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Idegen szavak. - Rónay György bevezető cikkében, amelyet Jean-Claude
Renard verseihez írt: szürrealizmus - az irodalomban az az 1924-ben meg
indított mozgalom, amely Rimbaud, Lautréámont és Apollinaire költésze
tére hivatkozva arra' törekszik, hogya tiszta gondolatot fejezze ki, mentesítve
azt a tudat, valamint az erkölcsi és társadalmi előítéletek ellenőrzésétől. Leg
Jelentősebb képviselői a francia költészetben: Breton, Aragon és Éluard. Ugyan
ebben a cikkben: o1'fizmus - utalás a görög mitológíában Orfeusz nevéhez
fűződő misztériumokra és a velük összefüggő költészetre. Altalában misztikus
ihletésű szemlélet, gondolkodásmód és költészet. - Tamás György Einsteinről

szóló tanulmányában: fenomenológia - fenomenon görögül azt jelenti, hogy
jelenség. A fenomenológia tehát a jelenségek tana. Hegel filozófiájában azok
nak az eszméknek tudománya, amelyek az érzéki megfigyelés nyomán tűnnek

fel előttünk. Ugyanebben a cikkben: pozitivista - a pozitivizmus August
Comte nevéhez fűződő filozófiai rendszer, amelynek alaptétele, hogy pontoolan
csak azokat az igazságokat ismerhetjük meg, amelyekhez érzéki megfigyelés
vagy kísérletek útján jutottunk.

B. lU. Pécs. - Szívesen idézünk olvasónk leveléből, mert közérdekű kérdé
seket tesz szóvá. Persze igazságtalanság lenne általánosítani (olvasónk mintha
kissé hajlana erre), de ha csak szórványosan fordulnának is elő a kifogásolt
jelenségek, akkor is érdemes beszélni róluk. Azt írja olvasónk: "Vagyunk né
hányan - sajnos, egyelőre valóban kevesen -, akiket a templomban, főként

a szentmisén nem a liturgia zavar (mint azt az olvasótársunkat, akinek a ja
nuári számban a Kis Út válaszolt), hanem a liturgiát zavaró körülmények.
Azt reméltük, hogy ezek március 7-étől eltűnnek, legalábbis nagyrészt; de a
helyzet alig változott. Az a látszat (bár ne lenne igazt), hogy az egyháziak
sem szívesen fogadják a változtatást; végrehajtják, ami "parancs", egyébként
azonban ragaszkodnak a megszokotthoz. így aztán több lett a közösen mon
dott imádság, de a valódi célhoz: a híveknek a liturgiába való bevonásához,
a szertartások rncgórtetéséhez és a celebránssal együtt-imádkozáshoz nem ke
rültünk közelebb. Legjobb példa erre, hogy néhol elmondatják az apostoli
hitvallást még akkor is, ha a misében nincsen Credo; a miséző ezt természe
tesen nem várja meg, tehát a hívek nem. figyelhetnek a főrészre: a felaján
lásra, a közös imádság míatt," Ugyanezen a helyen, olvasónk tapasztalata sze
rint, nem tartják meg a liturgikus énekrendet, megmaradtak a helyi hangos
ima-betoldások, valamint a "kombinált" szertartás, amikor litániát énekelnek,
hangosan rózsafüzért mondanak a mise alatt. Olvasónk azt is kifogásolja, hogy
mint írja "egyes misézők kisajátít ják az ídőnyereséget". Egyikük ki is jelen
tette volna, hogya "változtatás nem azért van, hogy kevesebb időt töltsünk a
templomban". A túl hosszú prédikáció miatt nagyon elnyúlik a csendes mise
is. Olvasónk hallotta, amikor hogy egy ilyen egy óra hosszat tartó mise után
olyanok is kevéssé épületes megjegyzéseket tettek, akik a mise alatt különben
példaadóan viselkedtek. Szerinte, akik az eféle jelenségekben hibásak, nem
hiszik el, hogy az egyház tudja: miért rendel el valamit?

Olvasónk leveléhez a magunk részéről ismételten csak azt szeretnénk hoz
záfűzni, hogy nem hisszük, hogy az általa kifogásolt - és joggal kifogásolt
jelenségeket - általánosítani lehetne. Éppen ellenkezőleg, számtalan esetben
tapasztaltuk, hogy papságunk zöme megértően, sőt lelkesen igyekszik a Iitur-



l 965 VIGILIA JÚNIUS

gíkus reformnak nemcsak betűje, hanem szelleme szerint is eljárni. Ugyan
akker meg kell mondanunk, hogy nem ez az egyetlen hozzánk érkezett levél,
amelyben a hívek a hosszadalmas prédikációk míatt panaszkodnak és ez bi
zony megszfvlelcndő dolog. Annál is inkább, mert az összes hivatalos meg
nyilatkozások, kezdve a Szefitatya idevágó beszédével, egyöntetűen a rövid,
10-15 percnél tovább nem tartó homiliát sürgetik, amely lehetőleg az ünnep
hez, annak perfkópáihoz kapcsolódjék. A reformmal egyébként valóban nem
csak az velt az egyház célja, hogy az istentiszteletet néhány fölösleges sallang
tól rnegszabadítsa, hanem az is, hogy a zaklatott életű, modern ember terhein
könnyítsen. Az olvasónk által idézett kijelentés tehát, ha így hangzott el, va
lóban nem mondható szerenesésnek. és olyan szellemtől ered, amelytől az
egyház ma mindinkább távolodní igyekszik. Az Isten felé fordult életnek kü
lőnben sem az az ismerve, hogy mennyi időt töltünk a templomban, hanem
az, hogy a templomtól távol is, munkaaelyen vagy kiránduláson, állandóan
Isten jelenlétében tudjuk magunkat.

P. M. Hatvan. - Olvasónk levelében olyan jelenséget tesz szóvá, amely
ről napilapjaink is több ízben megemlékeztek már. Egyes televíziós adások se
kélyes és durva stílusáról van szó, amely - mint olvasónk írja - semmiképp
sem illik egy ilyen Ieritos közművelődési intézményhez. Olvasónknak lénye
gében természetesen igaza van. De azért a kérdés megítélésénél bizonyos ár
nyaltságra van szükség. A levél felháborodással említi Brecht "Koldusoperá"
jának közvetítését is, a győri Kisfaludy Színházból. Ennél a ma már klasszi
kusnak számító műnél a környezetrajznak, a művészi ábrázolásnak elkerül
hetetlen velejárója bizonyos vaskosság. Más kérdés, hogy az eféle előadás

csak felnőtteknek szól és ilyen esetekben a televízió tulajdonosának kell
ügyelnie arra, hogy kiskorú gyermekek ne nézzék az előadást. Abban azon
ban már tökéletesen egyetértünk olvasónkkal, hogy egy olyan filmben, ame
lyet a műsorfüzet 10 éven felülielvnek ajánl, nem szabadna előfordulni az
általa leírt brutális jeleneteknek és az ilyen iajta kifejezéseknek, hogy "dobta
a pali a csaj t", "stex" stb. "A civilizációnak és a kultúrának - írja szósze
rint olvasónk - mindnyájan munkásai vagyunk, illetve akarunk lenni és
éreznünk kellene ennek az erőfeszítésnek [elentőségét, Meg kell állapítanunk,
hogy valóban szépet és dicsérendőt az orosz flimekből és TV előadásokból

kapunk, mert azok durvaságmentes, kulturált beszédmodorú, ocsmány sza
vaktól teljesen mentes, vallást ki nem gúnyoló, valóban mindenkire nevelő

hatású előadások. Miért nem vesszük át a szovjet kultúrának ezt a neme.
vonalát?"

"Művészet". - Különbséget kell tennünk a szó szoros értelmében vett
"egyházművészet" és a vallásos tárgyú művészet között. Az egyházművészet

voltaképpen alkalmazott művészet, amelynek meghatározott célja van: a hí
vekben az áhitat fel'keltése, esetleg az oktatásuk. A művész szabadsága tehát
bizonyos mórtékig megkötött, ha szakrálís célra dolgozik. Ez vonatkozik ter
mészetesen a zenére és az építészetre is. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy
van külön egyházművészeti "stílus", vagy hogy a művésznek a régi korok stí
lusát kell utánoznia, csak azért, mert azt régen az egyházművészetben felhasz
nálták. A művése a legkorszerűbb forrnanyelvet alkalmazhatja - így döntött
a zsinat is - csak arra kell ügyelnie, hogy alkotásának szakrális hangulata,
szelleme legyen.


