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ÚJÉVI SZAMADAS A keresztény embernek ugyanúgy, mint egyházának, az
Advent első vasárnapja jelenti az újévet. Főleg, ha valóban együtt él az egyhá
zával, a többi keresztény testvérrrel, velük együtt éli át újra meg újra azt a misz
tériumot, amit a Krisztus központú emberi egzisztencia jelent. Ugyanakkor azon
ban a keresztény ember mindenestül benne áll a profán életben is és nem kis
sebb szetetettet tartozik azok iránt az emberek iránt, akikkel ennek a világnak
gondjait, bajait, munkáját, örömeit osztja meg. tgy hát nem kisebb jelentőségű a
profán újév az ő számára sem.

Ezt a profán újévet, túl a farsangi jellegű körítésen, általában amolyan szám
adás féle szokta kísérni az egyéni ember életében éppúgy, mint a c,saládéban,
vagy a még nagyobb közösségben. Annál is inkább így van ez, mert hiszen a kii
lönféle emberi társulások, vállalatok, egyesületek stb. anyagi számvitele is ezt a
január elsejével újrakezdő életritmust követi. Az egyháznak, mint intézménynek,
szintén megvan ez a háztartási gondja, biztosítania kell papjainak életlehetősé

gét, karban kell tartania épületeit, fenn kell tartania oktatási és szociális in
tézményeit.

S ha azok, akik az egyház anyagi ügyeinek intézéséért felelősek éppoly nyu
godtan tervezhetnek nemcsak a most kezdődő, hanem az utána következő évekre
is, abban döntő szerepe van annak a kormányhatározatnak, amelyet lapunk bo
rítólapján a Közlések és válaszok című rovatban szószerint kiizliink, A magyar
kormánynak azt az elhatározását tartalmazza ez a határozat, hogy az egyházak
és a vallásfelekezetek részére változatlan összegben biztosítja továbbm is azokat
a személyi és dologi állam-segélyeket, amelyeket az eredeti megállapodás értel
mében az elmúlt 1968-as évben kellett volna utoljára fizetnie és ekkor is már
csak csökkentett összegben. A kormányhatározat ezúttal hat ém'e előre, tehát 1974
végéig biztosítja ezeket a segélyeket.

Talán nem lesz érdektelen ezzel kapcsolatban abból a kommentárból idézni,
amellyel a Népszabadság, a MSZMP központi lapja kísérte a magyar kormány
elhatározását. "Aki valamennyíre ismeri államunk politikáját - írja a lap -, az
fölfogja, hogy ezt a döntést nem szűken vett pénzügyi meggondolásból hozták. A
kormány gesztusa az állam és az egyházak viszonya alakulásiínak reális mérle
qelésén. alapszik. - Húsz éve, az állam és az egyházak közötti megállapodások
létrejötte előtt, több egyházi vezető attól tartott, hogya tulajdonviszonyok de
mokratikus irányú megváltozása, az állam szocialista vonásainak erősödése, az
egyházak létének anyagi alapjait fenyegeti. Az állam akkor maga ajánlotta fel,
hogy bizonyos összeggel hozzájárul az egyházak rendeltetésszerű működésének

költségeihez, ezzel is tanúsítva, hogy biztositja az állampolgárok lelkiismereti sza
badságát, ezen belül a hivők szabad vnHásgyakorlásának lehetőségeit."

A cikk a továbbiakban röviden áttekinti az állam és az egyházak (ideértve
a római katolikuson kívül a protestáns, izraelita, ortodox és egyéb vallási közös
ségeket is) viszonyának alakulását és fejlődését az elmúlt húsz év során s utalva
arra, hogy az államsegélyek 1968. december 31-vel teljesen megszűntek volna,
megállapítja, hogy: "A kormány most mégis meghosszabbította az államsegély
folyósítását, mégpedig változatlan összeggel, vagyis évi 68 millió forinttal, hozzá
fűzve, hogy ennek túlnyomó része s z e m é l y i s e g é l y a lelkészkedő papság
havi jövedelmének kiegészítésére. Mi ennek a gesztusnak a magyarázata? Leg
főképpen az, hogy az állam és az egyházak közotti viszony az u t ó b b i i d ő b e n
minden tekintetben normálissá vált" (a kiemelések az eredeti
cikkben).

Ez az utóbbi kijelentő mondat mindenki számára csak megnyugvással szol
gálhat. Amint hogy mindenki igazat fog adni a Népszabadság cikkét" író .ll r k u s
Józsefnek abban is, hogya viszonynak ez a normalizálódása az állam és az egy
házak érdekeinek egyaránt megfelel. Megfelel annak ellenére, hogy, mint ugyan
csak Arkus József állapítja meg, "a szocialista állam termíszetesen határozottan
a marxista világnézet alapján áll és nem ismer el semmiféle ideológiai közöm
bösséget. Más azonban az ideológiai harc, a vHágnézeti felvilágosítás, és megint
más a lelkiismereti szabadságnak, mint áUampolgári jognak intézményes garan
tálása." S voltaképpen ehhez a mondathoz kapcsolódhat a mi magunk külön kis
újévi számadása.
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Folyóiratunk természetesen nem részesül a szóbanforgó államsegélyböl, anyagi"
létét egyedül olvasói biztosítják. Szellemi létét azonban elsősorban az a Népsza
bactság által említett "higgadt és jó viszony", amely az állam és az; egyház között
fennáll. Mi a magunk munkáját nem szivesen neveznénk ideológiai harcnak, an
nál kevésbé, mert hiszen az egyházban világszerte mutatkozó lelki megújulásnak
megfelelően éppen azt szeretnénk, ha a vallásos lélek Isten felé fordulása egyre
inkább megszabaduIna az úgynevezett "ideológiai" etemektől. A szolgálat keresz
ténységét szeretnénk képviselni és hirdetni továbbra is, a núndenkinek meggyő
ződését tisztelő és méltányló felebaráti szeretet szellemét, s a magunk módján
megvalósítani azt, amit C s e r h á t i József püspök az Opus Pacis és az Országos
Béketanács Katoiikus Bizottságának ünnepi ülésén úgy fejezett ki, hogy "a kato
likus egyház nyiltan vallja a szocialista állam humanista céljait s, bár sajátos
eszközeivel, a népet akarja szolgálni."

A TEOLOGIAI KUTATÁS SZABADSÁGA. Szokaclan lépésre szánta el magát
körülbelül negyven kiváló katolíkus teológus. Petielót intéztek a Szentatyához,
amelyben azt kérték tőle, hogy ireformálja meg a Híttami Kongregáció ügyvíteíét,
Kérésük célja az volt, hogy ez a reform biztosítsa a teológiai kutatásnak a II. va
tikáni zsinat által visszaadott szabadságát, amelyet újabban ismét veszélyeztetve
látnak az ernlített feológusok. A kérést, többek között a következők írták alá: Ro
aer Aubert (Lőwen), Pierre Benoit (Jeruzsálem), Franz Böckle (Bonn), Yves Con
gar (Párizs), M. D. Chenu (Párizs), Herbert Haag (Tübingen), Hans Küng (Tübin
gen), John McKenzie (Notre-Dame, USA), J. B. Metz (Münster) , Johannes Ratzinger
(Tübingen), Eduard Schillebeeckx (Nijmegen), Herman Schmidt (Róma), Roland
Murphy (Washington) Johannes Neumann (Tübingen), Karl Rahner (Münster).

A Neue Züricher Zeitung, 1968. december 17-i számában közölte a petíció szö
végét, amelyet magyar fordításban az alábbiakban teljes egészében közlünk.

Alulírott 'teológusok a katolíkus egyház iránti teljes lojalitástól és egyértelmű

hűségüktől indíttatva, komoly felélösségük tudatában, kötelezve érzik magukat,
hogy nyilvánosan is felemeiljék szavukat: nem engedhető meg, hogy a teológusok
nak és a teológiának a II. vatikáni zsinaton visszanyert szabadsága újból veszélybe
kerűljön. Ez a szabadság, Jézus felszabadító üzenetének gyümölcse és követelmé
nye, lériyeges eleme Isten gyermekeí szabadságának az egyházban, amint azt Szerit
Pál hírdette és védelmezte. Ebból fakad az a kötelezettsége, hogy minden tanító
opportune ímportune, aJkár alkalmas, akár aUmlmatlam hirdesse az egvházoan az
Isten szavát.

Ez a szabadság egyszersmind azzal a súlyos felelősséggel. is jár, hogy mi, teoló
gusok ne veszélyeztessük az egyház valódi egységét és az egyház tagjainak igazf
békességét. Teljesen tudatában vagyunk annak, hogy miteo16gusok is tévedhotünk.
Szílárd meggyözödésünk azonban, hogy a teológiai tévedéseket kényszerintézkedé
sekkel nem lehet elinltézni. Korunkban kizárólag olyan szabad, tárgyilagos és tu
dományos eszmecserék útján lehet kijavítani a tévedéseket, amelyekben az igazság
önmagát viszi győzelemre. Meggyőződéssel hisszük és valljuk a pápa és a püspökök
tanítói hivatalát, amelyet Isten Szava irányit az egyház és az igehirdetés szolgá
latában. Ugyanakkor rtudjuk azonban azt is, hogy ez a Iehkípásztort és igehirdetői

hivatal nem fojthatja el és nem .gátolhatja meg a teológusok tudományos tanító fel
adatát. Bárminemű, még oly magasztos inkvizíció is, nemcsak akadályozza a teo
lógia egészséges fejlődését, hanem mérhetetlen károkat okoz magának az egyház
nak is szerte a világon. Ennélfogva azt várjuk a pápa és a püspökök lelkipásztori
és igehirdetői hivatalától, hogy magátólértetődő bizalmukkal ajándékozzanak meg
mínket egyházhűségünketilletően, és előítélet nélküli támogatást nyújtsanak mun
kánkban, amelyet az eg.vházban és világban élő emberek javára végzünk Admi
nisztratív rendszabályok és szankciók akadályoZitatása nélkül szerétnénk eleget
tenni annak a kötelességünknek, hogy kutassuk és hirdessük az igazságot. Azt
várjuk, hogy míndlg és míridenütt tartsák tiszteletben szabadságunkat, amikor leg
jobb tudásunk és lelkiismereti meggyőződésünk szerinti, megalapozott teológiai
véleményünket hirdetjük. Mivel jelenleg úgy tűnik, hogy ismét veszély fenyegeti
a szabad teológiai kuta:tást, ímdíttatva érezzük magunkat, hogy néhány építő jel
legű javasiatot tegyünk Megvalósításukat elengedhetetlennek tartjuk, hogy ezáltal
a pápa és a püspökök feladatukat a .teológusoknak egyházbeli funkciója szempont
jából is rnegfeíelően és méTIóképpen láthassák el.
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1. A római Kúria hatóságaí, különösképpen a Hi1J1Jalm Kongregáció, a VI. Pál
pápa által végrehajtott bizonyos fokú nemzetközíesítés után is, míndaddig abban
a látszatban lesznek, hogy egy bizonyos teológiai irányzatot előnyben részesítenek,
amíg szernélyí összetételükben nem veszik viilágosan számításba a teológiai iskolák
és felfogások mai jogos sokfeleségét.

2. Elsősorban érvényes ez a Hittani Kongregáció legfontosabb szervére, a bí
borosok teljes ülésére ("plenaria"). A hetvenötéves korhatárt itt is be kell veretni.

3. Csak általánosan elismert szakemberek kerüljenek meghívásra konsultorként.
Hivatali műkődésüknek megszabott határát a hetvenöt évben jelöljék meg, ame
lyen túl semmilképpen se működjenek,

4. Mihamarabb állítsák f~l a püspöki színodus által kívánatosnak tartott nem
zetközi teológiai bizottságot, amely ugyancsak arányosan egyesítse magában az
egyházban lévő különböző teológiai irányzatokat és felfogásokat. A Hittani Kongre
gáció pedig a Iegszorosabban rnűkődjék együtt vele. Ugyancsak szűkséges a Hit
tani Kongregáció és a püspökrfuttaní bizottságok jo~örének világos és egyértelmű

meghatározása.
5. Ha a Hittani Kongregáció egyes rendkívüli és súlyos esetekben úgy vél~,

hogy kifogásolni 'kényszerül valamely teológust vagy a teológusok valamely cso
portját, akkor ez minden esetben (a szerzeteseket sem kivéve) szabályszerű eljá
rás útján történjék. Végre. ,Ici :k!e[l dolgozni és jogszerűen ki Ikell hirdetni ennek az
eljárásnak világos és mindcnkire nézve kötelező rendjét az 1965. decernber 7-én
kelt "Integme Servandae" pápai utasítás szellemében ca Szent Officium reformját
illetően. A Hittani Kongregáció jogkörét egyértelműen a teológiai szakkérdésekre
kell korlátozní, T,ismán szernélyi jellegű ügyekben CS&Jk a rendes jogi eljárások
útja járható.

6. Az eljárási rendben, amelyet a revideált egyházi törvénykönyvnek is tar
talmaznia ikellene, a következőket kell biztositaní :

a) A kongregáció a szerző hiteles és eredeti nyeívű közleményeí alapján eitse
meg ca vitatott lüt.tanikérdések vizsgálatát, nem pedig a szerző által nem hitelesí
tett fordítások vagy egyéb értesülések alapján. Az eljárásba kezdettől fogva be
kell vonni egy, a kongregáció által megbízott ihivatalos védőt (relator pro auctoret.
A véleményezés megtörténtével írásban közöljék az illető teológussal a kifogásolt
pontokat, valamint az összes szakvéleményt, dekréturnot, relációt s egyéb lényeges
ügydratot. Az érintett teológus Irásba foglalja a vele közölt any;aggal kapcsolatos
állásfoglalását.

h) Ha ez az állásfoglalás nern rkíelégícő, aJkikor két vagy több elísmeet teológus
szakvéleményét 'kell1 beszerezni. E teológusoknak legalább a felét az illető teológus
maga választja ki.

c) Ha ezek utan szükségesnek tünnék személyes megbeszélés is, aJkikor az
tllető jeoíógussal előzetesen és idejében közölírui. kell e megbeszélés tárgyát, az összes
szakvéleményt, a dekrétumokat; relációkat s egyéb fontos jegyzőkönyvet és ügy
iratot. Az érintett ,teollógusnak jogában állI a megbeszélés nyelvét megválasztani s
magával vihet egy szakértőt akinek segítségét igénybe veheti. Titoiktartási köte
lezettség nem áll fönn. E megbeszélés mínden résztvevő által. aláírt jegyzőkönyvét

terjesszék föl a kongregációhoz.
d) Amennyiben a kongregáció ítélete szerínt a szóbeli kollokvium után is egy

értelműleg bizonyított, hogy a Ikifogásol:t tanítások ellentmondanaik az egyház va
lóban kötelező tanításának, valamint széles körben veszéívezeetík a hitet, akkor a
kongregáció megalapozott állásfoglalásában nyilvánosan cáfolja meg e tanokat:

e) Áz egyházi tanítóhívatal Ikötelező tekintélyén túlmenően a szerzők és kiadók
ellen hozott adminisztratív és gazdasági rendszabályok napjainkban nemcsak ha
tástalanok, hanem általában károsak és ezért el kell hagyni őket.

7. Mivel a szerétet nélkül mítsem ér semmiféle hit, azért az egyházban a ca-
ritas alapetvetnek Ikell irányítania minden igazságra Irányuló törekvést. (Ny. T.)

MISEHALLGATÁS A VASÁRNAPOK ÉS üNNEPNAPOK ELÖESTÉJÉN. Sokan
kérdezték már tőlünk - hívek és lebkípásztorok egyaránt -, míért nem lépett ná
lunk is érvénybe az a kedvezmény, amely lehetövé teszi, hogya vasárnapi mise
hallgaltás kötelezettségének eleget tehessünk az előző este hal.lgatott szenfmísével.
Mik ennek a kedvezménynek feltételei és mi a lényege? Ezekre az érdeklődésekre

szerétnénk válaszolni, amikor ismertetjük a Theologisch-praktische Qua1·talschrift
rnúlt évi második számában megjelent két tanulmányt; mínd akettő ezzel a problé-
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máV& f~oziIk. Az egyiknek szerzője Georg May, aki "Eleget tehetűnk-e a míse
~ !köreIezettBégének a vasárnapok és ünnepnapok előestéjén" círnű cikkében
elsősorban elvi Oldaláról vizsgálja a dolgot, összefoglalva míndazt, amit eddig erről

elmondtek. A másik szerző, Walther Kampe viszont "A vasárnapok és ünnepnapok
előestéjén hallgatott szentmíse jelentősége lelkipásztori szempontból" címmel a gya
korlat figyelembe vételével tárgyalja a kérdést.

A Legutóbbi időben Németországon kivül több helyütt is felhatalmazást kaptak
a helyi főpásztorok, hogy engedélyük alapján a hivek a szombat esti misével te
hessenek eleget a vasárnapi mísehallgatás kötelezettségének. Itt említjük meg, hogy
az olaszországi Camerinoérsel<e már 1963. május 24-e óta birtokában van ennek a
felh:a1Jal1ma:zásnak, ami azért is érdekes, mert éppen egy olasz érsek volt az, aki
először megkapta. A folyamat azóta már tovább haladt és elért más országoikat is.
Uruguayban a jelek szerínt az engedmény általános lesz, az északeurópai államok
ban viszont, igy Norvégiában, Svédországban és Dániában csak azokra a helyekre
vonatkozik majd, ahol a paphiány miatt nincs rendszeres pasztoráció. Nemrégiben
értesültünk arról, hogy az Egyesült Államokban egyenesen a paphiányra hivatkozva
adták meg a kedvezményt. Nagy könnyebbséget jelenthet ugyanis a lelkipásztor
kodó papságnak, ha különösen a filiák vasárnapi míséjét már szombaton este el
mondhatják. Mindenesetre szép számban vannak olyan országok, amelyeknek püs
pökei, legatábbís egyelőre, nem tartják szükségesnek a kedvezmény megadását.

Georg May a neves freiburgi teológusra, Adolf Knauberre hivatkozva, aki egyik
legutóbb megjelent írásában a szombat esti misével behatóan foglalkozott, kijelenti,
hogy nincs és nem is Iehet akadálya annak, hogy az a .kedvezrnény, amely az ilyen
misére vonatkozóan a keleti szertartású egyházakban már általános, a latin egy
házbari is érvényesüljön. Bizonyos fejlődés máris tapasztalható. Hangsúlyosan meg
kell itt [egyeznünk, hogy az engedély megadása nem tartozik él helyi főpásztorok

jogkörébe. Az Apostolí Szeritszék adhat csupán erre felhatalmazást. Nincs kizárva
azonban, hogya .későbbíek roIyamáJn változás történik ezen a téren, és az ordináriu
solt is megikapják ezt ill jogot.

Lelkipásztori szempontból fontos kérdés 'annak meghatározása, hogy melyík az
a legkorábbi, illetőleg [eg!tésöbbi időpont, arnikor az í lyen vasárnapra is szóló szerit
mise e1Jk:ezdhew. Ha a "vespere sabbati praecedentis" szavakat helyesen értelmezzük,
nincs különbség ebből a szempontból az egyébként Ts szokásos esti mise, ílíetöleg
délutáni mise között. Ezeiket legkorábban délután négy órakor szabad kezdeni; van
nak azonban olyan vélemények is, amelyek szerímt 1957. március 19-e, vagyis a
.Sccrcm Communionem kezdetű mctu-proprio életbe lépése óta elvben bármelyik
délutánl órában ("horis postme1'idianis") ellkezdhető. Kivételt képez természetesen
a IIliagycsütörtöki mise, amelyet a jövőben is csak délután négy órától este kilenctg
szabad elmondani. További kérdés, hogy szabad-e áldozni az esti, ihletőleg délutáni
rnisén annak, aki szombaton reggel már áldozott? Az 1967. május 4-én kiadcet Tres
abhinc annos kezdetű ímstrukcíó nagycsütörtökre ezt már Iehetővé tette, Az Eucha
'Tisticum Mysterium in:s~kaió ennél már tovább ment, megengedve írnmár azt is,
hogy azolk, akrk a szombat esti mísével a vasárnapi mísehallgatás kötelezettségének
tesznek eleget, áldozhassanak akkor us, ha aznap reggel már áldoztak

Mint Walther Kampe előadja, azokon 13 helyeken, ahol az Apostoli Szemszék
engedélye alapján a vasárnapra szóló szombat esti mise már gyakorlattá vált, a lel
kipásztoroknak nyomatékosan fel ,kell hívndok a hívek figyelmét azokra a szem
pontokra, amelyeket az Eucharisticum Mysterium instrukció kiemel. Gondosan meg
kell magyarázni az engedmény [elerrtőségét, hangsúlyozva, hogy ez semmiben sem
csökkenti a vasárnap ih,úurgikus szerepét, ellenkezőleg, éppen az a célja, hogya mai
viszenyolc között meg~önnyít:seaz Úr napjának megünneplését. Mível az egyház
község együvé tartozásának a közös istentiszteletben is meg kell nyilvánulnia, buz
dítsák híveíket arra, hogy minél többen vegyenek részt a vasárnapi ünnepi mísén,
A kedvezményt elsősorban tehát azok vegyék igénybe, a:kik a vasárnapi mísehall
gatásban akadályozva vannak, például azok a szülők, akik egyébként nem lehetné
nek együtt gyermekeikkel. Az ilyen természetű óhajok mindazonáltal nem célozzák
a szombatesti míse közönségének korlátozását. Annál kevésbé - momdja Walther
Karnpe -, mert a mai ember inkább "eslJi" , mint "korán kelő", éppen ezért szíve
sebben V1esZ részt az es,ti misén, ahol igy összeszedettebben is tud belekapcsolódni a
szerit cselekményekbe. Tanúsítja ezt nem egyszer vaz áldozások számának emebke
dése is ezeken a helyeken. Az utasítások közé tartozik az is, hogy az ilyen szombat
esti mísét már a vasárnapi liturgikus naptár szerint kell mondani.



Kűlönböző templomokban, ahol ez a kedvezmény már érvényben van, ~
gyelték, hogy mílyen közönség látogatja elsősorban a srombat esti míséket, Kiderült.
hogy vannak közötóükközlekedési aLkailmazottak, aJtik vasárnap szelgáladba mea
nek,nagy számban olyanok,aikiJk hosszú utazásra índulnak és emiatt nehezen halt
gathatnának vasárnap szendrnisét, kiránduló időben olyanok, akik a pihenőnepot a
szabadban szeretnék oebtöltend, vannak gyári munkások, akik váltakozó műszakbaa

dolgoznak, főleg és általában pedig házíasszonyok, akiknek munkáját nagyba»
megkönnyíti a szombat esti míse, Valamennyiüknél ugyanaz volt az indokolás': za
vartalanul óhaj t ják,ünnepelni az Úr napját. A megkérdezett lelldpásztorok válaszábél'
kitűnt, hogy egyes helyeken, ahol a hívek erősebben összeforrtak a hagyományok
kal, kifeje~sre jutott némi nem-tetszés, az ellenkezést a:zonban nem volt nehéz el
oszlatni, hiszen kedvezményről van szó, amivel csak azok élnek, akiknek ez előnyös.

Altalúnosságban beigazolódott - mondja Walther Kampe -, hogy a szombat
esti mise sokak számára megnövelte a vasárnap nyugalmát. Kiderült, hogy egyáí
talán nem baj az, ha az egyház utána megy a híveknek, ha alkalmazkodik a megváí
tozott életritmushoz. Manapság a vasárnap megünneplését több oldalról fenyegeti
veszély. Ezeknek elhárítására a szombat eSlIli míse bevezetése jó eszköznek bizo
nyult, Mutatja ezt az is, hogy látogatottságuk napról-napra emelkedik Nem lett te
hát igazuk azoknak, akik az újítás ellen azzal érveltek, hogy a szombat esti mise
üressé teszi a vasárnapot. Ellenkezőleg, csak bensőségesebbé teheti, mert a szom
batra 'kövellkező murrkaszünetí nap jó alkalmat nyúlthat az előző este hallott szent
beszéd ismételt átgondolására.

Összefoglalva végül a mondottakat Walther Kampe megállapítja, hogy a va
sármapro szóló szombat esti mise bevezetésének adott körűlmények között megvan
az értelme, mert az ünnepet megelőző este Htllrgiikus szempontból már magához az
ünnephez tartozik, s igya vasárnapi áhítat már szombaton elkezdődhet. Hogy aján
latos-e a bevezetés, azt 'természetesen csak az Illetékes megyésfőpásztorok dönthe
ük el. (Joanelli Béda)

AZ OLVASO NAPLOJA. Hogy ki az új líra hét legfontosabb kezdeményezője?

Egy angol professzor, C. M. Bo:wra szerint Apollinaire, Majakovszkdj, Pasztcrnak,
Eliot, Lorca, Alberti és Kavafisz, Más nyilván más névsort állítana, de míriden bi
zonnyal az élen mindenki Apollinaire-rel. Valójában nem is a névsor "egza~tsága"

a fontos; minél változatosabb, annál jobb. Egy bizonyos: van "új líra": ez az új
líra, messzire visszanyúló kezdetek után, Iénycgébcn Apollinairerel és Apollinaire
körűl kezdődik; s ennek az új lírának a csiblagképéből, legsugárzóbb állócstllagaí 'kö
zül ma már semmilképpen sem lehet kifelejteni Konsztantinosz Kavafíszt, S hogy
nem lehet k if'elejteni, hogy ezt a nagy fényű állócsillagot egyáltalán fölfedeztek,
az - mint Vas Istvámtól. az újonrian megjelent magyar Kavafisz kötet! kitűnő

kisérő tanulmányából megtudjuk - elsősorban az említett Bowra professzor ér
deme: The Creatire Experiment című könyvével ő vitte be a modern irodalom köz
tudatába ennek a nagy, ironikus rejtözőnek a nevét.

Kavarísz 1933 áprilisában halt meg, hetven esztendős korában; akkor még jó
formán senki sem tudott róla. Kötete életében nem jelent meg, egy-egy verset
külön lapokra nyomatta ki, alig néhány példányban, s úgy küldözgette szét bará
tainak. Egész életműve mindössze százötvennégy vers. Görögül írt, Alexandriában,
tehát amolyan ddaszporában ; ez, mondják, bizonyos fokig meg is látszik a nyelvén:
nem az igazi, élő, beszélt nyelv, hanem egy árnyalarnvit "holt", mint az ílven rég,
kiszakadt és elmerevedellt díaszpora-nyelvek szeletak lenni. (Kavafisz esetével eb
ből a szempontból valami halvány analógiája lehet a Franz Kafkáénak: az ő sa
játos, "bürokratíkus" németsége is nyilván nemcsak az irónia egy fajtája, hanem
sajátos "prágai-német dialektus" is, gyaníthatólag.) Nagy tehetség azonban a szük
ségből is erényt kovácsol ; ihletve erénnyé váltja a szükséget, Így aztán, mínt V6Ii\;
István írja, "nyelvi számkivetettségben ... távol nemcsak az eleven újgörög iroda
lomtól: még távolabb az európai líra fő sodrától ... a. modern költészet senkiéhez
sem hasonlítható változatát" alkotta meg.

Ami ezt a hol dicsfényes. hol gyanús, részint újjongva magasztalt, részint dü-

l Konsatantínosz P. Kiavafisz: A barbárokra várva. Versek. Somlyó György és Vas István for
dítása. Európa- Könyvkiadó, 1968.
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hősen ócsárolt ,,modernséget" illeti: idézzük mindenek előtt Vas István utószavá
nak első bekezdését, mely nagyon okosan, higgadtan, józanul és egyszerűen mondja
meg azt, amit degeísősorban kell - kellene - a .modernség" fogalmával kapcso
liatJban míndenídnek tudomásul venmíe, "Hogy a költészet sokféle - írja - azt
jófOflIIlán mmdenkí tudja, ha egyáltalában érdekli a költészet. Kevesebben tudják,
hogy a rnodern költészet is nagyon sokféle. E sokféleség elhomályosításában része
volt az előítéletnek is, az értetlClnebbekrészéről, akik hajlandók voltak az egész
modern köLtészetet egyetlen zavaros masszának látni; meg a dogmának is, maguk
a modernek részéről, iaJkjjk ebben a kérdésben ri,tkáJn szabadelvúek: a modernség
kizáról'agos jogáltrendszemnt körülhatárolt stílusjegyekhez és módszerekhez sze
rették volna kötni."

A modernség azonban nem stílusjegyek - nem pusztán stílusjegyek - és még
kevésbé iskolák kérdése; valami más, de hogy mí, azt sokkal könnyebb érezni,
mint megfogalmazni. - Lehet egy vers külformára, illetve külformátlanságra, külső

jegyekre nézve akármilyen modemkedő, értő olvasó az első ptllanatra megérzi
rajta, hogy egyáltalán nem modem (rnert a rnodern epigonja az ómódi epigonjánál
is ómódibb) ; s lehet ,.killlemre" akármilyen hagyományos, sőt egyenesen magára
veheti köntösül, vagy mimilkriként az egész hagyományt, van benne valamí hang
frekvencia, ami az eJ.sősorra elárulja a csalhatatlanul medernot (egy példa: Ba
bits verse, az Ősz és tavasz között). Kora és (bár távoli) "köm:;ezete" az újgörög
irodalmi élet - Kavafaszt azzal hárította el magától, egészen a legutóbbi időkig,

hogy nem modem, hogy nem is 'költői, hanem lapos, prózai, érdektelen, sőt horri
bile dictu anekdotikus (armnél nagyobb becsméflést "modern" fekvésben el sem
lehet .képzelní), Aztán nemsokára kiderült, mintegy visszamenőleg, hogy minden
ócsárlójánál sokkalta "moderI!ebb", hogy igazában ő volt a modern, és - hogy,
hogy nem - müve "az újabb európai költészet legérdekesebb vállalkozásai közé
tartozik"; elzártságában kezdeményező volt, mégpedig a legnagyobbak egyike a
korában.

Egyik nagy kezdeményezője a sokféle, sokrétű "modern költészetben" annak,
amit jobb híján "objelktív Iírának" szokás nevezni, s aminek - mutatis mZLtandis
Eliot fogalmazta meg a "teóriájált". Persze "objektív" líra nincs, az objektív líra
is szubjektív, csak éppen másként, mirut a "szubjektív" líra. a közvetlen közlésnek
az a rnódja, ahogyan például Petőfi. hozta a világ tudomására, hogy "reszket a
lelke". A szímbolísta költő már nem volt Hyengyanútlan a közlés dolgaiban (ok
kal, rnert a "módszert" sokszorosan díszkreditálták, akik ugyancsak elmondták.
hogy reszket a Ielkük, anélkül azonban, hogy valóban reszketett volna); a szírn
bolístatkőltdfeháta maga lelkének reszketését úgy közölte. hogy e reszketése mint
egy belelehelte, beleszugerálta a bokorba: megjelenítette, vagy csak megsejttette
a reszkető bokrot, amelyben voltaképpen a lelke reszketett. Aztán egy-kettőre ezt
is díszkredítálták.

Akkor 'következebt egy új kísérlet. arra, hogy azt, ami tiszta, egyszeri, igaz,
hiteles: az élményt, érzést ne agyon használt és piszkolt és elmaszatolt ,.edények
be" öntsük és formákban közöljüle - az "objektív líra". Előállftani, megcsínální
valamit, amí a maga ",tárgyi" mivoltában azt jelenti. képviseli, ami a mí benső

-élményünk, érzésünk, de külön létében tisztán lképviseH, nincs összekenve. ÖSS2Je

nyálazva, összepancsolva. Ez volt iElJiot kísérlete. Ez volt Kavarísz kísérlete is. Eh
hez használta föl "mítoszul", Illetve "anekdotául" - (de ez persze így már régen
nem anekdota, hanem egyfajta "költői valóság", "réalité poétíque", a Reverdy-féle
értelemben) - azt, ami a lieg-imkább a keze ügyébe esett: a rnedíterrán múlt anya
gát. Nem azért, hogy anekdotíkusan fölelevenítse ezt a múltat, hanem azért, hogy
ebben a múltban fejezze ki a jelent, illetve önmagát a jelenben. S mert a múltban
és múlttal fejiezJÍ 'ki a jelent, és a jelent fejezi III vele': egyrészt a múltat váltja va
lahogyan "idótlenné", pontosabban időtlenül (azaz ma is) érvényessé. másrészt a
jelent fosmja meg csak-mai 31ktua1iitásától és teszi ugyancsak általánosan érvé
nyessé, Alighanem ez nagyságának egyi!k ,,;titka".

Mindez persze nem filozófia, nem elmélet; harrem élmény és 'k!öltói gyakorlat,
Mint ahogy modernségét i!11etőleg sem "az a becsvágy vezette - írja Vas Ilstvárrl
'hogy modern költészetet csináljon; a maga saját és eredeti költészetét akarta meg
teremteni, ésezáltaU, magától értetődően lett modern költő". Élmény ez, sőt ter
mészet: Kavafísz így látta, így érzékelte a világot, létet, mát és történelmet. Erről

vatl egyik kulcsverse, az Egyhangúság; így hangzik, Somlyó György fordításában:
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EgyhangÚ napot változatlanul
egyhangú nap követ. Mi jönni fog,
ugyanaz, ami volt, régi vagy új 
jönnek-mennek a mindig - egy pillanatok.

Hónap múlik, s új hónap lép nyomába.
Olyan nem jöhet, hogy előre meg ne mondjad,
hisz mind csak a tegnap únt hagyománya.
S végül már nem hasonlít holnapra a h,olnap.

Ezért lehet egy Caesar.Icorí "anekdotával" rkifejezni a legmaíbb mált. Ezért olyan
.szorongatóan modom élmény az, amit a címadó V'eI1S, A barbárokra várva "mond".
Kiértékelten. egyszerre a ma és az idő távlatában.

De ennek a kettős távlatnak a megtalálásához. megéléséhez belső távlat, mély
ség (vagy magasság) és meditáció kell. ETI'oo szól a kavafíszí ars poetíca (vagy ars
mcralo-poetica) fedezete, Kavafisz ars vita.e-jé, az Amennyiben tudod (Vas István
fordításában) :

És ha már nem tudsz az életedből azt csinálni, amít akarsz,
próbáld meg ezt legalább,
amennyire tudod: ne gyalázd meg
cr túlzsúfolt világi kapcsolatban,
a mindenféle mozgásban, a sok beszédben.

Ne gyalázd meg a hajszolással,
a hurcolással, meghempergetéssel,
érintkezések, összeröffenések
köznapi tébolyában,
mig más se lesz, csak idegen kolonc.

Vagyis: a szó teljes értelmében, abban, amit a nagy humanisták adtak neki egy
kor (s azok is, akik Alexandriában éltek) - dolgozzál. Ne nyüzsögj. Dolgozzál. In
dulj el Ithaka felé, de sose a könnyebb ellenállás irányában, hanem "válaiszJd hozzá
a legihosszabb utat". Ne siess, hanem láss. ÉIS "ne várd, hogy Ithaka majd gazdagon
fogad". Mert végül is Ithaka nem más, mírrt az utazás Ithakába. A kettő együtt: te
és az utazás. Illetve arnivé te váltál az utazásban. Ahogyan az ars vitae mellett az
ars poetica vallja, az Ithaka című nagy vers, a modern líra egyik oromverse. Végső

sorai, Somlyó György fordításában:

Neki köszönöd a szép utazást,
mit nélküle sosem tettél volna meg,
hát mi mást várhatnál még Ithakától?

Nem csaphat be Ithaka, ha szegény is:
a szerzett tudásból s tapasztalatból
máris megtudhattad, mit jelent Ithaka!

* * *

Az úgynevezett "hamnadik nemzedék" térképét még míndíg új és új adatokkal
lehet :kriegészitJenünk. Vihar Béla válogatott és új verseinek gyűiteményében- a leg
korábbi, harmincas évek elejéről datált darabok (Országúti zsoltár, A hegyek között,
Albérleti szerzetes) 'a közös nemzedélki vonásokat víseltk magukon: ugyanaz a "bu
kólika" (Vázlatok, változatok ciklusában például az 4Ikony), ugyanaz a "pásztori"
pantei'Szt~kus világélrnény; még a versformálásban is észlelhetní egy-egy rokonságot,
páldául egy-egy nagy Iélegzetvétel után aIoezdethez való, nyomatékosító visszatérést,
az első nagy futam után la Iendület - bár folyamatos - újrakezdését (például az
Albérleti szerzetesben). Vihar Béla is a közös égalj alól indult. Ahonnét aztán előbb,
vagy utóbb ki-IM a maga útjára tért.

Az övé külön csapás volt, rögős és bozótos. És aki útjában bozótot tép, annak
érdes lesz a keze. Egy 1964-001 való versében, a Lengyel Józsefnek ajánlott Verssorok

J Vihar Béla: PM-besZléd aJZ Idővel. széoírooatm; Könyvkiadó, 1968.
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a hűségről címűben írja: "Nem hivalkodó zene kell dde, - amidőn a lélek esdekel,
- hanem vérben fogant tanúságtétel. ;. Darabos? csak így igaz, - s így méltó ki
mondani." Vihar Béla a "paJ1J.érozo1Jtságért" sosem áldozza föl az "igazságot". Az ar
ról való tanúságot, vaJlja hivatásának: "Gyarló tollal kezemben, - ha dolgom van
a földön: - enyém is ez legyen." S hogy volt rníről tanúskodnia. azt egy-egy olyan
verse is bizonyítja, mínt az Egy katona megy a hóban, Az Isten halála, vagy a maga
"áttételében"az ÉzsaiáJSról szóló, Babits művére, a Jónás könyvére utaló A tuSf/,
ko dóval. Ez utóbbinak a végén írja,em1ékeztetve a "törtgégéjű mesterre":

Legyek én is, mint hirdeti versem:
a sürgető, mindig türelmetlen,
Ézsajásként az álmot vigyázó,
hű őriződ, tisztaselymű zászló,
s ne lankadjak, ha járunk sötétben,
szolgálván az igazságod: népem.

Hogy mi ennek :a szolgálatnak a tízparancsoiata, azt a kötet új versei közt
a Tiz intelem mondja el. "Ne legyen az ÉN és a te urad, istened, mert vele
Bálványt - emelsz magad fölé ..." - "Imhol a te megtartó Várad... a neve
BECSüLET ..." - "Ne feledd, FELELűs VAGY KORODÉRT ..." .,Vi
gyázz, az igaz ügynek is segíteni kelíl ..." - Vigyázz, nehogy a Szabadság "a halál
zsoldosainak" hídja legyen; - BÉKE; - hajolj mélyen lelked fölé... -- és
"EkJként légy jelkép, a SZELLEM örökségét hordozó".

A kötet címadó verse idézi "a kihajtott gaflérú Iíatalembert, expresszionista
prédikátort egy vidéki város szigetén"; egy Önarckép, 1927 című az ifjút, akinek
"a szenvedés egyet jelentett a tisztességgel"; - egy másik, 1942-ből való Önarck.ép:
.,ütött, kopott Károli-bibliát - s egy kötetnyi József Attila verset - hátizsákom
ban vittem a hazát, - Ikét ingem közé belefért a nemzet"; - majd egy Önarckép
a Kálváriával, 1944:

... 6. Én haltam meg a harctereken. a gázkamrákban, a fogoly táborokban,
a beomlott pincékben, a fagyban, a lángban, az akasztófán, a sortűzben, én
Dachauban, én Auschwitzban, én Oradourban, és Hirosimában ...

7. Szent, szent szeni, háromszor szent a szenvedések értelme, és mélyebo,
mint az ezüstlő óceán.

Ezt kiáltom
a csontok tornyairól,
a [iisttenqerrei,
a tébolyultak hangján,

kiáltom nemzedékről nemzedékre,
amen, amen - -

Ezekből a portrékból állíthatja össze magának az olvasó ennek a bibliás komor
ságú, prófétai indulatú, darabosságban néhol ószövetségi erejű, másutt lágy [átékosságú
költőnek a portréját, akinek közben egyik kulcsszava a tudat; aki tudja, hogy "néha
akkor érintjük homlokunkkal a csillagot, amidőn Iehajtjuk fejünk"; akinek "túl
élete ötödik évtízedén csupán annyi a rangja, hogy néhány mély sebet hordoz"... 
s aztán egészítse ki míndezt egy képpel, rnelyet nem lehet nem idéznünk, ennek az
életnek a legmélyebb és leghitelesebb sebéről: "Egy beteg fiúcska fekszik az ágy
ban. Pillái nem akarnak :yecsukódini. Vergődik. Az éjfél elmúlt Hármunk árnyéka
látszik a falon, három egymás felé hajló fekete fa. A világ elnémult, aluszik:'
Milyen nagy a csend ... Küekinltek a sötétbe, és hangtalanul ismételem én is az
elfelejtett dráma ősi sírófáját a megsebzett gólyáról, gilrcéről. Gólya, gólya, gílíce,
mitől véres a lábad? Hol,aikJi gyógyítja? Hol, aki gyógyítja? Síppal, dobbal, nádi.
hegedűvel .. ."

Hol, aki gyógyítja; mí, ami gyógyítja? - nem a gyógyíthatetlanul beteg fiút.
akinek ágyánál a nagyanya a réges-régi dalt énekli, hanem az apát, akire' "kor
bácsként suhint" az önvád kérdése? - talán még Iegmkább egy rnozdulat, gyó
gyítja, a lélek egy mozdulata, az a "meghJaj,wm fejemet", ami ugyancsak kulcs
értékű nála, s amínek egyik szép tanúságául a pályára visszanéző költő szavait
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idézhelljük, a gyűjteményes kötet bevezetőíét, nyitányának ÜllJ1epélyesen mély
palanmáJt, Az út círnű verset:

Ha visszanézek utam elejére,
a völgybe, a mélybe,

elégedett,
már-már boldog vagyok.

Ha a távoli csúcs felé vetem
elfáradott,

szomjas tekintetem
szívemre csend száll, hallgatok,

és alázattal hajtom le fejem.
(Rónay György)

SZlNHAzI KRÚNIKA. A Madách Színház Kamaraszínháza! mutatta be
Szakonyi Károly "Ördöghegy" című színművét. Voltaképpen tézisdráma, a szerző

1'égi, de mai szempontból vizsgált igazságot bizonygat: senki sem menekülhet
önmaga, meggyőződése elől, hasztalan a "belső emigráció", a csalódások pedig arra
-valók, hogy szembenézzünk velük... Csobán Miklós, volt újságíró csalódott a világ
ban, az Ördöghegyre menekül egy maga-építette házba, ifjú feleségével, Eszterrel.
trni akar, egyetlen könyvet, ebbe szeretné sŰTÍteni véleményét, tapasztalatait.
Magányukat Colonel, a volt katonatárs robbantja fel: megölte szeretőjét és most
menedéket keres barátjánál, Csobánnál, az "ejtőernyős"-nél. Van a háznak egy
-állandó látogató ja, egy félig eszelős, félig bölcs szektás Prédikátor - ő az egyház
ban, ta papokban csalódott -' ennek elejtett célzásaiból tudja meg Eszter, hogy
vendégük körül nincs minden rendben. Faggatni kezdi Colonelt, ám a bűnök he
lyett egy mozgalmas, színes élet tárul fel előtte, az a változatos elevenség, amire
tudat alatt maga is vágyott magányában. Am Colonel, miután felajánlja: szökje
nek együtt, elrnenekill, mert fél, hogy barátja feljelenti.

Csobán közben hazatér, de hasztalan keresi barátját. Egyre feltűnőbb azonban
Eszter viselkedése; szavain, gesztusain érződikaz elvágyódás. Csobán rádöbben, hogy
€lveszítheti feleségét, noha Eszter még mindig szereti őt, mégse hajlandó feladni
magányát. Colonel visszajön, hiszen a menekülés amúgyis kilátástalan. Az egykori
bajtársak felidézik a derűs múltat, majd mind keserűbb önmarcangolással fedik
fel csalódásaikat, ismerik be, hogy életük csődbe jutott. Végül is kiderül Colonel
bűntelensége - élettársa nem halt meg, csak elájult - ám még a felszabadultság
öröme is megkeseredik, a kiábrándultság felett nem tudnak úrrá lenni. Dönteni
Tllár csak Eszter képes, aki elhatározza, hogy visszatér az életbe.

Nos, úgy indul Szakonyi műve, mint valami antik sorstragédia: az expozició
1nind több súllyal terheli a cselekményt, a fellegek egyre sűrűsödnek az Ördöghegy
felett. Amikor pedig már haladéktalanul ki kellene törnie az eget-földet megren
geM viharnak, egyszerre sziirke, vattaszerű rétegfelhővé simulnak a komoran
tornyosuló kumuluszok. Nem csap le a villám, de a nap sem süt ki, lassan szitáló
eső permetez be mindent ... A tézisdrámák sorsa utolérte az "Ördöghegy"-et is.
Az eleve elrendelt, tételes mondanivaló ollóba fogja a cselekmény fonalát és nem
ott metszi el, ahol a történések belső logikája követelné, hanem ott, ahol a tézis
bizonyíthatónak látszik.

Alapjaiban elhibázott éppen ezért Szakonyi furcsa színműve. Az indító szándék,
a helytelen életfelfogás felvázolása s a majdnem iskolás tanulság mindössze maga
tartásokban tükröződhet, ha tragédiába torkollik, túlnő a mondanivaló keretein. Érzi
ezt a szerző is. Am amikor rádöbben, hogy szerény tétele nem bír meg ekkora fel
építményt, már késő. Mi mást tehetne, kesernyés rezignációba fojtja akiteljesedő

tragédiát, ami azonban nem hoz [eloldást és meg sem old semmit, ráadásul még
csak nem is tragikomikum. Mindössze hiba.

Érdekes, hogya darab mindezek ellenére jó szórakozást nyújt a nézőnek - a
szerkezeti elvétettség csak az előadást, az utángondolást követőIeg kerül felsz'inre.
Szakonyi kitűnően megírt, pergő párbeszédeinek, dikcióinak, szépen formált mon
datainak köszönhető ez elsősorban. Am, hogy a néző ennyire lépremegy, ebben egy
aránt "ludas" Lengyel György eleven előadást biztosító rendezése s a szereplők át
lagon felüli játéka, akik pezsgő élettel töltik meg a különben eléggé papiros ízű fi
gurákat. Mindenek előtt Pécsi Sándor, aki hiteles szertelenséggel formálja meg
Colonelt, a csalódott agitátort, aki a civil életbe visszatérve nem tud választani két
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halálos szerelme, szeretője s a behemót camion között. Úriási gyej'mek, csupa kap
kodás, megállapodatlanság - egyaránt vonza a puha fészek helyhezkötő nyugalma
s az országutak örökké változó, ezernyi kalanddal kecsegtető világa. Mikor gyilkos-
nak hiszi magát, akkor sem nő fel, akkor sem több riadt kamasznál, aki rossz fát
tett a tűzre s most fél a jól megérdemelt pofonoktól. Alakitása sokáig emlékezetes
marad. Meglepetés a fiatal Dégi István Prédikátora. Szeméből eszelős vakbuzgóság,
ám ugyanakkor hallatlan lelki tisztaság, türelmes szelídség sugárzik. Látnokká,
olykor félelmesen érett bölccsé magasít ja azt a félnótás falusi apostolt, amit sze
repe előírt. Ugyancsak kitűnő alakitás Almási Eva Esztere, noha az ő szerepe a
legkevésbé hihető. Aldozatos és lázadó, egyszerű és rendkívül komplikált tud lenni
szinte eglJidejűleg - talán ő "segít" a legtöbbet az írónak. Mensáros László Csobán
Miklós alakját csak kívülről, külsőségekben formálja meg, bensőjével lá+hatólag
nem tud mit kezdeni - igaz, hogy ez nem egyedü.! az ő hibája. Gara György ki
fejező giiárszámokat komponált adarabhoz, Siki Emil díszletei és Mialko'Dszky
Erzsébet jelmezei tetszetősen egyszerűek.

..
Felújította a Pesti Színház August Strindberg főművét, legjellegzetesebb drá

máját, a "Haláltánc"-ot. Ez a felújítás szószerint értendő, mivel a darabot újra
lefordíttatták Déry Tiborral. A dráma cselekménye a svéd tengerparton, egy kis
szigeten játszódik a századforduló táján.

Edgar, egy parti erősség kapitánya, már huszonöt esztendeje él együtt a fele
ségével, Alice-szal az erőd toronylakosztályának összezártságában, szinte börtöni
magányában. Úgyszólván csak a kölcsönös gyűlölet élteti őket. Alice rokona, Kurt
hazatér Amerikából, a szigeten szándékozik állást vállalni, mindketten neki pa
naszolják el gyötrelmes magányukat, kudarcokkal teli életüket. A kapitányt várat
lan rosszullét fogja el és Alice szinte szívrepesve várja Nrje halálát. Edgm' azon
ban felépül s most már nemcsak felesége ellen acsarkodik, hanem Kurtot is tá
madja. Ravaszul azt hazudja, hogy megindította a válókeresetet, mire Alice sik
kasztással vádolja meg felettesei előtt férjét. A hazugság kiderül s a feljelentésnek
sem lesz foganatja. Kurt nem bírja tovább a fojto(Jató légkört, eltávozik.

A kapitány nyugalomba vonul, van ideje, hogy aljas tervet kovácsoljon Alice'
és Kurt tönkretételére. Felesége rokonát csalárd módon kiforgatja mindenéből s
ráadásul Kurt fiát, Allant is el akarja távolítani, aki katonai tanulmányait végzi
a sziqeteti. Amikor már majdnem teljes Edgar diadala, bálvá,nyozott leánya, Judit
eHene fordul. Durván visszautasítja a neki szánt öreg ezredest, apja pártfogóját és
Kurt fiát, Allant válq.sztja. A váratlan csapás végleg leteríti a kapitányt. Halála
véget vet az örökös gyötrelmeknek s a fiatalok is egymáséi lehetnek.

Nos, ami azt illeti, keresve sem lehet ellentmondásosabb remekművet találni
a Haláltáncnál. Kristálytiszta logika, mívesen aprólékos emberábrázolás, csillogó
párbeszédek, pompás drámai szerkesztés épp úgy jellemző erre a darabra, mint az
elnagyoltság, a várMlan, szinte deus ex machina-ként ható cselekménuiordulatok:
és a majdnem gyermekesen naiv buktatók sorozata... Edgar és Alice - mint ahogy
a párbeszédekből többször is kiderül - vallásos embereT~, mondhatni szószerint
istenfélők, ennek ellenére ismeretlen számukra a szeretet, az elnéző megbocsájtás;
tudatos komiszsággal, ravasz kegyetlenséggel gyötrik, marcangolják egymást. Avagy,
Strindberg minuciózus aprólékossággal, szinte az orvosi kórkép minden részletének
figyelembe vételével, tünetről tünetre jeleníti meg az angina pectoris kínzó ro
hamait; ugyanakkor ezt a holtbeteg kapitányt, aki aktív korában még a törzstiszti
aranygallérig sem tudott elvergődni, aki apró, megalázó háztartási gondokkal kiiz
dött egész életében, nyugalomba vonulása után hatalmas tekintéllyé, minden háj
jal megkent üzleti niénává növeszti. És így tovább. Az ember nem győzi kapkodni
a fejét.

Térjünk csak vissza azonban a dl'áma alapmotívumára, az engesztelhetetlen
gyűlöletre. Ugyan mi oka van a darabbeli házaspárnak erre az ádáz acsarkodásra?
Mert Edgar annak idején leparancsolta feleségét a színpadról? Semmi esetre sem,
hiszen Alice nem volt sikeres színésznő, koszorúit is a bátyja vásárolta. Esetleg a
szegénység? A karrier-beli kudarc? Egyik sem elegendő magyarázat ekkora ádáz
ságra, csillapíthatatlan bosszúszomjra. Nem. Ennek a komplexusnak egy tipikusan
strindbergi szemléle!, majdhogynem ideológia a szülőanyja: a nemeT~ harca. Vagyis
az a sírigtartó küzdelem, ami eldönti, ki birtokolja a másiTwt, ki lesz az úr és
ki a rabszolga. Nos, ez a vég/etekig ellentmondásos nézet, amit egyaránt lehet ro-
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'mantikusnak és realistának, misztikusnak és analitikusnak nevezni - ha komo
,Jyan vesszük - valamelyest helytálló lehetett a századforduló polgári társadalmá
ban, ám ma már kétségbeejtőennaivnak, ásatagnak tűnik.

Felmerül itt egy kérdés. Vajon miért van az, hogya közelmúlt nagyságai, mint
.Strindberg, a svéd óriás és nagy norvég ellenfele, Ibsen s még számosan mások
:ilyen hamar elöregednek, beporosodnak? Ugyanakkor miért érezzük közelinek,
csaknem modernnek Shakespeare műveit vagy az antik tragédiákat? Nehéz erre
biztos választ adni. Abban is van valami, hogy ezekhez a nagyságokhoz majdnem
kortársi, fiatalkori élmények, emóciók kötnek s most, érett fejjel csalódunk ben
nük, míg a régiek alkotásaí olyan korban játszódnak, amely szinte már öröklétté
kövesedett számunkra. E titok nyitja inkább az lehet mégis, hogy mind Shakes
peare, mind a görögök az örök emberi kérdéseket - születés, halál, szerelem, fél
tékenység, jóság, gonoszság, bűn és erény egyszerű tényét foglalták drámai keretbe,
míg a közelmúlt nagyjai ugyanezeket a problémákat időhöz kötötten, koruk tár
sadalmi szemléletéhez illesztve vizsgálták. Nagyók voltak, mert korukat fejezték
ki, de éppen ez a korszerűséa hordozza magában az avulás csiráját ís. Igen, bár
mily nehezünkre esik is, akármilyen fájó legyen, meg kell állapítanunk, hogy
Strintiberq és művei, a nemek harca s velük együtt a Haláltánc is, bármily érték,
akármennyire remekmű, szőröstől, bőröstől múzeumba' való. Mint ahogy Benz
autója, Wright repülőgépe sem közlekedési eszköz többé, hanem múzeumi tárgy 
éppen mert remek a maga nemében. Másként nem a táróban volna a helyük, ha
nem a szemétdombon. Szomorú dolog ez, ám ugyanakkor tanulságos is.

Ami a színpadi megvalósítást illetí, Horvai István kissé megszelídítette Strind
berg szigorú zordságát - talán azért, mert maga sem volt képes hinní benne,. Nagy
hiba ez mégis, mível így az előadás a karikatúra irányába csúszik, ami méasem.
helytálló magatartás Strindberggel szemben. Horvai rendezése éppen az említett
hiba által felszínre hozza ugyanakkor a dráma két része közti színvonalkülönbsé
get. Nem is igen játsszák ezt a szinte adaléknak tűnő második részt, hiszen a tu
lajdonképpeni dráma az első részben kiteljesedik. Básti Lajos Edgar kapitánya
is inkább a figurában rejlő cinikusan gonosz aspektust juttatja érvényre, mint a
zord kegyetlenséget. Sulyok Mária sikerrel ábrázolja Alice minden bonyolultsá
gát; valódi nőstény-ördög, olyan, mint amilyennek Strindberg megálmodta. Alakí
tása megrázó élmény. Benkő Gyula viszont eleve a szerző elképzeléseit tűzte maga
elé s így, paradox módon, ő lett a darab legkevésbé hihető figurája. Venczel Vera
és Kovács István kedves, üde szerelmespárt alkot. Fábri Zoltán díszletei és Láng
Rudolf jelmezei gondosan korhűek. ( B i t t e i L a j o s )

KÉPZOMűVÉSZET. Borsos Mikl6s kiállítása. Azon a nagyszerű kiállításon, ame
lyet Borsos Miklós Kossuth- és Carrara-díjas szebrász irodalmi vonatkozású rnunkáí
ból, Ú"ókat-lkö1tőket ábrázoló szobraíból, érmeiból, irodalmi alkotások álrlial inspirált
szobor-kompozícíóíból és :könyvillusztrációiból rendeztek a közelmúltban a Petőfi

Irodalmi Múzeumban, - egy olyan művésszel volt 1laJ.álkozásunk, akineik munkáí
ban - mínt ezt Káll:aIi Emő (egy "Magyar Csdllag't-belí cikkében) már a 40-es évek
elején megállapította - .vaíóságga; szerit emberi mélvségek rejlenelk."

A szenvedés-rnarta Orpheusz-rej, a: Tomasi di Lampedusa-elbeszélés ihlette Li
gheía-cíklus egyik darabja, a Beckett-dráma hangulatát kongeniálisan megszólaltató
"Godot-ra várva", a krisZJtálytisztán fogalmazott "Énekek éneke" mellett örömmel
Iáttuk a tárlaton Borsos mester p1a!kett-sorozatának jópár darabját (Tersánszky,
Berda Józset, Szentlkuthy Miklós, Déry Tibor, Paul Scofield stb.), a könyviJllusztráció
kart (~ly'€lk kÖ:lJÜI a liegszebbek Idlés Endre-Vas István "TrisZJtán"-jához és Képes
Géza görögországi verseihez rkészülrtJek) és a vörösmárvány-szoborportrék (Szabó Lő

rinc, Babirts,Ka'SsáJk) 'kiis "családjának" új tagját: az 1968 nyarán faragott Radnóti
'büsztöt, amely nemes vonásaival, szomorú, szelíd tekintetével hitelesen idézi fuI az
.,A La recherche ..." tragikus sorsú költőjének alakját, szeliemét.

A Károlyi palota-beli szép kiállítás létrejöbtéért elsősorban a rendezőt: Vayerné
Zibolen Agnes dr. művészettörténészt illeti köszönet; a szereliettel s biztos kvaHrtás
érczékkel 'kiiválas7Jtotlt és hozzáértéssel csoportosított művek Keresztúry Dezső Borsos
tanulmányának S2Jél.vaiJt Igazolták ; "A férfi'!mra, alkotóereje teljében álló művész

-szenvedélyes temoerarneneumát biztos arányérzék fékezi, kísérletező merészségét
ritka szakmai tudás." (Jelenkor, 1968 októberi szám.)

• * *
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Képz6múvészeti kiadványok. "Kunst in Ungarn" címmel adta ki a Corvina Kam
pis Antalnak a magyar képző- és íparrnűvészet történetéről szóló összefogJaIó mun
káját; a SOIk j,:hlusztlrációt tartalmazó kötet egyidejűleg francia és angol nyelven is:
megjelent. A szöveg és a iképtá:bJ.álk tömör tájékoztatást nyújtanak a német nyelvte
rület érdeklődő közönségének rnűvészetünk különböző komzakairó1 és legkűlönb al
kotóhról, a régi magyar építészettől. festészettől és szebrászattól (kJatI"Csai, türjei, bél
apátfalvad templomok, Toporci Madonna, Gaearnszentbenedeki Úrikoporsó, M. S.
rnester rnunkái sto.) kezdve a közelmúlt és napjairsk Iktiernelkedő művészeiíg (Med
nyánszky, Csontváry, Nagy István, Barcsay Jenő stb.),

A könyvvel rnégsern Jehetünk teljesen elégedettek: az 1960-as években - ami
kor az igen fej,lett külföldí íkönyvkdadás és nyomdatechnika szebbnél szebb művé

szetí kiadványokat produlkál - színes reprodukciók nélkül képzőmúvészeti könyvet.
kiadni: elhibázott váL1Ja!lkozás, hiszen Színyeí, Ferenczy Károly, Egry, Culácsy, Kosz
ta József vagy Bernáth kuI'é1 munkáínak fő értékeia'öl a fekete-fehér (s ráadásul'
többnyire apró méretű) nyomatok nem (vagy adíg) adnak fogalmat. De á képrnellék
letek ikiiváilasZJtása sem tűruikminden esetben ártgondo'Ltnalk. Hogy Zichy Mihálytól
rníéet keliertlt három művet közölní, Márffy Ödöntöl, Kmetty Jánostól és Bokros Bir
man Dezsőtől viszont egyet sem, em nem tudjuk. De a magyar naiv festészet (amely
nek legkíválóbb képviselője Sűlí András), az európai színvonalú magyar plakát
művészet (Berény, Bortnyűk, Konecsru) és a magyar nonfiguratív piktúra (Kassák,
Martyn, Korruss. Gyarmathy Tihamér stb.) sem jutott szóhoz a képtáblákon. Pedig
rnűvészettörténetünknekolyan fejezetei ezek, amelyek feltétlenül számot tarilhaitnak
a külföld iligyeimére és megbecsüíésére.

*' * *
Az általános gimnáziumok IV. osztálya számára 'kiadott új magyar írodalrní tan

könyv (Kanizsai-Nagy Antal munkája) - nagyon helyesen - a XX. század egyetc-
.mes és magyar képzőművészetéről is nyújt némi ismereteket. A diák a tankönyv
ben talál néhány möndatot Cézanne-ról, Van Goghról. Csontváryról, Plcassóról, Der
kovitsról és más kiváló modern mesterekröí ; a könyv e művészek néhány munká
jának reprodukcióját is közli.

Sajnos azonban, a ,képzőművészettel kapcsolatos megállapítások gyakran pon
tatlanok (Cézanne például - Kanizsai-Nagy szerímt - "a kubizmus első képviselője",

holott a kubizmus előfutára Volt, ami egyáltalában nem mindegy ...), nemegyszer
pedig önkényesek. Egytankönyv - felfogásunk szerínt nem arra van hívatva, hogy
teljességgel szubjektív, merőben egyéni véleményeket és olyan erőltetett, nem meg
győző párhuzarnolkat taT'ta!lmazzon, mint pl. a Krúdy Gyula-s-Fényes Adolf-paralleliz
mus emlegetése a 90. oldalon. S egy [óképességű, éQélnJk érdeklődés Ű. 18 éves diá'k
- aiki már látotIJt egypár silkiermt reprodukcíót Kandínszkij, Mondrían, Kassák,
Vasarely, Polrock vagy Mathdeu munkáiról - aligha fog hitelt ádrii annak az apo
diktikus kijelentésnek, hogy a nonfiguratív (azaz absztrakt) művészetben "lehetet
lenelválas:zJt:a.ni egymástól a becsületes alkotást és a szélhámos utánzatot."

Kanizsai-Nagy tankönvvének képzőművészetioldalairól még szarnos krífíkaí ész
revételt lehetne tenni (kirívó pl. Medgyessy "Debreceni Vénusz" című akt-szobrának
"Delbreooni Madonná"-ra való átkeresztelese ...), ettől azonban eltekíntünk. Mindössze
annyit jegyzünk még meg, hogy nemcse\kély feledékenységre (vagy hevenyészett
murrkára) VJal1 áttekin.tést (bármily vázlatost ...) adni az úíabb magyar művészetről,

Egry József, Ferenczy Noémi és Ferenczy Béni nevének és oeuvre-jének említése nél-
k~ •

* * *

Robert Goldwater New York-i művészettörténész-protesszor1964-ben magyar
nyelven iski.adott Van Gogh-könyvecskéje és napjaink Emil Ludwtgfának: Irvíng
Stone-nak Van Gogh életét feldolgozó, meglehetősen érdektelen regénye (első ma
gyar kiadása 1963-ban, a második 1967-ben) után a kii,terjedt külföldi Van Gogh
irodalom egy ujabb termékét is lefordítortták a közelmúltban magyarra: T. W. Ear1)
rövid, de értékes tanulmánya ez, amely a budapesti Corvina és a londoni Fater &
Falber ikiadók együt1lImúködésénekeredményeként látots napvilágot. (Hadd emlékez
tessünk arra, hogy a Faber and Faber igazgatója évtizedeken keresztül T. S. Eliot
volt.)

60



Earp szerény szűkszavúsággaJ., példás tárgyismerettel. a posztimpresszionizmus
nagy mesterének, az expresszíonísták elődjének művészete iránti mély fogékonyság
gal veret be beruniIDket a "Krumplievök", "Az Arles-i felvonóhíd", a "Levágott mlú
önarckép", a napraforgos csendéletek és a cíprusos Provence-itájkJépek aJJkotójának
a szemlélőre kia1JhaI'ti1Jrns hatást gyakoroló vííágába. Aképelemzéseket Philip James
írta; ezek iskitűnöeik.. James a festő leveleiből vett idéretekkel érzékelteti a művek

megszületésének körülményeít, a mester alkotói indítékait. A reprodukcíók (amelyek
Londonban készültek) igen jó mínőségűek, akÖDYV ára viszont örvendetesen ala
csony V'OH, - így a kötet a könyvesboltokban hamar "hiányci:klké" vált.

* * *
Hamvas Béla (1897-1968). 1968 novemberében - élete 72-ik esztendejében 

meghalt Hamvas Béla író, esszéísta, egy sor új szempontokban, eredeti gondolatokban
bővelkedő, értékes filozófiai, írodaíom- és művészettörténeti tanulmány szerzőíe.

Hamvas érdeklődése elsősorban az ókori filozófia és a keleti misztíka (Hérakleitosz
töredékei, Hénech apolkial.:iJpsmse,' ősi tibeti iratok), vaíarnínt a XIX. és XX. századi'
európai bölcselet nagy alapjai (Kierkegaard, Nietzsche, Jaspers) felé irányult. Több
kiadásban látott napvilágot "Arruthoilogia Humana" című gyűjteménye, amely Szenrt
Agoston, Aquínóí Szent Tamás, Bossuet, Pascal, Newman kardinális, Péguy, Léorr
Bloy, Maritain és más kiváló elmék mu11Jkáiból ad szemelvényeket, De Hamvas 
akiről Weöres Sándor többízben mint tanítómesteréről nyilatkozott - szépírodalrru
és zenei tárgyú értekezéseket is fut: a szovjet irodalomról szóló, tárgyilagos, félre
érthetetlen rokonszenvet eláruló 'CIiJkkét a Nyugat közölte 1932-ben, Bartók-esszéjét
pedig a M ouseion círnü esztétikai évkönyv 1946-ban. Utolsó nyomtatásban megjelent
munkája - "Az exísztencíaíízmus után" címmel - a Látóhatár 1963 decemberi szá
mában volt olvasható; ez az írás az ún. szituaciondzmus" igen jól dokumentált
bemutatása. Hamvas BéI1a a képzőművészeti irodalmunkat is gazdagabbá tette, figye
lemreméltó mondanivalóí voltak Pieter Breughel és Velázquez festészetéről csakúgy,
mínt Picasso és Braque ikubimnusáJról. Már a felszabadulás után jeLent meg - fele
ségével, Kemény Katali1lm!a:1''közösen kott - könyve ("Forradalom a művészetben"

címmel) a magyar szüerealísta és absztrakt festészetről és szobrászatról, - Vajda
Lajos, Bálint Endre, Anna Margit, Bán Béla, Szánta Piroska, Rozsda Endre, Lossonczy
Tamás és a magyar avantgarde többi művésze tevékenységéről. Hamvas Béla írásai
nak egyes megállapításaí felett .mínden bizonnyal eljáJrt az idő. De "a nagy műveLt

ség", ,,'11 nagy szenvedély" és "a gondolJkodói bátorság" erényei - amelyek Németh
László szerím uraJJkod6 vonásai Hamvas rnunkásságának - erős és ki nem alvó fény
nyel sugároznak összegyűjtesre és feldolgozásra váró életművéből. (D. I.)

ZENEI JEGYZETEK ( E g Y h á z z e n e .) Szent Cecilia ünnepe körül évről-évre

megélénkül az egyházzenei élet - így volt ez mindig, így volt ebben az esztendő

ben is. Vácott a Székesegyházban a helyi Cecilia kórus adott figyelemre méltó hang
oersenut Huszár Dezső karnagy vezetésével. Ottó Ferenc alkotásait állították zenei
áhítatuk középpontJába; s méUán, hiszen a jeles muzsikus Zsinatinagyfanfárjának
vatikáni előadása olyan esemény, amely bizonyára rá és működésére irányítja maii}
a figyelmet. Ottó a Kodály-iskola legjobb hagyományait építi tudatosan tovább, for
málása klasszikus tökéletességű, hangzásvilága gazdag és kiegyensúlyozott, és sosem
enged a zene pillanatnyi, s meggyőződésünk szerint múló divatjainak, a nehezebb
utat járja, de ezen a fennsíkon valahogy metszőbb, tisztább a levegő, s aki feljut rá,
szélesebb, tágabb horizontot fogadhat magába. Nagyon közel állnak hozzá a jú-vós
hangszerek, ezek minden rejtett titkát kifürkészte már, s ezernyi szépsége t csal elő'

belőlük. Szép bizonysága ennek a Czestochowai Mária-fanfár. A lengyelországi
Mária-szobrot - mint azt kérdésünkre Ottó Ferenc elmondotta - naponta négy
alkalommal mutatják meg a hiveknek, úgy, hogya szobor előtt palástot alkotó
domborműves aranylemezeket elektromos árammal mozgatják. Mig a palást meg
nyílik, az ottani barátok ünnepélyes, de meglehetősen primitiv fanfár-zenét szólal
tatnak meg. Ottó Mária-tisztelete jéléül magyar stílusban fogant fanfár-zenét írt m
szerzeteseknek. A mű összesen nyolc kis zenei mondat, amelyben a szerző rend
kivül finoman fejti ki egyetemes mondanivalóját. Ugyanezt a kimunkált zenei tömö
ritést méltányolhattuk a Hatvani pasztorálban is, amelyben szerencsésen fogta össze'
az egyházi év történetiségét és a köréje irt legendákat, s a kettő szintéziséből igen
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hangulatos, szép zenét alkotott. A váci hangverseny különben mindvégig ugyanezt
a természetes, oldott hangulatot tükrözte, s arra is figyelmeztetett, hogy a magas
színvonalú modern magyar egyházzene is érdemes arra, hogy kórusaink műsorukra
tűzzék.

A Bucsy László vezette Liszt Ferenc Kórus szinte észrevétlenül érkezett fenn
állása húszesztendős évfordulójához. Nem a látványos sikerek a nagy események
jelzik a kórus útjának legnagyobb értékeit, legkiemelkedőbberedményeit, hanem az
a szívós és állhatatos munka, az a tudatosság, ahogyan az együttes jóformán az egész
egyházzenét meghódította magának. Aldozatos, néha bizonyára küzdelmes húsz esz
tendő volt ez. Közben azonban olyan pirosbetűs ünnepnapok is voltak, mint Lajtha
László Missa-jának megszólaltatása, Kodály miséjének előadása, s közben egY1'e
biztosabbá, egyre együttzengőbbé vált az együttes, hovatovább egyik legjobb egy
házi kórusunk. Jelképes volt az a gesztusuk. is, ahogyan az évfordulót ünnepelve
hatalmas vállalkozással Hiindel hatalmas kórusát, a Dettingeni Te Deumot szélal
tatták meg. Nem mintha a zeneművészet csúcsaira vezetne ez a mű, de kétségtelen,
hogy kórus legyen a talpán, amelyik az egymás után következő hatalmas kartétele
ket érzelmí törés nélkül bírja, s karnagy kell hozzá, hogy a mű lelkes ujjongása
mindvégig töretlen erővel zengjen. Nos, ez a kivételesen szép előadás (Otő Endre
közreműködésével) is igazolta, milyen eggyéforrt, milyen tiszta intonációjú. biztos
zeneiségű együttes a Liszt Ferenc Kórus, s milyen hivatott, kiváló vezetője akadt
Bucsy László személyében. (Igazságtalanság volna nem említeni Gergely Ferencet,
aki Hiindel d-moll orgonaversenyének tolmácsolásával szerzett érdemeket. Az ő neve
is eggyéforrott a kóruséval, melynek már sok-sok szép szereplését támasztotta alá
hangszerének kíséretével.)

A Szegedi Dóm F:nekkara Király-Kőnig Péter friss, derűs Kalazanti miséjét szó
laltatta meg budapesti vendégszereplése alkalmából. Az együttes kimunkált, szép
hangzása, csiszolt éneklése őszinte örömet keltett, s a bemutatásra keriüt mise
kompozíció is sok értéket ,tárt a hallgatók elé. Sokszor sürgettük már a ..kéruscsere"
intézményének felelevenítését, reméljük, hogy ez a hangverseny ennek egyik első

lépése volt.
Kiszely Gyula Balássy László érdekes, újszerű szövegére komponálta Béke-ora

tóriumát, amelyet az AC Kapisztán Kórusa és Zenekara szólaltatott meg Kondár
Vilmos vezényletével. (Sinkovits Imre mondta a,prózai szöveget, míg az énekes szö
listák Barlay Zsuzsa, Várhelyi Endre, Prevoz János és Bozsai Imre voltak.) Az ora
tóriumot szerzője hódolata jeIéül bemutatta a szentatyának is, aki elismerését
fejezte ki, és apostoli áldását küldte cserébe,

Az oratórium "külső" sikere hatalmas volt: az érdeklődők zsúfolásig megtöltöt
ték a belvárosi Főplébániatemplom csarnokát. Kiszely és Balássy műve érdekes,
jelentékeny kórusaIkotás. A honeggeri oratórium-típus egyenes folytatása, erre utal
a prÓzai- és énekszöveg kombinációja, s a meditatív, valamint a drámai részek ki
egyenlítettsége. A szöveg azonban új megoldásokra is ösztönözhette a zeneköltőt, aki
a bevezetés aktivista fordulatával, s a befejezés komplex zenei fölépítésével mara
dandÓt alkotott. A látomások, amelyek az egész világtörténelmet felölelik, a kom
mentárok, amelyek a mai korig íveInek, mozaikszerűen rendez5dnek egymás mellé,
s ez a mozaik végül igen szép színhatásokkal gyönyörködtette a közönséget, Az el5
adás méltó módon fejezte ki Kiszely oratóriumának összes érzelmi lehetőségeit.

Reméljük, hogy az uj magyar oratóTÍumnak nem első és utolsó előadása volt ez,
hanem egy sikersorozat első állomása.

Az OMCET közös éneklése méltó befejezése volt az egyházzene ünnepi soroza
tának. Aligha lehet az a feladatunk, hogy e közös éneklés kritikai méltatását adjuk,
sokkal inkább álltunkmegrendülten, gyönyörűséggel eltelve a Bazilika hat.almas
kupolája alatt. A buraszeT'Úen felívelő kupola felnagyította e csodálatos é'Rekszót,
lamely évről évre szertezengi a magyar egyházzene fejlödését, hagyománytiszteletét,
és új eredményekre kész, megújuló szellemiségét. És ennek épp az OMCET a legf5bb
letéteményese • . .

A hangversenytermekben is jónéhány remek előadásban volt részünk. Lukács
Ervin a Rádiózenekar és a Rádiókórus élén egészen kivételes szépséggel tolmácsolta
Bach Magnificatját. OlyaSDalamit talált meg e műben, melyet olykor a legjobb le1nez
felvételeken is hiába keresünk: a korszerűséget. Az ő értelmezésében valósággal imp
Tesszionisztikus alkotássá vált a Magnificat, de ezek mögött az impressziók mögött
érezni lehetett azt a történelmi ihletet is, amelyet Bach ki akart fejezni, és azt a



lelkiséget, amelyet a nagy lipcsei mester talán mindenkinél teljesebben és igazabban
szólaltatott meg.

Ferencsik János a Magyar Allami Hangversenyzenekar és debreceni Kodály
Kórus (karigazgató: Gulyás György) élén Haydn csak olykor-olykor hallható B~dúr

miséjét vezényelte. Ferencsik azt a pillanatot éreztette a műben, amely Haydn és
Beethoven között feszül, a hatalmas fokozásokban és a drámai látomásokban ott
lüktetett már a Missa sollemnis mindent legyőző dinamikája, de ott a romantikus
misék mindent gátat ledönteni kész hite is. Amolyan összegző előadás volt ez, amely
nek külön varázst adott a feszes ritmika, és a finom kidolgozás, mely Ferencsik leg
újabb produkcióit jellemzi. (A szólisták közül ezúttal is Werner Mária tündöklő szop
ránja tetszett leginkább.)

(L e m e z f i g y e l ő.) A hónap Vivaldi jegyében telt. Öt fagottversenyét Ja
nota Gábor adja elő a Hanglemezklub egyik új kiadványán (LPX 11346); a Juditha
Triumphans című operát két lemezen (LPX 11359-60) hallhatjuk - mintaszerű elő

adásban. A fagottversenyek laza, könnyed megformálása, érzelmi gazdagsága reme
kül érvényesül Janota játékában, akit érett, fegyelmezett, kristálytiszta játékkal
kisér a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Kamarazenekara Sándor Frigyes ve
zetésével. (Külön is erdemes szólni Varga Győző jól sikerült tasak-tervéről.) - A
Juditha Triumphans a hazai Vivaldi-kultusz egyik reprezentánsa. Nem opera, in
kább oratórium, nem csoda hát, ha a műfaj jelentős teljesítményei között tarthat
juk számon a szólóénekesek (Barlay Zsuzsa, László Margit, Bende Zsolt, Réti Jó
zsef és Dene József) virtuozitását, amelyet szerencsésen egészít ki az Allami Hang
versenyzenekar és a Szekeres Ferenc vezette Madrigálkórus. Vivaldinak ezt az al
kotását talán nem helyezhetjük legkiemelkedőbb remekei sorába, talán a beve
zető rész és a befejező kép feszült drámaisága a legteljesebb, ez egész olykor-olykor
unalmas, mégis biiszkélc lehetünk arra, hogy a világon elsők között éppen nálunk
jelent meg az olasz szerző operája. Ezen a lemezen a hangmérnök Lukács Judit
teljesítménye külön emlitendő. (R ó n a y L á s z l ó)

FILMEK VILÁGÁBÓL. Gertler Viktor: Az utolsó kör. "A film a kamerák tor
kából születí'k", - ddézhetnénk a !Lapos rnondást némi változtatással. Vitathatatlan,
hogy a mínőségnek szüksége van bizonyos mennvíségre, hogy megvalósuljon. Az
olyan hosszú Ideig ható hullámok míndenesetre, mint az olasz neorealizmus, v;agy
a francia avarit-garde, szorosan összefüggenek azzal, hogy az adott időszak' olasz
és franciaországában tömegével termelték a ~i1meket, ésa sok indulófélben levő,

vagy éppen elhomályosuló írányzatnak hatalmas "sleppjei" tenyésztele a filmme
zóny középén. Nálunk első pillantásra is föltűnő apolari7..áci6: az egyik oldalon
vannak a művészűlrnek, melyekről sokart beszélnek, a másikon pedig a J6kai-fil
mek, melyeket sokan látogatnak Azonban kár volna illúziókat táplálni: a jó fil
mek gyártásával leülönös módon az is együtt jár, hogy egyidejűleg nemcsak egy
forma orossz, hanem meglehetősen különböző közepes film is születik. Van ebben
a szeropben valami hálátlan és tiszteletreméltó egyszerre. A filmműv;észe1; egészét
úgyse lehet hatalmi eszközök vagy hegernómák segítségével az élvonalba erőltetni,

mert ezek az eszJközök egyben sírásót a színvonalnak LS. A mínőségnek rnírrt rnon
dottuk, önmaga ellentétére van szüksége ahhoz, hogy lciugorjék; nem a silány
ra -, amely ugyancsak k1iemelkedő a maga módján -, hanem a középszerre, mely
be belefér mínden felemás, jelentéktelen vagy esetleg érlelődő is. Szükséges rossz
ez, arra míndenesetre jó talán, hogy a szerves folyamatos művészeti kontinuitás
háttere legyen, amely túléli az élvonal idónkénrti. összeomlásait és energiahullám
zásait, Nem valami leülönös szerep ez, nagyon hasonlít a baktériumtelepek tenvész
talajához. Foglalkozni sem kellene velük, ha volnának jó közepes filmjein!k. Hiá
nyuk arra utal, hogy f1i[mművészeti avant-gardunkat meglehetősen vékony szálak
tartják a fölszínen.

Az utolsó kör gondosan készített alkotás. Mcsterség dolgában mínden a he
lyén van: jól mozognak a szereplők, jól mozog a Ioamera, pontosak a vágások, az
alakoknak minden jel szerínt keze, feje, lába van, ahogy mondaní szokás. Sem
mi símes 'benne túladagolvar a technikai civilizáció társadalmában a fogaskerekek
közé kerülő embert ábrázolják, akli elbukik ugyan, a film végén a képessségvízs
giló intézet hangszórója sürgetően ismétli: - Kérem él következőt! de ez még
sem á.1talánosí1JhaJtó, hanem egyedd eset ha nem is valami optimista ügy, de még
sem Vúlzottan lehangolÓ, egy bUiszsofór személyes szerencsétlensége. Hogy az idő-
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fölQontás modem. követelményei is k.ielégilljenek, az elején clyan képek ugra
nak be, melyek csak: a végén nyemk el értelmüket, és a kísérőzene - éles elíI.en
tétben a s:tílusöregség nyilvánvaló jeleivel - legfeljebb gépies, atonális compu
ter-zörejekből álL

Valami végleges, idejétmúLt rbefejeze1rt:ség uraíkodfk ezen a művön. Nemcsak
az iskolás aprómunka jeleiből következik ez, hanem magából a stiláris koncep
cióból is. A mai kJisemlbeITől szólva, a rendező az ábrázolás módszerében a két
háború közötlti. ,,kisember-natUil'lai1!izmus" es:lJközeihez fordult. Mi szükség volt en
nek a fölridézésére, amelynek szerepe még annaik idején sem volt rtöbb annál, mint
hogy rtá,gítotúa a mlm áJ.rbal ábrázolható világot? Ma azonban nem egyéb anakro
nizmusnáI,alcl,rcsak a film második &ZJámÚ kísembere, aki szívbetegen nézi egy
déli-pályaudvari lakás ablakából az alar1lta vég néLkül elhaladó szerelvényeket, és
pontosan számontareia útjukat, míközben finom bánattal tűzdelt közhelyeket mond
az élJetről. De magánycssága bágyadt, semrnítmondó magány, legfeljebb zsongító
hatása lehet a nézőre, aki ösztönösen érezheti, hogy ez a fajta vonatszámolgatá
sos, szívbeteg, özvegyi egyedüllét így nem is léte:zJik, legfeljebb ennél solkikal keser
vesebben, durvábban. A kopott falaJk, sivár Jialkások, homályos ablaküvegek kőzött
míndez nem !több stiláris Ismételgetésnél.

A két-három fiatal B2JeI"ePlő mozgartásiáJban is érezhető a tapasztalt rendezői
munka, Hibátlanul játszJáik el a butaságot, ösztönéletüknek szó- és kífejezés-íde
gen gesztusait. Az Eltávozott napban Kovács Kati is Hyen szótlan, önmagát nehe
zen és nem is szívesen kifujező :liia1lalt alaJldt. De milyen mások ott az arányok,
az ábrázolás nyers közvetlensége, a szereplők belső világa és az ábrázolás for
manyelve közötti összerüggés! Itt legfeljebb mérgelódni lehet a balesetet Okozó
fiatalember ösztönös antí-intcllektua1i2'1IIlusálIl. - Ez nem igaz: hazudik! - mond
ja dühödten -egy nekii nem tetsző, de igaz hírre. A szerzők által elnéző megértés
sel kezelt - már-már animális i érzelmi irányítottsága jól felísmerhetően egy
fajta csak önmagát elilSmerő ideollógiát talkJar, meíyet nyilván még a valóság meg
hamisításával is !l'örun :!relJl. tantaní. Az ember várna valamit ezen a ponton, amin a
film váratlanulkiifordulna eredeti zártságából, s föltárulna a katarzís lehetősége.

A végső kD.csengése azonban összefoglalható abban, hogy lám a dolgok milyen bo
nyoluftak...

VirllathaJtatlian, hogy a rendezőnek eleve nehéz dolga is vol,t az irodalmi kiindu
lás hibái mifli1lt (a film VésziEJndre novellájából készillt.) A cselekmény csupa vé
letlenre épül föl: a fiatallembermindig "pont" ugyanazon busz előtt ingeI"H kerék
párjáV1all a sofőI't, a sofőr "rpornrt" azon a napon kerül válságba magánéletében, a
fiataJlemJber "pont" azon a napon tudja meg, hogy apa lesz, stb. 'Dragédiák azonban
nyilvánvalóan nem véletleneícen, hanem szűkségszerűségekenalapulnak, A túlmére
tezett színészi alaIk:ításokJka1 megpróbálták ugyan a seükségszerűségek hiányát pótolni,
de még az önmagában színvonalas szereplőgárda sem tudta elérni, hogy Az utolsó
körből lega:iább ,tisZJtelertrernéil.tó, közepes alkotás szülessék, (Ungváry Rudolf)

RÖNÁY GYÖRGY ÚJ KÖTETEI. Az 1968. évi könyvhéten két újköte1Jtel is je
len1Jkezett Rónay GyÖI1gy. A Fordítás közben'" címrnel napvilágot látott esszékötete
azoknak is, akik előtt nem ísmeretíen sokrétű irodalmi tevékenysége, igazi megle
petés voLt, bár a könyv csaknem mínden ú::ása külöulS megjelent már, van, ame
lyik épp a VigiLia hasábjaín, mint a Heínrích Bö:L1ről szóló tanulmány, mások kö
tetek előszavaként, vagy miJnJt A talányos Thornton Wilder a XX. század arnerfkai
írodalmét bemutató gyűjteményes kötetben. Mégis meglepetés volt ez a könyv, nem
is akárnnily;en; ez a több mil1Jt négyszáz aldalon egymás után sorakozó húsz író
portré az esszéíró Rónay mmden erényét fölcsiUantja: a húsz íróí arc megrajzo
lásáJból az övé is Mbol1J1JaGl:o:zJik.

Rónay Györgyöt a francia i,rodalorm magyarországi népszerűsítésében az egyik
legelőkelőbb hely illeti meg, nemcsak sokat dícsért műfordítáJsai, de a francia iro
dalommal foglaLlrorző írásaí miatt is, melyek közül elég talán a francia reneszánsz
költészetét bemutató, saját műfordítói antológíája elé írt tanulmányát, a hasonló
jellegű Új francia költőkbeve2Je:tőjétvagy a klasszicizmusról színtén az ő szerkesz
tésében és ,bevezetésével készült szöveggyűjternénvt említjük. A Fordítá$ közben
nagyrészét is francia Irók portrét t~k ki Du Bellay-tól és Malherbe-tól Super
vielle-ig, vagyis areneszánsztól napjainkig; meldettük azonban míndenekelőtt Go-

• Rónay György: Fordítás iköwen. Magvető, 1961.



ethe és az ujabb német nyelvű irodalom (Kafka, Werfel, BöH) izgatja Rónay t, de
olvashatunk az amerikai Wilderről l) az olasz Ungarettiról is. Még ennél is szélesebb
körű az íro anyag- és tárgyísmerete ; olyotthonosan mozog az európai kulturtör
ténetben, mintha e fölmérhetetlen kínestárt valamiféle természeti adományként
birtokolná. A Chénier és kora círnű írás például nemes eleganciával rajzolja meg
az európad rokokó szüáetését, a Stendhal Itáliában nemcsak a nagy francia íróról,
de a korabeli Itáliáról is plasztikus képet ad, s főként megfejt egy titkot: hogvan
nyújtott az aggályosan hű szerzőknél soklkaJ. hívebb képet Stendhal az olasz föld
ről, ez a "nagy misztifikároor és paradoxongyáros" tévedései, koholmányai, plágí
umad efienére, vagy inkább: azoikkal egyetemben. Ugyanilyen titokfejtés az Eluard
portré is: hogyan rejlhet szigorú egység e nagy szürrealísta költő pártos politikai el
kötelezettsége, elragadtatott szere1Jmi lírája s avangarde Xöltöí alapállása mögött?

A Goethével Itáliában a kötet egyik "klasszikus" darabja: Rónay legszebb írá
sai közé tartozik. Egy tatok előtt áll meg itt is az író: Goethe ismert itáliai utazását
"fejti meg", Azt, hogy miért vállaUkozik a negyvenéves író, a neves, elismert költő

erre a nagy kalandra, önmaga átformálására? "Goethe megváltozását. új emberré
születését a weírnaríak jórészt úgy nézték, mint valami gyanús, titokzatos züllést,
megmételyezettséget." Mert míről is van szó? "Válaszúton állt: vagy él tovább fé
nyesen kifelé, s elsorvad belül; vagy megváltoztatja életét, és hű marad már-már
haldokló igazi önmagához, géniuszához. Ö, környezete számára érthetetlenül, ezt
az önmagához való hűséget válaszfotta: követte a parancsot, amely igy szólt: alkosd
meg művedot, és ahhoz hogy művedet megalkothasd, alikosd meg magad!" Rónay
nem kevesebbre vál.lahkozik, mint hogy az itáliai utazás során átformálódó költő

Ielkí-szeüerru alakulását 'kísérje nyomon, bontsa ki, szinte nem is magát az újjá
születést, hanem azt a szervességet, ahogyan Goethe saját magát újjászüli.

Azt mondottuk, hogy az írói portrék megrajzolásából előtűnik magáé az esszé
íróé is, s ez így igaz: voltaképpen minden írás egy-egy önvallomás, Rónay mindig
arról ír, az a magja írásainak, ami találkozást jelernt számára az adott íróvar. Goet
hében az újjászületés, Böllben a rendíthetetlen hit és a könyőrtelen tisztaság, LaT
baud-han pedig a pontos és jó tollú esszéista. S ahogyan a Larbaud-ról szóló jel
lemzést olvassuk, úgy érezzük a szerző az önmaga elé állított márutaképet is fölvá
zolja, melynél igazabb jel1emzés,t a krítíkus sem nyújthat - Rónay írásairól : "Esszéi
arra is kitűnő példát adnak, hogy az erudíciónak nem kell szükségképpen lom
posnak és unalmasnak Iermíe, és fordítva, az esztétikai hajlékonyságnak, a dolgok
költői, írói szemmel szemlélósének sem kell óhatatlanúl fölszínesnek, kalandosnak,
hitelre méotatíarrfecsegésnek lennie: s itt is létrejött a kétféle modor, tudományos
és írói, vagy ha tetszik, filológiai és esztétikai között a hasznos találkozás a köl
csönös figyelem és larbaud-i értelernben vett udvariasság jegyében."

Az esszéista Rónay finomari gördülő mondataival találkozunk egy kötetben
megjeJentkét kisregényében is", A kettőt első látszatra csak külsődleges szem
pont kapcsolja egybe, hasonló tematikájuk. Mímdkét elbeszélés egy idegenbe sza
kadt magyar asszony sorsát rnondja el, de míndkettőben rokon a hontalanság ér
zése is, az emberi kapcsolatok hiánya: A szerétetet szomjazzák, mínt Rónay csak
nem minden regényhőse, kívánják, sóvárognak utána, de sorsuk egyre nagyobb
"hontailanságba" vezet, mely már nem is földrajzi értelemben veri,t hontalanság, s
ezért oly reménytelen a visszatérés,

A Szürke élet, melyet folytatásokban a Vigilia közölt először, Akli Anna "hő

síességét" mondía el, ezt a legkisebb mértékben sem látványos hősiességet, amivel
keresztjét oly makacsul, ,görcsös szorítással cipeli ez a fiatal, törékeny nő, teremt
fényt, szerétetet a körülötte élőknek, mert roncs kínzóbb gondolat számára, mínt
az, hogy ne legyen kit szeretníe, Mégis jelleméből s nem csupán a körülmények
ből ered ez a magába-zártsága, ha ezt az író nem is mctiváíja erősen, csak jelzi..
De épp a kereszthordozás e belső meghatározottsága ad művészi hitelt a regényerr
átvonuló "Chrystus frasobllwy", szenvedő Krisztus-szobor jelképének. mely fi
noman simul a fölényes tudással és hangulatosan megrajzolt télies, lengyel ősz né-

. ha szornorú, néha havasan szikrázó képsorába.
Beára, a Nincs megváltás hősnőjére szígorúbb, zártabb. kegyetlenebb sors mé

retett. Nem azért, mert valóban nincs megváitás - vallotta a könyv megjelenése
előtt Rónay a Könyvtájékoztató hasábjain. - "De tudom, mert láttam már nem

* Rónay Oyörgy : tdegenben. SZÉ1!>irodaJmi, 1968.
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egyszer, hogy vannak emberek, akiiik úgy összebonyólítiák a sorsukat, vagy aktknek
úgy összeoonyolódík a sorsuk, hogy számukra valóban nincs megváltás," Beának,
az anyjának és férjének, Gábornak épp az a .tragédiájuk, hogy nem ismerik fel az
egyedüli l ehetőséget, ami előttük áll: csak .azzal válthatják meg egymást, ha köl
csönösen elfogJadják: megváltatlanságukat, A régi arisztokrata anya 1956-Qan rá
beszéli a disszidálásra a lányát, aki az igazi gondosság híján egyszerűen magába
szippant a nyugati prostítucíő: Gábor erneli ki, ez a börtönviselt magyar fiú, s
úgy látszik, meg is találják egymást, De egy napon megjelenik az anya Párizsban.
Gáborban fölébred. az elaltatott nyugtalanság, azt hiszi, "kémkednek" utána, amíg
beteges üldöztetési máníájában előbb visszaűz! a prostituáltak közé, majd meg is
öli feleségét. A tragédia beteíjesübt: az anya, aki saját norrnáí szerint csupán lánya
javát akarta, közvetve a halálba kergette Beát.

"Az utolsó remények míndíg reménytelen remények" - mondja Bea; s az 01
vásónak az az érzése, mintha míndkét írás e reménytelen remények regénye len
ne. Az utóbbi markánsabb. drámaíbb cselekményszövéssel, amire azonban súlyként
nehezedik a történetet elbeszélő öregasszony fárasztó monológja ; az előbbi látszólag
nem olyan mélyre hatolva, de nagyobb belső egyensúllyal, finoman árnyalt lélek
rajzzal, S míg az író végigkíséri hőseit egyre sötétülő, egyre komorabb kálvárláju
kon, elbeszélésében az is megfogalmazódík, szemérmes rejtettséggel.: ami értel
met ad a kálváriának: a hit, hogy mégis van remény. (Pályi András)

SZEMINARIUMI REFORM FRANCIAORSZAGBAN A múlt év októbereben
Franciaországban új pasztorális rendelkezés lépett életbe, amely a papjellöltek úgy
nevezett próbaidejére vonatkozik. Ezzel a szemínáráumok reformjának újabb fon
tos szakasza nyílt meg.

A francia püspöki kar már Ikét évvel ezelőtt külön bizottságo t küldött Iki a zsi
nat által is sürgetett szeminárdumí reform tervezetének kidolgozására. Ez a bizott
ság, az egyes egyházrnegyékben alakult tanácsadó testületek bevonásával. azóta
nemcsak kidolgozta a 'reform tervét, de az jórészt már megvalósulóban is van. A
freiburgi Herder-Korrespondettz 1966 decemberi számában részletes tájékoztatást
nyújtott a francia püspökök akkori nagygvűléséről, amely a szemináriumi reform
Irányelveit megadta, az 1968 szeptemberí Herder-Korresporuienz pedig az eltelt két
év eredményeiről számol be.

A francia püspökök megáíllapították, hogy az elvilágtasodó társadalom igényei
nek csak egy olyan új típusú lelkipásztor felelhet meg, aki szernínáríumí képzése
idején sem veszíti el kapcsolaeát a világgal. Ezért szakítani kell azzal a megsze
kott felfogással, amely a szemináriurnokat "neveldéknek", a szeminaristákat pedig
.ziövendékeknek" tekinti, a papképzés rnódját tehát szervezetí és tanulmányi szem
pontból egyaránt meg kell változtatni. Az irányelveket a következőkben jelölték
meg. LA teológiai tanulmányokat az üdvtörténet misztéríumainak Krísztus alak
jában való feLismerésével kell kezdeni, Ez az első két év feladata. 2. A filozófiai
Ismeretanyagot kifejezetten a modern bölcseleti irányok problémakörei szerínt ken
rendezni. Ugyanakkor különösen ki kell emelni a skolasztíkus hagyományokhoz
való hűséget is, 3. Az eddiginél fokozottabb méctékben kell figyelembe venni a kor
pedagógiai ismereteit és az egyes jelöltek képzési .fiel1léteIeinek szocíálís helyzetük
ból fakadó különbségét. 4. A szemánáríurnoleben komody és reális életstílust keH
kialakítani. 5. A szünidók necsak a pihenést szolgálják, hamem a jelöl!teJkn,ek a lel
kipás:zrt:ol"kodásgyaikorlartába való fokozatos bevezetését is. 6. Az idősebb korban
ébredő papi hivatások érdekében egy különleges tantervvel dolgozó külön központi
szemímártumot IkJeH létrehozni.

A pUspQkök által kijelölt bizottság a [lés2Jletes ,refOI"mtervezetkiidoIgozásbban
ezek mellett az irányelvek mellett elsősorban azokra a válaszokra támaszkodott,
amelyeket a szemínáríumí vezetőkhöz intézett kérdésekre kapott, vadamint a Mission
de' France tapasztalataíra, amely 1941 óta Franciaország "eLkeresz,ténytelenedett"
területeinek mdsszionálásán fáradoztk,

A reformtervezet értelmében feltétlenül újjá kel11 szervezní a szemínáríumok
közösségí életét. A s:zJeminaristálmtk'ezde1Jtó1 fogva kisebb csoportokba :liogjáik osz
tarui, amelyeket egy elöljáró vezet. A közösségí 'élet így legalábbis ezeken a csopor
tokon belűJ. jobban kibontakozhat. Különös hangsúlyt kell fektetni a tekiin:tély és
a szabadság - változatlaJnuI nagyon szükséges - helyes értelmezésére, hogy a fe
gyelem ne a jogrend, hanern az alázet és a 'kölcsönös megérlés következményeként



valósuljon meg. A francíaországí papképzés a jövőben. három fokozatban fog tör
·vénni.

f. A kétéves első fokozat a korábbi filozófiai képzés helyébe lép. Ezen a fokon
Krísztus miszténíumát egy keresztény ",antropológiával" való szerves összefüggés
ben Jcell bemutatni. Szükséges, hogy a mísztéríumokkal való találkozás során a je
löltek Krisztusban az ístení üdvrend kimytlaníkoztatóját és beteljesftőjét, az ember
ben pedig az üdvtörténet szereplőjét és célját ísmerjék fel. Ez a találkozás csak
személyes hittel és alázattal valósítható meg. A megváltás titkába való bevezetés
ugyanakkor megköveteli az egyház kegyelmi adományainak és intézményeinek meg
ismerését is.

É bevezetés során a biblia üzenetet mindig az "idők jeleire" kell vonatkoatatní.
Az "idők jeleit" a történelemben, Gaudium et Spes, Mater et Magistra, Pacem in
Terris, Populorum Proaressio és más hasonló egyházi dokumentumok segitségével,
mínt "Isten jeleit" kell tolmácsolní. Annak érdekében, hogy a papjetöltek igondoí
kodásmódja ne üres fogalmakban merüljön kí, olyan személyes hitet ke1l bennük
ébreszteni, ameily minden kérdést az egyénre vonatkoztat. A papjelölteknek mindig
úgy kell fogadniuk Krísztus meghívását, hogy az személyes elkötelezettséget kö
vetel .tőlük.

Az emberre vonatkozó szemléletmód közvetítésénél mindig a tudományos ku
tatás legujabb eredménvett kell figyelembe venni, olyan témákat kell találni, ame
lyek az ember mélyebb megismeréséhez vezetnek, a mai ember gondjait és igé
nyei,t tárják fel, és személyes cselekvésre serkentenek. Az új filozófiai képzés során
négy nagyobb problémakör bontakozik ki: 1. Az ember a világegyetemben; 2. az
ember saját személyes 'kapcso'latniban ; 3. az ember a maga 'lelki vonatkozásában:
4. az ember Isten előtt. Ennek a négy problémakörnek megfelelő négy fő tantárgy
csoport: a filozófia, az emberre vonatkozó tudományok (sciences humaines), az ál
talános erkölcstan és .a szentfrástudománv.

Az első fokozatra vonatkozó irányelveket az Interseminaires círnű folyóirat ta
valy márciusi számában tették közzé, és agyaikorlati megvalósítás legmegfelelőbb

módjának 'klkfsét-lctezését az egyes szemináríumokra bízták
Ir A második fokozat egy "kétlépcsős" próbaidő bevezetéséből áll. Erre a pró

baidőre vonatkozóan la francia püspökök 1967 novemberi lourdesi nagygyűlése ha
gyott jóvá egy 'Úgynevezett "guide pastoral"-t (pasztorális vezérfonalat), amely a
próbaidő célját, feladatadt és részben módját határozza meg. Minthogy a próbaidő

.a szemínáríumí ikJépres egészében kapta meg jelentőségét, eltöltésének rnódját min
dig az egyház és a jelöltek változó igényeinek megfelelően kell megválasztaní.

A próbaidő két szakaszra oszlik. Első szakasza tulajdonképpen a hívatás pró
bája. EJkkorkell eldőlnie annak, hogya személyíség eléggé érett-e egy életreszóló
hivatás szabad és tudatos vállaíáséra. Ez egy plébánián való tartós tevékenység
ideje alatt épp úgy kiderűlhet, mínt bármilyen más rendszeres munlka során. A pró
baidőnek ez a szakasza nem feltétlenül kötelező, és időtartama az érettség fokától
és más személyí feltételektől függ. Helyét, [ellegét és időtartamát az egyes jelöltek
képességeinek figyelembevételével, a köztük és elöljáróik 'közötti megbeszélés alap
ján kell meghatározni. Helyének lehetőleg azon a környéken kell lennie, ahol a
jelölt lakik.. Ebben az ídőszakban az általános egyházszervezetí követelményeknél
szükség esetéri előbbrevalónak kell tekintem a papjelöltek személyes képességeit
és kívánságait. A jelölteknek a próbaidő tartama alatt is kapcsolatban kJelJl ma
radniuk szemínártumuklcaí.

A próbaddő másodék szakasza már közvetlen .gyakOI'latii előkészítés a papi kül
detésre, Célja az, hogy a jelöltek begyakorolják a más papokkal és laikusokkal való
együttműködést, megismerjék a lelJkiipás2JroI'i munka gyakorlati nehézségeit, lássák
és tapasztalják, hogyan nyHatkozik meg Isten az embereIkben: hivőkben és hitet
lenekben - és míndezzel együtt értékes belső életet tudjanak élni. A próbaidő má
sodik 'szakaszában már az egyházkormányzat érdekeit illeti meg elsőbbség a jelölt
személyes érdekeivel szemben. A próbaidő első szakaszát lehetőleg az első tanul
mányi fokozat után kelJ eltöltení, a második 'Szakasz pedig vagy a szabdiakonátus
fölvétele ellőtt, vagy a diakonátus fölvétele után következhet.

A próbaidőre vonatkozó pasztorálís vezérfonal, egyelőre kísérletképpen, két évi
ldötartamra lépett életbe ezév olotóberében,

III. A harmadik fokozat bevezetése még nem történt meg, de már tárgyalnaík
róla a szernínáraumok ilJletékes professzorai. Általános elképzelések vannak arról,
hogy azetöadások számát alaposan csökkentik, és a tanterv összeállításakor főleg
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a lelikipás2ltorkodás szempontjaít ves.ziik figyelembe. Ebben a fokozatban is a cso
portmunkán lesz a hangsúiy, és megfelelő kapcsolatnak kell lennie a csoport
mUlllJka, a tanári előadások, és az egyéni tanulmányok között.

A szemínáriumí e!löljárók képzésére külőn intézet felállítását határozták el,
ugyancsaJkaz idei év októberétől kezdődően.

A francia szemímárturní reform másik fontos alapgondolata a szemínáríurnok
ésszerű együttműködésére, illetve egyesítésére vonatkozík. Olyan egyházmegyékben,
ahol kevés a papi hivatás, sz~@teilen leülőn szemináríurnot fenntartani, inkább
át keN küldeni a jelöLteket egy másik egyházmegye szemináríumába. A gyakorlat
részben míndig is ez volt: Franciaországban egy-egy szemdnáriurn általában három
püspökség papjelöltj'eit gyűjtötte össze. A püspökségek együttműködésénekazonban
1965ótJa fokozatosan új formáját vezetik be, az úgynevezett "konzoTciumokat" (tár
sulásokat). Egy konzorciumban több püspökség (esetleg szerzetesrend) közösen állít
fel egy filozófiai és egy teológtad tantestületet. A filozófiai és teológiai "fakultást"
így szétválasztják, és külön szemináriumá épületekben helyezik el. így működnek

együtt például Sairit Dié és Nancy püspökségek: mdndkét püspökség szemínarístáí
számára a filozófiai első fokozat Saínt Diében, a teológiai harmadik fokozat pedig
Nancyban van.

Az új típusú szemdnáríumra "aló áttérés üteme Franciaországban rendkívül
gyors; 1965-ben még csak hat konzorcium létezett; egy évvel később már tizenki
lenc püspökség tőmörübt tizenegy, tavaly negyvennyolc püspökség húsz konzorcium
ban, jelenleg pedig már ötvenhat püspökség huszonkét konzorcíuma áll fenn. Ez
azt jelenti, hogy a francia püspökségeknek több mínt a fele már az új szemináriurní
típus mellett döntött. (Somogyi GYÖTgy)

A ZSINATI HATÁROZATOKAT ÉRTELMEZÖ BIZOTTSÁG. A Civilta Catto
tica adja hírül, hogy az Acta Apostolicae Sedis a múbt évben közölt először vála
szokat a zsinati határozatok értelmezésérealarkult pápai bizottság vészéről a hozzá
érkezett kérdésekre és 'kétségekre. Az egyik ilyen kérdés, hogy mi a szerkezete és
célja ennek a bizottságnak, amely Pericle Felíci bíboros elnökletével működik. Vá
lasza szerin.t-a bizottság célja a II. vatikáni zsinat okmányainak szabatos értelme
zése, figyelemmel .mínd a szóbanforgó szövegre, mind az okmány szellemére, A bi
zottság elnökből és néhány 'tagból áll. Ezek a tagok: Seper, Víllott, Fürstenberg bí
borosok. a hittani, ar papi, i'lletve ar 'I;-eletii. egyházak kongregációjának pretektusaí,
ViolaTdo, Schröffer és Rubin püspökök, a szentségek, a katoli'kus nevelés kongregá
cíóínak, ifletve a püspöki szmodus tltkárad.

További kérdésekre válaszolva Felici elmondja, hogy a bizottság nem meghatá
rozott időre alakult, s így azt állandónak lehet tekinteni. Ami munkarnódszerét illeti,
ha az értelmezést Illetően valamí kérdés fut be ar bízottsághoz, ez két vagy több
szakértőt jelöl ki, akiknek írásban 'kell jelentést tenniök. A szakértők kijelölésében
igyekeznek figyelembe venni a különböző irányokat, nemzetíségeket, esetíeges köz
reműködésüket a zsinati bizottságokban. A szakértők állásfoglalását megküldík a
bizottság valamennyi tagjának, kijelölve az előadót is, rnindenegyes 'kérdésre. Az elő

adó míndíg a bizottság egyik tagja. Az előadó jelentése a bizottság teljes ülésében
kerűl megvítatásra. A teljes ülés határozatát azután a bíboros-elnök a pápa elé ter
jeszti. A jelentés feltünteti rnínd a szakértők esetleges nézeteltéréseit, mind a bizott
sági tagok állásfoglalásait. Ha a pápa jóváhagyja a teljes ülés ilyen vagy olyan dön
tését, akkor azt az áJliLammtJká!1ság közzéteszd az Acta Apostolícae Sedísben.

A mcstaní jóváhagyott döntések 'közül kiemeljük a bizottságnak azt a határoza
tát hogy (a Chris,tus Dominus dekrétummal kapcsolatban) a bizonyos határok között
a püspöki konferenciáknak biztosított törvényhozó hatalmat nem lehet átruházní az
illető konferenciák által felállított püspöki bizottságokra.

Egy további döntés tisztázza, hogy az, aki a díakonátust úgy vette fel, mint lép
csőt az áldozópapságfelé, színtén gyakorolhatja az állandó diákonusole számára meg
jelölt és felsorolt funkcíókat;

•

Hivő keresztény is szívesen hárítaná el magától a keresztet, pedig ez nem ik/at
ható ki Krísztus követéséből, sőt súlyban gyakran éppen emiatt növekszik.

Georg Kop"
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