
a magam jelenét, helyzetemet, de az
övékét is, akiktől nem akarok elsza
kadni. A véremből fakadt vérnek és
annak kijáró szeretettel, aki elhagyva
anyját és apját, most már egy lett ve
le: ilyen megértéssel elfogadnom az
enyémtől elváló útjukat, új fészek felé
rebbenésüket, az enyémtől eltérő élet
formájukat. Azért, hogy kísérni tud
jam őket, míg be nem látják: sorsuk
ban, jövendőjükben az én emberi
helytállásom ad erőt, ha majd az ő

fószkük is elkezd szertehuUani.
Az ölbetett kéz rossz tanácsadó. A

sértődött ember visszatetsző.mozdula
ta ez. Nem Isten tanította rá az em
bert. Még a tékozló fiúra sem így várt
atyja. Hanem várakozóan és megértő

szeretettel kitárt karokkal. Ölelésre

-

készen. A szertehulló fészek áldozatát
nem azért kell elfogadnunk. 'mert ez
örök törvényszerűség még akkor is,
ha volt idő, amikor er!Y hatalmas tető

védelme alól nemzedékek keltek útra,
egymás után s a kapuban mindig ott
állott egy pátriárka, a szentély őriző

je. El kell fogadni a vele járó emberi
szomorúsággal együtt !1 azzal a lehan
goló megtorpanással. hogy az ember
egy ideig még igyekszik ősszekapirgál

ni a törmelékeket. Aldozatot bemu
tatni azonban csak úgy lehet, hogy
affelé fordulok, akinek bemutatom, és
azok felé, akikért bemutatom. Isten
felé fordított arccal és gyermekeink
felé fordított, nyílt és megértő tekin
tettel, karokat kitáró szeretettel.

Magyar Ferenc

NAPLÓ
A LITURGIKUS MEGÚJULAS ÚJABB FAZISA. Még javában tartott a R

vatikáru zsinat, amíkor első nagy okmánya, a liturgikus konstitúció már végre
haitásra került. Az első nemzetíközí püspöki szerv is ennél a témakömél ala
kult meg: a Consilium Liturqicum, azaz a liturgikus tanács; 47 püspökével és
250 szakértöjével. Ezeknek egy része Rómában dolgozíík, más része szerte a vi
lágon, de rnínden évben kétszer találilwzna!\k ~özősrnegfbeszéléselkrte. A nagy
munkát Annibale Bugnini, egy egyszerű szerzetes irányítja, aki igen széles lá
tókörrel rendelkező szakember, O jelentette ki, hogy ennelk a zsinat-utáni li
turgikus munkának a most, május' 4-én kiilxJcsátott második Instrukció meg
jelenésével lezárult immár az első fázisa,

Két és félI év teH el azóta, hogy az első Instrukció, vagyis végrehajtási uta
sítás 1964. szeptember 26-án napvúlágot látott, de már ezalatt is nagy elölha
ladás történt. A legtöbb helyen a papság példás buzgalommal tett eleget az
új líturgíkus előírásoknak, s a ihLVek is készségesen, sőt örömrnel fogadták
azokat. Tisz-Miban kell azonIban lennünk azzal, hogy - mint most Bugnini is
fi.gyelm€ztetl'á - a liturgikus reform lassú folyamat. Egyes rendelkezések is
csupán átmeneti jellegűek, a végleges formák még nem míndenben alakultak
M. Ez a magyarázata annak, hogy most egy második Instrukcióra is sor került,

Talán föiLösleges is mondanunk, 'hogy a meg-megújudó váttozásokkaí az
egyház arra törekszik, 'hogy mind jolbban érthetővé tegye Isten népe előtt a
szentmísét és a rkülönlb'ÖzlÓ szertartásokat, a szent szövegeket, a szent jeleket
és a ezertartásokat végző pap egyes gesztusait. "Nem a múzeumolk részére dol
gozurik - hangoztatta Bugnírií -, ihanem azt a'karjulk, hogy ami karunlk ele
ven embereinek eleven liturgiájuk legyen." S éppen ez a. szándék érvényesül
az újabb Instrukcióban rts, miután a már valágszerte elterjedt szembeolnárná'l
való misézésnél bebizonyosodott, hogy a liturgia nem lényeges elemei közül
nem egy már korszerűtlermé vált. Ezek közé tartozak példáirl vbízonyos gesz
tusok fölösleges vagy zavaró ísrnétlése is, mint a SOkSZOI1OS oltárcsók vagy a
szentrníse kánonjában a 25 keresztvetés a szerrt ajándékok, a kenyér és a 001'
fölött,

Az új Instrukció rendelkezései" az idei év június 29-én, Szent Péter és Pál
ünnepén lépnek hatályba. Nézzük most elsősorban azokat a változásokat, ame
lyeket a legközvetlenebbül észlelnek majd a szentmise résztvevői.

• NáliurJik - értcsütésünéc szerínr - ezt az Időponöot a püspöki 'kar fogja meghatározni.
·(A szerk.)
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A kánon már említett sok keresztvetéséből csak egyetlen egy marad meg:
csupán az elején, s akikor is az eddigi három helyett egyetlen keresztje11e1 tör
ténik. A középikor derekán a gót stílus és lelkiség egyik [ellemzöje volt a sok
szorozás hajlama, akkor kerültek a mise Iíturgíájába a megszaporított hármas,
sőt ötös kereszttel való jelőlések.Ehhez hasonlóan nagyjából ugyanekkor ke
letkezett a gyakori térdhajtás: ahányszor a pap a Szentségnez nyúlt, előtte és
utána térdet kellett hajtania, s ugyanígy nem egyszer a szerit szövegek bizo
nyos részeméd. Ezentúl ez jóval I1itkábban történik, nevezetesen az oltárhoz ér
kezéskor és távozáskor, azután a szent ostya és a kehely felemelése után, majd
a 'kánont záró nagy dicsőítés (idoxológia) után, valamint áldozás előtt és után.
Még nagyobb a csökkentés az oltárcsóknál: az oltárhoz érkezéskor és az onnan
való távozáskor fordul majd elő. Egyszerűbb lesz az áldozás is. A pap térdet
hajt, s a kettétört nagy Ostyát mutatja fel a népn~, mondván: "Ime az Isten
báránya ...", majd a hívőkkel együtt: "Uram nem vagyok méltó ..." Utána elő

SZÖT a pap áldozik két szín alatt, majd a híveket áldoztatja meg. Áldozás és
áldoztatás után szabad várni kissé az áldozás utáni könyörgéssel, hogy közö
sen hálát adhassanak vagy csendben, vagy énekkel, vagy közösen imádkozott
szövegekkel. Módosul a mise befejező része is. Az áldozást követő könyörgés
után a pap más imát már nem mond, hanem "Az Úr legyen veletek" szavak
Ikal köszönti a híveiket, majd áldását adja s utána mondja el ő vagy a diako
nus az elbocsátás. szavait. Az áldás tehát meg fogja előzni az elbocsátást, ami
nyilvánvalóan logikusabb. Igy lesz ezentúl a halottakért mondott-gvészmrsék
ben is, amelyeket ezentúl nemcsak fekete, hanem víolaszínű öltözék. ben is le
het végezni.

,Ezeken a szemmel látható változásokon kívül az egyszerűségre való tö
rekvést szolgálja az új Instrukciónak az a rendelkezése is, hogy a rmséoen
ezentúl általában csak egy könyörgést rnondanak. Vonatkozik ez a felajánlási
és az áldozás utáni könyörgésre is. Pontosan előírja az Instrukció, hogy milyen
esetekben van két könyörgés, ám a két 'könyörgést akkor is csak egy befejező

zámcMk alatt kell mondani. A püspök sem rendelhet el ezentúl rendkívüli kö
nvörgéseket (ún. oratio tmperata), helyette az Instrukció azt ajárnlja, hogy a
"Hívők könyörgésébe" szőjék bele a püspök által szándékolt célra szolgáló
imát. Az egyszerűsítés kiseblb mozzanatai, hogy ezentúl szabad, de nem kell
használni a manípulust, Továbbá, hogy a koncelebrációban résztvevő papok
miseruha (kazula) nélkül is rnlsézhetnek együtt albában és stólával, bizonyos
eseteikben pedig 'köpeny (pluviale) helyett a miseruhát lehet használni, így a
gyászmise utáni abszolúciónál, hamuszentelésnél, vasárnapi mise előtti szen-
~.eltvíz-híntésnél. .

A híveket érintő rendelkezés, hogy nagycsütörtökön kétszer is áldoZIhatnak:
egyszer a délelőtti püspöki misén, amelyiken a szent olajokat szentelík, másod
szor az esti misén. Igy most már a tetszőleges kétszeri áldozás három esetben is
lehetségessé válik. Már eddig is megengedett volt ugyanis karácsonykor (az éj
féli misében. majd másodszor az ünnepnap folyamán), továbbá húsvétkor, ha
a vigilia miséjét éjfél után mutattálk be.

A papokat érintő új rendelkezés, hogy szabadságukban áll harmadosztályú
napeken a mísét vagy arról a szentről mondani, akinek ünnepe van, vagy arról
a szentről,akiről megemlékezés (commemoratio) szól, Igy például Kapisztrán
Szent János ünnepén rnondható a mise Claret Antlal hitvalló püspökről ds, akit
akkor megemlékezésben tisztelünk. Még szélesebbkörű és jelen1öSElbib válasz
tá,&j lehetőség, hogy olyam hétköznapokon, amikor újból a vasárnapi misét
morndják, a pap a könyörgéseket máshonnan is veheti, éspedig vagy a votiv
rnísékből, vagy a vegyes könyörgésekoöl, Ezáltal használatra szaibadul fel a
nagyon tartalmas és mélyeniáró könyörgéseknek egész lkiincse, arnelvet eddig
csak rendkívül ritkán lehetett kiaknázni. Az új héííköznapí liturgikus olvasó
könyvet (lectionarium) is tetszése szarint használhatja fel ilyenikor a míséző,

csupán figyelmesztetnie kell a híveket arra, hogy mit olvas föl és milyen mísé
ből veszí a könyörgéseket. A papok könnyebbségére szolgál az az engedély,
hogy ezentúl, ha három nokturnus szerepel a bl1eviári'UIIlibarn, elég KOzillülk egyet
is elvégezni.
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A másodík Instrukció fénypontját emeljü'k ki végül, amikor ideiIktatjuk,
hogy rnínden ország püspöki konferenciája felterjesztíheti a Szentszékhez a
mise kánonjának népnyelvi fordítását. Ezzel a népnyelv használata teljessé vá
lik a szentrníséoen, mert amennyiben a püspö'ki 'kar akarja, az egész míse va
lamennyi szövegét a nép nyelvéln lehet mondaní. Ehhez kapcsolódik az az enge
dély is, hogy amennyiben a püspöki kar jónak találja, a pap a kánont hango
san is rnondhatja, sőt bízonyos részeit énekelheti. EZZJel eljutottunk újra a ke
reszténység első rnyoilc századának gyakorlatáncz, (Radó Polikárp)

AMILYENNEK RAHNER LATJA A JÖVO KERESZTÉNYÉT. Csupán
"gondolatkísérletnek" nevezi Karl Rahner, a nemzetközi tekintélynek örvendő

katolíkus teológus és bölcselő, azt az írását, amelyet a Catholic Herald kért
tőle és tett közzé, Arra a kérdésre kellett válaszolnia, .hogy miként látja a
kereszténység sorsának további alakulását, figyelemmel a II. vatikáni zsinat
nak az egyházról szóló konstrtúcíójára.

Feltehetjük - mondja Raliner -, hogy a jövő században a keresztény
közösségek már az egész világon elterjedtek. Sűrűségük azonban nyilván nem

'lesz egyenletes. Inkább amolyan kis "nyájakat" alkotnak, hiszen az emberek
száma mai tudásunk szerint is gyorsabban növekszik, mint a keresztényeké.
Amellett ebben az időben nem lesznek már "keresztény nemzetek", amelyek
nek körében az emberekre személyes döntésük nélkül is ráragasztják a ke
resztény címkét. A keresztények szava tehát beleolvad az ideológiai pluraliz
mus sokféleképpen zengő kórusába, az azonban bizonyosra vehető, hogy az
Úr üzenetet a mainál halkabb, de szívtől szívig érő hangon hirdetik majd.

A jövő keresztény hívei - folytatja Rahner - testvérként ismerik majd
egymást, hiszen nagyon kevesen lesznek köztük olyanok, akík nem a saját
tudatos elhatározásuk alapján csatlakoztak Krisztus követőihez. Leválnak ad
dig a "függelék"-emberek, akiket evilági előnyök reménye állított az egyház
oldalára. A megmaradt keresztények viszont annál átéltebben fognak munkál
kodni az evangéliumi eszmények megvalósítasán. Az egyháztól is teljesen tá
vol áll majd az evilági pompa és az az ünnepélyesség, amely a nem-hívők sze
mében értelmetlen, olykor nevetséges. Az egyház, miközben serényert munkál
kodik majd tagjainak üdvén, engedelmesen és hálásan fogadja el saját korát,
ügy ahogy van.

Ha az eljövendő kor kereszténye elolvassa majd a II. vatikáni zsinatnak
az egyházról szóló konstitúcióját, leginkább azon a tételen fog elgondolkodni,
hogy "az egyház a világ üdvözítésének szentsége", A konstitúció szövege sze
rint az egyház nem azoknak a társasága, akik egyedül üdvözülnek, hanem az
üdvözítés jele azok számára is, akik szervezetileg nem tartoznak hozzá. A
jövő kereszténye így félelem nélkül tekint majd a világra és a világba. Nem
vizsgálhatja majd aggódva a statisztikákat, hogy valóban az ő egyháza-e a
világ legnagyobb vallási intézménye, vagy sem, s hogy viszonylag gyorsabban
vagy lassabban növekszik-e mint a föld. népessége. Ehelyett az evangéliumi
küldetés tudatával rnegy ki a világba és tesz tanúségot Krisztus mellett. Tisz
tában lesz azzal is, hogy minél békésebb és türelmesebb a buzgósága, annál
több kegyelmet közvetít környezetében. Arnikor ugyanis vallásának tanítása
szerínt él és cselekszik, nem abból az elképzelésből indul ki, hogy meg fogja
változtatní embertársait, hanem, hogy legbensőbb igazi mivoltukat segíti ki
bontakozni. Atérti és átérzi, amit a konstitúció mond: "Isten megváltó műve
azokat is magában foglalja, akik anélkül, hogy megismerték volna az evangé
liumot, elismerik a Teremtőt. .. Isten azoktól sincs messze, akjk az ismeretlen

. Istent árnyképekben és különböző formákban keresik, mert ő ad mindenkinek
életet, Iélegzetet és mindenféle egyéb dolgokat (Ap. Csel. 17, 25-28). A Meg
váltó azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön (I. Tim. 2, 4). Mindazok el
juthatnak az örök üdvösségre, akik nem a saját hibájuk rníatt nem ismerik
fel Krisztus egyházát és evangéliumát, de Istent becsületes lélekkel keresik
és így valójában a kegyelem munkálkodík bennük, hogy megtegyék akara
tát, amely lelkiismeretük szavában nyilatkozik meg."

A konstitúció kínyílvánűtásaínak harmadik csoportja sem marad hatás
nélkül a jövő keresztényére. A "kollegialitás az egyházban" című témáról van



szó. A jövő keresztényének olyan püspökei lesznek, akiknek püspöki hivatala
nem jelent közéleti hatalmat vagy gazdagságot. Senkinek sem támadhat majd
olyan benyomása, hogy személyiségét csökkenti, vagy éppen elnyomja a püs
pöke. Természetesnek fogja tartani, hogy az önként hívők kis nyájában rend
nek kell lennie, amelynek alapja a Szentlélek működésében van. A püspök
pedig ismét az lesz, ami a régi egyházban volt: felelős vezető, aki éppen ezért
a hívek önkéntes engedelmességét, és döntéseinek megértését szorgalrnazza,
szeretetben és alázatban. A püspöknek újból szolgálatként kell végeznie hi
vatalát, hiszen nem is hagyatkozhat immár társadalmi hatalomra és a minden
körűlmények között engedelmeskedők nagy tömegére. Altalában jóval többet
kell rábíznia, mint eddig, az egyének lelkiismeretére. Ha pedig bizonyos ese
tekben és helyzetekben hivatalos döntéseket kell hoznia, ezt megelőzően meg
hallgatja papjait és híveit is nagyon testvéri tanácskozások során.

Előrelátható az is, hogy az egyház tanításában és gyakorlatában a hang
súly nem az egyre finomabb okoskodásokra és bizonyításokra esik majd a mo
rálísban és a dogmatikában, hanem arra, hogy az alapvető igazságokat új
nyelven, új mélységekkel és lelki tartalommal rnutassa be; annak megérte
tésére, hogy az a rnísztéríum, amelyet Istennek hívunk, közel van hozzánk, óv .
minket, szeret és megbocsát nekünk, hogy az emberi egzisztenciának minden
apokaliptikus mélysége végeredményben a szeretetből fakad, hogy a halál el
lenére örök az élet, és a názáreti 'Jézus az, akiben Isten abszolút módon és
érinthető történelmi formában jelen van közöttünk.

Amit ekként meg akart világítani - fejezi be Rahner -, lényegében az,
hogy a II. vatikáni zsinatról szulva nem annyira az okmányok szővege a leg
fontosabb, mint sokkal inkább azoknak a szelleme. Ennek a szellemnek kitel
jesedését egy ideig talán még gátolhatja az az óvatossági hullám, amely min
den bátor és új kezdeményezésnek velejárója a történelemben. Bizonyos azon
ban, hogy az egyház beültette a világ földjébe az új szemlelet magvait, egy
olyan szemléletét, amely valóban keresztény lélekkel fogadja el a jövendőt.

(Siki Géza)

AZ OLVASÓ NAPLóJA. A színész még sosem játszott öregembert: most
ilyen szerepet kap. Tanulmányozni kezdi a lehetséges modelleket, elsősorban az
apját, akivel együtt él. Fokozott figyelmével egyszerre észreveszi, hogy az apa
megváltozott : már nem a régi. "Haragszik valamiért, s ugyanakkor furcsán
sunyi is, mint aki tud valamit, de nem szól róla, titkolja." Később, éjszaka,
mikor a tükör előtt az ellesett gesztusokat. mozdulatokat próbálja, a színész
hirtelen sírvafakad. "Hangosan, minden szégyen nélkül, gyermek médjára sírt,
és tudta, hogy Apa meg fog halni."

Erről szól Szabó Magda kötetének első elbeszélése, A szerep·. Csupa apró
mozzanat, csupa parányi megf'ígyelés, csupa hangfogó. Ugyanakkor csupa foj
tottság, szorongás, feszültség. Egyetlen nagy szó sem hangzik el; egyetlen éles
fénybe állított jelenetet sem látunk. Mégis mindvégig azt érezzük, hogy nagyon'
lényeges dolgokról, az élet leglényegesebb dolgairól van szó. Az elmúlásról,
halálról - a legtöbb elbeszélésben erről van szó: az emberekben lakó, növek
vő, a beléjük költöző, életüket apró fűrészfogakkal őrlő halálról - és az em
berek egymáshoz való viszonyáról, valami orvosolhatatlan, végzetes, szemér
mes vagy dühös, finom vagy kegyetlen megnemértésről, különbözősógről; és a
.szeretetről, többnyire negatívan : a szeretet hiányáról, a menthetetlen önzésről.

arról, hogy nem érünk rá, nem tudjuk szeretní, észrevenni, megérteni egymást,
kinyílní valahogyan egymás felé; még az áldozat is úgy ég el, hogy észrevétle
nül melegszenek a lángjánál, és három kis mécsese már csak a síron túlról
vuágít - mínt a felejthetetlenül szép és egyszerű Nenő círnű novellában. Vagy
a címadó - és ugyancsak kiváló - Alvók futásá-ban.

Szavakkal, fogalmi meghatározásokban és "kimondottan" erről nem esik
sz6, természetesen. Szabó Magda sehol sem mondja, hogya szeretet nem min
dig egyértelmű, és hogy alig-alig is vannak egyértelmű érzelmek, hogy a ke
gyetlenség sokszor furcsán megfér a szeretettel, mint például a Részvétlátoga-

• szabo Magda: Alvók futása. Szépirodalmi Könyvkiadó, 1967.
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tók Irénjében, aki anyai gondoskodással gyámolítja előzvegyült nővérét, hogy
altatóul kijelentse neki: a megboldogult férj azt a Sós Margitot szerette, aki
píres ciniacsokrot vitt a koporsójára. Szeretettel is lehet pusztítani, és a sze
retet mezében is lehet ölni. Szabó Magda tudja ezt, de nem beszél róla 
minden távolabb van tőle, mint a leliszájú tanulságpapolás - csak ábrázol,
hibátlan mesterségtudással, tartózkodóan és fegyelmezetten; de éppen ebben
a tartózkodásban és fegyelmezettségben érezni a részvétet és részvételt: azt,
hogy egyáltalán nem közönyös és szenvtelen, hanem éppen ellenkezőleg, "ob
jektív" ábrázolását az emberi sorsközösség szenvedélyes élménye hitelesíti.

Alighanem ezért van olyan erős egysége ennek a kötetnek; a tizennyolc
elbeszélés, tizennyolc küiönféle történet: öregek, gyerekek, fiatalok; sorsa,
együttélések lehetetlenülése, érzések kegyetlen kihülése, életek óhatatlan el
múlása mögött, túl az egyes sorsok esetlegességein, míndvégtg ott érezni a
dolgok és sorsok Iényegét kereső es fölmutató írói és emberi magatartás fede
zetét és felelősségót.

Tizennyolc kitűnő novella; de közülük is Kiemelkedik a Szent Róza ünne
pe remeklésé, a már említett Nenő, A zsidó kutya, a Lengyelek, Anagyszék,
és a már szintén említett első, A szerep.

***
Birkás Endre világának klímáját már a címei is sejtetik. Elfelejtett embe

rek, Kő és homok, Vakvágány; s most még szókimondóbban, még félreérthe
tetlenebbül: Kopár ég.··

A kötet első darabja A kalap című kisregény. A kalap egy íróé, Fülöpé,
aki mellékesen azzal szórakozík, hogy ahonnét tud, könyveket csen el. Így
Pólyától, a lektortól is egy ritkaság számba menő magyar Kafka-kötetet. Pólya
- bezápult író, aki már egyebet sem "alkot", mint úgynevezett "fülszövegeket"
és kiadói ismertetéseket, most megírja ezt a könyvlopási történetet, és fölol
vassa magának Fülöpnek is. Az röviddel ezután "lebukik" egy antikvárium
ban : Madách kötetét, a Lantvirágok-at akarta zsebrevágní, azt a példányt,
amely valamikor az övé volt, és felesége pár deka parizerért adta el, rníg ő .
Recsken volt rab. Ez a kínos eset tesz pontot már rég kiüresedett életére.
"Tulajdonképpen két dolog van a férfi életében, ami titokban majdnem vala
mennyit foglalkoztatja. Az egyik, hogya nők tartsák el; a másik, kiugrani a
megfelelő pillanatban egy ötödik emeleti lakás ablakából. Lezárni, ami mö
götte volt ..." Fülöpnek szinte "ösélménye" ez: a magasból letekintés szédülő

iszonyatát gyerekkorából hozza magával. "Ment vissza folyton az ablakhoz.
Iszonyodni a látványtól ... Így járt vissza örökké abba a Tanács körúti antik
váriumba is. Iszonyodni. Most már saját magától. Hogy hátha egyszer ... meg
semmisül."

Fülöpnek végül is része lesz a megsemmísülésben ; nem jár sokkal jobban
első "leleplezője", Pólya sem, a kisregény címét adó, ízetlen kalap-tréfa egyik
szerzője; "bedilizett aszegiény tigris, bedilizett" - mondía róla remegve a fia
a regény utolsó mondatában.

Fülöp öngyilkossága a "fülszöveg" szerint - hogy stílszerűen Pólya "mű

faját" idézzük - "logikus és kikerülhetetlen befejeződése az emberi közösség
ből kiszakadt életének". De miért és mikor szakadt ki Fülöp az emberi kö
zösségből? S a többiek, ezek a "kopár ég" alatt ődöngő írók, költők, irodalmi
"bedolgozók" és "szakmunkások", lektorok, fordítók, könyvkereskedők, antik
váríusok, akik tagadhatatlanul színtén az emberi közösségből kiszakadva élnek
- és ami súlyosabb: az emberi "közösségben" élnek mindenféle emberi kö
zösség, kötődés nélkül, vak halakként haltársaik közt valami nyúlósan híg
elemben - ezek is mind a boldogtalan Fülöp sorsára fognak jutni? Vagy csak
azért nem jutnak, mert ők - egyelőre - nem lopnak könyvet? Mert őket egy
ilyen leleplezés véletlene nem dobbenti rá idejében életük ürességére ? Hol
van itt ezekben az írókban és irodalmárokban osak szikrája is annak, amit
kissé fennkölt szóval .Jiívatástudatnak'' szokás nevezni? Nincs bennük, vagy
csak Birkás Endre nem látja meg bennük? Korkép ez, vagy csak torzkép, ka-

•• Birkás Endre: Kopár ég. Magvető, 1966.
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rikatúra? Valami sajátos és szigorúan egyéni rossz közérzet kivetítése ; vagy
általánosabb mégis a pusztán egyedinél és egyéninél?

Sajnos, ahogyan a Tanács körúti antikvárium valóság, ugyanúgy fölfedez
heták a regény tengő-lengő "hősei" mögött valóságos minták; ugyanúgy deren
genek át történetükön valóban megtörtént események, tragíkusak is tragí
komíkusak is. Igy hát az olvasó úgy is tekintheti A kalap-ot, mint jelzést,
vagy enyhébben fogalmazva "előrejelzést" valamiről, ami van, vagy készül,
de már nyilván észlelhetőleg. jelzést irodalom, művészet bizonyos "elüzemiese
déséről" - bizonyos "deszakralizálódásáról". Mert ami az írók, költők, művé

szek tudatában, részben a közönségében is, valahogyan "szent" volt, "nemes",
"magasztos", az - elsősorban művelőinél - hovatovább üzemmé kopik, fakul,
gépiesedik, esetleg züllik. űzemmé, nagyüzemmé, sorra-ívre mért ipari ter
meléssé, amit sorra-ívre fizetnek, szabvány szerint, mint bármilyen más ipari
terméket az előírt normák alapján. Ki-ki saját megfigyeléseiből is hozhat ada
lékokat, kezdve attól, hogy szerkesztőségí titkárságokban egyszerűen "anyag"
ról beszélnek, kézirat, vers, novella, esszé helyett, addig a nem is egyedülvaló
esetig, amikor valaki a honorárium szerint nyújtja az írornányát, azzal, hogy
"még két-három ív, az testvérek közt még három és félezer forint",

Világjelenség? Bizonyára világjelenség; Irodalom-szociológusok dolga meg
vízsgální, mi és mennyi szerepe van létrejöttében a rádió, televízió igényeinek.
Viszont az író dolga hírt adni róla: arról, hogy itt alighanem az irodalom
valami szervi megbetegedésének a veszélye is fönnáll.

Fülöp magában hordja a "semmit", Pólya is magában hordja a semmit;
egy kicsit talán míndnyájan magunkban hordjuk. A föladat: ennek a semminek
fl betöltése, fölülmúlása, negatívból pozitívra. a pusztulás vonzásából a növe
kedés igényévé változtatása, írónál-művésznél elsősorban az alkotásban. S író
és művész elsősorban az alkotással és a művel teremti meg a maga igazi kö
zösségi kapcsolatát és teremt táplálékot a közösségnek, még akkor is, ha éppen
az alkotás érdekében ő maga "a közösségen kívül" él. De lehet úgy élni a
közösségen "kívül", hogy ebben a "kívüliségben" erőteljesebben van benne a
közösség, mint némelyekben, akik reggeltől estig "közösségi munkában" sü
rögnek-forognak a saját szekerüket tolva; - és lehet úgy élni a közösségen
belül, hogy valójában semmi kapcsolatunk nincs vele: olyan ernyedten egy
kedvű magányosságban, ami reménytelenebb és pusztítóbb minden sziget
magánynál. Ilyenben élnek A kalap "hősei". Sorvasztó elidegenültségben.
amelyért ők is lehetnek felelősek, de nemcsak ők a felelősek. És nem is egye
dül a háború, ez a nagy bomlasztó, ami először szabadította föl Fülöpben a
Semmit, és a romok közt először kapatta rá a tolvajlás bűnös gyönyörére.

A kötet második, nagyobbik felében végre együtt láthatjuk Birkás Endre
novelláit, húsz év term'sét, 1945-től, Viorica háborús történetétől 'a Kötél
pálya fanyar-'kelletlen nyugati látogatásáíg. Mi e húsz év belső, írói "törté
nete"? Alighanem az, hogy Birkas Endre kívülről, az események, a történet
rögzítésétől egyre inkább a jellem és a jellemből következő állapot és közér
zet rögzítése, érzékeltetése felé haladt. A Vioricá-ban, részben még az Ifjúság
ban is inkább a történeten, az elbeszélésen volt a hangsúly, az Ederies vagy
A kutya viszont már inkább sorsok, jellemek és kapcsolatok belsőellehetet

lenedéset ragadja meg. Egyre inkább érvényesül a "hősök" sajátos "hőstelen

sége", rnert valódi anti-hősök ezeknek az elbeszéléseknek az alakjai, már a
Viorica Bálintja, már az Ifjúság Orbánja is, és még tipikusabban a kötet egyik
kiemelkedő darabjának, az Uzsonna a Vizivárosban címűnek a főaIakja, Ele
mér. Mind mesterei annak, hogyan lehet a dolgokat elrontani, hogyan lehet a
dolgok szintje alatt maradni, igazában semmihez nem kötődve vegetálni az
életben, egykedvűen, és az egykedvűség csömörével. s hogyan lehet kihívni a
kudarcot, ami itt nem hősi bukás, hanem csak lagymatag ingovány. Ezek az
alakok végül is a maguk médján mind A kalap Fülöpjének, Pólyajának roko
nai, elődei, változatai; ami aztán - ha az imént a "kopár ég" klímájának és
pszichózisának "objektív föltételeire" céloztunk - most rámutat mindennek
a szubjektív, az írói szemléletmódban és természetben rejlő okaira és fölté
teleire is.

• ••
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"Ha a rszemídegek célszerű szektatásával sikerül másképpen látni magad
és az embereket, szabadulsz a való élet formáinak törvényei alól - tanítja
fiát a panoptikum-tulajdonos jó öreg. - Szabad, független és vidám ember
leszel, mondjuk így: humorista. Tudsz majd mcsolyogni a világon, s a világ
nem torolhatja meg örömödet, mert ha jelentkeznék a megtorlás. öltözzék akár
milyen fenyegető mezbe, csábítsen bármivel is, hogy romlásodat készítse elő:

látásod tükrében karikatúrává változik a világ minden szörnyüsége, S ekkor
már nem lehet veszélyes ..."

így szól a 'tanítás; ez az a lehetőség - vagy talán vágy is - ami Kézai.
Bé~át*** csábíthatta volna: az irónia, a karikatúra, az élesebb humor -, ha
mindezt nem mérsékli, szelídíti benne megértő és együttérző szomorúsággá a
szánakozó és szenvedő szeretet. A humorista - a hasonló című parabolaszerű

elbeszélés hőse - végül is nem fogadja meg a tanítást, az Atyáét (akit akár
Anatole France alakjába is képzelhetünk): a panoptikum homorú és domború
tükrei végül is eltűnnek, talán szétporlottak az egyszerű emberi világ érin
tésétől; a hős hiába keresi a világ városaiban, pusztaságain, hegységeiben.
"Lefelé jövet - mondja - búsan körülnéztem, és amint a köd lassan felsza
kadt, magam előtt láttam az egész világot. Olyannak láttam, amilyennek a
hárommilliárdnyi földi ember többsége látja. Annyira megdöbbentem ettől a
szekatlan látványtól, hogy megfagyott bennem a humor."

Megfagyott'? Inkább megfélemedett, gyöngéd, lábhegyen lépkedő, gyermeki
félelemmel; a döbbenet is inkább szomorkás csodálkozás, félénk-szelíd ámulat
lett. Ez A világ vendége ciklus - részben szímbolikus - elbeszéléseinek han
gulata. Meghitt, halkra temperált, vattázott világban járunk; óhatatlanul
Színi Gyula egyik írásának címe jut az ember eszébe: "Porcelánmuzsi'ka".
Ilyen "porcelánmuzsi:kás" hangulata van ennek a ciklusnak, emlékszerű kis
figuráival, mesés-jelképes gyerekkori emlékeivel, szemerkás-bölcs szimbólu
maival.

A homorú és domború tükrök helyett, melyek a fonákjára fordított világ
humorát nyújthatták volna vigasztalci sul, vagy megtorlásként az írónak, nem
maradt a "panoptikum" kincseiből, csak egyetlen tükre: az, amelyik a "ham
vadt idő", a múlt, a történelem képeit tudja újra fölidézni. S mint mikor va
laki túl közel hajol a tükörhöz és leheletével befátyolozza lapját: úgy fátyoloz
za be néha ezeket a történeti elbeszéléseket valami Vialóban leheletnyi irónia
(A hét kalóz, Aesopus mesél, Fráter Juniperz jámbor ga~ibái).

Történeti elbeszélések'? Inkább történelmi álmok, "legendák könyve", bib
liai történetek átköltése. vagyegyszerűen "illusztrációja", tapintatos fantáziá
val, s néha azoknak a régi miniatúrafestőknekaz áhítatával, akik az evangé
liumi képek köré jámbor élvezettel odarajzolták meghatott képzelétük angya
lait és szörnyetegeít is. (Rónay György)

SZÍNHAZI KRONIKA. "Bűnügyi vígjáték"-nak mondja a szín~ap a Katona
József Színház újdonságát, Ben Hecht és Charles Mcarthur: "Rendkívü~i ki
adás" című komédiáját. Va~ójában azonban nem "krimit" ~átunk, de még csak
nem is a kriminek valamiféle szati ráját. A két amerikai szerző cé~táblája a
bűnügyi újságírás, tt rendőri riportázs, ame~yről egy idő óta ná~unk is vita
folyik (olyan értelemben, hogy nem kellene-e ismét teret engedni neki, ha
korlátozott mértékben is). A darab persze nem elvileg teszi fel a kérdést, ha
nem emberi oldaláról, a rendőri-törvényszéki tudósítók felől közelíti meg.

Olyan világ e~evenedik meg a színpadon, amelyet a mai magyar nézők

fiatalabb nemzedékei csak hírből ismernek, ha ugyan egyáltalán ismernek.
Ezért is esik nehezükre, hogy személyes kapcsolatot teremtsenek ennek a vi
lágnak hőseivel. Egyébként nagyon valószínű, hogy ez a fajta újságírás, ame
lyet Hecht és Mcarthur a maga első világháború körüli, kezdeti, romantikus
formájában mutat be, a mai, sokkal fejlettebb technika korában, másutt is
elsillluetit már. Továbbra is fennáll viszont az az erkmcsi circulus vici.osus, ami
ezt a bűnügyekben és erkölcsi botrányokban vájkáló újságírást jellemzi, s
amelyet a darab maga is jól érzékeltet. Altalános tapasztalat, hogy ha bármi
lyen körben vagy társaságban fö~vetődik a kérdés: vajon helyes-e az élet el-

••• Kézai Béla: Jel és sors. Ecclesia Könyvkiadó, 1966.
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kerülhetetlen szennyesét újságoldalnyi terjedelemben, gazdagon kiszínezve a
nyilvánosság elé teregetni, a válasz mindig tagadó. Ugyanakkor másik tapasz
talati tény, hogy a legnagyobb, milliós példányszámú lapok nagy elterjedett
ségüket rendszerint éppen ezeknek a botránykrónikáknak és a legapróbb rész
letekre is kiterjedő bűnügyi beszámolóknak köszönhetik.

A hangoztatott elvek és a magatartás közötti nyilvánvaló ellentét jellemző

példája ez az olvasók esetében. A darab azonban csak utal erre, mert az író
kat nem az effajta újságírás megengedhetőségének vagy meg nem engedhe
tőségének erkölcsi problémája érdekli, hanem azoknak az újságíróknak sorsa,
akik mesterségként vállalták, hogy a közönségnek ezt a nem éppen makulátlan
kíváncsiságát kielégítsék. Az újságírótársadalmon belül is külön réteget kép
viselnek ezek a "rendőri riporterek", akik általában a bűnözés és a bűnüldö

zés között elterülő senki földjén tevékenykednek és bármelyik félnek sikere
vagy kudarca egyaránt jó csemege, szenzáció számukra. Hecht és Mcarthur jól
megmutatják, mennyire kiszolgáltatott helyzetben vannak ezek a riporterek a
"nagy főnök"-kel szemben, aki legtöbbször fillérekkel fizet a szenzációkért,
amelyeknek révén ő maga ezreket vág zsebre. Ugyanakkor a szerzők nem dra
matizálják ezt a kiszolgáltatottságot, hiszen ezek az emberek az anyagí rászo
rultság mellett legalább ugyanolyan mértékben szenvedélyből is csinálják azt,
amit csinálnak.

Maga a darab cselekménye is abból adódik, hogy egy tehetséges fíatal
riporter, aki előtt megnyílik a lehetőség, hogy egy jó házasság és a vele együtt
járó polgári megélhetés révén kiszabaduljon ebből a bizonytalan életformábol,
egy szenzácíósnak ígérkező tudósítás kedvéért vállalja a kockázatot, hogy min
den szép terve füstbe menjen. És bár nem kerül sor szakításra, az nyilván
valóvá válik, hogy Tony Barnett hiába reméli, nem szabadulhat sem a Herald
nagyhatalmú főnökének, Burnsnek, sem a saját szenvedélyének karmaiból.

A vígjáték, amelynek színhelye a rendőrségi-törvényszéki tudósítók szo
bája, bővelkedik a mulatságos, kacagtató jelenetekben. A jellegzetes rendőri

riporter figurák mellett kitűnően karikirozva jeleník meg az ostoba rendőr

főnök, a korrupt polgármester, a kegyetlenül rámenős lapvezér. Külön teli
találat a véletlenül gyilkosságba keveredett, jámbor, és eszelős világboldogító
eszméket hirdető, a lapok hasábjain azonban vérengző szörnyetegként megje
lenő szabómester, akinek ugyancsak véletlen szökése dagad akkora botránnyá,
hogy az egész korrupt városi vezetőség belebukik.

A Katona József Színház jól pergő előadásban vitte szinre Ben Hecht és
Charles Mcarthur vígjátékát s ez döntő mértékben Tatár Eszter eleven tem
pójú rendezésének érdeme. A színház kitűnő erőket állított a darab szolgálatá
ba. Tony Barnett szerepében Sztankay Istvánnak nyílik lehetősége sokoldalú
képességeinek bemutatására. Kállay Ferenc lapvezére, Balázs Samu polgár
mestere és Ungváry László rendőrfőnöke nagyszerű hármas. Külön fénypontja
az előadásnak Makay Margit remek és ellenállhatatlan humorú anyós alakítása.
A népes szereplőgárdából ezúttal is kíemelést kíván Öze Lajos, aki egy egész
ségügyi mániában szenvedő, és ugyanakkor költői hajlamú rendőrtudósítótala
kít. A darabot Hubay Miklós fordította, kezdetben kissé túlságosan a szo
veghez tapadva, ami kissé döcögőssé tette a párbeszédeket, később azonban
már jól megtalálta a darab hangját. A díszletek Bakó József, a jelmezek
Schiiiter Judit ötletességét dícsérik.

Két estén át vendégszerepelt a Madách Színházban az oslói Norske Teatret,
a norvég főváros vezető színháza. Ibsen híres darabját a "Nórá"-t adták elő.

Függetlenül az egyébként kitűnő előadástól, megint csak azzal az érzéssel kel
lett elhagyni a színházat, hogya híres darab fölött, amely száz évvel ezelőtt

nagy botrányt keltett, és Európaszerte izgalomba hozta a színházi világot, bi
zony eljárt az idő. Bizonyos, a korhoz kötött társadalmi helyzetben játszhatta
azt a látszólag forradalmi szerepet, amit játszott, a mai néző azonban az egész
történettel alig tud valamit kezdeni.

Nyilván ezt érezte a társulat igazgató-rendezőjeTormod Skagestad is, aki
nek rendezésében egy, a megszokottól teljesen eltérő Nórával találkoztunk.
Skagestad nem vállalta azt a hagyományt, hogy egy egyértelműen ellenszenves
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Helmer-rel, egyegyértelműenrokonszenves, mártír Nórát állítson szembe. Nem
csinált a bankigazgatóvá lett ügyvédből gáncsnélküH lovagot, hanem olyannak
mutatta meg, amUyen, óvatos törtetőnek, aki azonban nem maga a megtestesüLt
gonoszság és jeHemhibái sem emelkednek ki az átlagból. Ugyanakkor vele
szemben Nóra sem az eszményi tisztaság és ártatlanul elnyomott nőiesség

képviselője, hanem meglehetősen bizonytalan és egzaltált nő, aki végül is úgy
hagyja el a szint, hogy a nézőben az az érzés marad, hamarosan úgyis visz
szatér. Ez a számunkra újszerű értelmezés a Norske Teatret eLőadásában na
gyon meggyőzően hatott. A mi délebbre fekvő tájainkon a rendezők mindig
hajlottak arra, hogy az északiakról elterjedt általános képnek megfelelően egy
inkább passzív érzelemvilágú Nórát állítsanak színpadra. Monna Tandberg, a
norvég előadás Nórája ezzel szemben a legbővérűbb délvidékieket meghaladó
temperamentummal száguldozik le-fel a színpadon. Kitűnő, sokoldalú színész
nő, az ujja hegyéig minden porcikája játszik. Mélto partnere volt Per Theodor
Hauqen, Helmer ügyvéd szerepében. Pal Skjonberg, Rank doktor, EHsabeth
Bang, Lindéné, míg Einar Wenes, Krogstad szerepében járultak hozzá a si
kerhez.

Első alkalom volt ez a magyar színház történetében, hogy norvég szó
hangzott fel magyar színpadon. A rokonszenves és nagyon tehetséges együt
tes megérdemelte volna a nagyobb hírverést s akkor nem maradtak volna fe
szélyezően üres sorok. A színházba járó közönség olyan jól ismeri ezt a dara
bot, hogy csupán a Jl.yelvi nehézség miatt nem maradtak volna el a színházi
csemegék kedvelői, ha idejében értesülnek róla. (Doromby Károly)

KÉPZÚMÚVÉSZET. Magyar festők ItáHában. A Nemzeti Galéria "Magyar
festőművészek Itáliában" című kiállítása - amelyet Genthon István és Bodnár
Eva rendezett - azokból a művekből ad válogatást, amelyeket a XIX. és XX.
század magyar festői olaszországi tartózkodásuk idején (vagy itáliai impulzu
sok hatása alatt) alkottak. A tárlat a múlt századi klasszicísta, biedermeier és
romantikus művészek munkáival kezdődik. A kiállítás e része fárasztóan ter
jedelmes: Reissmann Károly Miksa, Libay Károly Lajos, Kozina Sándor, Ko
vács Mihály és a többi derék kismester nagy szorgalommal létrehozott csecse
becséiből jóval kevesebbel is beértük volna.

Felvillanyozódunk viszont, amikor elérkezünk a századforduló két magá
nyos moteorjához : a Vaszary János által "a legnagyobb magyar festőnek"

nevezett Csontváry Kosztka Tivadarhoz és Gulácsy Lajoshoz; mindkettőjük

nek életművén mély nyomokat hagytak az itáliai élmények. Kár, hogy Guláesy
kevés művel szerepel, - igaz viszont, hogy ezek ("Dante találkozása Beatrice
vel", "Paolo Malatesta és Francesca da Rirniní", "Vasárnap Comóban") a sej
telmes koloritú, álmodozó lelkületű mester chef-d'oeuvre-jei kőzül valók.

A későbbi nemzedékek művészei közül az izzó, szilaj színek virtuóza, az
éppen száz év előtt - 1867-ben - született Vaszary János és Aba-Novák Vil
mos időzött tartósabban Itáliában. Mindkettőjüket emlékezetes festmények
képviselik; Vaszaryt - többek között - a "Rimini strand", az "Assisi" és a
"Piranói halászbárkák", Aba-Novakot pedig a "Térzene" és az ,,01a8z tenger
parti városka".

Egry József mindössze egy ízben - már nem fiatalon, 1930-ban - járt
Olaszországban, amelynek északi tájai (Borromei-sztgetek), főleg azonban déli
részei (Nápoly, Szicilia) ragadták meg őt. "Isola Bella 1.", "Isola Bella IL" és
"Szamarát vezető taorminai" című olajpasztelljei ékkövei mind a kiállításnak,
mind az újabb magyar piktúranak. E mesterművek mellett kapott helyet Egry
kortársának és barátjának: Bernáth Aurélnak két magas kvalitású ifjúkori
kompozíciója ("Riviéra", "Genovai kikötő").

Az ún. "római iskolá"-nak az egyházművészet területén is sokat foglal
koztatott neoklasszicista festői (Molnár C. Pál, Medveczky Jenő, Kontuly Béla,
Kákay-Szabó György, Basilides Barna) is jelen vannak munkáikkal a tárla
ton. E kor legtehetségesebbje - úgy tűnik - Patkó Károly volt; "Pescptori
halászok" című műve időtálló darab. A "római iskolá"-ból indult el a stílusát
utóbbsűrŰ'n váltogató Domanovszky Endre is, akitől egy korai figurális fest
ményt ("Ülő fiatal nő, hegedüvel") láthattunk.
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Az élő és a közelmúltban működött festők zömének kiállított képeiről nin
csen sok mondanívalónk, Révész István, Halápy János, Hidáki Erzsébet, Nagy
Gyula, Demjén Attila, Sárkány Lóránd és mások a Bonnard-í, Utrfllo-í poszt
impresszionizmus, a konstruktivizmus, a Vivin-féle naiv festészet és egyéb
iskolák forrnavilágác aknázzák ki, önállótlanul, erőtlenül. Nemes, tiszta hangú
műveket láttunk viszont Borsos Miklóstól, a későbbi kiváló szobrásztól, aki
pályáját festőként kezdte. Öt is - akárcsak annakidején Gulácsyt - Verona,
Padova és a többi ódon északitáliaikisváros szűk utcácskáínak, árnyas log
gíáínak atmoszférája ejtette rabul ("Piazza Carmine", "Velencei börtönudvar";
mindkettő a 30-as évekből),

***
Picasso grafikái. "Többféle hangszeren is tudok játszani", - idézi Pablo

Picasso szavait a mester régi barátja: Daniel Henry Kahnweiler művészetí író
és műgyűjtő, - abban a tartalmas esszében. amely a budapesti Picasso-kiál
lítás katalógusában olvasható. E nagyszerű tárlaton - amely az elsö Picasso
kiállítás volt Magyarországon - természetesen nem szólalhatott meg a nyolc
Vianhat esztendős spanyol-francia géniusz valamennyi "hangszere" (festészet,
szobrászat, egyedi grafika, kerámia, szépirodalom stb.), viszont szinte teljes
áttekintést kaptunk a művész sokszorosított grafikai munkásságáról, amely 
mind a mennyíséget, mind a mínőséget tekintve - oly számottevő részét al-
kotja a picassói életműnek. ~

A rníntegy százötven műből álló kollekció összeállítása nagy gonddal tör
tént: réz- és hidegtűkarcok, aquatinták, Iitográfiák, linóleummetszetek, - szí
nes és fekete-fehér lapok váltakoznak a falakon; a legkorábbiak dátuma
1930/31, a legkésőbbieké 1965. A bikaviadal-jelenetek, a svrínxet fúvó faunok
és egyéb mitológial lények, a gyönyörű, reneszánsz ízű női aktok, a Dávid
Bethsabé-ciklus darabjai, az élettársról : Jacqueline-rő1 készült ábrázolások, a
Lucas Cranach- és Édouard Manet-parafrázisok, a Balzac-fejek, a játszó gyer
mekek, a táncoló figurák, a komoly tekintetű artisták sora arról győzi meg a
szemlélőt: Picassótól semmi sem idegen, ami emberi ... A vad, pusztító ösztö
nöknek, a gyengéd bájú, sugárzó ifjúságnak, a pogány, féktelen hedonizmus
nak, a testi-lelki nyomorúság és elesettség fölötti megrendültségnek. a csú
fondáros iróniának és még százféle más érzelemnek. hangulatnak. indulat
na:k kifejezésére egyaránt képes e varázserejű alkotó, akit - kifogyhatatlan
irrvenciója, dús, merész és költői fantáziája, hatalmas mesterségbclí tudása ér
demén - joggal tekint a köztudat a XX. század modern képzőmű"észete

egyik legfőbb reprezentánsának.
A kiállított műtárgyak közöbt szerepel egy - 1957-ból való - kőnyornat,

amelynek modellje az ifjúkori harcostárs: Kahnweiler, akinek olyan sokat kö
szönhet a kubista mozgalom, E lap fogalmat ad Picasso portréművészetéről,

amelyről Guillaume Apollinaire, a költő már hatvan évvel ezelőtt így véleke
dett: "Picasso zseniális oeuvre-jében fontos helyet foglalnak el az arcképek;
némelyiket közűlük a remekművek közé fogják egykor sorolni". De nem té
vedett Apollinaire akkor sem, amikor - egy másik művészetí írásában 
Picasso egész munkásságát "fönségesnek és miszteriózusnak" nevezte.

Pablo Picasso metszeteí - e meggyőződéssel 'távoztunk a Műcsarnok tár
latáról - korunk legszebb, legjelentősebb grafikai alkotásai közé tartoznak.
S azt hisszük, nem elhamarkodott az a megállapítás sem, hogy Picassónak a
sokszorosított grafika különböző ágazataiban kifejtett tevékenysége méltó
folytatása a nagy elődök - Herkules Seghers, Jacques Callot, Hogarth, Goya
vagy Tou1ouse-Lautrec - ilyen irányú működésének.

***

Miklós Gusztáv halála. Oyonnax-ban, a francíaországí Ain megye egyik
városkájában ez év március 5-én - hetvennyolc esztendős korában - elhúnyt
Gustave Miklos (azaz Miklós Gusztáv) festő- és szobrászművész, nyugalmazott
műszakí tanár. A Budapesten született Mi:k1ós Gusztáv a század elején tele
pedett meg Franciaországban. A "Progres" című francia lap munkatársának,
G. Grandelement-nak terjedelmes cirokéből megtudjuk. hogy honfitársunk 1910
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körül Apollinaire, Georges Braque és Picasso baráti köréhez tartozott, egyike
volt a kubista iskola megteremtőinek ("un cocréateur du cubisme") és további
munkássága során is a modern törekvések híve maradt. Miklós Gusztáv 
míután francia állampolgár lett -az antant katonájaként résztvett az első

világháborúban; a két háború között sokat utazott Európában, - élete alko
nyán Oyonnax-ban élt. Grandclement nagyrabecsülessel emlékezik meg Miklós
"nagyon tömör rajzai"-ról, "formáinak tökéletességé"-ről és arról a freskóról,
amelyet Oyonnax városka megbízásából festett. A "Dauphiné" című lap is el
búcsúzik Miklóstól, elsősorban "a fénnyel teli tálképekv-et és "a ritka finom
ságú szobrok't-at emelve ki a magyar származású művész alkotói hagyatéka
ból. (D. 1.)

ZENEI JEGYZETEK. (Liszt Ferenc és Ránki György művei

n e k b e m u t a t Ó j a.) Három nagyszabású oratóriumot vezényelt Forrai
Miklós a Magyar Allami Hangversenyzenekar és a Budapesti Kórus élén:
Liszt Ferenc Szent Kristóf legendájának magyarországi ősbemutatóját, Ránki
Györgynek Radnóti Miklós "A la recherche" című költeményére komponált
1944.című oratóriumát és Honegger Dávid királyát. Noha az utóbbi a husza
dik század egyik legnagyobb mesterműve, a közönség érdeklődése most mégis
inkább a Liszt-mű felé fordult, hiszen első pillanatban szinte hihetetlennek
Játszott, hogy a nagy mesternek van még olyan nagyobb méretű alkotása, me
lyet idehaza ne ismernénk.

A legenda bemutatása után nyilvánvalóvá lett, miért tartotta vissza Lisztet
környezete attól, hogy nyilvánosságra hozza alkotását, hogyan fordulhatott
elő, hogy Szelényi István csak a keletkezése utáni hetvenedik évben bukkant
rá weimari kutatásai során. A Szent Kristófról írt leqetuia ugyanis messze túl
mutatott Liszt korának ízlésén, s filozófiai mondanivalójával, s zenei megol
dásaival is már egy új korszak előhírnöke. Az a teljes ,egyszerűség, az oratóri
umokban megszokott neobarokk ragyogás tudatos elhagyása, és a mondanivaló
kiemelése, mind arra mutatnak, hogy Liszt többet, sokkal többet akart mon
dani, mint a közismert legenda története. Kristóf alakjában joggal kereshet
jük és sejthetjük Lisztét. az öregedő zeneszerzőét, aki egy egész életművön

pillant végig ebben az alkotásában és annak tanulságait igyekszik összefog
lalni a legendás keretekben. Szent Kristóf megjárja az élet teljességét, szol
gálja a császárt, majd a sátánt, s végül a szeretet eszményének szolgálatába
szegődik, amikor arra vállalkozik, hogya folyón révészkedik. S az ég meg
jutalmazza elhatározását: egy gyermeket visz át, ám lépésről lépésre nehe
zebbnek érzi terhét. Már-már elsűllyed a habok között, amikor egyszerre an
gyali énekszót vél hallani: "E gyermek Jézus". Ettől ismét erőre kap és végzi
vállalt nehéz hivatását továbbra is.

Liszt nyilván saját életére gondolt, s kivált öregkorának zenei szolgála
tára, amely bizony sok és nehéz terhet jelentett számára. Jellemző azonban,
hogy vállalja a terheket, mert érzi, hogya szeretet szolgálata és megvalósítása
mindennél előbbrevaló. Ahogy Szelényi István írja: "a Szeretet erősebb, mint
4 Hatalom, vagy az Erőszak, de ennek szolgálata a legterhesebb". Ez a bibliai
jellegű, rendkívül mély mondanivalót hordozó alkotás nyilván nem eouezett
Liszt korának az oratóriumról vallott elképzeléseivel. (Gondoljunk akár a
Szent Erzsébet legendája pompájára.) Ezért kellett ilyen sokat várnunkbemu
tatására, s talán ezért sem készítette el végleges zenekari kidolgozását a szerző.

A meglévő anyag alapján Darvas Gábor hangszerelte az oratóriumot - kitű

-nően. S kitűnő volt maga az előadás is, amely zenetörténeti jelentőségű,nek
bizonyult.

Ránki György oratóriumának az kölcsönzött érdekességet, hogy a szerző

más műfajban, a musicalban már életre keltette Radnóti Miklós alakját, s
-várni lehetett, hogy az Egy szerelem három éjszakája nagysikerű zenei beté
tei után Radnóti költeményeihez is adekvát zenei mondanivalója lesz. Alko:
tása egyébként a Fővárosi Tanács pályázatára készült, a felszabadulás husza
dik évfordulójára. A zeneköltő így vallott Radnóti költeményéhez való vi
.szonyáról: "Oratóriumom alapjának azért választottam Radnóti versét, mert
úgy éreztem, az évforduló alkalmával időszerű volna Radnótit idézve, megem-
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lékezni az eltűnt drága barátokról, magáról Radnótiról is, és a felszabadulást
megelőző szörnyű időről, melyben oly sokunknak volt része."

A szándék megvalósításához a zeneköltő Radnóti Miklós egyik utolsó, meg
rendítően nagy versét, az "A la recherche"-et választotta. A verssorokat ba
ritonszóló recitálja és énekli, a kórusnak pedig inkább illusztratív szerepe van.
Ez a megoldás meglehetősen szekatlan és még most sem vagyunk meggyő

ződve arról, 'érdemes volt-e a hatalmas drámai lehetőségeket föladní ezzel a
kompozíciós elvvel. Mert hiába akadnak félelmetes és drámai hanghatások az
oratóriumban, a szöveg kikapcsolása nem teszi ezeket egyértelművé. S azért
sem lehet ez a zenei megoldás adekvát a nerssel, mert ilyesformán elsikkad
Radnóti költeményeinek egyik alaphangja, az idill, amely még legtragikusabb,
közvetlenül a halál előtt írt verseiben is felsejlik, és szinte kimondhatatlan
ellentéteknek lesz forrásává. (Gondoljunk csak a Razglednicák egyik darab
jára, ahol a háború és béke mesteri ellentétét érzékelteti az égő házak és tó
vizét fodrozó pásztorleány szerepettetéséoei.) Az A la recherche szintén el
lentétes szerkesztésű vers: a múlt idillikus emlékéből bontja ki a jelen tra
gédiáját, ezért is fogja az egész költeményt keretbe az emlékezés képe:

Régi szelíd esték, ti is emlékké nemesedtekl
Költőkkel s fiatal feleségekkel koszorúzott
tündöklő asztal, hova csúszol a múltak iszapján?
hol van az éj, amikor még vígan sziirkebarátot
ittak a fürge barátok a szépszemű karcsú pohárból?

Éppen a szemlélődéssel, a jelen képeinek hiteles ábrázolásával éri el, hogy
a vers végén visszatérő képnek már egészen más, sokkal súlyosabb, mélyebb,
értelmű mondanivalója '!Jan:

Hol van az éj? az az éj már vissza se jő soha többé
mert ami volt, annak más távlatot ád a halál már. -

Éppen ezt a "távlatot", az ellentétek mélységének feltárását hiányoltuk a kii
lönben megrendítően szép részleteket tartalmazó oratóriumból, s ezért nem tu
dunk szabadulni attól az érzéstől, hogy Ránki ezúttal nem érte el a választott
mű nagyságát.

(K ó s a G y ö r g y h e t ven é ves.) Kósa György aki most egyszerre ün
nepelte zeneszerzői pályafutásának félévszázados fordu ló ját és hetvenedik szü
letésnapját, kétségkívül a mai magyar zenei élet egyik legérdekesebb, leg
vonzóbb jelensége. Az a valaki, aki nemcsak népszerű zeneszerző - bár gyak
ran fenyegeti a bőség veszedelme, a felszínesség -, s nemcsak nagyszerű elő

adó - fiatalabb korában nagyszerűen tolmácsolta a romantikusokat is, ma
már inkább Bach zongoraművei foglalkoztatják -, hanem emberi példájával,
erkölcsi nemességével és a humanizmus szolgálatával is sokakat megnyert a
műcészetek ügyének. Alighanem rengetegen vannak olyanok, akiket ő vezé
relt el az igazi zenéhez, akár felejthetetlen Bach-délutánjaival, akár otthoni
zenedélutánjaival, akár problémátlan fakturájú műveivel. Eszményképei a
klasszikusok voltak és maradnak, s ezért van magatartásában is egyfajta ne
mes klasszicizmus, amely hiánytalanul teljesíti ki humánum eszményét. Bizo
nyára zeneszerzői tekintélye is emelkednék, ha gyakrabban hallhatnánk al
kotásait, s kórusainknak is figyelmébe ajánljuk miséit, kivált az úgynevezett
biblikus misét. Reméljük, még sokan köszönhetik majd neki a felhőtlen, tiszta
zene élményét .. . (Rónay László)

A FILMEK VILAGABOL. Julia és a szellemek. A film címének ez a for
dítása kissé félrevezető; Fellini ugyanis nem helyezte ugyanarra a síkra Juliát
és a szellemeket. Filmje a nőről szól, aki a "kispolgári" házasság-szemléletben
nem több hívatásos feleségnél és a férje nélkül nem teljes ember. Am nem
közvetlenül a társadalom, inkább önmaga kényszeríti magát ebbe a helyzetbe.
Ahhoz, hogy így vagy úgy - erkölcsi felfogásunk szerint megengedhető vagy
elítélendő módon - felszabaduljon. meg kell küzdenie emlékekkel, tiltásokkal
és beídegződéselokel, amelyek mint "szellemek" fogvatartják. Ennek a belső
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világnak forrongását ábrázolja a filrm, amelynek eredeti olasz címe is erre
utal: "A szellemek Jultája" (Giulietta degli Spiriti).

Federico Fellini rnunkásságát olyan filmeik jelzik, mint Az országúton,
Cabiria éjszakái, Edes élet, Nyolc és fél. A Julia és a szellemek sorrendben
tehát a kilenc és "feledik" műve. ("Fél" filmnek a szerző az Antonio doktor
megkísértését tartja.) Mindezeknek a filmeknek inkább társadalmi vonatkozá
saira figyelt föl a közönség s a "dolce vita" az orgiázó jómód világszerte meg
honosodott nyelvi kifejezésévé vált. Pedig valójában nem műveinek tárgya,
hanem rendezői látásmódja jelenti az újat, annak érzékeltetése, hogy milyen
korlátlan lehetőséget vannak még a filmnek a művészí hatáskeltés területén.
Fellini pazarlóan, szinte barokkosan bánik a filrmtechnikával, az egymásból
kinövö képsorok tömegét zúdítja a nézőre, rnűveít logikus pontossággal szer
késztett jelképrendszerekkel szöví keresztül, a reális képek közé gátlástalan
könnyedséggel vetíti oda a képzeletvilág látomásait, s bennük egyaránt ott
érezzük a freudi pszichoanalizist, a szürreaíísta látásmódot és magának a ren-
dezőnek tépelődő katolicizmusát, ,

A film története jörormán semmi: egy asszony megtudja. hogy férje más
nővel jár. Nincs is igazi történet, inkább belső cselekmény: mindaz, ami lát
ható, a nő érzelmi és gondolati világát ábrázolja. Éppen ez az ábrázolásmód
a fontos; maga a történet talán giccses is lehetne. Sok minden emlékeztet is a
gicesre : csak úgy áradnak a tömegigényt kielégítő képbeállítások. sok min
dent láthat a néző, ami egy erotikusari túlfűtött képzeletvilág sablonjait idézi.
A beállítások azonban szándékosan olyan émelyítő bőségben, olyan csömört
okozó töménységben láthatók, hogy így együttesen nem is váltanak ki tény
leges érzéki képzettársításokat. Ez már nem erotika, hanem csak a róla al
kotott képzetek absztrakcíóia, valójában elmélkedésre késztető filozófíaí és
etikai fogalmak, amelyek állandó, visszatérő problémái Feilininek. Ilyen a jó
léti társadalom, az igazmondás és a tisztázás kötelessége, a férfi és a nő ön
állósága, ilyen a szexuálís erkölcsiséget és magatartást befolyásoló emlékvilág.

Ki kell itt míndenesetre emelnünk, hogya Fellini filmjeiben látható jó
létet nem szabad szószerínt venni. A látszat ellenére sem arról a jólétről van
szó, amely csupán a kevesek kiváltsága. A "komilfó" modor, a technikai kul
túra rnűanyag környezete, az elegáns öltözködés már nem egyedi eseteket
képviselnek. Ezeket a ruhákat ma már míndenkí hordja, tömegtermékek. akár
az autók, s elözönlik az egész társadalmat, amely többé-kevésbé egységes
középréteggé olvad. A jólét, az "édes élet" azt a konforrnízált bőséget jelképezi,
amelyben egyre több - eddig állandó gondra kényszerített - társadalmi ré
teg kerül a "szabadidő" légüres terébe. A "magánélet" társadalmi méretűvé

válik, válogatás nélkül sodródik egymás mellé ,értékes és értéktelen. Ahhoz,
hogy valaki magánéletében megtalálja helyét, nem segíti a társadalom; ön
magára van utalva, csak a saját személyes értékeire támaszkodhat. Vagy vál
lalja a tisztázás erőfeszitését - hirdeti Fellini -, vagy egyéniség nélküli fo
gyasztó marad.

Fellini valójában ennek az alaptételnek vet alá mindent. A Julia és a
szellemek két kibontakozást mutat be. Az egyik az, hogy a nő gondolkodás
nélkül teszi túl magát a belső akadályokon (a társadalom már nem gátolja a
nőt szabad cselekvésében), s önállóság híján az érzéki-fogyasztó életstílus vi
lágába kerül, ahol a szépséget modellek, a jólétet reklámtermékek. és a sza
badságot az ötletvadászat jelenti. A másik megoldás talán nem is megoldás a
filmben, csupán utalás: Juliát csak a teljes erkölcsi önállóság, a teljes erköl
csi felelősség vállalása menthetí meg attól, hogy férje hűtlensége összetörje
és romlásba vigye. .

Első látásra talán ellentmondásosnak tűnik, de Fellini filmjei nem kife
jezetten a gazdagokról szólnak, A nagy jólét, a villákkal és az orgíákkal való
jáben lapos kispolgárságet takar. A filmekben szereplő emberek pedig a kis
polgárság prototípusai. A szabványos kliséket hazudják otthon a feleségüknek,
mikor megcsalják, és egymásközt legfeljebb a kétértelmű tréfálkozás vagy a
hóbortos ötleteik színesítik a képet. Ha valaki megvizsgálná ezeknek a filmek
nek párbeszédeit, túlnyomó többségben csak közhelyekkel találkoznók, Nem
véletlenül, hisz a rendező a ragyogó idíszletek mögött is csak azt a kispolgári
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világot ábrázolja, amely az általános jólét ellenére sem beszélhet másként.
mint régi nyelvén.

A film ezúttal is két szinten játszódik. Az egyik a Juliát övező reális
világ, a másik Julia belső világa. A két szint jelenetei egymásnak felelgetnek.
Mindezt a film szigorúan megszerkesztett jelképrendszere fejezi ki. Minden
jelkép erősen hangsúlyozott, akárcsak a gyermekkor képzetei. Egyik legfonto
sabb jelképes kifejezőeszköze a cirkusz. Ez a gyermekkori mítosz magát a
játékot, a művészetet jelenti, következetíenül, rikítóan néha, akárcsak az
igazi "komédia". A cirkusz az a művészet, melyet minden gyerek komolyan
vesz, csak azok nem, akik puszta tilalmakkal akarják védeni az embert. Fellini
ezért szerepelteti mínduntalan valamiféle groteszk fintorként ezt a cirkuszi
világot. Jellegzetesen pszichoanalitikus eszköz, hogy fontosabbnak tartott jel
képes személyeit vagy tárgyait az emlékképekben baldachin alá helyezi, ezzel
hangsúlyozva uralkodó szerepüket.

Valószínű, hogy hosszabb távlatból nézve ez a film nem tűnik majd olyan
jelentősnek, mint ma. Az már most is nyilvánvaló, hogy alatta marad a Nyolc
és félnek, hiszen nem foglalkozrk annyira egyetemes. kérdésekkel. Kifejező

eszközeinek magas művészí minősége mégis a kiemelkedő filmalkotások közé
sorolja. (Ungváry Rudolf)

A LEGúJABB UTASfTAS A TEMPLOMI ZENÉRÖL. A szeritzene reform
ja már jó félszázaddal a zsinat előtt elkezdődött, 1903-1ban adta kí Seerit X. Pius
pápa azt a korszakot alkotó Motu proprio-t, amely visszahelyezte méltósagá
ba a gregoríán éneket a Palestrina-többszólamúságot, és megpróbálta kíszorí
taní a templomokból nemcsak az ízléstelen vagy az öncélú muzstkálást, 'hamern
még az oratóríum-elöadásokhoz hasonló hangverseny-rniséket ds, Bár e pápai
rendelkezést nem fogadta osztatlan és feltétlen engedelmesség, a szeritzene
reformja mégiscsak egyetemes egyházi üggyé lett a lelkes művészcsoportok

és az egyes szerzetesesaládok magántörekvéséből.Egyre tötsb papi és rnűvész

nemzedék nevelkedett attól fogva a vrefonm szellemében, és a templomi gya
korlat ds egyre szélesebb arcvonalban ~özel,ítette meg a Motu proprio~kép

viselte eszményt, hogy a Idturgía zenei része valóban szent, művészí és egye
temes legyen.

A Motu propriot ücövette XI. Pius ",apostoli rendelkezése" az egyháal
kóruskultúráról 1928-ban, és XII. Pius körlevele a szeritzene fegyelanéből és a
vallásos népénekkíncsröl 1955..,ben. Mi magyárok az utóbbi tekintetben épp
egy negyedszámddal előztük meg a pápa rendelkezését, hiszen a máig orszá
gosan használatos "Szent vagy, Uralm!" népénektár 1931...,ben jelent meg. A
pápai megnyilatkozások me'llett az egyház szertartásügyí főhívatala, a Rítus
kongregáció is számtalan döntésben érintette az ének és a zene területét.
As;zentzlenei szabályok erdejében egyre nelhezebb lett eligazodni, A szülksé
ges ősszefoglaló törvénykönyvet XII. Pius megbízásából 1958. szeptember 3-án
bocsátotta ki a Rítuskorigregáció Utasítás (Instructió) címrnel. A jeles pápa
egy hónap múlva meghalt, és a helyébe lépő XXIII. János pápaságának fordu
latos eseményei, főleg az egyetemes zsinat, sokak előtt homályba borították
ezt a máig nélkülözhetetlen kiadványt.

A zsinatnak fáradságos munkából született első aJl'kotása a liturgia-ren
delkezés volt, Benne külön fejezet szól a szeritzenéről. Ámde a zsinati Idtur
gtareforrn oly nagyarányúan szakított a szokvámyos egyházi gyakonlatbal, hogy
~y csapásra nem is lehetett megvalósítani. Eddig egy Motu proprio (1964)
és hárem Utasítás jelent meg e tárgyban, az első színtén 1964-1ben, a másik
kettő az idén; de még további jelentős újításokat várhatunk, A három Utasí
tás kÖZÜlI a rnásoddík szól "a zenéről a liturgtában". 1967. március 5-éI1ől kel
tezve jelent meg Musicam sacram IkezdőszavalldmL A sZaJbáJlyoik: megtartá
sán őrködő Rítuskongregáció elnöke, La.rraona bíboros, és az újí:tásolk meg
valósítását szorgalrnazó pápai bizottság emőke, Lercaro ibílboros egyaránt alá
írta. Az okmány akeHő megismeréséhez elegendő törvényszünetelés (vaca
tio legis) elteltével 1967. május 14-én lépett hatáíyba.

Az új Utasítás nem Iép fel az összefoglaló tö~ényk:önyv igényével. Ez
nagyon fontos körülmény. Am jel1entii, hogy XII. Pius 1958-as Utasítása to-
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vábbra is érvényben marad rnímdama vonatkozésokban, amelyeket az új
szabályzat másként nem rendez. Az intézkedések egyíke-másííka nem is vég
leges jelil-egű, hanem átmenetnek van szánva a készülő teljesebb változás
hoz. Megtartása tehát már csaik ezért is nagyon fontos, nehogy a kéS'őbbi zök
kenő még nagyobb legyen. E helyen nem ismertetjülk míndenestűl az új Uta
sítást, amelybevezetésbőlés kilenc fejezetből áll. Csupán azokra a pontokra
mutatunk rá,aJIDelyek a régebbi rendelkezésekkel ellenkeznek, és ~y meg
szabják a megújhodás irányát.

Az új szaioályok jelentős része a kórus murnlkáját érinti. A zsinat szán
dékánaik félreértése folytári sajnálatos Viilágjelenség lett a templomi ének
karok elbocsátása vagy feloszlása. Az új Utasításból egészen vtlágos, hogy
az énekkarokra fontosabb feladat vár, mínt eddig, de - természetesen 
nem foayt:atJhatjá!k azt, atrnit eddig vesináltak. A kórus e1sŐsoI100.n ama valló,
hogy előadja a Idturgía szövegének reá tartozó részét, egyébként pedig se
gítse a hívek tevékeny részvételét a közös éneklésben.. Elitélést érderrüő rgya
korlat, ha az énekkar maga énekli a míse egész Propriumát (a változó része
ket) és az egész Ordimáriumot (az állandó részeket), vagyis ha "kizárja telje
sen a népet az éneklő részvételből". Az Ordináríum csak úgy énekelhető kórus
feldolgczásban, hogy némi szerepe maradjon benne a népnek is, például, hogy
a Glóriát a kórus, a Hiszekegyet a nép énekelje. Szó lehet azonban olyan meg
oldásról is hogya Glória és a Hiszekegy szövegét mondatonkint vagy hosz
szabb-rövidebb szakaszonkint váltakozva énekli a nép (egyszerűbb dallam
ra) és az énelldmr(iesetleg igényesebb feldolgozásban). A Sanetust általában
az egész gyürekezet együtt énekelje a mísézö pappal. A.2l Agnus-t nemcsak
háromszor, hanem aíkárhámyszor énekelná lehet, például a 'koncelebrált misék
ben, amíg csak a kenyértörés hosszadahrnas szertartása tart ; a nép pedig
legalább la végső választ ("irgalmazz nekünk") énekelje belőle. A Proprium
énekléséhez a nép könnyű szakaszok, "refrének" beéneklésével társulihat a
legegyszerűbben. Az antífónás míserészek esetéri ("ad Introítum", "ad Of
fertorium", "ad Cornrmmíonem") nézetünk szerínt a Iegjárhatóbb - és ki
sérleteinkben már bevállt - út, hogy a nép a "Gloria Patrív-val kapcsoló
dík hozzájuk E három :tételt különben az éppen folyó míserészhez és az
egyiházi év megfelelő szakaszához illeszkedő népénekkel is' Ihelyettesíthetik
a püspöki karok E viszonylatban a Szeritszék még a szövegek jóváhagyá,.
sát is kiadja a kezéből. Az olvasmányközti énekeknél. vagyis a Graduále
csoportnál ilyen helyettesétésre nincs lelhetőség; a kórus egyes versei IkoÖ2Jé·
azonban énekelhet a nép atkár Allelujákat (többet is egyvégtében), aikár egyéb,
a Iriturgía szövegében nem szereplő refréneket.

A rnotettakészlet és a latinszövegű teljes misekompozícíók tudása, vagyis
a templomi énekkarok eddigi .rműsora" sem válik feleslegessé. Nincs akadá
lya a kevert-nyelvű miséknek. A lelkipásztor engedelmével elhangozhat például
népnyelvű miséken is egy-egy latin misetétel vagy motetta. Nem szabad
azonban a szentmiséken olyan teljes kórusrrnséket előadni, arnelvek a nép
éneklő bekapcsolódását egészen 'lehetetlenné teszák. Az illyen művek csak
külön rendezett "ige-litungiákon" vagy a szokásos, liturgián...kívüli ájtatos
ságokon kerülienek sorra. Néhány példa jól megvflágfthatja, amit az Utasí
tás kiván. Rendezzünk például ige-ltturgíát halottaik napján: a .gondosan ősz

szeválogatott szebbnél szebb ó- és újszövetségi olvasmányok míndegyike vala
mínt az evangéíaumí szakasz és a szeritbeszéd után sorjálban elhangozhat
nak Mozart Requiemjének összes tételei. Hasonló módon adhatunik elő más
teljes rniséket vagy rnotettasorozatokat a keresztúti ájtatosság egyes állomá
sai után" a szeritolvasó-ájtatosság tizedei között, vagy akár a szeritóra elmél
kedési pontjai közé iktatva, Vegyük észre, hogy az egyház a liturgiareform
mal egyidejűileg emelnikíválnja a népájtatosságok zenei színvonalát is! Nem
a kórusok feleslegessé-tételéről van tehát S2JÓ, hanern hódításuk terének tkri
terjesztéséről a szentrníse keretein ctú!Jra.

Az Utasítás részletesen fog1lalkozi!k a misézés típusaával. Kismise és nagy
mise elvi kü'lönbségét megtartja ugyan, de elmossa rj~ÖZJtü'k a határokat, hogy
az ének rnínd a kettőneik ünmepélyességét fokozhassa, A IldsmiSlén tehát nem
kell makacsul ragaszkodní a beszédhanghoz. Énekelni is lehet egyet-mást akár

423':



az Ordinárium-'ból, akáa:' a Proprium-<b6l, sőt más ének is ellhangozhat be
vonulásra és kimenőre, valamint felajánlás és áldoztatás közben, feltéve,
hogy a szövege jól odaillik mind a szertartáshoz, mind az egyházi év aiklkoI1i
ídőszakához. Szándékosan írunk IDisrmisét és nem "csendes rnísét", HíveIk rész
vételével ugyanis csendesenznisézni nem szabad, A híveknek énekelníük, rnon
danluk vagy - legalább a pap ajlkálI'ól - haJ1laniu:k kell az egész Ordiná
riumot és az egész Propriumot; latin IIIliséken természetesen latinul, egyéb
Iként népi nyelven. Ezt orgonaszóved elnyorrmi még a 'kőzösségi kísrnáséíken is
tilos.

Vasárnap és ünnepnapokon templomonkint mínél tőblb éneikes misét mond
junk, ne csak egyet. Ha énekkarm nem futja, egy vagy két jólképrett kán
tort alkalmazzunk. Nagyunisén feltétlenül énekelni Ikell a pap üdvözleteit és
az elbocsátást a nép feleleteivel együtt, a három papi 'könyörgést (tehát "az
adományolk feletti" könyörgést is), az evangéliurnot bevezető "párbeszédet"
olyantkor is, ha utána csaJk beszédhangon olvassák az evangéJriUlmi szakaszt;
énekelni kell a prefáeíót és a Sametust. a kámon-záró doxolögtát ("Per tip
SUIffi•••"), tová:blbá a Míatyánkot, bevezető részével és toldalékával együtt.
'Magát az úr ímádságét rendes körűlmények közt együtt énekl1i a pap és a
nép. Ez a miJIlJimális énekanyag természetesen bővíthető akár az Ordinárium
-nak, akár a "hívek imájának", akár a Propriumnak vagy akár a míse olvas
mányaínek éneklésével is.

Jelentőset egyszerűsít az Utasítás a hangszerjáték eddigi szabályaim. Or
gonaszó IIIlindig kísérheti a híveik .vagy a kar énekét, mégpedig az egyihá:zJi
év bármely időszakában. Természetesen nem fedheti el az éneket, sőt a szö
veg érthetőségének sem árthat. Advent, nagyböjt, valamint agyás=i.séik
és a halottas szertartások kivételével az orgona magában is szólihat, de csak
négy ízben a szentrndse fólyamén: a ikezdet kezdetén, rníg a pap az oltárhoz
nem ér, majd felajándás közben, áldoztatásikor és kimenőre, Ami.lkor az or
gona szólihat vagy kísérhet, ugyanazon ailikJa1lIIlatklwr ezentúl mímdíg szólhat
nak vagy kisérhetnek a püspöki karok engedélyezte egyéb hangszerek is (uo.).
Persze a csak világi célra való hangszereket ki kell zárni még a ldturgíán
kívülí közös ájtatosságokből is.

Már a zsínat szakított XII. Píus pápa tilalmávall, !hogy tudJnHllliik népi
nyelvre fordítva nem szabad mise közben sem énekelni, sem fennhangon imád
kozmí a Iíturgía szövegeít, Az Utasítás rnost el6kja, hogya szövegfordító 00
zottságokban a Iitungda-szakértők enedlett kezdettől fogva ott kell ülniük az
egyházzenészeíkmek, a Iatíntstáknak, sőt a hazaí nyelv szakembereinek is. Az
egyházzenészekre tartozak annak megítélése, hogy ,a latin szövegek régí dal
lama Irányt szabjolll-e a népi nyelvű fordításoknak. A pap és a segédlkJewk új
daflamait a püspöki karok hagyják jóvá. Az új szerzeményeknél az Utasí
tás .- szintén a zsinat nyomán - feladja a X. Pius-hangoztatta egyetemesség
követelményét. Saját zenei hagyomárnyú prszágokban, főleg a míssziós terü
leteken, a sajátos népi hangvételt kell szakszerűerr összekapcsolni a szakrális
sal. Az új templomi zene >kiérllelésélhez és tökéletesítéséhez kísérletí tapasz
talatokra van szükség, De a templomi kísérlet sohase Iegyen meghöskentő!

Ne sértse se a hely szentségét, se a szerit cselekmény rnéltóságát, se a hí
vekkegyeletes érzését. (Medvigy MiháLy)

A GYERMEKEK GYONÁSANAK MAI PROBLÉMAI. Vitatni sem lehet,
hogy sok hívő ember számára a szeritgyónás elvesztette örömteli jellegét. Nem
jelent felszabadulást, inkább olyan kellemetlen kötelességet, amelyen "túl kell
esni". Okait keresve Klemens TiUmann már húsz évvel ezelőtt ráJmutatott ar
ra, hogy gyónásra nevelésünk jelenlegi gyakorlatában eltelódott a cél, s az
eredmény így bizonyos mechanizmus betanítása lett, ami a lelkiismeret "lega
lista" beszűkítését vonja magával. Holott a cél oly régi és örök, mínt maga az
evangéliumi erkölcs. Miként Bernhard Riiring professzor 1963-ban a grazi
katechetikai konferencián kifejtette, a lelkiismeret nevelésében nem indul
hatunk ki csak a tízparancsolabból, hanem a kereszténység dinamikus jellegét
kell kidomborítanunk. Nem elégedhetünk meg statikus normák, az "alsó ha
tár" ,törvényeinek tanításával, mert ezek csak azt mondiák meg nekünk, hogy
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mit nem szabad tennünk. Ellenb€n készségessé kell válnunk Isten pozitiv in
dításainak észlelésére és követésére. A lelkiismeret nevelésében kezdettől fog
va hangsúlyoznunk kell tehát Isten szerető meghívását és azt a lelki maga
tartást, mely nem elégedhet meg a minírnum teljesítésével.

Talán a legtöbbet tárgyalt kérdés ma az, hogy hány éves korban vezes
sük a gyermekeket első szentgyónáshoz? Mind általánosabb vélemény szerínt
szét kell választani az első szeritgyónás és az első áldozás időpontját. P. Moors,
a hollandiai Roermond püspöke, aki úttörő volt e tekintetben, 1964-b€n úgy
rendelkezett, hogya második általános iskolai osztály gyermekeit vezessék első
áldozáshoz, a tulajdonképpeni gyónási előkészítést azonban csak a harmadik
osztályban kezdjék meg. Először csak bűnbánati ájtatosságokkal történjék ez,
az első "fülbegyónásra" pedig általában csak az ötödik osztályban, tehát 10
éves korban kerüljön sor.

Milyen meggondolások húzódnak meg e rendelkezés mögött? Elsősorban a
lélektan és pedagógia mai általános tapasztalata, amely szerint a testi fejlő

déssel ellentétben a szellemi-lelki érés igen lassú ütemű. A mai gyermek 10-12
éves kora előtt általában nincs abban Q helyzetben, hogy tudatosan elfordul
hasson Isten akaratától, vagyis halálos bűnt kövessen el. Márpedig az Egyházi
Törvénykönyv 906. kánonja szerínt a gyónási kötelezettség csak a súlyos bű

nökben lévőkre vonatkozik. Az áldozási kötelezettség teljesen különbözik a
gyónási kötelezettségtől. A gyermek esze használatától köteles áldozni. Gyónni
ezzel szemben csak az köteles, aki szerencsétlenűl valamí súlyos bűnbe esett
- olvassuk Diminicus Jorio kommentárjában, melyet a Quam Singulari pápai
dekrétumhoz fűzött.

A roerrnondí kísérlet hívei arra is rámutatnak, hogy a gyónás és az áldo
zás szoros összekapcsolása janzenista eredetű, és nagyban hozzájárul a szerit
gyónás gépiessé válásához. Sok lelkipásztor tapasztalja, hogy a buzgó gyer
mekek, akik megfogadják hitoktatójuk tanácsát és hetenként járulnak szent
áldozáshoz, hetenként gyónnak is, tekintet nélkül arra, van-e súlyos bűnük,

vagy nincs. Előfordul ilyenkor, hogy egyáltalán nem tudnak bűnt megjelölni,
ami azután hamis elképzeléseket alakít ki, rnondván, hogy bűnnek pedig len
nie kell. Keresni kezdik tehát a bűnt, szinte gyűjtik a vasárnapi gyónáshoz,
hogy áldozhassanak. Holott az egészséges keresztény életfelfogás szerint a ke
gyelrni állapot a rendes, és a bűn a kivételes, a rendellenes állapot.

A roermondí irányzatnak azonban vannak ellenzői is. Első meggondolandó
érvük az, hogy bár a gyermek fejlődése során fokozatosan jut el a személyes
bűnbánati aktusra, vajon nem elegendő-e a bűnbánat szentségének felvételé
hez már a kezdődő, a félig-meddig személyes aktus is? María Gentges beszéli
el könyvében, egy tanítónő észrevette, hogy nem-katolikus kis tanítványai
egymás között kétértelmű, féligmegértett malacságokat súgdostak. Nyugtalan
ság, bűntudat kavarta fel az osztályközösséget, Segíteni akart rajtuk, ezért
papírosra íratta velük mindazt, ami megzavarja őket, és a cédulakat előttük

ünnepélyesen elégette. Az osztály magatartása egyszerre megváltozott. Néhány
nap múlva egyik osztálytársuk malasztását így rnentegették társai: "Hiányzott,
amikor a cédulakat elégettük." Ha tehát a puszta bűnvallomás ilyen jelentő

ségű lehet számukra, míért tagadjuk annaik lehetőséget, hogy az Isten előtt

való bűnvallomás a gyónásban felszabadító, örömteli esemény lehet a gyer
mek életében még akkor is, ha cselekedeteinek motívumaíval nincs teljesen
tisztában?

Felhozzák a roermondi kísérlet kritikusai azt is, hogy a gyermeikek tíz
éves koruk előtt is követhetnek el bocsánatos bűnt, mihelyt a jó és rossz kő

zött különbséget tudnak tenni (átlag 7 éves kortól). A gyermek bűnbánata
természetesen nem lehet mélyebbrehatóbb, mint maga a bűne. Személyes
bűnbánata azonban egyre mélyül míg azután eljuthat a nagykorú bűnbánati
erény gyakorlására.

, Azt egyébként a roermondi irányvonal hívei is hangoztatják, hogy a szerit
gyónásra való nevelésnek fokozatosan kell történnie. Ami ezt a fokozatos lelki
ismereti nevelést illeti, ennek jó eszköze lehet az ún. bűnbánati ájtatosság. (A
német "Bussfeíer" kifejezésnek talán ez a legalkalmasabb magyar megfele
lője.) Ez minden oldalról helyeslésre talál és már gyakorlattá vált nemcsak
Hollandiában, de határain kívül is. Hollandiában elsősorban felnőttek számára
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rendeznek ilyen ájtatosságokat. A hívek közössége előbb szentírásolvasást hall
gat, amelyet a plébános rövid homiliája követ. Majd bűnbánati imákat, éne
keket mondanak, illetve énekelnek. Ezután az alkalomhoz illő Ige-liturgia után
a hívek elvégzik szeritgyónásukat. Az ájtatosságet közösségí feloldozás és ál
dás zárja le. így akarják kidomborítani azt a tényt, hogy minden bűn nem
csak Istent, hanem az egyház szeretetközösségét is megsérti, következésképpen
az egyház közösségével való kiengesztelődés is a szeritgyónás lényegéhez tar
tozik.

Célszerűnek tartják ezeken a helyeken, ha már a harmadik osztályos
gyermekek is részt vesznek "alapfokú" bűnbánati ájtatosságon. A negyedike
sek számára az ájtatosságot vezető pap már előimádkozhat egy általános jel
legű bűnvallomást is. Ebben a korban egyénenkénti közösen végzett lelkiisme
retvizsgálat is történhet, elégtétel-feladással, de még feloldozás nélkül. Az ötö
dik osztályosok először még csak közösségi ájtatosság keretében kapnak rész
letes eligazítást a keresztény életforma bűnbánati elemeiről. Ekkor már a
halálos bűnről és az attól való megszabadulás jelentőségéről is részletes ok
tatást kell adni. Az ötödik osztály vége felé pedig sor kerülhet az első sze
mélyes fülbegyónásra és a szentségí feloldozásra.

Úgy gondolom, hogy e korszerű szempontokinak és gyakorlati módszerek
nek ismerete még a fennálló régi keretek között is megtermékenyítheti lelki
pásztori munkánk egyik sarkalatoo feladatát, a gyermekek gyónásra való he
lyes nevelését. (Rosdy Pál)

KÉZIRATOS KRÖNIKA A VíZIVAROS EGYKORI HITÉLETÉRŰL.A fő
városi Szabó Ervin Könyvtár megvásároita a vízivárosi plébániától Luprecht
Ferencnek, a Víziváros egykori plébánosának, nagy művelődéstörténetí,érté
ket képviselő, latin nyelvű 'kéziratos krónikáját. A kéziratot a bombázások
idején egy - sajnos - nedves pincében helyezték biztonságba, ahol erősen

megrongálódott. A penészfertőzött. szétmállott könyv azonban most már gon
dosan restaurálva, bőrbe kötve, levelenként műanyag fóliába borítva áll az
olvasák rendelkezésére. Szerzője 1793-tól 10 évig káplán, majd 1814-ben be
következett haláláig plébános volt a vízívárosban, alaposan ismerte tehát a
városrészt és népét, amelyről króníkáját írta. Bár a kézírat végén találunk
néhány világi fejezetet (például Francíaországról, a francia forradalomról),
túlnyomó része a templomról és a hívekről szól. Fata tristia Ecclesiae címmel
megörökíti a híveket ért csapásokat az 1738..évi pestistől az 1806.-i földren
gésíg. Beszámol a templomról, felszereléséről, lelkészeinek életrajzáról. Leg
érdekesebbek a hítéletre-vonatkozó vészek. Kirnerűtően ismerteti az istentisz
teletet. két nagy korszakot külörrböztetve meg, II. József előtt és után. Az
első korszakban hétköznapokon reggel 6 órakor volt az első mise, 9-kor az:
utolsó. A század közepéri szokásba jött, hogy hétfőn, kedden, szerdán, pénteken
a 9 órait az Oltáriszentség kitételével tették ünnepélyesebbé. Nem ritkán egy
egy szent tiszteletére is volt énekes míse, ezekre a hívek tettek alapítványo
kat, ritkán csak egy alkalomra.

Vasárnap nyáron 5, télen 6 órakor volt az első mise, lh9-kor szentséges
csendes, ID-kor énekes mise. Délután 2 órakor katekézis, télen az iskolában 4,
nyáron 5 órakor Iítánia. Prédikációk csak német nyelven voltak, ezért kellett
mindhárom káplánnak (magyar, német, szlovák) németül tudnia. Kezdetben
nem volt lítánía, csak elimádkozták a rózsafűzért az Oltáriszentség előtt, majd
szeritbeszéd volt; aki litániát akart hallgatni, a ferencesekhez ment.

II.' József rendelkezései sok ájtatosságót eltöröltek, illetve semmi rendkí
vüli istentiszteletet nem engedélyeztek, megszűrrt például a rorate, a szent
sírállítás, a feltámadási körmenet; halála után természetesen újra megtartot
táJk:. Minden parancsolt és tanácsolt ünnep megülése leülönös fénnyel történt.
Virágvasárnap németül énekelték a passiót. Nagypénteken a polgárok égő

fálklyákkal kísérik az Oltáriszentséget a szent sírhoz, majd őrt állnak, este 8
órakor visszakísérik a sekrestyébe. Nagyszombaton már reggel 1125 órakor ki
teszik imádásra; az esti körmeneten a baldachin mellett a szent sírnál őrt

állot polgárok mennek ugyancsak égő fáklyákkal. A másnapi nagyrnísén a sze
gényház [avára offerálnak. Az úrnapi körmeneten a baldachint a bíró által
kiválasztott polgárok viszik, a céhek zászlókkal vonulnak 'ki.
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Különös fénnyel ünnepelték meg a szentségímádást is, melyet január 17
én tartottak. Minden órában más 4 esküdt polgár jelent meg, köpönyegbe
öltözve, beosztásuk a bíró feladata volt. Ránkmaradt az adorálók sorrendje
ís: 6 órától a szolgák, szolgálók, 7-től a családanyák, 12-1-ig a koldúsok a
szegényházbói. 1-3-ig az iskolák adoráltak. a többi órákban pedig utcák sze
rint beosztva az egész kerület hódolt a kitett Oltáriszentség előtt.

A búcsú megülése hasonló ünnepélyességgel történt. Szent Anna napja előtt

felékesítették a templomot gallyakkal. a Szent Anna oltárt baldachinnal, ta
péta oldalfalakkal. 16 gyertyával, amelyek közül a legnagyobb 1 fontos volt.

A szentségeket ismertető részben is sok érdekességgel találkozunk, amelyek
részben eltérnek a mai gyakorlattól. Ostyát a sekrestvés sütött, de csak ha
már jártasságot szerzett benne, vízből és búzalisztböl készült. Régen a sekres
tyében őrizték azt az ólomkelyhet is, mellyel az ügyleteket áldomással meg
pecsételték, esetleg az áldomásbort is itt tartották, "sed haec consuetudo ab
.annís 1780 evanuit" (de ez a szokás az 1780. évtől megszűnt) - teszi hozzá.
II. József óta a víaticumot a pap nem vitte nyilvánosan a betegekhez, régeb
ben igen. A templomnak 4 gyóntatószéke volt, de a papság, ha kevés a gyónó,
a sekrestyében, vagy szebájában is' gyóntatott, főleg időseket, minden litur
gikus ruha nélkül. Penitenciaképpen imák mellett böjtölést, alamizsnálkodást,
.megtartóztatást szoktak feladni. Gyónócédula adása szokásos, gyűjtését II. Jó
zsef megtiltotta. Tudnunk kell, hogy ez a stólapénzhez hasonlóan a plébános
jövedelmét pótolta. Esketni csak a templomban szekták, míndíg a hetes káp
lán, csak délelőtti időpontban, "ante prandium", kivételes volt a délutáni es
küvő. Menyasszonyavatás nem volt szokásban. A halottas háznál régen gya
korolt "benedictio cadaverum"-ot II. József megszüntette, azóta, ha a hozzá
tartozók ragaszkodnak hozzá, a kántor végezte el csendben. Búcsúztató ének
lése szinte míndíg szokásos volt.

A sekrestyesek míndig szabók voltak, hogya felszerelésben a javításokat
elvégezhessék. Feladatuk volt a szokásosak mellett, a már említett ostyasü
tésen kívül, vihar idején a harenggal jelt adni, hogy a hívek imádkozzanak,
tűzvészkor jelt adni, azokat, akiket a plébános hívat, idézni, ministránsokról
gondoskodni, 1806 óta perselyezní is.

A nép erkölcseiről szólva leírja Luprecht, hogy szórakozásba, tánoba a
szülők is elkísérik gyermekeiket. A szombati böjtöt (mely hazánkban még a
XIX. században is általános volt) kevesen tartják meg, vannak, akik pénte
ken is húst esznek, nagyböjtben is sokan esznek húst, a kántorböjtöket sem
tartja mindenki. Vasár- és ünnepnap dolgoznak, lisztet, búzát szállítanak a
malomba. élelmiszereket is árulnak, a szőlőből bort visznek haza, nem ritkán
szüretelnek is.

A bemutatott krónika sok olyan mozzanatot örökít meg számunkra, ame
lyet más forrásokban ilyen részletesen (beleértve a visitatio canonicakat is)
nem kapunk meg. Fenti részletein kívül, a krónika a magyar egyház- és mű

velődéstörténet szempontjából is jelentős adatokat tartalmaz, amelyek közzé
tétele még feldolgozójára vár. (Schram Ferenc)

MAGYAR RENESZÁNSZ KÖNYVKÖTÓ MűHELYEK. Az Iparművészeti
Múzeum figyelme az utóbbi években egyre gyakrabban irányul a régi korok
könyveire. Néhány évvel ezelőtt mutatták be az esztergomi főszékesegyházi

könyvtár miniált kódexeit, míg most a magyar reneszánsz könyvkötő műhe

lyet más forrásokban ilyen rész1etesen (beleértve a visitatio canonicakat is)
nyitva.

A kódexek, az ős- és réginyomtatványok kötései hazai földön készültek a
XV. század végén és a XVI. század elején, s most az országos nagy könyv
tárak (Széchenyi, Egyetemi, Akadémiai) mellett a jelentős egyházi gyűjtemé
nyek (Esztergom, Győr, Gyöngyös, Pannonhalma, Szombathely, Veszprém) is
rendelkezésére bocsátották az Iparművészeti Múzeum kiállítását rendező Sz.
Koroknay Évának és Nagy Katalinnak félve őrzött kincseiket.

A könyveket nem a hagyományos módon, hanem dokumentálva, modem
eszközökkel mutatták be: a kiállított anyaget laminált rajz1evonatok, akvarell
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másolatok, motívumtáblázatok, míntakészletek egészítik ki, s ezek illusztrál
ják a specíálís magyar reneszánsz kialakulásában az itáliai és egyiptomi ha
tásokat.

Szinte Vialamennyikiállított kötet a kiállítás főrendezőjének, Sz. Koroknay
Évának új kutatási eredményeit tükrözi: az egyiptomi hatások vizsgálata, az
aranyozott korvinálc helye egy specíálísan hazai fejlődésen belül, a különböző

magyar reneszánsz műhelyek feltárása stb, A kiállított kötetek letísztítását,
konzerválását, s - ha szükséges volt - restaurálását igen gondosan Nagy
Katalin végezte el.

A látogatókat elsősorban a legkiemelkedőbb magyar humanista könyvtár,
a Bibliotheca Corvina vonzza, hiszen a tartalmi' érdekességen és a belső dí
szítésen túl Mátyás könyvtárának kötései is figyelemreméltóak. Oláh Miklós
1536-ban Magyarország leírásában Mátyás király belső könyvtáraként említ a
budai palotában két egymásbanyíló termet, amelyek egyikében a latin, mási
kában pedig a görög és a keletí kéziratok foglaltak helyet. Ebben az ún. belső

könyvtárban voltak az aranyozott, Mátyás címerével ellátott bőrkötések, s se
lyem és bársony, valamint az olasz reneszánsz kötések. A két külső, szeré
nyebb könyvtár állományához tartozhattak az ún. vaknyomasos korvina kö
tések.

A kíálfítás másik része 73 köteten keresztül bemutatja az általános ma
gyar fejlődést a gótíkától a késő reneszánszig, A kolostori könyvkötő műhe

lyek, mínt például a lövöldí karthauziak, a budai domonkosok, a ferencesek
mellett már az első polgári együttes is jelentkezik a pesti ún. mészáros céh
kötéseiben, s kötéskultúránk termékenyítőleg hat a szomszédos lengyel és
cseh könyvkötő műhelyek munkájára is.

A kiállított kötetek jórészt a hittudománnyal állnak kapcsolatban: szerit
írás, misekönyv, különféle teológiai, filozófiai, történeti, jogi rnurikák, szent
beszédeik stb. Nyelvemlékeinket a kiállításon a Lányi, a Margit, a Virginia, a
Nagyszombati- és a Guary-kődex képviselik.

Bejegyzéseik, - melyekkel e sorok írója foglalkozott - egykorú, vagy
későbbi tulajdonosaíkról, egy-egy kötet "életéről" vallanak. 1480. január 25.:
Mátyás látogatása a lövöldi (ma Városlőd, Veszprém m.) karthauziaknál, s
ennek emléke az ún. lövöldi korvína-ősnyomtatvány, Aquinói Szerit Tamás
Summájának "iUuminálását", azaz rubríkálását 1480. december 29-én fejezte
be a domonkos Váczi Pál. 1497-ben, Szent Erzsébet ünnepe táján Budán há
rom forintért egy mísszálét vesz Rosarius Máté pozsonyi kanonok. Gasztonyi
János esztergomi kanonok 1502. március 8-án Prágában olvassa Aeneas Sylvius
történeti munkáját, Márton jászberényi plébános könyvadományai a XVI.
század elején az ottani ferenceseknek. Tegzes Péter váradi kanonok ajándéka
ugyanazonidőtájt a helybeli domíníkánusoknak, Pálóczi Cyörgy esztergomi
érsek misszáléját 1594-ben, Esztergom visszafoglalásakor megtalálja Szuhai
István váci püspök, esztergomi helynök. 1676-ban Budán Buliák basától egy
korvínát szerez a sződí plébános, Mersycz János. Milyen könyvei voltak
Henckel Jánosnak, Lépes Bálíntnak ? stb.

Az Iparművészeti Múzeum kiállítása szervesen kapcsolódik a most erősen

fellendülőben lévő hazai reneszánsz és humanista kutatásokhoz, s azokat egy
eddig színte teljesen elhanyagolt oldalról közelíti meg és igen értékes ada-
tokkal egészíti ki. (Kovách Zoltán) .

•
Hinnünk kell egy 1rUÍ8ik életben, a sírontúli örökéletben, egy egyéni és sze

mélyes életben, ahol bár a többiek öntudatával egyesülve, mégis velük föl nem
cseréliódve, ,kiki a saját öntud<ttált éli a legtökéletesebb öntudatnak, Istennek
öZén.

Olvasom az eoongéliumot. Benne az Emberfia jelenik meg előttem, maga
az Ember, kézzelfoghatóan, JoonkTéten, élőn. Krisztuson keresztül, akivel be
szélgetek, logikus érvek nélkül, a szív lépcsőjén haladva eljutok az Atyához.

Miguel de Unamuno
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