
lemi, egyházkormányzati és lelktpász
tori elfoglaltsága mellett.

Mikor Szerit Jusztinus 110 táján vé
gd,gjáI'ta. Jézus földi életének helyeit,
meghatódva nézte, mint mutogatják a
názáreti emberek azokat a fatgáJk1at és
faekéket, amik Jézus kezéből kerültek
ki. Nyolcvan-száz évvel Jézus után
használták ezeket az ekéket, rnelyek
ben Jézus mumkája és lelke rejtőzött.

Es ezt valahogy számontartották a ná
záJretiek.

Bennard Shaw a Szeritföldön járva
két kövecskét hozott emlékül Angliába
annak a bencés apábnőnek, akivel 
ismeretlenül is - levelezésben állott.
Egyiket személyes ajándélkul szánta az
apátnőnek, a másikról úgy rendelke
zett, hogy az apátnő dobja el a kolos
tor udvarán, de úgy, hogy senki se
tudja, hová dobta, csak annyit tudjon
mínden kolostori lakó, hogy az egyik
kövecske názáreti. Rendelkezését Shaw
azzal okolba meg, hogy la nővérek mín-
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den udvari kőben a názáreti ereklyét
sejtsek.

Shaw kritíkája és gunyoros iróniája
sokban lényegszemdéletre tanította az
errsbeeíséget. Ebben is .a lényegre ta
pintott rá. A keresztény életszemlélet
minden életterületen Jézust köteles
lát.ni és szolgální. Bármily profánnak
és lélektől s lelki élettől távol állónak
lássék is a rniridermapl élet gondja s
munkája, Jézus jelen van valahogy
benne, mert megszentette a munkát.
Egyrészt keze-Iebke hozzáért, másrészt
a munkával környezetünk lelkét lehet
építeni és szolgálni. A baj csak az,
hogy nehezen hisszük el Jézusnak,
hogy az ő igája édes és az ő terhe
könnyű.

Ha szemünkről levetjük a profánság
hályogát, mindjárt észrevesszük Jézus
kezenyomát murrkáímk torlódásában.
He pedig észrevesszük, aikkor Jézus
életet-munloát könnyebbé tévő kegyel
mét is megtapasztaliuk.

Belon Gellért

A SZENTZENE TÖRV:ÉNYKÖNYVE. Nem kisebb jelentőségű dokumentum
látott 1958 szeptember 3-ikii kelettel napvdlágot, mint a szeritzene törvényköny
ve, amely a Ritusok Szent Kongregációjának kiadásában jelent meg. Szándé
ka: összefoglalni mindazokat a rendeleteket és törvényeket, melyek 1903 no
vemlber 22-Lke óta a szentzenéről és az azzal kapcsolatos Iiturgiárói megje
lentek. Ezúttal rendszerbe és számozott cilkkelybe foglalva látjuk az idevágó
törvényeket, újakkal is bővítve és a régebbieket közelebbről megmagyarázva.
A mű zenei szakértőknek és a Iíturgta általános megújítására rendelt pápai
bizottságnak közös alkotása. Három részből áll: I. Alapfogalmak. II. Altalános
szabályok, III. Részleges szabályok.

Az első rész az alapfogalmakat tisztázza. Kíernelendö ezekből: kétféle mise
van: énekes míse és "olvasott mise" (Missa lecta): a .magánmíse' elnevezés
kerüdendő. Nagyon fontos meghatározás, mit kell "szentzenén" érteni; errnek
hat fajtája van: a gregorián ének, a római egyház szent éneke, amely nem
igényli a hangszeres kíséretet; a ,,szent polifónia", az eddig "klasszikusnak"
nevezett töboszólamú ének; a "modeM szemtzene", azaz a többszólamú, újabb
korban szerzett ének (a szeint polifónia hangszerek kísérete nélkül való, a rno
dem ellenben lehet hangszerek kíséretével komponált); a csupán origena ré
szére szerzett zene; az egyházi népének; a "vallásos zene", amely vallásos ér
zéseket akar kifejezni és kelteni és ezért hasznos, de a Jíturgikus csclekrné
nyeri kívül ál.l.

A második rész az általános szabályokat foglalja össze. Ezek közül megern
Iítendők a következők: az "olvasott", vagy ahogyan eddig nálunk nevezték,
"csendes" misében szabad nemzeti nyelvern énekelni, az énekes mísékben csak
ott, ahol ezt a püspökök az addigi szokásjog alapján megengedik. (14.) A gre
gorián éneket a szentzene egyéb fajaival szemben előnyben kell részesíteni. A
pap vagy a diakónus énekét nem szabad hangszeresen kísérni. Az egyház óhaja,
hogy az olvasott misékben lektor olvassa fel vásár- és ünnepnapokon a szerit
leckét, és az evangélíumot, aki lehetőleg klerikus legyen, ennek hiányában
Iaukus is lehet, de csak férfi és a szentélyen :kívül állva végezze ezt a tisztét.
Az úrfelmutatástól a Pater nostertg az egyház szerit hallgatást javall, bármely
ének, ima vagy zene rnellőzésével. Tilos a gregorián énekek nemzeti nyelven
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való bárminő éneklése (l6.). A ldturgikus szövegeket nem szabad rövídítení, el
hagyni, megváetoztatní.

A harmadik rész részleges törvényeket közöl mt fejezetben. Első fejezete
tárgyalja azokat a liturgikus cselekményeket, amelyeknél a szeritzenét alkal
mazzuk. Legelső helyen tárgyalja a misét, amelyről mindjárt előljáróban meg
állapítja, hogy természete szenínt követelj a hívek belső és külső részvételét
(22), azután elsorolja azokat a módozatolcat, ahogyan a mísén résztvenni lehet
a Mediator Dei szerint. Ezekről az Új Emberben feb. 15. már beszámoltunk.
Egy-Ikét újabb előírást említünk csak meg: az egész világon tanítsák meg. a
híveket a XVI. számú Kyriére, Sanctusra és Agnus Deire, a XV. számú Glo
riára, ezek könnyebbek és velük bárhol tanúsithatják közös éneklésset iközös
hitüket (25.). A Benedictust gregorián rrnsékben rögtön a Sanctus útán kell éne
kelni, polifón mísében Úrfelmutatás után. A hívek áldoztatásának megkezdé
sekor 'kell már énekelni a commu:nió énekét, ezt szükség szeránt bővíteni le
het a zsoltárral, amelyből vétetett, vagy, ha más szöveg, bármely megfelelő

zsoltár szövegével ; lehet más éneket is énekelni. A misében a Pater nostert a
hívek - ha olvasott rnisén vannak - a pappal együtt rnondják, latinul; nem
zeti nyeívű mondása a rrnsében tüos (32.). Tilosak a "szinkronizált" misék, azaz
hogy egyazon peroben kezdik valamennyí oltárnál a misét, úgyhogy abban a
pillanatban végeznek mindent, sőt esetleg még modern szerszámokat is fel
használnak erre a oé1l'a(39.). A zsolozsmám vonatkozóan az Instrukció rnelegen
javalja a breviárium közösen való végzését azoknak is, akik erre nincsenek
kötelezve; a vecsernyéket az esti mísék ne szorítsák ki (45), legalább néhány
szor az évben a népet is tanítsák meg ilyenen való részvételre. A szeminá
riumok gyakrabban végezrek a zsolozsmának legalább egy részét; mínden
vasár- és ünnepnapon kötelező számukra a vecsernye (46). A szentségi áldást
a szeros értelemben vett liturgikus cselekmények köre kell sorolni ; ahol sajátos
szokásokkal já,r, ezeket meg lehet tartaní a püspök engedélyével (47).

A harmadik rész 2. fejezetében a szeritzene különböző fajairól tárgyalva,
megemlítendő az előírás, hogy mariden szerit polifóníkus vagy modern políró
níkus szerzeményt az egyházzenei bizottságnak kell felülvizsgálnia és püspöki
jóváhagyásra felterjesztenie (48, 50). Az egyházi népénekeket rnelegen ajánlja,
de ezeket is felül kell vizsgáíní (51). A régi, levéltállakban fellelhető poHfórnkus
emlékeket, valamint a régi, kéziratos vagy a nép ajkán továbbélő népénekeket
kutatmí kell, összegyüjtení és kiadni, szükség szedni a gyakorbatba is bevezetni
(49, 53). A 3. fejezet a lüturgíkus ének hivatalos szövegeinek kiadásáról hoz
intézkedéseket,

A harmadik rész 4. fejezete a hangsz€rekről és a harangokról gyűjti össze
a törvényeket, Az orgona a liturgikus hangszerek királynéja, ha lehet, álljon
a főoltár közelében (67). A püspök engedélyével lehet használni az elektrofó
nikus orgonát, míg rendes, sípokkal felszereltet nem szerezíhetneik be (64). Az
orgonán kívül lehet más hangszerek zenéjével is élni, különösen a vonós hang
szerekkel, orgonával vagy anélkül, a zene azonban egyházias jellegű legyen,
amire a főpásztorok az egyházzenei bizottság útján szorgosan ügyeljenek. 
A modern zenei autollwtizmus egyik jelenségéről már szó volt, a többit pon
tosan szabályozza a törvénykonvv. Automatikus orgona, gramofon, rádió, mag
netofon teljesen tilos bárminemű liturgikus vagy más vallási éhítaton, temp
lomban vagy azon kívül, mindez azonban 1uulználható, még templomban is, ha
a Szentatya, a főpásztor, egyházi szónok szavait adják vissza, vagy a népet
ezekikel énekre tanítják (71). Hangerősítőket azonban szabad liturgikus cselek
ményeknól alkalmazni, miridenképpen tilos azonban ezen cselekményeken kí
vül is a templomokban álló vagy mozgókép, néma vagy hangosfilm vetítése,
bármily vallásos tárgyú legyen (73); liturgikus cselekmény közvetitése rádión
vagy televízión megengedett, de csak a főpásztor kifejezett engedélyével (74).
Adventi, nagyböjti, halottas misékben nem szabad hangszereket hasznádni,
azonban az orgona kísérheti az éneket, kivéve a nagyhét három utolsó napját.
Aharangokra vonatkozóan megengedettek azok a szerkezetek, amelyek a ha
rangozást megkönnyítik (villamos berendezés a harangozásra 89); Iiturgikus
cselekményeken kivül megengedett a harangjáték, .tilos azonban aharangok
helyett azokat utánzó automata felhasználása (91).
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Az 5. fejezet a személyekről intézkedik. Itt külőnösen figyelemreméltó az
ún. "kommentátor", azaz szóvívö vagy konferáló szerepenek törvényesitése a
liturgikus cselekmények alkalmából (96). Megszívlelendő törvények vannak itt a
zeneszerzökre. a zenészekre, az énekeselore, a "skólákra" nézve.

A 6. fejezet szabályozza a szeritzene és az egyházi népének tanítását a csa
ládlban, iskolában, szemínáríumokban, egyházközségekben. Hangsúlyozza, hogy
az Egyházzenei Bizottság az egyházmegyei Egyházművészeti és Liturgikus Bi
zottsággal karöltve működjék és ezért közbe-közbe közös gyűléseken is részt
vegyen. (Radó Polikárp)

HUSVET WURDE8BAN. (L e v é l r é s z l et.) Zarándokcsoportunk, egy fe
rences páter' ,vezetésével nagyszerdán - la lourdesi szentév nagyszerdáján in
dult el Hannover mellől. Autóbuszunk reggel öt órakor robogott ki velünk a
városból. Napokon át utaztunk, minden nap tizenhat-tizenhét órát. Franciaev
szág nagyon szép. Csak sok benne a szegény és kevés a tisztaság. Sok a kopott
és szutykos ember. Es lakatlan az ország. Hatalmas távolságokat tettünk 'I1"Leg,.
anélkül, hogy várost vagy települést láttunk volna. Annál sűrűbben találkoz
tunk katonasírral. Elmentünk egy kopár hegytetőn egy síremlék mellett, amely'
körül tízezer katona porlad. Nagyszombat délután, mikor gépkocsivezetŐ11k kö
zölte, hog-y már csak háromszáz kilométer van hátm, boldogan sóhajtott fel
társaságunk.

Csodálatos az a hit és az áldozatkészség, amivel az emberek Lourdesba
mennek. Mindenkit rabulejt és magával ragad. Láttam zarándokokat, akik
hosszú héten át utaztak, hogy egy napot tölthessenek Lourdes-ban - miközben
sátorban kellett aludniok, mert máshol nem volt hely.

Odamenet megálltunk Nevej's-ben, amelynek kolostorában Bernadette szer
zetesnőként élt és meghalt. űveg koporsója a templomban látható. A szent úgy
fekszik benne - apáca ruhában, rózsafűzérrel a kezében, mintha egy óráraT.
ezelőtt aludt volna el. Teljes épségben, szelíd szépséoben.

Lourdes lenyügöző. Voltam már máshol is, más kegyhelyen, de ezt a nagy
ságot sehol nem éreztem. A három nap, amit ott töltöttem sok-sok tízezred
magammal - azt hiszem voltunk nyolcvan-százezren - életem legnagyobb és
legszebb harom napja.

A Rózsafűzér-bazilika gyönyörű. A barlang és a szikta jetett áH. Szinte
magasba raoadia. az embert. Tulajdonképpen három templom. A legalsó 
kripta. A középső bazilika - három oldalkupolával és egy hatalmas jőkupolá

val. A három oldallcupola alatt a három rózsafűzér öt-öt titkának tizenöt gyö
nyörű oltára. Mind a tizenöt mozaik. Itt elimádkozni a teljes rózsafűzért - a
legnagyobb kegyelmek egyike. A harmadik templom éppen a barlang felett
emelkedik a magasba. Szédül az ember, ha alulról a forrástól tekint fel rá..

Leírhatatlan élmény megállni a folyó partján a barlang előtt. Itt teljesen
hiányzik a technik,a csillogása. Nincs neonfény, nincs lárma. Csak a gyertyák
világítanak. A barlang sziklái szurokfeketék: az éjjel nappal lobogó gyertyák
füstjétől. Ami hang hallatszik: az az imádság moraia, az Ave Mária éjjel-nappal
zsongó dallama.

Fent a sziklákon az otthagyott mankók, botok sokasága. A szikla aljában
szüntelen ezrek és ezrek isszák a forrás kristálytiszta vizét.

A barlang mellet.t van a betegek fürdője. A medence vize jéghideg. Ebbe
eresztik alá a betegeket. Ugyanabba a vízbe, a'l1"Lelyikbe egy perccel előbb még
esetleg egy súlyosan bőrbajos beteget meritettek. Még egyszer sem történt meg,
hogyaviztől valaki hűlést, vagy fertőzést kapott volna.

Husvétvasárnap délelőttjén a mise alatt zuhogott az eső. De mintha ra
gyogó na.psütés lett volna - nem zavarta a tömeget az időjárás. A földalatti
újtemplomba csak egy rész fért be - húszezer ember. Egy másik rész a Rózsa
fűzér bazilikába húzódott - de a nagy többség kint a barlang előtt áZ1,'a
fázva töltötte az órákat. Szinte hihetetlen, hogy ennyire ne zavarja az embereket
az eső!

A tömeg latinul énekelte a misét. Franciaországban ez természetes. Szinte
beleszédül az ember, ekkora sokaságtól hallani a gregorián Credót és a gyö
nyörű Benedictusukat.
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Délután volt a betegáldó körmenet. Amit ott láttam, az az emberi nyomo
rúság: elmondhatatlan. Betegek százait tolták és hozták a barlang elé. Édes
anyák gyermekeiket, diákok diáktársaikat, férfiak feleségüket, kis gyerekek
édesanyjukat húzták a beteghoTdó kocsikon. Egy csapat bencés diákot láttam:
váHukra véve vitték fel két tanárukat a lépcsőn. Egy fiatal pap a hátán ci
pelt egy béna fiúcskát. A letakart kocsikon egyik másik beteg szívet szaggató
látványt nyujtott.

Aki Lourdes-ba Tlwgy, elveszti keresztjét. Ennyi nyomorúságot, emberi tra
gédiát és ennyi hitet egy helyen még nem láttam. És nem az ÖTegasszonyok
zarándokhelye Lourdes! Fiatal férfiak, fiatal emberek tömege hömpölygött a
körmeneten rózsafűzéT'rel a kezében.

A betegeket a bazilika elé vitték sa körmenet elindult a barlangból.
Körülbelül ötven-hatvanezer embe?' lehetett akkor jelen. Dél-Afrikától Észak
Amerikáig az emberfajok tarka sokaság(/,. Tessék elképzelni, milyen lehetett,
mikor ez az óriási sereg egyetlen hangorkánba olvadva énekelte a kÖTmenet
alatt az előbb említ·ett Benedictust, a Credót, a sok versszakos lourdesi Av~

Mariát. Csak könnyes szemmel lehetett végignézni és hallgatni.
A pap elvonult az Oltáriszentséggel, 2-3 lépésenként meg-megállt a be

tegek hosszú sora előtt és áldást adott rájuk. A betegkocsik meUett meglett
férfiak, harcedzett katonák - édesapák - térdeltek egyenruhában, arcukon
és szemükben leírhatatlan hittel, bizalommal és könyörgéssel. A rózsafűzért

imádkozták.
Ezen a husvétvasárnap délutánon két kislány állt fel a tolószékból és kiabál

Da indult el az Oltáriszentség után:
- Megyünk ! Megyünk !
Két francia kislány volt... Ezeket a pillanatokat igazán nem tudom le

irni . . . !
Este gyertyás körmenetet tartottak. Megint beláthatatlan tömeg verődött

össze. Mindenki kezében égő gyertya. A lourdesi Ave MarVa ismét egyetlen
hangorkánban harsogott. Amikor a refrénnél megismétlődött az Ave Maria,
minden alkalommal magasba lendült a tengersok gyertyaláng. Fentről nézve
olyan dermesztően szép volt, mintha egy beláthatatlan lángtengerből szállt
volna az éjszaka csillagos ege felé a köszöntés és könyörgés.

Husvét keddjén késő este búcsúztunk el a barlangtól. Csak a gyertyák és a
.csillagok világítottak. Az emberek sokasága térdelt akkor is az éjszaka csend
jében. A kis folyó locsogása volt az ezrek néma imádságának egyetlen kísérete.

Este tizenegyre járt az idő és még mindig alig tudtunk elszakadni a hely
től. Ahogy elindultunk, akkor is minduntalan vissza-visszanéztünk. hogy még
egyszer láthassam a sziklákat. ahol a Szűzanya áHt.

Az ember ros1cadozik a kegyelem és a lelki békesség súlya aDatt, mikor
elindul a kegyhelyről. A beteg akkor is. ha bénán tér vissza a barlangtól. mér
hetetlen megnyugvással és kegyelemmel jön el onnét. Es az egészségesek is
ujjászületnek ...

AZ OLVASO NAPLOJA. Milyen kép marad meg az olvasóban, ha végig
olvasta Stetka Eva első kötetét ? Első benyomása talán valami olyasmi, amit
a kötet címe mond: Az ébredés partjáig. Az álom könnyűsége, ~ebegő súlyta
lansága, csillámlása és képzeteket játszva társító szabadsága, Ez az, ami na
gyon friss és tiszta benne. Ez az, amire azt is lehet mondaní, hogy .modem",

Kezdjük ezzel. A borítólap belső ismertetése Apolltnaíre-t, ÉIuard-t, Coe
teau-t s a magyárok közül Weöres Sándort említi. Az utólbbiihoz Stetika ÉválIla:k
semmi köze; egyetlern Weöres Sándotra valló képet, intonációt, lélegzetvételt
nem találok nála. A másik három név azonban már ta'lálóbb. Azt hiszem, la
Clown nem született volna meg, ha Cocteau nem ad példát az ilyen moder:n
groteszkra, A kötet egyik hibátlanul szép verse a Teremtés; de aki em írta,
átment Eluard iskoláján. S olvassuk el például la Nevető arccal első három
.sorát:

KaIl'CSú palackokat álmodtam én sötétkék
Felhők összefont kosarában
Nevető arccal ittak az angyalok -
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s lehetetlen, hogy ez a pompás 'kép fől ne idézze bennünk Apollinaire emlékét.
Vagy olvassuk el ezt a színtén igen szép Maradj meg című versből:

Rózsaszín felhők alatt épül a katedrálís
Hollók csapatagyűlík

Csontvázak köré töbt új húst a szerelern -

s eszünkbe juthat róla Pierre Jean Jouve.
De mindez természetes. Költökre a ilatin mondást szokták idézni: "Poeta

non fit, sed nascítue." Ami igaz is; költőnek születni kell, s mentsen meg az
ég a botcsinálta költőktől. Aet azonban a közmomdás már nem teszi hozzá,
hogy költőnek ugyan szüüetní kell, de ez még egyáltalán nem elég ahhoz, hogy
valakiből jó költő legyen. A tehetséget ki is kell művelmi; csak a féltehetségek
hiszik azt, hogy az igazi tehetségnek a műveletlenség az ismérve. Éppen ellen
kezőleg: az ígazi tehetségek mind elszánt, nagy tanulők is. Legföljebb akad
egy-egy nagy tehetség, aki úgy tesz, míntha ő "a természet vadvirága" volna;
s aztán akadnak, akiJk ezt naívul készpénznek veszik. Közben elfelejtenek utána
járni annak, vajon rnennyit görnyed idegen költők, idegen nyelvtanok. régi
írok és egyéb olvasmányok felé egy-egy ilyen "vadvirág", mikor nem látja
senki.

A zenei tehetség is születik. De ha nem tanul, nem gyakorol, nem fejleszti
ki a tehetségét, nem is lesz belőle semmi. Legföljebb dilettáns. Mit jelentenek
egy-egy jellentős "első kötetben" az úgynevezett hatások? Körülbelül azt, amit
a zongoraművész-növendék meetérétől tanul, a kéztartástól. a billentés teehní
kájától az előadandó mű értelmezéséig. Ha egy fiatal rnűvész először lép föl,
és azt rnondják rá: meglátszik rajta, hogy X. vagy Y. tanítványa - ez elisme
rés. Miért ne lehetne az egy költő "föllépésénél" ? Kivált ha a költő, ráadá
sul, még mestereit is maga vállaszthatja meg; és egyáltalán nem míndegy, hogy
kit választ. MáII: ez a választás is tehetségének mínöségére jellemző. S Apolli
naire-t, Eluard, Jouve-ot választani - rang.

Mindez természetesen nem azt jelenti, hogy Stetka Eva akár egyiket, akár
másikat utánozná, Az ő költészete jóvail túl van az iskolás fokon. Vannak ver
sei, amelyeket mai Jíráark legjobb darabjai között íkell számontartaní. Ilyen
például a Távlat, Maradj meg, De nincs, Hűség, Január, Az ébredés partjáig,
út, Teremtés ... Ezeknek a tfsztaságát nem zavarja semmi; zártságukban és
távlatosságukban, gyöngéd zenei harmóniájukban olyanok, mínt egy-egy De
bussy-prelüd. A dlszonancia (a zavaró disszonancia) ott kezdődik, amiikor a
dallamot megtöri a belé csempészett "kuiltúranyag". Ime egy kikapott példa, a
Mutatvány című versből. Ez is a modern groteszknak abba a műfajába tarto
zik, amelyneIk Iegrutinosabb vírtuóza Cocteau, s amelynek legszebb remeke
talán Apollínaíre-nek a Marie Laurencin festői világát érzékeltető Alkonyat
című verse. A Mutatványa harmadik strótától lendül föl, [ellemzően akkor,
amikor az irreálisba, a k'launiba belejátszik a valóság, s ahol az elemek úgy
keverednek, hogy a kaleídoszkop-ábra a valóság fantasztikumát mutatía (nem
csak a költő szeszélyéét):

Úsztunk a Dunában Ugatott a bőgő,

Szeritendre felett, SM a cimbalom.
Ponyva széle lebbent, . Oroszlánt imádott
Bohóc nevetett. Kilenc kísmajom.

Az idézet első hat sora pontos és JO; sajnos, az oroszlánt imádó kismajmok :
már a fantasztikum intellektuális kelléke. A következő két szakasz:

Kilenc komoly múzsa Eltűntok a kendők,

Bukfencet vetett, Meghalt a madár.
Papírfelhők úsztak Piros 'karikákba
Uvegtó felett. Oszlott fel a száj.

Hogyan kerül ide a kílenc komoly rnúzsa? A lendületet már a kismajmok
képe kisiklatta; a bukfencező múzsák végleg megtörik. Ha ez a nehezék, ez a
.négy sor, ez a túl tudatos fantasztíkum kimaradt volna, s a vers valahogy így
folyt volna: "Ugatott a bőgő - Sírt a cimbalom, - Papírfelhők úsztak - Kék
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üvegtavon" ... - akkor az az irreális lebegés magában a versben, a vers leg
benső anyagában, a nyelvben ment volna végbe, egyedül csak abban, tehát
igazi közegében, nunden külső, intellektuális anyag közbeiktatása nélküQ: az
üvegtó felett úszó papírfelhők varázslatában - vagyis a reális szemlélet hir
telen kibomló immanens Iantaszükumában.

Ugyanígy az utolsó strófában: egy remek képet, mely igazán pompás ta
Jálattal ejti vissza a lebegő verset a földre:

Csiga ment 'a fűben,

Szarva közt a nap ...

egyszerre szinte agyonnyom egy természettudományos rnegflgyelés, egy nö
vénytani megállapítás a maga ólomlábú, szakszerű nehézkességével:

Gomba-spóra puffant,
Aztán megtapadt.

A tanulság: az elemeket a költő tetszése szerínt keverheti ugyan, de nem
keverhet ellentétes töltésű elemeket, mert akkor ezétesik az, arnít tulajdon
képpen ki akar keverni: a kép, a hangulat egysége. Ez az egyik. Van egy má
sik is. Az Irrealitásnak (ami a képben elénk kerül) mindig a realitás irreali
tásának IkeH lennie (a realitásénak, amely mögötte áll, amelyből kibomlik,
amely hitelesíti).

A költő míndent el tud fogadtatni, ami "réalité poétique", azaz önmagában
'kerek, egész költői valóság. Bármilyen irreális egy kép a valóság köznapi. meg
szekott látványához mérten, helyesebben a valóság közrnegegyezéses szemléle
téhez képest: a maga autonóm életében reálissá válik - arnennyiben megvan
az autonóm élete, amennyiben valóban organizmus, nem pedig csak egymásra
hajigáit elemek halmaza. Persze autonóm élete csak úgy lehet, ha - bármilyen
láthatatlan hajszálereken - éltető nedvét az áltadános valóságból szívja; ha az
abból nyert táplálékot dolgozza föl a maga saját formájú, színű és ritmusú
szervezetévé. De ennek a kérdésnek a boncolgatása túl messzire vezetne.•ró
va! túl a megpendítésére kfmálkozott alkalmon: Stetka Éva kötetén - a modern
ízmusok, elsősorban a szürreallzrnus értékeléséhez. értelmezéséhez és kritbká
jához.

Stetk-a Éva tanult a szürrealizmus iskolájában is, de nem szürrealísta. Hogy
mit tanult ebben az iskolában? Ugyanazt, amit általában a mai "poszt-szürre
alista" európai Jim. Képzettársításban, versépítésoen a hagyományoshoz viszo
nyitva bizonyos szakadozottságot, amelyet azonban mégis egybegalvamizál, egész
szé sűrít valamiféle "delejesség". Az élmény ős-hangulatának rnondhatni "pre
logikus" nyelvi-ritmikal áttétele ez - vagyis: az élményeket elsősorban nem
gondolati megfogalmazásokban akarja tolmácsolní, hanem egyenértékű, az él
mény érzelmi terhelését híven átvevő és kifejező képeikben, képtársításokban.
A szürrealizmussal szemben talán az az alapvető különbség itt, hogy most már
semmiképpen sincs szó véletlenről, automatízmusról ; ez a költészet éppen el
lenkezőleg: fegyelmezetten épít, nem pedig találomra egymásradobál, s célja
már nem a tudat tehermentesítése vagy fényképezése, nem az "ismeret", a nem
puszta kifejezés, hanem a bár kifejező, de a maga lábán megálló alkotás.

Hogyan és mennyiben sikerül ezt elérnie, mcgvalósítania: jóformán mínden
"mod~'n" költőnek és költeménynek ez a mértéke. Stetka Évának is. Már em
lítettem néhány hibátlan, sem többet, sem kevesebbet nem mondó, gyöngéd
egyensúlyában biztosan lebegő versét. Említhetném még a Felelősség vagy a
Címer címűt: s idézhetnék harmóniájukban nem egészen tökéletes versekből

sorokat és strófákat, melyekkel rnind azt lehetne megmutatni, ami Stetka Éva
jellegzetessége, erőssége, legegyénibb és legjobb hangja: sajátos együtt-szem
lélését és egyben-kif'ejezését, a behízelgő vers-muzsika egységében, az ébren
látott világnak és az álornbclínek: meglátását az álomszerűnek az éber vüág
ban, s az éber vílág hitelét az álomban. Ennek legnagyobb igényű, heilsenkint
sodró lendületű, egészében is mély emléket hagyó vállalkozása a kötetet záró
nagyobb költemény, a Nagyvárosi este; s ennek ritka teljességű, antológiékba
illően szép, Debussy-hangulatú remeklésé a kötet címadó verse, Az ~bredés

partjáig.
*
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Elbeszélések, karcolatok. rajzok, vallomások: ez az anyaga Ignácz Rózsa
Mindenki levele című kötetének. A krítíkus zavarban van vele. Az együttérző,

fájdalmas, szerető emberségnek olyan melege süt ki belőle, hogy először úgy
érzi: tulajdonképpen nem is szabadna hideg boncoló eszközeivel közeledrit hoz
zá. Ott VIan a Ki tud róla ciklus: egy homobágyi pásztorember sógornőjét ke
resve bevetödík egy idegen lakásba karácsony estéjén, 1944-ben, odaadja a
zsákjában cipelt étel egy részét a család éhes gyerekeinek. aztán megy neki az
éjszakának, s az érteímetlen pusztulásnak ... egy szegény, későszülött szfvbaios
kicsi lányt megöl a repülőzaj. már a háború után ... egy fogolytáborban a hírre
éhes rab katonák foszlányokra tépik az első hazulról érkezett lapot, hogy rni n
denkinek jusson egy kis otthonról jött szeretet... Olyan véresen élők még
bennünk az efajta emlékek, hogy nehéz leküzdeni meghatottságunkat a kurta
írások olvastán.

Csakhogy akí kritikát ír, az ne hallgasson a szívére. Az tegye föl magának
a kérdést: míért hatnak meg ezek az írások? Azért, mert jók, vagy azért,
mert amíről szólnak, azt iilyesféleképpen éltük át mi is, és csak a saját em
lékeink hatnak meg. És: vajon igazán jok ezek az elbeszélések, vagy csak meg
hatóak ? kó beszél-e, aki konstruál, vagy riporter, aki beszámol?

Író beszél, ez kétségtelen. Jó és rutinos író. Pontosabban: a rövid elbeszé
Iésben jó és rutinos író. Minél személyesebb, arrnál jotlb. Furcsa módon rninél
f'egyeler-ezettebb, annál takarékosabb [S, Ami nagyon közel van hozzá, azt szűk

revont. kutató szemmel nézi és formáló kézzel gyúrja művét, Azt mondják erre:
igen, ott, ahol a nyersanyag rnár félig-meddig maga is "mű", s ahol jóformán
egyébnek sem ikell lenni, mínt jól beállító fctogratusnak ? Ha valaki ezt rnon
daná, annak két dolgot lehet felelni. Az egyik: már [ól beállítani, a lényegest.
a jelJlemzőt, az egész valóságot sűrítetten magában foglalót Iekapni is művé

szet, A másik: tessék elolvasni a kötet első ciklusának darabjait: ebben a
Családi mondakör!bern van néhány kitűnő, eros vonással megrajzolt jellemkép,
jóformán csak vázlat, de sok kJidolgozott portrénál hitelesebb és közvetlenebb.
A ciklus utolsó darabjának egyszerre bájos és komoly, rnosolygós és meleg hu
mora pedig nemcsak nagyon emberi, harnem művészi is.

Jók a színész-novellák, a Hajdani komédiások cíiklus darabjai is; itt
Ignácz Rózsa megint hozzá közel álló anyagban dolgozik. Mindig közelebb van
az anekdótához. mínt a tragédiához ; de amit elmond, éívezetesen, sz incsen,
melegen mondja el. Itt is inkább portretista-tehetségnek látszik, annak sem a
léleklátók. jellemidézők faj táj ából (ahol ilyesmire vállalkozik, mint a Hattyú
dalban, ott egyáltalán nem meggyőző); a külső vonásokat azonban jól visszaadja.

Persze jobb szeretnénk, ha néha keményebb fegyelemre szorítaná magát.
Előfordul, hogy a jó, bár talá:n kissé teriengösre fogott exponálás után elapad
a novella (például a Molnárné); vagy mimtha megunná a dolgot, az író .egyszer
csak kurtán-turcsán befejezi, összecsapja az egészet, majdnem a "boldogan él
tek, míg meg nem haltak" sietségével (Szívgomb és társai).

Ott ragad meg igazán, ahol leginkább ,,13 szívéből" ír. Ott kitűnően össze
tud fogni néhány tömör vonásban egy egész jellemet, egész sorsot; olyanko!'
nem folyik szét kezében az anyag, nincsenek benne aránytalanságok: terjen
gősségek és elkapottságok. Ezek java írásai, melyek igazi, meleg emberközel
ségbe hozzák azt, amiről fr, de őt magát, az km is. Mínt II Családi mondakör
némelyik darabja, vagy a Ki tud róla valóban megrendítő darabjai (kivéve a
Két öregember címűt).

Karcsai Kulcsár Istvánnak első könyve a Mint vendég. De egyáltalán nem
olyan, rníntha első könyv volna. Eszközeivel okosan és takarékosan bánó el
beszélőt ismerünk meg benne; a kötet két eloeszélése, kivált az első, a címadó
olyan, rnintha már jelentős gyakorlat állna mögötte.

Egy fiatal segédrendező egy hónapot tölt egy vidéki városban, hogy elő

készítse egy darab bemutatóját. Innét a cím: "Mint vendég" dolgozik a szjn
háznál. Kapcsolat szövődik közte, meg a társulat legkevésbbé tehetséges szí
nesznője közt, akit a bemutató előtt egy héttel le is váltanak. Aztán a nőért le
motorozik a vőlegénye, az 'igazi, tehetséges pesti színész, a vendégrendező egy
kori akadémiai társa; a szerelemnek is vége. Sikerrel Iezajllk a bemutató, s a
fiatalember utazik vissza Pestre a hajnali vonattal.
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Ennyi az egész "mese" - de egy regény síkere (rnűvészi sikere) nem azon
múli'k, hogy izgalmas, fordulatos, lebilincselő meséie van-e. A mese menetében a
jellemeknek kell lebilincselniük az olvasót. És Karcsai Kulcsár István jó
jellemeket teremt. A főhős pompásan megragadott figura: egy kicsit ügyefo
gyott, egy kicsit lemaradott, igyekvő és balkezes, a megtestesült másodrendű

ség, minden "nagy", ,;hősi" vonás nélkül - ez az a fajta figura, akit csak
igazi író tud a talpára állítani és mozgatni, De pár vázlatos vonásból. a cse
lekmény menetében tömören, jól előállítja többi hősei: például a szfnigazgató,
vagy a leváltott színésznő alakját is. Életből teremt, csupa hiteles jellemet. S
egy percre sem siklik ki: olcsó szerelrni történetbe: az igazd történet: a rendezés
folyamában mutatja meg ezt a furcsa-fanyar szerelmet is. A hőst mindenlki
"kisöregnek" hívja. Emlékezetünkben is így marad meg: kisöregnek. Az író
pontosan a célba talált: hibátlanul megteremtett egy figurát. S köréje olyan
illúziótlan hitelességgel hívta elő a színház világát, hogy az ember, párhuzam
nak, önkéntelenül Isherwoodra gondol róla, a Bécsi ibol.yákra.

Azt hiszem, egy bemutatkozó "első könyvről" ernnél elismerőbbet aligha
mondhatnánk.

A könyv második elbeszélése, a Két királ.y szintén színhúzi történet, két
idős színészről. Az egyik beérkezett, ünnepelt sztár, a másik az örök másod
rendű, akinek nagy álma, hogy egyszer Lear királyt adhassa. A színház be is
mutatja a Shakespeare-darabot, főszerepben persze a beérkezett sztárraL A
másik marad a szürkeségben : az utolsó alkalom is elmúlik fölötte.

A színház világát ez az elbeszélés is hitelesen érzékelteti, de egészéIben el
marad a Mint vendég rnögött. Egy kicsit töredezett, kompozíciófában sem olyan
biztos. De a jellemek megragadása itt is jó, kivált a nagy sztáré, akiben benne
van ennek a "műfajnak" a nagysága is, kicsfnyessége is, zsenije is, ríoacs
sága is, Es jó, biztos írói kézre vall, ahogyan az ember már az első bemutatás
nál érzi a két figura különbségét: hogy az egyik esetben a pénzhajsza. a ki
esinyesség. a nyerseség rnögött mégiscsak nagy színész-egyénlség van, a má
síkban meg a nagy gesztusok rnögött is csak közepes tehetség.

Karcsai Kulcsár István, úgy Iátszik, elsősorban a középszer, a fanyarság, a
szürkeség művésze, A Mint vendég után komoly figyelemmel kell rokonszenves,
mértéktartó, [ószernű tehetsége felé fordulunk. (*)

SZINHAZI ORJARAT: Las mocedades del Cid. Pierre Corneille nem sokkal
azután élt, amikor a mi első drámaírónk: Bornemisza Péter és Balassi Bá
lint. A Bocskayval. kötött bécsi béke évében született és a 'győrí csata idején,
1684-ben halt meg..A kor IszeUeme {szerint ő is bőven merített la szomszéd s a
franciánál haladottabb népek irodalmáliól, de meg a klasszikus görög és Latin
tragédiákból is. Csak éppen la f'l'ancíáknál ezért nem róttak meg senkit. Hama
rosan ráébredtek, hogy egy klasszikus dráma fölépítésénél. nem az eredetiség
a fontos, hanem maga a nyelv, az ámualások, a [ellemek: és a párbeszédek mi
nél finomabb vonalve.zetése. S ebben olyan iskolát csinál Pierre Corneille, hogy
nyomában ra francia irodalom napjainkig hemesea az Amphytríon 38, vagy ltlZ
AnouHh féle Antigone és Orpheus újjáköltésektől. S ha ez néha némi fárad
ságot jelent is egy irodalom történetében, bel.ső értékétegyáltlalán nem csök
kenti, hanem inkább kiteljesíti.

A Cid história: Las mocedades del. Cid GuíHem de Castro spanyol. erede
tije után készült. CorneíHe csak enyhítette zordonspamyol. vad:ságait, némi kis
iróniát kevert belé, .s mert a francia közönségn.ek .már kissé 'idegenül hatott
volna ,a szörnyű vérfürdőket idéző spanyol. szeUemiség, amel.y végül is a király
szavára enyhe mel.odrámáoa szelídül, megírta jazel.ső francia tragikomédiát. S
úgy meilékesen meaatapitotui vele a francia nemzeti drámát, ami a mi Bor
nemiszánknak és Balassinknak nem sikerülhetett, mert az ország háromnegyed
része ekkor már ,török pasalikokká változott.

Milyen érdekes,lwgy most éppen egy ilyen törökjárta megyénk székvárosa,
Kaposvár mutatta be a háromszázhuszonhárom éves műremeket, Bizonyára
nem tehette volna s nem is arathatott vol.na vel.e ilyen országos hírű sikert, ha
Nemes Nagy Agnes mai műfordítói eszközökkel., hajl.ékony színpadi nyelvre
nem alkotja újjá a remek színpadi párbeszédeket. .s ha nem 'is nyúlt, mai
műfordítói szerénységében nem is nyúlhatott a :Corneilk védjegyével szaba-
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do.lmaztatott darabhoz átköltés,i szabadossággal, nekünk magyaroknak ugyanúgy"
átmentette Cid históriáját, mint a franciák részére Corneille tette azt. Sőt meg
ihletett vele egy nemrég alakult színházi közösséget, amely a fordítás nyomán
valami olyast alkothatott, amiről méltán kell megemlékeznünk.

A sevillai királyi udvar intrikáiból indul ki a cselekmény: hatal.mi félté
kenység folytán Don Gomez inzultálja Don Rodrige édesapját, amiért a fiú
nak kell elégtételt vennie. Annak a fiúnak, aki éppen Don Gomez lányába sze
relmes: tehát spanyol illemszabályok alapján kénytelen megölni az imádott
hölgy édesapját. Corneille némi kis iróniával tragikomédiát formál a vértől

csepegő és bosszúért lihegő főszereplők tirádáiból, s valószinűleg ezzel alapí
totta meg drámai költeménye több évszázados életét. A kapos.vári Csiky Ger
gely színház érdeme viszont, hogy a tragikomédia minden sorába életet birt
lehelni, hogy a versmondás intim gyönyörét tudta IQ, nézőtérre kisugározni és
pesti vendégszereplése alatt is általános elismerést tnyert merész vállalkozá
sának.

Talán Budapest legújabb színházának, az Odry Arpád színpadnak is szerepe
volt abban, hogy az előadás akusztikája olyan kifogástalanra sikel·ült. BucUtpest,
sőt talán Európa egyik legmodernebb színházi terme az Ddry 'színpad. S éppen
ezt a sokat vitatott és nálunk ezídeig még íg.azi sikert nem aratott darabot
kellett ebben a teljesen mai környezetben síkerre vinni. A produkció sikeriiit: a
klasszikusan nemes alkotás éppen ebben a környezetben érte el azt a telitett
séoet, amivel aműértők és a nagy közönség tetszését kivívhatta.

A szer·eplők közül nekünk legjobban egy kis szerep alakítója, Horváth
Sándor tetszett. O játsza azt a Don Sancho nevű ifjú lovagot, aki szintén sze
relmes Ximénába és Don Rodrige gyilkossága után megnyílni látja maga előtt

az utat a nálánál kiválóbb és híresebb lovag kiütésére. Kissé alattomos, szen
vedélyektől űzött ifjú, akit szerepe sokszor 1najdnem 'a statisztálásra kárhoztat
a mások szavától-hevétőlzengő színp.adon. Horváth Sándor unottan néz ebben
a szerepben (maga köré: szemmelláthatóan csak rögeszmés szeretme érdekli, s
aztán mint a vad hajtására és vérére szomjazó kopó, indul Don Rodrigele
terítésére. Dikciója egyenletes, csúnya-szép arcán minden szenvedély hetuet
talál. Egyetlen és még hozzá kis szerepből nehéz egy színészt 'fMgitélni, de az,
hogy ezzel az egy szerepével' ennyire össze tudott forrni, aLighanem azt jelenti,
hogy érdemes vele foglalkozni, fanyar mai és klasszikus szerepekben próbára
tewni erejét. Szenvedélye őszintének látszik, valószínűleg az életben sem nél
külözi a végletes szenvedélyeket és ezért sorsa kiszámíthatatlan. Éppúgy el is
sikkadhat, mint ahogy,an legjobb színészeink közé emelkedhet. Lesz-e ereje ta
nulni, művelni magát, egy III. Richárd tettetését szóözönbe rejtve végig vihar
zani, vagy egy Jago tudatos gonoszságát hízelgő szavakba rejteni: mindez a
jövő titka. A tehetsége mindenesetre megvan hozzá.

Kellemes meglepetés Homokay Pál Don Diegója is. A megsértett apából
ugyan kissé tiborcos alakítást formál, dedikciója méltó Corneille hevéhez és
az új forditás finom csiszolt fordulataihoz. Ami kissé réoies, szavalós voU ben
ne, az a régebbi magyar szinpadi pátosz jó pillanataira emlékeztetett.

Harmadiknak a főszerepl.ő Somogyváry PáU kell említenünk. Don Rodri
gója páthoszban, lendületben és dikcióban egyaránt érett alkotás. Az arabok
uralmát megrenditő hőst azonban kissé keményebbnek, marconábbnak képzel
nánk. Somogyváry fiatalsága okozza talán, hogy túlságosan szalon-lovagnak tű

nik, selymesebb és piperézettebb ifjúnak, mint amilyenek az ambok Hispániából
való kiverésével ioouüatoskodtok: Ha majd néhány év múlva újra eljátsza ezt
a szerepet, valószínűleg sokkal kiforrottabb, férfiasabbra stilizáU alakítást
nyujthat.

Ismét egy kis szereplőnek, Ximena nevelőnőjének nevét keH dícsérettel
említenünk. Mihályi Vilcsi sokáig hányódott pesti kabarészínpadokon s mint
neves színészcsalád sarja, ott is megtaláUa a hel'yét. Öröm voLt azonban látni,
hogy a bölcselkedő dajka szerepében milyen szépen beszél, mily'en átérzett
bensőséggel követi védence szenvedélyes kitöréseit.

Kéry Edit Ximenája spanyolos hevű bosszúvágyó hajadon. Csak az a kár,
hogy fajsúlyábannéha-néha kibillen a tragikomédia mégiscsak inkább tragikus
hangtneméből.VesJeley Mária infánsnője átéLt, kiérleLt alakítás, csak néha zavar
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benne az, hogy dikció közben nem bir eléggé uralkodni arcvcmásain. RuttkaY'
Ottó királya és Szép Zoltán intrikus grófja az előadás komoh; tartópilléreit
jelentik.

A rendező Miszlay István tehát minden dicséretet megérdemló munkát
végzett, csak éppen szereplőinek a színpadról való kimeneteivel nem értünk
egyet. Az előadás tempóját másképen is elő lehet segíteni, nemcsak azzal,
hogy szökellő léptekkel rohantat ja ki és be alakjait. S ebben a sportmutat
ványban nők és férfiak egyaránt vetekszenek. Wegenast Róbert egyetlen dísz
lete néhány kellék ide és oda helyezésével teljes illúzióját adja a színváltozá
soknak s ugyancsak elősegíti az előadás különben dícséretre méltó lendületét.
S milyen öröm volt látnunk, hogy csak két őrtálló katonának nem jutott a
szép, könnyed újdonatúj jelmezekből. Egy kis 'költséggel ugyan ezt a két mult
századi és immár múzeumba illő öltözéket is pótolhatták volna. Dehát az elő

adás sikeréből ezek az apró kifogásolások nem vonnak le sokat. A kaposvári
Csiky Gergely színház szépen, előkelően, művészi rangossággal tette le névje
gyét Budapest legújabb színpo,dán, olyan bátorsággal és merész akarással, mint
a Dérynék és Kántornék, mikor színpadművészetünk tartós pilléreit lerakták.

(Posscmyi László)

KÉPZŰMüVÉSZET.Hans Erni svájci festöművész plakátjaival lett világ
hírű. Sokoldalú müvész, Hazája szűk határain tiru is hamarosan kitűnt kima
gasló tehetségével, a szociális kérdések iránti nagyfokú érzékenységével. éber
képzelőerejével és fölényes techníkájával. Pihenéstelen alkotókedvvel ontja
finom könyvílluszcrációit ; hatalmas méretű freskókat alkot (híres a neuchateli
néprajzi múzeum falát borító 189 négyzetméteres freskója), fest táblaképeket;
népszerű mint portréfestő; se szerí, se száma grafikus szerzeményeinek. Jórészt
ezirányú alkotásairól számolt be a Nemzeti Szalon termeiiben rendezett kiál
lítás és elsősorban művészi igényű plakátjaival keltett őszinte érdeklődést,

Mozgékony elme. Korunk nagy szociális kérdéseivel vívódik, amikor a kúszált-
. ságot, bizonytalanságot, rendezetlenséget jelképező színcsomóíba belekarcolja

rnetszön éles, vílágosrajzú, ötletes, tévedhetetlen bíztenságú vonalkompozicióit:
rendet, békét, harmóniát teremtve ott, ahol az élesszemű megfigyelő is csak
tétován próbál tájékozódni.

Ez a magabiztos, derűt és erőt sugárzó, reménytkeltő állásfoglalás a ro
konszenves művész vérmérsékletére jellemző. Ellensége a hosszas ellenállással,
szívós kitartással, kínos erőfeszítéssel, lépésről-lépésre kiharcolt részeredmé
nyéknek. Hirtelen, egyszerre akar a célba találni. Karnyújtással elér, megfog
minden korszerűt, de mégiscsak távolból, a kívülálló sebezhetetlenségével szól
hozzá a legégetőbb mai problémákhoz.

Naív művész talán? Korántsem, Csipetnyi gyermekes önfeledtség -síncsen
benne. Inkább nagyonis éntudatos, józan, nyitottszemű, Rajong a technikáért, a
civilizáció rnínden újításáért. Semmi se keriiliel a figyelmét, ami a felületen
történik. Fogékonysága, felvevőképessége. adatgyűjtő, ismeretgyarapító kedve
igen nagy. Erős benne az utánzó, áthasonlító hajlam. - Az antik müvészettől

a legmodernebb technikai és stflusmegoldásokig, a legkülönbözőbb kifejezési
formákat kipróbálja, gyakorolja, módosítja. Virtuóz fürgeséggel játszik az ábrá
zolás Iehetőségeivel. Különös vonzalommal foglalkozik szimbolikus térnákkal.

Leleményes a szerkesztésben. Fejlett formaérzékével és kombínáló tehetsé
gével, valóságos zenei hatást keltő kontrapunktikával, többszólamúsággal dol
gozik. Ha már a mélységbe nem is száll le (elvégre, a szintetikus összefoglalás
és a legkülönbözőbb részjelenségek egybelátása. a teremtő géniusz sajátossága
s merőben alkati vonás), legalább felületi rétegezödest és egymásmellettíséget
kísérel megoldani, olykor megleapó finomsággal. Vonalvezetése könnyed, ele
gáns, azonnal szembeszökő s futó pillantásra elragadó. Kitűnően jelenetez, cso
portosít. Es rnert friss megfigyelő, élénken és érdekesen ábrázol. Nem..véletlen,
hogy tüneményesek a plakátjai. Lelkes műgonddal, művészí becsvággyal sike
rűlt magas művészi fokra emelnie a hirdetőoszlopok kérészéletű falragaszait.
Ékes bizonyságul, hogy nem a műfaj nemesít, hanem maga az alkotás.

Szeretí a színjátszó, tükröző fényhatásokat. Olyan tulajdonságok, aminek
az illusztrátor is hasznát veszi. Okori drárnákat és modern verseket egyaránt
rnohó megértéssel illusztrál. És míközben egyre szélesebb átkarolással tesz ma-
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gáévá mmden megfogható, elérhető tudást és tapasztalást, ösztönös sóvárgással
törekszik a kifejezés tömörségére. Az olasz reneszánsz tondóiáoa, ebbe a leg
egyszerubb s legklasszikusabb, kerek keretbe illeszti a képmást, egy egyszeru
felnagyított arcot például, de úgy, míntha ez az arc előttünk elevenednék meg.
A mélyibepillantás illúzióját keltve a legjobb úton halad, hogy monumentális
remekeket hozzon létre.

Az "UNESCO" reprodukciós akvarellkíállftása szeszélyesen válogatott, al
kalmi gyűjtemény hatását keltette. Mintha csak egy lelkes műgyűjtő szmes
fotó-albumát Iapozgatná a látogató, műélvező élményeinek ébrentartására. Más
célja nem is lehet az ilyen kiállításnak. Mint az illusztrált katalógus: emlé
keztet, tájékoztat, ismereteket tágít, esetleg új alkotásokra serkent. Az akvarell
a legérzékenyebb, Iegegyéníbb, legközvetlenebb művészi megnyilatkozás. Olyan
eleven és meghitt meglátás, aminő csak a legbizalmasabb baráti beszélgetés
során marad vissza bennünk. Még a legsikerültebb, hajszálig pontoonak tűnő

reprodukció is végső eredményül, eleget téve adatszolgáirtató feladatának, égő

hiányérzést ébreszt az eredeti után és ez így van rendjén. Régi kínai s japán
művek mellett seregnyí közismert nagy név vonult fel e t árüaton : Delacroixtól
Chagallig, Picassóig. (Haits Géza)

AZ ALGIRI HABORÚ MÖGÖTT. Március hónapban országos gyüjtés folyt
nálunk az algériai menekültek javára. E sorok irásakor mem ismerjük az ered
ményt, de bizonyosra vesszük, hogya gyüjtés kellő sikerrel járt, s hogy abból
a hívő katolikusok is megfelelően kivették részüket. Bizonyosra vesszük az
utóbbit nemcsak azért, mert vallási parancs és erkolcsí: kötelesség, hogy azok,
akik az evangélium követőinek nevezik magu/rot, szerető szívvel és segitő kéz
zel álljanak oda azok mellé, akik inséget szenvednek. De -mert eléggé köztu
domású, hogy egy olyan háború ártatlan áldozatait kívánja felkarolni a nem
zetközi összefogás, amelyet maguknak a francia katolikusoknak irányadó sze
mélyiségei értelmetlennek mondanak. Nálunk pedig, akik teljesen érdektelenül
tudjuk szemlélni a dolgokat, vita sem lehet arról, hogy az algériai felszabadító
mozgalom igazságos ügyért harcot

Bármelyik lexikonból vagy modern világtörténelemből nehézség nélkül
megállapíthatjuk: Algéría tipikus példája annak, hogy miként hajtották végre
európai hatalmak a mult században Afrika gyarmatosítását. Akár az érveket
vagy ürügyeket, akár a módszereket vizSgáljuk, aligha találunk egyet is köz
tük, amely ne a kizsákmányolásra törekvő kapitalizmus és a nyers imperializ
mus etikátlanságát tükrözné. S egészen természetes, hogy c, kihasználtságnak
és elnyomottságnak ez az állapota Afrikában sem tarthatott a végtelenségig.
Kitűni~ nbból is, hogy amíg 1939-ben - nem tekintve a Délafrikai Unió külön
leges esetét - Libéria volt az afrikai kontinens egyetlen független állama, ad
dig ma nyolc ilyen állam van, egyes gyarmati teTÜletekpedig annyit máris
kivívtak, hogy határidős szerződésben igérjék meg függetlenségüket. És a töb
biek ? Azoknak törzsökös lakói sem hajlandók belenyugodni politikai és gazda
sági aléretuieltséqiikbe. Modern kifejezéssel élve, "lánc-zendülések" szántják
végig e pillanatban is az angol uralom alatt álló Rhodéziát, Nyasszaföldet
és Tanganyikát. Felkeléseket jelentenek Belga-Kongóból, sőt az Egyesült Nem
zetek Szervezetének gyámsága alá helyezett egykori Olasz-Szomáliából is. Egy
részt szabadságukat követelik az afrikaí népek, másrészt azoknak a mester
kélt határoknak és erőszakos széttagoltságoknak megszüntetését, ,amelyeket a
gyarmatosító hatalmak osztozkodása kényszerített ki. Rhodézia és Nyasszaföld
nemzeti vezetői például egy új keletafrikai állam felépítésén fáradoznak, amely
a Nagy Tat'aktól Etiópíáig húzódnék. Egy másík nagy állam az elgondolás sze
rint Olasz- és Brit-Sz01rnHiát, Dzsibuti francia partvidékét és Kenya északkeleti
részét foglalná magában.

Ilyen háttérbe kell tehát belehelyeznünk Algériát. Camus, az ismert fran
cia író, akí több regényéhez ís Algéríátválasztotta keretiil, nemrégiben nyil
vánosságra hozta az algiri konfliktus megoldására vonatkozó elképzeléseit és
javaslatait. Nem tekinthetjük fel.adatunknak, hogy ezekkel foglalkozzunk 
túlságosan belevinne a napi francía politikába. S bizonyára jobban is érzékel
teti velünk a konfliktus lényegét Driss Chraibi algiri arab író. Azt állítja, hogy
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ismertette egy öreg kabHlal Camus fejtegetéseit s erre föl ez ,a következőket

felelte:
"Fiam, egy történetkét mesélek el neked. Itt van egy nő, Fatimának hív

ják. Egy férfi meghódította - legyen Fran<;ois a rneve. Egy ideig Fatíma egzo
tikus szerető volt számára. Utána azonban megunta. Gyakran megcsalta, oly
kor meg is ütötte, enni sem adott neki. Egy szép napom Fatim.a el akart menni:
szenvedélyes jelenet, ordítozás, sikoltozás, verekedés. ,Hogyan? - kiáltotta
Fran<;ois - én húztalak ki a mocsokból, most meg hátat mersz fordítani?' És
elárasztotta a jogi érvek özönével, amiből Fatima egyetlen szót sem értett 
hogyan ís értett volna? Mindketten a bíróhoz mentek s most, fiam: minthogy'
a két ember éveken át együtt élt, mivelhogy törvénnyel nem szabályozott kap
csolatukból gyermekek is származtak, arra itélik őket, hogy a jövőben is együtt
éljenek - de házassági kötelékben. Tartós megoldás-e, fiam, ez az észházas
ság ? A nő nem szereti már azt a férfit, a férfi megveti a nőt s ugyanakkor
- érdekes módon - ragaszkodik hozzá. Mi a nézeted erről ?"

Az öreg kabil persze csak a felszínét látja a problémának - fűzi hozzá
Dríss Chraíbí. Algéria része a rnuzulmán világnak s nem egyedül róla van szó.
Nincs szükség arra, hogy holmi romantikát keressünk, ám tévedés lenne az is,
ha mohamedán fanatízmust emlegetnénk. A valóság az, hogy az Izlám népei
többszázados tespedés után öntudatra ébredtek és ezzei olyan történeti folya
matot indítottak el, amely nem egy vonásában Goethe és Victor Hugo Európá
jának forrongásával vethető össze. Chraíbi szerint nem az Idám, mint ídeoló
gia, van megujhódóban, hanem a muzulmán népek ujhódnak meg társadalmi
tekintetben s ez a megujhódásuk tiszta európai fogalmakra támaszkodik: po
litikai függetlenség, nemzeti szabadság, szociális reformok, sztrájkjog, igazságos
részesedés bármiféle javakból.

S ami a mohamedán őslakosok előtt célként lebeg, ugyanaz lelkesíti Afrika
néger népeit is. Mint tudjuk, Afrika legifjabb állama, Ghana, 1957-ben nyerte
el függetlenségét. Miniszterelnöke a jelenleg 50 éves Kwame Nkrumah, akít
katolikusnak kereszteltek, ma azonban "felekezetnélküli kereszténynek és mar
xista szocialistának" vallja magát. Külföldi egyetemeken ,tanult, nagy művelt

ségű, érdekes egyéníség. Amikor az angolok 1951-ben kénytelenek voltak már
számot vetni az aranyparti négerek felszabadulási törekvéseivel, Kwame
Nkrumaht egyenesen a börtönből hozták ki, hogy egy átmeneti rezsim kormá
nyának élére állítsák. O jelentette ki legutóbb:

"Követeljük, legyen vége a kolomíalizmusnak mindenütt. Egész Afrikát
szabadnak és függetlennek akarjuk látni... Gyakran szemünkre vetnek egy
,fekete nacionalizmust' vagy fordított faji gőgöt. Azt hiszem, becsületes va
gyok, ha azt mondom, hogy nálunk sokkal inkább az alapvető emberi jogok
igénytéséről van szó, mint külön bőrszínről. Magától értetődik, hogy különös
rokonszenvet érzünk fajrolconaink iránt. Am Tunéziával semmiféle faji kötelék
sem fűz össze bennünket, mégis teljes erőnkből mellette állunk. De mi ma
gunkat az általános emberi közösség részének is érezzük, amely közösségben
az ember, mint ilyen, és nem a bőrének festéktartalma játssza a döntő

szerepet ... Ugyanakkor azomban nem békélhetünk meg a fordított rassziz
mussal és az idegen eredetű törpe kisebbség uralrnával sem Afrikában."

Hangoztatja a ghanai miniszterelnök: ő és barátai tisztában vannak azzal,
hogy nem lehet kitörölni a történetből azt a száz vagy százötven évet, amely
Afrikát és Európát szoros közösségbe vomta. Ez a történeti tény a jövőben is
együttműködésre vezethet - "feltéve, hogy idejében hozzájárulnak független
ségünkhöz és elismerik egyenjogúságunkat". "Csak akkor fordul át a helyzet
elkeseredésbe és ellenségességbe, ha az idegen ura,lmat fenn akarják tartani."

Nem vitás, hogy az eddig gyarmati sorsban tartott népeknek ez az egyete
mes megmozdulása szintén egyik jelensége annak a kritikus periódusnak,
amely már a mi életünkben elkerülhetet/,enül bekövetkezett. Miután 'az embe
riség éoezretles hullámzások és vándorlások nyomán betöltötte az egész plané
tát, a technikai felkészültség és a kulturális igények egységesülése ellentmon
dásba került azzal, hogy Európa tovább is rátelepedjék a többi komtinensre. A
magistrátust, amelyet Európa gyakorolt eddig, mindenütt elutasitják. Nem fo
gadják el, hogy a fehér faj kiváltsága lenne törvényt szabni az emberiség többi
részének. Vj emberi egység és közösség van kialakulóban, amelyben minden
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Jajnak mealesz a saját szerepe. S ez a iotuamat a mi megitélésünk szerint 
ha a szükségesség benne bölcsességgel is párosu~ - a nagy ~ehetőségek mellett
nagy reményekre is jogosit. (V.)

A TURINI LEPLET, amelyet a jámbor hagyomány Krisztus Urunk halotti
leplenek tart, közönségünk HYII1ek prágai orvos nagy feltűnést keltő könyvei
.alapján ismeri. Most a "Light" című angol folyóirat, majd nyomán a "Mensch
und Schiclksal" című német lap beszámol azokról a kutatásokról, amelyeket a
leplen szakemberek, tudósok végeztek. Az ismértetések érdekessége, hogy az
.említett lapok nem hitbuzgalmi, sőt nem is katolíkus jellegűek. Annak az
irányzatnak az orgánumai, amely a katolicizmustól függetlenül keresi a magya
rázatot a különbözö természetfeletti, v:agy legalábbis eddígi ismereteinkkel meg
'nem magyarázható jelenségekre. A katoliikus vonatkozású rendkívüli jelensé
.geket is a mi magyarázataínktől függetlenül szemlélí és a katolikus felfogást
nem egyszer bírálja.

A turini halotti lepelről az első írott feljegyzés 1353~ból való. Arról szól,
hogy Geoffroy, Charny grófja odaajándékozta a Troyes közelében fekvő Lirey
apátjának. Arról, hogy miképpen került a lepel a gróf tulajdonába, csak feltevé
-sek vannak. Minden bizonnyal az egyik keresztes hadjáratból hozta, melyben
a francia trónörökös oldalán vett részt 1336-ban. Addig a hagyomány szerínt
egy konstantinápolyi kolostorban őrizték az ereklyét.

A XIV. század a francia történelem egyik legzavarosabc korszaka. A lep
let a lireyi kolostorból visszavitték a Charnyak várába, hogy biztonságba he

'Iyezzék. ott is maradt a család tulajdonában. A család egy későbbi nőtagja,

Charny Margít, aki útjain szüntelen magával hordozta az ereklyét, 1452-ben
valamilyen alkalomszerű felbuzdulás hatása alatt odaajándékozta Lusignan
Annánaik, a savoyai herceg feleségének. Erttől kezdve a lepel a savoyai her

.cegek bírtokában maradt. Sokszorosan ősszehajtogatva egy ezüst szekrénykében
őrizték a hercegi kápolnában Chamberyben. 1532-ben tűz ütött !ki a kápolná
'béJJ!!1 és az ezüst szekrényke egy 'része is megolvadt. Az olvadt ezüst cseppek
kis lukakat égettek az összehajtogatott lepel egyik sarkába. Ha kiderftlk, most
is látni tizenkét lukat rajta. A sérüléseket később klarissza apácák kíjavítot
táJk. Ezektől az aprócska lukaktól eltekintve a lepel sértetlen maradt.

A savoyai hercegi család 1535...,ben elhagyta Chamberyt, Magukkal vitték a
leplet Nizzába, Vercellibe, majd Turinba. Azóta ott őrzik az ereklyét Turinban,
a keresztelő Szerit Jánosról el:nevezett katedrálisban.

Az elmúlt század raoíonalistáí kézlegyintéssel tértek fölötte napirendre. A
többi ereklyével együtt a hiedelmek lomtárába utalták. Az első nagy izgalom
hívők és hitetleneik között a turini lepel körül 1898-ban kavarodott fel, amikor
'Socondo Pia turini polgár engedélyt kapott, hogy az ájtatoskodás céljából köz
szemlére kitett ereklyét Iefény'képezhesse. Pia, amikor az előhívott lemezt szem
ügyre vette, legnagyobb meglepetésére egy pozitív képet pillantott meg rajta,
amelyen egyre határozottabban ismerte fel egy arc és egy test formáit.

A lepel, mint egy fényképlemez, test negatív vonalait és formáit őrzi. Sőt,

nemcsak test formáit, hanem sebek, vérzések nyomait is. A test melli részén
és hátán korbácsütésből származó sebeket. melyek háromágú fémgolyókban
végződő korbácsoktól erednek A fej i részén tövisszúrások ejtetrte sebek vér
csöppjeit lehet kivenni. A vállrész széles sebhelyek nyomát őrzi, arrülvenek ne
héz teher cipelése alatt szoktak kcletkezní. Az oldalán ott látható egy mellseb
vérzése, a csuklókon a szögütötte sebeké. Nincs lenyomatuk a hüvelykujj aknak.
A jobb láb teljes egészében krvehető, abal lábnak csupán a sarka. A lábszára
kon semmi jele nincs a megtöretésnek.

Erthető, hogy a felfedezés egyformán izgalomba hozta a hívőket, de a nem
hívőket is. A Iegkülönbözöbb foglalkozású és hivatású tudósok, szakértők vizs
gálták az újra meg újra lefényképezett leplet, kutatva: hogyan, milyen körül
mélyek között kerülhetett rá a test negatív képe.

A négy evangélium a következőket említi Krisztus lepléről: "József, miután
levette a testet, tiszta lepelbe takarta és szilklába vájt új sírboltba helyezte."
(MMé 27. 59-60.)

"Az (József) halotti leplet vásárolt, majd levette öt és begöngyölte a le
pelbe." (Márk, 15. 46.)
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"Aztán levette, lepelbe takarta és egy sziklasírba helyezte, amelybe még
-scníkit sem temettek." (Lukács 23. 53.)

"Fogták Jézus testét és fűszerekkel együtt gyolcsba göngyölték. így szokás
temetni a zsidóknál." (János 19. 40-41.)

Az evangéliumok rnind arról tanúskodnak tehát, hogyaköreledő szombat
miatt nem volt idő a testet alaposan előkészíteni és megmosni a temetéshez.
Úgy, amint a keresztről levették, begöngyölték, illetve János tanúsága szeriJnt
fűszert is tettek hozzá és eltemették a sziklasfrba. Vérben, veritékben és fű

szerben fürödve feküdt Jézus a sziklasír nyírkos mélyén harminchat óra hosszat.
Mit mond a turini lepelről a szakszerű vizsgálat?
A legelsők egyike, akinek az érdeklődését a lepel annyira felkeltette, hogy

tudományos vizsgálatokba kezdett, Paul Vignon volt, a párisi egyetem biológia
tanára. Számos kísérletet végzett a megismételt felvételek lemezei alapján. Ku
tatásai nyomán az a meggyőződés alakult ki benne, hogy a leplen levő negatív
képet párolgásí folyamat hozta létre. AbaJmás foltok oly Iehelletfínoman áe
nyaltak, hogy létrejöttükhöz valamilyen párolgást kell feltételeznünk, mégpe
dig olyat, amely-testből szállt fel. A foltok erőssége igen különböző, aszerint,
hogy mennyire tapadt a vászon a bőrfelülethez. Ezt a körülményt megismé
telt laboratóriumi kísérletekkel vdzsgálták és állapították meg.

Vignon határozottan állítja, hogy a leplen látható kép Jézus testétől szár
mazik. Az Üdvözítő tetemét nyirkos légkör vette körül a sírban, a rnosatlan
test verejtéke ammoniákpárát termelt, az elvegyült az aloeval, a fűszerrel.

melybe János tanúsága szerímt Jézust göngyölték és ez hozta létre a barnás
foltokat.

A másik neves tudós, aki kísérletí megfigyeléseket végrett a turini leplen:
G. Judíca-c-Dordiglia, milanói egyetemi tanár. Vízsgálataival ugyancsak azt ál
lapította meg, hogy a leplen látható barna foltok aloe, mdrrha és emberi verí
ték keveredéséből keletkeztek.

Amint fentebb említettük, a halotti leplen sok vérfoltot lehet látni. Eook
között vannak igen élesen körülhatároltak. Ilyenek a csuklők helyén, a lá
bakon és az oldalon. A vérfoltok is akkor ivódtak a lepelbe, amilkor a test a
sírba került. Amint az imént idézett tanár mondja: a nyirkosság és az ammo
níákoára fellazították a véralvadéket. A folyamatot a kísérletek kapcsálIl is
mételten felidézték.

Egy ponton azonban a kísérlet - noha kétszáznál többet vélgeztek - mín
dig csődöt rnondott. Valahányszor a leplet a testről lefejtették, a véralvadékole
felszakadtak és a sebek éles körvonalai azormar megsemmisültek. A vizsgáló
dások szerint tehát a turini leplen levő foltokat nem lehetett előidézni oly
módon, hogy emberi kézzel fejtették le akármilyen testről, vagy éppen Krisz
tus testéről. Különben a véralvadékole felszakadtak és szétfolytak volna rajta,
amint a kísérletek során Vignon minden alkalommal tapasztalta. Ugyanez tör
tént volna a .prof'esszor szerint abban az esetben is, ha Jézus egy tetszhalál
szerű állapotból tér magához és önmagát szabadítja ki a lepelből.

Ez az, aminek hallartáro a párisi egyetem hitetlen anatornia tanára, dr.
Hovelacque íigy kiáltott: "Hiszen akkor Krísztus feltámadt halottaiból !"

Vignon tárgyilagosabban nyilatkozik kísérleteiről: "A tudományos vizsgát
latok főfeladata jelen esetben: lehetőleg megmagyarázni, hogyan vált el a le
pel a beléburkolt testtől, ha pedig egy ilyen magyarázat képtelenség, úgy vá
laszt adni arra a kérdésre, hogyan tünt el belőle a titokzatos vendég ?" (M. E.)

CANTUS CANTORUM. A Szent István Társulat kiadásában nemrégiben
jelent meg az 1958-as keltezéssel Harmat Artur és dr.Werner ,Atajos ezerkesz
tésében a Cantus Cantorum, azaz "Szertartáskönyv karnagyok, kántorok, éne
kesek, egyházzenésznö1'endékek és a szentzene minden barátja számára" má
.sodilc tetemesen bővített kiadásban, kitűnő papíron, dó inyomdatechnikával,
29.22-es formátumban, izléses kötésben 340 oldalnyi terjedelemben. Ahogy ·a
szerkesztők a magvas előszóban kifejtik, hármas cél vezette őket munkájuk 'el
készitésénét: 1. az eddigi szertartáskönyvek könyvárúsi forgalomban már nem
kaphatók; 2. a Nagyhét Megújított Rendje praktikus .kiadásban ,nálunk még
egyáltalában nem hozzáférhető és 3. a szent zenemagyarorszá.gi erőteljes [ei-
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lődésével és a liturgikus szellem <örvendetes elterjedésével újabb és magasabb
ig?nyek is jelentkeztek.

A Cantus Cantorum tk kar, ill. la kántor énekeit gregorián dalLamban lati
nul tartalmazza. A magyar szövegeket Szunyogh 1944-ben megjelent IMagyar
Latin Misszáléjában :található ,forditás szerint közli. A ,kötet első része általá
nos tudnivalók címmel ismerteti a főbb egyházzenei rendeleteket: Szetit X. Pius
"Inter pastoralis officií sollicitudines", 1903. XI. 22., XI. Pius "Divini cuitus
sanctitatem", 1928. XII. 20. és XII. Pius "Musicae sacrae disciplina", 1955. XII.
25.; a gregorián énekkel és orgonakíséretével,a latin olv<asás szabályaival, va
lamint a directoriummal kapcsolatos tudnivalókat. A második rész a nagy- és
kismisével, valamint az áldoztatással foglalkozik. Az egyházi év alkotja a har
madik fejezetet: a proprium de tempore és a proprium Sanctorum. A negyedik
rész a gyakrabban (szentbeszéd, szentségkitétel és szentségi áldás, litániák, idő

szaki Mária antifónák, májusi, június i és októberi ájtatosságok, szentóra) és a
ritkábban (Veni Sancte, püspökfogadás, bérmálás, esküvő, nászmise, orgona- és
harangszentelés, termésbetakarítási hálaájtatosság, Te Deum) előforduló szer
tartásokat tartalmazza. A függelékben az Oltáriszentségről, az Úr Jézusról, a
Boldogságos Szeni Szűzről szóló különféle énekek, valamint a püspökfogadás
kor éneklendő Sacerdos et Pontifex és a Keresztelő Szent János tiszteletére ú't
Ut queant laxis himnusz kaptak helyet. A kötet zárórészét képezi a közel 350
címszót magában foglaló ügyes liturgikus és zenei szótár, valamint a 200-nál
több latin ének betűrendes jegyzéke. sok mély gondolatot tartalmaz a szent
zenéről az egyes lapok alján maradt helyet kitöltő idézetek: Szent Agoston,
Liszt Ferenc, Beethoven, Mozart, Wagner, Gounod, Erdős René, Huysmans, Pro
hászka, Ady (Kis karácsonyi ének c. verse), Bach, Sik Sándor (Assisi Szertt
Ferenc Naphimnuszának fordítása) írásaiból.

A Nagyhét Megújított Rendjével kapcsolatban hiányoljuk, hogy a szer
zők nem vették vagy talán már nem vehették jim/elembe a Rituskongregáció
1957. február l-én kelt "Ordinationes et declarationes cirea Ordinem Hebdo
madae Sanctae instauratum" felíratú dekrétumát, valamint a Memori le Rituum
III-IV. fejezete helyébe lépett "Ritus simplex Ordinis Hebdomadae Sanctae
instaurati"-t (1957. II. 5.). A többször idézett 1945-ben megjelent esztergomi
Praeorator mellett az Esztergomi Érseki Főhatóság által 1955. október 24-én
3035/1955. szám alatt kiadott liturgikus rendelkezéseket is haszonnal alkalmaz
hatták volna.

Sajnos éppen a nyomás közben adta ki a Riturkongregáció igen jelentős 33
oldal terjedelmű instrukcióját XII. Pius pápa "Musicae sacrae disciplina" és
"Mediator Dei" enciklikájával kapcsolatban a szent zenéről és a szetit liturgiá
ról 1958. szeptember 3-án; ezt a sok új és világos előírást tartalmazó végrehaj
tási utasitást így már nem is dolgozhatták bele kiváló munkájukba. A liturgiá
ban ugyanis állandó a fejlődés, ahogy b. e. XII. Pius pápa 1947. szeptember
18-án a falakon kívüli Szetit Pál bazilikában 1Ti,Ondotta: "a liturgia, az Egyház
tekintélyével meghatározott minden istentisztelet, tartós és élő valóság, mely a
századokon át teljesedett ki", s bátran hozzátehetjük: teljesedik ki napjaink
ban is.

Szívből kívánjuk, "hogy ez a könyv is - mely Bárdos Lajos szerint párját
ritkítja a nemzetközi szakirodalomban (Új Ember, 1959. II. 1. 3. o.) - segítse
a magyar kántorokat és énekesrendet abban, hogy kellő lelíciilettel, felkészült
séggel és művészettel álljanak a liturgia szolgálatába" (5. o.), és tetieseüienek
be mindenkinél Szent Agoston szavai: "a szent igék énekformájában bensőbben

és igazabban lendítsék, tüzeliék a lelket a jámborságra" (18. o.). (KQvách Zoltán)

Felelős kiadó: Saád Béla
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