
"Meg vagyok győződve - mon
dotta Einstein -, hogy a legtö1céle
tesebb értelem nyilatkozik meg a ta
pasztalettilag érzékelhető világ jelen
ségeiben."

*
Nem az értelmünkben van a hiba,

hanem az élet'Ünkben.

*
~- Nehezebb állítani, mint tagadni.
Nehezebb érvelni, mint állitani. Ne
hezebb belátni, mint érvelni. Nehe
zebb életre váltani, mint belátni.

*
Hol is hagytuk el a logikánkat?

Isten egyszer túl közel van, máskor
-meg túlságosan távol. Ha törvényei
ről van szó, túlságosan is beavatkozik
az életünkbe, ha anyagi bázisaink
megalapozásáról, túl kevéssé. Vádol
juk, hogy nem adott elég szabadsá
got dolgaink irányításában, és szá
mon kérjük tőle, hogy túlságosan sza
badjára engedi az embert.

ta id, beszéded és megjelenésed sem
volt tökéletes - kamaszkorodban.

*
Megértem csalódásodat a Világszín

pad láttán. Te operettet vártál, és
drámát találsz.

Türelmetlen vagy, mert a második
fölvonásban még nem oldódott meg
minden?

*
A világ értelmetlen. - mondják

egyesek. Az ember a maga tudatát
vetíti ki a vHágra - mondják mások.
Akkor úgy látszik, saját értelmetlen
ségünket vetítjük ki a világra, ami
kor a világot értelmetlennek mond
juk.

*
Letagadod a világ célját, aztán bot

1'ánkozol céltalanságán?

*
*

Felelősségre vonunk, holott csak
kérdeznünk volna szabad. Elfelejtjük,
hogy nem vagyunk egy súlycsoport
oon Istennel.

*
Ne t'árj tökéletességet a még fejlő

désben lévő világtól. A te gondola-

NAPLÓ
-

Fogadd el a 1,ilágot olyannak, ami
lyen, és dolgozzál azért, hogy olyan
legyen amilyennek lennie kell.

*
Hajlongani felettesed előtt, emberi

kicsinyesség. Meghajolni a Valóság
előtt, a bölcsek és a szentek alázata.

Boda László

HÁROM ÚJ MISEKANON. A Rítuskongregáció, mint az Apostoli Szerit
szék iI:letékes kormányszerve, 1968. május 23-án kelt .Prece encharistica" kez
detű rendeletével három új misekánon-szőveget engedélyezett, hogy augusz
tus' l5-ével kezdődően bármelyiket mondaní lehessen az eddigi egyetlen ro
mai kárion helyett, A mísekönyvben jelenleg található szöveg tehát továbbra
is használható, de elveszíti egyeduralmát. Ennek a mintegy másfélezer éven
át imádkozott tiszteletreméltó, sőt változhatatlannak képzelt központi rníse
résznek ezentúl szerényerr be kell érnie az "Első áldozatbemutató hálaimád
ság" (Prex eucharist.ica prima) címmel, rnert a mcstantól fogva kiadan~ó mi-,
sekönyvekben még három egyenlő [ogú társa követi majd nyomon.

Korszakalkotó fordulat ez a római miselnturgí.a történetében. Nem, any
nyira újítás, mint inkább visszatérés: egy ősibb és értékesebb állapot szeren
esés megközelítése. A miseáldozat a Megváltó utolsó vacsoráját ismétli. Azt a
húsvét-esti szerit cselekményt újítja meg, amelynek során Jézus hálaadó imád
ságot rnondott, míközben titokzatos módon tanítványaira bízta értünk adott
szerit emberséget, testét és vérét, áldozatbemutatás és szent áldozati lakoma
céljám. Ennek ,a sajátosan keresztény istentiszteletnek így mindenkor egy
hálaadó imádság volt a középpontja. A hálaadás azokkal az őskeresztény fel
kiáltások!kal kezdődik ma is, .amelyeklkelaz elnöklő apostol vagy utódja, a
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püsp6k «tnetóleg az őt 'képviselő áldozópap) felszólította gyülekezetét: "Emel
jük föl szívünket í ••• Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek!" Miután a haj
dani keresztények a máig szokásos módon válaszoltak e felszólításokra, a: mí
séző belefogott az Atyaistent; magasztaló imádságba vagy énekbe. A szöveget
maga rögtönöz te, természetesen egy hagyományos vázlat szerint és a nép szá
mára érthető nyelven. Beleszőtte az utolsó vacsoráról szóló elbeszélést is Jé
zusnalk szentség-szerző igéivel együtt, bár nem feltétlenül kellett betűszerinti

hűséggel idéznie ,a biblia szövegét, hiszen nem valami varázsigéról volt szó.
A hálaadás egyúttal kéréssel párosult, hogy tegye Isten a kenyeret és a bort
a Megváltó testévé-vérévé. továbbá hogy fogadja el kegyesen, mint az egyház
áldozatát. Az áldozati imádság legvégül újra magasztalásba torkollott, és a
hívek Amen-felkiáltása volt <rá a válasz. Ez a "hálaimádság" (görög szóval:
eucharisztia) adott később nevet magának az oltáriszentségnek is. Szent Jusz
tfnosz, akinek az első ránkmaradt miseleírást köszönhetjük, Kr. u. 150 táján
mégcsak "hálaadással ikaposolatos kenvérnek és bornak" nevezi a hit nagy
titkát, de tanúsítja egyúttal a keresztények rneggyőződését, hogy nem kőzönsé

ges kenyér és bor az, amit magukihoz vesznek, hanem "Jézusnak teste és vére".
Az eucharisztía-ímádság további történetét három körülmény befolyá

solta. A szabad rögtönres helyébe egyre inkább a nagynevű szent főpapok

minta-fogalmazványai 'léptek úgyannyira, hogy legfeljebb válogatni lehetett
köztük, de változtatni már nem volt szabad rajtuk. Ettől fogva il1ett rájuk
a "kánon" ;elnevezés, a:mely a görögben .Jeróní való tartozást", vagy mérté
ket és szabályt jellent. Egy másik befolyásoló tényező volt az énekkarok alkal
mazása a szerit cselekmény pompásabbá tételére,amelynek a keresztényüldö
res rnegszüntével már sernrnd alwadálya sem volt a római birodalomban. A ká
non közben megszólaló énelokari számok kedvéért, például a Sanctus míatt,
az imádság [avarészét már csak halkan mondriatta a miséző. Betetőzte a fo

.Ivamatot a liturgiának Ikö2'Jépkori "k}eri'kalizáJódása", vagyis a nép számára
már nem érthető nyelve és a vele kapcsollatos jószándékú, de túlzott titokza
toskodás. 19y alakult Iki az a jelenség, amellyel a II. vatikáni egyetemes zsi
nat szemben találta magát. Mí,g a Ikeleti keresztény egyházakban - katoliku
soknáll és orthodoxoknál egyiaránt - legalább három-négvféle, de esetleg tíz
nél is többféle kánon kerül sorra az év folyamán, és legalább néhány mondat
rníndíg fennhangon szólal meg belőlük, addig a római misében napról-napra
(a főünnepeken néhány szó megváltoztatásával) mindig egyféle kánonszőve

get mondtunk, és azt ils csak egészen halk hangon. Csupán a nagy hálafmádság
kezdete, a hangosnak megmaradt prefáció őrizte némiképp az egykörl szabad
szövegezés emlékét: tizenhat kötelező változata volt az év különböző alkal
maira.

A zsinat megengedte, hogy a hívek számára mondott misékben ismét jo
gaiba lépjen a népnyelv, mégpedig nemosak a rnise olvasmányaiban és a hí
vek !közös könyörgésében, hanem egyéb miserészekben is .,amelyek a népre
vannak tekintettel" (quae ad populum spectant). így lett időszerűvé a kánon
nak köznyelvre fordítása, hiszen ezt a nagy hálaimádságot lsten egész népe
nevében, többesszámban imádkozza a pap. A sokaktól várt és örömmel üdvö
zölt fordulat azonban nemcsak Iközki:nccsé tette a római kárion rejtett értékeit,
hanem egy csapásra leleplezte szővegének lelkipásztori gyengéi t is. A római
kánon túlságosan hosszadalmas: a prefáció és az alkalmi betoldásole nélkül is
641 szó. Hellyel-közzel gondolat-íemétíésekbe bonyolódik. és kevésbé ismert
szentek nevének elidegenítő felsorolásait tartalmazza. A részek nem szervesen
kapcsolódnak egymáshoz, hanern a gondolatsor megszakításával következnek
egymás után, és külőn magyarázat nélkül aligha veszi észre ,a hallgató az
egész szerkesztés művészí arányait. A kílasszíkusan római, olykor ecuenesen
Jogászi szóhasználat is idegen a mai ember áhítatállak stílusától. Pedig első

sorban a Iíturgiaszöveg hívatása volna, hogy az imádkozás .korszerű médját
sugallja Isten népének, A lrturgtaszövegek iemellett imádságiba foglalt vtaní
tások is, és manapság elsőrendű érdek, hogy keresztény hitrendszerűnknekmí- _
nél több jelentős részletére hívják rel a nép, különösen az új nemzedék figyel
mét. a kánon lefordítása. tehát sziikséqszerűeti magával hozta új kánonszö
"egek szerkesztésének és engedélyezésének kívánalmát. Jellemző, hogy á ro-



mai kanonhan a Szeritszék ts csak az 8sszefilggŐ-értelmdrészeket látta el dal
Iammal, és hogya hazánkban máris sokfelé kialakult lelkipásztori gyakorlat
csak ezt az énekelhető szakaszt mondia el fennhangon, a többit pedig tapin
tatosan elfedi akár népénekíkel, akár orgonaszóval.

A most kibocsátott három új kánonszöveg míndegyíke rövidebb az eddi
ginél. Még a legterjedelmesebb, a négyes számú is csak 508 szó, a másik kettő

pedig nála is jelentékenyebben szűkszavú,A szerkesztő bizottság Igyekezett el
kerülni az eddigi szöveg fogyatkozásait, de egyszersmind ügyelt, hogy a három
imádság az eddígrveü rokonhangzású, hagyományosan egyházi hangvételü ma
radjon. és lehetőleg magán viselje a római típusú misekánon mimden jellemző

vonását. Ily jellegzetesség elsősorban az úgynevezett epiklézis helye, vagyis az,
hogy a 'kenyér és a bor átváltozását kérő imarész nálunk míndíg meg
előzd az utolsó vacsora elbeszélését, míg a keletiek - a katolikusok is - csak
Jézus szavainak elhangzása és az úrfelmutatás után kérik, hogy a Szeritlélek
tegye adományainkat az Úr testévé és vérévé. Szintén nyugati jellemvonás,
hogy a kettes számu, görögből futdolgozott mísekánon kivételével az-élőkről szó
ló megemlékezés megelőzi a holtakról szólót, Keletem fordított a sorrend.

Az utolsó vacsora eseményeinek elbeszélése mind a három új mísekánon
ban másként hangzik, Jézus szentség-sze1'ző igéi azonban azonosak. Teljesen
azonos szövegű továbbá - mégpedig mind a négy 'kánonban - a "Szent vagy,
szent vagy ...", amellyel a nép belekapcsolódik a pap hálaadó imádságába.
Azonos a kárion-záró dicsőítés is ("És őáltala, ővele és őbenne ..."). A találé
kony szerkesztők tehát ldeiégítették mind a változatosság, mind az egység igé
nyét, mindpedig azt az igen gyakorlatí követelményt, hogy a 'legfontosabb
mondatokat az összetévesztés veszélye nélkül emlékezetből lehessen mondand,
és azonos dallamra énekelni. Az 1967. évi római szinodus kívánsága szerínt az
új kánoncsnan már így hangzik a jézusi ige a kenyér fölött: "Vegyétek, és
egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, amels; értetek adatik." A
"hit titka" szavakat víszont nem a kehely föZött mondia a pap, hanem ke
véssel az átváltozás után, küűön "felkiáltásként". Lelkipásztori szempontból
ugyanis igen szerencsés többlet a régihez képest a most kiadott három mise
kánonban a pap és a nép újszer'Ű párbeszéde a szent cselekmény tetőpontján,

mintegy válaszként Krisztus igéire. A pap - közvétlenül az úrfelmutatás
után - fennharigon mondja vagy énekli: "A hit tibka!" A hívek pedig rá
felelilk: "Hirdetjük, Urunk, halálodat, és magasztaljuk feltámadásodat, rníg
csak el nem jössz." Ez a Szent Púl apostolt idéző utóbbi mondat (1 Kor 11, 26)
Nagy Szent Vazul kelett lbturgiájához közelítí a nyugati kánonokat; csakhogy
ott nem a hívek mondják, hanern a pap, itt pedig még két egyéb, hasonló tar
talmú felkiáltás valamelyikével is helyettesíthető. Színtén Kelet hatásának
látszik, bár talán csak egy kevésbé szép testtartás kiküszöbölése, hogy a szö
veg közé iktatott rubrikák nem kívánják meg az oltárra-támaszkodást, ami
kor a pap kimondja Jézus szavait.

A pápa óhajtása szerint az eddigi kánon teljesen változatlan maradt. To
vábbra ls használhatjuk, főleg az Úr nagy ünnepein, hiszen az új szövegeknek
nincsenek jeles napokhoz kapcsolódó belső változataik. Kínálkozik továbbá
az apostolok és a kánonban név szerírit felsorolt más szentek ünnepeire is.
A kettes szám ú szöveget viszont elsősorban hétköznapokra és különleges al
kalmakra ajánlja a bevezető utasítás. Ez az áldozatbemutató hálaimádság
ősi eredetével tűnik ki a többiek közül, Voltaképpen nem egyéb, mint a szent
vértanúként tisztelt Hippolytus ellenpápa tollából, 215-ből ránkmaradt rnínta
szöveg,tel'mészetesen a görögeredetiből latinra fordítva, és a ma már szük
séges sírnításokkal és kiegészítésekkel ellátva. Az ókeresztény szerzőtől való
a kezdő prefáció is, de helyette bármely más prefációt vehetünk, Ikülönösen
az üdvtörténetet összefoglaló új vasárnapi prefációk vagy az új általános pre
fációk kőzül. A szöveg érdekessége a továbbiakban, hogyaSanctuS-it csak
egyetlen rövid magasztaló rnondattal folytatja, és máris rátér a szintén meg
lepően rövid epíklézísre, melyet azonmal nyomon követ az utolsó vacsora el
beszélése. Az úrfelmutatás utáni részek egyike azt kéri Istentől, hogy a Szetit
lélek kapcsolja egyetlen közösségbe rníndazokat, akik a szeritáldozás részesei.
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tgy lesz ez II kárion II keleti kereszténység felé forduló ökuménlkus imád
sággá.

A hármas számú kánont az előrebocsátott utasítás vasárnapokra és ün
nepekre ajánlja. A szövegben semmi alapja sincs annak az itt-ott hangozta
tott ötletnek, hogy ez a ikánon ifjúsági rrnsékre van szánva Kínálkozik azon-

,ban a halottakért bemutatott mísékre, rnert Ily alkalmakkor egy nagyobb
lélekzetű, szép és vigaszteljes megemlékezést kell beleilleszteni. A szentek
lajstroma valamennyi új kánonból kimaradt, de a harmadikban említeni kell
a napi szerit vagy II védőszent nevét. A négyes számú áldozatibemutató hála
imádságnak kötelező külön prefációja van. Csak olyan napokon használható
tehát, amelyekre nincs saját prefáció előírva. A negyedik kánonhoz megadott
prefácíószöveg ugyanis míntegy az első verszaka a Sanctus-t követő, ritmu
sos prózában írt, bibliai veretű és keleti ihletettségű hatalmas hímnusznak.

Nyolc új prefáció is megjelent, a három misekánonnal együtt, és ízelítőt

ad az előkészületben lévő ötven prefációból. Igen szerencsésen gyarapszik ál
taluk a római rnísekönyvnek eddigi, tizenhat kötelező prefácíószövegből álló
anyaga, mégpedig nemcsak jóleső változatosságként, hanem a templombajá
rók imádságra nevelése és hitbeli ismereteik gyarapítása szempontjából is.
Csupán azt sajnáűhatjuk, hogy a Szeritszék nem használta fel ezt a jó alkad
mat egy általa már előkészített további változtatás közzetételére : arra, hogy
hálaima-formába öntse a misekönyvben jelenleg található két "könyövgő" pre
fációt: az apostolokról szólót, meg a nagycsütörtökí krízma-rnisében előírt

szöveget,
Biztosra vehetjük különben, hogy a misekánon fejlődéstörténete sem zá

rult még le a három új imádság megjelenésével. Jelenleg ugyanis éppen az
átváltoztatás és az úrfelmutatást követő szöveg hangzik másképpen az eddigi
római kánonban, mint a három új szövegben, Ez zavarja a híveket. Az egy
ségesítés alígnanem elikerülhetetlen lesz. Gyakor-lati szempont sürgeti továJbbá
a leghasználatosabb bizánci kánonnak, az Aranyszájú Szent János-félének át
vételét és latin meg népnyeívű fordítását. Ezáltal megnyílnék az út a latin
és a görög- vagy szlávszertartású katolikus papság alkalmi együttmísézésére.
Bármekkora lelkesedéssel fogadják továbbá a mcstaní új kárionokat a litur
gia-történet beavatottjai és a szeritírás alapos ismerői, kétségtelen, hogy az
eddigi reform még nem mindenestül elégíti ki a korszerű lelkipásztorkodás
igényeit. Az elvontan hangzó, vagy régiesre stilizált szövegek elröppennek hí
veink feje fölött anélkül, hogy visszhangot vernének szívükben. Olyan ká
nonokra is szükség lenne, amelyek az oltár áldozatához kapcsolnák a mai em
ber életfeladatait, vagy amelyek megszólaltatnák a fiatalság reményeit és
szorongásadt. A sokhelyütt külön mísére járó kisebb gyermekek lelki igényei
ről sem szabad megfeledkeznünk. Sőt még a helyi szükségletekhez alkalmaz
kodó rögtönzés ókeresztény gyakorlatát is újra törvényesíteni lehetne, termé
szetesen az egységet és állandóságot 'biztosító keretszövegeken belül.

(Medvigy Mihály)

AZ OLVASÖ NAPLÖJA. Ki az üldöző. ki az üldözött? "Hát nem mínd
egy?" - válaszolja Saul, Damaszkusz felé memet a sivatagban, morgolódó
csatlósainak: amikor már valóban "mindegy", amikor már őmaga sem tudja,
üldöz-e, vagy üldözik-e. "Megépítette a magányt maga körül, anélkül, hogy
akarta volna"; de valóban ő építette-e, vagy akarata ellenére, és tudtán kívül
valaki más? "Máls hűségre vendelték"; mire? .,Úgyis az történik, amire elő

készítették"; ki és mire?
"Egyszerűbb csomót nem is tudsz kötni T' - kérdezik Saultól. És: "Lá

tod, ezzel rontod el" -mondja neki, aki kérdezi. Munkáit olvasva nemegy
szer támadt kedvünk, hogy ugyanezt 'kérdezzük Mészöly Míklóstól is. És hoz
zá tegyük magunkban ugyanazt: "Ezzel rontod el," A túlbonyolított csomóval,
egy-egy túl rejtélyes jelkép, vagy utalás ,.rögtönzött mutatványával", Valami.
nagyon jót, nagyon fontosat, nagyon igazat rontott el. Mint a csatár, aki re
mek cselsorozata után megcsinálja még azt a leglátványosabb, utolsó cselt is,
ami után már nem lehet berúgni a kapuba a labdát.
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Hogy mi volt az a jó, fontos és igaz? Valami ilyesmi: a vllágból nem
elég a látszata; túl azon, amit közvetlenül tetten érhetünk, rőgzíthetünk, meg
mérhetünk és megfogalmazhatunk, van még valami más, valami többlet, ami
ennek a közvetlenül észlelhetőnek is megadja a maga valódi értelmét; van
valami, ami nyugtalanít, amit meg szeretnénk u-agadnt, vagy legalábbis érzé
keltetni akarnánk. A dolgok ezzel az árnyékukkal igazán azok, amík ; rnínden
nek megvan a vetülete, és enélkül, emnek a jelenléte nélkül csonka; csak az
zal teljes, ami több nála. A világ egyszerre rejtvénye is, megfejtése is önma
gának; de rejtvenye nélkül megfejthetetlen, mert akikor nem azonos valódi
önmagával: akkor harnísan szimpliffkál t világ.

De mi ez il "valami"? Olykor az volt az érzésünk, Mészöly Míklós mama
scm tudja. A szorongás, és a rejtélyesség néha egy-egy jelképbe sűrűsödött 
például Az atléta halála "végzetes" Iepkéjébe ; de mert a jelkép jelentése tisz
tázatlan maradt számunkra (és úgy éreztük, mmdegy, hogy joggal-e vagy sem,
hogy az volt az író számára is): végül is inkább hatott kelléknek, mint jel
képnek.

Volt "val.ami" (olykor tudhattuk. mí, olykor nem); ezt akarta megragadni.
vagy a közvetlen valóságban ezt is meg akarta ragadni az író. Kezdettől fog
va, makacsul, konokul, rendíthetetlen meggyőződéssel, útjáról nem térve le
egy pillanatra sem. De nemcsak ez az írói és emberi következetessége követel
elismerést és tiszteletet. Hanem legalább annyira ez a prózánkban nem min
dennapos magas művészí és szellemi igény is, függetlenül a megoldások ese
tenkinti sikeretől. Mészöly Miklós legalább meglátott valamit: egy föladatot,
amely elől korunk prózája egyre 'kevésbé térhet ki; meglátta és vállalta; és
vállalta még a vállatlkozás Ikudarcait is Tegyük hozzá: még kudarcaí is sok
kal magasaob, élesebb levegőjű hegyvidékén történtek a szellemnek, gondol
kedásnak és művészetnek, mint a kevesebbel beérők többségének tetszetős

sikerei, hogy az olcsókat ne is említsük. És kísérletei még akkor' is az elsők

közé emelték, ha eredményeik nem voltak nundenestül megnyugtatóak, ellent
mondást keltettek az olvasóban, és vitára ingerelték a kritikust

A 'krrtikus (aki [gvekszik elsősorban olvasó Ienní RS maradni) a vitatha
tatlan telitalálatoktól eltekintve -ilyen volt például a Jelentés öt egérről 
a számára "vitás" esetekben többnyire úgy érezte, valami elmozdulás van
szándék és kivitel közt, nem fedik egymást kellőképpen: hogya maga laikus
,.műszaki" nyelvén próbálja kifejezni a dolgot: az a szerkezet, az a tartály,
melyet az író a rendkívül komplex valóság megragadására' készített, nem
elég befogadéiképes ; és vannak pillanatok, amikor a szerkezet előtérbe kerül
a befogadandó valóság rovására (más szóval a szimbólum nem szimbolizál,
hanem öncélúan díszít). A modern prózaírók, mondjuk - sommásan - Kafka
óta, általában ama törekszenek, Iki így, ki úgy, hogy megteremtsé> a már-már
útíoghatatlanul bonyolult valóságnak azt a művészi modellját, amely ezt a va
Jóságot rnindenestül, rnintegy szintétikusan, és önálló költői valóságként (nem
pedig dimenziótlan fénykép módjára, "naturalistán") érzékeltetni, "ábrázolni"
képes ("ábrázolni" abban az értelemben, hogya valóságnak sűrített "ábrája").
Nos, Mészöly Mílklósnál időrskínt úgy érezhettük, hogy a modellt indokolat
lanul túlterhelt, ha esetleg csak egy lepkeszárnnyal is; de egy ilyen kényes
szerkezetnél elég hozzá egy lepkeszárny is, hogy funkcióját megzavarja.

Új regénye, a Saulus* azonban már semmi zavart nem kelt bennünk, és
semmi ellentmondást nem ébreszt; a legszerencsésebb találkozások szerenesés
gyümölcse. A kérdőjelek itt maguktól megsemmisülnek.

Régebbi frásaíbartezlvesen tettünk .. kérdőjelet egy-egy párbeszédének, uta
Iásának, rnonológjának margójára. Nem értettük míndig a választ, az utalás
értelme homályban maradt előttünk, s nem mindig tudtuk érzékelni a tény és
a rá következő reflexió összefüggését. Igy támadt olykor az abenyomáJsunk,
hogy ebben a "túlcsomózásban" már nem is rejtélyességről van szó, hanem
rejtélyeskedesről.A SaulusbClJnta:lán mindez végérvényesen eltűnt volna? Nem.
Csakelőjelet változtatott: jogossá és indokolttá vált. Senki sem akadhat fönn

• Mészöly Ml.kIÓ5: Saulus. Magvető, 19643.
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rajta, ha egy világban - (és mílyen szuggesztívan, mílyen nyomasztó hitellel
megidézett világban) - ahol az ernberek természetes kífejezésformája a pa
rabola., az író hőse is parabolálcban beszél és gondolkodik; az sem meglepő,

ha ott, ahol a képzeletnek és eszmélkedesnek a miénktől eltérő, sajátos és
hagyományos útjai és módjaí vannak, a hős, Saulus is ennek "rej,tjelei" sze
rint fejezi ki magát. (Például abban a mesteríen megírt jelenetben, ahol "a
kútnál" Istefanosszal ibeszélget.) Hasonlóképpen: amilyen tanácstalanná tette
például az olvasót egyik elbeszélésében (a Jelentés öt egérrőlkötetben) a csör
tető bivalycsorda, épp olyan természetesen lesz - nunden jelképesIkedés nél
kül - j'eliképessé, súlyos értelművé és végzetes tartalmúvá a kutyák Saulus
szeme 'láttára folyó rókahajszája. Minden egyébtől (többek közt a megírás
hibátlan szűkszavúságától) eltekintve márcsak azért is, mert ebben a' világ
ban - a Krísztus kori zsidóság világában - mlnderinek magán túlmutató je
lentése volt; a' jeLkép hiteléért itt a történelmi valóság kezeskedik.

Igaz, ezt a jótállást a történelemnek elvileg más esetekben is vállalnia
kellett volna; hiszen az a szorongásélrnény, melyet Mészöly Míklós számos
írása megfogalmazni igyekezett, végül is nem holmi "magánpszichózis" eszté
tikai idegiátéka volt, hanem nagyon is valóságos történelmi és társadalmi
közérzetből fakadt. Mégsem éreztük megfogalmazását "adekvátnak". Miért
nem? Talán mert a rnűvészi-jelképes "sűrítés" végül is valahogyan kevésbé
volt sűrű, mint a valóság, amit sűríteni kívánt. (Egy-egy olyan kivételtől el
tekintve, amilyen - ismét csak ezt említern - a Jelentés öt egérről szoron
gató elbeszélése.) Nem akarok belemenni itt abba a bonyodalmas vitába, mít
"jelent", mit akar ,,'mondanii" Kafka Kastélya, vagy másik regénye, A per.
Nyilván egyik mű sem pusztán egyjelentésű; jelentésében is mind a 'kettő épp
olyan egy nevezőre le nem bonthatóan komplex, mint maga a valóság
komplexus, amelynek áttétéles tükre. De mint autonóm "kép", autonóm va
lóság, mindkettő teljes (mégha a mű töredékes is); itt míndennek ezen a vi
lágon belül van meg a magyarázata, ha abszurd módon e "valóság" abszur
ditásában is; külső magyarázatra, kívülről beszerzendő igazolásra nincs szük
ségümk ; a regényből nem nyílnak utaik, csatornák, erek valamiféle kívülálló
valóság felé, hogy onnét levegőt, vagy táplálékot kapjon: a regériven belül a
tények és mozzanatok mínden külső referencia nélkül egymást igazolják. Ah
hoz, hogy K. története "igazolódjék", "hitelesítödjék", semmi szükségem sincs
rá, hogy utaljanak előttem akár a Monarchía bürokráciájára,akár metafi
zlkal problémákra: K. sorsát, abszurditásával együtt, igazolja Klamm és a
Kastély, ha 'tetszik, a maga abszurdltásával, anélkül, hogy akár Klarnmnak,
a:kár a Kastélynak valami rajtuk kfvülit kellene "jelenteniük". (Mutatis mu
tandis míndezt el lehetne mondani például Camus Pestiséről is.)

Mészöly Miklósnál - ismétlem: egyes 'kivételektől eltekintve (és anélkül,
hogy bármiféle fűggőségbe iakarnám hozni Kafkával vagy Camus-vel) - ál
talában nem így volt: a jelkép valahogyan alatta maradt intenzitásban a va
lóságnak, amelyet [elképezní, illetve "képviselni" akart. A solymártelep ,.ab
szurd" világa, embertelensége, szabályrendszerének öncélú merevsége pél
dául (ugyancsak az ernlített wlbeszéléskötetben) mínt "példázat", éppen elég
gé világos volt; talán a téma sajátos egzótíkurnán is múlott, hogy mégsem
lett eilég szuggesztívan kifejező. Liíbk végül is halványabb lett, noha erős '110
násokkal rajzolták meg, mínt a valóság Lilikjeí ; a solymártelep atmoszférája,
bálrmilyen jól ábrázolták, enyhébb - és érdektelenebb - mint a valóságos
"elidegenedés". A modell nem felelt meg kellően a valóságnak, amelynek mo
dellja kívánt lenni.

Nem így a Saulusban. A Krisztus-korí Palesztina, ahogyan Mészőly Milk
lós ábrázolja, ezúttal hibátlan és mindenestül adekvát modellja a mindenkori
zsarnokságnak; anélkül, hogy benne akár csak egyetlen utalás is lenne va
Iamilyen rajta kivüli zsarnokságról. A regény világa teljességgel zárt, autonóm
világ; a dolgok magukat magyarázzák: és az, hogy történelmileg hiteles vílág,
teljességgel másod- vagy harmadrendű az autonóm művészí híteléhez képest.
Nem azért "igaz", mert dokumentumokkal és szakmunkákból igazolhatólag
ilyen volt, hanem azért, mert úgy, amint "an, minden ízében önmagát iga
zolja, és ízel kölcsönösen igazolják egymást. A történelem itt nem "story",
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hanem az a forma, amelyfben egy, az adott történelmi helyzeten túlmutató
"éI"V'ényesség" megnyílatkoztk. Épp ezért a Saulus, akármilyen remekül ér
zékehteti a történelmi atmoszférát, nem történelmi regény, mínt ahogy nem
történelmi regény A kastély, A per, vagy a Pestis sem; illetve osak annyibarn
és úgy történelmi, ahogyan ezek. Vagyis a mindenkori jelen "történelmI re
génye" (nem a múlté). Egy míndenkor aktuális, és virtuálisan míndíg létez
hető jelené. Problémája sem csak egy adott történelmi-társadalmi helyzete,
hanem olyan emberi viszonylatoké, amelyek előfordulhatnak mínden korban,
és minden társadalmi formában, ilyen vagy amolyan változatban.

saulus ebben a világban "az üldöző", aki egy nehezen elűenőrizhetó pil
lanatban üldözötte válik Az ő sorsában és élményében konkretizálódik - ha
szabad egyáltalán ezt a szót használnunk - az a "valami", ami Mészöly Mik
lós világában többnyire ott érezhető a dolgok és sorsok mögött, Névtelenül;
és ezúttal is megnevezcflenül. De hogy mílyen néven kell nevezni, az ezúttal
aligha kétséges, A műszer ezúttal olyan hibátlan, hogy a rabul ejtett való
ságban a valóság "mögöttes világát" is hálórendszerébe fogta, utalások nél
kül, }elképezés nélkül, természetesen; ahogyan a Ikegyelem is a természetes
bm működik. Mészöly Miklós még sosem hatolt olyan mélyre, mint a Saulus
ban,és sosem volt meggyőzőbb,mint a Saulusban. (Rónay György)

KÉPZOMŰVÉSZET, Hatvany Ferenc emlékezete. Tíz esztendővel ezelőtt,
1958-'ban halt meg Lausanne-ban - művészetí tárgyú könyvének írása köz
ben - Hatvany Ferenc festőművész és műgyűjtő, - Hatvany Lajos irodalom
történésznek és .krí.tíkusnak, a századeleji magyar irodalmi megújulásegyib;
vezéralakjának testvéröccse. Az 1S81-ben született festőnek - aki tanulmá
nyait Budapesten. Nagybánván és a párizsi Julian-akadémián végezte - több
ízben volt gyűjteményes kiállítása nemcsak itthon, de Berlinben és Párizs-
ban is. .

Hatvany Ferenc főként plasztikusan mintázott, tartózkodó koloritú, ha
talmas rajzi kultúrát eláruíó uktos kompozícióket festett a klasszicista Ingres
nyomdokain haladva ("Három pihenő modelt"), de ismerjük porteéit is (ezek
egyilke Csernoch János hercegprímásról készült), valamint erdőrészleteít, en
tertörjeit és bársonyos felületű vírágcsendéleteit, amelyek már az impresszio
nizmus és Cézanne művészetének tanulságait is értékesítik.

Hatvany munkáit, kiállításait a kor legtekintélyesebb lapjai, folyóiratai
("Világ", "Esztendő", "N~'ugat", "Magyar Csillag") és a legkülönb művészetí

kritíkusok (Elek Artúr, Bölöni György, Bálint Aladár, Farkas Zoltán, Fel
vínczi Takács Zoltán) méítatták megbecsüléssel; a "Vigili3" 1942. februári
számában Eősze András ismertette a művész Tamás galéria-beli tártatát. A
cikkíró szerint "finom és harmonikus lelkületről, mély átélésről és érzelmi
tisztaságról" vallanak a Hatvany-képek.

A festő - aki gazdag nagyiparos-család sarja volt - műgyűjtőként és
mecénásként is bejegyezte nevét a magvar műtörténetbe. Hunyadi János úti
lakása falain XIX. századi francia rcm-krnűvek függöttek (Ingres: Fürdő nő,

Delacroix: Arab tábor, Daumier: A leves, Corot: Az álmodozó Marietta,
Manet: Az öngyilkos, Renoir: Társalgó nők, T'egas: Fürdő után, Pissarro: A
vörös ház stb.) , valamint Csontváry, Ferenczy Károly, Rippl-Rónay és Czóbel
Béla munkáí.

A Hatvany-gyűjtemény egy része - a művész ajándékaként - a Szép
művészetí Múzeumba került; Chasséríau "Spanyol táncosnő"-jével, Courbef
"Birkózók"-jával, Cézanne "Buffet"-jév:el és Picasso "Anya gyermekével"
című aűcvarelljével együtt a múzeumé lett az a - női aktokat ábrázoló 
gyönyörű étude is, amelyen ezek az ajánló szavak olvashatók: "Á monsíeur
Hamany Ferencz - Aug. Rodin,"

De nemcsak "A Calais-i polgárok" alkotójával állott személyes kapcso
latban a 'magyar festő: Henri Matíssc-t, az "École de Paris" vezető művé

szét is többször felkereste, - elsőízben a Fauve-csoport létrejötte körüli idők

ben, majd a két hálború között Nizzában,Iegvégül pedig 194B-ban, az akkor
már igen idős és betegeskedő mesternek a Boulevard Montparnasse-on lévő
rnüteremíakéséban. (Matísse-szal való találkozásairól írásban is beszámolt
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Hatvany; cikke a "Ma,gyar Művészet" címu folyóirat 1949. évi 1. számában
jelent meg.)

A külföldi művészeti élet nem feledkezett imeg Hatvany Ferencről: a pá
rizsi "Gazette des Beaux-Arts" 1966. évi május-júniusi számában - "L'anci
enne collection Francois de Hatvány" címmel - terjedelmes és alapos publi
káció idézte fel emléket, Illő, hogy itthon is számontartsuk őt, - úgyis mínt
kora java alkotóinak egyikét, és úgyis, mint választékos ízlésű műbarátot,

Szépművészeti Múzeurnunk bőkezű donátorát,

* * *
Kiállítások. Hosszú listát lehetne összeállítani azokról az elszomorítóan

gyenge művekről, amelyeket az állami intézmények a közelmúltban megvá
sároltak, s arnelvek júliusban a Műcsarnokban iközszemlére tétettek. Batárí
László, Bencs Gábor, Bod László, Jakuba János, Dombrovszky László, Schelz
Erik, Vecsési Sándor és mások képei egy külsőséges, felületes fél- és álmo
dern új akadémizmus tipikus termékei, - amelyeknek a valódi művészethez,

"az őszinte megnyilatkozás IkényszeI'éhez" (amelyet az "Élet és Irodalom"-ban
nemrégiben megjelent nyilatkozatában érdemes, öreg festőnk: Schöuberger
Armand a hiteles művészí alkotómunka elengedhetetlen kritériumaként je
161t meg) nincsen semmi közük, Még a különben tehetséges Sornos Mi'klós is
fáradt művet ("Eljegyzés") ajánlott fel megvásárlásra. Ruzícskay György ol
csó szírnbolikájú rajzaiból felesleges volt többtucatot megvásárolní ; Boldogfai
Farkas Sándortól egy sorozat plakettet lehetett 'látni. E szobrászt a modell
karaktere iránti érzéknek szinte teljes hiánya jellemzi; Kosztolányi- és Ka
rirrthy Frigyes-érme különösen sikerületlen.

A megvásárolt munkáknak talán 2-3%-a érdemli meg a "műalkotás"

minősítést, Ezek közé tartozik Vilt Tibor félrecsapott orrú kis bronz férfifeje,
Metky Ödön Tersansz'cy J. Jenő-büsztje, Czimra Gyula négy tisztán fogalma
zott képe, az idős Frank Frtgyes vérbeli píktorra valló csendélete, Barcsay
Jenőnek némileg Czóbel munkásságával vakon "Szentendrei Iépcsőfeljáró't-ja,

Pokáry István mesehangulatú, artísztíkus ,,szüret" és "Itáliai tengeröbö]" cfmű

festményei, a nemrégiben elhunyt Elekfy Jenőnek a századelejifestészethez,
főleg Bonnard-hozkapcsoilódó "Reggeli" című festménye és Kmetty János
kitűnő rézkarcai ("Mózes a 'tízparancsolattal", "Levétel a keresztről", "Menny
bemenetel" stb.).

Az állam által megvásárolt műtárgyak kiállításának általános színvo
nalával azonban távolról. sem lelhetünk elégedettek.

A székesfehérvári István király múzeumban augusztus első napjaiban
nyílott meg a Kassák Lajos-emlékkiállítás, amelyet K. Kovalovszky Márta és
Perneczksj Géza rendezett, s Lengyel Józse! Kossuth-díjas író nyitott meg, 
tisztelettel hajtva fejet egykori mcstere előtt, aki egész életében "a törhetet
len emberi méltóságórt harcolt", s akinek életműve "századunk magyar iro
dalmának sarkalatos része",

A kiállításon láthatók voltak a mester 1920 körüli és 50-es, 60-as évek
beli fcstrnónyei és grafhkái ; az előbbieket, a bécsi esztendők termését - mint
Körner Éva írja Kassák festészetének szentelt tanulmányában - "szigorú
geornetrízmus, formai, színbeli puritanizmus, a forradalomra szegezett akarat
keménysége", míg a második világháború utáni képnrchitektúrákat, "e derűs,

nagy lélegzetű műveket - amelyek egy !k.iteljesedett élet érett gyümölcsei 
a belső harmónia eblenállhatatlan sugárzása" jellemzi.

A tárlaton helyet kapott Czóbel Bélának, Barcsaynak. Korruss Dezsőnek.

Bálint Endrének, Baksa Sósnak. Gyanmathy Tihamérnak, Fajó Jánosnak,
Csiky Tibornak és Heueze Tamásnak egy-egy rnűve is, - annaik jelzéséül,
hogy a mester körül a kortárs-alkotök legkülönbjei tömörültek, felismerve,
hogy "KJaSlsá:k volt és maradt az új művészet fáradhatatlan zászlóvivője és
kőrnűvese, rokona Apollinaire-nek, Cendrars-nak, Max Jacobnak. összefogla
lója és átérzője a század mínden új művészí törekvésének" (Juhász Ferenc) ...

A szentendrei múzeumban a nyáron két fiatal művész: Veszelyi Ferenc
festő és Bisztrai Farkas Adám szebrász állította ki munkáit. Veszélyt az
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avaritgarde törekvések szellemében dolgozó, [óképességű festő; legkiforrottabb
munkái illő és áhló figurái, valaimint "Színes kompozíció't-ja. Bisztrai Fárkas
hagyományosabb úton jár, ikvalitásban azonban nem marad el kiállító-társa
mögött, Az archaikus szobrászat, Henry Moore és Borsos Miklós az eszmény
képei - a művek tanúbizonysága szerint - a fiatal szobrásznak. akinek vörös
márványból faragott "Fekvő női aktv-ja különösen szép darabja a tárlatnak.

(D. r.)

ZENEI JEGYZETEK. (A zene varázslata.) Rovatunkban nem szokiuk: a
rádióban hallott zenei előadásokat, elemzéseket méltatni, ezúttal azonban ki
vételt kell tennünk, mert két magasszinvonalú műsort hallhattunk, amelyek
nyilván milliókhoz jutottak el, s a hal/gatókat megajándéko.zták a tiszta ze
ne igézetével. Sebestyén János, a kitűnő csembaló- es orgona-játékos "Zene
gyár a Themze partján" című műsorában a hangleme.zgyártás történetéből

adott kel'esztmetszetet, Molnár Antal pedig kedvelt lemezeiről szólva a ma
gyar művelődéstörténet jelen századi képét villantotta meg élénk, remek szí
nekkel.

Kivételes szerencse, hogy valak! gyermekkorában kapcsolatba kerül a
zenével? Vagy olyan adottsággal kell születnünk, amely képessé teszi az em
bert a zene! élmény befogadására és feldolgozására? Bizonuáraezeknek is
szerepük van abban, hogy valaki "zeneértő" les.z, de aki olyan kitárt lélek
kel közeledik a zenéhez, mint Molnár Antal, aki már gyermekágyából "a
Rajfael rajzolta angyalkák védőszárnyai alatt" tátott szájjal figyelte a csa
ládi muzsikálást, s aki később felismerte, hogy a mindenség harmóniája olvadt
kristálytiszta zenévé Mozart művészetében, az már nem egyszerűen a zene
értője, hanem "átérzője" is, azaz magába olvasztja a zene évezredes hagyo
mányait, és önmaga egyéniségét, jel/emét, világszemléletét gazdagítja általa.
Mindig lebilincselőek az olyan nagyegyéniségek, mint Duhamel vagy Péterfy
Jenő, akik a zenében megtalálják a "megnyugvást", s képesek arra, hogy ér
zelmeiket másokkal is megosszák, akár zenekritikák fO'rmájában, mint Péterfy,
akár irodalmi csevegés útján, mint Duhamel (elég csak ...A vigasztaló zene"
című magyarul is megjelent művére utalnunk).

Hans Fallada "Azok a régi szép idők" eimmel magyarra fordított regé
nyének egyik jelenete jutott eszembe Molnár Antal előadásá·ról. Az apa ma
gával vitte fiát a templomba, ahol egyhá.zzenei áhítatot tartottak. S a fiú
egyszer csak döbbenten figyelt fel ana, hogy apja, akit a szigor és a kÖ1Jet
kezetesség szobrának ismert - sír. Mert a zene olyan élménnyel ajándékoz
hatja meg az embert, ami gyökerestill felfol'gathatja bels6 'oalóját, s épp erről

nem szabad soha megfeledkezniök azoknak, akik az egyházi zene művelői.

Bartók és Kodály, kettejük művészetének "erkölcsisége" is igy, ebben a
szemléletben és megvilágitásban kerülhet a helyér-e. Molná?' Antal elmesélte
- mert ezt az elbűvölő csevegést, amit ő a zenéről folytat, nem lehet más
szóval jellemezni -, mit jelentett a század első évtizedeiben Bartók és Ko
dály a magyar ifjúságnak, mit adott hozzá zenéjük a magyar erkölcsiség tör
ténetébez, és mennyivel vitt előre a magyar valóság megismerésének útján.
Egy pillanatra odaképzelhettük magunkat a Zeneakadémia vagy a Vigadó fe
szült légkörébe, ahol nem kevesebb körül csaptak össze az indulatok, mint
a magyarság helyes értelmezése és a hagyományok továbbépítése. Ezért is
volt jelképes, hogy e rendk.ívül szép és tanulságos műsor Kodály Triójával
végződött, amely a zene nyelvén fejezi ki a magyar századok sokszor keserű,

torkot szoritó, de mindig felfelé igyekvő történetének tanulságait. S a készü
lékek mellett talán mindenki arra gondolt, bár minél tovább hallhatnánk még
ezt a kedélyes, és ugyanakkor mélyen komoly hangot, Molnár Antalét, amely
megőrzött valamit a nagy tradíciókból, és újra meg újra tovább adja azokat
mindannyiunk hasznára.

Sebestyén János műsora - eddig sok útiélményét hallottam a rádióban,
de mindegyik 1'endkívül érdekes volt -- általános művelődéstörténeti igénnyel
készült. Talán minden lemezgyűjtő szívét összeszorította a kedves emlékezés,
amikor a gazdája hangját hallgató kutua képe védjegyének történetéről szólt,
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s bizonyára mindenki 6riz lemezei között kék színű Columbia lemezt is, amely
ugyancsak a gépzene hőskorának egyik ma ts élő tanúja.

Gépzene? A fejlődés ezt a szakkifejezést is túlhaladta már. Valóban "gé
pies" a hangzása egy régi Caruso lemeznek, vagy a normál lemezek egyike
másikának. De nem lehet ezt a jelzőt használni a jobb mikrolemezelc jellem
zésére, s még kevésbé a sztereolemezekre, amelyek éppen a térhatás keltése
révén válnak a mi korunk hanglemezévé. A lemezek ma egyre inkább át
veszik a házi zenélés funkcióját, s mig régen esténként Schubert vagy Mo
zart műveit játszotta a család, most a lemezjátszóra kerül fel talán éppen
ugyanaz a mű, de összehasonlíthatatlanul szebb és hitelesebb előadásban. És a
személyes élmény? - kérdik sokan. Igen, az átalakult, alkalmazkodott a kor
hoz. De az ember valahogy tetszeleg azzal a gondolattal, hogy ha akarom,
felteszem Reiner Frigyes egyik lemezét, s összehasonlitom, mi az ő és aPabIo
Cosals féle felfogás különbsége egy-egy Brandenburgi versenyelőadásakor.

A lemezvásárlás manapság nem csak "gyűjtő" szenvedél1), hanem a zenei vi
lágkultúra meghóditásának egyik leghitelesebb módszere. (Nem is szólva ar
ról, milyen felejthetetlen élmény például a lemez segítségével felidézni Ba
bits Mihály hangját, amint az Esti kérdést szavalja, vagy Timár Józsefet
hallga,tni Az ügynök halálából. Ez már szinte a kultúra "megkisértésévé" vá
lik, ám olyan élményt szerez annak, aki először hallja, mintha visszafiatalodva
hallgatná a megdöbbentő csonkán, kétségbeesetten felszárnyaló hangot.)

Magyarországon is vannak már közismert "nagy" lemezgyűjtők, akik fél
havi fizetésüket is kockára téve üldözik valamelyik operát Toscanini felvé
telében, mert az ez "igazi", a "tökéletes". Ezek a gyűjtők tudják, hogy ebben
és ebben a Beethoven szimfóniában F'urtuninqler "nem otthonos", Bruno Wal
ter "laza", Karajan "modoros", s összekacsintall.ak, hogy Weingartner "hát,
igen, az az egyszeri, a felülmúlhatatlan", sajnos egyelőre kaphatatlan, de a
múltkor . . . A lemezgyűjtésnek és a lemezhallgatásnak véleményem szerint
nem ez az értelme. Aki igy "szerzi" a lemezeket, előbb-utóbb bezárkózik, ho
lott a lemezek éppen ránk nyitják a világot. Sebestyén Jánosnak volt igaza,
aki úgy mutatta be a "régi" lemezeket is, mint a kultúra történetének lánc
szemeit, s nem mint a gyűjtők örömeit. Persze, meg kell vallanom, elfogott
az irigység, amikor meghallottam Mozart G-dúr zongoraversenyét Dohnányi
Emő tolmácsolásában.

Érdekes és figyelmeztető volt, amit a nagy lemezkonszern, az EMI mun
katársai mondtak a magyar lemezekről. Van érdeklődés a Qualiton kiadványai
iránt, csak azt nehezményezik, hogy nem propagálják őket kellően, nem is
merik a lemezgyár programját, s a gyártás elveit. A Qualiton lemezek való
ban jók, és - ez nagyon fontos szempont - olcsók. Az utóbbi hónapok. vá
lasztékából érdemes például Lehotka Gábor két remek orgonalemezére em
lékeztetni, vagy a Bach kantáták igen szép felvételére Sándor Frigyes ve
zényletével. A Nelson-mise koprodukciós felvétele pedig talán az eddigi leg
tökéletesebb lemeztolmácsolást eredményezte Ferencsile János vezényletével.
Mint lemezvásárló, abban látom cl terjesztés egyik legfőbb hibáját, hogl/ nem
szoraaimazza a folyóiratok ban és a napi-, valamint hetilapokban a "lemez
kritika" meghonosodását. A le9több kü!.földi orgánumnak van lemez-rovata,
amelyben nemcsak ismerteti a lap profi/jába illő kiadványokat, hanem ér
tékeli is, olykor keményen bírálja is őket, egyszóval az olvasók figyeImét rá
irányítja az újdonságokra, s ki-ki tetszése szerint válogathat a lemezek között.

Igaz, mondhatná valaki, de ne feledkezzünk meg a rádió egyik műsoráról

(A hanglemezgyűjtők húsz perce), amely állandóan a legl1jabb kiadványokat
ismerteti. Csakhogy az ember vagy meghallgatja a rádiót, azaz oUhon van a
műsor idejében, vagy nem, és akkor találgathatju, miről volt szó. Régi igazság,
hogy a szavak elröppennek, az írás viszont maradandó.

Erről jut eszembe: nem lehetne Sebestyén János műsorait írásban is pub
likálni egy-két hanglemezmelléklettel? Bizonyára megvennék mindazok, akik
szeretik a szép zenét és a művelődés történetét.

A kettő pedig valahol elválaszthatatlan ...
(Rónay László)
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FILMEK VILÁGÁBÓL. C. F. Frank: Halálfejesek. A nálunk ismeretlen
amerikai rendező művének eredeti címe ("A vesztesnek születettek") jellem
zőbb, mint magyar változata. Elvileg ugyanis azokról van szó, akik az egyen
lősegen alapuló, demokratikus társadalomban az indulásnál a jöbbséghez ké
pest rosszabbul járta!k, de nem a realitásokon alapuló konszolídálódásra tö
rekszenek, hanem tudatosan kirekesztik magukat a tár-sadalomból; valójában
így míndenkí fölé helyezik magukat, a született vesztesek szerepét veszik. föl,
és az egész társadalmon vesznek elégtételt. Valószínű, hogy igazságos víszo
nyoIk Ls kiteI"!lllelik elkerülhetetlenül az ilyen egyéniségeket, mível teljes egyen
lőséget statisztikailag lehetetlen megvalósftani, és az alkattípusok sokfélesége
rniatt mindig akadhatnak olyanok, akik sértettségüket képtelenek kompromtsz
szumokkal föloldand. Mivel a jóléti társadalomban elkerülhetetlenül kisebb
ségben maradnak, s forradalmi helyzet (amelyben gyűlöletük hajtáanyagként
Iölhasználódnék) nem mindegyík nemzedék életében alakul ki, belső világuk
ban míndínkáob az Irracionális felé orientálódnak, és fasisztoid tendenciákat
termelnek ki: a vezéregyéniség tekintélye utáni vágyat, a hisztérikus gyűlöl

ködést mínden nézet iránt, mely az övéktől eltér, a tökéletesnek képzelt új
világ képét, stb. Tehetetlenségük fölött érzett haragjuk forradalom híján vad
akcíonízmusba fullad, a provokáció ideológiává válik.

Természetesen nem mindenkinél játszódik le ez a folyamat differenciált
elvi szinten. De a csoportképződes kriminalisztikai és huligán változatai rnö
gött mégisosak ugyanez a tendencia húzódik meg, például a bandavezér ki
választódásában. a rornbolási hajlamban. vagy az erőszak l'art pour l'art alkat
mazásában, legyen az egy ártatlan ember agyonverése a nyílt utcán, vagy lá
nyok megerőszakolása; a végrehajtók nem is míndíg a társadalom szegényebb
rétegeiből kerülnek ki, hiszen anyagi jólét közepette is lehetséges, hogy valaki
rosszul, vesztesként indul.

A film elvileg azt a kérdést veti föl, hogy ilyen körűlmények között meg
felelőnek bizonyul-e a Iiberálís-demokrata törvénykezés, mely az egyéni sza
badságjogok feltétlen tiszteletbentar-tásán alapszik, és csak bizonyítható tett
alapján ítélkezik Ha valakit tehát megerőszakolnak (ilyen eset szamos akad
a ifiimben), és erről utólag mindenkí tudomást szeréz ugyan, de a sértett meg
félemlítve nem rner tanúskodni, úgy a tetteseket nem lehet elítélni. Márpedig
a fejlett ipari társadalomban a tömegméretűség következtében a megfélem
lítés már-már ellenörízhetetlennó válik; a vesztesnek születetteket semmi sem
köti az eszközök megválogatásában. a törvénykezés viszont nem léphet föl
raddkálísabban velük szemben anélkül, hogy egyben a társadalom többi 
ártatlan - polgáránakszabadságjogaít ne korlátozná.

Míndezt el kellett mondani, mert ezt az elvi kérdésfölvetést mérhetetlen
távolság választja el a film gyakorlati megvalósításától. A Halálfejesek sza
bályes ",western" sémára készült. Az Indiánokat üldöző gonosztevőket huligán
banda. váltotta föl, a gonoszsággal szembeszálló cowboy szerepét pedig a há
borúból visszatért munkanélküli. A hagyományosen keménykötésű, markáns
arcélű férfiaik helyett egyre több a városi polgár, a lovak helyébe motorke
rékpárol<, II vadnyugati fogadák helyébe pedi~ benzinkutak léptek. Mindez
nem volna még ba], ha nem követték volna hűségesen a műfaj selejtes szel
lemi hagyományait is, kezdve a közhelyszerű bölcsességektől az "Übermensch-"
ként cselekvő főszereplőig, akinek nyilván mínden sikerül. A film színvonalát
a legprimitívebb - és talán már osak elméletileg létező - néző színvonalára
szállították 'le,és erős a gyanú, hogy aktuális társadalmi rnondanivalóját is
csak azért hagyták meg, hogy az igényesebb nézőt is rnegnyerfék.

Hogy jobiban fölhívják rá a figyelmet, vagy pedig, mert ez talán egyéb
ként is általános már (ilyen távolságból ezt nehéz megítélni), brutalitást hal
moztak brutaldtásra, s ettől a filmnek hátborzongató a légköre; ez azonban
korántsem a Zoro és Huru vagy a D"'akula-filmek "szórakoztató" borzalma;
ezután a film után szemrehányó kielégületlenséggel hagyhatja el az ember a
nézőteret. Kíábrándító és nagy a távolság, mely a hátteret képző társadalmi
kérdést, az ipari világ fasizálódását, és a földolgozás felszínes, rikoltó látvány
szerűségét egymástól elválasztja.
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Gian I"uigi Polidoro: Amerikai feleség. A nagylétszámú írógárda közre
működésével készül t film legendák szétoszlatására vállalkozik. A mozaíkso
rozatokból összerakott történet főszereplője üzleti úton Amerikába érkezik, s
szeretne beházasodní, hogy elnyerje az állampolgárságot. Afféle szerelrní
odüsszeíát jár végig; ellentétben az olasz viszonyokkal minden nőt megkaphat,
de senki sem akar utána a felesége lenni. Bár számos esetben jól jellemzett
figurálkkal találkozhatunk, s a helyszinek önmagukban is rendkívül érdeke
sek (Miami Beach, Dallas, Cape Kennedy), a szatir-ikus-publicisztákal szándék
ból nem valósul meg több, mírit amennyi egy szórakoztató vígjátékhoz éppen
szükséges,

RÖVIDEN: Egy remete Rómában: Aki a rendező, Dino Risi Előzés című
filmjéhez hasonlósZÍ:rwonailat vár, csalódik. A Rousseau utáni városellenes
szemléleten alapuló szatíra ugyanolyan erőltetett, mint a különben remek szí
nész, Vittorio Gassman alakítása. Mit kezdjek a milliómmal: A cseh film lát
szólag azt igazolja, hogy nehéz a szeeialista társadalomban nagy pénzt elköl
teni, a valóságban pedig azt, hogy milliók pazarlódhatnak el észrevétlenül.
Szűzek. elrablása: A román történelmi kalandfilmben a hamis romantika és a
ripacskodó szaneszt játék teljes kelléktát-ában gyönyörködhet a néző, a Sziiz
jegyében pedig a mai kereteik közé erőszakolt antik sorstragédia nyomasztó
hatását a táj szépségével, a kék tengerrel, és a poétikus oszlopsorok látvá
nyával próbálják enyhítgetni sikertelenül, (Ung'L'áry Rudolf)

JUBILEUMOK, JATÉKOK, VÁSÁROK ÉS EMLÉKEZÉSEK A TISZA
PARTJÁN ... Az emlékezés vezetett Szegedre, a Tisza-part metropollsába.
hbba a mozgalrnas, roppant erőtől zsongó, ezer színt bontó, ezer hangot adó,
tdtvágytól feszülő, ízig-vérig magyar városunkba. melyről kevesen tudják,
hogy a világ nagvvárosaínak, mint Bécs. Berlin, Páris, T.ondon, stb. védelme
alatt áll. Ezt a védelmet a múlt századi árvízi megsegítés szándékától kapta,
míként hasonló nevű utcáí is bizonyítják: méreteikkel, mozgalrnasságukkai,
előkelőségükkel.

Nyár "an: a játékok és vásár ideje s mindkettő évfordulóhoz érkezett. A
jáiék éppen negyven esztendős múltat idézhet. Vojnovich Gézának a szabad
téri előadásra ím Magyar Passio című művét rendezte itt az indulás évében
Hecesi Sándor. Az emlékezetes előadást azóta sok forró siker követte. Hason
lóképp hívogathat a nevezetes rnozgalmasságú Vásár is. negyedszázados múlt
jával, amióta város és táj kétkezi munkásaí alkotásainak bemutatásával messze
földön híressé vált. A játékot, a vásárt is megtekintettük. Elkápráztattak a
Dóm tornyainak kardélességű vonalai, a közeli paloták nyugalmas bástya
falával védett téren az esti fény vtllanásaí. Megcsodáltuk a vásárban az ősi

magyar halászati eszközök emlék tárgyai t. a helybeli hajóépítés Iortélyosságait,
a müvészí kovácsmesterségből kinővekedett gépi part : tímárok, papucsosok.
mézeskalácsosok, késesek évszázadok hagyományát őrző készítményeit; Majd
megkerestük a szegedi temetőt, s abban is egy csöndes sírt. Annak sírját, aki
világvárosok védencévé lett szülővárosának vtenger 'kincse helyett a "csöndes
Tiszát" kereste és szerette. melyet gyakorta Tíbíszkusznak nevezett, míköz
ben "stanZlákat énekelt, míg vén tükrébe hajtotta fáradt arcát".

Igen, hozzá, Juhász Gyulához zarándokoltunk ezen a városlátogató sre
gedi utunkon, három évtizeddel fájó halála (t1937) után szálnyi virágunkkal.
imával és hálás emlékezéssel tovatűnt ifjúságunkJban kapott annyi szép
lelki ajándékért, a feledhetetűen Anna-versekért, a magyar tájak elhagyatott
ságát panaszló szonettekért, a "vigasztalásul" olvasott - verseiért. Senki job
ban nem szerette ezt a várost, hol "Tömörkény és Gárdonyi lakott", s míg
táiát, népét dícsérgette, emlegette, a maga iajongását, haláláig kísértő gyöt
relmeit adta kisérő zenéül. Aki Juhász Gyulát szeretí, annaik szeretnie kell
szülővárosát "is. és aki Szegedet szeréti. hódolnia kell feledhetetlen költője

emléke előtt. Erről a hódolatról. sőt az azontúli mély szeretetről és büszke
megbecsülésről sírjánál ugyancsak meggyőződhettünk. Mert ez a sír, akár az
egész temető többi nagyjai, rnint Móra, Tömörkény, Dankó nyugvóhelye, nem
gyásznak, elmúlásnak didergető szigete, hanem a nyugalmas életé a rájuk bo
ruló dús vírágőzőnben, ameily csupa sugárzó piros, rózsaszín, sárga cikázás.
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:Es puha, friss harmattól fénylő pázsit. Szeged szeréti és poraiban is élteti
nagyjait: él köteles gondozásori kívül a temetőt nem gyásznak, pusztulásnak.
de életnek, élő emlékezésnek birodalmát teremti azok számára,· akik életük
ben rnindhalálig szelgálták és szerették, és sem árvíz, sem tűzvész nem pusz
títhatja köztü1k létük emlékeit. Megértettük, hogy ezért amély sreretetet sugárzó
temetőért maradt Juhász Gyula a "csöndes Tisza partján" s festette harmat
finomságú verseivel annak "magyar táját magyar ecsettel".

További utunkori temetőtől templomoktg, műhelyekig, malmokig, mú
zeumokíg: él paprika, a papucs, a paprikás (utóbbi tarhonyával, hallal, avagy
birka húsával értendő) birodalmában vándorolva, a büszke szépségű Tisza
partján csodálkozva újabb megható f'elvételűnk akadt Szeged költőjének nép
szerűségeről. Pontosan fl világvátost eleganciájú, külön irodalommal biró
Tisza Szálló nevezetes, csak nemez papucsban bejárható írószobájának arckép
csarnokában, a kristálytól, porcelántól, ezüsttől fénylő, damaszttól sugárzó,
puha esöndességű hűvös étterme mellett, míg itt is elsóhajtottuk Szegedre ve
zető zarándokversünket, "hol Tömörkény s Gárdonyi lakott". Még el sem ér
tünk utolsó szavunkig. amíkor jcarcsú, csillogó szernű ifjú pincérünk szívéhez
emelte damasztkendőtől fehérlő karját és így fejezte be versünket: "s Petőfi

Zoltán erre ballagott". Kellett, hogy nyomban kezet szorítsunk vele, hiszen
találkoztunk a költő szeretetébén ! A temetőből áradó szeretet, a halott költő

nek nyújtott adózás, a Tisza Szálló ifjú pincérének rajongása a mai fiataloké,
akik lelkük mélyén hordozzák, idézik, visszaélik sorsait, bárha "mindig hang
fogóval csöndben muzsíkált, s míg mások csárdást húztak hangos életbálban.
ő egy-Ikét szegénynek a végeken vigaszt muzsikált". Hozzá tehetjük, Juhász
Gyula szegedi népszerűsége éppen a szelíd vigasznyújtás szándékában rejlik,
rnert feledtette a nehezet, a fárasztót. melyet a paprika, él papucs, a műhelyek

és templomok közott tovafutó életükben hosszú századok alatt érezniük kel
lett a szegedieknek. Már annak az igazi Nép-nek, melvről Bálint Sándor ki
tűnő könyvében olvassuk: "Aszegedii Nép fogalmához tartoznaik mindazok a
termelő osztályok: a:fiöldműves parasztságon kívül a kézművességből kifejlő

dött ipari munkások, fuvarosok. vásárosok. halászok, a' helyi társadalmi fej
Iődésre számottevő, halladó hagyományokra ügyelő, él Néphez hű értelmiség,
akik egy táj emberi ésaovagt értékeit megőrzik és tovább építik"

Ez a cél természetesen hatalmas egységet követel él közel százötvenezer
holdas szegedi határban, sa páratlanul meleg, sőt büszke testvériességet érez
hetjük utcáJkon,tel'e'ken összetalálkozó, egymást megsüvegelő. egymást közös
ségben számontartó szegediek között. Ennek a testvértességnek hordozói a
nagy múltú templomok is. A negyvenedik évébe Iér-ő nyugati városrész dol
gozóinak épült csúcsíves Rókus, meg Újszeged szépséges Erzsébet temploma
és nagy szeretettel! övezett Mánia kápolnája méltósággal, köteles tisztelettel
veszik körül a város kiemelkedő Iátványát nyújtó 'kéttornyú Fogadalmi Temp
lornot és egyben püspöki székesegyházat. De míndenekíelett a "Fekete Mária",
Szeged történelmi múltjából, szívéből kimagasló, rajongással és büszkélkedés
sel, hódolattal és szerétettel övezett,a város épülett.i között föllegvárként ural
kodó Havas BoldogarsszolI1Y' templomot. Nem túlzás, ha láttára azt jegyez
tük rel, hogy szépségéért, nagy városhoz illő r:,éreteiért, kűlső-belső építészeti
harmóniájáért újból és újból föl kell' keresn'. Antekinthetően nyilt falai egy
aránt lehetik történeimét és mai lelki íránvítását, Hatalmasra szabott, rózsa
ligetet. gyeppázsittal borított tere mindenrnél inkább bizonyítja az élete utolsó
századában újjászületett Szeged nagyságát.

Nem fedezhetjük fel Szegedet ; szobrait és tereit s ezeket a vonzó lige
teket, avagy úszószállodáját, pompás strandját mégis újból meg újból vissza
idézzük, ugyanúgy a Tisza 'partján láthatá bográcsosokat, ahol halból, bírká
ból avagy egyszerű krumplís tarhonyából remekelt "paprikások"-ban válogat
hatunk s ahol mínden társadalrní rend képviselve van közelből és távolból,
de köztük a szegediek a legcsöndesebbok. Mintha csak magukban maradnának
mindenrendű játék, vásár, és jubileum között, a - hazai avagy határon túli 
vendégek sokaságában is.

Gazdag szegedi emlékfelvételeink között azt a karcsú, csaknem névtele
lenül egyszerű csuklyás szerzetes alakját őrizzük, akit a püspöki palota és sze-
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minárium bejárntát őr?;ő kapubolt oszlopsorában láttunk. Kezében tartott
könyv föl(,- hajtott fejjel, vasszürke ruhában. S rníg néztük, néztük, kérdezet
lcnül is felismertük benne Gellértet. Nem Csanád püspökét, nem a Buda fö
lött keresztet tartó főpapot. Inkább az alázatos Szentet, aki ott Bakonybélben
olvasgatott, majd a pogány magyárok acsarkodásait rnegúnva, békésebb vi
lágba készült. Ám a dolgos magyar asszony munkáiát figyelve, annak és iva
dékainak halh",~a,tJi3.n lelkére gondolva összve csukta a könyvet és itt ma
radt magyar földön, amíglen Kelen hegyén utól nem érte a halál. De addig
is éppen itt, Duna-Tisza kőzén, Ajtony vezér földjén: mocsárban, sávban
küzdő, vergődő magányos pogány magyar nép kőzött prédikált, tanított tovább,
bárha nyelvét sem értették, s lett f'eledhetetlenül minden időkben Csanád
püspöke. (Dénes Gizella)

A LUBUI\JI KATOLIKUS EGYETEM JUBILEUMA. 1918-ban, amikor
mintegy másfél évszázados felosztottság után Lengyelország ismét egyesült s
visszanyerte fűggetlenségét, a lengyel kultúra fejlődésében új fejezet kezdődik

Ekkor és a következő éV€lklbensorra alakulnak meg azok a művészetí és tu
dományos intézmények, szövetségek, társulások, amelyek a huszadik századi
lengyel tudománvos-rnüvészetí életet atapvetöen meghatározzák. Igy alakul
meg - még 1918 őszéri - Lubllnban is a katolikus egyetem. mely az idén
ünnepli fennállásának 50. évfordulóját, ahogy erről júniusi számában a Vigilia
is már hírt adott, az egyetem kérésére kőzölve a rendezőbizottság meghívását
az egyetern volt hallgatóí és barátai számára.

A lublrní katolfkus egyetem alapítója és szervezője Isidor Radziszeusski,
a Iouvaini katolikus egyetern egykori növendéke, a vallási kultúra ápolásának,
a felsőoktatás kiterjesztésének egvík legkiemelkedőbb Iengyelországí pap-pro
pagátora volt; Ő hozt" létre azt a szervezőbizottságot, mely az akkori lengyel
tudomány és közélet egész sor neves alakját fogta magába. A bizottság által
készített 'alapító tervezetet egy vatikáni püspöki bizottság vizsgálta felül, s az
Achille Ratti, a későbbi XI. Pius. elnökléte alatt összeült bizottság javaslatára
adta ki a Szeritszék 1920-ban, a kánonjogi előírásoknak megfelelően, az ala
plrólcvclct, amelyet utána a lengyel kormány is jóváhagyott. Azóta az egye
tem osak él. német megszállás alatt szakította meg munkáját, a felszabadulás
után pedig a lengyel felsőfokú taníntézetek közül elsőnek nyitotta meg kapuit.
Az eltelt f:('l évszázad alatt összesen 21 ezer hallgatója volt, akik közül hét és
félezer szerzett magiszteri, 435 doktori, 45 kandídátusí tudományos címet; s
ugyancsak több száz professzor, dócens. adjunktus és tanárseged tanított, vég
zett tudománvos kutatásokat, s tett közzé számos tudományos publikációt. Har
minchárom püspök került ki az egyekm falai közül (26 ma is él és hivatalában
van), s itt tanult Lengyelország mai két bíborosa is: Stefan Wyszynski prímás,
varsói érsek és Karol Wojtyla kmkkói metropolita. aki jelenleg is az egyetem
etika tanszékének vezetője. Az egyetem professzora Stefan Swiezawski filo
zófus is, 'aki a II. vatikáni zsinaton az egyetlen lengyel világi auditor volt, s
itt végzett tudományos és nevelői munkát Lud'.vik Dembinski is, aki 196iJ óta
a Pax Roma.na főtitkára.

Az egyetem jelenleg négy fakultással rendelkezik. amelyek közül a teo
lógiai kar a Legnépesebb: 29 tanszékén - amihez .kilenc tudományos intézet
társul - 693 hallgató tanul, többnyire papok és papnövendékek, akik vagy itt
végzik ötéves teológiai tanulmányaikat, vagy valamelv szakterületen - dog
matika, morálteológia, pasztorácíó, apologetika, egyháztörténet, egyházzene 
mélyítík el tudásukat, rniután teológiai végzettségüket már valamelyik egyház
megyei szernináríumban rnegszerezték. Az egyetem bölcsészeti karán, amelynek
22 tanszéke és 13 tudományos intézete van, összesen 478 hallgató képzi magát,
többségükben világiak. A bölcsészeti fakultás tanterve teljes mértékiben a
lengyel felsőoktatási rnínisztéríum előírásaihoz igazodik. A hallgatók jelenleg
négy szakból szerezhetnek oklevelet: egyháztörténelemből. lengyel nyelv és
irodalomból, klasszika falológiából és művészettörténetből. A keresztény filo
zófiai kar a második Iegnépesebb Takultás. Ennek 21 tanszékéri és II tudo
mánvos intézetében 568 hallgató tanul, a!k!i.k szociológiából, pszichológiából és
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természetfilozófiábói szerezhetnek képesítést. A kánonjogi fakultáson, amely
7 tanszékből és 3 intézetből áll, 40 hallgató végzi tanulrnányaít.

Az egyetem 1779 hallgatója közül '137 világi lakik diákotthonban, a papi
konviktusnak 234 lakója van, s a 'hallgatók közill 590-en részesülnek ösztön
díjban. A hallgatóknak míntegy kétharm.ada egylházi személy - apáca és
pap -, a többi világi, s a 233 oktató közt is egyaránt vannak egyháziak és vi
lágiak. Az egyetem ugyanolyan jogokkal rendelikezik, mint az állami felső

fokú tanintézetek. 1951 óta azzal a megszorítással, hogy nem adhat ki doktori
és kandidátusi oklevelet, Az egyetem, amelynek évi költsége meghaladja a 27
rmllíó zlotyt, teljes mértékben a lengyel katolikus hívek adományaiból tartja
fönn magát. (A fenti számadatokat a szerkesztőség címére küldött német nyelvű
tájékoztató alapján közöljük. mely az 1966/67-es tanévben készült Jelmérése
ket tükrözi.)

Külön figyelmet érdemel az egyetem intézeti 'könyvt,1ra.i mellett a köz
ponti könyvtár, mely 640 ezer kötetet számlál, 1070 külföldi folyóiratot járat
rendszeresen, 42 külföldi könyvtári központtal áll csereviszonyban. A könyvtár
Kelet-Európa legnagyobb teológiai és keresztény filozófiai szakkönyvtára; az
értékes lengyel anyag mellett széleskörű külf'öldi gyűjteménnyel is rendel'ke
zik, különösen az utóbbi évtizedek kiadványaiból.

Az egyetern rnellett három tudományos társaság múködik, amelyek bár
együttműködnek vele, teljes önállóságot élveznek. Ilyen a "tudományos tár
saság", amelynek - Lengyelország legkülönbözőbb részeiről - 265 tagja van,
s mandenekelőtt a katolíkus irodalom, valamint az egyháztörténelem és az
egyházi földrajz terén fejt ki figyelemre méltó tevékenységet. A társaság elő

adásokat, ülésszakokat rendez (melyek közül a legjelentősebb az idén tizedszer
megrendezett "filozófiai hét", 'erre hagyományosan nem vallásos világnézetű

filozófusokat is meghívnak), tudományos kiadványokat és kézikönyveket tesz
közzé, így jelent meg például néhány hónapja annak az új lengyel egyháztör
ténelemnek is az első kötete, amelyen évek óta külön szakcsoport dolgozik
Jerzy KLoczowski professzor vezetésével, A "tudományos társaság" adja ki a
Zeszyty Naukouie című negyedévi folyóiratot is, amely tudományos publi
kációí és recenzióí mellett rendszeres áttekintést nyújt az 'egyetem életéről.

A Iubliní katolikus egyetem "baráti körének" több mint 90 ezer tagja szellemi
és anyagi támogatást nyújt az egyetemnek: a "vulláskultúrai intézet" pedig
lehetőséget ad a teológiai-filozófiai problémák iránt érdeklődő világi háll
gatóknak, hogy három éves stúdiummal valláskultúrai ismereteket szerezze
nek vagy azokat elmélyítsék.

A katolíkus egyetem 15 éve alapított diákszínháza az első ilyen jellegű

színház volt Lengyelországban, A színház az elmúlt másfél évtized alatt ran
got szerzett magának a lengyel művészetí életben magas színészi és rendezői

eredményeivel. A színház mindenekelőtt a vallásos íhletésű drámairodalom
propagálását tekiniti feladatának, s így neves lengyel katolikus irók mellett 
akik közül elég talán a Iegísmertebbeket, Jerzy Zawieyskit és Roman Brand
staettert megemlítenünk - Jeggyakoribb szerzői P. Claiuiei, C. Bernanos, G.
Greene, T. S. ELiot voLtak. A színház [ubileurnán rendezett tudományos ülés
szakon is, melyen neves Irók és színhází szakemberek vettek részt, a "vallá
sos színház" problémáját, gyökereit és kilátásait vitatták meg.

A Iublínlkatolíkus egyetem sokoldalú tevékenységével szerves része a. mai
Lengyelország kulturális életének, tudományos intézetei szeros együttműkö

désben vannak az ország más tudományos központjaival, volt növendékei pe
dig, akiknek jelentős százaléka világi, aktív tudományos-kulturális tevékeny
séget folytatnak. í,gy a jubileum, amelyet október Hl-én és 20-án til meg az
egyetem, egész Lengyelország ünnepe, de nem kevésbé ünnepe az egész ka
tolikus világnak is. (Pályi András)

•
Isten mindig eljön, amikor a lélek magál'a hagyottan jajong a sivatagban

s emberi vigasz híján jeges hallgatás van körötte.
u r e«i Körbe!
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