(Jal, szentotvas6val, etmélkeaésseí foglatják et magukat a misén, vagy éppen csak hal.gatásba burkolóznak. Az
ilyen egyénieskedés sérti a közös
szent cse.ekményt. Magánimádságra
persze ezután is szükségünk van.

Álka/ma azónban ném éi sZéntmis~,
hanem a rákövetkező' hálaadás vagy
a szentségiátoga.ás
csendes percei
olyankor, amikor a temp.omban nem
j'Olyik közös szent cselekmény.
Medviyy Mihály,

NAPLÚ
AZ "EUROPAI ORSZAGOK KATOLIKUSAINAK BERLINI BÉKEKONFERb;NCIAJA", amely hat even bclul immal' harmauik íz II en ült OSSZie, fokozatosan a nemze.közí katolnsus bekemozgalrnak egy ik jelentos es messzí
távratok felé mutato kezde.menyezéseve fejlúuiK. Azza teszi a taíalkozok helye,' Berlin, Europa egyik Iegerzokenyebb pontja, az europai proolemak valóságos roecusza . Nagy mertekoen Ioxozza, rioveu a berlini talalkozek jelentő
seget az a teny is, nogy a kontere.ncíak rencezosege, az állan uo oízousag, bátran nyúl Europa es a világ íegnenezeob kerueseinez, alkalmat acva arra, hogy
a ikiawüciz,mus megoloásoxat kereso etemet, körei IoS elrneí Kelet es Nyugat
felől egyarant. nanassak hangjukat konunensunk és az egesz világ életbevágó
proelemaira vonata.ozoan. :::; tegy uk hozzá: nem elegszfk meg a rencezoseg a
proolumak nyílt es bátor felve.eseveí, ae alaposan 10'10 is keszí tí azos; tárgyaIasat. b;zzel meg inkább növeli a taiaíkozó jeremcséget es sulyat,
A rnostaní, a lll. berlini Konferenciát is alapos eiökeszrtes előzte meg. Ez
év tavaszan ot nemzeuközr rnunxacsoj.ort vitaita meg a konferencia prenuma
és munxacsoportjai ele kerülő kérueseket, azokat a problemákat, amelyek
konfliktusok vagy egyetemes háboruic veszedelmet hordozzák magukban, vagy
amelyek ugyében nerkülözneteuenül fontos a helyes állásfoglalás a katolikus
társadalom es az egesz vítag tovabbi Iejlodese és haíacasa szempontjábúl. Az
elso ilyen munkacsoport mareius zr-en es 2~-én Berlinben ült össze, hogy levonja a Iegujaon papai encíuclixak és a zsinati hatarczatok társadaiomxrrtikájának tanuisagait, A másouik munkacsoport ápríhs ~6-án es 2'I-en Bécsben tartott ülést, hogy me.gvítassa a világbéxet fenyegető agresszíók kirobbanásának
és aZOK vísszasznrícasánaec problemait. A Buaapesten március 15-EJn és 16-án
megrendezett munkaértekeztet Európa egyik állandó problémáját, a két német
állam viszonyát, a negyeník, a svájci Isázelben április 6-án es 7-én megtartott értekezlet a víem.. mi béke felteteleit elemezve. Az ötödik munkacsoport
Mainzban, a Német Szövetsegí Kbztarsaságban április IS-án és 19-én arról
tárgyalt, hogyan lehet kiépíteni a kapcsolatokat a Berlini Konferencia és a
töncí beke mozgalom közott.
A III. Bernni Konferencián, amely az imént vázolt előkészítés után június 5-én ült össze a Német Demokrathkus Köztársaság fővárosában az Alexander Platzon emelkedő hipermodern kongresszusi csarnokban, huszonegy európai országból 350-nél több katolikus kuldött jelent meg, közöttük 50 pap. A
magyar katolícízmust nyolc egyházi és hat világi küldött képviselte.
A kongresszusi csarnok elnöki emelvénye felett hatalmas transzparens
hirdette a konferenciák alapvető célkítűzését: "Feladatunk a béke és az igazságosság, kötelességünk a háború megszüntetésére és az európai biztonság
megteremtésére szólít bennünket." Az első nap három bevezető előadása a
konferencia plenáris ülésein a nagy célkitűzés s a hozzá vezető út taglalása
jegyében hangzott el, megadva egyúttal a találkozó további felszólalásainak,
vitáinak hangvételét és stílusát is.
Edvard Kocbek ljubljanai író XXIII. János pápa ernléket idézte f'el a nagy
egyházfő halálának 5. évfordulója alkalmából, akinek Pacem 'in terris' enciklikája mínden katolikus békemunka Magna Chartaja és erőt adó forrása. Ennek a pápai megnyilatkozásnak a jegyében hívták össze hat esztendővel ezelőtt az európai katolikusok első békekonferenciáját is. Adrian F. Manning
níjmegení (Hollandia) egyetemi tanár, történész professzor előadásában azt
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fejtette ki, hogya háborúkat minderrkor emberek készítették elő es robbantották ki, az emberek kötelessége tehát az is, hogy a jövő háborúit egyszer
s mándenkorra megakadályozzák és azok kirobbantó okait kiküszöböljék a
világból. Mihelics Vid arra mutatott rá eloadásában, hogy a béke, ami az igazságosság gyümölcse, csak akkor lehet tartós, ha az elveik, amelyeken fölépült,
az emberiesség és a szeretet konkrét cselekedeteiben valósulnak meg.
A konferencia táviratban köszöntötte VI. Pál pápát és Bengsch bíborost,
Berlin érsekét. Az összejövetelt viszont táviratban üdvözölte többek között a
magyar és a litván püspöki kar, Tomasek püspök, prágai adminisztrátor, a
Pax Christi mozgalom és az Osszkeresztény Békekonferencia. A berlini összejövetel idején leplezték le a lengyelországi Wrodawban XXIII. János pápa
szobrát. A konferencia táviratban méltatta az ünnep jelentőséget, s a wroc1awi
ünnepség résztvevői is hasonló módon kívántak sikert a berlini békckonfereneia munkájához.
Az összejövetel a maga munkájának dandárját. érdembeli részét a második napon végezte el. Ekkor vitatták meg a résztvevők az öt problémát,
amelynek ügyében a III. Berlini Békekonferencia állást kívánt foglalni, szavát akarta hallatni Európa és a világ felé. A találkozó 350 résztvevője öt
munkabízoetségra oszlott, amelyekben ki-ki érdeklődése szerint vett részt.
Ezeken történt meg az állásfoglalások végleges megfogalmazása, az öt elő
készítő bizottság által kidolgozott szövegtervek és fogalmazványole alapján.
Mind a plenáris, mínd a munkabizottcági üléseken igen nyílt eszmecsere, helyenként kemény vita fejlődött ki a különböző álláspontok között.
A résztvevők nem egyszer hosszan vitatkeztak egy-egy szó vagy kifejezési
árnyalat fölött is. A vita során szinte kaleidoszkópszerűen alakultak ki a különböző csoportosulások a fölmerülő kérdésekben. Állandó csoportról, táborokról nem lehet beszélni, irányzatokról azonban igen. Az egyik irányzat. amelyet főként a szocialista országok Icatolíkusai képviseltek, a konferencia eredeti célkitűzéseihez híven, az európai béke kérdéseire a világ nagy politilkai
problémáira, a békét fenyegető veszedelmekre összpontosította a figyelmet és
azokat a lehetőségeket kereste, amelyek a vitás 'kérdések megoldását előse
gíthetik Egy másik Irányzatban. amelyet röként a Német Szövetségi Köztársaságból. Hollandiából és Belgiumból való küldöttek képviseltek, mintha a
nyugateurópai országok fiatalságának radikalizmusa talált volna visszhangra.
Ez az irányzat a "nemzedélkváltás" és az "cgyetemes forradalom" jelszavait
hangoztatta és vetette be a vitába. Eléggé érezhető különbségckct lehetett
megfigyelni az iparosodott északeurópai és a gazdaságilag kevésbé haladott
déli országok küldötteínek állásfoglalásaiban, érvelésében és szemleletében is.
A azorosabban vett valdási és egyházi kérdésekben a nyugateurópal résztvevők
egy eléggé jelentélkeny csoportja sokkal radtkálísabb álláspontot képviselt,
rnínt a szocialísta országokból való katolikusok népes tábora, amely valósággal
"mérsékeltnek" tűnt fel amazok mellett.
A munkacsoportokban lefolytatott eszmecserék és viták nyomán az utols6
nap plenáris ülésein szavazással döntötték el a konferencia végleges állásfoglalásaít, Ennek alapján három dokumentum összegezte a konferencia eredményeit, Az első dokumentum a jelenleg Párizsban folyó vietnami béketárgyalások kérdésében hallatja a Berlini Konferencián összegyűlt katolikusok
hangját. Követeli, szüntessék be a Vietnami Demokratikus Köztársaság bombázását, hangsúlyozva: ez a feltétele annak, hogy a Nemzeti Fölszabadítást
Fronttal eredményes tárgyalásokat folytathassanak a háború végleges Iölszámolásáról és megteremthessék a vietnami nép függetlensénének és szabadságának alapjait.
A második dokumentum Európa közvéleményéhez szól. A konferencia felhívja a figyelmet azoIkra a veszélyekre, amelyeket a nyugatnémet politikai
életben jelentkező revansista és restaurációs elemek jelentenek. A harmadik
dokumentum felhívással fordul Európa minden népéhez és államához: teremtsék meg közösen és együttműködve az igazságosságon alapuló béke és biztonság alapjait, hogy kontinensünk segítségére siethessen a világ gazdaságflag
elmaradott országainak, fejlődésben lévő népeinek
(Sinkó Ferenc)
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A TABERNÁKULUM JELENTóS~GE A KATOLIKUS TEMPLOMT~R

BEN. Ezzel a címmel (Die Bedeutung des Tabernakels im katholischen Kirchenraum) jelent meg az elmúlt évben Emil Joseph Lengeling münsterí egyetemi
tanár tanulmánya a lipcsei St. Benno kiadónál, mint a Pastoral-katechetische
Heite sorozat 32. füzete. Papokban és hívekbern nálunk is él az az aggodalom,
hogya templomtér átrendezése, a tabernákulum és a míséző oltár elválasztása
után templomursk kevésbé lesz lsten háza, és elsorvad az eukarisztia kialakult tisztelete és imádása, hiszen már nem a szentségház teszi a templom középpontját, Lengeling éppen ezeket a félelmeket akarja eloszlatni. Mondanivalóját tételekben foglalja össze és fejtegetéseit elméleti megfontolásokon túl
történelmi adatokkal is gazdagon alátámasztja. Tételei a következők:
1. A szent szíi~eknek a misén kívüli őrzésében az első és eredeti cél a betegek áldoztatása. Mellékcét a misén kivül történő templomi áldoztatás és a
szent színek alatt rejtő.ző Úr Jézus Krisztus imádása.
Az, hogy az imádás mellékcél és mint ilyen is második : első hallásra
riasztóan hathat. (Azóta pontosan ezt az értékrendet olvashattuk az liW7. május 25-én kelt Instructio de cultu misterii eucharistici 49. pontjában, Az ismertetett tanulmány 1966-ban készült!) Mcgszoktuk ugyanis, hogy az imádásra hívó tabernákulumot, á Köztünklakó otthonát, tekintsük templomunk középpontjának, s a hívő köztudatban a jelenlét és az imádás igazsága előbbre
valónak tűnik, mínt az áldozaté és a la'komáé, a szentáldozásé. Pedig történetileg igazolható, hogy nemazórt őrizzük az eukarisztiát, hogy írnádhassuk,
hanem azért imádjuk, mert őrizzük. (L. Beauiiuin fogalmazása.)
A nyugati kereszténységre jellemzőek, és - tegyük rögtön hozzá- valIási értékek az eukarisztda-tiszteletnek azok a formái, amelyek a XII. század tól kezdve több hullámban fejlődtek és terjedtek el. Ezeket a II. vatikáni
zsinat liturgikus megújulása sem akarja eltörölni, legJieljebb kinövéseiket
vlsszanyesegetni. De ugyanakkor tudomásul kell vennünk, hogy a közép- és
újkori eukarisztíkus jámborság formái annak az űrnek a kítöltésére jöttek
létre, amely az idők folyamán az által keletkezett, hogy ijesztően elszíntelenedett és [elentőségét vesztette a hívek életében az első helyre szánt eukarisztilkus ájtatosság: a .szentmisénck mint áldozatnak és lakomának tudatos
és tevőleges ünneplése. A zsinat utáni liturgikus megújulás folyamán természetes lesz, ha az elsődleges cél megvalósulásának mártékében halványodni
fognak az űrkdtöl tő pótlékok
Az eukarisztia őrzésével kapcsolatban legrégibb adatként a 325-ös niceai
egyetemes zsinat 13. ikánonjára szoktak hivatkozni. Ez azonban csak arról intézkedik, hogy a haldoklókat meg kell áldoztatni, de nem szól arról, hogy a
partikulát ehhez őrzötit készletből, vagy közvetlen előtte mondott szentmiséből
veszik, Aranyszájú Szent János a legrégibb tanú arra, hogy betegellátás céljára őrizték az eukarisztiát. A kelett és az anglikán egyház ma is csak erre
a célra őrzi. Abban az időben, arnikor még nem volt minden nap szentmíse,
helyenként a hívek otthonában azért is őrizték, hogy az egészségesek megáldozhassanak a liturgiátlan napokon, de ez a szokás a míndennapos mísézés
általánossá válásakor eltűnt. A nyugati egyházbana XII. századtól kezdve mutatható ki az, hogy egészséges híveket mísén kívül ís megáldoztattak, és ekkoriban kezdődü; az a szokás is, hogya rnísében a hívek számára nem mindig
konszekráltak, hanem korábbi mísékröl maradt partikuláűckal történt az áldoztatás. Általánossá azonban csak a XVI. századtól vált ez a helytelen gyakorlat.
2. Az eukarisztia órzésének helye és formája a történelem folyamán gyakran változott, s a változás mindig az őrzésnek éppen előtérben álló céljával
függött össze.
Mintegy a VIII. századig a pap, sőt olykor a laikusok lakása volt az őr
zés helye. Elszórt adatarnk keleten a IV., nyugaton a VI. századtól vannak
ana, hogya sekrestyében tartják a szentséget. A VIII. századtól kezdve a
sekrestye lesz a rendes őrzési hely, de itt-ott már a templom is. A középkorban nem volt egységes intézkedés: századokon át rendkívül változatos az őr
zés helye, de alakja is. Amiben tartják, vászon vagy pergament táska, fémből,
fából vagy elerántcsontból készített szögletes doboz, kerek tégely, kis tornyos
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edényke. Ezeket azután gyakran még egy második tartóba rejtették: ládába,
fali szekrénybe, falra erősített tornvocskába, kazebtába - a mai tabernákulum őseibe. Tudunk felfüggesztett, nem egvszer galambalakú tartókról is.
•
Az oltárral sztlárdan egybeépített tabernákulumok először a XIII. század
végén jelennek meg Velencében és Toscanában, majd a XIV.' svázad elején
Németországban is kezdenpk föltünedezni. Először ugyancsak Itáliában rendelték el kötelezően használatukat a XVI. század második felében: Giber-ti
püspök a veronai, Borromei Szerit Károly a milánói egyházmegye számára
emelte törvényerőre.
::l. A római törvények a XVI. századtól kezdve írták elő az oltárhoz szilárdan hozzáépített tabernákulumot s fokozt5dó mértékben ajánlották pl~bá
niatemplomok számára annak a főoltáron való elneiuezéséi.
A tartornánv! zsinatok rendelkezései után az első általános érvényű elő
írás a Rituale Romanum 1614. évi kiadásában található. Enneik használata
azonban nem volt minden egvhávmegve számára kötelező. Amely egyházmegyékben megtartották a saját rituálét. ott mcsmaradtak az ősi eukarisztia-őr
zésí módok is a maguk váltczatossáaában. Előfordult azután ilyen eavházmeavékben is, hogy nem egyszer eltérő rendelkezések jelentek meg egymás
után.
Az egész lattnszertartású egyház számára csak az 1917-es egyházi törvénykönvv t"t,te S7,;gOn'an kötelezővé avt, hogy a tabernákulum az oltár közenén
állion (Can. l?fiQ. ll. 1.). Dp még a Kódex sem írta elő azt, hogya tabernákuIum éripen a főoltáron állion. bár ezt megj;elplőbbnek jekntette ,ki (Can.
12R'1. ll. 2.). Az azóta mesr'etent római rneanvitatikozások a zsinatig Iénvesrileg
a Khélex re-nn<>like"p<e1t ísmótelték és sürgették. utol-ára a Rüuskongregár-Ió
Hl""-h"TI kiadott tab-rnáérulum-dekr-éturna. Tartománvi zsinatok azonban már
a XVlI. s-á-ad óta többfelé előírták, hogy az őrzés helye a főoltáron álló tabernákulurn legyen.
A tarel'l'áilrult'm történetének ilyen áttekintése után Lengeling azzal a
kérdéss-I fO'ljla1ko7.i,k. hogy mennvíben szerves része a tabernákulum a katoltkus templomnak. Megállapítja, hogy
4. a katolikus istentisztelet tere nem a tabernákulum által lesz "Isten
háza".
Amint az eddig mondottakból már kitűnt, az első évezéredben az etikar i.s 7 t i á t nvuaaton is alig őrizték a ternelc-m terében, csak a XVI. századtól
vált ez általános gyakorlattá. de méz akkor is csak a plébániatemplomokban.
Fi.1. iá,kb'ln, exemnt rendele tomnlomatban PS olyan székescgvházakban, amelyek
e<,y{lMaJ nem 'plébáriiatomplomok, 1917 előtt csak szokás ioa volt az Őr7Ps. A
Kódr-x azután ezekben is előírta, A keleti rítusok - tőbbnvire a Rómával
egypsiiltek is - ma is kitartanak amellett a gyakorlat mellett, hogy r-sak betegellátás céliaira őrzik az eukarisztiát, anélkül azonban, hogy különösebb
tisztC'-lpttpJ vennék körül.
,JeU pm 7ő, hogy a temr-loms-entelésnok még az 19fi2-bpn mezú iított SZ2ftartása sem vesz tudomást a tabernákulumról. annyira nem tartia az istentis 7 t p ' e t teréhez tartozónak. Míg a miséző kelyhet püspöknek kell konszekrálnia, a tabernákulumct a pap rnezáldhat ia, de a megáldás nem is kötelező.
A mise megú iított, r ítusa is figyelmen kívül hagyja az oltáron lévő tabernákulumot, nem számol jelenlétével.
Maga az .Tsten háza" elnevezés egyébként abból az időből eredően Jelent
katolikus templomot, amikor még ott eukarisztiát nem őriztek: az első ezred
második fejéből. Az első keresztény századok óvakodtak attól, hogy az istentisztelet épületét akár a "tempium", akár a "domus Dei" (lsten háza) névvel
lllessék, mert az előbbi pogány, a második ószövetségi emlékeket idézett föl.
Sokáig a templomszentelést sem alkalmazták. mert az is pogány, illetve ószövetségi gvakorlat volt.
5. A kőből épült templom elsősorban a hívő közösséa háza.
A pogány és a zsidó templom kizárólag az istenség háza volt. ak.iről hitték, hogya cellában álló szeborban vagy a szentek szeritjében különös jelen486

léttel van jelen, rnlntegy ott laktik. A hívő közösség számára csak az előudvar
ban vagy a kapu előbt volt hely.
Az Újszövetség ismételten kijelenti, hogy a régi értelemben vett templomot a kereszténység nem ismeri. Krisztus szent emberséget, vagy a hívőket egyeniként is, közösségileg is - nevezi Isten élő kövekből épült templomának.
A hívek istentiszteleti gyülekező helyét századokon át az egyház háza (domus
ecclesiae) vagy az imádság háza (domus orationis) névvel jelölték.
Tanulmánya utolsó részében Lengeling néhány gyakorlati tanácsot ad a
tabernákulum elhelyezésére és kíalakítására.
Ajánlatosnak tartja, hogy az őrzés helye elkerüljön a miséző oltárról.
lVIindenesetre óv az elhamarkodott intézkedésektőí. Nemcsak a művészeti
adottságokat és értékeket kell figyelembe venni, hanem a hívek liturgikus
érettségi fokát, jó előkészítését is. Mindenképpen meg kell adni a helyes és
jogos szentségírnádási igényeik kielégítésére a lehetőséget mind az egyeseknek.
mind a hivők csoportjainak. A tabernákulumct tehát úgy kell elhelyezni és
díszíteni. hogy biztosítsa a zavartalan áhitatot, ugyanakkor azonban tűnjék
ki az is, hogy az áldozat oltáráé az elsőség. A szerző nagyobb templomoknáí
javasolja külön szentségí kápolna berendezését, kisebbekben az oltár közelében szentségtartó-oszlop, vagy ami kevésbé előnyös, faliszekrény fölállttását.
Teljesen új berendezés escten legmegfelelőbbnek tartja a háromszög-alapít
elrendezést: a templomtér f'őtcngclyóben álljon a miséző oltár, egyik oldalán
a közelben az ambó, másik oldalán kissé távolabb a tabernákulum. Tehát nem
kell szimmetriára törekedni.
Most, amikor újra céllá lett az ugvanazon rnisében konszekrált ostyával
való áldoztatás, nincs szükség nagy méretekre. A tabernákulum ne monumentalí tásával tűnjék ki, hanem nemes anyagával, művészí kiképzésével. Baldahinnal lehet hangsúlyt adni neki. Végül emlékeztet bennünket Lengeling
professzor arra, hogya római rendelkezések a tabernákulum belsejének kiaranyozasát kívánják és osak pótlék gyanánt engedik meg a selyemmel való
bélélést. Ezt az előírást jó lenne megszívlelnünk, mert nálunk is az a gyakorlat alakult ki, hogy a belső némi elhanyagolásával minden drágaságot a tabernákulum külseiére fordítottunk.
(Lőrincz Imre)
AZ OLVASÓ NAPLÓJA. "így szabálytalanul szabályos. - A kis káosz
nagy geometria." Ezzel a két sorral kezdődlk Csorbu Győző új kötetének első,
Ritmus, rend, zene című verse." A rend perspektíva kérdése: ki tudom-e alakítani magamban azt a távlatot, amelyben a világ és az élet, az életem "kis
káosza' végül is "nagy geometríává" rendeződik A költemény nyilván nem
véletlenül került a kötet élére; úgy is vehetjük, mint Csorba Győző lírájának
"programversét". A "ritmus, rend, zene" a különféle, sokszoros "ellenpontok"
egységéből alakul ki, illetve az ellenpontok "zűrzavarát" kell magamban egységgé klküzdenem ; tehát nem valamiféle keletiesen passzív szemlélődésről van
szó, hanem aktív, teljes vállalásukról. hogy így, ellentéteik szintézíséből vívjam ki a mindig viszonylagos, mindig kérdéses, és mindig újra kdharcolandó
harrnóniát, mely - éppen víszonylagossága és kérdésessege tudatában - sosem elpihenés, hanem inkább mindíg csak a láb megvetése a következő lépéshez. Éppen ezért mindig csupa feszültség; olyan mosoly, amelynél a száj
szögletébon, és a homlokon ott csillog a mcsoly árának verejtéke.
.

• CBoJ:'bll

Győz6:

Holnap vajon mi lesz velem?
Dzsungel-ösvényen értem eddig:
,ele1,en örömök, bajok
. fújtak rám fagyot, meleqet;
kardok kísértek és öle k,
szövetségek és árul,ások,
kibuggyanó vér s kacagás.
Akármi lesz holnap velem,
valahány béke, háború:
a vége: ritmus, rend, zene.
Lélek és ősz. M<l,gvetó, 1968,

487

Míndebben semmi elvonatkoztatás, semmi sz6lamokba való áttétel nincs;
ebben a lírában egzísztenciánk döntő kérdéseiről és tényeiről van szó: életről és halálról ("A szülőágy s a sírhely tengelye Ki tágabb, ki szűkebb körben forog") - időről és múlandóságról ("Mert gyorsul az idő, - és mégsincs
rosszabb rossz, mint hogy elszalad") - testről és lélekről ("Lélekké is bomol
a pete az anyában, - s női olyan új virág, molvnek illata, szírma - együttmozdul a szél örök fuvallatában") ; de míndig tapintható. érzékelhető, mert
rnegszenvedett konkrétsággal. Az öröm is, a baj is "eleven"; a lélek szervesen bele van ágyazva a testbe; itt semmi sem absztrakt eszme, itt állandóan
érezni a zsigerek melegét, lüktetését. És azt, hogy a költő számára ez a törtetés a világ és önmaga "dzsungel-ösvényén" nem költői játél,. hanem halálosan komoly, vérre és életre menő vállalkozás. "Én a költészetet míndig valamiféle élni-segítő erőnek tartottam és tartom - vallja. - Segít nekem,
mert kimondja s így feloldja feszültségeímet, és segít másoknak, mert kimondja helyettük is, mert nevet ad, s ezzel helyre tesz, építi a rendet. A rend
pedig az élet egvík legfőbb oltalmazója."
Innét felelőssége. komolysága ; innét kifejezésének tömőrsége. lényegre
törekvése is: "Dolgaim nehezednek bonyolódnak: szeretnék méltó lenni
dolgaimhoz - A felnőtt nem vágyik gügvögní." Engedrnénveket ez a líra
nem tesz semmiféle könnyűségnek sem érzelemben. sem kífejezésben ; "szigorú és kemény", mint a lélek, amelyről vall, és amely kezeskedik érte ("A
lélek kő márvány a lélek szigorú és kernény - legföljebb néhány karcolásnyit
változik"); ezért nem is romlókonv, és ezért érezzük egyre kikezdhetetlenebbnek "Igazi épséget" (Csonkulni másokért az az igazi épség").
Azt mondja Verseim sorsa című szonett jében : ,.Ne maradjon belőlem
semmi több, - osak amit élő érdeke szerint - táplálékként őriz meg az utókor." A Lélek és ősz legtöbb verse megmarad, és "t8pláI6k" lesz akkor is, amikor sok, külsvíru-e tetszetősebb. könnyű sikerekben gazdagabb Iírát már rég
belepett az idő pom.

• • •
Horatius költészete nem "mesl'lZleszakadt sziget": ~kl benne jár, "az olümposzí csönd - s összhangnak utána - hallja ezer hanggal zsivajogni a római
utcát, - hol Magad i!l sétálsz, az olürnposzi 'harmóniákat - árasztod hétköznapi dll s, vad hangzavarába, - és mit hallasz s látsz. mind ünnepi versbe
vezénvled" így jellemzi a latin költöt Devecseri Gábor·· hozzá Intézett költői
levelében; mire Horatius azt feleli neki: ne csodálkozzál, mert így akartam;
"vagy tán elhitted: az élet - tud maga-teljességénél neked adni különbet?
- Tarts elibé tükröt, s az elég lesz, hogy ragyogóbban - s híven láss."
Mindez nemcsak a jellemzettre, hanem a jellr-mzóre is áll: saját ars poetícája is ez. "Sokféleképp s örökkön - szép az élet, jegyezd g vallj róla rögtön, - rögzítsd, ha bírod, mínden pillanatban" - rnondja az Ecsetmjzok első
darabjában. A romantikus "héiázáJst" alig-alig ismeri; ő többnyire "gyalog"
jár, ahogy Horatius a római utcán; nem míntha nem tudna, ha akarna, "ódai"
lenni; de nem akar az lenni, legalábbis nsrn romantikus értelemben, hanem
legföljebb horatíusiban : az élet teliességét tükrözve, s azzal téve "l'agyogóbbá"
ezt a teljességet, hogy tükrözi. Szárnos példát idézhetnénk erre, kezdve II
Csendélet Ascher Oszkérék ablakából círnű verstől. amely a kötet nagy témáját, az elmúló, mindent felőrlő Időt egy fűbe kihajított rozsdás lavóron
példázza, a Hajnali séta címűn át, mely az újságkihordó nyomába szegődö
kutyákról rögtönzött remek "csevegés", a Szélzúgásig, rnely egv míndennapos
szerencsétlenségben (hogy a vonat elüti az öreg juhászt és néhány birkáját) ,
s abban, ahogy erről az utasok egymás közt beszélnek, a sors időtlenül kérlelhetetlen tragikumát idézi, a szél ,.mindig készenlétben álló gyász-zenéjével", mely az egész versen végighörnpölyög, és "annelynetk kettájából a szünetjel - eleve eltöröltetett".
Mi teszi ezeket a verseket: a Szélzúqást, a Mükéné dombján-t, Az igazi
magányt, vagy a Töredék-óda Budapesthez címűt a szó igazi értelmében nagy•• Devecseri GábQlr; Csak annví meleget,
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gyá? Elsősorban alighanem az, hogy az élet, a pillanat, az emlék teljességet
érezzük bennük; azt a telítettséget, amelynél fogva a valóság mintegy önmagában válik széppé, anélkül, hogy "megszépítenék" ; mintegy fölemelkedni
látszik, anélkül, hogy fölemelnek: a költő nem hozzáad valamit (valami megszépitőt) a valóhoz, hanem megmutatja benne, kibontja belőle a létezésében
rejlő szepet. Azután alighanem az, hogy ugyanakkor érezzük, hogy ez a teljesség, és tökélyének szepsége lényegében tragikus, hiszen menthetetlenül múlandó. Devecseri Gábor legszebb verseiben egyszerre érzékeljük a lét közönyét, és létezésünk sóvárgását. Erről beszél "az igazi magány", amely
legföljebb ennyit
mondott csak: Légy. De beleegyezett
volna abba is, hogy megszűnj. Talán
mást sem kivánt veled közölni, mint azt,
hO(JY lét és nemlét azonos. De erre
BziLkség se »ou. Mert ezt jól tudtad, akkor
még tudtad, nyomorult. Ki csak azóta,
csak később, csak a mérhető időben
kezdted el a kettőnek tébolyult
és kicsinyes kütönválogatásat -

és

erről

beszél a kötet egyik kimagaslóan szép verse, a rilkeieri tökéletes Haj-

nal a Sziueten is:
A pávák van n a k, és ez épp elég,
mikor meghalnak, észre sem veszik.

II

Nekünk örökké hiánll is a lét,
nemcsak valóság. Es mennél valód'ibb,
s mennél valódLbb módon van jelen,
annál inkább sóvárgunk szüntelen
érette és utána. Jol van ig II.
Osz. GlIümölcsize van a levegőnek.
Idő,

ha tenmagadra vagy irígy,
jól vagy. S ha múlsz, csak annyi, hogy kitárod
smaragd gyepen aranyzöld legyeződet.

És mindezt pátosz nélkül, illetve valami különleges, a szokványostól eltérő,
nagy szavakat és nagy lélegzetet kerülő pátosszal: olyannaJ,amely a dolgok
hangos 'megnevezése helyett pontos megnevezésükre törekszik, [elzőibe, metaforáiba - mint az antikek (és mint az ősök őse, Homérosz) - a lehető legtöbb
jellemzetességet és "élet-tartalmat" tömörítve; mint ahogy képei is elsősorban
arra szolgálnak, hogy a lehető leghívebben "tÜJkrözzenek", nem pedig arra,
hogy transzponáljanak. Versei nem patetikus harsonahangon kezdődnek; jellegzetes modora inkább a "kecsesen okos csevegés", mely aztán fokról fokra,
"határozók és kötőszavak" bonyodalmas csuklórendszerén emelkedik föl, ahogyan a Vas Istvánhoz szóló Hozzáfűzés mondja, íroníkusan, szellemesen, és
kedves tréfa színében mégis olyan kulcsértékű komolysággal, ami Devecseri
Gábor nyelv- és rítmus-művészetének legjobb és leghitelesebb "magyarázata"
(művészetnek és természetnek, amellyel olykor vissza is él):

Csak: attól függ minden, hogy mi után jönnek ezek a

kötőszavak

És határozók, e megszoritók, triert háthogyha egérutak,
Mert háthogyha lent vagyunk egy büdös árokban, de jön
egy mindazonáltal
És megtisztit, felemel, fölröpít ...

"A megfontolt szertelenség, az állandósított termő láz nappalának" kötete
a Csak annlIi meteqet. Napja a címadó ciklusban, úgy érezzük, delelőjén áll.
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* * *
Mint remetét a szép holló madár,
táplál a hegy s a tó naponta.
Gyors szárnyait és tüskés us.zonyát
köröttem a világ kibontja -

olvassuk Takáts Gyula új kötetének*** utolsó versében. Ha akarom, a strófa
mínden mozzariata pontosan rögzíthető, .Jokalizálható": a hegy is. a tó is; ha
akarom, a gyors szárnyak és tüskés uszonyok is "konkrétak", valódi becéhegyi
madarak szárnyai, valódi balatoni halak uszonyai. De ugyanakkor mlndennek
tágabb, távlatosabb értelme is van: a "hegyen", a tó fölött valóban a "világ"
(ha nem félnénk a súlyos szótól, azt mondhatnárik: a kozmosz) szárnyai suhognak és uszonyai lebbennek. Takáts Gyula új verseiben (egyre inkább ezt a
kettős fénytörést, ''k1ettős jelentést, kettős jelenlétet érezzük: a m.ikrokozmoszban a makrokozrnoszt, amint egymás mozdulatait "utánozzák", egymást tukrözfk, egymást értelmezik "Nem papíron" dolgozik. "vonalával a lényegesig
visz", "a vegytan képleti tájiain is túl"; de költői "vegytanánal," jellegzetes
cserebomlásai mögött mindíg ott érezni, és ha keresni kezdjük néha a végletekig eliptikus képeiben, rnindig ott találni "fedezetül" - az ő kifejezésével
indító, nekifuttató "repülőpályaként" - a szemléleti valóságot. Egy példa a
legszebbek közül :
Csattog a pózna ... Mint a madarak.
röpködnek arany mandulák.
A [űből szöcskék szikrája pattog
s mint zöld madár helyére ül az ág.

Villanó hasonlatok és metaforák tűzijátéka valóságos képet ábrázol: a mandula szüretelését. Ahogy valóságosak a színeí is, az ág zöld madara épp úgy,
mínt a .Jtlán és jégfehéren" lépkedő kőköresinek. Sz ínek. villanások, cikázó
metaforák tárják föl ezekben a versekben míndúntelan azt a .megyedík dimenziót". melyet a Télutó idején címűben a hirtelen fényben fölzengő feketerigódal. és melyet épp úgy ott érzünk Takáts Gyula Iírájában. mint sokszor
azokban a természeti látomásokban is, amiikből legszebb versei születnek.
Virágbaboruló ,.kék fák" gömbjei szállnak, sugarak nyflai zizzennok, "pattog
a tücsöklábú szakra": de ugyanakkor a tudás létet kutató szorgalmában "sejtések virágai lobognak", virágok. mint a költő körül, aiki a végtelenbe szárnyalva is mind közelebb kerűl ahhoz. aki "kutatva ég e Kis Világban", ahogy
egyik szép prózaverse. a Reménnyel és késsel mondja. Mert míndketten, a
'költő is, a tudós is, a lényeg megragadására törekszenek, annak a "röntgenképnek" az előállítására, amely "formai gazdagságával és matematikai pontosságú szerkezetével, aránybíztosságávál" egy "újfajta művészet" születését készítí ellő. így aztán - a Most kezti pirkadni szerint - "egy szép napon addig jut a művészet, hogya mindenség belső lényegéről kezd festeni, írni, és
zengeni". de nem valamiféle meddő absztrakcióban. hanem úgy, hogy "ez a
lényeg rá fog sugározni a külső világra is".
Vallomásértékű sorok; a kötet legjobb verseiben ez valósul meg, és egészében ezt érezni: enneik a "lényegnek" a rásugárzását a külső világra, s a
külső világnak e "lényeg" szerint való szemléletét és ábrázolását.
(Rónay Gyi5rgy)
SZéNHAZI KRÓNIKA.. Ha az évad veg!Zn a szinházaknak '1Jalamifélc képzett bíróság előtt kellene számot adniuk egy évi munkájukról. az a vád semmi
esetre sem érhetné a Madách Színházakat, hogyelhanyagolták volna a római
kort, A Romulus, a Catullus és a kis Madách-beli Néró után, most, az évad
végén még Illyés Gyula: "Kegyenc" cimú és '11gyancsak római környezetben
játszódó drámáját is bemutatta a Madách Színház.
OH

lno

Takáts Gyula: VHlámok mértana. SzépLrotlalmi KUny\'kbdó, 19C5.

Persze, Dürrenmatthoz és Füst MHánhoz hasonlóan IUyés sem azt tekintette elsősorban föladatának, hogy az évezrede s múltat hitelesen !ölidézze.
Számára is csak alkalmas keretül szolgált a római tárgyú cselekmény, hogy
általános érvényű és mind máig időszerű problémával szembenézzen. És őrajta
mégcsak nem is leérhetiiik számon, hogy miért nem valamH:uen mai téma
kapcsán hajtja végre ezt aszembenézést, his.zen darabját a száz évvel ezelőtt
tragikus kbriilrnérnjek között öngyilkosságot elkövetett Gróf Teleki László azonos című drámája nyomán irta. Más kérdés. hogy sziikséqes-e, indokolható-e
e.z az irodalomtörténeti "alibi", ha egys,zer a szinlap tanúsága szerint is csak
Teleki "eszméinek" átvételéről van szó, és közülük is nyilván csak azokról az
eszmékről, amelyek Teleki Lászlótól függetlenül is izgatják és foglalkoztatják
Illyés Gyulát. Bármi legyen is azonban az indoka a Teleki Lászlóra hivatkozásnak, annak laza formája ("Teleki László eszméi nyomán") mindenképpen
fö/.menti a kritikust a szövegösszevetés kötelessége alól, és lehető1,é teszi számára, hogy új. önálló műként vegye szemügyre az Illyés irta "Kegyenc"-et.
Ha az elri) és [oliiletes benyomásTa hallgatunk, azt kell hinnünk, hogy
Illyés Gyula csupán arra a kérdésre karesi a választ. meddig lehet elmenni
a zsarnokság és a zsarnok támogatásában (t'alamilyen magasabb szempont, államrezon stb. nevében), és mikor válik az ilyen közreműködés erkölcsileg
megengedhetetlenné? S ha kissé 1"Osszmájúan akarnánk fogalmazni, Illyés
Gyula válasza igy foglalható össze: a feleséget át lehet engedni neki (ha már
egyszer atuvuira megkivánta), de a jó barát megölését nem lehet vállalni, Lényeqrben ugyanis ez történik a darabban. Valentinianus császár azzal teszi
próbára barátjának, legfőbb tanácsadójának, Maximus szenáto1'nak hűségét és
megbízhatóságát, hogy feleségének átengedését kéri tőle (miután előzőleg
kockán már el.nyerte tőle az asszonyt), azonkivül azt kít'ánja tőle, hogy személyesen [oqassa el és végeztesse ki az ellenzék vezérét, Fulgentius szenátort.
aki Maximusnak fiatalkori legjobb barátja. Maximus az előbbi megaláztatást
t'állalja, s vállalja maga az' asszony is. Kettőjük közül azonban csak Júlia
magatartása egyértelmű és világos. Ű egyszerűen félti a férje életét, s erre
minden oka megvan, hiszen a császár a nem réniben végeztette ki a birodalom
legkiválóbb hadvezérét, az Attilán győzedelmeskedő Aetitlst. Maximus viszont
nem félti az életét. Ö a birodalmat félti, amelyet szerinte a császár személyesít meg Ezt [eiteaeti Fnlgentiusnak, mikor az rá akada venní, hogy álljon az
összeesküvés élPre, s még a császári trónt is fölajánlja neki. Maximus visszauta.sit.ia az ajánlatot, érvelése azonban semmiképp sem meggyőző, hiszen a
császárról neki sincs jobb véleménye mint a többieknek. Mégsem fordul
szembe az egyre eszelősebbé váló zsarnokkal mindaddig, amíg az legjobb barátiának életét nem követeli tőle. De ekkor is inkább passzív ez a szembefordulás, a zsarnoki uralom megdöntése az ő kbzreműködése nélkül történik, s az
emberöléstiil megint csak visszariad. amikor neki kellene a szánalmasan jajveszékelő egykori szirmueteoael végeznie (eltél'ően a történelmi és a Teleki
darabjában is szereplő Maximustól, aki maga ölte meg III. Flavius Placidus
Valeniinianust).
A darab hőséről miruiezek ellenére sem mondható, hogy meghunyászkodó,
gJJáva va.gy aiias. Egyszerűen nem tudjuk mi fajta, és hogy személyén keresztül miféle emberi magatartást akart Illués Gyula fölmagasztaini vaqy meqbélyeaezni. Mert az sem del'ül ki, hog'lJ ő maga miként vélekedik erről a hős
ről. Ez azon han méa a kisebbik baj, hiszen nem kell ítélnie, a hiba ott van,
hOrJY megqyő.zően ábrázolnia sem sikerillt, Nem hihető ez a Maximus és a
leakenésbé akkor hihető, amikor a trón küszöbén egy patetikus mozdulattal
Iciissza cr. méreupoharat.
Ecntébként itt, a darab végén, még a császár és Maximus halála előtt, elhangzik a színpadon néhány mondat, ami kulcs lehetne a főhős egyéniséaéhez.
A véOlJeszéluben kétségbeesetten handabandázó császáron Maximus döbbenten fedezi föl saiá! hangját. saját vonásait, taglejtéseit. Villanásnyi időre kideriii, hogy mindenestül az ő teremtménye ez a valójában alapvetően jelentéktelen [iqura. Ha erről többször szó esik, mindjárt jobban értenénk ragaszkodását a császárhoz. hiszen saját kreatúrájához ragaszkod na. Ha Illyés Gyula
ezt a néhány mondat erejéig főlvillantott lehetőséget ragadja meg, Maximus

alakjában megírhatta volna a hatalm í szférálcból oly jól ismert "szürke emittenciások" lélektanilag egyáTtal.án nem érdektelen egyéniségét. A hatalomvágynak egészen furcsa szakadékait lehetne itt föltárni. De persze az ilyen
.seiirke eminenciás" csak bűntársa lehet a zsarnoki hatalomnak, és semmiképpen sem lehet áldozata. Illyés Gyula pedig mintha nagyon fontosnak érezte
volna, hogy makulátlannak őrizze meg Maximus tógáját, s valószínűlea innen
ered a fö/oldhatatlan ellentmondás. Abból, hogy nincs tisztázva a főhős személyes viszonya a zsarnoki hatalomhoz. Mintha nem is lenne véleménye az
elkövetett ga.ztettekről. Öngyilkosságát sem azért követi el, mert cinkosnak
érzi mag-1t. s így ez az öngyilkosság nem is old mea semmit.
A töbhi szereplők ra.iza már lányegesen jobban sikerült. Főleg a császárra .gondolok itt, akinek sajátos zsarnoki észjárását kísérteties biztonsáoaal
követi nyomon Illyés Gyula. Nagyon jó Futoesitius szenntor kicsit Petur-báno.i
alakja is. A helyenkint pompás tirádák a költő Illyés bravúros teljesítménye!
A Madách Színház V ámos László által rendezett előadása föltétlenül elviszi a pálmát a "római darabok" vetélkedőjében. Eqyenletes, jó minőség jellemzi és mindenképpt'n a szöveget igyekszik szolaálni. Vámos László nem vállalkozott rá, hogy a főhős értelmezésében pótolja azt, amivel az író adós maradt. És nem vállalkozott rá a Maximust alakító Mensáros László sem. "Kegyence" sokkal inkább egy meqtört sztoikus bölcs volt, semmint agyafúrt politikus. A Valentinianust alakító Gábor Miklósnak VGlt néhány démoni pillanata. Pécsi Sándor temperamentumos Fulgentius szenátor. Kitűnő kabinettalakítás Körmendi János Héraeliusa. ci dz igazi, rossz értelemhen vett "kegyenc". Ugyancsak nagyon .ió Juhász Jácint a hóhérságra is vállalkozó csillagjós szerepében. Tolnay Klári Júliája homályosabb a szokoitnái és uouanez
áll Szemere Vera Eudoxiájára (császárnéjára) is. Siki Emil díszletei, Jánoskuti
Máría [elrnezei stílusosak.
(Doromby Károly)
KÉpzCiMűV:E;SZET. Rippl-Rónai cikkeL Kávássy Sándor összeállításában,
a dunavecsei járást Művelődésl Ház kiadásában szerény nvomdai kiál lítású,
de gazdag tartalmú könyvecske látott napvilágot a kőzelmúltbari: Rippl-Rónai József (lfl61-1927), a szecesszió és a posztímpresszíonlzmus nagy magyar
festője cikkeinek gyűjteménye.
A "Rippl-Rónai József frásatból" című kis kötet - amely megérdemelte
volna, hogy hogy ne csupán 1000 példányban és ilyen szegényes köntösben jelerriék meg - sok érdekes és lényeges adaléket tartalmaz a mester ezvéniségéről és művészetéről, valamint a századforduló francia és magyar művészeti
életéről.

Igen szépek és figyelemreméltóak a köterkének azok a vallomás-jellegű
passzusai, amelyek a mester alkotói műhelvérc és etikus macatartására vetnek
fénvsugarat, samelvekből kira izolódik előttünk Maillol, Maurice Denis és
Kokoschka barátjának ars-poeticája. Témaköreiről például ezt mond ia: "Az
intim élettől merítem témáimat . .. Meafestendő táravaírn kífogvhatatlanok,
mert minden érdekel, ami körülvesz." Nem volt aszkéta, szerette a polgári
jómódot és a gondtalanságot, de kevésre tartotta azokat a kolléaáít, aki-knél
az anyagi szempontok állottaik az első hel ven : .,Akinél leliki szükséz a művé
szet, nem is gondol. nem is szabad gondolnia - legalábbis nem elsősorban az anyagi szü'kségletekriek minél nagyobb igényű és mínél kénvelrnesebb kielégítésére. Nem azért iestiink; hoay él.iünk, - hanem azért élünk, hapy a
m11vészetet őszinte érz~seink, leaiobb tudásunk és meggyőződésünk szerint szolqá1.1uk. Az élethivatás jeligéjéül ez legyen mínden művész lelkiismeretébe
beírva."
Nem volt gőp'ös. de megválogatta társasáaát. Amilyen otthonosan érezte
mar-át Toulouse-Lautrec, Bonnl1rd, Vuillard, Ady, Osvát vagy Medqyessy Ferenc körében, annYira elhatárolta magát az alacsony szellemíségű emberektől:
.,Sem ma. nezvvennvolc éves koromban, sem azelőtt fiatalabb éveimben nem
ker(>~"pm a kővönségcs élet gyönyöreit ~ de azokat az embereket sem. akiknek
törpkvésoei teltesen elütnek az én törekvéseimtől. Nem kerestem 6fket azért,
mert sem szenvedélyeím, sem szenvedéseírn, sem örömöm, sem pedig rnűvészí
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meggyőződésem bennük megértókre nem találtak. &-~világuk más volt ás
így természetesen az élescéljuk is más, mint az enyém."
Példaképe a modern francia festészet volt. Elsősorban Manet, Degas, Púvis de Chavannes, Cézanne munkásságát tisztelte és csodálta; e francia rnesterek "célja teljesen eltér a konvencíonáűís, különösen a pedáns, német, érzelgős festészettől. Ök nem szírrpadías utánzatokat csinálnak, nem szolgalelkű
másolói a természetnek, hanem a természetben élőforduló dolgok közvetlen
inspirációi révén festik meg képeiket és alakjaí'kat."
Érdemes egy pi'llanatra megállanunk az egykor oly ünnepelt Anders Zorn
skandináv festőről írott sominál is. Rippl nagyon nem szerette a "se hideg,
se meleg" Zorrit. akinél "mindeneik fölött a technikai nagy rutin dominál" s
aki valójában "roSISZ a:kadémiát" művel, A kiszikkadt akadérnízmust a valódi
művészettől mélvségesen idegennek tekintette a mester: "Az akadémíkusok
nem művészek, hanem tudósok; jobb lenne azért, ha inkább könyveiket írnának festés helyett."
Az első világháború kitörése Rippl-Rónait Franciaországban érte, s mint
a központi hatalmak egyik országának állampolgát-ával, nem a legelőnyöseb
ben bántak vele a francia hatóságok. Az ínzultusok azonban nem tettéx a mű
vészt sovénné; a francia hadseregről 1915-ben - igen méltányosan - így
írt: "A francia katonák jó harcosok, a néppel együttérző és vele szenvedő
emberek ... Igen melegszívű [ófiúk ; sokban hasonlitanak a mi alföldi bakagyerekeinkhez."
Nobilis lélek VQH: Munkácsy Mihálytól, egykori mentorától művészetszem
Iéleblleg utóbb igen messzire távolodott, de mindenkor ,.örömmel emlékezett
vissza régi kedves mesterére, a vele eltöltött 6ráfkra és azokra a műveire, amelyeket magának, s nem a nagvvilágnak festett."
A kor heves művószetpolttikai csatározásai során nemegyszer szembekerült Apponyi Alberttel. Tisza Istvánnal és a konzervatív rnűvészetí irányzatok
más védelmezőivel; polemikus megnyilatkozásai önérzetes és határozott hangúak voltak, de teljességgel híjával a személyeskedésnek és az alpári tónusnak. 1911 tavaszán retrospektív Rippl-Rónai-kiállítás nyílott Budapesten. A
tárlatot megnézte Tisza István is, a!kdnek a művész munkásságát megbélyegző
durva kifaikadása kínos feltűnést keltett. Néhány nappal később az új magyar
kultúra kiválóságai - Seinuei-Merse, Lechner, Csók, Kernstok, Fényes Adolf
és mások - bankettet adtaik Rippl tiszteletére, a művész 50-ik születésnapia
és a tárlat nagy sikere alkalmából, A vacsorán az ünnepelt is pohárköszöntőt
mondott; beszédének - amely bölcsességet és emelkedettséget sugárzott befeiező szavai mintegv credo-loént csendültek: "Ma már velünk van Magvarország minden művészileg rnűvelt embere; a haladás emberei kivétel nélkül.
Épp ezért ürítem poharamat Rátok mindnvájatokra, arkiik a legnagyobb harcban is éppenúgy kiveszitek maid a részeteket, mlnt ebben a baráti ünneplésben. Éljetek boldogan, egészségben és dolgozzatok sokat, jókedvűen, meggyő
ződéssel. Isten, ember lássa, hogv a mi ideáljaink sérthetetlenek, a mí művé
szi erkölcseink hasznosak és tiszták. Isten minket úgy segéljen!"
Az elmondottakból talán kiviláglott, hogy művészeti Irodalmunknak igen
jelentős gyarapodása e libellus megjelenése. A Kávássv Sándor által írott jegyzetek gondosak, - sajnos azonban, igen sok a saitóhíoa: így például a 7. oldalon Verlaine. a 8-ikon Antonin Proust, a 9-iken Puvís de Chavannes, a 34-iken
..Ips Indépendants''. a 42-iken Gauguin, az 59-iken Vallotton neve szerepel
helytelen ortográfiával.

•
Van Dongen 1877-1968. Ez év márciusában, életének kílencverskettedík
esztendejében elhunyt Kees van Dongen holland származású francia festőmű
vész. a századeleji avaritgarde piktúra prominens egyénisége. Fiatalkori mű
veiriek. így szakállas önarcképének. Anita círnű fekvő női aktiának. Fernande
rímű félakt iának, clown-okat ábrázoló kompozíclóinak, Kahnweiler műkeres
ked ő arcmásának. ..Nő kalappal" rímű fesbmenyének s más - 1905 'körüli
munkáínak színei merészen izzanaík, indulatosan csattannak: Van Dongen az

493

egyik legvadabb volt a "Vadak" közőtt ... Később híres emberek portréinak
keresett fes.t6je lett, - model'ljei közé tartozott Anatole France is.
A művész élete alkonyán felváltva élt Párizsban és a Riviérán; az első
világháború utáni termése már meg sem közelítette korábbi remek alkotásainak színtíót, A túlfeszített sikervágv. a széles publikum tetszésének minden
áron való keresése okozta az elsőrangú képességeikkel megáldott festő hanyatlását. lerornlását. Ö is - akárcsak a nemrégiben elhalt Fuzsita - szem elől tévesztette a német romantikus festő: Caspar David Friedrich minden idők
valamennyi alkotójához szóló figyelmeztető szavait: ,.Nagy megtisztcltetés, ha
valakinek népes kőzőnsége van. Am bizonyos, hogy a kicsiny. de válogatott
közönség - nagyobb mcgtiszteltetés."
A korai Van Dongen-festmények azonban fenn fogják tartani a matuzsálemí kort megért művész nevét a Párizsi Iskola legkülönb koloristáí közőrt.

*
"Visegrád tól Szentendréig" a címe annak a költeménveket, szénorózat irásokat és festmény-reprodukciókat tartalmazó, a Hazafias Népfront Pest megvei
bízottsásának kezdeményezésére létrejött kötetnek, amely teljes egészében
"társadalmi munká"-ban készült. - azaz sem a nyomdászok, sem az íro- és
képzöművész-munlcatársak nem fogadtak el tisztel etdíj at, hogy a könyv összbevétele a sokat szenvedett vietnami népé le,gyen.
A kiadvány Irteraitúránk kiváló klasszikus (Vörösrnartv, Aranv, Petőfi,
Gyulai Pál, Vargha Gyula) és modern alkotóinak (Áprily, Kassák, Berda József, Vas István. Rónay Gvörrtv, Jékelv stb.) munkáit és jeles szentendreí festők Czóbel. Barcsav. Korniss Dezső, Szántó Piroska és mások - egy-egy
míívét. kÖ7"1í. Kár, hogy a reorodukctók minőséac igen gyarló, és hogya szeritendrel művészet több kiemelkedő egyéniségéről (ígv Kmettyről, Bálint Endréről, Vaszkó Erzsébetről) megfeledkeztek a képzőművészeti rész összeállttót.
(D. I.)

ZENEI JEGYZETEK. (A t ö k é l e t e s s é g ú t J a i.) Hányféle út nezet a
tokéletes zenei élrnéinllek m.eavnlósításáig? Vaion mindeayi.k út célhoz vezet-e?
- Ezekkel a (fondolatokkaI hnlloattuk az éllOd utol.~ó réezének két kiemelkedő
zenei esemétiuét, a New Philharmonia Orchestra Carlo Maria Ginlini vezette
bemnitatkozásó.: és a. Moszkvai Kiimaro.zeneknr Hnud.n. estiét Rudolf BarSIJi vezénuletéoel. Előbb tnlán az utóbbiról eit.~ünk néhántl szól. már csak azért is,
mert a Moszkvai Kamarnzenekarhoz hn.onló tbkéletesséoaei aliaho. Játs.úk
zenekar mén n 1,ilárlO'TI. Tijk~letes cizelláltsrí.q. abszolút pontos, precíz jMéT"
bámnlntos dinamikai érzékenység - egyszóva.l minden megl,an az einnittes
játbkábnn. ami a nami zeneknroloit .iellpm.ú. va.lnmi azonnnn méais hiánllzott.
Alin/w lehet ezt a szempontot jellemzőül elfoandni. de érdekes, hogu a három
ri/knn hallható Hn-udn. szimfónia e 1őadrisa közb('n a mnzsiknsoknak eouetlen
arcizm.a .~em rándult meq, mintha nem czonosuiuü: volna teljesen a művek
hanaulatá-na.k mi.,.,den rezzenésével. A MoszTwai Knrnnra.zencknrnok: - és termbszetpspn R.1Idolf Barsainak - egészen kinétetes érzéice wIn a m.éll!ebb hangzás tolmác.nlásához. ahol azcmbnr: a zene a i/pr"sehh róa;nkba. szárnllal, a zpneknr elvP,.zíti azonos1Ilási tehetséaét, és kivülről köze/pdik a m1Í tartalmához.
(Mint ahrvtu meaíté1,b.~iink szerint mealehetósen. kiilsn.<baI?S aesztussa; .játszották el a Bú.cs1Í.-.~7imfó11iiit, amikor a k,,1,etkpzésbhez fíf,,:ndő tbrténot»t is nhszntiernették: a kiváló m71zsikusok egymás után oltogatták el oueriiuiikat: és lonak(""ltnk a kiiárat felé. Frru mii korsrerűséoét. vnau korhíi.~paét oliohn. bl>folu6solhn.tják iiuen. ténllezők.!) Ahol a Moszkvai KamnrazeneTwr Hnwln életmiIvének romantikusn.bb színeit tolmácsolta, ott utolérhptet1pn, felejthetetlen nilIrmnioka.: szereztek. Ahol azonban fl, klassJ:icizmus mértéktn~tó, 'Tcip01wnRúll/ozott derűiét szólaltatták mea, miruiimtnla.n. az volt (J, hallaató érzé~('. hoou a
ritmu.~ motorikus elemei elnllomják a lciiesezés lenhelsőbb ta,·tnlmát. Ezért éreztük eouszeri, naau élmémmek a Szenvedés melléknevet 1'iseló szimfnnia, tolmú.",.nlását. 1)iszont ezért hanazoit kicsit túlsáqosan ..vastaqon" a Fi7oz6fus
melléknevet viselő m.ű ironikus lebegése. Haydn m1Ívészetének alapvető ket494

tösségéből így csak az egyik'-arculatot i...;mertük meg a maga teljességében.
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költő azonban figyelmeztet arra, hogy ez a zene már két korszak metszéspontján keletkezett, egyfelől a klasszicizmus betetözését hordozza magában,
másfelől azonban már a romantika érzelmi ingadozásai, ellentétei is megvil-

lannak itt ott a zenei szöveg mélyén:
Haydn vezényel - s a kecses zenében
a lappangó vágy titkon mást akar.
De Eszterházán nem tudják a léha
urak s lakájok azt, hogy néha-néha
verőfényekben lappang a vihar.
(Hegedüs Géza: Haydn EszterMzán)
A Moszkvai Kamarazenekar teljesen tökéletesnek szánt elóadásában inkább a mélyben lappangó vihar hangja erősödött meg, a felszin derűje érvényesült kevésbé.
A. londoni New Philharmonia Orchestra összjátéka talán nem volt enynuire csiszolt, és egyetlen alkalommal kisebb gixer is előfordult a fúvósok
jatékában, valahol mégis az volt az ember érzése, hog'y ez az este (Haydn
Ustdob szimfóniája, Brittett Les Illuminations-ja és Beethoven VI. szimfóniája szerepelt müsorukon) a teljesseg és befejezettség élményével ajándékozta
meg. Ezt az élményt mindenekelőtt az egészen kivételes karmesternek köszönhetjük. Carlo Maria Giulini szereplését sokan Toscaniniéhoz hasonlitották.
Szavakban talán nehéz is kifejezni mozdulatainak finom dinamikáját, és lehetetlen crzékeitetni, milyen fölényes biztonsággal uralkodik zenekara főröu,
s hogyan képes szinte emberfeletti teljesitményt kisajtolni muzsikusai ból. Volt
egész megjelenésében és vezénylésében valami démonikus vonás, s hajlandóak
voltunk arra gondolni, hogy azt csinál a zenével, amit akar, de bármit tesz is
vele, mindig hiteles marad. Ahogy Haydn remek szimfóniájának Menuettjében felvillantotta a korabeli földművelők derűs táncait, ahogyazárótétel táncos lüktetésében egyre szélesebben kibomlott keze nyomán a humanista vallomás, az már jelezte, hogy ez a karmester az ihlet igazi tájaira vezérel, ahol
csak egyvalami lényeges: a teljes igazság.
Britten művének mindenekelőtt az kölcsönzött érdekességet, hogy a londoni zenekarnál aligha tolmácsolhatta hitelesebben más együttes az angol
szerzo művét. Másrészt azonban személyesen is megismerkedhettünk előadása
közben a hanglemezfelvételekről már ismert Lenniter Vyvyan énekművész
nővel, aki szintén egyedülálLóan nagy jelenségnek bizonyult. Egyszerre tudta
érzéke/tetni Britten mindig kicsit ironikus zenei mondanivalóját, s Rimbaudénak fájdalmas tragikumát is. A Les Illuminationst Rimbaud verseire irta
Britlen, s ezekben a prózaversekben elsősorban a magány tragikuma és az
elidegenedő ember látomása nyer kifejezést. Ahogy az Indulásban mondja
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költő:

Eleget láttam. A látomás mindenütt előbukkant.
Eleget szereztem. Városok zsongása este és nappal és örökké.
Eleget tapasztaltam. Az élet itéleteL - Zsongások ,és Látomások!
Indulás az új érzés és az új zaj felé.
(Kardos László ford.)
A hangperseny betetőzése Beethoven VI. szimfóniájának előadása volt.
'l'öbb volt ez, mint egyszeri zenei élmény: az erdő elevenedett meg itt, a szél
zúgása és a viha1' dörömbölése. Mindezek fölött pedig egyre határozottabb
kontúrokkal jelent meg egy arcmás - Beethovené.
Varázslat? Kivételes perc? - Ez is, az is. És egy kivételes karmester, zenekar egymásra találása.
(Kiszely Gyula: XXIII. János pápa emlékmise.) A nagy p/ipa alakja világszerte ösztönzi és versengésre készti a költőket és zeneszerzőket, hogy méltó
művekben örökftsék meg emlékezetét. Ebbe a kórusba zengett bele magyar

reszről Kiszely Gyula emlékmiséje, amelyet hosszu és korántsem könnyű eUJkészületek után az A. C. Kapisztán Kórusa és Zenekara szólaltatott meg. Verhelyi Endre közreműködésével.
Egyetlen hallás után aligha lehet teljes egészében hitelesen elemezni az új
mú érdemeit és hiányosságait, annyit máris észrevehettünk, hogy Kiszely
Gyula elsősorban a szazadeteji neoromantikus hagyományokat folytatja, inert
ezt véli alkalmasnak a nagyszabású téma kifejtésere. Aki az egynazzene legújabb fejlődését figydemmel követi, talán meglepődik ezen a "konzervativizmuson", s azon is, hogya szerző tudatosan idegenkedik. a modernebb enektusoktól. A mú zenei szövete szándékoltan egyszerű, ám előadása mégis meglepően nehéz. Ezért is minden dicséretet megerdemel a kitűnő korús Js zenekar, hogy sikerre vitte a szerző új miséjét, melynek megszúlaltatása egyszerre
uott tisztelgés János pápa salaktatanui tiszta, szép emLeke előtt, és eg'yszerre
adott hir t újabb egyhazzenei kultúránk útkereséseiről. EJrdeklódéssel várjuk
Kiszely GYULa Balassy LászLó szövegére irt BéKe-oratoriumanak bemutawliat.

(Nagy magyar előadéjmúvészek.) Népszerű könyvsorozat, hanglemezmel-

lékletekeet. S talán kalandozás is a magyar zene mwtjának birodalmában. Az
első három kötet megjelenése után (Basilides Máriáról Molnár Jenő Antal,
irt könyvet, Székely ]l,nhályról Várnai Péter, Pataky Kálmánról pedig Somogyi
Vilmos és dr. MOlnár Imre) már meg{lUapíthatjuk, hogy a sorozatnak azok
lesznek a legértékesebb kötetei, timeiuetc egyesmk a tuaományos vlzligátodás
szempontjait az érdekes, olykor anekaotisztikue elemekkel. Várnaí Péter Székely Mihalyról írt elemzése látszik ilyen szempontból a leghasznosabbnak. Becses kiegészitésül szolgálnak a lemezmeUékletek, amelyek egy-egy pillanatra
vísszaidézik a múltat, s visszavarázliolják a magyar operakuitúra fénylő pillanatait.
(Rónay László)

FILMEK VILAGABOL. Mészáros Márta: Eltávozott nap. Jóformán valamennyi krítíkáoan megírták, hogy ennek a filmnek új fölfedezett je Kovacs
Kati. Furcsa szárazság, majdnem férfias erőteljesség jeliemzi színészi játékát,
mely vonzó notességget párosul. Alakítása talán az,ert tűnik annyira töi, mert
eltér a nálunk megszokottól, A meggyökeresedett gesztusrutín, az érzelmileg
túlfűtött, valahol még mindig a romantikában megragadt, iskolás játékanod
hiányzik ugyanis belole. Annaik az eszköztelen stilu~na;k ritka képviselője ő,
melynek elterjedése - valljuk meg - évtizedek óta késik már magyar színpadon és filmen.
Egy intézebben nevelkedett, szüleítől elhagyott textílrnunkás-Iányt alakít,
aki felnőtt tejjel elhatározza, hogy megkeresi a szüleit, A találkozás olyan,
akár a dokumentum: az anyja tuani sem akar róla. Ugy beszélgetnek egymással a falusi udvar kerítésen keresztül, mintha elmenőben találkoztak volna
valahol a járdaszélen. Megállapítják egymásról a tenyeket, akár egy statisztikai adatfölvevő lapon, s tovább niennek. Ilyen regísztratív a film többi jelenete is ezután. Rövid, lefojtott, érdes dialógusok hangzanak el, még akkor is,
amikor a szerelemről van szó, vagy akár a puszta társkeresésről. Ebbe a szabályosan berendezett, rideg világba illik be tökéletesen Kovács Kati színészi
játéka. Érdes és palástoltan érzelmes, riadt és mégis határozott beszédhangja
hitelesen tolmácsolja a lmindennapok prózai hanghordozását; a nem szereuek
kijelentést éppen olyan nyomatelokal szólaltatja meg, míntha azt mondaná,
hogy nyolc óra van. Ez a magatartás azonban valójában éppen a fontos tartalommal rendelkező szavak gondolati hangsúlyozását provokáíja ki a nézőben.
"Az, ami van, nem lehet igaz," - írja Herbert Marcus e, a közelmúlt forradalmi díákmozgalrnaínak filozófiai mentora. (Ezt a jelzőként használt idézetet egyébként Ern.st Blochtól vette át.) öntudatlanul talán, de ettől u fölfofogástól áthatva maradt Mészáros a hétköznapi prózaiság és a tartózkodó
hangsúlyozatlanság színtjén, A film a valóságot dokumentálja, éppen ezért
kényszerült eszköztelenségre, Egy felnőtt, önálló lány lépéseinek egymásutánja
elevenedik meg anélkül, hogy egy pillanatm is fontosak lennének ezeknek a
lépéseknek céljai. A lány föhkeresi az anyját, majd magányában férfit keres
magának, aJkit nyomban újra elhagy, s valamí még homályosabb. már-már

mísztíkus indok alapján kiválasztja a ~ét. Meghallgatja alIkoholiet8. apjának mellébeszélését, táncolni megy, s míndezt anélkül, hogy az ilyen helyzetekben szokásos agyonmagyarázáera vállalkeznék a film. Mi is volna a lány
cselekedetein magyarázni való? Az, ami van, s ami a filmben látható, azért
nem képviseli önmagában még az igazságot, mert a jelen még a létezés állapota, s ezért még a legkevésbé megélt állapot. A film csak radikális őszirrtesé
gét árulja el, amiJkor a hétköznap látványához nem függeszti hozzá az igazság
valamiféle relációját. A Kovács Kati alakította lány cselekedetei láttán nem
az esetleg levonható végleges tanúlság, hanem cssk annak visszfénye, egy távolabbi jövőben megfogalmazható egyetemesebb tanulság sejtelme ködBlk föl
a nézőben. Jellegzetes velejárója ez az olyan allkotásoknak, melyek nyíltan
vagy rejtve a művészi dokumentumszerűség jellemvonásait hordozzák magukon.
Az Eltávozott nap főszereplője magányos nő létére a férfiaJkéval egyenrangú szabadsággal cselekszik. A rendező a dokumentálható valósághoz közeledett, és jellemző, hogy az így született alíkotás sajátságosan összecseng
H. Marcuse és E. Bloch filozófiai nézeteível. "Nincs bennüník bizalom, csaik:
bizakodó reménység" - írja Bloch, - "Az akaratszabadság abból a szándékból ered, mely a fokonkénti választásokban, döntésekben és cselekedetekben
rea'lizálódík." A lány lehetősége a döntésre (például az, hogy elhatározza, fölkeresi szüleit, vagy az, hogy fitnyet hányva a szokásnak, nyíltan választja kJi
partnerét), itt a szabadság kiindulópontja. Ez egyben annyit is jelent, - következtessünk csak a végéig, - hogy semmiféle intézmény nem záloga a szabadság paradícsomí világának. Csaik maga az ember, az egyén dönti el, hogy
a vi'1ág körülötte emberi vagy embertelen.
A fiűm sugaléta köve1Jkeztetéssel így az ember, maga a konkrét ember nyomul a filmműfaj középpontjába, De hisz míndegyíkben ez megy végbe, vethetnénk közbe! Gondoljuk azonban meg: ahogy ebben a filmben Kovács K3iti
[ár-kel, szinte már kifejezéstelen, gépies hangon beszél, cselekszik, mindez
talán éppen eszköztelensége következtében konkretizálja annyira magát az
embert. Az ember Mészáros filmje alapján nem kispolgár, nem szolga és nem
úr. nem proletár, és nyilván nem is kapttalista. Az ember ebben a filmben
az. aiki előtt mindig újra - ameddig csak él - ott áll a következő lépés,
melyben a választás és a döntés lehetősége nyilvánul meg. A főszereplő mínden cselekedete azt sugallja a nézőnek, hogy még semmtt sem fejezett be,
hogy még semmíröl, semmilyen lépéséről nem tudhatjuk. mire fog veretni.
Ez az, amiről Marcuse beszél, a Van, melvről még semmi sem állapítható
meg az igazság szírrtjén, Ahhoz, hogy valamit mondhasson róla, a film kénytelen "provokáIni a valóságot." Ezáltal az ember míndíg újra előbbre tolt határak előtt áll, melyeket előbb-utóbb áit is lép. Egy-egy ilyen határátlépés aztán míndíg újra halomra dönti az előzőleg formált, biztos keretvilágot.
Hogy ennek a permanens határátlépésnek mi a következménye? A rendező őszinte volt, nem tudta megmondani. Inkább a mozgást örökítette meg,
mint az eredményt. S talán éppen a kontrasztokkal tette hozzá a legtöbbet.
Szenvedélvtől mentes hangja állítja a legszenvedélyesebben a szenvedő, magárahagvatott embert a középpontba, és a megmerevedő, befejező állókép a
filmen, fejezi ki a leginkább a mozgást, a befeiezetlenséget,
Alain Robbe-Grillet: Trans-Europa expressz. Az Hlúzíók eloszlatására, a
néző és a BIm elidegenítésére ikészült ez a film. A rendező beül a vonatba és
mindenki szemeláttára kiötli a detektívfilm történetét. Nem vigyáz a következetessógre, ira és útra visszatér a vonatfülkébe és megbeszéll a cselekményt útltársaival. olykor módosítanraJk rajta, s ha végképp megfen~ilk a
történet, egy legvintéssel új irányba indulnak el a meseszövéssel.
Ez a kokaincsempészről szóló krímí szólhatna akármi másról is; benne
osak az eszközök fontosak, melyekről végtére is nem tudjuk, valóságosak-e,
vagy a látszatot képviselik Ebbe az eszköztárba bonvolódva él a civilizált világ embere, elidegenedve a munkától, a megbízóktól. az élet értelmétől. Az
ernber igéntes eszközzé válik, a bulvárlapok, comte-füzetek, a félelem és a tehetetlenség eszközévé. Bizarr ötlettel hozza közel a nézőhöz az erőszak iránti
önkénytelen bűvölet [elképét a rendező: Ieláncobt nőket mutat, akik - akárú
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csak a ném a ma~ életében - egyre Inkább belebonyolódnak fölrakott kötelékeökbe. Az ábrázolásban van valami személytelen. gúnyoros jelleg, mely az
egész filmet játékossá teszi; az utolsó mondat hangzik csak komolya n, akár
egy filozófiai végkövetkeztetés: a film nem bírja el az igazságot. Ebből az
igazságból ugyanis Robbe-Griflet szerint annyi van, ahány történet, vagy
pedig eleve fölismerhetetlen.
(Ungváry Rudolf)
A MOSZKVAI PATRIÁRKÁTUS KüLDÖTTEI A COLLEGlUM RUSSICUMBAN. Érdekes beszámolót közöl a Bolognában megjelenő Il Regnu a római Ilmtolikus egyház és az orosz ortodox egyház közöttí kapcsolatokról, amelyek - mint a cilk1k megállapítja - egYl'e szívélyesebbé, foghatóbbá és építóbbé válnak.
Még a múlt év augusztusában nagyon fontos beszélgetés zajlott le VI. Pál
pápa és Nikodim mebropolí'ta között. A metropolita ebből az alkalomból kijelentette: "Sdk lépést tettütuk annak érdekében, hogy közeledjünk egymáshoz, hogy meaismerjük egymást és afelé az egység felé, amelyre míndnváian
törekszünk." Majd később még hozzáfűzte: "Nem teszünlk többé lépést visszafelé." Bs kétségtelen tény, hogy 1962 oktobere óta, amikor az orosz ortodox
egyház néhány megfigyelője megjelent a II. vatikáni zsinaton, a két egyház
között nem szűnt meg többé a kapcsolat. Kezdve VI. Pál pápának Alexej
mosztkvai pátriárkához intézett üzenetétól (amelyben a Szcntatva legmelegebb
[ókívámságait tolmácsolta a pátriárkának és Olaz "(Tr Jézus által rábízott nyájnak") Juvenalj ortodox püspök részvétele a Laikusok római kongresszusán,
éppúgy mint a legutóbbi leningrádi megbeszélések, arnelveken Willebrands
püspök vett részt, mindez jelentős előrehaladást eredményezett az egyre
konkrétabbá váló dialógus terén, Hála Istennek valóhan nem történt hátrafele lépés - állapítja meg a bolognai lap. Persze az előrehaladás is csak apránként történhet, sok esetben egészen komoly nehézségeket kell legyőzni, de
az trányzat mégis jó.
A párbeszédnek és barátságnak légkörében újra meg újra pozitív tények
is történnek és ezek közé tartozik a moszkvai pátriá:rkátus két küldöttjém!k
Rómába éT'k~ZJése. A szovjet légitársaság menetrendszerű gépével érkezett meg
ezév január 17-én a fiurnicinóí repülőterre Piotr Raina és Vladimir Rozhov.
Mind a kettőnek az egyházi rangja protoierej, ami nagyjából az esperességnek
felel meg. bár más a szerepe, mínt a katolikus egyház ilyen nevű hivatalának.
EgY'ikük főleg a lelkipásztorkodásban tevékenykedett eddig, míg Vladimir atya
a nyugati egyháztörténet professzora, Rámába azért érkeztek, hogy közelről
megismerkedjenek a katolikus egyházzad és főleg a liturgia, a kánonjog, a
teológia és a katolíkus spiritualitás terén akarják gyarapítani ismereteiket,
A repülőtéren P. Duprey a keresztény egység titkárságának helyettes titkára és P. Long fogadták őket. Az utóbbi színtén a keresztény egység titkárságánál dolgozik és maga is járt a Szovjetúnióban.
Megérkezésük után a 'két ortodox papot a Collegium Russicumban láttáJk
vendégül, ahol együtt ebédeltek a Collegium tagjaival, majd egyenként köszöntötték őket a Collegiumban tanuló papok, mindannyian a hagyományos
keleti eredetű öleléssel és csókkal. Az ortodox egyházi személyíségeknek római
tartózkodásuk avatt mínden lehetőséget mesadnak arra, hogy egyéb collegiurnokkal, egyetemekkel, egy;háziÍ intézményekkel is közelebbről megtsrnerkedjenek.
Erek a tények - állapítja meg a bolognai Il Regno - és minden hosszadalmas kommentár nélkül mindenki megértheti, hogy ökumenikus szempontból jelentős eseménnyel állunk szemben. Aligha kell bizonyítani, hogy még
csak néhány évvel ezelőtt is hasonló jellegű, látogatásra és kapcsolat létesítésére a római katolikus és az ortodox egyház között még csak gondolni sem
lehetett. Ha most megtörtént. ez azt jelentí, hogy sok mínden megváltozott.
Mindkét fél jókora utat tett meg a közeledés terén. Jelenti azonban azt is
hogy a Collegium Russicumban semmiképp sem gondolnak arra, hogy papokat
képezzenek ki az ortodox oroszok "meg1Jérítésére", amikor "a Gondviselés megadja erre a lehetőséget" ... (rnint ahogyamúltban azt egyesek esetleg gondoltá:k).
' •
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A két ortodox pap egész római tartózkodása alatt a keresztény egység
titkárságának vendége és a Codlegium Russicumban laknak, Itt tartózkodásuk
természetesen fölvetett néhány olyan kérdést is, amelyek elméletben eddig is
fölmerültok már, de nemigen jelentJkeztek még ennyire foghatóan. Főleg a
"communicatio in sacris" (szentségi közösség) tekintetében érződött szinte
drámai módon, mennyire fájdalmas az a tény, hogy az Oltáriszerrtség ünnepét
a két egyház tagjai nem ülhetík meg közösen. Ezen a téren azonban semmiképp sem lehet előreszaladni, a "communicatio in sacris" ugyanis a teológusok véleménye szerínt csak végső betetőzése, de nem előmozdítója lehet a két egyház teljes egységének, amelynek létrehozásához nagy türelemre,
telies őszinteségre és teljes elvi világosságra van szükség, A két orosz atya
számára a Collegium egyik kápolnáját bocsátották rendelkezésre, ahol saját
Hturgíáiuknek megfelelően mísézhetnek, A Russicum hallgatói természetesen
segédkezhetnek ennél a liturgíénáí. így például két nappal az orosz vendégek
megérkezése után január 19-én az orosz ortodox naptár szerintí vízkereszt
ünnepén, a collegium növendékei énekkel és szertartásí szolgálattal vettek
részt az ortodox liturgiában, s ez a szertartás - jegyzi meg az olasz cikkíró ha nem is volt olyan ünnepélyes, rnint amilyen odahaza a Szovjetúnió templomaiban szokásos, mégis nagyon megindító és jelentős volt. Az officium divinumot (a papok kötelező napi imádságát) viszont a Collegium hallgatói és az
orosz papok együtt imádkozzák.
Az Il Regno így fejezi be kommentárját: "Egy napon a teljes egység is
lehetővé váljlc majd, ha a párbeszéd és a kölcsönös megbecsülés révén míndkét fél törekszik rá, hogy megtalálják a teljes kibékülés helyes módiát és helyes időpontját. Senki SEm jósolhatja meg, míkor kerül erre sor. Most csak az
a fontos, hogy mindenkí jószándékkal dolgozzék ebben az irányban. Megrendítő dolog viszont elképzolnt, milyen nagyszeru lesz, ha elérkezik a nap, amikor a különböző római collégíurnokon a katolíkus papnövendékek együtt tanulnak, együtt élnek és együtt imádkoznak majd ortodox paptestvéreikkel és
amikor a katolíkus papolk és teológusok tanulmányaiiknak legalább egy részét
ortodox szemímáeiurnokban folytathatják. Nem tudjuk, mit tartogat a jövő.
De minden nap új lehetőségek felé nyit ablakot, amelyekre eddig meg gondolni som lehetett. Az is fontos persze, hogy ne a látványos eredményekre
törekedtünk, hanem vki-ki híven saját egyházához és a saját lelkrismeretéhez
ígyekezzék minél fogékonyabbá válni a Szeritlélek sugallatai iránt."
(d., k.)
Ötéves az Eletiink, a Nyugat-Dunántúl irodalmi és művészetí antelógtája.
Az "antológia-sorozat" kifejezés azonban pontosabb: 1963 óta évente háromszor jelenik meg; szépirodalrní, Irodalomtudományt, kritikai, elméleti, kulturális életünkre vonatkozó írásokat, és képzőművészeti alkotások másolatait
közlí. Elsősorban négy megye, Győr-Sopron, Vas, Veszprém és Zala íróit és
alkotóit tömörítí maga köré. A folyóirat felelős szerkesztője, Palkó István, beköszöntőjében kettős funkcióban jelölte meg az induló lap célját. Egyrészt
a négy megve területén élő írók és alkotök műhelymunka-egységét hivatott
biztosítani. másrészt az írók és olvasók közötti eleven kapcsolat megvalósításat.
,.Olyan szemléletű emberré kell válnunk, hogy a kultúra élet-elemünk Iegven,
mindermapi táplálékuník, mint a mindermapí kenyér ... A harmonikus személvíség, a materiális és lelki összetevők egyensúlyának megteremtését célozza minden érdemleges kulturálís produkció. Innét van, és lehet jelentősége
mínden sor eszméltető írásnak, minden pozitiv művészí alkotásnak"
Jubileuma alkalmával magától értetődően vetődik fel a 'kérdés: meanyire
tudta megvalósítani a lap célkitűzéseit?
A provincializmus kisértése mlnden vidéki lapnak. Sőt sajátos értelemben
a fővárosi aknak szintén az. Kísértést jelentett annak idején az F:!etünk elődjé
npk, az lrott Kő-nek is. Az lrott Kő két szakaszáról (1933-37, 1942-4;\) az
F:letünk hasábjain Tüskés Tibor két igen érdekes tanubrnányban emlékezik
meg, és azt írja a második lrott Kő-ról, hogya .xíecerrtraltzmus, vagy a provincializmus túlzott hangsúlyozása, az összehasonlítás mellőzése tkritikálatianságra, az igények leszáUítására csábít ... A helyi értékek eltúlzása, a földrajzilag-etnikailag zárt közösség világáról és világának szóló irodalom krtenyész49lJ

tése elszürkülééhez vezet." trdeméUl viszont többek közt azt jegyzi meg, hogy
az lrott Kő-ben jelentkező fiatalok nagyrészt ma a dunántúli irodalom országosan ismert és publikáló alakjai, "A sajáJt múltjuk kritikaí föltárása, értékelése, a szombathelyí irodalmi hagyományok elemzése és a tanulságok levonása:
a mai és a holnapi értékek születésének föltétele".
A hagyománynak ez az elemzése és az Életünk első évfolyamainak tanulságai egyaránt megszabták merre lehet, és merre nem lehet haladni. Ma már
jó színvonalú, jól szerkesztent folvóíratként tarthatjuk számon. ".JÓI példázzák - írta nemrég a lap egyjk méltatója - , hogyan lehet valami »helyi«
anél!kül, 'hogy provinciálds lenne, és hogvan Iehet azt, ami témájánál fogva a szó sajátos értelmében - »provinciális«, egyetemes értékűvé tenni." Hogy
a mai Életünk arculatát valóban ez jellemzi, azt elsősorban azzal bizonyitja,
ahogyan a vidéki lku1túra kérdéseit boncólja. Hadd idézzünk röviden néhány
irást, rnelyek a dunántúli színjátszás és képzőművészet helyzetével foglalkeznak,
Szabó Sándor például "A gondolkodó színház" című írásában Németh
László Veszprémben bemutatott darabját (Nagy család) méltatja, majd - mintegy ennek ürügyén - vidéki színjátszás jelenlegi sztntiét és fejlődésének lehetőségeit vizsgálja. A vidéki színházak nagy része már a felnőttek sorába
állt - mondja - , és a főváros nem vonszolja kezénél fogva, mint ctopogní
tanuló csecsemőket szokás, ,.A vidéki szín iátszás külön teherként hordja magán
a vídékíességet, ... de a hazai drámairodalomban hiszek annyi erőt, hogy E'lrnossa ezt az antagonázmust főváros és provincia között.' Németh Lászlót idézi:
"A magyar színjátszás, ha valahonnét, hát a vidék felől újulhat meg."
"A veszprémi példa" - így ernlegetik Németh László darabjának bemutatását, és ugyancsak em a círnet érdemelte ki a veszprémiek másik figyelemrernéltó vállalkozása: művészklubot hoztak létre. Klubot, amely szellemi közösséggé tudott válni, hasznára mind a művészeknek, mind a műélvezőknok.
Csányi László a decentraltzácíő elvének "gyakorlati megvalósulását" látja ebben, az egészséges decerutratízációét, mely képes a kubturátís különbségek
megszüntetésére. Sürgeti a példa követését, hogy más városokban is hasonló
közösségeket hozzanak létre.
Em tartja egyetlen megoldásnak Kristó Nagy István is. aki egy szornbathelyi táI1lwtta;1 kapcsolatban arról a heroikus erőfeszítéstől ír. mellvel vidéken
egy-egy kiállítást megrendeznek. "Minél önállöbb és aktívabb vidéki műhe
lyek, alkotói és műélvezőí körök kíulakítására van szükség, Szembathelv
szellemi élete a példa rá, hogy ez lehetséges. A közszellem talán sehol sem
olyan bíztató, mint ebben a kétezer esztendős városban ... Az alkotónak soha
sem kell légüres térben mozognía. Emberi közeg az, amely körülveszi, s ha
ellentmondásokban is, mindig érezteti jelenlétét."
Mindebből látható, hogy az Életünk nemcsak a kérdések felvetését tekinti
elsőrendű feladatának, hanem a rájuk való válasz keresését is. Ez egyik legnagyobb pozitívurna.
A másík pozítívum: a nagyszámú és iól megválogatott "szereplógárda".
Elsősorban a dunántúli, vagy a Dunántúíról származó - írólr, költők, kritikusolk műveit közli; sokszor találkozunk benne például Weöres Sándor. Károlyi Arnv, Takáts Gyula, Káldi János verseivel. VárkonjJi Nándor. Tüskés
Tibor írásaíval ; de vannak nem dunántúli munkatársaí is. A Iegífjabba'kat
minden egyes számban a ..Fiatalok" rovat mutatja bp. ..Egy Irodalmi lap
Igazi értékét az szabja meg - írja Tüskés TIbor - , hogy mennvi'ben tud
irodalomszervező, íránvító, táiékoztató szerepet betölteni. S itt az új, fiatal
tehetséeekközlése, a kísérletező, kutató szenvedély táplálása, a kockázat merész vállalása legalább annyit szárnít. mínt a kipróbált nevek, az érdemes
tehetségek szerepeltetése. Mennyire tud egy lap a maga vonzási körébe új erő
ket csatasorba állttaní. alkotókat munkára inspirálni, közösséget nevelni ez szárnít a legtöbbet."
Ezt a munkát vállalta és végzi az Életünk. Sikeres első' öt éve, reméljük,
csak prelúdiuma további és még sikeresebb öt- és tlzcsztendőknek.
(Saád Katalin)
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CONFÉRENCE CATHOLIQUE DE LA PAIX A BERL.IN
pal' Ferenc Sinkó
La III-e conférence de la paíx de Berlin des catholiques des pays
dEurope s'est réunie le 5 'juin dans la capitale de la Républtque Dérrioeraique Allemande.
Plus de 350 catholáques, dont des pretres de vingt et un pays d'Europe y ont
assísté. La Hongríe catholíque éta it représentée par huit éccléstastíques et six
Ialques.
Le premier jour de la conférence, Edvard Kocbek. joumanste de Ljubljana
évoqua la rnémoire du pape Jean XXIII, a I'occasíon du őeme anniversaire
de la mort du grand pontif dont I'encyclique Pacem in terris est devenue la
Charte et la source vívdfiante de tous les travaux du catholicisme pour la
paix, Duns son allocution, Adrian Manning professeur d'histoire a I'uníversité de Nirnegue (Holande) explíqua que, de tous temps, les guerres avaierit
élé préparées et provoquées par les hommes, c'est done le devoír des hommes d'ernpéchcr une fois pour toutes que les guerres éclatent a I'avenir et
danéantir toutes les eauses qui pourraient les provoquer, Dans son díscours,
Vid Mihelics a souligné que la paix étarit le fruit de la [ustíce, ne peut étre
durable que si les príricipes sur Iesquels elle est basée sont réalisés daru! les
actions coneretes de I'humanísme et da la charité.
La conférence a envoyé un télégramme de salutatíons au pape Paul VI
ainsi qu 'a Son Eminence le oardínal Bengsch, archeveque de Berlin. Par contre
la réunion a érté saluóe par de nombreux télégrammes entre autres par ceux
des corps épiscopaux Iithuanien et hongrois, de Mgr I'évéque Tomasek, admintstrateur de Prague du mouverrnent Pax Chrístí et de la Conference de
la Paíx des Eglises chrétiennes.
Aux séancea plenieres aussí bien qu'a celles des commíssíons de travail,
des entretíens tres sínceres, et parfels d'ápres discussions ont eu lieu entre
les différentes opiníons. Plus d'une fois, les participants ont longuement dísí
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propos d'une nuance d'expressíon ou d'un root
utiliser. Au cours
de la discussion, le différents groupes se sant constatués a la maniere d'un
Kaleídoscope dans les questions soulevées. On ne saurait parter de groupes
ou de camps perenanerrts, maís de tendences permanentes. L'une de ces tendances, représerutée suntout par les catholiques des pays socialistes conformément au but orígínal de la. conférence concentrnit son attenuon sur les questions de la paix de l'Europe sur les grands problernes politiques du monde et
sur Ies dangérs qui menacent ra paix, en cherchant les possíbilrtés qui pourraíent favoríser la solution de questions Iítigíeuses. Dans une autre tendance,
représentée surtout par les délegués de la République Fédérale AUemande,
de la Hollande et de la Belgique, il semble que le radicalisme de la jeunesse
des pays de I'ouest de I'Europe ait trouvé un écho. Cette tendance prononeait
les slogans de "releve de la generation", et "révolution uníverselle" qu'elle
jetart uans la discussion. Dans les questions plus proéhes de l'Eglise et de le
religion un groupe assez important des parttcipants de l'Europe occidentale
représentaít un point de vue beaucoup plus radical que celui du vaste camp
des catholiques de pays socialístes, qui paraíssaít "modéré" vis a vis du leur,
A la suite des entretiens et des díscussions qui se sont déroulés dans les
groupes de travail, trois documents vetés aux séances pléníeres du dernier
jour ont résumé le point de vue des participants a la conférence sur la guerre
du Viet-nam, sur le néo-nazisme állernand et dans Ia question de la securíté

européenne.
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COMPTE-RENDUS ET CRITIQUES
La chrenique théátrale cOiI11JIDente la préséntation il Budapest du drame
de Gyula Illyés inrtitulé "Le favori". Dans sa piece, le célebre auteur hongrois,
bíen connu aussí a I'étranger a développé l'idee fondamentale de louvrage du
méme tícre éorit 11 y a cent aJIlS par László Teleki. L'action qui se déroule
dans un miJieu romain analyse la question: jusqu'á quelle limite peut on
souterur un tyrari pour faire valorr un ídéal que l'on croit [uste ; La premiere
de la pleoe de Gyula Hlyés a eu líeu a Paris.
La rubrique des beaux-arts rend compre du volume qui contlent les artiales de József Ríppl-Rónaí (1861-1927) le plus grand artiste de la peinture
post-írnpressíoníste hongroíse, Rippl-Rónai qui a longtemps vécu en France,
étaít mernbre du groupe d'artístes "Les Nabís" et une chaleureuse ami ti é le
liait II Bonnard, a Maíblol aínsi qu'a Mauríce Denis, desquels il parle souvent
dans ce petnt ouvrage, Le second article de la rubrique des beaux-arts parle
de Kees Van Dongen, récemment décédé, qui appartenaít au groupe d'artistcs
"Les Fauves",
.
Le Messe cornposé par Gyula Kiszely ala mémoíre du pape Jean XXIII
executée avec le concours de choeur et de l'orchestre A. C. Kapisztrán, et
du soliste Endre Várhelyi a suscíté un vif intérét. De tous les ensemules
d'artistes étrarigers qui ont paru dans les salles de concert du pays il la
fin de la saison, nous mentíormerons le New Phílharmonía Orehestra dirigé
par Carlo Maria Giulini et 1'0rchesrtre de Musique de Chambre de Moscou,
chef d'orchestre: Rudolf Barsaí, qui ont remporte un succés bíen méríté,
La rubrique du film commente l'oeuvre de Márta Mészáros intitulée "Eltávozott nap" (Un jour passé). Kati Kovács, la nouvelle révélatien du film
hongroís y interprete une ouvríere d'usíne de textiles élevée par l' Assistance
puoáique qui, quand elle a grandí décide de rechereher ses parents. Son interprétatíon est étrangement seche, d'une vigueur présque masculíne, Comme
le film représente La réaltté, c'est peut ebre pour cela qu' il doít étre extrémernent dépouíllé, Il ne subordenne aucune relation de la vérité II l'aridité
de tous les [ours. L'oeuvre aínsí composée s'harmoníse partículíerernent aux
points de vu'e philosopruques de H. Marcuse et de E. Bloch. Dans le film
de Mészáros, l'Hoffiirne n'est ni serviteur, ni seigneur, ni prolétaire et évidemment ni capil1Jaliste. C'est l'homme qui se trouve toujours devant un
nouveau probleme, ou il choisit de nouveau et dédde.

INFORMATIONS

Nouvelles publications catholiques. Trois documents sur le eónelle víennent de paraitre dans I'éditíon de la Société Szent István: Décret sur les
fonctions pastorales des évéques, Décret sur la forrnation des pretres et Constítution dogmattque relatívement a la Révelatdon dívíne, Richard Horváth: Notre présence dans le monde. Edítions Ecclesia.
A propos du congres international de droit canonique tenu il Rome, dans
une dectaration de presse Mg,I.· leveque József Bánk, aumínístrateur apostolique de Gyor a rappelé qu un autre jubiló s'ajoute il I'anniversaíre orrícíel
(il y a en effet 50 ans quen mai 1918 le code de droit canonique est entre en
vigueur). Il y a soíxante ans quen 1908 Jusztinián Serédi futur cardinal prímat de Hongde a partrcipé au travail de codífícation en qualíté de collaborate ur le plus uirect ue Son Eminence le cardinal Gasparri. La tache principale
de Jusztinián Seredi était de citer, pour toutes les ordonnances les sources
juridiquesancestrales sur Iesquehles étalent basés les nouveaux canons,
Serédi accomplit un travarl surnumain en triant les docuruems appropríes de
la rnasse accumulée depuis plusierus síécles, Chacun des canens était soumís
au cardinal Oasparri aux frns de révision et daojonction cl la source jurídique corresponcante. Lorsque le code entra en vigueur, Jusztinián Serédi
recueillit et punlia les sources juridíques du code canonique, dont les derníers
voíumes parurent déja sous son nom.
Le 15 mai, la Société Szent István a tenu son assemblée générale de cette
année, C'est la 120éme année de la íondation de cette maisen d'édition cathoIique au grand passe qu'a eu lieu l'assemnlée génerale au cours ae Iaqueile
Mgr I'éveque Pal Brezanóczy, administrateur apostolique d'Eger fit sa conférence solennelle sur le premier synode épiscopal. L'evéque dit, que le pape
Paul VI. avaít convoqué ce synode sous le signe du semament ecclesiastaque
rnoderne et de la solidarité épiscopale pour traiter de la réforrne du droít
canoníquc, de l'éducation des pretres, du mariage mixte, de la retorrne Inurgique et d'autJres différentes questions théologíques. La premiere grande épreuve
de soöídaríté écclésíastíque realisa tous les espoirs. - Apres le díscours solennel de Mgr I'évéque Brezanóczy, le více-présídent József Félegyházy donna
lecture du rapport du comité dírectorial sur le fonctionnement de la socíété,
Il en ressortit quau cours de I'anriee 190'1 la socíété avaít pupubríé 'IU.UUO
livres de príeres, 125.000 catéchísmes, 15.000 exemplaires d'ouvrages scíentífiques et de propagande rellgíeuse, et 16.000 plus petits ouvrages, en partie
d'art musical, Elle a édité 10.uOO exemplaíres du Nouveau Testament dans la .
traduction du grec effectuée par la commíssíon de I'écrí ture sainte. La pubIication des Oralsons universelles pour le service de I'autel atteígnít également 10.000 exemplafres. Les brochures cornmuníquant les partles permanentes de la messe Iurerit éditées en 300.000 exemplaíres, et le texte hongroís
des constitutíons du concile parut en 6000 exemplaíres pour chacune d' elles.
Au cours de son compte-rendu, le vice-président exprima ses remercíernents
il la Caritas Internatíonaáís pour ses dons de papier qui avaierit favorisé I'actívité des édi.tions catholiques, airisi qu' a l'Office des Affaires Ecclésiastíques
de L'É,tat, pour la bonne voíonté témoignée errvers les aspíratfons de la Societé dans le dorname des autorísatíons. Apres le rapport du vice-président,
Mgr l'évéque Vince Kovács, administrateur apostolique de Vác, transmit a
Miklós Esty, adrninistrateur délégué, la reconnaissanoe des membres du corps
épíscopal et de I'assemblée générale.
Mgr. Míklós Dudás, évéque de rite grec de Hajdudorog a été reeu en
audience privée par S. S. La pape Paul VI.
C'est il Rome qu'a eu lieu le VIe Congres International de l'Ancíen Testament, auquel ont prís part 150 représerrtants de vingt cinq nations, catholiques, orthodoxes, protestants et hébreux, tous savants experts en écriture
saiente. Les savan'ts des pays socialistes ont aussi participé au Congres, auquel
le Hongde était représentée PaT le docteur Béla Görgényi, professeur titulaire
de la chaire de l' Ancien Testament il l' Académie de Théologie de Budapest.

Invlté par Mgr. l'évéque Pál Brezanóczy administrateur apostolique d'Eger,
secrétaire des conferences du corps épíscopal hongrois, Mgr. István László
éveque du diocese de Burgenland a fait en Hongrie au début de juln une
vísíte de cínq jours. En dehors de Budapest, H s'est aussi rendu il Győr, il
Szombathely etil Eger.
Au cours d'une cérémoruíe sölennelle, Mgr Sándor Klempa, administrateur
apcstoldque de Veszprém a béni I'égldse paroissiale de Csatka, datant de 600
ans, d'origine pauliste qud vierit d'étre entíerement restaurée, Aprés la cérémoníe de la bénédíction de l'église, il a été procédé il la remíse du sacrement de la confirmatien.
Mgr, Sándor Kovács, éveque du díocese de Szombathely a procédé solenneliement il I'investdture des nouveaux chanoines du chapitre cathédral de
Vasvár-e-Szornbathely. Apres l'ínvestíture solennelle. les nouveaux membres
du chapütre se sont présentés au síege du conseíl du comitat de Vas, ou le
prélat du ddocese et József WinJkler évéque auxilíaíre les ont accompagnés,
A I'occasíon de le. prestation du serrnent, claus son díscours György Gonda
présiderit de la commission exécutíve du conseil du comitat a exhorté le
chapitre il coopérer aux efforts déployés pour la paíx et le bien-étre du
peuple hongroís. H a déclaré, entre autres: "La valeur prmcipale de nos relatíons et fournie et peut étre foumie par la creatton du bíen-étre du
peuple, Je ne pense pas seulement aux conditions matérielles, maís aussí il
La consolidatíon et au développement des forces íntellectuelles et rnorales.
Nous avons aussí avec I'Eglíse des táches communes, pour la réalísation de
ces aspíratíons. La reneorrtré de notre politique et de notre actívité se réflete
dans I'accord établí entre l'Etat et I'Eglise, dont la réalisation se fait valoir
égalemend dans le comitat." Répondant au discours du présídent du conseíl
du commitat, Mgr. I'évéque Kovács déclara qu'il suivait touiours atteritívement le développement du comstat et de Szombathely. Occupant son paste
depuís 1944, il a pu voir Ies conditíons de vie de ce temps la, et cormait actuellement les síege du comitat rénové, devenu une grande ville. Il souhaite
de tout coeur que, dans le progres de I'avenír, le olergé du dlocese trouve
aussí son propre röle.
En vertu des ordonnances offícíelles, en Hongríe les Insertptiens au cours
d'Instructíon relígieuse pour l'année scolaíre 1968í69. des écoles générales et
des lycées ont eu lieu les 19 et 20 [uin. Chacun des écolíers devait étre inserit
au cours d'ínstructton reldgíeuse de l'école ou il faiisait ses autres études.
C'est le dírnanche de la Pentecöte que Mgr. I'évéque Pál Brezanóczy,
admíndstrateur apostolique a béní le nouvel autel de face de la eathédrale
d'Eger. Le professeur Bernhard Haring qui séjournait précísement en Hongríe,
ou il avaít fait des conférences aux sémmaristes de Budapest, puis II oeux
d'Eger asslst3,lt aussí il la cérémoníe. Dans son sermon solennel I'évéque souIígnant I'Irnpoetance de I'autel a nommé le nouvel autel, en tant que commérnoratíf de I'année de la fol "aurtel de I'uníté et de la fldélité". Les frais
d'ínstalíatton du nouvel autel ont été couverts en majeure partie par les dons
des fideles.
Pour oélébrer l'achévement des travaux de restauration Intérteurs et
extéríeurs de la cathédrale ancestrale de Pécs, chef-d'oeuvre de la vílle, qui
avadent duré six aus, un Te Deum solennél a eu Heu le 21 juin il la cathédrale.
Invítées par Mgr I'évéque József Cserháti, admtnístrateur apostolique de Pécs,
en dehors du elergé du díocese, les autorités compétentes de l'État et du comitat auss! que de nOlffibreuses' peTSOIIU1wiMs catholiques assástaient il la récepticm qui suivit la céréIBonie re'1igieuse.
On a oréé il Pécs un foyer spécial destiné aux meres de prétres Agées
ou il leurs soeUlrs qui ont servi l'Eglíse en prenant soin de leur fils ou de
leur frere pretres. Com:me Ferenc Sinkó en rend comp,te dans les colonnes
de 'új Ember, les habi1Jants de foyer versent 80% de leur retraite pour leur
logement et let![" entretien. Leur chambres sont pourvues de leurs propres
meubles. AotueUement le foyer est habité palf 25 pensionnaires, mais pres de
trenrte personnes attendent d'ebre admises. Bien entendu, il y en a qui n'ont
ni retraite, ni revenu et don·t l'entretien est assumé par des dons.
1'1t.: ká.d B6l.a -
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