
NAPLÓ
MI LESZ A GYÓNÁSSAL ?

KÉT LELKIPÁSZTORI VÉLEMÉNY

Elég sokszor halljuk és olvassuk rnos
tanában, hogy terjed főleg nyugaton az
a szokás, irányzat, hogy nem négyszem
közti magángyónást ún. fülgyónást vé"
geznek a hívek, hanem a iközös bűnbá

nat felindítása utáln feloldozást nyernek,
és szentáldozáshcz járulnak. ~ Mit gon
doljunk erről?

1. Az ősegyházban egyáltalán nem volt
Iülgyónás. Pedig akkor is hibáztak az
emberek annak ellenére hogy a keresz
tények Igy.ekeztek nagy~n ideális életet
élni. (Lásd Ananiás és Szafira esetét, Ap
csel. 5,1-11.) A bűnbánat a nyilvános és
súlyos bűnök esetében nyilvános volt. A
hatodik század közepéig csak a súlyos
betegek számára volt külön gyónás, de
ez is a nyilvános bűnbánat egyik vál
fajának szárnít, A nyilvános bűnöst,

ha felgyógyult, még a nyilvános bűnbá

natm is kötelezték. A nyilvános bűnbá

nattartás első lépése, hogy a bűnösök a
közösség előtt megvallották bűnös vol
tuikat s lkiérték a feilvéteU a bűn

bálnók közé. Az elöljárók kiszabtáác az
elégltételt és a vezeklést, majd a vezek
lés ideje elteltével visszafogadták a bű

nöst az egyház rlJeljesjogú tagjai közé. Eb
be a bűnbánati gyakoríatba főleg négy
súlyos és nyilvános bűn tartozott: a hit
tagadás, a bálványimádás, a gyilkosság
és a házasságtörés. A többi bűnök elen
gedésének módja sokféle volt. Csak jó
val később vált általánossá a négyszem
közti gyónás. Ez azonban helyet és időt

tekintve elég hosszú utat járt meg. Elő

ször - főleg az írországi kolostorokban
kezdik átvenni a betegeknél alkalmazott
bűnbánati formát. Majd rövidíltiik a ve
zeklési időt, amely később meg is szűnt.

A kontinensre a hetedtk században ér
el (kb. 639. és 654.), és a nyolcadik szá
zadban válik általánossá. A tizenkette
dik századtól már szokás az évi egy gyó
nás. Ezt szentesítette a IV. Lateráni zsi
nat. A kilencedik századtól egyesül a
bűnvallomás és az absolutio, !kb. ezertől

ez a normáleset. (Vö. Lexikon fül' The
ologie und Kirche, II. 812-814. o.)

2. Sokan szerétnék felszámolni a tör
ténelem folyamán kialakuls és fellesle
gesnek tűnő gyakorlatot, amely a közép
korban a feudalizmus maradványaként
avagy a barokk korban rátapadt, hogy

a mai élet igényeinek jobban megfelel
jen az egyház gyakorlata.

Ezek szemmeltartásával szerétném
megfogalmazni véleményemet a felve
tett kérdéssel Jcapcsolatban.

1. Nem helytelen a közösségben tör
ténő bűnbánat. Ez volt az, ősegyház gya
kordata. a szentrnísében mindig alkal
mazza az 'egyház, tehát természetes, ha
újra megkapja azt a funkcíót, amély
megilleti.

2. Lehet, hogy idővel az egyház tör
vényesíti azt a felfogást, hogy a közös
bűnbánat és feloldozás pótolja a négy
szemközti gyónást. Hiszen a halálos bűn

fogalima ma nem olyan egyértelmű,

amint a tételes előírások korában meg
tanuluuk. Egyébként is a tökéletes, az is
tenszeretetből fakadó bánat önmaga is el
tönlí a bűnöket, a halálos bűnöket is.

3. A gyónás sablonos formája ma vál
ságban van. Ha csak felsorolásból. fel
oldozásból és elégtételből áll, V1élJIl az em
berinek vele szemben némi averziója. A
szentségi feloldozás és kegyelem létre
jöhet a közösségi feloldozásban is (lásd:
csata-előüti feloldozás).

4. A négyszemközti gyónásnak ma is
megvan azonban a létjogosultsága, de a
szentségí jeliLeg mellett a mai élet igé
nyeinek megfelelően új funkelót kell be
töltenie:

a) Alkalom, amely révén az ember he
lyes önismeretre tehet ISZJert, megvizsgál
hatja, megbeszélheti cselekedetei rugóít,
problémái részleteit. ,

b) Kielégítnott azt a nagyon emberi
igényét, hogy elmondja baiaít, nehézsé
geit, küszködését.

c) Választ kaphat kérdéseire, irányí
tást, tanácsot az életben való eligazodás
hoz.

d) Bíztatásr Imphat a további helyes
cselekedetekre, módszereket beszélhet
nek meg a hibák elkerülésére, azok al.
kalmazásáról beszámol a gyónó, és meg
beszélik a lelki előrehaladás további te
endőit. Még lehetne sorolni a funkció
kat.

5. Természetesen ezekhez a feladatok
hoz olyan gyóntatók kellenek, aildik sze
vetettel megértéssel végzik e feladatot,
akí..k azt érzik, hogy őket becsülte meg
a bűnbánó vaííomásával, ne pedig azt
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éreztesse, hogy egy fellegvárból ítél és
elftél, inkább azt, hogy megért és együtt
érez, felment és segíteni akar. Olyan,
aki ismeri a mai éleltet, az emberek
küszködését és jószándékát, de tisztán
ismeri az elveket is; megtalálja az elő

rehaladás következő lépését, ugyanak
kor ismeri a lélektamt, egykicsilt
pszichológus is, és képes is arra, hogy e
tudomány eredményeit a keresztény és
emberi elveiknek megfelelően alkalmaz
za az ember segítése érdekében. Nagy
követelmények ezek, de előbb-utóbb az
egyház is rájön, hogy a napi tevékeny
ségeket is spccializálnd kell, már itt sem
léteznek políhísztorok,

Tehát véleményem szerínt megvan és

a jövőben is meglesz a bűnbánat mindkét
módjának Iétjogosubtsága, nern kell cso
dálkozni, ha esetleg az egyház újra tör
vényesíti a régi szokást, gyónásaink pe
dig most is legyenek az igényes lelki
előrehaladás eszközei és állomásai. Ha a
protestáns testvéreink egyre inkább gya
korolják a magánjellegű, személytől sze
mélyhez szóló bűnbánatot, továbbá egy
re nagyobb az igény a pszichológus 01'
vosokra, a fentemlített formában szerín
tem van szerepe és jogosultsága tovább
ra is a majdani közösségí gyónás és fel
oldozás meLlett a négyszemközti gyónás
nak,

FORRAL BOTOND
PannonhaZma

KELLENEK-E SZAVAK AGyONÁSHOZ?

"Amikor pedig imádkoztok, ne szapo
rítsá:tok a szót" (Máté 6,7). Az új Kana
dai Katekizmus szeritgyónásra készítő

leckéit olvasva ezek az evangéliumi sza
vak jutnak eszembe. A tankönyvírok
ugyanis kereken ,kijelentik: ne terhel
jük a gyermeket gyónás alkalmával
semmiféle betanult ima-szöveg elmon
dásával. Hiszen túl nagy a veszély, hogy
a szövegmondás és a kűlső szertantások
gondja elvonja az elsőgyónó figyeimét a
lényegestől.

E szekatlan és számunkra merésznek
tűnő újítás a kisgyermekek gyótatásában
alkalmat ad arr-a, hogy újra számbave
gyük gyónási gyakorlatunkat. Hiszen ví
lágszerte sok szó esik a gyakori gyónás
és az un. "ájtatosság!i gyónás" válság
tünetedről. Nem a bűnbánat és a vezek
lés szüksége válik ~tt kérdéssé, ha
nem a végi forrnák és a gyakortat felül
vizsgálása és új tartalommal, új lelki
pedagógiával való telítése,

Valóban igen nagy a veszély arra,
hogy szeatséghez járulásunk fő része és
fő teljesítménye a szövegmondás lesz. Fi
gyelmünket így nem fordithatjuk iriten
zíven a lényegre: a pap mint Jézus he
lyettese megadja számunkra a mennyei
Atya bocsánatát. Nem a bűnök felsoro
lásán, nem is bánatunk esetleg túlságo
san érzelJmii nyílvánításán van i'tt a
hangsúly. Nem is jelenti a szokásos gyó
nás életünk ;negtévését Istenhez (ez csak
egy vagy két rendkívüli alkalommal tör
ténik az életben). Az "ájtatossági gyó
nás" tudatosítására szeigál annak a tény
nek, hogy keresztségünkkel Istenhez
tértünk és fogadaímunkhoz, elhatározá
sunkhoz mindirikább hívek akarunk len
ni. Gyarlóságainkat kiengesztel.vea
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szemgyónás által aZIt akarjuk elérni,
hogya mennyei Atya jobban szeressen
bennünket és a mi Istenre és emberre
irányuló viszontszeretetünk is növeked
jék.

E meggondolásunkkal arra törekszünk,
hogy a gyónás minden bűnbánati és alá
zatossági jellege mellett is kedves köte
lességünkké váljék. Hiszen szerétet az
alaphangja és öröm a kicsendülése. El
kell tehát távolítanunk minden oktalan
félelem- és kényelmetlensegí érzést már
a kezdő gyermek szívéből ís, Siessen
örömmel a gyónáshoz, hiszen ott megtisz
tul a lelke, a mennyei Atya megnöve
kedett szeretete ragyog rá. Ne képzelje
a gyermek azt, hogy a szígorú Isten
most minden hibapontjáért kegyetlen
elégtételt vesz. Ne is az elkövetett ki
sebb-nagyobb botlások számbavétele ve
gye igénybe fő energiáját gyónásra ké
szülőben. Legyen várakozása olyan, mínt
amiikor egy apját-anyját szerető gyer
mek valami miatt bocsánatot kérni ké
szüL Tudja íűyenkor, hogy a bocsánat
kérő szó elhangzása után a boldog és
boldogító szülői ölelés, megbékélés lesz
osztályrésze. Az említett új Kanadai Ka
tekizmus még azt a kifejezett utasítást
is adja a gyermekét gyónásra készítő

szülő részére, hogy egyetlen meghatáro
zott bűneset pontos emléke nélkül is jól
gyónhat a gyermek, Elég, ha tudatára
ébred; Istent megbántottam (neki elle
ne mondtam), de nem emlékszem már
rá pontosan,

A szóbajövő bűnök is olyanok, hogy
a gyermek szívesen és átérezve foglal ál
lást ellenük, Ne bonyolítsuk dolgát olyan
követelményekJkel (pl. a tízparancs vé
gíggondoláséval), amelyek rendszerint



még a f(']nótt koncentráló képességés is
meghaladják. Persze a gyermek Ielkíis
meretének e kezdeti formálása nem ve
szít ropps, IIt felelősségéből. Minden Is
ten iránt való 'kötelességünket e szavak
emlékével idézzük fel leghelyesebben:
Szeresd Uradat Istenedet teljes szíved
ből! 19y a gyermek rádöbben, hogy nem
szerette Istent Jceiíöen, amikor a reggeli
vagy esti imádkozást lerázta valamilyen
ürüggyel. Vagy azt is hibásnak érzi, ha
esetleg testvérét az imában zavarta. Az
emberek felé is a szerétet parancsán át
mérheti le helyes vagy helytelen maga
tartását. Meg íagadtam-e, hogy másoknak
örömöt szerézzek (pl. dolgaim megosztá
sával vagy kölcsönzésével)? Bosszúálló
voltam-o vagy megtagadtam-e a kíbé
külést? Persze a szülők iránt kötelező

engedelmesség - ami nem más mínt a
szülők igazi szeretete - és a lecketa
nulás is - mint a helyes önszeretet kö
vetelménye -kérdés a gyónáskor.

E pozitív lelki állásfoglalás és önellen
őrzés feltételezi a keresztény lelkiség

alapjainak előzetes biztosítását a hitok
tatás és az otthoni gyakorlat keretében.
A jó követésével kapcsolatban e lelkiség
sarktétele: ne feledkezzem meg napköz
ben sem arról, hogy a Szentdélek sugal
ja 'lel!kemben, hol tegyek jót.

A legfontosabb ima talán a gyónás
utáni: Jőjj Szentlélek, adj új szívet ne
kem, éltesd szívemben a szeretetet-l (L.
Maasori Marne párizsi elsős tankönyvét.)

Befejezésül még egy Iényegremutató
szempont. Hogyan érezhetünk gyónásori
kívül is, helyesen bűnbánatot? Bizonyá
ra annak az irányelvnek szem előtt tar
tásával, rnelyet Krísztus hangsúlyoz a
Miatyánk imájának értéset tanítva: "Bo
csásd meg a mí vétkeinket, máképen mí
is megbocsátunik az ellenünk vétkezők

nek." (Máté 5, 14-15).
E néhány importált nevelői törekvés

segítsen bennünket is ahhoz" hogy elin
duljunk a szentségi megújhodás és a jó
gyónás megtalálásának új, de régi kin
csekhez vezető útján.

SZANTO J ANOS

AZ EGYHÁZI REND SZENTSÉGI FOKOZATAI
A PŰSPÖKÖK Új SZERTARTÁSKÖNYVE SZERINT

A II vatikáni egyetemes zsinat elrren
delte, hogy "az egyházi rend kiszolgál
tatását át kell dolgozni mínd~
saíban, mind szövegében". Az átdolgozás
célja természetesen ugyanaz, mínt az
egész líturgíareformé: hogy a szent cse
lekményt "a keresztény nép, amennyire
csak lehetséges, könnyebben megérthes
se, és tevékenyen, közösségí módon, tel
jesen kívehesse belőle a maga részét ...
A szertartásokat tegye széppé a nemes
egyszerűség, áttekinthetővé a rövidség,
és ne legyenek bennük felesleges ísmé
telgetések," A zsinati rendelkezés ide
vágó végrehajtási utasítását "apostoli
rendelkezés" formájában 1968. június
18-i keltezéssel bocsátotta ki a pápa; a
Vatikán szertartásügyí főhívatala pedig
- a Rítuskongregáció - 1968. augusztus
15-én rendelte el, hogy 1969 húsvétjától
kezdve már csak az új szertartás szerint
szabad az egyházirend szentségét kíszol
gáltatni a latin egyházban, Végül a szer
tartás szövege is megjelent a múlt év
utolsó napjaiban, mint az átdolgozás
aJlat,t álló főpapi szertartáskönyv (Pontí
ficale) előzetesen közreadott részlege, Az
új ezertartás nem a réginek egyszerűsí

tett és rövidített változata, hanem saját
elvek szeránt felépített cselekmény, a
melyben olykor rá sem lehet ismerrui a
régire.

Többé már nem a kántorbőjti szem
batok a szerpap- és áldozópapszentelés
rendes napjai. A püspököt sem többnyi
re apostolünnepen szentelik majd. Va
sárnap vagy oly más ünnepen kell a
szentelést rendezni, amilkor nagy hivő

sereg van együtt; hacsak más napot
nem ajánl a lelkipásztorí bölcsesség,
mert például nem tanácsos a vasárnapi
népmisét terhelni a még mai terjedel
mében is csaknem külön rnísehosszúságú
szartartással. A három szeatségi rend
jjokoZJat fedadása ugyanis - mínt eddig

szentmíse keretébe van Illesztve,
mégpedig a szerpapszentelés kivételével
míndíg koncelebrált mísébe, De ilyen
kor ne csak az új papok vagy az új püs
pökök mísézzenek együtt a felszentelő

püspökJkel, hanem ajánlatos, hogy a fel
szentelő kézrátételben résztvevő papok
vagy püspökök is csatlakozzanak hozzá
juk rninél teljesebb számban. Sőt mínt
hogy az együütmisézés nem az ünnepé
lyesség emelésére való, hanem a papi
egység kífeiezésére, helyén való, hogy
még püspökszenteléskor is minden új
püspökre számítva két-két áldozópap
mísézzék együtt a püspőkőkkel. Ha a
püspökszentelés a leendő megyespüspök
saját egyházmegyéjében mjlik le, akkor
- felajánláSból fogva - ő tesz a főmi
séző, és papságának legalább néhány
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képviselője is mondja a rnísét vele
együtt.

A szeetántás résztvevői, még a püs
pökök is, a sekrestyében öltliik magukra
a szent ruhákat, és körmenetben vonul
nak be a templomba. A körmenetben
jönnek a szentelendők is. A Ieendö pa
pok persze ilyenkor még csak míseínget
és szerpap módjám viselt stólát horda
naik.. A leendő püspök míseruháia
ugyanolyan szinű lehet, mint a felszen
telőké ; eddigelé ugyanis mindig fehér
be joellett öltöznie. A szenteíő püspök
nek legalább két szerpap és egy alszer
pap segédkezík. Ha több szerpap tény
kedjk, az újabb rendelkezés szeriné fel
is oszth8ltjáik egymás között teendőiket

a rnísében : egyikük énekli az evangéliu
mot, egy másik segédkezik a kehelynél,
a harmadik énekli az elbocsátást stb,

A szentelési míse szövege megfelel az
egyházi naptárnak. A nap szentíeckéiét
és evangéliumát azonban szabadon ne
Iyettesíthetjük eggyel-eggyel azok közül
a szeritírási szakaszok közül, amelyeIket
a Ponrtificale függeléke felsorol, Húsvéti
időben - az Egyház ősi gyakorlaza sze
nmt - nem vehető szentlecke az Öszö
vetségből. az evangélium pedig Szent
JánoskönyvébőI való legyen. Az olvas
mányköztá énekek helyettesítésére is
szép válas'ztékka1 szolgál az említett
függelék. A szentelésí míséíoben még a
legnagyobb ünnepeken, húsvétkor vagy
pünkösdkor sincs Hiszekegy. Nincs elő

írva többé az úgynevezett "oratio ritua
lis" sem, ameilyet eddig a napi könyör
gésekhez kelfett kapcsoímé. Elmarad a
"hivek imája" is, hiszen bőven pótolják
a Mindenszentek Iitáníájában levő vagy
tetszés szerint hozzáénekelhető ima
szándékok.

Mind a három szent rendfokozat fel
adása a mise evangéliuma után történdk.
Megszűnt tehát az eddigi előírás, hogy
valamelyik újonnan szeriteit szerpap ol
vassa az evangélíumot. Egyiküknek vi
szarut segedkeznie ke[1 a kehelynél és a
két szín alatti áldoztatásnál. Maga a
szemtelés többé már nem az oítár előtit

történíík, hanem att, ahol az ige litur
giája folyik, vagyis a míséző "emő/ki"

székénél. Nagyon fontos, hogy a hívek
figyelmÜ'kikJe[ kisérhessék az egész
cselekményt, A szeritelő püspök széke
tehát feláll íhható bárhol a ternplomban,
és a szentelendőket is úgy keill elhelyez
ni, hogy ne fagjá:k el a rááátáet a hívek
elől.

A szeutelés Ikezdetén nem olvassák fel
többé a főpásztor kiközösítő rendelkezé-
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sét azok ellen, akik, netán, jogtalanul
lopnák be magukat a szenteíendők közé.
A püspök többé nem kérdezi meg a né
pet, hogy van-e kifogása vallamelyik je
lölt ellen. Hiszen már az aüszerpapságra
Iépést ugyanúgy közhírré kellett tenni
az érdekelt egyházközségekben, mint a
házasulók nevét szokás, Olyanlllor bárki
megtehette esetleges ellenvetéseit. Jel
lemző viszon t korunkra az emberi e
gyenlőség, szabadság és méltóság foko
zott megbecsülése. Ennek megfelelően

ezentúl nem önözní, hanem tegezni kell
a felszentelő püspököt. A szentelendők

nem térdelnek, amíg a püspök beszél
hozzájuk, hanem ülnek, még a leendő

.szerpapok is. Új mozzanat, hogy a fel
szentelő a nép füle hallanára kikéI'dezi
nemcsak a püspökjelölteket, hanem a
leendő szerpapokat és áldozópapokat is,
hogy vállalnak-e minden kötelezettséget,
ami vele jár a kért fokozattal. Ilyenkor
állva felelnek. A szentségí cselekmény
lényeges része a Szeritlélek kegyelmének
köztése kézrátétellel és felszentelő imád
sággal (vö. 1 Tim 4,14). Ekkor térdel
nek, sőt a Mindenszentek lütándája fo
lyamán a régi szokást követve arcra is
borulnak Jóleső meglepetést kelt a li
tánia új szövege, A szent nők ezúttal
már nem maradnak a névsor végére, ha
nem a férfiszantok között kerülneik sor
ra, Mária Magdolna például közvetlenül
az apostolok után. A Boldogságos Szűz
höz csak egyetlen megszolrtással fordu
lunk: "Szenllséges Szűz Mária, Isten
anyja, könyörögj érettünk!" Segítségül
keilll azonban hívnunk a Iatín szentek
mellett a keleti kereszténység nagy
szentjeit is: Antiochiai Szent Ignácot,
Szerit Athanázt és Szerit Vazult. Újabb
kori szentek is szerepelnek: Xavéri
Szerit Ferenc, Vianney Szerit János,
Szerit Teréz és Sziénaí Szenit Katalin. A
litánia különban nem megváltoztatha
tatlan többé. Bele lehet énekelni más
szenteket is, például az egyházmegyék
pártfogóit, a rendalapítókat meg a szen
telendők névadó védőszentjelt; Az ima
szándékok szálma az alkalmi igények
szerínt 'Szabadon növelhető, de nem sze
repel többé közöttü!k "az Anyaszentegy
ház ellenségeinek megalázása". A szen
telondőkre mondat:t hármas áldást ezen
túl már hem a püspök énelkli a litániá
ban, hanem csaík az énekesek, Elmarad
nak a vele kapcsolatos eddigi áldó ke
resztj elek is.

Püspöki intelem a szentelés folyamán
míndíg csak egyszer van. Szövege nincs
többé megszabva. A Pontíücale csak
beszédrnintát ad. Az intelem elsősorban



a hfvel1d1cz szólion, és csak utóbb for
duljon a szentelendőkhöz l A míntaszö
végek bőségesen merítenek a zsinat gon
dolatvilágából és tanításaiból. Hangsú
Iyozzák például, hogy a ezerpap neyJ.
csak prédikálhat, keresztelhet és áldoz
tathat, hanem eskethet és temethet ill;
hogy rninden egyházi tisztiség a hívek
szolgálata, tehát még a püspöki rang
sem megtiszteltetés, hanem gondosko
dás és szolgálattétel (diakonia); a pap
ság egész kegyelmi teliességét át lehet
adni egyetlen kézrátétellel, így tehát a
püspökszentelés érvényes lenne előzete

sen kapott áldozópapi fokozat nélkül
is; a vezetés testületi jellege - a kol
legalítás - értelmében minden egyes
püspöknek törődnie kell az egész egy
házzal, és nem csupán a közvetlen hí
veivel; a megyespüspök Kri8ztus hely
tartója a maga egyházmegyéjében, ame
lyet külőnben saját papjaival is koíle
giáüasan kell kormányoznia, részéltetve
őket az egyházmegye gondjaiban: sőt

jóakarattal meg kell haülgamí a világi
hívek szavát is.

A felszentelő imádság nem prefáció
többé, de kitárt kézzel hangzlk el. A
Ieglényegesebb szakaszát, az úgynevezett
szentségí "formát", semmiképpen sem
kell többé kddomborítanl óeJ.:őle. Csupán
a püspökszenteléskor csatlakozük e rész
nél az összes jelenlévő püspökök hang
ja a fő-szentelő énekéhez. Az írnával lé
nyegesen kapcsolatolS cselekmény a szö
vegét közvetlenül megelőző néma kéz
rátétel (cheirothesia). A kéz kiterjeszté
se (cheirotonia) teljesen elmarad.

Az új szerpapokat vagy áldozópapo
kat nem a püspök öltözteti be llöbbé. A
rendrokozatuknak megfelő ruhát a je
Ierilévő papok adják rájuk, az .ú] szer
papokra esetleg régebben szentelt rang
társaik. A ruhák felöltése közben az
énekesek zsollitárt éne!kela1JeIk, a nép pe
dig két-két zsoltárvers után k.özbééneki1i
az antifónát; antífónás zsoltár helyebt
megszélalhat azonban egy megfeLelő kó
rusmű vagy népének is. Az új áldozó
pap kezét a püspök a jövőben ts felkeni,
de nem a keresatelendők olajávaí, mint
eddig, hanem krízmával. Az. új püspök
kezét azonban már nem kenik fel újra,
hanem csupán a fejét, sZintén krizmá
val. A tárgyak átnyújtása megmarad: az
új szerpap meg az új pÜspÖk az evan
gélíumos könyvet kapja kezébe, az új
áldozópap pedig a míséhez elölreszí1Jett
kehelytányért a mise ostyával, és a mí
se kelyhét oorrafés belecseppenrtett víz
zel. Felajánláskor tehát nem il.rell újra
bort önteni a kehelybe. A tárgyak át-

nyújtását kisérő mondatok egészen új
fogalmazásúak; például az áldozópap
esetében a máseszerek átadásakort " ...
kövesd, amit művelsz, és hangold egybe
életedet az Úr keresztjének titJkával!"
Az új püspök gyűrűt és pásztorbotot i.s
kap e jelképek értelmét magyarázó sza
vak kíséretében. Megkapja a hagyomá
nyos püspöksüveget is. Míndezeket a
tárgyakat már előre meg kiell szentelní,
nehogy amiatt is hosszabbodjék a szer
tartás. Érdekes, hogya süveg feladásá
hoz semmi kísérő szöveg sem tartozik
többé. A Szerútszék tervbe vett intézke
désére utal, hogy bőjtelő idején nem
marad el az Allejuja (a bőjtelő időszak

ugyanís megszüník az új egyházi nap
tárban). A szerpapszentelésbon nem jelzi
a püspök, hogy- a felszenteltre magasabb
f~kozalt vár: a- zsinat óta ugyanis nem
átmeneti fokozat többé a szerpapság,
hanem lehet állandó jellegű állapot is,
amellyel tölbb ország püspöki kara már
tényleg kísérletezik,

A főpászornak tett hűségi igéret ré
gebben a papszentelés végén volt. Most
a szerpapszerrtelésben is szerepel, de
mind a két esethen a tulajdonképpeni
szentelés megkezdése előllt, mert ott van
az. ésszerű helye. Az igéretkor az új szer
pap és az új pap 'a püspök kezébe teszi
összetellt két kezét, Ez - a történész
szemével nézve - a hűbéri esxü kőzép

kori jelJképes cselekménye. Ahol tehált a
hívek nem helyesen értenék, ott a püs
pöki kar előírhat helyette egyéb, korsze
rűbb tettet is (például kézszorítást). Az
igéretet követő békecsók viszont most :
is a szeutelés utolsó mozzanata marad,
és résztvesznek benne szerpapszentelés
kor a jelenlévő szerpapok lis, papszetrte
lésikor pedig az áldozópapok ; mint a
hogya püspökszentelést is az tetőzi be,
hogya régi püspökök öleléssel és csók
kal fogadják testületükbe új társukat.

Elmsuradtak az új szertartásból az egy
kori szentelések oly jellegzetes főlaján

lási ajándékai: a püspöknek átnyújtott
égő gvertyaszálak, i llotve - püspök
szenteléskor - az arany- és az ezüst
színű két kenyér meg a kért: apró bo
roshordó. Míndezért bőségesen kárpótol
azonban a nép nyelvén, fennhangon
mondható mísekánon, amelybe külön
ben különlegcs írnádságszöveg kelrü!<t az
újonrian-szenteltekért, Megszűntvégül az
úgynevezett pensum is, azaz a szeritelő

püspöktől az újonnan felszenteltekre
kirótt elégtételszerű imádságok és mise
mondások.

MEDVIGY MIHALY
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A "MAGYAR EGYHÁZI KULTÚRA"_
KIÁLLÍTÁS RÓMÁBAN ÉS BUDAPESTEN

Ismeretlen környezetben közönség elé
lépni nundenkor kockázatos vállalkozás.
Egy nemzet művészetéből ízeljtőt adni
más nemzetnek, különösen az. Mindez
zel számoltak a rendezők, amikor 30 esz
tendő után ana vállalkoztak, hogy ma
gyar egyházművészeti kiáliliitást mutat
nak be Rómában.

A szervezés és techndkai problémák
nem közérdekűek, annál érdekesebb a
római és a budapesti kiállítások lezaj
Iása után összefoglalni, mi valósult meg
a kitűzött célból és hogyan fogadta a
nagyközönség a rendezők elképzelését.

Kiállítás soha sem lehet teljes, ha csak
nem egy;etlen rnűvész gyűjteményes al
kotásait tartalmazza. A "Magyar Egy
házi Kultúra" kiállítás célja a modern
magyar egyházrnűvészet bemutatása
voLt és így szinte magától kinál!kozott a
határidő, 1945-től napjainkig, Ilyen ér
telmezésben a "mode'rn" inkább azt je
Ientette, hogy az utolsó két évtízed val
lásos ihletésü alkotásait mutatja be. Eb
ből az elvből adódott a kíálíítás vi
szonylagos - és Vitatott - sokrétűsége.

Az utolsó két évtizedben szamos olyan
művész alkotott, akik egyáltalán nem
modem művészeti irányzatot követnek,
hanern művészí megfogalmazásukban
kötődnek 'egy olyan stílushoz, mely sok
kal ímkább a "római iskola" vagy más,
hagyományos kifejezésmód szabályát
vallotta magáénak. Igy az anyag egy ré
sze szinte visszanyúlt a hajdani, 30 esz
tendő előtti kíállításhoz, ugyanakkor
helyet kapott benne szarnos olyan mű

vész, aki az előbbi kiálílítás idején még
meg sem született. Éppen a kiállírtási
anyagok válogatásakor bizonyosodott be,
hogya magyar művészet elmúlt 20 esz
tendeje mennyíre sokrétű egyházművé

szeti anyaget mondhat magáénak, s mí
lyen bonyolubt feladat lenne bármilyen
egységbe foglalni em.

A kiMlírtás feltételei is kötöttséget tar
talrnaztaík, a légi szálljtás méretet és
súlyt szabott meg, és így a kíszállítan
dó anyag eleve olyan határok között
mozgobt, melyeket nem művészi, haJ1l€lI11
techndkaí feltételek szabtak meg. A ki
állítás így nemhogy teljessségre, de még
összefüggő bemutatásra sem váLlalkoz
hatott. Egyetlen célja volt, hogy bepil
lantást adjon a magyar egyházművésze

ti műhelyek egy részébe, melyek már a
Iilturgikus reform ihletését is magukénak
vallják.
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A római kiállítás katalógusában ismert
nagy művészek neve mallett nem egy
olyan név szerepelt, melyet most nyom
taotak ki először. A beérkezett művé

szek mellett tizenegy olyan lliatal vo
nult fel, akiknek ez volt az első bemu
tatkozása, (jim pedig vagy a kizárólago
san egyházművészeti munka, vagy a pá
lyakezdés.

Az anyagót tekintve a bemutató ar
ra törekedett, hogy lehetőleg minden
kepzőműveszetí ág képviselve legyen.
Festmények, szobrok, kerámia, gobelin,
textil, ötvösmunkák szerepeltek, anél
kül, hogy a műfaj arányait a rendezés
megszabta volna. A helyszíni tapasztalat
messzemenően igazolta annak helyessé
gét, hogy a kiállttás kíegészült az Or
szágos Műemlék Felügyelőség által ren
delkezésre bocsátott közel félszáz nagy
méretű fényképfel vétellel, a legújabban
helyreállított egyházi műemlékekről és
ehhez járult 200 színes diapozitív, me
Iyek a liturgikus reform során átalakí
tott templombelsőket, az újonnan épült
templomokat és részletezve oltárokat,
pasztofóríumokat mutatnak be.

A ikiál11tás helye a római Magyar Aka
démia hangversenyterme volt, és ez II
szerenesés környezet az Akadémia veze
tőségének nagyértékű segítsége alaposan
megtámogatta a kiálíítás sikerét.

Ma már nyugodtan eilmondhatjuk,
hogyavártnál jóval nagyobb sikerrel zá
rult .a római kiállítás s ez az eredmény
annál értékesebb, mert a római nagykö
zönség ugyancsak hozzászokott a lkíállí
tásokhoz, és számára nem jelent különö
sebb eseményt egy új kiállítás j'eI1,entke
zése,

Ha feleletet keresünk, hogy miből adó
dott a "siker", két tényezőre kell bonta
nunk a kaállítást, Az első és művészí

szempontból érdektelen: maga a kiállí
tás ténye. A tárgyi bizonyíték, hogy a
szecialista Magyarországon élő és fej
lődő egyházművészet van, melynek mai
legfontosabb feladata, hogy a zsinat szel
lemében kdelégítse a lirturgikus reform
igényeit. Ez a politikai-erkölcsi siker ter
mészetesen aligha született volna, ha a
bemutatott anyag alatta marad a vára
kezásnak. Látható volt, hogy a kíálljtás
számos látogatója aki megjelenését min
denekelőtt udvariasságnak szánta, anél
kül, hogy a kiállítás tényéri túl bármit
vánt volna, azzal a meglepetéssel távo-



zott, hogy egyfajta többletet kapott, új
fogalmat Magyarországról.

A másik szempont kétségkivül a mű

vészett elismerésből adódott. Ehhez já
rUJ1:t a képzőművészeti anyaghoz csatla
kozó könyv- és saítókiállítás, Képet
adott a katolíkus könyvkladásról, mely
szerénysége melle:tt is színvonalat képví
sel egyháztudományi munkáival s a mel
Iéje sorakoztatott állami loiadványok,
melyck egyházi vonatkozású műemléke:k

kel, művészettel foglalkoztak ; a magas
színvonalú magyar könyvkiadást mutat
ták be. Meglepő volt, hogy a látogatók
általában sokkal nagyobb figyelmet
szenteltek a könyveknek, mínt ameny-'
nyit a látványosabb képzőművészeti al
kotások mellett gondolni lehetett volna.

Ki váló szelgálatot tett a színhely, a
Falconieri palota mozafkpadlós folyosó
ja, gyönyörű márvány ajtókereteível, a
terern gondozott belső kiképzésével, a
szükséges szobortalapzatok, tál'l&k, pane
lek modern vonalával.

A kiállítás anvagának egy része olyan
neves rnűvészektől származott, akik más
oldalról nem voltaik Ismoretlcnck Rómá
ban. Buza Barna, Kovács Margit, Matti
oni ES21ter, Antal Károly. Szántó Piros
ka - néhány kiragadott név közülük.
Melle.ftük eddig ismeretlen nevek szere
peltek. Arvai Ferenc. Balogh Tünde.
Bartha La ios. Czuczai József Kákonyi
Asztrik Kopp Judit. Rády Ferenc, Till
Aran. Vol,t egy csoport, kiket ez a ki
álljtás is továbbvitt művészl pályáju
kon, kfhangsűlvozva, hogy egvházrmívé
szeti rrumká.luk is f,igyelemre méltó :
Rreznall. Hartai, Kertész, Pogány, Percz,
Rétfalvi.

A római közönség tetszése és figyelme
sokféle szempont s7,print oszlott meg.
Semmázáskor TI'E'm annyira egv-e~v ne
vet kf'~ll hanvsúlvozní. mínt inkább a
szernl élők i!!énvét összegezni. Több meg
jegyzés arra utalt. horv csodálrák. hogy
még CI jlia1Jal magvar művészek között is
víszonvlaa kevés a nonfiguratív eszköz
zel dolgozó. S az úiszerű el.goodolások
sem szakítanak a figurális kifelezésí
móddal. Irtt emHtették· például Árvai
szobraít. Batovh Tünde batik-képeit. Po
gáinyGé7:8 technikailag is nagvon érde
kes és kifejező fC'shnénveH. Talán idetar
to:>:iik. hozv .1 kiMJítást Iátozató Amel'i
(Ja Tot, akirtek Till Aran Krueifixusa
l!!en tetszett, s kitlínő alkotásoknak tar
totta a fialtal Árvai két hegesztett vő

rősréz szobrát, a le-gna,gyobb elrazadta
tással Káikonvi Asztrik nonfiguratív ké
neiről beszélt, többször hangsúlyozta,
hrw'v i!!r,n S7Jf""retnp t:llál:kozni vele, ha
Magvarországra jön.

Az sem véletlen, hogya római közön
ség külön értékelte Kovács Margit, Pe
káry István, Balogh Tünde alkotásain.
hogy magyar népi [ellegük oívan félre
ismerhetetlen s eggvé olvad az egyház
művészetteL igy értékelték Szántó Piros
ka három, feszületről készült képét, bár
a rnűvésznő szemleletéről és technikai
megoldásáról is méltatóan nyil:atkoztak.
Szeremesós párosítás volt, hogy Mattioni
Eszter kisméretű hímesköve mellett
egyik kápolnaterve is szerepelt, mutat
va hogy a híres himeskő alkotója első

sorban festőmuvész. Nagy sd!kert aratott
Kopp Judit tizenkét apostolszobra, ahol
a népi szemléletmód olyan kítünően ru
dobta meg az apostolok egyszerűségért ki
fejező ábrázolást.

Osztatlan stkert arattak az ötvösmun
kák és ennek egyik magyarázata, hogy
az olaszokénál jóval egyénibb, meder
riebb darabok kerültek a látogatók elé.
Vitatha,ta:Uanul Czuczai \'askeJ.y<he és
Bartha Lajos atomkelyhe. valamint fe
leségének Szögi Erzsébetnek zománc
szentségtartója aratta a Iegnagyobb si
kert.

Szinte hitetlenkedve nézték a láto
gatók a szfmes díapoeitíveken bemuta
tott új templombelső átrendezésele sorát,
igen tetszett legújabban épített templo
maink (Cserépváralja, Hol'lóháza, Szucs)
képe és igen elcsodálkoztak ra Iíturgíkus
reform széleskörű hatásári. Avatilkáni
rádió külön kiemelte adásában, hogy a
mai magyar egyházművészet a Ilturgí
kus reform szolgá1:rutábanáll. Az olasz
sajtóban megjelent cikkek csak dícsé:rőt

írtak, egyetlen elmarasztalás nélkül.
A tanulság az, hogy egyszerű eszközök

kel, még gondosabb válogatással igen
rangos magyar egyházművészeti kiállf
tás rendezhető bárhol Európában, s ez
nemcsaik méltón képviseli a magyar mű

vészetet. hanem egyházé jeUegénél fog
va új szfrmel is gazdagítja.

A római előzmények után tanulságos
volt a budapestd kiállítás mérleae. Míg
Rómában inkább az új fogalmazások, a
modern irányzat keltett elismerést, ad
dig itthon solkikal inkább a régebbi vagy
tartózkodó 'kifejezési formált méltányol
ták. A kliálilftás vendégkönvve, melynek
római része ínkább a megjelentek sze
méIvére vonatkozó érdekességet tartal
mazza, európai hírű nevek e~ész sorát
örökítve, addig a budapesti kiánítás
mf',gjegnés.ei, a Iátogatók véleménye ér
dekes. Zömében elismerő bejegyzések
ezek, az elrnarasztalás viszont éppen a
modernség miatt olvasható, E~k pél
dául még azt is szemére veti művésze

inknek, hogy témaválasztásuk komor és
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alkotásaikból hiányzik a keresztény
öröm és derű. Holott természetes hogy
igen sok művészj vallásunk legdrámaíbb
vorratkozásai ihlettek. A tartózkodóbo
hang, mely közül csak néhány fílgyel fel
az egyik nonfiguratív, de gondollatában
és megoldásában bravúros keresztútn-a,
azt isbizonyí1tja, hogy a magyar közőri

ség számára máig sem indokolaulan a
figurális ábrázolás és ugyanalkikor bizo
nyíték, hogy a nonfiguratív művészí ki
fejezesi forma már előre, a jövőre mu
tat. Ezt bizonyítja, hogy ezeik elsősorban

a fiatal látogatókat vonzották és a leg
szebb dicsérő sorok fiataloletól származ
nak.

A mai egyházművészet, amikor bizo-

AZ OLVASÓ NAPl,ÓJA

"Orvos nincs beteg, bíró nincs vádlott,
pap nincs hivő nélkül, mesterségük
tárgyaként a másik emberre hajló szak
mák körül egymással összenőtt szerep
kettősök alakulnak ki, melyeknek egyikét
évtizedeken át ugyanaz a személy, pár
ját viszont rnmdig másvalaki játssza.
Könyvem egy ilyen szereppáros regé
nye." fgy kezdődik az a rövid tájékoz
tató szöveg, melyet Konrád György ma
ga írt a könyve elé.' A "s2Jereppá,ros" ál
landó tagja, aki első személyben számol
be "kalamdjairól", ezúttal "egy gyámha
tóság képviselője", aki főként azokkal a
rendellenességelekel és "üzemzavarok
kal" foglalkozrk, trielvek gyermekeiket
sújtarrak. Az elbeszélés ideje "egy zsú
folt murikanap", ennek .Jehetséges szín
helyeit"iárja végiig az elbeszélő, "rög
zítve, a:m~t éppen abban a pílíanatban,
s értelmezve, amit általában csinál", és
így próbálja meg "világosabbá tenni
helyzetének measzűntetheteflen konflik
tusát: a személyes és a személytelen szo
lidarítás, morál és gvakonlac ütközéseit
végül is az én és a másik ernber kapcso
latának néhány - számára fontos
elcmét".

A "történet" tehát (a gyámügyi tiszrt
viselő, meg egy k!is emberszörnyeteg
kacpsolata) nem mírrt történet a fontos:
ha szabványos "történetneik" vesszük:
irreális, képtelori. fantaszttkus. De már
az idézett tájékoztatás is figyelmeztet
rá, hogy nem szabvánvos "történetnek"
veendő. S ha a szónál maradunk, in
kább azt mondhatiuk: szí.ntetikus törté
net. Olyan, amiben benne van a reali
tás is, de nem kevésbé erőteljesen a

l KOmJl'ád GY'örgy: A llárogató. Magvet6, 1969.
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nyos vonatkozásban szakít a hagyorná
nyokkal, természetesen nem tartalmat,
hanem megfogalmazást tekintve, úgy tű

n~lk, közelebb viszi mondanívalóját a fi
atalabb nemzedékhez, aki számára az
"é[1~lhet€ltl1en" teljesen világos.

A kiá1:lítás célján túl, számos kérdést
vetett fe[, feladatot jelölt ki még azon
a téren is, hogy milyen tapintattal s
ugyanakkor nem ahkuvó céltudatosság
gal kell szolgálnia az egyházművészet

nek a zsinat szelíemét, S míndenekelőtt

úgy, hogy ikét fogalomnak kell afkotásaí
ban érvényesülnie. Két foga'lomnak, me
lyek szavakba foglalva napjain1cban kap
tak teljes fényt és rangot. S ez a kettő:

szolgálat és tanúságtétel.
MARKUS LAsZLO

lehetséges is, amit a realítás abban a jil
lanatban már magában rejt, mihelyt ben
ne emberek viszonyáról, cselekvésről.

döntésről van szó, lVIlit teszek egy adott
helyzetben'? Ezt vagy azc: de virtuálisan
tíz, száz, ezer "ezt vagy azt" Vian, mert
ahelyett, amit teszek, tíz száz, ezer mást
is tehetnék, Ililetve tehetnék ha. .. A re
gény (vagy a ,/történet") azéet szintetí
kus, mert ezeket a ha-sorozatokat, vagy
Iegaláobis egyeseket, és' mindenesetre
egyet közülük olyan intenzitással követ
végig, jobbammondva élet végtig a "hő

sével", amely egvrolcú a tényleges cse
lekvéssei. Végül mégsem marad ott n
szörnyetea kűs Bandula rneflett a Ba"·
dula-szülők öngyíjkossága után; de ott
mfLJ:ladhatna; és a föltételesség olyan ere
jű, hogy minItegy realizálódik (egy vir
tuális síkon ugyan): a tisztiviselő "m('ll~

tálnsan" valóban ott marad a kJis szőrny

mcllett, és valóban végigéli ennek a 1'2'
hetséges döntésnek valóságos következ
ményeit (víotuáűísan).

Miért? Lehetne azt mondaní : művészí

játékból. Lehetne azt mondaní : egy mo
dem "regényesmétilka" igénye:inekIT.e~

felelően. És még egyebet is Iehetne
mondaní. A válasz azonban, fö~rteh8tő

leg, mélyebben fekszik. A regénynek
abban a "fölrtételles" részében, ahol a
egyile lehetséges átló merutén a tísvlvl
selő oda:költoz'ik gyámoltdához, és "h'lp
csolatuk ősszegubancolódik", ezt oJvns
suk: "Az Ő' börtöne a rácsos ágy, az én
börtönöm a szeba, én vag1./ok az ő íog
lára, ő az enyém...." Valahol itt, e~)hen,

ezen a tá ion ken. úzv látszik, a víl';szrt
keresni. Minden emberi . kapcsol-rtl-an



benne rejlük ez a lehetőség (én az ő

foglára, ő az envém) , és alighanem an
nál inkább, minél kevésbé szublímált,
minél ősztöníbb, mínél "materiálisiabib"
ez a kapcsolat, legalább az egyik rész
ről. Vagy inkább: minél kervesebb ben
ne a "tudat", a szó teljes értelmében. A
kis Bandula a maga félállatl embersé
gében egy ilyen minimurnára srófolt.
mínimumában megrekedt tudat: a kap
csoitat egyi'k felől a félállatriba, az em
boralattdba van horgonvozva, És - ismét
egy lehetséges átló irányában gondol
kodva - míndenkínek megvan, megle
het a maga "Barndulája"; a probléma
mindenkí számára az, hogyan oídja meg
eZlt a Bandula-problómát, hogyan tudja
megoldani, mlféle "odaköltözésSie'1" vagy
oda-nem-költözéssel, milyen és mihez
való alkalmazkodással. A társadalom kii
dolgozza a maga jólműködő (vagy buk-.
dácsoló) védekező komprornisszumait ; a
személy azonban - egy lehetséges síkon
legalább - nem éri be a kompromisz
szurnmal, a kompromisszum sírna sze
mélytolenségóvel, statisztikai és gépi vi
szonylataival, egy helyette működő tár
sadalrni-egészségügyí mechanizmussal, és
magamagát akarja el'kötelezni. Veszélves
vállalkozás: az el!köte'1ez'ödés végül is [e
het leköteleződés. és a lendület, amely
lyel valaki valamiért odaveti magát, kő

veltherti végül az ön degradálódás lejtő

ívét is. A szerétetnek is megvannak a
maga veszélvoi és örvényei.

így aztán Banduláok sivár, ürüléksza
gú szebaja sivár. és hulladékszagú kör
nyezetében végül is (ismét egy lehetséges
átló irányában "meghosszabítva") vala
hol a "S7Je'Dlt:e!k éjszakájának" profán
szomszédságában helyezikedik (vagy he
lvezkedhetik) el. A regény Bandula-vi
szonvlara úgy fol~nta't:haltó, hogy "intro
vcrtálirrk" (ez is a lehetséges á!tllók és
irányok €IgYljlke): minderrkmek megvan.
meglehet a maga kris félember-féüállat
Bandulaja saját magában; s akkor A lá-

SZÍNHÁZI KR6NIKA

Színházi esték az Egyetemi Színpadon
és a Pinceszínházban. A színjáték szü
letésének idején, sőt még később is, a
középkor misztériumszínpadain vagy a
shakespeare-i szinruizban. nem voltak k.ü
lön profi és amatőr színészek; a színjá
ték valóban játék volt, kedvtelés, mely
ből az vette ki részét, ak.inek kedve,
ambíciója, adottsága volt hozzá. A naív
színjáts:::ás alkonyálJal azonban különvált
a ezakképzett, hivatásos színész és a

togató legizgalmasabb problémája: a
normális viszonya az abnormálishoz, a
tudatcsé a csökkent tudatúhoz, az egész
ségese a nyomoréksághoz, a fejl.etté az
ernbironálishoz - így módosulhat, Illet
ve ebben a változatban vetődhet fql:
normaldtásurrk viszonya az abnorrnitás
naik lehetséges kfsértéséhez, emberségün
ké latens állabiságunkhoz, "világossá
gunké" a lappangó "sötétség'Ünkéhez".

A látogató tehát - valószínűleg mínd
ebből ikitűnik már - nem "elIbeszélés"
a szó szokványos értelmében; hanern va
lami más. Nem holmi egyszeri és a ma
ga rnegtörténtségében zárt eset, hanem
inkább olyasféle ("narratív") fókus.z,
amelyből lehetőségek ágaznak ki, mtint
egy erővonalaloként, amelyeket végig
kell, vagv lehet követnünk. Nem a "tar
talma" az, ami "mond valarnnt'' (ezért
nem is szabad, sőt nem is Jehe't a puszta
tantalmára redukálni), hanern virtuális
"tartalmainak" összessége. "Mondandó
jába" mintegy "bele van kalkulálva",
hogy mi az, amit a magam lehetséges át
lója mentón én, az OlV.alSÓ "mondölk" vele,
benne, általa. Úgy "ikész", hogy folytat
nom kell.

Vagyís: a regénynek, elbeszélő prózá
nak egy nem-hagyományos, Iegújabb
ármlatába tartozik; egy;ik változata (a
maga módján) annak az "új regénynek",
amelyneik érdekes és izgalmas an:tológi
ájárt (és kritikájáót is) éppen Konrád
György állította egybe nemrégűben. így
'kcezeli a nyelvet is; ez nála - dívatos
kifejezéssel - nemcsak információs esz
köz, hanem - ismét divatosam - krea
ti» tényező is; így él (és néha-néha, né
mileg mechanjkusan, így él vissza is) ve
Ie és lehetőségeivel. A - nagyon tág ér
telemben vett - "móclszler" azonban ko
rántsem jelent utánzást, provinciális epi
gonizmust ; ellenkezőleg: a mű minde
nestül autentikus. Üjabb termésünkben
ahighanem a legjelentősebb murrkák
egyike.

RÓNAY GYÖRGY

műkedvelő, vagyis a csupán kedvtelés
ből játszó amatőr színész. Úgy tűnik., az
igazi válaszfal mégsem a hivatásos és az
amatőr színész közt húzódik. hanem 
mint Sztanyiszlavszkij írja Színészetiká
jában - az "ihlet dagályára" várakozó.
öntelt és a megfelelő technikával, alkotó
akarattal dolgozó színész közt. S bármi
lyen furcsa, de épp a tehetséqeseket, a
..nagyokat" kí.~érti legjobban a rutin,
ahogy ezt ugyancsak Sztanyiszlavszkij
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megállapítja, hisz nem egy esetben
őszintén meg vannak győződve róla,
hogy ők mindent megengedhetnek ma
guknak, hogy elegendő bevárniok az ih
letet.

Az elmúlt színházi évad amatőr szín
házi előadásai míndeneT~előtt színész
etikai kérdéseket ébresztettek a kri
tikusban: hisz fóvárosi amatórszínpa
dainkon. több olyan előadást is láthat
tunk, melyek etikai tisztaságban, művé

szi őszinteségben felülmúlták vezető

színházaink produkcióit is. Nem mintha
az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Francia Színjátszó Kőre, a Pínceszínház
jobbára gimnázistákból álló együttese, az
amerikai University of Kansas Theatre
vendégként fellépő egyetemi színjátszó
csoportja vagy Jordán Tamás és Répássy
András a "Náthán és Tibold" címszere
peiben nagyobb technikai felkészültség
gel, gazdagabb mút,észi eszközökkel, biz
tosabb színpadi érzékkel rendelkezett
volna, mint sok hivatásos színházunk
színésze, hanem mert etikailag tisztáb
bak, egyértelműbbek, igazabbak voltak;
valóban a művészi t,arázzsal való talál
kozásért, ma.gáért a művészi játékért
játszottak. S ez egyúttal figyelmeztetés
is hivatásos színházaínknak: a jó szín
ház nemcsak technikai felkészültségen,
hanem még inkább erkölcsi tisztességen
múlik.

De a keltő, ha szigorúan szószerinti
értelmében oessziik: és következetesen
végiggondoljuk, nem is választható széj
jel; napja.ink lermagyobb és leqerede
ti.bb rendezői, Jean Louis Barrault, Pe
ter Brook; Jerzu GrotowsTd példája m:u
tatia a leginkább, 'hog1j az etikus szín
ház előbb-utóbb a színé.~zi technika ra
dikális megújítását és lényegi elmélyí
tését is maga után vonja. Az az új szín
ház, meli) Brook oaou Grotowski nevé
hez fűződik. elsősorban nem valamiféle
esztétikai értelemben 1,ett új irányzatot,
hanem a színjáték belső. metodikai-eti
kai forradaTmát Jelenti. Hatásuk Jószeri
vel még el sem jutott hozzánk. bá?' a
saJtóban, sőt színházi vezetőinl~' nyila.t
kozataiban is fel-feltűnnek a "kegyetlen
s~ínház". "rituális színház" stb. kifeJe
zések; hnl ilyen. hol oluün. hangsúllual.
sokszor nem minden fé'lreértés nélkül.
De 1'alósáqo.~ meateremtésére méa senki
sem tett kísérletet, amíg az Egyetemi
Színpad a "Pokol nyolcadik köre" tava
lyi bemutatásával. ma.id a pármai diák
színházi fesztiválon nyert II. díj után
idén májusi felújításával programjául
nem 7,állalta a "kegyetlen színház" ma
gyarországi meghonosítását.
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Kár, hogy e program alapvető félre
értést rejt magában, s ez az Egyetemí
Színpad ilyen jellegű kísérletei n, me
luek: főként Ruszt József rendező nevé
hez fűződnek, meg is látszik. A má?'ci
usban bemutatott két groteszk (Bálint
István-Donáth Péter: "Náthán és Ti
bold"; Vágó Péter: "Rampa") színlapja
így beszél erről az "újfajta játélaend
szerről", melyet a "Pokol nyolcadik kö
ré"-vel kezdett kialakítani az együttes:
ez a "kegyetlen színház" - olvassuk 
"a színészek idegrendszerét, életmúkö
déseit a végletekig [okozo«, a nézőt sem
hagyja a passzív szemlélődés állapotá
ban, hanem aktiv résztvevővé teszi".

Csakhogy a nézők idegrendsze7'ét két
féleképpen lehet próbára tenni: az egyik
eset, amikor a néző a felszínes, rutinos
"művészi élmény" helyett olyan művészi

élményben részesül, mely fiziológiailag
is megrázza, mintegy kizökkenti a hét
köznapok sztereotípiái közül, hogy ráis
merjen önmaga igazi valójára; a másik,
amikor a nézőnek egyszerűen .siz ide
geire megy" a játéT~, azaz föl bosszantja,
idegesíti. Antonin Artaud, mikor meg
álmodta a "kegyetlen színházat", kétség
kívül az előbbire gondolt; Brook vagy
Grotowski, amikor Artaud nyomán meg
kísérlik megteremteni ezt a szín11ázat,
szintén; az Egyetemi Színpad előadásai

ban azonban nemegyszer, sajnos, az utób
biról van szó.

Artaud az ,,~rzelmi atlétika" című írá
sában kimutat bizonyos párhuzamos
ságot az ember erős fizikai cselekvései
(egy nehéz tárgy felemelése stb.) és
pszichikai folyamatai (inger felfogása,
válasz stb.) között. Artaud jól látta
hogy az emberi te.~tben közös központ
irányítja az atléta és a színész reakcióit,
aki teste segítségé1'el akarja Tci:fe;ezni
pszichikai cselekvéseit. Grotowski vi
szont, az Artaud-tanít7)ány, amikor egyik
inter,1újában fölidézi Artaud ,,~rzelmi
atlétiká"-ját, meqá71apítja: "Ha a gya
korlat szempontjából elemezzük ezeket
az alapelveket. viláqos lesz, hogy szte
reotipiákhoz vezetnek: állandó meghatá
rozott mozgásforma a meghatározott ér
zésfajta kifejezésere." V égü.! is odaju
tunk, amit el akartunk kerülni: a rutin
hoz, a banali.táshoz. Ebbe fullad Vágó
Péter egyébként rokonszenves kísérlete,
a "Rampa" i~, mely egy mktártelep éle
tét eleveníti meg. s a ,.vaqonból rampá
ra, rampáróI autóra, autóról raktárba,
raktárb6l tarqoncára, targoncár6l ram
pára, rampáról 7'agonba" cipelt ládák
mechanizmusával szereine emóci6kat
kifejezni. De a fiatal író "irodalmi for-



gatókönyvéhez" lényegileg nem tudott a
rendező Fodor Tamás sem többletet ad
ni, ahogy Ruszt József rendező sem
Halász Péter a "Pokol nyolcadik köre"
cimű művéhez vagy José Triana "Gyil
kosok éjszakája" című darab jához.

Tehát tévúton járna az Egyetemi Szín
pad? Elhamarkodott és igazságtalan len
ne ezt így kijelentenünk. Hisz nyilván
való, hogy reálisan létező problémákkal
küzködnek, mai színházat akarnak te
remteni, s arról beszélnek, ami "a leve
gőben van". S itt hadd térjünk ki a
Pinceszínház legfrisebb produkciÓJára
is, melyet "Függöny fel! - Játék a já
tékról" címmel állított össze Mezei ~va.
Mezei is lényegileg arról kíván beszélni,
hogyan született meg az új szinház,
többé-kevésbé szellemes összekötő szö
veggel, jellemző drámarészletekkel, ne
ves rendezők egymás mellé vágott idé
zeteivel kalauzolva a nézőt - hogy csak
néhány nevet említsünk - Shakespeare,
Beaumarchais és MolUre színházától
Reinhardton és Hevesin át Barrault-ig
és Grotowskiig. S bár ez az egesz szín
ház "középiskolás fókon" működik (je
gyeit többnyire a középiskolai közönség
szervezők adják el), még ilyen ismeret
terjesztő szinten is alapvető tévedésnek
tűnik, hogy Grotowski színházát Illés
Endre T r i s z t á n.1ával illusztrálja. A
lapvetO tévedés, mert ez semmi másra
nem nyú,1t lehetőséget Mezeinek, mint
hogy Grotowski színpad nélkülí puritán
színházáról valamiféle esztétikai jellem
zést adjon. Holott, mint fentebb montlot
tuk, a "kegyetlen színház" jelentősége

nem az, hogy egy új irányzat tűnt fel a
modern színikultúrában, hanem az, hogy
e rendezők a színjátszás belső, metodi
kai-technikai megújítására törekednek.

Ruszt József is mintha csak az eszté
tikát venné át mintaképeitől, ami u
gyanak.kor visszaüt az előadás művészi

színvonalára. Hisz olyan esztétiT,át al
kalmazni amatőr együttesre, mely egy,
az átlagosnál nagyobb technikai felké
szültséggel rendelkező színház munkájá
ban született meg, csak visszás ered
ményt szülhet. Ma úgtJ tűnik, a színmű

vészet öntörvényei lázadnak az ellen,
hogya színházat az írott szó, az iroda
lom alárendelt múl)észeti ágának tart
suk, ahogy ez a gyakorlatban kialakult
s nagy színházainkban többé-kevésbé
ma is tart.1a magát. A fizikai cselekvés
.ielentőségéről először Sztanyiszlavszkij
beszélt, s Meyerhold szerint a színész
csak biológiai cselekvés útján formál
hatja meg érzelmeit: előbb futnia, me
nekülnie kell, s ezáltal születik meg
benne a félelem. Az egyetemi Színpa-

don június elején vendégszerepelt Uni
versity of Kansas Theatre diákszínház
jó példát nyújtott arra, hogyan teremt
hetnek műkedvelő szinészek is "ke
gyetlen színházat". Ök mindenekelőtt

Meyerhold biomechanikájából merítet
tek, s ebből valóban sikerült gyakorlati,
technikai mctlszert is kidolgozniok. Egy
szerű tornagyakorlatokat építettek elő

adásukba, s tanár-diák paródiájuk 
Doug Wasson szellemes játéka - ugyan
csak olyan fizikai cselekvéssorra épült,
me ly adekvát volt a színészek technikai
felkészültségével. Nem idegen esztétikát
vettek tehát magukra, hanem saját ké
pességeiknek megfelelő technikájuk te
remtette meg saját esztétikájukat. S így
ez a rendkívül friss levegőjű színházi
este egyszerre nyújtotta a játékba bele
feledkezés tiszta önfeledtségét s keltett
maradéktalanul modern színházi él
ményt.

Az amerikai egyetemi színjátsz6k ven
dégszereplése talán a magyar egyetemi
színjátszás vezetőit is elgondolkoztatja:
nem kellene-e mélyebben, inkább a lé
nyegre koncentrálva és megfelelő formá
ban keresni annak az útnak a folytatá
sát, melyre az Egyetemi Színpad a "Po
kol nyolcadik köré"-vel lépett?

Végül hadd szóljunk néhány sz6t a
már említett előadások. még nem emlí
tett erényeiről. Az University of Kansas
Theatre "Az amerikai álom kaleidosz
kópja" címmel részleteket mutatott be
Steinbeck és Miller da-rabjaiból, majd
Albee "Az amerikai álom" címií egyfel
vonásosát adták elő, jól tudva, mikor mi
re képesek, s mi az, amire már csak u
talhatnak. S ezért keltette egyértelműen

a tiszta, ha.rmónikusan megkomponált
színház élményét, melybe szervesen il
leszkedtek be Valda Aviks és Judy Ho
well Levi.tt gitár- és énekszámai, s velük
együtt Cherie Shuck, Doug Wasson, Bru
ce Levitt, Jerry Koellsted szinte minden
szerepükben igen jók ·voltak. A két gro
teszk közül Vágó Péter "Rampá"-jával
foglalkoztunk fentebb; Bálint István és
Donáth Péter ,.Náthán és Tibold"-ja kü
lön dicséretet érdemel. E naiv és kedves
.1áték valamikor a reformáció századá
ban játszódhat. s a darab szerzői a két
halálraítélt diák-csirkefogó szájába
könnyed, de filozófiailag egyre súlyosodó
dialógnsokat adnak: a két címszerepet
alakító Jordán Tamás és Répássy András
játékához Marton László értő rendezése
teremt atmoszférát.

Igazi élmény volt az ELTE Francia
Színjátszó Körének előadásában franciá
ul bemutatott két Ionesco-darab is: "Jac
ques ou la soumission" (Jakab, avagy a
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be,hódolás) csakúgy, mint a "La cantat
rice chauve" (A kopasz énekesnő) való
jában lefordithatatlan nyelvi bravúrok
ból épített absZ1lrd dráma: rendkivül él
vezte a játék elragadó humorát az egész
együttes, melyből Legeza Ilona Mme
Martin szerepében különösen j61 eltalál
ta a ionesc6i hangot; s ez a színpadr61

K:ÉPZŐMŰV:ÉSZET

A Nemzeti Galériában májusban a pé
csi és Baranya megyei képző- és ipar
művészek tárlatát láthattuk.

A nagyobb anyaggal szereplő művé

sreik közül Simon Béla és Kelle Sándor
kőzépzerű munkáí érdeklődésüriketkevés
sé tudták felkelteni. Kelle koll,ekciójából
mímdössze a "Tűzes barázdáik" emelke
dett ki vehemens kolorizmusával -, Si
mon dolgai kőzűl pedig egy-két tusrajz.
Horváth Olivér és Platthy György több
kevesebb ízléssel hozzák létre munkáí
kait, amelyek Iakásdfsznek megfelelnek,
de nem műalkotások. "Képet csinálni
csaik: a(kjkor lehet, ha belülről jön a gon
dolJat...", - mondotta egyízben SüJ.i
András, a két háború közöttí magyar
"vasárnapi" festők legkíváíóbbja, Sajnos,
amikor Platthy és Horváth Olivér ké
peit nézzük, nem érezzük annak a moz
zanátnak a jelenlétét, amelyet Süti a
maga egyszerű - de tömör és találó 
szavaival "belülről jövő gondolatv-nak
nevezett.

A nemrégiben elhunyt Gábor Jenő a
20-as évek modernízmusa szellemében
feste1:lte meg "Matrózbár Le Havre-ban"
és "Párizsi utcabál. 1927" című munkáit.;
e képeik fölött kissé eljártak az évtize
dek. Sokkal időtállóbb a "Z,erruélő társa
ság" című Gábor Jenő-metszet, amely
azt árulja el, hogy - munkássága ké
sőbbi szakaszában - a pécsi festő jól
sáfárikodOltt a Nyolcak és az "akitivistá'k"
művészí örökségével.

A hetven esztendős Martyn Ferenc
több tUOM munkával szerepelt, A képek
ugyan a művész különböző alkot6i. peri
ódusaiból valók, mégsem vagyunk meg
győződve a válogatás teljesen szerenesés
voltáról. így is nyilvánvaló azonbari.
hogy az ídős mester jelentős és markáns
művészí egvéníség. A kiállí1:iott Martyn
maV'elk közül különösen a "Kakas" d
ma színpompás, dekoratív, "fél-absz
ti'alkt" kép, a "Fekete szerkezet" dma
kompozíció és a két rajz (rkatalógusszá
muk 215. és 216.) nyújtott maradandó
élményt,
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sugárz6 játékos humor val6sággal fólvil
lanyozta a nézőteret.

A Pinceszinház előadásában is a név
telenségben marad6 együttest illeti di
cséret, ezek a többnyire középiskolás, if
jú szinjátsz6k meleg, közvetlen hangula
tú e<lőadást teremtettek.

pALYI ANDRAS

Ugyancsak számos mű ad tájékozta
tást Bizse János munkásságáról. Bizse
pilctúrája ktrltúeált, de nem teljesen ön
álló arculani -, munkáit túl szeros szá
lak fűzik mestere: Martyn stílusához; A
tárlaton látott képei közül drapp, sárga
és fekete színfoltokból felépírtJett "Csend
élet"-e vált ka.

A kiálHtá,s legörvendetesebb meglepe
tése Soltra Elemér három nagyméretű

- erővel, Iendmet:tel:tleli - munkája
volt ("Faragóbak", "BavanYaiÍ táj",
"Öreg bánya"). A címek természetelvű

képeiket sejtetnek valójában azonban non
figuratív alkotásokat lárt maga előtt a
néző. Soltra negyedik nagy vászna, a
"Víz és kő" kevésbé dinamikus munka
ugyan, de sok festői érték van ebben ís.

Míg Martyn (és a nyomdokain haladó
Bi2JSe) az avaritgarde művészetnek egy
megállapodottabb válfaját müvelí (a 30
as évekbeli párizsi Abstraction-Création
CSOpOl't szeldemét ápolva), addiig Lan
tos Ferenc az izgalmas és szakadatlan
kísérletezések embere. E kísérletrek már
is jelentős eredményekhez vezettele: el
sősorban "A kör, a négyzet és a fekete
Nap" című gazdag felületű festményre,
a "Ritmusok" című igrafikára és a mű

vész két fadiszőnvegére gondolunk.
A tárlat íparművéseetí tárgyai közül

Zs. Kovács Diana falirká'rpitjalit ("Nép
művésziet", "Osillag-szimbólumok", "Dél
Baranya") Hleti az elsőség. A kiállítás
leetalentuenosabb szobrásza B6cz Gyula,
a1kirnelk művészete - a [elenlegi Moore
-. Borsos Míklós - és Gádor István
hatások levetíkőzése esetéri - sok re
ményre jogosít.

*
A Nemzeti Galéria pécsi-baranyai ki

áUí,tása protagonístájának: Martyn Fe
rencnek Íróportréiből és könvvíllusztrá
cióiból a Petőfi Irodalmi Múzeum ren
dezett rtJár1atot. A művésznek a Magyar
Heldkon kiadónál 1964"'ben megj-elent
Mallarmé-kötethez, valamint a Don
Quijoté-hoz készített rajzai méltó kisé-



rőí az "Egy faun délutánja" költője

verseinek és Cervantes regényének;
ugyanosak nagyszerű lapok akadnak a
kötetben még meg nem jelent Berzse
nyi- és James Joyce-ciklus ("Ulysses")
darab j ai közőtt,

Martyn Irókról-költőkről-tudósokról

(Fűbep Lajos, Várkonyi Nándor, Weö
res, Csorba Győző) készült porrtré-rajzai
nak azonban nem míndegyíke nevezhe
tő sikerültnek. Kassák Lajos vonásait
megörökíteni kíváno ceruzarajza példá
ul nem képes megragadni "A ló meg
hal, a madarak kirepülnek" alkotóiá
nak karakterét, s meg sem közeliti Ti
hanyi Lajos és Borsos Míklós remekmí
vű Kassák-ábrázolásaít, de még Bort
nyíűoét, Szandal Sándorét. Rónai-Gábor
Mariarme-ét, Beck Andráset vagy Hin
ezét sem.

...

A Rómában élő Amerigo Tot (Tóth
Imre) szobrászművésznek - aki főként

hatalmas méretű épületdekorációival
(római Termini pályaudvar, Római
Sportpalota és Autóklub) tett seert hír
névre - szobraiból, relief'ieíböl és gm
fikáiból nyílt kiállítás pár hét előtt a
Műcsarnok középső termeiben.

Tot munkái kőzül elsősorban azok az
19"31-~2-ból való, konstruktivísta rajzok
és pid festménvek emelkednek ki, ame
lyeket a művész Klee és Moholly-Nagv
növendékeként a dessaul Bauhanshan
készített. Később tömör, ősszefogott iDőd

aktokat kompon Mt ("Kavicsasszony"
cíklus): ezek a XX. századi európai szob
rászatrtak ahhoz a vonulatához tartoz
nak, arnelvnek első hegyorma Maíllol -,
aki e'gyéhként ugyancsak tanára volt
Totnak.

A művész nemcsak kőrnlasztikákat

r..Nyu~almazott birkózó", "Külföldi sat
tótudósító" és egyéb groteszk ízű büsz
tök") mintáz biztos kézzel, de dombor
műveket is (.,Két asszony a strandon''):
reliefjei közöbt több blblíkus tárgyú akad
C,Szent János megkereszteli Krlsztust",
,.Az utolsó vacsora", ..Oolgotha") ,
ezeknek formanvelve tradicionális.

Tot grafikáí közül széles körben is
mertté vált - nyilván témáiánál fog
va - az a metszetsorozat, amely Piet
ro Aretinónaik. a zsarolásairól és szabad
szálú műveíről nevezetes XVI. száz,ac'ln
velencei írónak a corteaianák, a perdi
ták élleltét és .zszakrnáját" tárgyaló

-könyvét illusztrálja. Tot e lanlat azon
ban egyrészt Picasso-utánérzések. más
részt rnodorosak és monotonak: a duz
zadó női csípők és keblek tömege a har-

madík-riegyedrk mctszeten már unal
mas. Értékesebbek, magasabb művészí

rangúak azok a nagyméretű tusrajzok és.
egyéb technikával készült grafikák (pl.
"Herkatombae"), amelyek a harmadik te
rem falain voltak láthatók. Igaz vi
szont" hogy ezek Henry Moore formaví
lágábói táplálkoznak.

Amerigo Tot egyik legutolsó műve az
1969-e'5o bronz "Csurgói Madonna", amely
az 1909-ben protestáns családban szüle
tett művész szülőfalujának: Fehérvár
csurgónak katolikus templomába fog 
tudomásunk szerínt - kerülni, a szob
rász ajándékaként.

A budapesti Tot-kiállítás lehetövé tet
te, hogy megállapítsuk: la Magyaror
szágról elszármazott művész nem tarto
zik a korsrlJ!lIkal:kotó, a zseniális szobrá
szok, a Brancusik, az Arpok, a Moore
ok a Oíacomettík a Manzú-k itözé, de
-' életművének ek:lekitikus (és Mit-ott ha
tásvadászó) .volta ellenére - tehetséges
és invenciózus egvéniség, a mai európai
plasztika második vonalának érdemes
alakja.

...

A KultúráHs Kapcsolatok Intézetének
Dorottya utcai kiállűtóhelyiségóben két
középkorú francia festőrnűvész, a Maria
Manton - Louis Nallard-házaspár mu
tatkezott be a magyar közönségnek.
Mímdkottcn Algér-iában s:zÜ'1ertltJeik. de 1947
óta Párizsban élnek, ahol különböző tár
latokon (Salon des Réalités Nouvelles,
Salon de Mai) gyakran szereuelnek
munkáí k ; tevékenvségükről a Michel
Seuphor szerrj{!eszt;e,ttel{"naurs Lexikon
abstralcter Malerei című közismert és
kitűnő kézikönyv külőn címszóban em
lékezik meg,

A két vendésrnűvész azonban valószí
nűleg nem a leg-iobb műveit juttatta el
Budapestre: a kis belvárosi tárlaton ki
áll ított festménveik - amelyek az áb
rázoló és a nonfiguratív művészet ha
tárán helyezkednek el - pallérozott,
megnverő artdsatlkus murikák (Manton :
.,Avab esküvő". "Lovagi torna", - Nal
lard : "A cirkusz" "Nagy vitorlák",
.,TemDlomudV1ar"), de mélvebb ernóoíót
nem váltanakki a szemlélőből, hosszabb
időre nem kerí,tik hat:aJlJmuklba lelkün
ket.

*

Genthon István (1903-1969) halála.
Május utolsó napjaiban teljesen
váratlanul elhúnvt Genthon 18t
váln, a Szépművészetd Múzeum osz-
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tályve2Jetője, müvészettörténetí írodat
munk egyik meetere.

Genahon mínd tudományos főművei

ben ("A régi magyar festőművészet",

1932; "Az új magyar festőművészet tör
ténete", 1935; "Ferenczy Károly", 1963),
mínd lükrtetó elevenségű, a személyes át
élés melegétől áthatortt zseb-monográfíái
ban (Egry, Czóbel, Bernáth), miJnd ki
sebb terjedelmű, de sosem kisigényű 
Schoefit Agostonról, Nemes Lampérth
ről, Ferenczy Béniről, Barcsayról és má
sokról ~zóló - tanulmányeíban, cikkei
ben, valamint tárliati beszámolóiban
(amelyek - többek között - Derkovits,
Már'ffy, Vass Elemér, Bomemísza Géza,
Boldizsár ISltván kíállftásait ísmertették)
és recenzaóiban (Szilágyl János György:
"A görög művészet viiIága" stb.) egya
ránt maradandót alkotcet.

A magyar művészet melcr-ett alirancia
pilkrtúrn álilott a szívéhez legközelebb;
egyetértett Petrovles ElekIkel abban,
hogy "a festéshez legjobban a franci
ák értenek." A francia képzőművészet

irá!llti - erudícióval párosuló - csodá
latánaik emléke kis, értékes könyve Paul
Cézanne-ról (1958.)

A művészetí szakirodalomban napja
inkban áltaűánosan elharapódzott bo
nyolult, méívértelműségetmímelő, a mű

alkotások felé közeledő közönségre oly
kedv-szegően ható i:ráHyal és a hígari
fecsegő. szuperlativuszokkal, I['elkende
z/5 jelzőkkel dobálódzó előadási méddal
szemben Genthon fejtegetésed világosak,
élvezetesek. művészí stílusúak voltak,

ZENEI JEGYZETEK

(Orat6riumi-előadások.) A hangver
senyévad végén három oratóriumot hall
hattunk gyors egymásutánban (talán
mondanunk sem kell, hogy mindhárom
hangversenyt zsúfolt ház hallgatta vé
gig). Verdi Requiemjét FerencsiTe János
vezényeIte, Honegger Johanna a mág
lyán címú múvét Forrai Mikl6s, majd
Bach Máté-passi6ját K6rodi András.
Egyik alkotást sem kell bemutatni,
mindegyik az emberi világ és önkifeje
zés más tartományát idézi fel: a Jo
hanna a modern ember lelki élményét,
V€1'di remeke a szenvedés igényét, Bach
pedig a mélység szédületét és nagysá
gát. Az is' természetes, hogy mindegyik
maradand6 emléket hagy a hallgat6
ban, hiszen emberi törekvéseket, vágya
kat és álmokat összegeznek, mintegy be
tet6zve keletkezésük kortörténetét.
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Egytk cikkében - tömör, kriSltály;tiszta
mondatokikllll - fgy körvonalazta egyik
kedves művészének, Ríppl-Rónainak aJ.
kotóí útját: "E nagy ~estő munkássá
gának első korszakát a franciaországi,
sokszor szecessziös indítékú, igen kvali
tásos vásznak, az úgynevezeltit fukete ké
pek sorozata jellemzi. E ciklus végén a
Belgiumban készÜi1t vidám impressziók
állnak. A második korseakoan a kapos
vári színes zsánerképek játsszák a fő

szerepet. A harmadik periódus a pöty
työs képek ideje, a negyedik (és utol
só) pedig a női szépség előtt hódoló, első

világháború utáni pas:lJÍEll!leké".
Mimt az idézett sorokból is kitűnik,

GentJhon írásainak mlndenkor a tárgyalit
művész vagy mű maradéktalan ismerete,
a témával való eggyéforrás, a megfogal
mazás lapidáris és érzékletes volta a fő

erényei. A frázísoknak, a mellébeszélés
nek, a terminus technicus-áradatnak
(amely oly gyakran szoigáí a gondolat
szegénvség lepll.ezését'e) nyomát sem ta
Iáliuk könyveiben, esszéiben.

Mint ember, derűs és szeretetreméltó
volt -, mínt kolléga, míndenkor segí
tökész. Genthon István halálával Ma
gyárország egy nagy tudóst -, barátai,
ismerősei egy fdnom, nemes, előkelő

szellemű embert veszíltettek el. :l!:letmű
vén végígteklretve és tovatűnt alakjának
búcsút intve, hadd idézzük Reviczky
Gyula szavait:
A magyar miívészet történetében
mni fogsz, amíg csak érdem lesz az
érdem...

D. r.

Verdi Requiemje talán a romantika
utols6 nagy híradása, a fájdalmas ember
hatalmasra méretezett szobra. Amikor
Verdi 1873-ban értesiil Manzoni halálá
r6l, ezt írja Giulio Ricordinak: "Mély
séqes fájdalommal tölt el a mi Nagy
Emberünk halála! Nem megyek azonban
holnap Milánóba, mert nincs lelkierőm

részt venni a temetésén. De rövidesen
ellátogatok sírjához egyedül, s úgy. hogy
ne vegyék észre, s talán (legutóbbi be
nyomásaim alapján és erőim felmérése
után) javaslatot is teszek emlékének
megtisztelésére". E megtisztelé.~ csúcs
pontja lesz a Requiem - mely háromne
mwdig készen állott már, hiszen Rossi
ni emlékezetére komponálta meg egyes
tételeit Verdi -, és sor kerül a "magá
nyos látogatásra" is, június 2-án, amikor
a zenekölt6 hosszú ideig magába roskad-



Va elmélkedett a nagy író sírjánál. A
Requiem igy válik egy "Nagy Ember"
(s nem oeieuenui hangsúlyozzuk ezt az
ortografiában is megmutatkozó nagysá
got) emlékművévé. amelyben azonban
szép számmal akadnak Lágy, lírai voná
sok is, alighanem ama magányos Láto
aatás és eLméLkedés emLékezetére. Nagy
tévedés úgy felfogni ezt a művet, mint
az operák közvetlen szomszédját, s még
nagyobb úgy is előadni mint erre gyak
ran hallhatunk példát, oLykor még a le
mezejelvételeken is. Ferencsik János ér
teLmezése a mü emberi' vonatkozásait, a
gyász és szomorúság LegméLyebb rétege
it domboritotta ki. HataLmas egységes
ivben formálta meg a mű egészét, pom
páját, s emlékezetesen szép előadást for
mált. Minden szereplő igyekezett a kar
mester instrukcióit hiánytaZanul megva
lósitani, talán Forgács Eva tette a Leg
többet, akinek igen szép ,hangja gyönyö
rűen szárnyalt a legkényesebb állások
ban is.

Divat - taLán kort'Ünet operává
aLakítani Verdi Requiemjét, de Bach
Máté-passióját jeLenetekre és feLvonások
ra tagolni alighanem félreértelmezés,
vagy a modernségnek téves feZfogása.
Kóradi András kezében ugyanis elhal
ványultak a csodáLatos mű fenségesen
fénylő, szárnyaló kartételei, elsekélye
sedett méluséqe, s végeredményben kö
zép~erűvé sziirkiiit. Hibás ebben a pécsi
Liszt Ferenc Kórus is (ka1'igazgató: Antal
GJ/örgy), amelyik oLykor fegyelmezetle
nül lépett be, máskor meglehetősen ki
egyenlitetlenüL szólt. TaLán a Filharmo
niai Társaság Zenekara szerezte a leg
szebb perceket, s benne Szűcs Mihály
bámulatosan szép hegedűszolója. A mű

szóUstái közül MeUs György és Réti Jó
zsef jó átlagteljesítménnyel is messze ki
emelkedett az előadásból. Ok ketten érez
ték csak, mit is énekelnek tuladonkép
'Pen, s ők ragadták meg a passió igazi
drámáját, ameLy Jézus kereszthaLálában
tetőződík. A karmester feLfogása szerint
a bachi passió egy sor részletdrámából
állna, így azonban Lehetetlen meglátni
az igazi csúcspontokat. Hiába élvezt'Ük
egyes részletek finom kidolgozottságát,
hiába sikerült igen szépen a záró tétel
hatalmas tömbje, az előadás egésze in
kább hiányérzetet, mint örömet keltett.
Aligha lehet a Máté- vagy János-passi
ót minden leLki tartalom és szándék
nélkül való, önmagáért való zenének ér
te,lmezni. Az a mély vallásosság, mellyel
kapcsolatban legutóbb Furtwéingler ta
nulmányának részletét idézt'Ük, adja
meg a két passió és a H-moll mise igazi
lén1legét, mondanivalóját, s ezt a mél1l-

séget, ezt a szerz6i szándékot nem lehet
finomitásokkal, a dinamika szokatlan
váltásaival ellensúlyozni. Voltak ennek
az előadásnak "újszerű", szokatlan ef
[ektusai, értékes részletei, de szíveseb
ben hallotuk volna kevésbé kidolgozot
tan, hagyományosabban - hívebben a
szerző eredeti szándékához. Mert ami
kor DuhameL például arról ír, hogy ba
chi muzBika egybefon·t az ember min
den gondolatával, elhatározásával és
szándékával, arra célzott, hogy ez a mű

vészet - a teljesség művészete. Az egész
teljességét pedig aligha célszerű feladni
a részletek vélt teljességéért. .•

A Johanna a máglyán zenei előadása

mintaszerű volt. Igen szépen játszott az
Allami Hangversenyzenekar, remekül
énekeltek a szólisták a Budapesti Kórus
pedig legjobb napjaira emlékeztetett tö
mőr, fénylő hangzás képével. Persze ez
nem csoda, hiszen ha Forrai áLl az
együttes élén, mintha mindig "más" tel
jesitmén'yre lenne képes ez a nagyszerű

kórus. (Ugyancsak emlékezetes élményt
szerzett a Leőwey Klára Gimnázium
Leánykara, Andor Ilona karigazgatásá
val.) Más kérdés, hog1l a zenei szépsé
gek mellett hogyan sikerült a mű szín
padra állítása, hogyan sikerült megva
lósítani az oratórium Claudel által is
hangsúlyozott "drámaiságát". Egy-két
előadás alapján erről korai lenne még
végső véleményt mondani, tény azonban,
hogy Horváth Adám rendezése és a két
prózai szereplő kiválasztása újjávará
zsolta a darabot. Vass Éva nagyon szép
és nagyon naiv Johannát formált telve
gyermekes bájjal, egyszerűséggel, egy
szóval olyan ala/wt: amUyen Johanna a
valóságban is lehetett. (Kivált a máso
dik részben sikerült elképzeléseit mara
déktalanul megvalósítania.) Gábor Mik
lós ezzel szemben nagyon is intellektu
ális Domonkos testvér volt, amolyan'
"mai" érdeklődő, aki a huszadik század
ból vallatta a roueni máglya szentjét.
Kétféle felfogás, kétféle stílus találkozá
sának voltunk tanúi, s ha mindkettő fi
gyelmet és elismerést érdemel is, az
egységesséq ezúttal a ,hitelesség illúzió
ját is növlílte volna. úgy véljük, hogy
az első előadások óta Domonkos testvér
alakja vált igazi problémává: Básti
ugyanis annak idején felejthetetlen ala
kot mintázott - gyönyörű beszédkultú
rával. Lehet, hogy az ő felfogása teát
rálisabb volt a kelleténél, s el lehet kép
zelni modernebb színrevitelt is - ami
re a mostani rendezés tett kísérletet. Az
ős, a primér élmény azonban egyelőre

mégis Básti szerepének emlékezete. S ta
lán nem ártana, ha Vass llva mellett
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megint az Ő hangja csendülne fel a Jo
hanna előadásán.

(Bozay AttiLa: Trapéz és korlát.) Le
tiet Györgyvezényelte az MRT énekka
ra és szimfonikus zenekara élén, Sziklai
Erika és Palcsó Sándor közremliködésé
vel a Pilinszky János vej'seirekomponált
kantáta ősbemutatóját a rádióban. A
művet Bozay a modern eszközök mér
téktartó használatával, rínom arányér
zékkel komponálta; s már az első tétel
variációsorozata megragadja a hallgató
figyelmét. A második tétel legemléke
zetesebb része a zenekari közjáték,
amely előlegezi a záró tétel dinamikus fe
szültségét. Ebben a részben a zeneköl
tő maradéktalanul meg valósította ugyan
azt a teljességet, amit a költő fejezett
ki. Ugyanaz a végtelenbe tárulkozó
igény, új összefüggésekre törekvő szán
dék jeUemzi a Kódát, mint a korálsze
rű feldolgozásban felcsendülő négy re
mek sort: "A tengerpartra kifekszik a
tenger, I a világ végén pihen a szerel
mem, I mint távoli nap vakít a szívem,
I árnyéka vagyunk valamennyien."

Pilinszky rendkívül koncentrált, sűrí

tett költeményei szinte kínálják össze
tett képeiket a zene'költőknek. Annak
idején Szervánszky Endre talán kicsit
túlságosan is a képiségre fordította fi
gyelmét feldolgozásában. Bozay Attila
kompozíciójának legnagyobb érdeme tö
mör, vizionárius szerkesztése, amely ér
zékelteti a versek mögött feszüW végte
lent.
(LEMEZFIGYELŰ). Hungaroton felvé

telen jelent meg Liszt kórusműveinekel
ső lemeze (LPX 11 381). A műveket a
Győri Női Kar és a Magyar AUami Né
pi Együttes Énekkara élén Szabó Miklós
vezényli. A szólisták: Andor Éva, Lász
ló Margit, Réti József és Melis György.
Remek lemez, nagyszerű felvétel, ízléses
kivitelezés- ennyiben lehetne összefog
lalni első benyomásainkat. A kiadvány
nak nyilván nagy nemzetközi visszhang
ja lesz, hiszen Liszt hatalmas összegző

egyházi kórusművei alig kaphatók hang
lemezen. Emlékezetesen szépen sikerült
például a 137. zsoltár előadása, amely
híven adja vissza a hazaezeretei és a
szabadulás bizodalmának érzését. A

Szent Kristóf-legenda voltaképp a sze
retet eszményének újszerű. drámai tö
kéletességű megszólaltatása, míg a hét
szóLamú Pater noster mintha Palestrina
világát idézné, mely annyira hatott a
kései Liszt-kompozíciókra. Bánó Endre
tasakterve egyike a legszebbeknek eb
ben a műfajban.

A másik Liszt-lemez bizonyára a gyűj

tőket örvendezteti meg, hisz Antal Ist
ván remek eLőadásában olyan ritka mű

vek szólalnak meg rajta, mint a virtuóz
tökéletességű Don Juan-Fantázia és a
F'igaró házassága cimű Mozart operára
készült két Fantázia, mely ugyancsak a
legnehezebb és legritkább előadási dara
bok közül való. Ez utóbbit Liszt óriási
sikerű berlini hangversenyein játszotta
(.l843-ban), végső változata azonban Bu
sonitól való, Liszt ugyanis csak vázla
tait jegyezte le. E lemezen tökéletesen
érvényesül Antal István kivételes hang
szertudása, elmélyültsége. (Hungaroton
LPX 11 364).

Tavaly még csak a Hanglemezklub
tagjai hallgathatták, most már a boltok
ban is megjelent az LPX 11 325 Quali
ton lemez, melyen szinte ismeretlen ba
rokk szerzok alkotásai csendülnek fel.
Muffat, Froberger, Jacques Hotteterre.
LOuis Hotteterre alkotásai ugyanis hang
versenyen szinte soha, de lemezen is
alig hallhatók. Pedig érdemes szerzői

voltak koruknak, a Hotteterre család pél
dául a 17. és 18. század nagyjelentCfségű

pedagógiai műhelye volt, s tehetséges ze
neszerző sarjai alakították ki a fuvola és
oboajáték technikáját, Froberger Bach
művészetének volt előfutárja, Muffat pe
dig a nagy barokk zeneszerzők egyik
utolsó vonulatának jelentékeny képvise
lője. A finom kamaraművek remekiiI ér
vényesülnek Jeney Zoltán, Lajos Attila
(fuvola), Pongrácz Péter (oboa), Sebes
tyén János (csemballó) és Lehotka Gá
bor (a soproni Szent György templom
barokk orgonáján) előadásaban. Arra na
gyon alkalmas ez a lemez, hogy megérez
zük egy-egy kor atmoszféráját, s megis
merjük azokat a kismestereket, akiknek
apró mozaikjaiból emelte hatalmas épü
letét Bach vagy Mozart.

RÚNAY LASZLÚ

A zsoltárokban megtalálod a bűnök őszinte megvallasat, a tisztaszívű könyör
gést Isten kegyelméért, a nagyszerű köszönetet mindazért, amivel találkozol. Ami
foglalkoztat és indulatba hoz, az mind ott él a zsoltárokban: a bűntudat és a
megbocsátás bizonyossága, a félelem a kísértéstől és az öröm az isteni nagyszerű

ség láttán, a megszente16dés érzése és még hozzá az isteni ige megtestesülése is,
ami kibontakozóban volt.

Alkuin
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FILMEK VILÁGÁBÓL

Nagyítás. J. Cortazar novellajából írta:
M. Antoníoni és T. Guerra; ~ép: Carlo
dí Palma; zene: H. Hancock; rendezte:
Michelangelo Antonioni; f'őszereplők:

D. Hemmings, V. Redgrave.
A befejező képeken a főszereplő ma

ga is vállalja a játéIkolt: amíkor eléje
gurul a nemlétező teniszíabda, vissza
dobja a pályára. Ettől kezdve nemcsak
a teníszezést mímelő fir1Jalok mozdulata
it látja, hanem hallja is a labda patto
gását, Ez a közvetlen tapasztalás alap
ján nem észlelhető labda kapcsolja ösz
sze a divatfényképészt a filmben há
romszor is megjelenő fehérre festett ar
cú fiatalokkad. Mindnyájan olyasmit lát
nak, amive önmaguktól jötJ1Jekrá: a fő

szereplő néhány, a parkban kergetöző

szerelrnespárról kJészíteltt fényképénelk
nagyításán egy gyilkosság nyomait fe
dezte fől, és hasztalanul próbálja meg
fölhívni a környezete fígyelrnét, mert az
a bűntett még nem manífesztálálódott a
fogyasztói társadalom által ismert for
mában (szemtanúk, hírügynökségi jelen
tés, stb.) ; a dzsipen száguldozó, lárva
arcú fiatalok pedig a háború veszélyét
látják maguk előtt, de figyelmeztető

tábláik mellett közömbösen haladnak el
a járókelők.

Az európai fílmművéseet Tejlődésének

csúcsait az elmúlt évtizedben olyan fil
mek képviseltek, mint Szerelmem Hiro
sima (Resnaís, 1959), a Tavaly Marien
badban (Resnais, 1961) és a Nyolc és
fél (F'ellini, 1962); aNagyitás ÍJs egyík
tagja lesz ennek a' sornak.

Antonioni a megsemrnisűlés mitikus
problémáját a bűnügyi film izgalmával
kötötte össze; alkotásával - anélkül,
hogy bármiféle engedményt tett volna 
kitönt a művészfilm szűkebb kornrnunü
kációs keretei közül. Valójában nem áll
ezzel egyedül a történelemben: az Ödipusz
király vagy a Hamlet ebbőll a szempont
ból hasonló szerepet tölthet be. A műve

látszólagos kőzéppontjába helyezett gyíl
kosság a nézőt a létezés általánosabb kér
désébe vonja be; Antonioni azonban
nem egy sorsszerű bűntett kővetkezmé

nyert vizsgálja; nála már a következ
mények korszaka is végérvényesen le
zárult, s az ember az eredeti bűn tár
sadalmától is elszakadó félben van; en
nek ára azonban, hogy kapcsolatai el
vesztették érzelmi tartalnnuícat, 8 most
már csak a fogvasztás köti a világhoz,
De ez a fajta kötődés már leplezetlenül
tárgyi és anyagi; az emberek befolyáso
lása nem szentesíthető hitelesen sem-

míféle eszmével : filmjének főszereplője

olyan, mínena bensmeg is megtdsztult
volna, egyénisége fehér papíelap, és úgy
fest, mintha várna valamire, amiről

még maga sem. tudja, mi.
A cselekménykídolgozás vizuádís teli

tadalat. A fényképész szórakozásből ti
tokban fölvéteísorozatot készít a park
ban sétáló párról, s otthon a képek
fokozatos nagyításain fölfedezi a gyil
kosság bizonyítékaít.: a háttér bokrai kö
zül kinyúló revolvert, a fa tövében el
mosódottan látható hullát. A látvány, a
képsorok információtantalma annyira
filmszerű, hogy nincs szükség sem epi
kus, sem drámai kiegészítésre. Mi az,
ami többet mondhat a halálról, mínt a
kép hátterében megbúvó revolvercső?

Mi az, amí jobban megtestesfthetí a föl
fedezés ízgaímát, mínt az egyre növek
vő nagyítások a vetítővásznon? Magáról
a gyilkosságról nem is tudunk meg töb
bet, megmarad puszta ténynek Ez az al
kotói fölfogás természetesen homlok
egyenast ellentmond a szabványrealiz
mus hagyományainak, rnelyben a tények
művészd-ideológiai indoldásának mérté
két tekírstették a műalíkotás krítéríumá
nak. Antonioni azonban - az emberisé
get fenyegető sokkal nagyobb és értel
metlenebb veszély tudatában - nem ál
tatja magát azzal, hogy hivatott volna
vaíarníféle eszmei magvarázatra. 0,
akárcsak filmjének szereplőí, megmarad
a konkrét tények tudomásulvételénél; ál
láspontjából nem valami úiaoo meggyő

ződés, hanern befogadásra kész elkötele
zetlenség következík,

A fényképész az ipari társadalom fon
tos tagja; munkájával szervesen bell
leszkedilk a fogyasztás irányításába. A
Nagyítás képi világa, színei azonosulnak
ezzel a manipulálz fogyasatói vi'lággal;
a színeket a dlvatiapok, az árUlkiat reklá
mozó hirdetések oldalairól másolhatták
volna át. Van bennük valamí ügyesen
leplezett, hadásukban kliszámírtott keres
kedelmi célzatosság és technlkaí kiké
szítebtség, akárcsak a lakberendezésí tár
gyakban. A rendező jóformán minden
részletben azonosult az ábrázolt világ
gal. A cselekményben megjelenő kellé
kek többnyire divattárgyak, vagy a fo
gyasztói eszmények képviselői: a Lila,
vörös és bordó háttérdrapériák, a foto
modelek torz beállításai, a beat munka
révületot elősegítő hatása, vagy pedig a
rádíótelefonnal ellátott Rolls-Royce gép
kocsi, melY'€II1 a fényképész ide-oda szá
guldozík, ,
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Az egyes jelenetek technikája a Ja
mes Bond-szuperfílmek fantaszta
kumba haj'ló fogásaira emlékeztet, ahol
a leheteüen is lehetségessé vMi<k, míndez
csak eszköz kérdése. Míntha az alkotói
farutázia föíszabadulóféloen volna min
denféle művészi stíluseszmény (realiz
mus, absztrakció, naturalizmus, 8i1lb.) alól.
A szereplösmek sincsen más társadalmi
háttere, mint éppen az adott pillanat
ban folyJ1Jatott tevékenységük. Az esetle
ges szegények és gazdagok nem csopor
tosíthatók kizsákmányolókra és kizsák
máJnyol,ta:Nra, legfeljebb bolondokra és
[ózanokra, olyanokra, akik vaíamst ész
revesznek, és olyanokra, akik csak a fo
gyasztással törődnek.

A tényképészt valójában már nem kö
ti semmi ehhez a világhoz a szó hagyo
mányos értelmében; sem ideológiailag,
sem társadalmi konvenció, sem családi,
szentimentálís kapcsolart és kötelesség;
valójában már míndenre készen á:Ll,
csak a tények érdeklik. A főszereplő ez
értis tarja természetesnek, hogy lefény
képezze a szerelmespár bizalmas kerge
tődzését, és hogy ne adja V1iSS2Ja a kö
nyörgő nőnek a negatívet. Számára a
fölvétel és a szerelrnespár intírn világa
két külön dolog, nem kívánja öket vala
miféle - társadalmi vagy erkölcsi 
kapcsolatokkal terhelni. A többi szerep
lőről is elmondhatjuk. hogy legfeljebb
a marupuláltságuk köti őket a társada
lomhoz: a nőt a gyilkosság, amelyben
résztvesz, a két lányt a divat szabta ér
vényesülési vágy, a társaságot, ahol a
fényképész a gyilkosságról beszélni sze
retne, a kábítószer,

És a főszereplő, aki a világot már csak
tények halmazának tekinti, az egyik na
gyíeáson váratlanul oíyat vesz észre, ami
egy ilyen ténybeliséget a maga ellenté
tébe váítoztat. A bokrok közül kinyúló
revolvercső vonalét a nagyításon meg
hosszabbítva, a nő mellett haladó férfi
hoz ér. Valarnelylk későbbi fölvételen az
tán elmosódottan meg is találja a hullát
az egyilkbokor tövében. Ami előbb sze
relrnespárnak Iátszott, megsemmisült. A
fényképész, az újabb tény meggyőző mí
voütában bízva, szeretné főlhívni a gyíl
kosságra környezete figyelmét, Ez a gyil
kosság azonban egyenlőre csak az ő sajá
tos "fény1képésreti" világában jelent va
iami konkrétat, az emberek szemében
még nem. Ameddig a hulla csak a fény
képen Iátható, és az adott helyen (már)
nincsen semmi, addig a kívülállók szá
mára nem konkretizálódik a megsemmi
sítés. Az egyéni pusztulás fölismerésével
í,ly módon magáru maradva találkozik a
tiilm végén újra a teníszezést mímelő fia-
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talokkal. llJ~k egy másik ~az emberiség
többsége által egyenlőre csak fényképrőt

ismert) megsemmisülés veszélyét fölís
merve, maradtak magukra.

Mintha az igazság kimondása újra csak
a bolondok előjoga volna: a háború ellen
tiltakozó fickók valamennyien furcsa,
idegen pojácának festenek, akdk a világ
szemében érthetetden bohóckodással töl
tik az idejüket. Titakozó feliratokat len
getve jelennek meg a film elején, köze
pén és végén, könnyezetüktől teljesen el
szigetelten. A maga szempontjából ab
szurd helyzetbe kerüilrt fényképész, aki
képveilen bebizonyítani a világnak azt,
amit láJt, tulajdonképpen azént kezdi el
hallani a nem létező teniszlabda pattogó
hangját: az egyéni és a kollektív megsem
misülés veszélye összeolvad.

Valójában nagyon kevés történik ezen
a filmen. Ugyanaz a kép több, különböző

oldalrólkJészüLt fölvételen látható, az
egyes, szinte semmit sem cselekvő sze
mélyek mínden lehetséges látószögben,
különféle távolságokban jelennek meg a
vásznon, mintegy ellenpontozva az elnyúj
tott cselekrnényrítmust, A rendezői meg
közelítés sokoldalú, és elég időt hagy a
megértésre.

Ha a szeroplők néha értelmetlenül be
szélnek, laz rendszerint olyankor történik,
ha az őket körülvevő dolgok abszurdak,
például az ócskások bodtjában, ahol a di
vat következtében értéktelen dolgok föl
értékelődnek, vagy a marihuanát szívó
társaság, ahol a tényeket rllúzíók pótol
jáik (,,- A2'Jt mondtad, Párizsba utazol?
- De hiszen ott vagyok! - feleli a nő,
Londonban.") A valóságnak szokatlan
kemény és hideg feHel fittyet hányó mű

vészí magatartás érezhető a filmen; va
lószínű, hogy az itt leírc értelmezés sem
az. egyetlen helyes értelmezése.

TWott terület. V észi E. novellája alap
ján ínta Vészi E. és Gábor P.; kép:
Zsombolyai J.; Rendezte: Gábor Pál; Fő

szereplők: Bánffy György, Vadász Zoltán,
Novák 1., Némethy F.

Jórészt a múlt századi realizmus eszmé
nyeinek hatása alatt álló filmművésze

tünkben Gábor Pál műve sem hozott je
lentösebb változást. Az első filmes ren
dező inkább jó színészkíválasztásával és
puritán stílusával hívja föl magáva a fi
gyelmet. A szevényre méretezett irodalmi
Ilciindulás nyiIván [lern is tette volna le
hetövé, hogy eltávolodjék a biztonságos,
de egyben gúzsba kötő formáktól. A
fflrntönténet magvát adó tűzeset a szer
zők számára alkalom, hogy megkeresse
nek társadalmi méreteketben érvényesít
hető konflíktusokat, A konflíktuskeresés
eredményeként jön létre a többé vagy



kevésbé jól manipulált fflm, Az így ke
zeít műben már nem az ábrázolás hite
Iessége, hanem az úgynevezett vaíóság
h1te,1 a lényeges: az utóbbi ilermésoot,esen
annyiféleképpen értelmezhető, ahány
szerző van, Maupassanttól Herczeg Fe
renctg.

Pedig Gábornak jó érzéke van a konk
rét valóságábrázoláshoz is, különösen a
dokumentum műfajban, persze nem an
naik PontecorL'o-féle hamisítását (Az al
gíri csata) értve ezen, Nemzedéke azon
ban - a mai 30 évesek - az ötvenes
években nőtt fel, s ez az víndulási idő

szalk nyilván megnehezíti egy egész élet
re a gyors, tölszabaduít rnagáratalálást.
lVIintha csak ezt a rivomás alatit történit
indulást tükrözné a Tiltott terület ritmi
kai egvhangúsága és szürkesége.

A realizmus stídárls fe gy vertárát rnű

ves gonddal, színvonalas ískolázottsággal
kezeli a rendező. Igyekszik míndcnt gon
dosan megmagyaráznd ; ritmusa rendkívül
kiméli, lassú; a hosszú Ieíegzetvételek
fflrnje ez, talán ez hivatott a katarzist a
nézőre kényszeríteni. Képileg a látvány
inkább részletigényes. semmínt nagyvo
nalúan konstruktiv, ami ugyancsak össz
hangban van a tartalom és a forma egy
ségének régóta fékező hatású követelmé
nyével.

A film legérdekesebb alakja olyan
ember, akii soha sem jelenik meg a vetí
tővásznon: egy munkás, aki a tűz alkal
mával úgy pusztul el, hogv eltűnése sen
,l\1inek sem tűnik föl: mintha nem is élit
volna. Fantomszerű lénye - a mögőtte

fölsorakozó milliókka!l - tulajdonképpen
beárnyékolhatta volna a ftlmet ; de a sze
replők valami különős üdvhadseregbeli
önostorozással legínkábo saját vélt hi
bájkkal foglalkoznak, s nem tudni, szán
dékosan, vagy hiányos va:l1ási ismereteik
nél fogva, de még az eredeiti bűn fogai-

malg sem jutnak el. Azt meg nyilván
nem hitéthetik el a nézőkkel, hogy egy
esetleg korábban kezdett, és a középkorí
szerzeteseket is megszégyenítő őrskritíka

kampány elejét vehette volna a bajoknak.
Fílozófiaí téren így a szerzök Ikét szék
között a pad alá estek; az észrevétlenül
eltűnt ernber fenyegető jelenlétéről vé
gül is mindenki - néző és szereplő egy
aránt - megfeledkeznélk, ha a flilm u
tolsó kockáin .nem kerítenék elő gyorsan
a hullát: az alkalmat ennek ellenére el
szalasztották már arra, hogy kíűépjenek

a szűk gondolati keretek közül, Mírideb
ből talán az is következhet, hogy valószí
nűleg a konífíuctuscszrnényen alapuló kér
désföltevés lehetott alkalmatlan kiin
dúlóeszköz.

A szeroplők posztneorealista eszközökkel
megformált gyötrődését néhány kevésbé
ismert, de ki váló képességű színészre
bízták, mint Bánffy György, akinek ala
kítúsában ki ken emelnünk mestorkélct
len, a szeroppel hétköznapias egyszerű

séggel azonosuló játékát, és a kolozsvárt
Vadász Zoltán, akinek láttán eszünkbe
jut, mílyen jó színészeink vannak nekünk
Erdélyben is.

RÖVIDEN: Jiri Menzel: Szeszélyes
nyár. A rendező - maga is a film sze
replőjeként - a művószetet ért szármta
lan sérelemért a kispolgári írnpotenetán
áll bosszút. Az oroszlán ugrani készül:
Az ötlettelenséget olcsó víccelődéssel pó
tolták ebben a magyar-jugoszláv szuper
produkcióban; az Illés-együttes rövid
ideig a színvonalat is pótolja. A tigris:
A néző szeme előtt a családi kötelesség
és a nagy szerelern szorításában vergődő

olasz férfi unalmas melodrárnáta borita
kozik ki. A főnök 12-kor érkezik: A rossz
magyar s:zlinkron csak helvenként feled
teti az NDK-J1Hm gyengéit.

UNGVARY RUDOLF

VILÁGIRODALOM ARÁDJÓBAN
Az emberi tudat formálásában, a kul

túra klasszrkus és modern értékeinek
megismertetésében, a művel.tség terjesz
tésében és emelésében jelentős szerepe
van a rádiónak. Míndennek gyakorlati
megvalósulásáról. eredményeikről és J1el
adatokról beszélgetünk Bottitk Sándor
ral, a Magyar Rádió Irodalmi Főosztálya

Vulágirodalrni Rovatának vezetőjével,

- Az emberi fejlődés történetében az
irodalom első megnyilvánulási formája
a hang volt - mondja bevezetőben BOI!;1
Mk Sándor. - Az ímtlt szöveg sokféle
hatást, érzelmeket válthat ki az egyes
embe~ekből. A rádió feladata, hogy a

maga sajátos eszközeivel, az előadómű

vészet szuggesztív erejével közvetítse a
hallgatókhoz az írott szövegben, a rnű

veleben rejlő értelmet, érzelmeket. A je
lentés teljesebb megnyilatkozása: a hang.
Más egy szöveg - lapra gépeilve vagy
nyomtatva. és megint más - elmondva.

- Vajon mit jelent mindez a Világ
irodalmi Rovat munkájában, konkrét
gyakorlatában?

- A Világirodalmi Rovat eleve abból
indul ki, hogy feladata a rádióhallgatók
minél szélesebbkörű tájékoztatása. Ha
vonta mintegy 1.220 perc án a rendelke
zésünkre, amí 36 müsoct jelent. E;;; a 36
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műsor négy eerkJes21tő közövt oszlík meg,
e!ki~ a világirodalom különbözö terüle
teiivel foglalkoznak, A Világirodalmi Ro
vart; legelső feladatának tekinti, hogy a
vííágírodalom klasszikusait közkinccsé
tegye, a hang erejével, hatásaival tolmá
csalja őket. További célunk: a folyama
tos tájékozódás és tájékoztatás. Kézhez
kapjuk a különböző irodalmi folyóirato
kat, személyes kapcsolatot tartunk
fenn sok külföldi rádióval. Rovatunk
útitörő szerepet váHalt és vállal a
világirodalom legujabb műveinek a
bemutatásában. Hogy egy példát em
Iítsek: a Magyar Rádió a mi álta
lunk szerkesztert műsorokban irányította
először a fi,g)'elmet a szovjet új-hullám
ra. Nálurik hangzottak el elsőízben Jev
tusenko, Voznyeszenszkij, Akszinov és
mások művei. Csak ezután következtek
a folyóiratoeli közlesek. Arra törek
szünk, hogy először hozzunk anyagokat.
A világirodalom fogalma - a történelem
haladásával, változásaival párhuzamos
san - mindegyra bűvül, gyarapszik. Ma
már egészen természetes, hogy világiro
dalmon nemcsak a hagyományos nyugati
klasszikus és modern alikotásokat értjük,
hanem Azsia, Afrika és Latin-Amerika
irodalmát is. Rovatunk ezen a téren is
úttörő feladatot teljesített, amikor meg
ismertette a hallgatókat például a viet
nami vagy a koreai irodalommal.

- Emlitette a klasszikusok bemutatá
sát és a folyamatos tájékoztatást. Hall
hatnánk erre néhány példát is?

- Természetesen. Hatszor 60 percben
mutatjuk be az Iliászt. Háromszor 60 per
ces folytatásakban hangzott el- Szokolay
Sándorkisérőzenéjéveil - Dante "Isteni
színjáték"-a. Erről az adásunkról nem
csak hazánkban, de külföldön is elisme
rőleg nyilatkoztak, rnegálüapítva, hogy
még soha, sehol ilyen művészí színvo
nalon - a lehető legnagyobb teljességre
törekedve - nem sugározták Dante klasz
szikus remekét. 18 részben közvetítet
tük Solohov "Csendes Don"-ját. Bemu
taJttuk Dosztojevszkij regényének, "A
félkegyelmű"-neik rádíóváltozatát, u
gyanosak folytatásokban hangzott el a
"Kalevala", s éppen a közelmúltban
Franz Werfel "A Musza Dag negyven
napja" círnű regéye, amelyhez színtén
Szokolay Sándor írt kisérőzenét. És ter
mészetesen mínd versekben, mind pró
zában, mind pedig dramatizált formában
folyamatosan bemutatjuk a modern
lzovjet irodalom remekeit is.

- Mint ebből a felsorolásból is kitű

nik, a választék rendkívül változatos és
felöleli a legkülönbözőbb világirodalmi
teriiieteket.
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- Valóban. Az a véleményünk - ás
ezt következetesen meg is valósítjuk -,
hogy ami az egyetemes emberi kultúrá
ba beletartozik, annak a Magyar Rádió
mikrofonja előtt is helye van. Mindent
kbelilsik: és megismertetünk tehát, ami
humánus, ami művészileg értékes és
bemutatásra érdemes. Tájékoztatunk
még olyan művekről is, amelyekkel eset
leg világnézetileg vagy más szempontból
nem értünk egyet. Ilyenkor vitatkozunk
vele, de ismertetjük. Ennek a világiro
dalmi kítárulkozásnak, körültekintesnek
állandóan jelentkező fóruma: a "Kilátó",
a Magyar Rádió vílágírodalmí folyóirata,
amelyet én szerkesztek. Ez havonta egy
szer, 60 percben [elentkezík, s elsődle

ges feladatának tekinti a modern iroda
lom népszerűsítését,

- Vannak más, rendszeresen jelent
kező músoroic is?

- Az évek során kialakult néhány so
rozat-jellegű műsortípus. Például: "A 'l.)i

lágiTodalom Temekei", "Ú j művek a vi
lágirodalomban", "Korunk költészete?',
"A vUágírodalom tiumoroé', és így to
vább. Külön szerétném kiemelni "A
XX. század nagy írói" círnű sorozatot,
amely már évek óta rendszeresen jelent
kezik. Jellemzője, hogy l-l héten át be
mutatjuk l-l író életművét. Hét közben
három, olykor négy műsorban is Ioglal
kezunk ugyanazzal a költővel vagy író
val. 40-GO percben áttekintést adunk
munkásságúnak egészéről, míg a továb
biakban - napok szerínt elosztva 
verseit, drárnáít, drámarészleteit vagy
egyéb írásait közvetítjük. Ilyen műso

runk volt már Thomas Mannról, Sartre
ról, Jorge Amadaról, s most egy Brecht,
illetve egy Tval'dovsz7cij sorozatra ké
szülünk Erdekességkcnt említem meg az
egyenlőre még csak tervben létező "Vox
humana" gyűjtőcímmel mikrofon. elé ke
rülő műsort, Ennek keretében először

egy eposzt - a "Baál viselt dolgairól"
szóló ugariti eposzt - szándékszunk be
mutatni. Nevét onnan nyerte, hogy Uga
ritban ásták ki, idejét tekintve pedig
míritegy 8.000 esztendős.

- Befejezésül miben foglalná össze
további terveiket?

- Szcretnónk az úttörő munkát a JO
vőben is folytatni. Az újonnan felfede
zett, modern műveken kívül 'Pedig - II
már elhangzott. sumir-akikád műsorokhoz

hasonlóan - szeretnéruk bemutatni az
ókori irodalom klasszikusait, amelyek 
mínt a gyakorlat bebizonyította - kitű

nően alkalmasak rádióelőadásra.

- Az állandó szerkesztök mellett kik
a Világirodalmi Rovat nmnkatársai?

- Úgyszólván az egész magyar írói-



kö1tői-műfordítói gárda. Semmiféle sze
mélyválogatás, semmiféle megkülönböz
tető megkötöttség nincs. Egyszerűen csak
jó művekre van szükségünk, még pedig
minél többre. Arra törekszünk, hogy az
írott szót visszavezessük ős-forrásához,

a hanghoz. Hogy ez mennvíre sikerül -

s mennylvel fökéletesebben sikerül a JO
vőben - azt eldönteni, a végzett munka
mérlegét felálfítaní már nem a mi fela
datunk. Ez már a krítíkára és a hallga
tókra tarrtozik- fejezi be tájékoztatóját
Bontlik Sándor.

BALASSY LASZLÚ

AZ EGÉSZSÉGES VITA SZELLEMÉBEN

NÉMET PÜSPÖKÖK NAGYGYűLÉSE

A nyugatnémet Püspöki Kar február
24 és 27 között Baad Honnef-ben tar
totta tavaszi konferenciáját. A konfe
rencia elnöke, Julius Dőpf'rier bíboros
27-én sajtótáiékozratón számolt be a vég
zett munkáról, amelynek legfőbb célja
az volt, - mondotta - hogy utakat
keressen a nynt és egészséges vita szel
Iemének, kialakítására az egyházban.
Ezen a téren a konferonciát nagy kez
deményezőkészség jellemezte.

Elfogadták azt a javaslatott. hogy teo
lógiai tanfolyamokat indítsanak laikusok
részére. Egyre nyilvánvalóbbá válik'
ugyanis, mennylre fontos a laikusok te
vékeny részvétele az egyház életében. A
keresznénv közösség csak úgy válhat
mind külörnbbé, ha tagjai alaposan is
merík és szüntelonül átgondolják Krisz
tus tanítását. E tanítás mélyebb ismerete
nélikül a Iarkusok legfeljebb egyházi
hivatalnokoloká vá'lhabnalk. Ezért lehotővé

kell tenni, hogy minél több felnőtt hívő

végezhesserr az általános hbtoktatásnál
magasabb fokú teológiai tanuímánvokat.
Alap, közép és felsőfokú teolőgiai tan
folyamokat kellene indítani, amelyek
míndeavlke huszonöt előadásból állna. s
a hal1gatók mindhárom fokozat végén
vízszát tennének.

Elhatáro7,t:ík az úgynevezett .Lelki
pásztori munkaközösséqek" hatáskörének
bővítésér. Több országban már évek óta
működnek olyan .munkaközösségek",
amelyek például a turisták. asportolók.
vagy általában a szabadidejüket töltő

emberek pasztorúlásával foglalkoznak.
Ezt a kezdernénvezést más területen is
ki kivánják teriesztent ; például a re
pülőtereken és pályaudvarokon sokszor
hosszú időt E"ltöHő utasok és utazósze
mélyzet számára.

A konferencia ismét hangsúlyozta,
hogy az egyháznak támoaatní keU mind
azokat a társadalmi mozarümakai, ame
lyek az emberi jogokért. a gazdagság és
szeg'énység kiáltó ellentéteinek fölszá
molásáért, a haladásért és a békéért
kűzdenek. De támogatásuk során min-

dennél inikáhb föl kell lépnie azért, hogy
ezek a nemes célokat 'kii:tííző mozgalmak
semmieseere se nyúljanak erőszakos vagy
méltatlan eszközökhöz céljaik megva
lósítása érdekében.

A f1ejlődó országok lakosságának le
hetőség szerínt egyre több egyház! segélyt
kell nyújtani a mísszíókon keresztül; fő

ként élelmiszert és gyógyszert. Külön se
gélyalaport kell létrehozni a rendkívüli
természeti csapásoktól szenvedő országok
megsegítésére, (Erre a célra a Nemzet
közi Caritas fejlesztési segélyalapjából
másfél mdlldó márkát tettek félre.)

A püspökök külön bizottságet bíztak
meg a nemzetközi büntetőjogi einek: fö
lül1'i.z'Sgá.lásával. A bizottságnak olyan
büntetőjogi elveket kell javasolnia, ame
lyek az eddlgieknél jobban kifejezik,
hogy a társadalom a bármilyen okból
megbüntetett foglyokért erkölcsileg ép
pen úgy felelős, mint mánden segítségre
szoruló emberért.

A résztvevő püspökök elfogadták egy
Stuetgartban alapítandó Szentirástudomá
nyi Intézet tervét. Az intézet célja az
egységes bibliafordítás munkájának irá
nvítása, pontos és olcsó bibliai-kiadások,
valamint tudományos 'igényű szövegkía
dások előkészítése.

Komoly vltát válltott ki a két éve
készülő német katekizmusnak a konfe
rencia elé teriesztett, javasolt szővege.

Az új katekizmus követelményéül szári
ták, hogy terjedelmében, fölépítésében
és szókincsében a tíz-tizennégy éves
gyermekek érettségí szántjének feleljen
meg, viszont teológtaflag teIjes és fogalmi
lag pontos legyen. A bemutatott szőveg

azonban túlságosan bonyolultnak bizo
nyult. ezért a konferenciára meghívott
teológ~ai és pedagógiai szakértők egy
aránt kisebb változtatásokat jaVlasoltflk.
Egyébként a püspökök többségének tet
szeitt a szövog így a következő rtJanévre
az új 'katekizmus valószínűleg kész
lesz. A jövő évtől kezdve folvtaitásokban
fog megjelenni egy "Pasztoráci6s kézi
könyv" ig, amely a papoknak kiván 5,fi}-
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gítséget nyújtamí. Ezt a kdadást 1967 óta
mintegy szaz pap és teológus készíti elő.

A konferencián az első két kötet témáját
tárgyaliták meg. Az egyik az egyház fo
galimával és küldetésével, a másik pedig
a bűnbánattal és a bűnbánati szentségck
kel foglalkozik.

Végül a Bad Honnef-i konferencia
legfontosabb döntéseként elhatározák a
nyugatnémetországi püspökségek egyesült
zsinatának előkészítését. F. Hengsbach
esseni püspök vezetésével tanulmányi

KA RL BARTHRA emlékezett vissza
katoiikus ort'osa, dr. B r i e II m a nn
egy előadás keretében. A Basler Pjarr
blat közölte az orvos beszámolóját. "Karl
Barthot valódi, igaz barátság fűzte hoz
zánlc, katolikusokhoz - mondja Briell
mann - gyakori vendége volt a kato
ltkus egyházközség istentiszteleteinek és
feltétlenül meg akarta ismerni a meg
újult, zsinat utáni katolicizmu~t. Egész
életében komolyan vette a katolikus egy
házat: ezért is 11itázbtt 11ele régebben
olyan élesen... A ma .ezerjelé ágazó
protestantizmus'-ban sok nehézsége volt
a maga teológiájával. Annál könnyebben
ment voltaképpen az eszmecsere az olyan
ismert katolikus hittudósokkal, mint
Hans Urs von Balthazar, Hans Küng,
Ratzinaer és mások. Az emlitett urak
valamelyikével gyakran találkoztam Karl
Barth dolgozószobájában és rendkívül ér
dekes volt. ahogyan az utóbbi időben

Balthazar és Kiing között ingadozott, hol
inkább az egyikhez, hol inkább a másik
hoz csatlakozva."

Karl Barth tanácsokka.! látta el a fia
tal evangélikus segédlellcészeket, hogyan
prédikáljanak. Baselben. 1968. december
8-án az egyHc segédlelkész prédikációját
teiiesen az ő gondolatai ihlették: ..sze
retném megértetni veletek - így Barth
- mit mondanék Mária szeplőtelen fo
gantatásáról, a szószékről, ha katolikl~S

káplán lennék". "Karl Barth nekem es
másoknak is gllakran említette, hogy
nem kí11án katolikussá lenni, de azért
egyszer néhány hétre szívesen lenne ka
tolikus és aztán, ha megválasztanák pá
pának, hozna néhány csalatkozhatatlan
döntést, majd gyo'rsan lelépne a pápaság
színpadáról! Amennyire örvendezett a
zsinat utáni katolicizm,1},snak, ugyanany
nyira aggódott ís a ,reformált' katoliciz
musért - nehogy beleessenek az új pro-

bízottságot jelöltek ki a zsinat ütemter
véneik Ikidoll,güzására. A bízoetság feladata
lesz a zsinat tematikájának fölvázoiása,
a főbb kérdésekről vitaindító referátu
mok készítése és az egyesült zsinattal
kapcsolatos egyházjogi problémák tisz
tázása. A zsinat első ülését, amelyen a
püspökök mellett papok, szarzetesek és
laikusok részvéfeféveí is számolnak,
1972 őszére tervezik. Addig azonban
mindehez meg 'Iml'l szerezní a Szeritszék
hozzájárulását.

S. Gy.

testantizmus hibáiba - kiáltott rá sok
olyan látogatójára, akinél ilyesféle gon
dolkodást gyanított. Ugyanezért volt pél
dául s.zálka a szemében a sokat emlege
tett ,aggiornamento' kifejezés, ha azt az
,Anpassung' - alkalmazkodás - szóval
fordították németre. (holott az olasz ere
deti inkább időbeli felzárkózás t, korsze
rűsítést fejez ki (A ford.). Barth ilyen
kor arra az irányzatra gondolt, ami ép~

pen az új protestantizmusban nyert túl
széles teret, arra a köriilményre, hogy az
ember lceriilt a vallásos szemlélet és
gondolkodás Tcözpontjába, holott Barth
véleménye szerint éppen Istent lcell a
gondolkodás központjába álIítani ...
(Russel és mások emiatt a lcuuirk itott
aoruiolaia miatt tartották Barthot anti
humanistának, aki nem értékeli. eléaqé a
keresztény humanizmust. (A ford.) Karl
Barth emberi megnyilatkozásait iellétié
séneTc kivételes egyszerűsége, kö.zvetlen
megközelíthetősége,meleg barátságos3~qa

és szívélyesség jellemezte. ami távol allt
minden diplomatikus magatartástól ...
Karl Barth dolqoznjában .jól érezh ette
magát és megiilhetett az ember, amc.?
dig csak akart. Hamarosan sziva,r kerult
e16. e911 pobártca 'jó borral szolgáltak és
pillanatok alatt fesztelen hangulat ala
kult ki. A szoba a padlótól a mennye
zetig könyvekkel volt tele és. csak az
írrasztaTa mögött fü.gqött eau kep, amely
egész életén át végigkí.~r51'te: Grünel~a!d

i"enhei:mi oltárképe. a Keresztrefeszltes.
'Pnn"k (I képnek főként keresztdő szerü
Jánosa hatott rá, amint hosszú ujjálJal
Krieztusra mutat. Nekem mindig az
1101t az érzésem - írja Briellmann -,
hoqy Karl Barthnak ugyanaz a funkció
jutott osztályrészül életében, mint amit
ez a nagy szent vállalt a maga idejé
ben .. ."

sz. e.

Ha felebarátod bajba jutott, tétovázás nélkül oda kell sietni. Te lequél az első,

aki megjelenik a helyszínen és az utols6, aki elhagyja. Zwingli
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KÖNYVEK ELŐKÉSZÜLETBEN

Július legelején, nagyjában ezzel a
számunkkal egyidőben Játnak .napvítá
got Sík Sáridor "hátmhagyott műveí"

két kötetben, bő illusztrációs anyaggal,
A kettős végtelen címmel az Ecclesia
kiadásában. Az első kötet (Egyetemes
ség és forma) Sík Sándor költői életmű

véneik antelógtája mellett, és a Vigtlla
második számában, 1935-ben megjelent
címadó - és máig érvényes - esszén
kívül irodalmi tanulmányokat közöl, köz
tük A magyar Icőltők istenélménye cí
mű, 19411-ból való akadémiai székfoglaló
értekezést (rnelyből csak ·k'élt részlet je
lent meg annaik idején a Vigiliában, VÖ
rösmartyról és József Attűláról; a többi
mindeddig lcíadaflan volt). - A második
kötet (Utak Istenhez) eddig színtén kí
adatlan. vagy csak a VigHiában megjelent
konferenciákat közöl, és nem' csak Sík
Sándor spirhtua.lltásába vezet be, hanem
irányító és útmutató a ma emberének is,
lellkisége kialakttására. A művet Kardos
Klára közroműködésével Rónay Gvörgy
szerkesztettc, és, ő írt hozzá bevezető ta
nulmányt Sí'k Sándorról. többek között
Iírájának irodalomtörténeti helyét, is
mezhatározva a Nyugat nemzedékében,

Ugyanide - a Nyugat első nemzedé
kének "égtájá,ra" - tat-tozik és a ma
gyar szecessziió értélces külön színét kép
Vliseili Harsányi Lajos költészete. Halálá
nalk tizedik évfordulójára készül meg
jelentetni Toronyzene címmel válogatott
verseit ugyancsak az Ecclesia, színtén
Rónay György .válogatásában és beve
zető tanulmányával, mely eddig isme
I'M,Jen anyag - Harsányi Lajos önélet
rajza -- alapiám kísór! nyomon a költő

pálváiát, költészetót pedig; amelyről leg
újabb összefoalalásalnk (pl. ,az új Ma
gyar Irodalomtörténet) értheteüen mó
don vagy hallgatnak vagy összetévesz
tik Harsánví Kálmánéval. igyekszik a
kellő megváláaításba holvezrrí és .Jielvé
re tenni" újabb Hrájának történetében.
A mű megjelentetésére azonban csak a
kellő szárnú előzetes előiegvzés alapján
kerülhet sor; az érdeklődök tehát lehe
tőleg míelőbb közöljék igényüket a kía
dóval (Budapest, V. Károlyi u. 4).

Uzvanez áll az Ecclesia további, 1!l69-re
tervbe vett könyveire; ezek a követ
kezők:

Koroda Miklós: Viharmadár (regény
Reviczky Gyula életéről). - Radó Poli
kárp-Csanád Béla-Szabó Zoltán: A

szerit Áldozat (a Iiturgia története, szeb
lerne és reformja). - Szeghalmi Elemér:
Freskó és pasztell (a Vigíllában megje
lent tanulmányaiból ismert illatal krilti
kus esszél írókról, költőkről, művekrőí,

a század elejétől Iegmaább írodalmun
kig), - Ijjas Antal: Jézus története (Jé
zus életéről és koráról).

Sajto 'allaJtt van, és az év második fe
lében jelenik meg a Szent István Társu
lat kiadásában Teilhard de Chardin
legfontosabb tanulmányainak gyűjté
ménye Hit az emberben címmel, Dienes
Valéria fordításában. TeHhard neve 
mint a Vigiliában olvashantuk, .Jcorunk
szellemí életében egyike azoknak; ame
lyek már-már köznévvé lettek" - a
magyar olvasók előtt sem ismeretlen, és
folyói ratai nkban, a Gondolattól a Vigi
/.iáig, gyakran találkozhatunk vele. Esz
méinek puszta - és nem míndíg pontos
- ismertetése, és a róla folyó viták után
(és helyett) az érdeklődök most végre
kezükbe kaphatják ma!gát a művet, il
'Ietve annak lényegében téljes kereszt
mctszetet adó andológiáját, a teilhardí
",aJntropogenez'is" és "kozlmogenezis" a
lapvető szövegeit : így többek közott Az
ember helye a természetben Teilhard
egész rendszerét szintetizáló tanulmá
nyát, Az én mindenségem személyes va:l
lomását, a Hit az emberben és A prob
léma lényege a marxísta-kereszténv e
gyüttélós és dialógus szempontjábóí
döntő fontossiágű fejtegetéseit.

Teilhard de Chardin gondolatai ma
már nélkülözhetetlen tájékoatatást jelen
ternelk a keresztény ember számára, aki
mai világunkham és modern tudomá
nyos vlilág~épünkkel harmóniában akar
Ja kiépH,elni magatartását és gondol'ko
dását, Hogy Teilhard eszméinek, és ta
lám még inkább "sUlgárzásánalk" mek
kora jelentősége volt a "zsinati szellem"
előkészítésében, az ma már többé-ke
vésbé köztudomású. - Ugyanerre a dön
tő kérdésre, a keresztény ember maí
magatartására keres és ad választ a
"zsinaü szellem" jegyében, és a leghala
dóbb teológia (Rahnor, Congar, stb.)
szemléletével összhangban Nyíri Tamás
nagysikerű. megjelenése után rövidesen
elfogyott könyve, A keresztény ember
küldetése a világban. A Szent István
Társulat ennek új kiadását is tervbe
vette,

(n. y.)
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