Szentírásban az Úr Jézusnak ellenük
való küzdelme.
A kérdezőnek ezek után már csak
azt kell önmagában tisztázni: ha valóban Isten és a felebaráti szeretet
mozgatja tetteit és felismeri a szeretetszolgálatnak legkisebb lehetőségét
is, akkor nem kicsinyes. Ha az önmaga megbecsülése - mások megítélésével és veszekedő, kárpálé viselkedéssel párosulva - mindennél fontosabb, akkor kicsinyes. Persze valamennyien mind a két kérdésre igent
mondhatnánk, mert ez a kettő alaptermészetünknél fogva összekeveredett, de ez egyszersmind egyik komoly
lelki programunk: a hűséget erősí
teni, a kicsinyességeket pedig nap
mint nap sikeresebben elkerülni.

gyelme, a kicsinyesség pedig az önmaga tökéletességével és csakis az önmaga tökéletességével törődő ember
"Ich-Krampf"-ja. Nem tagadhatjuk: a
kicsinyes ember is képes komoly áldozatokra, hiszen a farizeusok élete
sem lehetett könnyű, a szabályok és
előírások
százait kellett állandóan
szem előtt tartaniok és majdnem mínden lépésüket törvények és hagyományok irányították. A kicsinyes ember
tudatában is van élete áldozatainak,
de kárpótolja magát azzal, hogy elbizakodott "mint afféle igaz". A történelem folyamán a kicsinyesség menynyit ártott a vallásnak és hány ezer
embert taszított messze Istentől, az
persze olyan kérdés, ami nem fér bele
ebbe a keretbe, de bizonyos, hogy a
farizeusi típus örök emberi valóság,
azért is foglal olyan nagy helyet a

Eglis István

NAPLÓ
ÚJ SZENTSZ11:KI LITURGIKUS RENDELKEZ11:SEK 11:S ENGEDM11:NYEK.
Az alábbiakban szeretnénk olvasóinkat megismertetni az elmult években kiadott fontosabb szentszéki liturgikus rendelkezésekkel és engedményekkel,
I.
A liturgikus rendelkezések közül említést érdemelnek:
1. Változás a nagypénteki liturgiában a 8. ünnepélyes könyörgés szövegében. ARituskongregáció 1959 május 19-én kelt rendelkezésével törölte a nagy-

pénteki liturgiában a zsidókért mondandó ünnepélyes könyörgés szövegéből a
"perfidi" (hitszegők, hűtlenek) és a "perfidia" (hitszegés, hűtlenség) szavakat
és ezzel kapcsolatban az oráció textusában kisebb módosítást eszközölt. Amikor XII. Pius pápa 1955-ben a nagyhét liturgikus rendjét megújította (Maxima
redemptionis nostrae mysteria, 1955. XI. 16.), úgy intézkedett, hogy a "Pro
conversione Judaeorum" mondandó könyörgésnél is legyen térdhajtás, melyet
egészen addig hosszú évszázadokon keresztül elhagytak azzal a meggondolással, hogya zsidók csak gúnyból, képmutató szándékkal és nem tiszteletből
hajtottak térdet Jézus előtt (Mt. 27, 29 és Mk. 15, 19) és ezért nem érdemlik
meg, hogy az érettük mondott orációban térdet hajtsanak, ahogy ezt metzi
Amalarius már a 9. században megfogalmazta. A jelenlegi rendelkezéssal XXIII.
János pápa a mai nyelvfejlődés alapján bántó értelmű "perfidi" és "perfidia"
szavakat, "melyek eredeti értelemben a legpontosabbak voltak, most pedig
fülsértőek", törölte, s egyben "súlyos és komoly intelemmel is fordul mindannyiunkhoz; azzal nevezetesen, hogy felfokozott igaz keresztény szeretettel
legyünk embertársaink iránt, soha meg ne sértsük mások vallási érzékenységét, s a tőlünk telő legnagyobb odaadással küzdjünk a faji gyűlölködés ellen".
2. Változás a Krisztus Király ünnepén mondandó felajánló ima szövegében.

Az Apostoli Paenitentiaria 1959 július IB-án kelt rendelkezésével a Krisztus
Király ünnepére előírt, az emberi nem felajánlását tartalmazó "Uram Jézus,
az emberi nem Megválteja ..." kezdetű imádság (v. Ö. XI. Pius: "Quas primas",
1925. XII. 11.) szövegéből a már fentebb említett meggondolás alapján a zsídókra és a mohamedánokra vonatkozó következő szakaszt törölte: "Légy Királya mindazoknak, akik még a bálványimádás és az izlám sötét árnyékában
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élnek, és ne vonakodjál őket világosságodra és országodba elvezetni. Tekints
végül irgalmas szemmel annak a népnek fiaira, amely sokáig választott néped
volt. Az a vér, amelyet egykor magukra kivántak, hulljon reájuk is, mínt a
megváltás és az élet keresztsége".
3. Változás a Rituale Romanumban a felnőttek keresztelési szertartásában.
Ugyancsak a fentebb említett meggondolás következményeként a Rítuskongregáció 1959 november 27-én úgy rendelkezett, hogy törölni kell a Rituale Romanumban a felnőttek keresztelési szertartásának szövegéből (Tit. tr, C. IV. nr.
10. és C. VI. nr. 7.) azokat a részeket, melyekben a keresztelendő pogány, zsidó,
mohamedán vagy olyan szektába tartozó, melyben érvényesen nem keresztelnek, felnőttnek a pap "horresce" és "respue" szavára vissza kellett borzadnia és meg kellett vetnie a bálványokat, a zsidó és mohamedán perfidiát, valamint a herezist alapítójával együtt. Mivel a felnőttek sok éven keresztül
"bona fide" éltek saját vallásukban, nem helyénvaló ily kegyetlen szavakkal
H1etniük azt a vallást, melyet előzőleg jóhiszeműen követtek. Egyébként is e
szövegezés nem tartozik a keresztelés ősi formáj ához, és nem is bir jelentő
séggel.
4. Brindisi Szent Lőrinc hitvalló és egyháztanító új ünnepe. A Vigilia 1959
szeptemberi számában már megemlékezett a legújabb, harmincadik egyházdoktorról. Brindisi Szent Lőrincről. XXIII. János pápa az 1881-ben XIII. Leó pápa
által szenttéavatott kapucinus Brindisi Lőrinc (1559-1619) hitvallót 1959 március 19-én kelt apostoli levelével egyháztanítóvá nyilvánította és ünnepét duplex ranggal július 21-re engedélyezte. A zsolozsma és a szentmise a Comrnuneból veendő a saját oráción és a II. nocturnuson kívül. ARituskongregáció 1959
július 8-án kelt dekrétumával közzétette a könyörgésnek -és a II. nocturnus 3
leckéjének a szövegét, valamint a Martyrológíumban szükségessé vált változás
textusát. Az orációban így könyörög az Egyház: "Isten, ki neved dicsőségéért
és a lelkek üdvéért minden nehézség vállalásához boldog Lőrinc hitvallódnak
és egyháztanítódnak a bölcsesség és az erősség lelkét adományoztad, add meg
nekünk, hogy ugyanazon Lélek által teendőinket megismerjük és megismert
feladatainkat az ő közbenjárásával teljesítsük."
5. A karácsonyi vigiliaböjt elővételezése. Több ország főpásztorainak kérését teljesítve XXIII. János pápa a Zsinati Kongregáció 1959 december 3-án
kelt dekrétumában megengedte, hogya hívek az 1252. kánon 2. §-ában karácsony vigiliájára, december 24-re előírt bőjti és húseledeltől való tartózkodási
parancsnak egy nappal előbb, december 23-án is eleget tehetnek. Karácsony
vigiliáját a legtöbb családban már ünnepként ülik meg, különösen az esti órákban jön össze a család, hogya meghitt együttlét óráiban készüljenek az éjféli
misére. S mivel az ünnepi étkezéshez böjti étel beszerzése sok helyen nehézségbe ütközik, valamint a háromszori étkezés is nehezen tartható be, a hívek körülményeit figyelembe vevő atyai szeretet sugallta annak megengedését, hogy egy nappal előbb is megtartható a szigorű bőjt. - Itt említjük meg,
hogy ezt az egyetemes egyházi rendelkezést megelőzően a Zsinati Kongregáció
Grősz József kalocsai érsek előterjesztésére 1958 június l6-án 34,385/D. szám
alatt 'kelt rendelkezésével "felhatalmazta 3 évre a magyarországi Ordináriusokat, hogy karácsony vigiliáján déltől kezdve felmentést adjanak a böjt és a
húst6l való megtartóztatás alól".
6. Három búcsúengedély. Az Apostoli Paenitentiaria az elmúlt években a
következő, búcsúkkal kapcsolatos rendelkezéseket és engedélyeket adta ki: 1.
Az 1958 október 8-án kelt döntvényével autentikus választ adott a Pacnitentiaria a felmerül t dubiumokra. Ennek alapján elnyerhetők a szokásos búcsúk
a rózsafűzér imádsággal kapcsolatban akkor is, ha a rózsafűzért rádión keresztül közvetlenül (egyenes adás) előimádkozza valaki. Ha azonban az adás hangfelvételről történik (hanglemez, hangszalag, vagy más eszköz), a búcsúk nem
szerezhetők meg. A teljes rózsafűzér egyharmadának. azaz 5 tizednek társakkal történő akár nyilvános, akár magán jellegű elvégzésével napjában egyszer
10 évi búcsú nyerhető, teljes búcsú az egyes hónapok utolsó vasárnapján szentgyónás, szeritáldozás és templomlátogatás után, feltéve, ha legalább háromszor az előző hetek valamelyikén elmondották a rozáríumot, (V. Ö. Enchiridion
Indulgentiarum, editio altera, Romae, 1952. nr. 395.) 2. A házassági szeretet és
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hűség erősítése

céljából XXIII. János pápa a Paenitentiaria 1959 november 23án kelt dekrétumában azoknak a házasfeleknek, akik jegygyűrűjüket vagy külön-külön, vagy egyszerre megcsókolják és "Engedd meg nekünk, Uram, hogy
Téged szeretve egymást szeressuk és szent törvényed szerint éljünk" vagy ehhez hasonló módon fohászkodnak, 300 napi búcsút engedélyezett évenként
egyszer házasságkötésük napján (semel in die celebrationis nuptiarum). 3. Az
Apostoli Paenitentiaria 1959 augusztus l3-án kelt dekrétuma alapján a templomban magánúton végzett szentóráért a már előbb engedélyezett 10 évi búcsún kívül a hívek teljes búcsút nyerhetnek, ha meggyónnak, megáldoznak és
imádkoznak a Szentatya szándékára. A Szeritatya szándékára végzendő imádságnak tökéletesen eleget tesz az, aki 1 Miatyánkot, Üdvözlegyet és Dicsőséget
imádkozik el, mindazonáltal a híveknek érintetlen az a joga, hogya 934. kánon 1. §-ában foglaltak alapján bármilyen más imádságot végezzenek a Szeritatya iránti szeretetből .s tiszteletből. (S. Paen. Ap. 20. IX. 1933. -ef. Enchiridion Indulgentiarum, pag, XV. a.)
7. Jézus drágalátos Vérének litániája. A Rituale Romanum XI. títulusa
tartalmazza azt a Szeritszék által jóváhagyott öt litániát, melyek a templomokban és a nyilvános kápolnákban nyilvánosan vagy közösen mondhatók: Jézus
Neve, Szíve, Lorétói, Szent József és Míndenszentek litániája. Ezen az öt litánián kívül számos más, püspökök által jóváhagyott és imádságos könyvekben
kinyomtatott litánia van forgalomban, ezek azonban csak a magánájtatosságokban használhatók. Az Egyházi Törvénykönyv ugyanis egyenesen megtiltja a helyi Ordináriusoknak új, nyilvános használatra szóló litániáik engedélyezését (Can. 1359,2).
Napjainkban XXIII. János pápa azt óhajtván, hogy Krísztus, a szeplőtelen
Bárány Vérének tisztelete mindinkább növekedjék, a Rituskongregáció által
szerzett Jézus Szent Vére litániát jóváhagyta és beiktatni rendelte a Rituale
Romanumban Jézus Szent Szívének litániája után, hogy az egész katolikus világban a krisztushívők mind magányosan, mind pedig nyilvánosan használhassák. A Rítuskongregáció 1960 február 24-én kelt dekrétumával közzétett Jézus Szent Vére litánia a szokásos bevezető és befejező megszólításokon kívül
24 saját invokációt tartalmaz, melyekben azt kérjük, hogy az isteni Megváltó
értünk kiomlott Vére üdvözítsen minket. Először a szenvedés idején kiontott
vérhez fordulunk, majd ennek a vérnek csodálatos hatására appellálva könyörgünk. A saját invokációkra a felelet nem a szokott "miserere nobis" = irgalmazz nekünk, vagy "libera nos" = ments meg rninket, hanem "salvo nos" = üdvözíts minket. A verzikulus és a responzórium a Jelenések Könyvéből van véve (5, 9 és 10), a könyörgés pedig a július elsejei ünnepnek, Jézus Szent Vére
ünnepének orációja.
Jézus Szent Vére tiszteletének dogmatikai alapja: az Ember Krisztus imádandó és ugyanezt kell mondanunk minden egyes részéről, mert a tisztelet
végső fokon mindig az egész személyre vonatkozik. Ahhoz, hogy valamilyen
részt különösen tiszteljünk, két feltétel jelenléte szükséges: 1. hogy az a rész
különös és kiváló módon jelenítse meg Krisztust és 2. hogy a nyilvános istentiszteletet és a hívek magán áhitatát egyaránt éber gonddal vigyázó és irányító Egyház engedélyezze azt. Az Anyaszentegyház különös tisztelettel övezi
Krisztus Szent Testét ,Szívét, Vérét és öt Sebét. A megváltói vér értékére
mind az uj szövetségí Szeritírás (1 Péter 1, 18-19; Zsid. 9, 13-14 és Jel. 5,
9-10), mind pedig az egyházatyák (Szent Ágoston, Aranyszájú Szent János)
fi gyelmeztetnek.
A külőnleges Szeritvér tisztelet első nyomai a 12. századból valók: a Grállegendák. A következő században jelentkeznek a vérző ostyák, ezek nyomában pedig kifejlődnek a kultuszhelyek. Hazánkban ilyen Szentvérkegyhelyek
voltak a középkorban: Garamszentbenedek, Győr, Kassa, Szeged, Pécs, Vasvár
és a központ: Bátaszék.
A középkorban egyes egyházmegyék és szerzetek ülték csak meg helyi jelentőségű ünneppel mint egyházi ünnepet a Szentvér ünnepét a nagyböjt negyedik vásárnapja utáni pénteken. Szent X. Pius pápa 19l3-as nagy liturgikus
reformja az ünnepet július l-re tette.
Minden bizonnyal a Szeritvér tisztelet elmélyítésének hathatós eszközévé
válik a most kiadott bensőségesen szép litánia.
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8. A Leó-ima elhagyása. Mint tudjuk, a csendes szentrnísék után el kell
mondaní a néppel közösen (lehet tehát a nép nyelvén) azokat az imákat, amelyeket XIII. Leó pápa a "bűnösök megtéréséért. valamint az Anyaszentegyház
szabadságáért és felmagasztalásáért" írt elő 1884-ben, s melyekhez Szent X.
Pius pápa 1904-es engedélye alapján hozzáadható háromszor e fohász: "Jézus
Szentséges Szíve - Irgalmazz nekünk! ". Ezt az ún. Leó-imádságot már eddig IS
el lehetett hagyni a csendes szentmisék után bizonyos esetekben, pl. az énekes
misét helyettesítő csendes míse után, az ünnepélyes mise privilégiumaival biró
csendes mise (pro re gravi et publica simul causa) után, ünnepélyes alkalmakkor és ha közvetlenül a szentmise után az összes jelenlevőket érintő cselekmény következik az áldoztatás kivételével. Az kétségtelen, hogy ez volt az
egyedüli ima, mely a nép nyelvén szólt a szentmisén, de a modern pasztorális
szempont ma már azt követeli, hogy legyen a vasár- és ünnepnapi csendes
szentmiséken több idő a katekézisre. A bűnösökért és az Anyaszentegyházért
lehet azért a szentmísén imádkozni, a kánon imáit jobban kell tudnunk értékelni, hiszen annak bevezetőjében azt kérjük az Istentől, hogy az Anyaszentegyházat vezesse békében, tartsa meg épségben, növelje egységben és kormányozza az egész földkerekségen. Híveink oktatását a pápák és a püspökök sürgetik és erre a legjobb mód a vasár- és ünnepnapi homilián keresztüli tanítás.
S mivel a mai rohanó ember nem szívesen áldoz egy óránál többet, sokszor
még annyit sem, az istentiszteletre, érthető, hogya mise rubrikáinak egysze-o
rűsítése idején (1955 március 23. főleg a könyörgések csökkentése), felmerült a kívánság a szentmise lényegéhez nem tartozó Leó-ima elhagyásának engedélyezésére. A Rítuskongregáció napjainkban először Lercaro bolognai bíboros érsek kérésére engedte meg 1955 július 22-én kelt dekrétumában, hogya
bolognai főegyházmegyébenazoknak a csendes szentmiséknek a végén, melyekben a pap homiliát mond, elhagyható a Leó-ima. Hasonló Indulturnot kapott
a firenzei f'őegyházmegye 1959 március 14-én. A franciaországi Saint-Flour-i
egyházmegye számára adott engedély nemcsak a szeritbeszéddel egybekapcsolt,
hanem az énekekkel kísért csendes szentmísékre is kiterjed.
Legújabban néhány Ordinárius megkérdezte a Rituskongregációt, vajon a
Leó-ima elhagyását ünnepélyes alkalmakkor engedélyező 1913 június 20-án
kelt 4305. számú dekrétum kiterjeszthető-e az ún. "missa dialogata"-kra, melyeket a Rituskongregáció 1958 szeptember 3-án kelt Instrukciójának 31. pontja alapján végeznek. Az igenlő válasz mellett a Rituskongregáció 1960 március
lJ-én kelt dekrétumában a következő esetekben engedélyezte a Leó-ima elhagyását:
1. nászmise, elsőáldozási, közös áldozási, papszentelési, szerzetesí fogadalomtételi mise után,
2. amikor a szentrnísét közvetlenül az előírás szerint követi valamilyen
funkció vagy ájtatosság,
3. amikor a szentmisében homilia van,
. 4. csak a vasár- és ünnepnap tartott "missa díalogata't-k után és
5. az Ordináriusok megengedhetík, hogya Leó-imát népnyelven mondják
az általuk jóváhagyott szöveggel.
9. Szentáldozás az esti órákban. XII. Pius pápa 1953 január 6-án kiadott
"Christus Dominus" apostoli konstituciójában felhatalmazta az Ordináriusokat,
hogy bizonyos napokon esti szentmise mondására adjanak engedélyt és a hívek vagy közvétlenül előtte, vagy közben, vagy pedig míndjárt utána a szentáldozáshoz is járulhatnak, ha megtartották az előírt szentségí böjtöt. 1957 március 19-én kelt "Sacram Communionem" motu propriojában e felhatalmazást
a mindennapi esti misemondás engedélyezésére bővítette ki XII. Pius, ha a hívek jelentős részének lelki java ezt megkívánja. Mivel esti szentmise nem
mindig és nem míndenütt mondható, felmerült a kérdés, vajon a 867. kánon
4. §-ában foglaltak: áldoztatni csak azokban az órákban lehet, amikor szentmise mondható, kivéve, ha valamilyen ésszerű ok mást javaI, hogyan egyeztethető össze az esti órákban történő és a szentmise mondásától független áldoztatással. A Szent Officium 1960 március 21-én kelt dekrétumában leszögezte: bár a kánonban foglalt klauzula érvényes, ma már ritkán kerül alkalmazásra, mviel a szentségi böjt enyhítése révén nehezebben fordul elő ésszerű
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{lk, mindazonáltal ez teljesen nem zárható ki és mivel esti mise sem mondható mindig és mindenütt, ezért az Ordináriusok megengedhetík, hogy azokban
a templomokban és kápolnákban, ahol nincs esti míse, de valamilyen közös
.ájtatosság (pl. litánia, rózsafűzér, keresztút, hosszabb-rövidebb ideig tartó
szentségimádás stb.) van, ennek keretében, tehát ezt közvétlenül megelőzőleg
vagy követőleg a hívek szentáldozáshoz járulhassanak, feltéve ha az előírt;
szentségí böjtöt megtartották. Azokban a templomokban természetesen, ahol
van esti míse, továbbra is csak e szentmisével kapcsolatban lehet áldoztatni.
- Itt említjük meg, hogy e római egyetemes érvényű rendelkezést megelőzően
a Szent Officium még 1954 március 15-én kelt iratával a magyar püspöki kar
kérelmére megengedte, hogy elsőpénteken délután a hívek misén kivül is áldozhassanak ott, ahol ezen a napon délután szentmise nem szokott lenni, illetőleg nem tartható. Ezek a délutáni áldozások nem lehettek délután 4 óra
előtt.

A liturgikus engedmények
igényt:

közűl

II.
a

következők

tarthatnak

érdeklődésre

1. Az agrai egyháztartománynak adott indultumok. A Hitterjesztés Kongregációja 1958 február 24-én az Előindiában lévő agraí egyháztartományna'e
széleskörű' liturgikus indultumokat adott. Az egyháztartománynak hat szuffraganeusa van, a 82 millió lakos közül mindössze csak 60 ezer a katolikus, így
érthető, hogya papságnak minden lehetséges eszközt meg kell ragadnia a
bennszülöttek megnyerésére. Ezért vált szükségesséelsősorban a népnyelv fokozottabb használatának engedélyezése. Ezt tükrözi vissza a kérdésekre adott
indultumok:
1. A plébániai énekes vagy csendes szentmiséken a diákonus és a szubdiákonus vagy maga a miséző pap a latinul elénekelt vagy elolvasott lecke és
evangélium után azt közvetlenül és a nép felé fordulva honi nyelven is felolvashatja. ellentétben az eddigi gyakorlattal, mely szerint a leckét a nép nyelvén csak az evangélium latinul történt eléneklése, ill. elolvasása után lehetett
felolvasni. - Hasonló engedélyt kaptak a Szent Officumtól 1956 október 17-00
a francia és 1959 február ll-én a német egyházmegyék. A franciáknak azt a
kérését, hogy a csendes miséken vasárnapokon, parancsolt ünnepeken vagy
olyan alkalomkor, amikor nagy tömeg verődik össze, "saltem ad experimentum"
a pap - ahol ezt a körűlmények kívánják - kizárólag népnyelven olvashassa
fel a leckét és az evangélíumot ' a püspökök által jóváhagyott fordításban, a
Szent Officium nem teljesítette.
2. Az énekes plébániai szentmisén a Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus és Agnus
Dei a nép nyelvén énekelhető, a Gloria és a Credo esetében természetesen
csak a celebráns latin nyelvű intonálása után. - A Szent Officium ilyen engedélyt adott 1955 június l-én Németország számára.
3. A triduum sacrum: nagycsütörtök, nagypéntek és nagyszombat valamennyi szentírási olvasmánya a nép nyelvén olvasható fel az ünnepélyes passió-éneklés kivételével, ha ez utábbít végzik. - ARituskongregáció 1959 március 9-én a német egyházmegyéknek kipróbálás céljából egy esztendőre (ad
experimentum, ad annum) engedélyezte, hogy virágvasárnap, nagypénteken és
a husvéti vigílián az olvasmányos részeket, mindenekelőtt a proféciákat és a
passiókat közvetlenül a nép nyelvén olvashatják fel a szertartást végző papok
vagy a ministránsok, de sajnos ezt az indultumot a Szentszék Illem hosszabbította meg. Az 1960-as évben Németországban úgy végezték a nagyheti szertartásokat, hogy amíg a celebráns az egész szöveget latinul olvasta, a lektor németül olvasta fel az olvasmányos részeket. (V. ö. Kirchlicher Amtanzeíger für
die Diözese Trier, 104. Jahrg., vom 1. Márz 1960. Ausgabe 5 Seite 27 f. Nr. 47.)
4. A Rituale Romanum áldás-szövegeit lefordíthatják és honi nyelven recitálhatják. A fordítás engedélyezése a püspökök feladata. Nem fordíthatók
azonban le a keresztelési szertartás exorcizmusai, sem pedig az ún. "Exorcismus in Satanam et angelos apostaticos" (Rit. Rom. Tit. XII. Cap. Ill.).
5. A nyilvános vasár- és ünnepnapi bizonyos ünnepélyességgel megült
csendes miséken - amikor nem lehet énekelni a misét - a füstölés meg.engedett, ha legalább két karingbe öltözött mínistráns végez oltárszolgálatot,
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6. A püspökök néhányszor mondhatnak egyszerű énekes szentmisét papi
asszisztencia nélkül.
7. A ritkán húshoz jutó szegény hívek felmenthetők az 1252. kánon 1. §ában foglalt pénteki hústilalom alól.
8. Két szentmise mondható a következő 7 ünnepen: Gyertyaszentelő- és
Gyümölcsoltó Boldogasszony, Munkás Szent József, Jézus Szentséges Szíve,
Kisasszonynap, Xavéri Szent Ferenc és Szeplőtelen Fogantatás.
2. A német egyházmegyéknek adott indultumok. Németország még a második világháború alatt a szentmisén való részvételi mozzanatokkal kapcsolatban az Allarrrtitkárság 1943 december 24-én Bertram boroszlói bíborosérsekhez
intézett levele alapján a következő választ kapta: azt a szokást, nogy:
1. az olvasott mise szövegét a hívek részben németül ktéérik (Gemeinschaftsmesse) és
2. az olvasott misén résztvevő hívek németül megfelelő imákat mondanak
és énekeket énekelnek (Betsingmesse), a bíborosok az Ordináriusok bölcs belátására bízzák, továbbá
3. az olyan énekes mise, melyet a nép német nyelvű énekekkel kísér
(deutsches Hochamt), mint egész Németországban évszázadok óta virágzó mód,
"benignissime toleretur".
A népnyeívű énekes misékkel kapcsolatban a Szent Officium Stohr mainzi
püspökhöz, a fuldai püspökkari konferencia mellett működő liturgikus bizottság elnökéhez 1955 június l-én küldött levelében az alábbi normákat adta Németországnak: a már adott engedmények a következő korlátozásokkal értendők:
1. képezzenek kivételt a főpapi, a háromnapos énekes, valamint a szemínáriumi, a szerzeteshází, a székes- és társaskáptalani énekes misék (ezeket
teljes egészükben latinul kell énekelni) és
2. a népmiséken is latinul kell a Propriumot énekelni, bár a Kyrie, Gloria,
Credo, Sanctus, Angus Dei énekelhető német fordításban.
A Rituskongregáció által 1958 szeptember 3-án a szent zenéről és a szent
liturgiáról kiadott Instrukcióban foglaltakkal, különösen pedig az olvasott miséken való részvétellel kapcsolatban felmerült kétségeket F'rings kölni bíborosérsek a Szent Officium elé terjesztette, mely 1958 december 23-án kelt levelében újólag megerősítette mind az 1943-ban, mind pedig az 1955-ben kapott
fentebb említett privilégiumokat, azzal a meghagyással, hogy az Ordináriusok kötelessége ügyelni az engedélyben kiszabott korlátok megtartására.
3. A husvéti vigiliai istentisztelet végzésének időpontja. Az 1960-as grází
direktóriumban a Rítuskongregáció által 1959 január 28-án kiadott érdekes
partikuláris jellegű dekrétumra történik hivatkozás (pag, 57.). Ennek alapján
ugyanis a husvéti vigiliát szabad a püspök engedélyével husvétvasárnap hajnalán tartani napfelkelte előtt, legkésőbb 5 órai kezdettel. Bár a Szentszék a
nagyhét liturgikus rendjének megújításakor elvben az olyan éjjeli órában kezdődő vigílíaí istentisztelet hívének vallotta magát, melynél a szentmise pontban éjfélkor kezdődik, mégis az egyes országok körülményeinek mérlegelése
miatt már akkor felhatalmazta az Ordináriusokat a nagyszombati szürkület,
ill. napnyugta utáni szertartáskezdés egyes esetekben történő engedélyezésére.
Mindenesetre figyelemreméltó ez az osztrák megoldás. mely bibliai kronológiaí szempontból (Mt. 28., Mk. 16., Lk. 24 és Jn. 20) kétségtelenül a legközelebb áll a feltámadás igazi időpontjához.
Az engedményekkel kapcsolatban legyen szabad a következőket megjegyezni:
a) Az indultumokkal csak azokon a helyeken élhetnek, ahol a Szentszék
kifejezetten engedélyezte azokat.
b) Minden bizonnyal üdvös lenne, ha főpásztoraink a mi viszonyaink kő
zött is szükségesnek mutatkozó és más egyházmegyéknek adott indultumok
kiterjesztését kérnék hazánkra is.
c) Jó lenne azon gondolkodnunk, mílyen liturgikus jellegű indultumokra
lenne szükségünk ahhoz, hogy papjaink még intenzívebb elmélyedését és híveink még aktivabb bekapcsolódását liturgikus vonalon elősegítsük.
(Kovách Zoltán;
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MűVÉSZET ÉS TÖRTÉNELEM PÉCS TEMPLOMAIBAN. Ezidén lépett a
pécsi Dóm hetvenedik esztendejébe s erre az időpontra új apostolszobrok kerülnek déli homlokzatára, mert a régiek omlásnak indultak. A régi szobrokat
Baranya ős tehetsége, a szászvári negyedtelkés kis paraszt csoládból száz esztendeje született Kiss György mecseki homokkőből faragta, míg a most helyükbe kerülő újakat Antal Károly, a Juliánus barát szobrának alkotója süttői mészkőből készítette. De Kiss György, aki a nagy restaurátor, Dulánszky
Nándor püspök álmai szerint megújított híres Dóm annyi domborművét alkotta, apostolszobrainak pusztulása után is ott marad művészetével a közelben a
harmónikusan képzett Dóm téren: Szepessy püspökről mintázott dinamikus
lendületű éreszobrában, melyről nemrégiben mondotta egy külföldi látogatócsoport kulturális vezetője: "Nem is tudják a pécsíek, milyen kincsük ez a
szobor" ! A vezetőnek természetesen nincs igaza, mert a pécslek sok más kincsük mellett is külön becsülik és szeretik ezt a szobrukat.
Pécsről. az elmúlt évitzedben 60 ezerről 120 ezerre növekedett lakosú városról tudnivaló, hogy egymást érik benne az újabb és újabb építkezések. Egész
épülettömbök szegélyezik az ősi várfallal körülvett belső várost: iskolák és
kórházak, üzemek és egyetemi épületek; az aknák, a Hőerőmű, az Uránérc telepeL Csodálatot és elismerést keltenek a szemlélőben. Bátor lendületű évtízedünk értékes alkotásai mellett is megáll azonban a tekintet a házerdők között csöndesen álldogáló öreg templomokan és közöttük is a Dóm gyönyörű
zöld tetőzetén és négy karcsú, égremutató híres tornyán. Ez a Dóm sztnte
egyet jelent a várossal. Maradéktalanul művészí alkotás.
A pécsiek - ahogy Petrovich Ede nemrégiben kiadott Pécsi Dám címú
finom kis könyvében olvassuk - "ha a Dómról beszélnek, mindíg Vártemplomot mondanak, holott sosem volt vár, csak a várfal közelében emelkedett".
Négy tornya is - a könyv bizonysága szerint - századok alatt került melIéje. Az első kettő Szent Mór püspöksége idején, amiről a Bécsi Képes Kr6nika egyik fejezete imígy tanúskodik: "Szent Fábián és Sebestyén napján 1064-ben - Salamon király és Géza herceg Magyarország színe előtt békét kötött Győrött. Utána Urunk feltámadásának ünnepét Pécsett töltötték, mikoron
lőn nagy öröm a népek között, De a következő éjjel viszálykodás és zavargás
csudajele történt s az egész egyház és a hozzá frissen emelt tornyok egyszerre
lángba borultak s a harangok a két toronyból alázuhantak." A másik kettő az
első kettőnek formája szerint a XIV. században épült melléje.
Köztudomású, hogy a mai Dómot Lotz Károly, Székely Bertalan és Andréka
Károly freskói díszítik, amelyek az evangélium és a magyar történelem jeleneteit ábrázolják, domborművert és szobrait pedig Zala György és Kiss
György alkották. Az ősi, a távoli Dóm szépségének bizonyságát azonban már
több száz esztendővel ezelőtt is írásba foglalták Evlia Cselebi, a törökök e
költői hajlamú krónikása is ezekkel az elragadtatott szavakkal emlékezik meg
róla: "Ha e tekintélyes dzsámi szépségét úgy iparkodnánk leírni, ahogy láttuk,
kötetekre terjedhetne az!" Vonzó és szerenesés a Dóm környékének, terének
és a hozzávezető közeli utcáknak mai harmóniája is. A nyugalmas komolysággal álló püspökpalota és a plébániának zengő órával díszített épülete természetszerűleg műemlék. S a meleg sárgafalak előtt koratavaszon magnóliabokrok virítanak, galambok raja suhan el a levegőben és gyermekkocsik százaiban viruló élettől lüktető kis arcok rózsáJlanak. A térről s a belefutó Káptalan utcáról mondotta egy tavaszon Jászai Mari: "A világ legszebb városaiban
is feltűnne, csaknem zenél, ha sokáig nézzük ... l"
A zene ... Már a Dóm felszentelése idején indult meg híres Gregórtán kórusa, melyma is rnegszólal benne minden vasárnapon és nagy ünnepeken.
Lelkes férfi és női hivek ma is életrekeltik a fáradhatatlan karnagy tanítása
szerint Palestrina, Allegrí, Lasso és Kodály miséit ... Ot, Kodály Zoltánt különösképpen szeretik és tisztelik a pécsi Dóm kórusán, hiszen a Mester míndig kitüntető figyelemmel kísérte életét. Az egykori Énekiskola történetének
kedves fejezete az a jelenet, amikor egy nyári délután váratlan vendégként
érkező Kodály Zoltán a távollévő dirigens helyett összehívta az udvaron hancúrozó ifjú énekeseket és elvezényelte nekik a kottatartókon éppen próbára
helyezett egyik rníséjét ...
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A művészí szépségek és történeti emlékek azonban nem zárulnak le aDómnál, hiszen egészen közel hozzá, csaknem térsége területén s még az egykori őskeresztény temető szélén ott magaslik a Ferencesek temploma, benne
az a Szent Antal oltár, amelynek lépcsőjén a XVIII. s~ázad elején a takarítóasszonyok egy alvó kisfiút találtak. Ebből a gyermekből, akit gondozásba vettek, lett kalandos és "változatos" élet után Mária Terézia híres sótárnoka,
Gödöllő birtokosa, Grassalkovich Antal herceg. Maga a Szent Antal szobor
azonban inJkább arról a vonzo és szép tiszteletről nevezetes, melyben a megye
háromnyelvű magyar, német és horvát nyelvű - katolikus hívei részesítik. Innét csak néhány lépés a Pátzay híres Hunyadi szobrával díszített Fő-tér
és a remek barokk Szentháromság oszlop. Itt van Khászim pasa híres dzsámija, amely előbb' a Feördős Boldogasszony temploma volt, ma pedig a Gyertyaszentelő Boldogasszony temploma. Erről a templomról nyugodtan elmondhatjuk. hogy sem nálunk, sem Európában nincs hasonló hozzá. Déli oldalában
Khászírn pasanak szegletes épülettömbje gyönyörködtet szamárhátas pirostéglás hét ablakával. Északi részének modern vonalai között találjuk a remek
Angster-orgonát és Gebauer Ernő történeti freskóit. Az egykori híres dzsámi
közelében áll egy reneszánsz vonalú templom, ahogy Pécsen nevezik: a Mizeri ek-temploma, amely a város védőszentjeinek, Szent Fábiánnak és Sebestyénnek tiszteletére épült. A két szent téli ünnepnapja olyan vidáman telt a
régi városban, akár Szent Flórián tavaszi ünnepe, amikor a város népe zeneszóval vonult végig az utcákon és búcsút ült az illő köteles templomi áhítat után.
Szent Flórián kicsiny terének közelében ismét újabb templomokkal találkozík az ember. Az egyik a város szűk Fő-utcájában a volt pálosok, ma Lyceumtemplom, kettős tornyaiban Virág Benedek versével. falai között a barokk
építészet dúsgazdag díszeivel és Gebauer Ernőnek, Székely Bertalan tehetséges tanítványának a nagy olasz templomok képeire emlékeztető freskóival. A
másik közeli templom szemben áll Szent Flórián költők által énekelt és festményeiben megörökített kis szobrával. Eredetileg dzsámi volt. Az Agoston rend
építette belőle a legérdekesebb pécsi városrésznek, a bosnyákek fertályának
Szent Agoston-templomát. A bosnyákek őseit Radanay Mátyás püspök, a "pécsi Pázmány" térítette meg. Ezek még a század első felében is "aranypénzt dobáltak ki - karácsony éjszakáján - a templom ablakán azoknak, akiknek
nincs". Ma e templom kórusablaka fölött Kontuly Béláné szíkrázó színekkel
összerakott Szent Agoston üvegfestrnényét csodálhatjuk.
Az ősi öt templomhoz tartozik a régi várfalakon kívül álló hagymatornyú
Mindenszentek templom. Fölötte a sziklás hegyoldalon bájos barokk kápolna'
fehérilk, ahogya pécsiek mondják, "a Havi", azaz Havasboldogasszony híres kis'
temploma, melynek köveit a város polgárai hordták fel a hegyre, amikor
könyörgő fogadalom után építeni kezdték a XVII. században. Híres minarétes
Kórház-kápolnáját restaurálták, s ezt várja a virágerdővel körülvett sárgafalú
Kálvária-kápolna is ...
Figyelemreméltó, hogya történelmi mult milyen szervesen kapcsolódik
Pécsett II város templomaihoz. Míndegyík egy-egy korszakot s annak világát
őrzi. Igyalegújabbak közül a hatalmas Agoston-plébániáról leszakadt gyárvárosi Szent József templom pontosan a törökök egykori lisztelosztó helyén, a
Basa-malom közelében épült, a Szent István templom az ősi bányász-lakőte
lepen. Most pedig, a város első magyar püspökének, Szent Mórnak tiszteletére
építendő egészen új templomot az uránérc-üzemek dolgozóinak mészillatú negyedébe tervezik.
Nincs városlátogató idegen, akit a tettyeí romokhoz is el ne vezetnének.
Ezek a romok Szatrnáry püspök híres nyári lakásának falai, a magyar építő
művészet romokban is csodálatos alkotásai, egy filmdíszlet szépségű térségen.
Egyházi épület volt az is, amelyben a Zsolnay múzeumot helyezték el. Ennek
falai Mátyás király korának művészetéről tanúskodnak. AMeesekre rándulök
nem kerülhetik el a pálosok habarcsos mésszel vakolt templomát sem. Itt Szent
Imre zöldes bronzból vert gyönyörű oltárán és előtte a bájos, fehér majolika
Madonnán akad meg a szemünk. Nem szerepel a városlátogató programban,
de megemlíthetjük az egykori Pius intézet, a mai Pedagógiai főiskola mel566

lett magasló kéttornyú fehérfalú Szent Szív templomát is, melyben Szent
X. Pius carrarai márványból faragott mellszobra ragyog. Ezt a szebrot maga
a szent pápa ajándékozta kedves papjának, a város akkori püspökének, Zichy
Gyulának. Hasonlóképpen nem idegenforgalmi nevezetesség, de kedves és finom alkotás az egyetlen tófürdő közelében szerényen álldogáló Temetőkápolna,
amelyről kevesen tudják, hogy a XVIII. század Pécsének mauzoleuma.
Nem templomban találj uk, de híres egyházi műremek Kiss Györgynek a
Havasboldogasszony temploma mellett álló keresztje. A hatalmas fekete fakereszten fehér mészkőből kifaragott test torzulásai s a körötte tovalebbenó
öltönydarabok megrázóan érzékeltetik Krisztus Urunk szenvedését. Ebből a
keresztből a művész kívánságára csak hármat készíthettek: egyet erre a hegytetőre, egyet Máriagyüdre, egyet pedig szülőfalujába, Szászvárra. Hasonlóképpen nemcsak művészi, de áhítatot is keltő Forgách Háhn Erzsébetnek a
város-néprajzi múzeumában elhelyezett Modern Madonnája, ugyanúgy, mint
a Mecseken fehérlő majolíka Madonna. (Dénes Gizella)
AZ OLVASO NAPLOJA. A novella látszólag a legkönnyebb, valójában
azonban egyáltalán nem könnyű műfaj. Megtanulható törvényei, szabályai nemigen vannak; illetve nem sokat ér, ha valaki megtanulja. vagy mástól eltanulja
az állítólagos törvényeket és szabályokat; itt a maga útját általában míndenkinek magának kell kítaposnia. S talán nincs egyetlen más műfaj, amelyhez
akkora gyakorlat kellene, mint a novellához.
Fiatalabb íróknak természetesen többnyire még nincs meg ez a gyakorlatuk,
még ha kiváló tehetségük van is a novellához, még ha - mint mondani szokták - született novellisták is, mínt Hernádi Gyula, a Deszkakolostor című elbeszélés-gyűjtemény, meg A péntek lépcsőin című kisregény szerzője. Nagyon
jószemű író, azzal az összehúzott tekintettel tudja nézni a világot és kinézni
magának a világból a témákat, ami a vérbeli novellista sajátja. Ért hozzá:
megragadní, és jellemben ragadni meg a [ellegzeteset, Egy-egy alakja sokáig
emlékezetes marad: a Deszkakolostor munkás cigánya például vagy, "más körből", a Parókás Sámson hitvány férje. Kapcsolatokat is szuggesztívan és kevés
szóval tud érzékeltetní, a Holdmellűekben például, vagy a rövid, vázlatosságában is hatásos Angyali üdvözletben. Van már most félreismerhetetlen saját
hangja és saját atmoszférája, valami különös, eredeti kozmíkussága; égboltja
állandóan tele van égítestekkel, holddal, csillagokkal - néha már modorosan,
de egyénfen és rendszerint hitelesen. Emberei többnyire mintha a világ vegetatív és kozmikus erőivel állnának kapcsolatban; a modern munka és technika
világában valahol a sejtjeik mélyén évszakok és csillagok ősi járásához ígazodnak; s ezt még aikkor is megérezni bennük, ha az író egyébként egyetlen képpel, hasonlattal sem utal rá (noha általában, képekben, hasonlatokban, szímbolumokban talán a kelleténél gyakrabban utal rá). Azonfölül van érzéke hozzá,
hogy meglássa - alapvető novellista erény - a kicsinyben, mindennapiban a
jellegzeteset, a nagyot, "a témát"; legjobb írásai éppen ezek: egyszeru, míndennapi emberi viszonylatokban emelik ki azt, ami erkölcsi [elentőségénél, súlyánál fogva egyúttal epikailag is jelentős és súlyos; legjobb példaként ismét
csak a Deszkakolostorra lehetne utalni.
Vannak persze "különleges" témái is, mínt az Assisi Szent Ferenc bűne,
A szinész, vagy A katona és a homokóra; ezek kevésbé szerencsések, bármenynyire rutinos is a megírásuk; némi szecessziós mellékízük van, s óhatatlanul
egy-egy századeleji novellistát juttatnak eszébe az embernek; Szini Gyulának
vannak - igaz, bágyadtabb moll hangnemben - eféle Irásaí. De Hernádi Gyulára, szerencsése, általában nem ezek a jellemzőek. Illetve valamire azért mégis
jellernzőek nála; valamire, ami nem egyszer érvényesül egyéb novelláinak a
stílusában, szemléletében, tárgykezelésében. arra, hogy nem éri be a "köznapi fekvéssel", és témáit szereti legalább stílusukban, előadásmódjukban "fölhangolni". Jellemző példa erre a már címében is szecessziósan romantikus
A halál akkora, mint a hold.
Repülőgépről ledobnak valakit ejtőernyővel a szülőfaluja határában, azzal a föladattal, hogy robbantson föl egy hidat. Éjszaka van; a falu szélétől a
harmadik házban lakik az illető felesége; odakúszik hát, hogy legalább lássa;
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és meglátja, hogy az asszony mással hál. Kegyetlen élmény; utána megy hidat
robbantani, s aztán, futtában, szembetalálkozik a holddal: "akkora volt, mint
a halál".
Ez a téma; s mindezt el lehetne mondaní szígorú, kimért, súlyos realizmussal, majdnem tényközlő modorban, Szívszorító lehetne.
Hernádi Gyula nem így mondja el. Valami furcsa, nyugtalan, expresszionista romantikával telíti az egészet; behelyettesíti magát az ejtőernyős helyébe, s ahelyett, hogy elmondaná epikus fegyelemmel, mi történik, eljátssza
főhősének a szerepét. Líralan kezeli tárgyát. nem epíkusan, Már kifejezései is
mutatják, hogy a tényeknél valami többet akar; különös, nála egyébként sem
rttka, expresszíonísztikus kraftausdruckkokkal dolgozik, majdhogynem szabódezsősen. Ilyesmiket olvashatni nála: "Lépése lehasadt az útról", vagy "elnyujtott lélegzések hangja forgolódott a fekete, nagy szobában". S aztán a
hős, sajnos még tipográfiailag is jelzett "vívódása" bizony csak szó és stílus és
irodalom, és egy szemernyí hirtele nincs "mély, fekerte lélegzésével", "fekete
hídjával" és "sárga napjával". Attól, hogy az író nem nevez néven valamit,
még egyáltalán nem lesz sem érdekesebb, sem jobb, amit elmond. Orosz repülőről ereszkedik le az ejtőernyős; az ellenfél tehát nyilván az, aki valóban
az oroszok ellenfele volt a háborúban. Német, esetleg magyar katonák lehetnek.
A novellában azonban "sasarcú, zöldruhás emberekről" és "sasmellű emberekről" van szó; vajon míért ? S az író akkora expresszionista líhegést csap, illetve csapat hősével a hűtlen asszony ablaka alatt, hogy az olvasó aggódik:
fölébreszti vele az alvókat, s a hídrobbantásból nem lesz semmi. A nagy indulatok nem ilyen szóvirágosak, szímbólum-görgetők; azok sokkal egyszerűb
bek, súlyosabbak, elemibbek, vagy legalábbis sokkal súlyosabbak és egyszerűbben és eszköztelenebbül kell ábrázolni őket ahhoz, hogy hirtelesen hassanak. Egy jó mondat ilyenkor míndíg több, mint húsz fújtató, hullámzó mellű
mondat.
Egy novellát így "kipécézni" természetesen méltánytalanság volna, ha ezzel akarnám jellemezni egészében Hernádi Gyulát. De erről szó sincs; csak
Iegfőlötlőbb hibáját, vagy veszélyét próbálom érzékeltetní vele. Azt, hogy valóságát: nagyon jól meglátott, biztosan megfogott, igazi novellista szemmel kiszemelt anyagát romantikusabb együttérzéssel kezeli, míntsem kellene; több
Iírát visz bele, mint amennyit az epika általában el szokott bírni. Még túlontúl résztvesz abban, amit elmond; még nincs eléggé fölötte, az emberszeretet
és részvét csehovi fölényével. Még hajlamos rá, hogy a valóság-ábrázolás rovására érvényesítse a stílust. Hogy hasonlatokat írjon, amelyek nem hasonHtanak és jelzőket, amelyek nem jeleznek; s hogy amikor az indulatok fölfűl
nek, "beugorjék" és stílusban, szubjektívan próbálja szuggerálni azt, amit egyszerűen csak ábrázolni kellene, pontosan, hitelesen, az éppen odavaló szavakImi és mondatokkal. Altalában, stiláris kellékeivel takarékosabban kellene
bánnia.
Nemcsak a novellákban. A kisregényben is. Itt is akad ilyen stiláris viszszaélés. Ilyesmiket olvashatni benne: "Sok lámpa van a Baross téren, a tér
körül. Fényük törötten hever a kövön. Egymás mellé hordott, csillogó repülő
gépronesok." Sok ez, túlzsúfolt. Elég volna: a fény törötten hever a földön;
ez semmiféle további hasonlítást, magyarázátot nem igényel. Kivált mikor
amihez hasonlítják (repülőgéproncs), annak még további két jelzője van, s
azok közül az egyik (egymás mellé hordott) cselekvésre utalásával csak még
messzebb viszi az olvasó képzeletét, a jelenség rögzítése, meghatározása helyett
egy a hasonlattal (elég diszparát hasonlattal) kapcsolatos tevékenység (roncs'összehordás) felé térítí ki. - Más: "Itt, a folyosó elején érek haza. Messziről
jövök. Még hallom, amint az idegenség - ez a szürke rabszállitó autó - elsiklik a kapu előtt." Jellegzetesen lírai jelképező módszer ez, nem pedig epikai.
További kikapott példa, a kisregény közepéről: "Mennyi nő hasonlít Ilonára.
Fekete, rövid haja van mindnek, és a mellük olyan, mint a vers. Csak a szemük nem akar alkalmazkodni." Az ilyen hasonlatnak prózában még akkor
sem volna értelme, ha az ember ki hámozná valahogyan az értelmét. S ehhez
hasonlókat még lehetne idézni. Ez az örökös, metaforikus mozgalmasság egyáltalán nem tesz jót az előadásnak; nemcsak nyugtalan, hanem nyugtalanító
is; nem mélyebben rögzíti a mondandót, hanem széttöredezi, szétspríccelí. Ak568

kor is, ha ezúttal szándékos: egy lelkiállapotot alkar kifejezni. Mert ugyanezt
a lelkiállapotot ki lehet fejezni takarékosabban is.
Ami viszont ezt az állapotot, ezt a lelket, ezt a jellemet illeti: Hernádi
Gyula erős kézzel tudta megragadni A péntek lépcsőiben. Egy puha, se jó, se
rossz, jellegtelen alakot, akinek épp ez a jellege: a [ellegtelensége. A történet
nagyon egyszerű: a hős beviszi feleségét szülní a kórházba, aztán elmegy élvezni "szabadságát", megcsalja az asszonyt, elkölti a fizetését. Szülés közben
a gyerek feje megsérül, állapota válságos lesz, s a férfi ben föltámad a lelkifurdalás: bűnével ő ölte meg agyerekét.
Az egész egyéniség: elmaszatolt, semmilyen, teddide-teddoda jellem, maga
a jelentéktelen gyarlóság, akiből teljességgel hiányzik még a vétek szenvedélye is. Ahogyan ennek ábrázolásában Hernádi Gyula mendenféle "fölemeléstől" megtartóztatja magát, az nagyon figyelemreméltó írói teljesítmény. Ez a
szükre semmi-alak az elsőszemélyes elbeszélés folyamán talán egyetlen egyszer
sem vét gikszert, egyetlen percre sem esik ki önmagából. Ott sem, ahol megadja önmaga "távlatát", típus-jellegét. "Megszakadt bennem valami" - mondja egy helyen, önnön erőtlenségét, fásultságát, fáradtságát jellemezve. Majd:
"Bennem a fogság következménye ilyen irreverzibilis össze-vissza-kúszálódás
lett. Megmerevedtem. Elfáradtam."
Azért nem annyira, hogy a saját semmílyenségét meg ne lássa. "Hogy
süllyedhet idáig az ember? - kérdezi. - A hazugság húzza le. Hogy még
úgy sem szereti a másik embert, mint önmagát." És: "Nincs irgalom. A teljesség igénye nélkül hazugság van. Hazugság után gyilkolás van." Aztán:
;,Ahol hazugság van, ott gyilkolás is van. Nincs irgalom. Aki egyszer döntött,
annak
kell maradnia a keskeny úton. Ha beledöglík, akkor is. A langyosaknak és a gyávállmak el kell pusztulniok. Belül pusztulnak el. A gyengék
egyetlen megváltása. ha gyávaságukból született döntésükben meg tudnak
fordulni."
A kirív6an rosszat, vagy a föltűnően jót többnyire könnyebb ábrázolni,
mint az egészen átlagosat, a tökéletesen jellegtelent. Erős színekkel könnyebb
tetszetős képet festeni, mint szürkére szürkével, Hernádi Gyula A péntek lépesőiben így festett: szürkére szürkével. Jól festett: a szürke háttérből jól kiemelt egy szürke figurát. Előadásmódja talán lehetne valamiveloldottabb, kevésbé kopogo, kurta mondataival (melyeknek azonban itt kifejező, jellemábrázoló funkciójuk van, csakhogy ennek ellenére is kissé fárasztóak); és helyenkint koncentráltabb, kevésbé szétszórt a leírásokban és hasonlatokban (bár ismétlem - ennek is kifejező szándéka van itt: ez az ember valahogy így,
ilyen szétesően érzékeli a világot).
Két könyve után Hernádi Gyulát, jelentős erényeivel és az említett kifogásolnivalókkal egyetemben, mindenesetre fiatalabb íróink legjobbjai közt
tartjuk számon. Rokonszenvvel, érdeklődéssel és bizalommal várjuk' új mű
veit. (*)
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SZINHAZIORJARAT: Shakespeare és az Amphitryonok. Be
kell vallanom, mindig valami méla útálattal viseltettem az egész Zeusz és
Alkméné probléma, azaz mind a harmincnyolc Amphitryon-feldolgozás ellen.
Mert van abban valami hátviszolyogtatóan izléstelen, hogy egy nagyúr, ez esetben Zeusz a férj képét ölti magára, hogy annak feleségét megejthesse. Hiába
tiltakozik Alkméne még a gondolata elZen is annak, hogya mindenható feudális úr ágyasa legyen, a pogány isteni csel vagy a Moira kijátssza éberségét.
Férje képében fogadja be Zeuszt hálókamrájába s a történet végén ott lóg
a mézes madzag, hogy e csalva fogant nászból Hertiklész születik.
Shakespearet mai napig Sem tudta drámairói elsőségétől megfosztani
egyetlen elődje vagy utóda sem. S mennyi álöltözetes játékot tálal ő fel színjátékai során: vethetné valaki ellenem. Izléstelenségre azonban Shakespeare
sohasem vetemedik. III. Richárdja vértől gőzölgő bestia ként tör a trónra B
megöli lady Anna férjét is. De való alakjában, bicegve, elhajlott gerinccel,
igaz férfiként lép a temetési menet közben kiszemelt áldozata elé s a belőle
kicsapó fergeteges hév álöltözet nélkül is kezessé teszi számára az asszonyt.
Avagy eszébe jut-e Othellónak valami kozmetikai eljárás során haja göndör-
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ségét kiegyenesíteni, mint azt jópénzért amerikaí négerek teszík, vagy körmei
tövénél a színes vérre árulkodó lila félholdat körömlakkal eltüntetni. Othello
gyermekkoráról, afrikai kalandjairól, férfitetteiről mesél Desdemonának a leány apja előtt és a maga valójában csábítja el a legmodernebb ídegéletet élő
patricíuslányt. Ez Shakespeare két legdöntőbb vallomása a szerelemről, a férfi
és nő között adódható helyzetekről.
De mennyi álöltözetes színpadi fogása van mégis, mondhatnók. Van, de
mennyire, a komorabb aláfestésű s ma már vígjátéknak is alig tekinthető Velencei kalmárban is, ahol a hölgyek férfiruhát öltenek, hogy jogtudósként megmentsék az imádott férfit. És az igazán lepketáncot járó vígjátékokban hogy
nyüzsög az átöltözés. Még nagyyobb fokban, mintahogy azt a mai fölületes néző
elképzeli. Shakespeare korában az összes nőszerepeket fiatal férfiak játszották.
Elsőnek tehát nőnek maszkirozott fiatal fiúk álltak a néző előtt. A darab bonyolításai során, hogy elveszett apjukat, bátyjukat, szerető férjjelöltüket fölkeressék s mint nők, ne keltsenek vágyakat az akkori utazótársadalomban, férfiruhát öltenek s így vágnak tűzön-vízen át ezerelmesilk nyomába. Sokszor apródként, fegyveres szolgaként kerülnek az imádott férfi oldalára vagy környezetébe, aki meglepő szimpátiával és szeretettel kezeli őket s csak mikor a darab cselekménye jó végre jut s ismét nővé vált szerelmesüket magukhoz ölelhetik, ébrednek rá, miért keltett bennük oly furcsa vonzalmat ez amelléjük
szegődött apród. Hát persze, hisz nő volt, szól a színpadi felelet.
A renaissance erkölcsök kaleidoszkopszerű változataival ismertet meg Shakespeare, de ha valaki nem a saját képében és testi valóságában akar szerelmi
odaadást kicsikarni, az csak .aljas ember lehet. A "Sok hűhó semmiért" intrikus fattyú hercege csak álöltözetes cselt alkalmaz, hogy egy leány házasságát
megrontandó, annak szolgáló leányát az .úrnő ruháiban ablakba állítja és a szobalány szerelmes szavakat vált önmaga kedvesével. Az egész darab abból az
erkölcsi fölzúdulásból nyeri dinamikáját, amelyet ez a "fattyú" ötlet a jóízlésú
néző ben kivált. Aki nem a nő hajlandóságát nyeri meg a maga férfias tulajdonságaival, komplementer voltával, az csak züllött, megvetésre méltó gazfickó
lehet Shakespeare arcképgalériájában.
Kleist is tapogatja ezt a problémát "Die marquise von O ..." című elbeszélésében. Itt a negativ formát látjuk: mennyi vesződségen kell a különben
komplementer férjnek átmennie, amíg csellel megejtett hitvesét újra magához
tudja édesíteni. És kifinomult formában Rostg.nd is beállítja Cyranoja sorsába
a csalást. Cyrano csak elokvenciáját, rögtönző verselő készségét adja kölcsön
Roxane erkélye alatt Christiannak. Melodramatikus bánat származik ebből a
csalásból is és Rostand hiába ki,nlódott drámája megszerkesztésével, s amíg véletlenül ez a Cyrano életéhez cseppet sem tartozó falsum, mint színpadi ötlet
eszébe nem jutott, nem bírt mit kezdeni az egész fölhalmozott Cyrano-féle drámai anyaggal. Cyrano tragikumát csak ezen a tévedésen át tudta kézzelfoghatóvá tenni. Faust is átváltozik, amennyiben megfiatalodik Mephistofeles italától, de ez az átváltozás inkább szimbólum: a férfinemben élő örök fiatalság
jelképe. S itt is Margit tragédiája követi a cselt
Atöltözés, álruha tehát mindennapos a színpadon, de az így elért szerelmi
siker a mi ízlésünknek csak megvetésre méltó lehet, mintahogy gyűlöletes előt
tünk az a merániai Ottó, aki Melindát mákonyitallal ejti meg.
Sem az antik színpad szerzői, sem Moliére, sem Kleist, sem Giraudoux
azonban nem írt tragédiát Zeusz és Alkméné történetéből. Vígjátékot írtak. De
a görög és latin iPígjátékokkal, magával Arísztofanésszal éppannyira, mint a
póriabb szövetű Plautus-szal is baj van a modern néző szempontjából. Antigoné, Elektra, Medea, vagy akár Klitaimnestra tragédiáját ma is tökéletes emberi megrendüléssel nézheti a modern és bármely még modernebb kor embere.
Bármennyire is szívesen olvassa az ember nagynéha Arisztofanész Arany
János honosította komédiáit, amikor a szellem szárnyán röpdösve, - mintegy
repülőfölvételt készítve antik romvárosok fölött tekint le egy többezer éve
kihuny t világra, - ha ugyanezeket a darabokat a mai színpad realitásában
körítve látjuk, viszolygó ,érzés lep meg. Nem tudunk ugyanúgy nevetní és vigadni az ókor humorán, mintahogy tragédiáin meg tudunk indulni. 'Ogy látszik,
az emberi tragikumot örökebb szálakból szőtték, mint a komédiák röpke, sok
meztelenséget eláruló leplét. Izlésünk bizony változott.
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Mi élteti mégis napjainkig, Giraudoux-ig ezt a most "Örök Amphitryon"ként fölszolgált és a Körszínházban előadott Zeusz-Alkméné problémát. A téma mélyén lakozik valami örök emberi tiltakozás a feudális jogok "jus primae
noctis" alapon való fölhasználása ellen. A görögök mondavilágukban még Zeusznak nevezték azt a nagyurat, aki Moliere korában versaillesi parkok mulatóházaiban trónolt, Kleistnél junkerkastélyok ágykárpitjai mögött garázdálkodott és Giraudouxnál már inkább valami mindenható kapitalista kényúr arcvonásait vette föl. A színpad röpketollú vígjátékíróinak mindig kapóra jött,
hogy kritikát mondhattak nagyuraik erkölcse fölött anélkül, hogy ezért pörbefoghatták, börtönbe zárhatták vagy kiseprűzhették volna őket. A jó öreg Zeusztata kalandjai - gondolták és mindenki a maga kényurára gondolt megaláztatásában és megalkuvásaiban is. S talán éppen ezért a megalkuvásért utálom
annyira Amphitryon mind a harmincnyolc változatát. Mert megbocsájtást keres a megbocsájthatatlanra, mosolyogtatni akar ökölbe záruló, széktámlát markoló kínok fölött.
S szerintem a mi Amphitryon előadásaink éppúgy sohasem sikerültek,
mintahogyan Arisztofanész sem tudott sohasem gyökeret verni színpadjainkon. A Lizisztratét ugyan élteti most egy átdolgozás és a darab mélyén rejlő
durva erotika, de ez a földolgozás is hamisítások és szövegcsonkitások halmazából áll.
Mit tudott ,hát kihozni a négyszeresen összekombinált témából Hegedüs
Géza összekötő szövegével Kazán István rendezése. Egyszerre akartak élőkép
sorozatot nyujtani a latin Plautusból, a francia Moliereből, a görcsösen német
Kleistből és a világfi francia Giraudouxból. Kapunk prológot, szmokingos hírvivőt és Merkurt, meg Jupitert és egy vizsga előadás-szerű Plautus jelenetet.
Igen, azokhoz az operai, színiakadémiai és Rózsakegyi színiiskolai vizsgaelő
adásokhoz hasonlit ez az egész, mint amikor - minden növendéket szerepeltetendő adnak egy kis Romeo és Juliát meg egy Kisfaludy-féle Csalódásokat is. De Moliere és Kleist sem járnak jobban. Belőlük is csak heveny lefolyású
részletecskét kapunk némi kis stilusparódiára való törekvéssel. Kritikusi szemmel nehéz ezt nézni s még nehezebb a nagy tömegre való hatását kikutatni. A
Körszínház-Jégszínház sportteljesítményekre szánt modern-kopár nézőterét befúthetni ugyan egy egységes lélekzetvételű darab pátoszával vagy féktelen komédíázásával. De mit döcög itt nekem Plautus, mit nehézkeskedik Kleist s
miért röppennek el befult rakétaként Moliere csípős szellemességei ? Mert
egyiknek sem engedik meg, hogy atmoszférát teremtsen maga körül, hogy lélekzetvételéhez, írói stilusához hozzászokjék a közönség s azután már a színész rezzenésnyi mozdulatából, arcrándításából vagy fintorából ís értsen.
A produkció vége felé azonban mindjobban hatalmába veszi a színpadot
Giraudoux "Amphitryon 38"_a. S ahogyyan ő lesz urrá, különben is legközelebb állván időben és fölfogásban mihozzánk, lassan megtörik a forróvá népesedett Jégszínház jege is a tikkadó közönség közérzetén. Igaz, hogy engedménnyel, betétszámkéntható dizőzmutatvány árán, de megjelenik Léda és
elénekli Jupiterrel való kalandját. Ez a szám külön cirkuszi mutatvány Váradi Hédi remekel benne - de az ember megint csak szkeptikus. Miért kell
ilyen nyers eszközökkel kicsikarni a sikert? Ja parsze, ha egyszer Plautussal
agyonverik MolU~ret és Kleisttel le bunkóztatják a finom iróniájú Giraudouxt,
akkor valami harsány betétnek kell következnie, mint mikor régen a Nemzeti
Színházban, anyagi válságok idején egy-egy darab szünetében valami világhirre vergődött táncosnő is föllépett.
Az írói kavalkád tehát nem sikerült, de egy író, Giraudoux mégis meglehetősen ép bőrrel került ki belőle. S itt fölmerül a gondolat, nem lett 'volna-e
jobb kevésbé szövevényes színházi estét nyujtani. Egy bemondó ismertethette
volna némi kulturhistóriai igénnyel, hogyan látta ezt a témát Plautus, Moliere
vagy Kleist. S adták volna át aztán egészen a sz6t Giraudouxnak, akinek kifinomult iróniáját bizonyára hamarosan unanimitással élvezte volna publikumunk. A darab vége felé kibontakoz6 siker legalább is mintha ezt az álláspontot támasztaná alá.
A már említett Váradi Hédi Lédáján kivül Prókai István Sosiasa és Verebes Károly Merkurja hatott vidámít6an a közönségre. Alkméné bizonytalanko571

dásaival, Zeusz és Amphitryon dörgéseivel-morgásaival sehogy sem tudtunk
eg1letérteni. A színház klasszikus igényekkel lépett jöl és mi is klasszíkus mértéket alkalmaztunk. Míndazonáltal nagy örömünkre szolgált, hogy ezzel a nyári
produkcióval ezt a !mértéket alkalmazhattuk. Jövőre talán bemutatják nekünk
vagy az egész Moliere-, vagy az egész Giraudoux-jéle Amphítryont. gs eg1l
eg1lséges mű keretében bizonyára a színészek is jobban jöltalálják magukat és
a szerzők intenció;a is jobban érvényesülhet annak megvilágitásában, mit is
akartak Zeusz ócska kalandjának ürügyén elmondani. (posson1li László)
K:F;PZOMŰVÉSZET. Fernand Léger. öt esztendővel ezelőtt, 74 esztendős
korában; 1955 augusztusában halt meg vidéki otthonában Fernand Léger, a kíváló francia festőművész. Az 1926-os magyar :F;ber-féle Művészeti Lexikon
már azt írta róla, hogya "kubisták egyik vezéralakja és legnagyobb jelentő
ségű művésze". A század első éveiben indult el pályáján a normandiai paraszti
ősöktől származó fiatal festő. Hamarosan társakra tett szert, közeli barátságba
került Pierre Reverdy-vel, a közelmúltban elhunyt nagy francia lirikussal, a
német koncentrációs táborban elpusztult Max Jacob-bal, a költő Blaise Cendrars-ral (aki verset is írt Léger-ről), a vámos Rousseau-val, Picassó-val, Braquekal és Apollinaire-rel, akí a kubista festőktől írott tanulmányában a csoport
élharcosai között említi Léger nevét. A "Herkules-termetű, vöröshajú francia",
aki rníndenkor választékosan öltözködött, s gomblyukában hatalmas krizantémumot hordott - így írja le őt párizsi visszaemlékezéseiben Ferenczy Béni - , az
első világháború körül közel került az absztrakcióhoz, de művészete a 20-as
években fokozatosan megtelítődik a való világ elemeivel és motívumaival. Festészete a 30-as években nyeri el végleges alakját, kialakítva egy letisztult, stilizált, a realitáshoz erőteljesen kapcsolódó, monumentá:lis formanyelvet. Alkotásaira korunk technikai civilizációja nagymértékben rányomja bélyegét, felismeri és ábrázolja a gépek újszerű szépségét, Vásznain gyakran találkozunk
parasztokkal, munkásokkal, hajósokkal, muzsikusokkal, akrobatákkal, kerékpározó emberekkel. Munkái a dolgozók életét és testvériségét, a modern nagyüzemek gépeinek ritmikus dalát, a falusi ünnepnapok egyszerű, boldog hangulatát fejezik ki. Amikor a 30-as évek közepén a francia polgári társadalom
ellentétei nagy belpolitikai harcokat váltanak ki, Léger képein megjelennek a
tüntető rnunkások, kisemberek. Kortársai zömével ellentétben a fizikai munka
ábrázolása míndenkor sokat foglalkoztatta a művészt, ,,:F;pítkezés" c. képét
több változatban ismerjük.
1940-ben, amikor a németek betörnek Franciaországba, Léger Amerikába
menekül, s csak 1945-ben, hazája felszabadulása után tér haza. Hogy folyóiratunkban e kis közlemény felidézi Léger emlékét és életművét, ezt művészi kiválóságán túlmenően jelentékeny egyházrnűvészetí tevékenykedése is indokolja. 1946 és 1949 között Felső-Szavejában mozaíkképeket készít Assy temploma
részére, 1951-ben üvegablakokat és faliszőnyegeket tervez az Audincourt-i
templomba, - közben pedig, 1948-ban, Picassóval, a magyar CzóbeHal s más kitűnő művészekkel együtt résztvesz az első békevilágkongresszuson Wroclawban.
Az Audincourt-i üvegablakok ról joggal állapíthatta meg jeles fiatal műtörté
nészünk, Németh Lajos, hogy "e középkor óta halódó műfaj remekei". Elete
végéig szorgalrnasan dolgozik, a piktúra méllett a szobrászat, a plakátművészet
és a grafika területén is kíemelkedík. Illusztrálja a "Szabadság" c. híres
EZuard-költeményt, s arcképet fest a francia költészet e büszkeségéről. A fi1m
iránt is érdeklődik (A kegyetlen asszony, Gépi balett) s Darius MHhaud, Honegger és a szovjet Prokofjev balettjeihez és operáihoz díszelteket és jelmezeket tervez. Emellett számos tanulmányt is írt - enciklopédikus szellem, szinte
"uomo universale" volt.
71 éves korában nagyméretű festménnyel látja el az ENSz New Yorik-i
székházának egyik termét. A halála előtti évben, 1954-ben még üvegablakot
készít a Caracas-i egyetem részére, Venezuela kormánya felkérésére, s a
Courfaivre-i templom (Svájc) is Léger-tervezte, dekoratív, csodálatos színgazdagságú üvegablakot kap. Hátrahagyott munkái a riviérai Biot városkába kerültek, a Léger Múzeumba.
Munkásságát ma egyre fokozódó elismerés övezi minden oldalról. A kom-
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munista Aragon a "Lettres Francaises" számára nemrégiben tanulmányt írt
a katolikus, egyházművészeti érdeklődésű "L' Art Sacré" is gyakran
foglalkozik munkásságával, a párizsi Gonthíer-Seghers kiadó neki szentelte mostanában megindított művészeti könyvsorozatának első kötetét. A tiszteletadás
és általános méltánylás érthető: Léger az elmúlt évtizedek nagyjai közé tartozik; olyan mester, akinek érdes, nyers, sokszor már-már darabos, de mindenkor őszinte és nagy nyugalommal telített művészete szembeszegülés minden
kisszerűséggel és formalisztikus elfinomultsággal. Alkotásai, amelyeknek középpontjában az élet és az ember áll, bizonyára termékenyítően fogják befolyásolni a képzőművészet új utakat kereső fejlődését.
Az idei velencei biennálé. Nemrégiben zárta be kapuit a XXXI. velencei
nemzetközi képzőművészeti biennálé, amelyre - csakúgy, mint az előző években rendezettekre - az absztrakt, non-figurativ művészetí törekvések és kísérletezések túlsúlya nyomta rá bélyegét. Már a magyar lapok is közölték.
hogya nemzetközi nagydíjakat is ilyen szellemben tevékenykedő festők kapták:
a francia Jean Fautrier és a Lipcsében született, de Párizsban élő és francia
állampolgár Hans Hartung.
Néhány mondatban talán nem lesz érdektelen bemutatni e két művészt,
akik - Matisse, Chagall, Braque, Henry Moore, Jacques Villon, Arp, Dufy,
Miró után - az 1960-as év kitüntetéseit elnyerték.
Fautrier-ről a "Knaurs Lexikon Abstrakter Malereív-ben az áll, hogy 1898ban született Párizsban. Viszont Sir Herbert Read "Geschichte der modernen
Malereí" c. könyvében (1959) azt olvassuk, hogya művész 1897-ben született.
Egy ideig szállodai alkalmazott és síoktató "Volt az Alpokban, jelenleg a Párizs
melletti Chátanay-Malabryban él. Forrásaink kiemelik, hogy Fautrier színskáIája nem széles, koloristának éppen nem nevezhető, elsősorban a szürke színeket kedveli. Stílusa nem tart kapcsolatot a külvílág látványaival, habár képeinek szeret ilyesféle címeket adni: gyümölcsök, aktok, túszok, tárgyak, stb.
A másik nagydíjas. az 1904-ben született Hartung pályája elején Rembrandt,
valamint a német expresszioriisták, Kokoschka, Nolde és az első világháborúban fiatalon elpusztult, kiváló Franz Marc hatása alatt állott. Később megismerkedett az orosz Vaszilij Kandinszkijjel, aki az absztrakt irányzat egyik
kezdeményezője volt. Hartung a 20-as és 30-as években beutazta Itáliát, Franciaországot, Németalföldet és Spanyolországot, 1935-ben emigrált a náci Németországból, 1939-ben - mint önkéntes - belépett a francia idegenlégtóba. A
második világháború idején de Gaulle tábornok seregében harcolt, 1944-ben
súlyosan megsebesült, egyik lábát amputálták. 1945 óta francia állampolgár.
A legújabb művészeti iskolákkal foglalkozó irodalom az ·absztrakció két irányzatát különbözteti meg: van geometrikus és van lírai absztrakció. Hartung mű
vei ez utóbbihoz tartoznaK.
Magyarország a második világháború befejezése óta harmadszor vett részt
a velencei biennálén. 1948-ban Egry József, Mérffy Ödön, Szőnyí István képeit
és Ferenczy Béni szobrait küldtük ki Velencébe. Ezután egy darabig Magyarország, a többi népi demokratikus állammal együtt, távolmaradt a két évenkénti velencei képzőművészeti kiállítástól. Az 1958-as biennálén már ismét ott
voltunk, Czóbel Béla 16 festményével, Ferenczy Noémi gobelinjeivel, Medgyessy
néhány szobrával, Kovács Margit kerámiáival. Az idei biennálérr Derkovits
Gyula számos főműve és néhány élő jeles művészünk - pl. Szentiványi Lajos
- munkái szerepeltek. Nem hinnénk, hogy valamiféle magyar elfogultság lenne azt állítani: 1948-ban is, 1958-ban is és ez évben is lett volna olyan mesterünk, akinek életműve megérdemelte volna a díjazást, - gondolunk főként
Egryre és Czóbelre. (Az elhunytak, mimt pl. Derkovits, a biennálé szabályzata
értelmében nem díjazhatók.) A tetőpontján lévő absztrakt hullám a magyarázata annak, hogy egyik alkalommal sem esett a zsűri választása magyar mű
vészre. (Dévényi Iván)
Léger-ről,
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A vasutasok nemzetközi képzőművészeti kiállítása a 'Műcsarnokban: a
népek békés összefogásának jelképi megnyilvánulása. Francia főben fogant
meg az eszme, hogy a nehéz és felelősségteljes munkát ellátó vasutasok szabad
időben alkotott műveikkel lépjenek a nagy nyilvánosság elé,helyijellegű sereg~73

szemléjüket terjesszék ki a határokon túlra, vonják be szervezkedésükbe a
legkülönbözőbb nemzetek vasutasainak amatőr képzőművészeit és időnként
rendezzenek nemzetközi kiállításokat. Brüsszel, Bologna, Bécs, München után
így került sor a Budapesten megnyílt ötödik tárlatra, amelyen 15 nemzet páIyamunkásaí, váltókezelői. esztergályosai, mozdonyvezetői, mérnökei, technikusai, tisztviselői, nyugdíjasaí, vasutasfeleségei s gyermekei lelkendező örömmel
készült alkotásaiból válogatta ki gondos rostálással a legjobbakat a jutalmazásokat is elbíráló zsűri.
A képzőművészeti séták szorgalmas résztvevője eltűnődve szemlélgethetí
e különböző ajkú műkedvelőknek szépségszomjas üzeneteit. Győlöletnél, kapzsiságnál, Irigységnél, haragnál, gyilkos vetélkedésnél, íme, rnennyível hatalmasabb, diadalmasabb a legtermészetesebb és legerősebb életösztön zavartalan
kiélése: a kivétel nélkül minden emberben lappangó teremtővágynak az élesztése, annak a hitnek észrevétlen megerősödése, nemzetközi, társadalmi támogatással végbemenő terjedése, hogy alkotni szép és kellemes, egymást megérteni és szeretni üdvös. Az élet szent és az én életem, mindenkinek az egyéni
élete, megsokszorozódik a tiédben, a másikban, a többi valamennyiében, mert
az egyéni élet csupán visszfénye a vi lágénak, Ilyen és ehhez hasonló gondolatokat sugároznak augusztus első heteiben a műcsarnoki termek. A hívatásos,
ihletett művészektől remekművet várunk, velük szemben az igényünk határtalan, kielégíthetetlen, a lehetetlent követelő. És ez így van rendjén, másként
rendkívülit létrehozni képtelenség. De itt, ezen a kiállításon másról, többről
is, kevesebbről is van szó. Kevesebbről - és erre a kevesebbre kissé még kitérünk -, mert noha érdekelnek, elszórakoztatnak, még tán gyönyörködtetnek
is, imitt-amott, e művek, csupán ígéretek, ám nem beteljesülések. Többről, mert
még a legelfogulatlanabb látogatot is elfogja a halvány remény, hogy hátha,
hátha sikerül egyszer közelebb férkőznie az emberfiának az Ember Fiához ...
Mint minden pályán, a vasutasoknál is, akadnak szép számmal megszállottak, akik szívvel-lélekkel végzik munkájukat, akik még tán az álmukban is
mozdonyokról, füstölgő pályaudvarokról, épülő vasúti hidakról, szerelvények
tologatásáról. hatalmas vasúti hálózatokról és hatalmas forgalom lebonyolításáról ábrándoznak. Ezek a hivatalos munkájuk végeztével, pihenésül, még saját
gyönyörűségükre is, a saját munkakörükben élnek tovább gondolatban és ha
történetesen ecsetet vesznek a kezükbe, boldognak, teljes embernek akkor érzik magukat, ha vásznaikon is kedves tevékenységük csatatere elevenedik meg,
mintegy a kedvvel végzett munkájuk dicsőítéseként. így születnek a magyar
Ficzere László mozdonyírányító képei, aki "Hazatérő mozdonyok" című munkájával elnyerte a "Fisaic" (Vasutasok intellektuális és művészeti nemzetközi
szövetsége) díját.
De alkatuk, vérmérsékletük, hajlamaik, kutató, elmélyedő, vagy csak szó'rakozni, felüdülni vágyó szellemük szerint a legváltozatosabb, legsokoldalúbb
témák elevenednek meg ezen a termékeny gondolatcserét közvetítő. jelképi
nemzetek-találkozóján. Hűséggel, lelkiismeretes gonddal ábrázolt arcokat, tájakat, utcarészleteket, csendéleteket, szobasarkokat, használati tárgyakat látunk, érezve műkedvelő alkotójuk felcsíllám16 elégedettségét, hogy sikerült lerögzíteníök, megörökíteniök azt, amit maguk előtt láttak. A gyakorlottabbak,
igényesebbek hangulataík, szorongásaik, tájékozódó faggatásaik, vallomásaik
kifejező eszközének igyekwzenek megnyerni a művészetet, hogy szimbolikusan,
az izgalmas rejtettség néma ékesszólásával hassanak. Egyesek fejtörő absztrakt
figurákban keresnek szabad folyást alkotó ösztönüknek.
Egy-két olyan művet is megfigyeltünk, ahol az élmény frissesége, elsőle
ges, kirobbanó heve háttérbe szorította a kiví telt, magát a témát, az ábrázolás
célját, mert az ihletett sugallat, a látomás izzása átragyogott a megvalósítás
fogyatékosságán. Ilyen alkotás különöse n a francia Le Roux Henry "Útkaparók"-ja, melyen a nyersen felrakott piros és sárga - majdnem azt kell mondanom, hogy varázslatosan, vagyis megmagyarázhatatlanul és utánozhatatlanul
- mellbevágó félreérthetetlenséggel érzékeltette a munka forró lendületét a
perzselő napsugarak szellős ütemével. Egy remekműnél megoszlik, hullámzik az
érdeklődésünk, szeszélyesen cikkázik a műélvezetünk iránytűje a forma és a
tartalom között, de ennél az amatőr-műnél semmi más nem fog meg, mint a
'574

döbbenet, hogy akarva-nemakarva ugyanazt kellett éreznünk, amit ellenállhatatlanul sugall: az éltető melegnek zsongító áramlását. Kiemeljük még a sok
közül a német Schliwinski kísértetiesen telitalálatú Várótermét éjjel, valamint
a szoviet Pudor Igor mázolónak kék háttérben habfehéren tündöklő fia-arcmását, megható naivsággal fejezve ki túláradó atyai szeretetét a gyermek mellé
pingált, napként sugárzó arany .napraforgóvírágban. (Haits Géza)
ZENEI JEGYZETEK. (A k ó r u s b a n val ó m u n k á r ó l.) "Ha kevés
hangod van is, törekedned kell arra, hogy minden hangszeres segítség nélkül,
lapról tudj énekelni, hallásod finomsága csak nő ezáltal. Ha azonban szép is a
hangod, egy pillanatot se mulassz el, hogy kiképezd. Tekintsd azt a legszebb
adománynak, amellyel a kegyes ég megajándékozott." Robert Schumann, a kiváló komponista irta ezt fiatal muzsikusok számára s szavai ma sem vesztették el igazságukat. S különösen nem azok számára, akik az "ég e legszebb adományát" az ég Urának dicséretére kamatoztatják, azaz -templomi kórusban
énekelnek. Látszólag egyszerű az énekes feladata, adva van hozzá a recept:
"Végy kottát, tanuld meg olvasni s ha a hangod is szép, képezd ki." Látszólag.
Manapság azonban nem olyan egyszerű a dolog, mint Schumann idejében. Hisz
mind a tudatos önképzésre, mind az eredmények összehangolására gondoljunk csak a feszített életritmusra - lényegesen kevesebb idő jut; heti egy,
legfeljebb két próba keretében kell a karnagynak az összes feladatokat megvalósitania. Ennyi idő jut az átélt és szépen csiszolt éneklés kialakítására. S van
még egy harmadik, de korántsem könnyebb munka, a közös éneklés pszichológiai része, az összes tényezők lélektani alapjának megvalósítása: a figyelem
ébren tartása és állandó megkötése. Itt jutottunk el mondanivalónk magvához,
ahhoz a kérdéshez, hogyan tudjuk a rendelkezésre álló rövid idő alatt a lehető
legszebb eredményeket elérni a templomi éneklésben.
Végiglátogattuk több budapesti kórus próbáit s mindenütt tapasztaltunk
nagyon érdekes, tanulságos mozzanatokat. Mindegyik helyen nem csupán mű
vészi megoldásokkal éltek, hanem igyekeztek szórakoztatóvá, feszültté tenni a
közös éneklés minden percét. Ezt ,elsősorban iz próbák elején tartott kollektív hangképzésnél lehet megvalósíteni. Énekeljünk vidám szövegeket, vagy csak
hangokat, hiszen a kezdeti jókedv a későbbi alaposság egyik ,biztositéka. (Itt
jegyezzük meg, hogy helyes a próba-kezdés pontosságára is ügyelni.) Közvetlenül ezután ismertessük meg 'a kórustagokat az új anyaggal. Közben a kottaismeretben is lehet új meg új lépéseket tenni előre. (Természetesen a próbák
időrendi beosztásában lehetnek sorrendi eltérések, de szerintünk is helyesebb
minél előbb kezdeni a tanulást. Altalános megfigyelés szerint ilyenkor élesebb
még a figyelem, jobban működik a me mória.) Amikor az új darab már megragadt az énekesek fülében, lehetőség szerint tartsunk rövid szünetet, majd kezdjük meg az előbb tanult rész csiszolását, összehangolását a régivel. Tulajdonképpen ez a próba leglényegesebb része, a későbbi szép összhatás záloga. Sokhelyütt ezután úgy végzik a próbát, hogy "közvélemény-kutatás" után eléneklik azt a jól ismert darabot, amelyet mindenki a legjobban kedvel. Helyes ez a
megoldás, mert az énekesekben ilyenkor tudatosodik az az érzés, hogy egyenként
ők is tevőleges részesei a későbbi sikernek.
Az érdeklődés és közösségi érzés ébrentartásának különösen vidéken jól
megvalósítható módja a szöveg- és dallamgyűjtés. Kutassanak fel a kórustagok
is feledésbe merült egyházi dallamokat vagy énekszövegeket (ez utóbbiakat
mára karnagy is alkalmazhatja meglévő dallamokra). Egyik kedves karnagybarátom nem is olyan régen Mindszent község ből kapott ilyen szövegeket. Felépitésük a Balassi-versre (6, 6, 7-es ütemezés, a, a, b, -c, c, b, -d, d, b. rimképlet) emlékeztet, szépségük pedig (l, legismertebb Mária-énekekével vetekszik
A kutató munkának az is 'előnye, hogy sokszor irodalmi, irodalomtörténeti értékeket tár fel.
Allandó probléma a kórusok felfrissítése, fiatalok bevonása a templomi
éneklés be. Különösen itt kell vigyázni a karnagynak, nehogy túlterhelje, túlságosan nagy feladattal bízza meg a fiatal énekest. Megfigyelés szerint a gregorián korális a legjobb kezdet, egyszerűbb dallamvezetése és szép hangzása
mindenki számára vonzó. Innen lehet tovább haladni a klasszikus mesterek
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egyszerűbb motettáihoz. Ezzel a felépítéssel eleget tehetünk a pápai intenció/:
szellemének is, mely elsősorban a gregoriánt és a klasszikus termékeket helyezi
a templomi éneklés középpontjába. Kivülük még a modern zenét részesítette
különleges figyelemben a pápai enciklika. E téren mi, magyarok, kedvező helyzetben vagyunk. Bárdos Lajos, Harmat Artur és a többiek aránylag könnyen
hozzáférhető szerzeményei nem kívánnak túl sokat az énekestől, mégis az egyházi énektermés igen értékes durabjaivá váltak remek hangzásukkal és mély
tihitatukkal. (A kottahiány leküzdésére egyébként az Ecclesia-kiadó nagy erő
feszítést tett s reméljük, tesz a továbbiakban is. Bizalommal fordulhatnak hozzá vidéki kórusvezetők is.)
Míg a karnagy u gondjaira bízott embereket neveli és fejleszti, az önképzésről sem szabad megfeledkeznie. Minél több zenét hallgasson maga is, hisz
a jó muzsika nyomán mindig támadhatnak lelkében új ösztönzések, ötletek.
Némelyik modern világi alkotás - a multkoriban pl. Schönberg A varsói menekült c. szerzeménye - fegyelmezett felépítéséből, gazdag ritmikájából sokat
meríthetnek a zeneszerzői érdeklődésű karnagyak is. (Ez persze a rengeteg
egyéb tényező közül csak az egyik. Nem szabad soha elhanyagolnia a hang leírt édestestvérét, a betűt sem.)
.
Végezetül pedig még két idézetet Robert Schumann jegyzeteiből: "Szorgalom és kitartás útján egyre magasabbra viszed" és "a tanulásnak soha nincs
vége". Igen, igy van ez mindenütt. A templomi éneklésben is. Mindig tanul
valami újat a karvezető is, az énekes is s éppen ez az egyre fejlettebb és szebb
egyházi zene egyik legfőbb biztosítéka. (Rónay László)

JEGYZETLAPOK. (Berzsenyi és Kölcsey, vagy a kritikus tapintatáról.)
Berzsenyinek 1817-ben már nem voltak egészen rendben az idegei. Kölcsey kritikáját egy dúlt ember olvasta. S egy bizalmatlan ember: mindig gyanakodott
Köleseyre. Nem tudom, van-e még példa rá, hogy egy tehetséget - ha apadót,
ha hanyatlót, ha betegséggel megtámadottat is - így kitaszítson megszekott
ívéről egy kritíka. Évekig egyebet sem tesz utána, mint Kölcsey fantomjával
birkózik, ez a halálos sebben vergődő hérói lélek.
A bírálat volt igazságtalan? Kölcseynek nagyon sokban igaza volt. Egyben azonban semmiképpen sem: a modorában, a magatartásában. És ezzel a
nem is krrtíkusí, hanem emberi tévedésével örök intő példa minden kritikus
számára.
Lenézte Berzsenyit, műveltségí fölénye tudatában. Egy igazi kritikusnak
míndíg bizonyos műveltségí fölényben kell lennie, de sosem szabad fölényesnek
lennie. Az irodalom "szent ügy", kétségkívül; de mögötte van valami, ami még
szentebb: az ember; s a rnű bírálatának sosem szabad az embert sértenie (még
akkor sem, ha megérdernelné, hogy sértsék).
Mindig tudjuk, rnilyen művel állunk szemben, és sosem tudhatj uk, milyen
emberrel. Kölcsey természetesen nem tudta, nem tudhatta, milyen borús Berzsenyi kedélye. De az ő példáján megtanulhattuk, hogy mindig úgy írjunk,
hogy a rnű mögött, amelyet bírálunk, esetleg egy sebzett lelkű, elborult kedélyű, ingerlékeny ember áll.
Legyünk hát engedékenyek, elnézők a hibák iránt, lágyszívű magasztalők ?
Éppen nem! De van higgadt, okos, meggyőző, sőt szerető szígor ; és van fölényes, sértő, sebző szigor,
Sose keressük a mű résein át az ember szívét tőrünk hegyével. Azt hiszem, egy kicsit ez is hozzátartozik - legalábbis hozzá kellene tartoznia ahhoz, amit úgy hívunk: a kritika erkölcse. (r. gy.)
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