
szempontok. gyarló emberi kategó
riák mellett, hogy mennyírefelper
zsel ott· minden végest a végtelen
ség kohójaból kiáradó isteni tűz.

Arra a kételkedő kérdésre tehát,
amely annyi férfiban felmerül:
vajjon a Jézus-Szive-tisztelet nem

NAPLÓ

valami asszonyos formája-e a val
lásosságnak, ebben kell összefog
lalnunk a feleletet: van Jézus sze
retetének, a Jézus-Szíve-tisztelet
nek férfias módja is s e tisztelet
lényegében felette áll minden fe
lületes, véges kategóriának. (S-ó)

TIZ ÉVES AZ ÚJ EMBER Tíz éve jelenlik meg' hétről-hétre
testvérhapunkvaz Új Ember. Midőn a megtetf útért a Gondviselő
Istennek hálát adunk, a jövőre is kérjük a Bölcseség Lelkét, hogy
képviselhesse a katolikus világ-nézetet a forradalmi változásokon
átmenő magyar gondolkozás porondján.

F,e,l kell azonban tenni la kérdést: érdemes-e a ,tizedik évnél
megállni és visszaidézni azt a multat, amelyben megszűleteét az
Új ember?

Amikor tíz évvel ezelőtt egy képviselhető katolikus program
mon gondolkozfam. aklror az új ernber víziója tűnt fel a nézők

és látók előtt. És mert a meginduló lap címe az E,fezus,iakhoz írt
levélből kerülit a lap élére, bizonvár-a az Új Ember prog-rammja
is az Efezusiakhoz írt levél seintésisében állott a lap vezetői előtt.

És mert az új ember víziója Szerrt PÚJl előtt Krisztustól el nem
választható, azért az Új Ember prog-ramm-lrcresői velötf felsejtő

meglátás joggal nevezhető epifániának, kegyelmi feU.akadásruak,
melyre emlékezni jó és minél sűrűbbenkeU is.

a) Szent Pál új ember-látásában először is az igazi új em
ber, Kriszóus jelenik meg', mégpedig kozmiku.s nagyságában, te
hát világfölötti fórryessógében. »Minden fejedelemség' és hatal
masság, erő és uralom s minden név« Iölött látja J ézus,t. De, nem
csak mindenek fölött van, és lebeg ez, az új ember, hanem »rnin
deneket míndenben betölt.« (Ef. 1, 21-23.) KÖZl€' van teháít minden
hez, programmja van minden felé, hiszen Kriszfus hordozza a
történelmet formáló Isten »akaratának titkát,azlt tudniillik, hogy
helyreállítson Krrsztusban mindent, ami az égben és a földön
van.« (Ef. 1, 16.)

Ezért szédül meg sz,intee'z a nagy apostol Jézus látomásától
és belenézve emberi lelkének nagyságába »f'elfoghatatlan gazdag
súg-s-ról beszél, és olyan bőségről, »mely meghalndja a megisme
rést- (Ef. 3, 8. 19.) Ezért aki Krisztusba nézett, az megsedti, «mi a
szélesség és a hosszúság, mi a magasság ésa mélvség« (Ef. 3, 18.),
vagy,is hogy Krisztus rnellett eltörpül ruinden emberi nagyság és
keret, nem meríti ki öt semmiféle emberi fogalom, tipus vagy
élmény, nem állítható hasonlaeba senkivel sem, merf Iogyatkoz
hallatlan nagyságáhan sz,étfeszítiaz emberi kereteket,

Aki új embert-ől beszél, annak Szent Pál ez új ember-látását
ken eisajátítania. És ha programmról kell beszéini, akkor az Új
Ember programmja HZ kell hogy lelgyen: új utakat nyitni Krisstus
emberi lelkének gazdagság-ához, Hogy menriyi re morlern ez az
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út, azt mutatja korunk nagy viz,sgálójánia;k, 'I'rzywaránek megálla
pítása is, aki az új teológia; útját az evangélium, s benne Kr.isztus
teljes rg.egmésébe jelölt,eo meg. Hogy mennyire népszerű ez az út,
azt meg Guardini műveíből latjuk, aki igen nagy lépéssei vitte
közelebb a vallásos esemélkedésta lrrisetusi bőségek megsejtéséhez,

b) Szent Pál új-ember vizdójában Krísstus nemcsak dicsősé

gében jelenik meg, de titokzatosságában is: az egyházban. Azt
irfa ugyanis azoknak az efezuaiaknak, amik bizony nem látJtáJk és
nem hallották az Úr JéZUSi Klriwtust történeti valójában: »Hallot
tátok ugyanis őt és tőle tanultatok.« (Ef. 4, 21.) Az egyházban a
jelen korban élő hívő azt a reális, Kírisztust kapja, mint aki Palesz
tinában meg'jelerrt, őt hallja, tőle tanul. Hiszen Krisztus »a fe'j,
alUtöl van az ,egész testnek az egvbeerűsítése és az €Igybekötése
minden összekötő íz közreműködésével mindenegyes t,agra kiméct
tevékenységben.« (Ef. 4, 16.) Mi méretik ki az egyes tagokra'
Egyiknek apostolság; másnak szo lg-álat, mégpedig az az, élet ezer
féle kötelezettségeinek szolgálata, és ismét másoknak pedig a szen
védés a feladatuk, Mindezekkel kinvilváníttatdk »az Istennek 8Ü1k
szoros bölcsesége a mennvei f'ededelemsée'eknek és hatalmassá
goknak az egyház, útján.« (Ef. 3, 10.) Nem kell tehát aggodalmas
kodónak lennie oa kereszténvnek semmiben sem, és ,a nagy apostol,
mintha csak meg akarná mutatni az e,gyházban élő tdtokzatos
Krisztus erőinek örök fiatalságát, ezt mond.ia: »Ezért kérlek tite
ket,aki Krisztus Jézus foglya vagyok óntetek, ne csüggedjetek el
hajaim miatt, melyek értetek vannak. Ez dicsőségtekre szolgá:! ., .«
(Ef. 3, 12. 1. 13.)

Az egyházzal való szeros együttérz,~si és együttéiés az új em
ber-eszményt megvalósítónak ma emberileg is könnyebb, arnikor
tapasztaljuk annak a nagy megfiatalodásnak és, megújulásnak
első jeleit, amik az egyház történelmí varculaitán is, végig m~JU
nek. Le nem mérhető és beo nem látható távlatok nyílnak meg' sze
meink ~}ő~t,:a szení.írás-í'ordítást, a" szent~~gi böjtöt, .!1 liturgikus
€gyszBrusItest {~.s sok mást érintő legújabb ssabvánvok. Ez.eik
ugyan látszólag- távol vannak az, ú iember-eszménvtől. De csak a
laikus szemlélő előtt. és csakannyim, amennyire a f'eltör-t tojás
héj távol áll az új élettől. Nem kell itt lényegi változásokrn gon
dolni. hiszen a tojáshéj, ami feltör-ik, az is a kezvelmeket áraseté
anya-tyúkból való,a:mihcz Krísetus is haaonlűto'tta magát. (Mt.
23, 37.) A rnegrnorevült és rnost már elavult formák mélyén új
tipus készül. mely az örök Krisztusnak új kiadása lesz,

c) De Szerit Pál ú iember víziója nem áll meg ,az, egyházban
való titokzatos Krisztusuúl. Mélyebbre megy és belekiál'tia azit a
meglepő és soha nem sejt,ctt boldog-ító t,ényt: -Kriestus a hit által
szdvetekben lakozik.« (Eif. 3, 17.) Hogy ez aprópénzre váltva mit
jelent, azt a leovél gya:korlat,i részében tárjra fel, amikor is laz
összes emberi kapcsolatokat Krisz.tusba helvesi át. »T'i férjek sze
ressétek .felesé.gete,ket, amikép Krisztus is szerette az, e,gyház,at.«
(Ef. ,5, 25.) »Az asszonyok engedelmeskedjenek f'ér.iűknek, akárcsak
az Urnak.« (Ef. 5, 22.) »Szolgák !engedelme,skedjetek test s,ze,rintá
uraitoknak, akárcsak Kr-isztusnak.« (6, 5.) Mdndenűtt ez tehát a
.ielszava: Krisztust tudd magadban, Krisztust lásd .a másikban!
.És mintha csak ügy hályogrit akarna leoperálni szemünkrőlmond
ja: »Készséges akarattal szolgál.iatok, rrrintha az Urnak tenné-
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tek és nem smbereknek,« (6, 7.) Az biz/tos, hogy az élet csak addig
elbirhaoatlan és elviselhetetlen, míg .l ézust meg Bem l:Hiukés fel
nem ismerjük emberi kapcsolatedfrkba.n. A magunk kuszált bo']
világával is csak addig bajoskodunk, míg fe,l nem fedezzuk ma
gunkhan is a mi egyéni életünkben kibontakozni akaró Kniszbust.
Ezt így fejezi ki Szent Pál: lsten -rncgteeemtest minket Ktisz.tus
Jézusban jócselekedert,eikre,,« (Ef. 2, 10.)

A modern kor egyre elhatalmasodó Máa-ia-üseteloto többek
között ez,ta Krisz,tus-tuldló és K1'1i,s'z,t"Js-látú menfalitást vall hivatva
elmélvíteni. Ezért ebben is az ú iember-eszmének hajnalhasadását
kell látnunk.

d) Az új embernek ez a S'ZCiIlitpúli víziója azonban kötelez,
mégpedig szigorú önkritikára k ö1,elez. Csodálatos, hogy a Il<tgy
apostol egészen misztikai mélységben tárgyalja 'az, efezusiuk e,lőtt,

az isteni dolgokat, mégsem átall.ia figyehneztetni őket »a csalárd
kívánságokra,« a lopás, il harag, a keserűség; a dühösködés bű

neire, amikkel szakítaníok kell.
Örök figye,lme~tető ez az, újember eszménvéért lelkesülöknek.
A multban nem egy szellemi mozgulorn, erktilesi felsőbbren

dűsée igényével' jelentkező irányzat fulladt akár a tes.!iség, akár
az anyagiasság, akár az egymás ellen feltámadt gyűlölet fertőjébe

csak azért, mert vezetői a mély és fénylö veeérgnndolataiktól' 0,1
felejootték la maguk egYéni életének rút kinövésedt a kegyertlern

, önkritika sósavával lemaratni. - Semmiféle szellemi' magasstos
ság nem ment fel az önvizsgálat nagyon keserves és megulázó
munkájának elvégzésétől. Ezért kell az elragadtatott hitű ember
nek is az önleleplezés és önmeg'szógvenítés ostoraival magát új
emberré küzdeni, »akí Isten képérHteremtetett igaznak és szent
nek." (Ef. 4, 24.)

EnnHk az ú iember eseménynek kidolgozásához seg'í'tse olvasóit
tíz éves jól megérdemeolt munkájának folytatásaként az Új Ember.

(Belon Gellért)

PIERRE ATYA. Nemrégen bejárta a világsajtót a hír, hOfJJl
Charlie Chaplin a békedijat Pierre alya a.Jcciójára ruiia, - Több
csikk jelent meg a külföldi laookban. s a rádi6 is több s.zenzációs
hirt röpitett világgá erről az akcióról, ao» hogy a páriskülvárosi
düledező villa, az Emmaus, vilq,gérdek,'ődés középpont jává vált.
A cikkek és hírek közül kiemelkedik Boris Simon szés: könyve:
Les Chiffonniers d'Emmaus (Az emmaus.i rongyszedők) Pierre
abbé bevezetésével.

Maga Pierre atya gondolta leukevésbbé, hogy szinte világ-
o ,érdeklődés középpontjává válik. Lyonban sziileieit, mint egy igen
gazdag textilgyáros fia, ma 43 éves, /wjloU, vékony, ieketeseakxi
las emberke. Családi nevén Henri-Antoine Groues, aki ifjúkorá

, ban Itália és Szent Ferenc hatása. alatt kapucinussá lett, m,iufán
'előzőleg atyjától kikérte igen lekin,té'yes örökségét. nem hogy

eltékozolja; hanem, hogy két órán belül eloeztoaoesa. »Attól a
perctől fogva nem voU semmim« -mondotta. Seerzetében: nem
maradhatott meg gyenge eaészeéoe miait, világi pappá lett. A
német megszállás alatt első n,ngyobb kalandos vállalata volt a
menekülőket átsegiteni a s1.,ájci határon. A háború után tagja
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volt a francia parlamenine k, majd az ifjúsági mozaaima; akarta
segíteni egy lelkigyakorlatos ház meoszer-oezéséoei. 1947-ben vette
meg erre a célra az Emmaus ne'l.Jű terjedelmes, de félig rom nil
lál Neuütu-Plaísonceban; PárisI határában. - Nem is sejtette,
hogy amikor az első menedékei kereső otthontalan csavargóMk
megnyitotta kaoust, minő lavinát indított meg. Jött utána volt
fegyenc, javítóintézetbőlmegszükött fiú, börtönből ki került, voo»
Indokinából hoeakeridl', otthonát nem lelő szerencsétlen: Pierre
atya egytől sem kérdezi élete történetét. Neki elég az, hogy aki
meaedéket kér, éhes, és nincs otthona. Egyik napon egy egész
kilakoltatott család keresett itt menedéket. Abbé Pierre befogadta
őket, Ez a tény valóra váltotta Pierre atya elgorndolását, hogy
telket vesz s a hajléktalanoknak otthont épít, - és tnegindítattn
a hasonló sorsúaki kitartó szivárgásá,t. Az abbé telket vá.sárol,
megvesz régi. barakokat egy fogoly táborból, szeres sátrat, levitéz
lett vayont, autóbuszt, hogy a telken is elhelyezhesse a hajlékta.
lan családokat, »Clos Fleuri--nek nevezi a területet, hogy ott »há
zak, virágok és gyermekek növekedjenek.« Az anyagot az atya
szerezte meg, 8 a családok, s az Emmausban lakó csavm-gók és
egyetemi hallga.tók építették meg az első házakaJt, - igaz, hogy
szabálytalanul, mert az engedélyezett 9 méieres homlokzat helyett
22 métereset építettek, addigra annyira nőtt a hajléktalan csalá
dok száma. Ezt is kikezdték a hatóságok, majdJ azt, hogy! ae u, n.,
zónában is épi;tkezett az abbé, pedig Páris eme szégyenfoltjá;t, e
nyomorgyűrűt a város körül már felszámolták. »A zóna nyomorrú
sáyát nem szüntették rYteg, csak elreltetiék», feleli az abbé a ható
ságnak, s hja építkezéseit abbahagyatnák, harcot indít a, Clos
Fleuri gyermekeiért a sajtó, film és rádió seaiteéqéoel; A hatósá
got lefegyverzi ez a fellépés, s abbé Pierre tovább épít. De miből?
1951-ig egész képviselői fizetése ráment; de most már nem kép
viselő. Iszonyú problémák előtt áll, mert nem csak arról az ál
landóan kinzó fájdalomról van szó, hogy megment huezat; vagy
8zázat és tízezer odavész, hanem arrról is, hogyan· táplálja ezt a'
huszat, s honnan szerezzen hajlékot a S'záznak? Felhívást készít,
melyet maga osztogat a boulevardokon s a mulatók előtt, nem
sok eredménnyel, bár az egyik adomány azzal a megjegyzéssel ér
kezett: »Tegnap találkoztarm egy pappal, s az visszatérített gyer:
mekkorom Istenéhez» Közben a párisi lakásinség fantasztikus
arányokat ölt. A lakókat nem védi a törvény, egyszeruen utcára
lehet őket tenni. Van aki a metrá meadllák. padjain »laldlo« csa
Iddostul, napokon át, vándorolva egyik helyről a má.sikra. Rend
szerint fiatal párok, akiknek nincsen semmijük: egy ütöU-kopott
kis koffer, sovány tartalommal, SI egy gyermekkocsi a benne! s'író
gyerekkel. Párisban és környékén mintegy 200.000 férfi és nő, és
több, mint 600.000 gyermek él olcsó hotelokban. 'bútorozott szo
bákban, ahonnan máról-holnapra kitehetik őket, ha nem fizet
nek . . ' és mennyien nem fizetnek, mennyien kerülnek az utcára . . •
s a szegények titkos hirszolgálata folytán hányan és hányan. ka
pognak az Emmaus kapuján! - Abbé Pierre csüggedten a fel
hívás kudarcától mégis vallotta, hogy az isteni Gondviselés mim<- .
dig segít, »... de egy negyedórúval később. Ez a negyedóra il"
mi hitünk próbája.«

Negyedórás késéssel ezuttal is tnegérkezik a segítség. Az em-
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mausi »lakok» egyike, Philipp, az öreg rongyszedő bemegy hoeeá;
s előadja, hogy ő tudna megoldást, ha az itt meaedéket találó em
bereket az Atya rávenné a rongyszedés mesterséqére. Ez szabad
terület, ő tudja a lehetőségeket, s az.on nyomban elmagyarázza a
különböző munkafajtákat: a szemetesvödrök átnézése a szemetes
kocsi érkezése előtt, - s a házaknál való ócskaság-gyüjtés. 
Akármilyen fantasztikusnak is látszott: nem volt választás. Vagy
megpróbálják, vagy becsukhatják az Emmaust. Megpróbálják.
Negyednapon Pierre atya a~t mondhatja: «nincs többé probléma»
- Igen, az Emmaus akkori létszámával nem is volt. De ez a lét
szám egyre emelkedett. (J j, terület is kellett a csaMdoknak: a
..Bükkös.« - A szépen induló szemétgyüjtéssel és ócskasággyüj
téssel is biajok voltak, át kellett térni a többet ígérő mádra: a
szemétlerakodó helyen való »auberdláera-«

Közben egy csaquisro: világhírre tett szert Pierre abbé, mikor
a »Quitte ou Double- rádión is közvetített s egy nagy cirkusz
pOlfondján helyszíni kérdések formájában lezajló szellems: verse
nyén 256.000 frankot nyert. Nem szívesen vett részt ezen a furcsa
versenyen, de Emmaus ujm veszélyben volt, s egy hindu barátja
azzal oszlatta el a verseny iránti kétségeit, hogy »ae ember, hogy
megmentse gyermekét, beléoetné magát akár egy sártengerbe is'«.
- Ez esetben nemcsak a pénzösszeg jelentette a nyereséget, ha
nem az is, hogy pár percre övé lehetett a rádió, s' ezzel Emmaus
belekerült Franciaország s egy kicsit a világ tudatába., UJságírók
lepik el a házat, csattannak a fényképezQ. gépek, levelek és ado
mányok érkeznek a világ minden tá:iáról. De kell is, mert a ki
semmizettek, a megalázottak, a hajléktalanok kitartóan szivárog
nak Emmaus felé. S amí.Q folyik a megfeszített munka s a két
telepen épülnek a házak, addig párhuzamosan folyik egy másik,
nem kevésbé fontos belső építkezés: a lelkeké. Lelkileg sebzett
rokkantak, roncsok érkeznek az Emmausba kezdettől fogva; ki
tűnő portrékat rajzol róluk az író: Djibouti, Raoul, Bastien és a
többiek. Nem kevésbbé izgalmas az sem, hogy ezekből a roncsok
ból hogyan épül fel az ember, a másokon segítő ember. - De ér
keznek mások is. Fiatal mérnök, aki otthagyja a jólétet, beáll
rongyszedőnek, szemétbányásznak, hogy megtapintsa a legmélyebb
fájdalmnt, az emberi realitások legmélyét, vagy Denis, a kispap,
aki 'felettes hatós.ága engedélyével tölt itt nyolc hónapot, mint
tanulmányt . . .

A könyv 1954-ben bevégződik, a többit már ujsághírekből tud
juk. 1954 hideg tele olyan helyzeteket produkált Párisban, hogy
kormány és hatóságok tehetetlenek voltak. Minteg'y kétezer em
ber bolyongott hajlék nélkül, kapualjakban, metro-állomásokon;
Szajna-hidak alatt próbált menedéket keresni. - Abbé Pierre is
megpróbált mindent: meleo levest osztogatott, nagy sátrakban
elhelyezett hatvan-hetven: embert ... de mindez egy csepp a ten
gerben. Ekkor a rádióhoz fordult. Nagy nehezen engedtek neki hét
percet, Egész szivét belevitte rögtönzött szózatába. Segítséget kért:
takarókat, sátrakat, kályhákat... itt hirtelen megtorpant, mert
n~m tudta hova kérje a holmikat, az Emmaus túlságosan távol van
a várostól. Bemondott találomra egy ismerős hotet-cimet, Tíz perc
cel később a hotel-portás nem tudott hova lenni az ada.kozók tö
megétől .. ' nemsokára 111l8zonöt rendőr irányította a forgaimat.
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mert autó, autó hátán szorongott a közeli utcákban s fantasztikus
arányban gyűltek az (1cLományok. Vállalatok és egyesek versenyez
1'e adakoztak, egy nő a bundáját vetette le és hagyta; ott, - d;
kért 5000 takaró helyett 20.000-et hoetak, ezer pár cipő helyett öt
ezret, - és százával jelentkeztek az önkéntes munlcások; Katona
ság és rendőrség segíf.ségével összegyüjtöliék a hajléktalanokat s
elhelyezték; a felajánlott űres helyiségekbe. - Egy csasxisra, s
minden előzetes szer'oezés nélkül, (mint Pierre atYa minden kez
deménuezése.) - mcüoldádlalc; legalább is ideiqlenesen, megold
hatatlannak látszó problémák.

De mást is mutntoU ez ae eset, mni talán, 1né.q fontosabbnak
látszik: Pierre atya leolvaszlja a szioek körüli jégfalakat, mea
enyhíti a könyörtelen arcnonásokai, kin.1liíja a szemeket és fel
rázza a Ieilciinmercicket, Egyszóval: felébreszti az emberekben az
embert és a keresztényt. (S. M.)

EL'rEK, AHOGY 'l'UDrpAK. (Kodolányi János válogatott el
beszélései.) »Ir óinkat szoretcrn két részre osztani. Az, egyik eso
portot táltosoknak. a másikat iródeákoknak azoktam nevezni. 'I'ál
tosok, másszóval prófútúk azok ar, Irólcakikben van móg' valamí
a homo maf/usból, tetszetősebb de, silányabb szóval élve: intuíció
ból.« Az íródeák már csak homo sapiens, belőle kipnsetult "a cso
dákba vetett hít«, .számára a kultúra "rwmegyéb, mint a me,gta
gadolt transzcendens világ jclképrendszerének üres formái, tar
talmatlan, de remekmívű edényei, esztótikai formái .. ' Csodálatos
kőkorsók, finomrnivű vúzáJk, az illaaos olaj, az, isteni kenet, a. szont
ki-izma kiszállott belőlük.«

Ha Kodolányi distinkcióját elfogadjuk, őt magát minden hi
zonnyal ,a táltosok közé kell számítanunk. Már legelső műveinek

írásában is a táltos ambíció.iu vezotte. Az Ormánság- népi alakjait
Hem az érdekességet szimatoló r-ipor-ter, mégcsak nem is ia gondos
szoclográí'us tollával rajzolta elérik: az. élet és hulál 'transzcon
deus összefüggéseive,l kapcsolatban élc') embert látta s ábrázolta
bennük. Embert, akiben az emberlét alapképleteit nem torzítja el
a mesterséges gátIágok mechanizmusa, aki a valóság ősi, meetelen
tényeire nem borítda a rúció kockahálójáít; Embert, .aki szembenéz;
g megáll vagy elbukik, del hős.

A táltosság e hivatástudata nemcsaktaz »íródeákoktól« külö
níti cl, a népiesek és naturalisták csoportjából is kiemeli, A7, eg-y
Tamási Aronon kívül talán senki más nem figyelte ilyen lélekbe
ható nillantássaln parasstot, senki nem idézte föl ilyen egyeotemes
összefiiggéseibena falu világát. A naturalizmus művészi esekö
zeit, ha élt is velük, új jeJentéssel telítette. Számára a tájnyelv
nem néprajzi knriózum, hanem a szívböl fakadó, Illem-nem-reg-u
lázta igaz beszéd. Az öltözet s a test is azért órdekláannyira, mert
a lélek köntösét szernléli bennük is.

De nemcsak a szó, a test mega ruha áll a léleikkel kapcso
latban. A táltos meg a kultúra embere (s a kultúra Kodolányi
nála civilizáció ellentéte, lévén aparasztnép éleUormája) együtt
él, lélegzik a természettel is. Jnngtól tudjuk, hogy a táj milven
mélven beleivódiku hegyek és völgyek emberének lelkébe, életébe.
Kodolányi novolláibau lópten-nvomon látjuk 'Űzi. a kapcsolatot táj
és ember között, mely nem csak hangulat. nem a túlérzékenv ide-
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gek mámorának szülöttje, hanem valami egyszeru es mély meg
felelés, amit épp az erős, a faragazlan, a primitív ember él meg
igazán. Egynek, ,a Vallomásnak témája is ez: la régi táj, gyeTmek
kornál is ősibb emlékek fölidézője, visszahúz, Az író vonaton uta
zik a »zalai csúcsos hegyek« mögött, föl ugrik, ,s ·kinéz az ablakon:
»Furcsa izgalom szállt meg. Vég'Ígbiz,serg'e,tt, a hátg'eeincemen, mint
mikor Iegénykoro nban találkána indultam, összeseorubt a. torkom.
Az alkonyati fényben, lassan perge,tt előUema táj, Szigliget a
vörös égbolton csipkés romjaival és Szentgyörgy, a sötétkék ko
porsó, e misztdkus táj vulkán-szellemének sírhelye, ŐSi a, kis han
gyaboly: Haláp és Gulács megcsonkíto.tc eüvege, I'llat csapott az
arcomba, dús, aromás illat, amit már éreztern valamiko'!', éppen
így éséppen ilyen dúsan ... Nem, nem tavaly és nem is két éve,
és nem is tíz, éve, nem, sokkal récebben:«

Atájleírásai is az ember és külvilág ősi kapcsolatán:ak élmé
rivéből születtek, Sokszoceev mondatban idézi. csak me,g' a zápor
esőt vagy a fák suhogását, do néha haüalmas tablót fest elénk! a
pozsonyi Dunáról vagy -a Vallomásban -- a zalai tájról. Mintha
.Molnár C. Pál látomásos képeit Látnánk magunk előtt. » ... felzak
latva néztem az, alkony,ati színek vad játékát. a vérvöröst az ég
alján, a lilát és a tengerzőldet, a csúcsos felszökkenő hegyek taré
jait. Mdntha hullámokat vetett volna ,a, föld SI a hullámok varázs
ütésre megdermedtek volna. A hegyhll'iujok ésa síkságok sötét
jét vörösen keretezte a meseboli égbolt, II világégés ...«

Az ifjú Kodolányi azonhan nemcsak a lélek InélységeH s
anyagha kapcsolódó rolációit látha s ábrázolta. Hisz, maga vallja
magáról: »Igazi meg'ihletőm vaz Ormánság parnsztságának rette
netes állapota volt, az, ezerholdak közé hezárt pusztuló népé, amely
nek sorsát borzadva, fölháborodva, lázadva s tehetetlenül szem
léltem.« Valóban -borzadva, Főlháhoroslrca, lázadva- szemlóli s je
leníti meg a purasz.tuép sorsát, hisz, a pusztuló népben ,a pusztuló
emberséget látja, félti, siratja. Nem csak n fajtáját szereti lUZ
ormánsági magyarban, a gazdag, értékes emhori élet mesrcsonku
Iását látja a rnagzatőlésben, az ember-nvomorításban. A »Sötétség
felejthetetlen pai-asztasszonya, .a »Gyerrnek születik« fiatal férfi
hőse szemében s szemünkben is az, óle:iórt és az, emberiségért ví
vott viadalnak hősévé magasztosul.

Komlós Aladár annak idején a Börtön-nel kapcsolatban fi
gyelte meg, hogy Kodolányi kívülröl szemlóri hőseit, s nem
tud azonosulni velük, ahogy általában 'az irók azonosulni szoktak
alakjaikkal ,a szeretetnek fl. a megértésnek odaadásában. Igen, a
Kodolányi alkotta emberek magányosak, a hogv maeánvos ember
alkotójuk is, egymáshoz, nem fűzi gyiingéd kapcsolat őket, ma
gányra termett lelkükből, életükből hiányzika. szeretet édessége.
Hiszen a táltos sorsa a magány: övé a szó, a test, a táj, de anyát
lanul nőtt, mint Ojbarsz, a Holdvilág völgyének táltosfia. »sza
kadékok« választják ela többi embertől, s ha közöttük él is, ma
gáhan él csak

De az, élet és halál örök távlataiban élő magányos néha meg
nyilatkozhatik, s az ember valakinek, akit melléie állított 'az élet,
néha elmondhatja legalább önmagát. Csak egy pillanatra, épül a
híd a szakadékon, csak la'lldig, míg vége nines egy krrándulásnsk
(»Apa és fiú«: la »J'ózsef, az áes« című novelláskötetben), csak rníg
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el lehet játszani egy Chopin-fantáziát (Szakadékok), de' ez .a pi.l
Ianat ünnep, Ilyen ünnepi pillanatiban születtek Kodolányi leg
jobb írásai.

Minket, e rég-írt novellák fiatal olvasóit, valóban szakadékok
választanak et la világtól, amelyben megszülettek, az emberektől,

akiket ábrázolnak. s az írótól is, akinek lelkéből fakadtak. Mikor
kezünkbe vettük s elolvastuk őket (nómelyiket bizony először, hisz
meg se szülertünk még, mikor ök meg'születtek), úgy ére,ztük mi
is magunkat, mint gyerekkorunkban, mikor mellénk ült 'apánk,
s míg: fulatoztunk, beszélt magáról, úgy,ahogy férfi férfivel be
szélhet. Élete nem a; miénk, világa nem a, miénk, mégis rokonunk.
nemcsak művészetében, emberségében is. (Tótfalusy István)

EGY GYAKORLATI HITTANKÖNYV. Igen régi, de hely'tálló
megállrtpítás tartja, hogy a »keresztény tanitás«, vagyis a vallási
i.gazsá[Jok könnyen érthető, 1,Uágos közlése nem könnyü dolog.
Hánuszcr teiszinre bukkan a. ré[ti kérdés: mik és milyenek azok
az utak, mádok; amelyekkel kiizelebb 1Jihetjük seent hitünk, igaz,,"
sáoait h.ioeink: lelkéhez. Kispap korunkhan. sokszor lelkünkre kö
tötte szónoklatlan-tanárunk.· ' .. az örök igazsá.qokat, amelyek min
den korra, népre, tál..wutalmi osztályra, emberre egyformán köte
lezők, takarjuk be a 11Uli ember szellemi, lelki igényeinek palást
jába. Ezzel az igazsáq nem 1JáII o.z'i Ic, mert nem is változhat, el
lenben ((. modern. ember előtt ietszelősebbé válik, könnyebben meg
markolja benne azt, mni neki «zo],

Ez a megállapítás első pillanatra. természetesnek is látszeik.
Milyen [urcs« lenne. ha a ma';' lelkipásztor a XVI-XVII. sz. he
ves hilvi/ázúinak kemény, eokseor bizony bántó stílusával köz
»etitené ls/cn tanításá/, 1W[J:1) fl XV/ll. sz. erősen cikornyás, ba
Tok k. «zonokainak tóyá:iát öl/ené nuuuira; Bizonyára neuetséaessé
válnék. Az »igények" századon ként le[Jalább kétszer változnak.

Ez a probléma !1II11'ányozoflablJ iokbam. jelen.tkeZ'ik, amikor
hitünk tanítását a kic:inyekkel, a yyerekekkel kell kőzölnün!c.
Jlil,1jen nehéz lélekhetaláláan: ,jó Jmermekszentbeszédet összeállítn
ni; pedig de fon/os esz!Cö;z'e lelki1Jászlorkodá:mn1cnnk! De ennél is
nehezebb ldfogástalan hi flankönyvet szerkeszteni, amelyben a
g,ljermeklélek m.e.r;ta!álliatja oithorui; és önmagát.

Akik: e lcerdést érdeldődéssel kísérik, tanúi lehettek omnak. a
so]: és sz!!lesskálá,jú Idsérleíezésnek: amelJJ az utóbbi 10-15 év
alatt a. II ittankönyvszerkesztés laborn!óriumában lefolyt. A tiime
iJe.,; bírúlut: ame/y az euue« kiadványoldcal kapcsolatban, hitokta»
tok részéről elhangzott, bizonysáJf arra, hogy keménJJ fába, vágja
teiszéiét, aki a kor kÖ1'efelményeinek mefJl'elelő hittankönyvet akar
seerkeseteni, Lélekben. ujból Jmermekké kell lennie, hogy megértse
a g:1Jermeklellcet, és meqtolál i« azt a ha;tékony módot, nmellyel
»csiraképessé« teheti a !nJel'mek [inom. és érzékena lelkének taui
jába eheleniClő euanüéliusni maoob. Aki viszont sokoldalú és fá
radságos kísérletezései fol:lJlán ezt eléri, megérdemli őszinte tisz
teleitinket. Hála Lstenneki il,1jcsm.iknck is tamU lehet nemeedékűnk,

Egy serea hittankönyv fckszil;; asztalomon. Legtöbbje olasz
kiadinun), a szaléziúnusok nYO'1ndáiban készüll. Erdekes, hogy az
olaszok a hillanlrDnyveknek micsoda gazda[J é.,; sokféle változatát
teirnelték ld. Megláls.zik, hoy)} náluk hosszú idő óta nem volt is-
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kolai valliisoktatás, és az'·u. n. »vasárno.pi kaiecheeis« valósággd!
kikénys~erUette~hogy olyan könyveket adjanak a gyerekek kezébe,
amit szívesen és kedvvel forgat a felnőttI a szülő is. Annakidején
Bosco Szent János többfajtát is seerkesztett, sőt szent X. Pius
mantovai püspök korában maga is állított össze hiUankönyveket.

Az előttem fekvők közül egy különösen is kitűnik. Szerzője

1950-ben írta, de 1951-ben másodszor is ki kellett adsua: Egészen
kicsinyeknek szánta. Esztetikailag is remekmű. Sokszínű, igen
szemléiteio képei is csábítják az embert. H a gyermek veszi a ke
eébe, a képekben saját életét szemlelheti elejétől végéig. Csupa
gyermekábra díszíti. A keresztjét hordozó Úr Jézus mellett ott
bandukol egy szánakozó kisgyermek is, az »Ll bambino per la
sirado» fejezet mellett pedig jó és rossz gyermekek seemlélieiik,
hogy lsten mindenütt jelen van, és mindent lát. Kisgyerek térdel
(I, betlehemi jászol mellett, a kicsi pásztor a J ó Pásztor melleti s
a kereszten függő Megváltó bánatos tekintete egy pillanatra szin
tén együttérző kisgyermekek csoportján nyugszik meg. A szemléZő

gyermek első pillanatra megsejti, hol is van az ő helye.
Tartalmi összeállításában is van ualami nem hétköznapi, meg

szokott. Szerzője: Luigi La Ravoire Morrov p'iispök a könyv elő
szaoában: azt írja, hogy az összeáUításban tulaidonképen. szent X.
Pius pápa katekizmusát tartotta szem előtt. Vezéraondoiaux an
nak az igazságnak kidomhoritása; hogy 1sien: a gyermekek jó
sár/os Atyja, ők lsten Ieakedoesebbiei, és 'ez a szeretet Jézuson
keresztül vált és válik ma is kézz'elfogható1já. A hittankönyvnek
tehát az a magasztos hivatása, hogy viszontszeretetet ébresszen: (l

gyermek lelkében lsten-atyánk iránt. A viszontszeretet gyakorlati
cscatonáia a szeniáldoeáe. Nemcsak az első, hanem valamennyi.
Ez az a csúcs, ahová a kisgyerekeket fel kell vezetni. Ime a hit
ta,nkönyv gyakorlati szerepének roppant fontossága. »A gyermek
lélek - írja az illusztris szerző - telítve 1)an ezeretettel. A val
lásos neuelés tehát nem elégedhetik mea a: kinyilatkoztatott igaz
ságok puszta közlésével, hanem. oda kell hatnia, hogy a kicsinyek
lelkében felraktározott ezeretet magáévá tegye, mintegy átölelje
ezeket az igazságokat. Ez a gyakorlati vallásos nevelés. Ha a
hittankönyv segitségével szülő és hUoktató együttműködésével
.qyermekeink lelkében e kívánság valósággá lesz, a vallásnevelés
nehezén túl [uiotiunk»

H ogy mennyiben újszerű eszköz az említett könyv f Először is
a bibliai történeteket igen rövid, vil'ágos, könnyen 'erthető mon
datokban tömöríti. A kisgyermek egyszerre megértheti, játszva
meatanulhaiia, ámbár nem előírt emiézési anyag. N em szabad
azonban szem elől téoesetenűmk; hogy katekizmusi tételeink nagy
része abibliából eredezik. tehát a oonotkoeá bibliai történet meg
tanítása mindenképen előnyös.

Az egyes fejezetekben - leckékben - a biblia után 5-6-7
kérdésben visszakérdezi a történetet. Ez is nagy előnye a könyv
nek. Hasznos a szülőknek, de a hitoktatónak is nagy segítség.
Hányszor esik meg, noo» fejtörést okoz, milyen kérdésekkel kér
dezzük vissza az elmondott bibliai történetet, hogy a gyerek jól
megértse és okosan tudjon rá felelni. Sokszor bizony a helytele
nül megfogalmazott kérdés oka a rossz [eleleinek.

A harmadik rész a tulaldonképen; »meotanulondó«, a mi köny-

- 440



veinkben is ismeretes kérdés-felelet. E kérdések. measzerkesztésé
nek helueeséaét. illetően lehet vitatkozni. En aeonban úgy látom,
hogy a szerző itt is a kisgyermek egyszerűbb szellemi képességét
vette figyelembe . .A. rávezető mádezert alkalmazza. Csupán egyet
len kérdést hozok -példának. A mi Kis Katekizmusunk 37. kérdése
így seol: Kicsoda Jézus Krisztus? A feléletet ismerjük. Morrov
püspök e kérdést három részte tagolja. 1. A Szentháromság há~
nyadik személye lett emberré? 2. Az emberré lett Istenfia: mUyen'
nevet vett fel? 3. Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos
ember? Mindenesetre így könnyebb a kisgyereket rávezetni a tel
jes igazság megértésére.

Páratlan értékűvé és seinie szokailan. mértékben kedoelité az
teszi a könyvet, hogy mint 'L'alami aranyfonál húzódik rajta végig
az az igazság: Isten a mi Atyánk, mi az Ő gyermekei va:gyunk,
Ő szeret bennünket, nekünk is szeretnünk kell őt.

Ú gy hiszem, ezen az úton kell kisérleteznünk nekünk is, hoqy
megtaláljuk az isteni ig'azságok közlésének azt az egyszerű mód
ját, amelyen hathatósabban jut a »dioinum« a gyermeklélekbe, és
amelyen könnyebben emelkedik a »hsimanum», a gyermek ae is
tenfiúság maaaslaidba-" (Bölcsvölgyi Zoltán)

»OLTÁRTOL A SíRIG." »Ha szüleimtől mea kell válnom, 
8 valóra válik gyermekálmom, - s új, szebb örömre nyujt kezet:
- UJ jó atyámra hasonlítson - a férfi, ki a$ élet-úton - oUárf.ót
sírig elvezet... Igy zeng még 1788-ban a »Wiener Musenalmanaeh..
aranymetszésű lapjain Bécs körülrajongott, ünnepelt ifjú költő

nője, az előkelő csáseári hivatalnok leánya, a »béesi Sappho-e.
Baumberg Gabriella. Most még csak 22 esztendős, de még egy jó
évtizednek kellett eltelnie, míg megérkezeitt amegénekeIt álom
lovag: a forradalmi magatartása miatt börtönviseit, .a bécsi ban
kóhivatalnál szűkös napidíj ból tengődő magyar liJte,rátor: Bucsányi
János. Kininger festő estélvén ismerkedtek meg 1799 őszén, s -az
egymásnak teremtett rokonlelkekben csakhamar kibdmbózoet min
den irodalmak egyik legmagasztosabb, legbensőségesebb szerelmi
kapcsolata. Még ugyanebben az évben ilyein ra.iongó sorokat ír
Gabriella barátja képéről, melyet éppen vendéglátó házigazdájuk
rajza után nietszett rézbe bizonyos Pfeiffer:

ARCKÉP

Ú gy van, ez ő! Igazán! ! - Ki csak egyszer látta s a ha.ngjál,
Már hallotta, - kiált lelkendezve: »E« Ő !«
Hála a műoésenek ! (J gyesen megloPta vonásit,
S ábrázolja híven szellemi arculatát;
Szó s érzés erejét, a Iéletc szárnyacsapását
Olvashatni szemén, homloka boltozatán. -
Mint simul a hajfürt! - és nézd, az enyhe szemöldök
Iveli pálma gyanánt a kutató szemeket!
Homloka ránca a jel, hogy gondolatokba bemélyed,

* Előttünk ismeretes kitűnő francia és német hittankönyvekkel kapcsolatban
még visszatérünk a kérdésre.
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Am az a méla vonás képzeletére utal.
S nem rendíti meg őt a szerencse röpke seeszéiue,
.MéUósága szilárd! - ön,tudatán alapul; -
Büszke tekintete a hegyek onnán messze kalandoz,
És nem bánja, mi jön, - védi az önbecsillé,~;
A zuhatagnál áll, és miniha a völgybe iiüelne,
Léptednek, vándor! halk zaja hangzik-e már?

Baesányi pedig ugyanez év végén árnyképét rajzoltatja be
Gabríella emlélokönyvébe, s egy verset mellókel hozzá németül:

GABRIELLAM E,MLÉKKÖNYVÉBE

Emlékül küldöm im ez árnyékképemef,
Kegyes Barátnőm, szivem jobb tele!

Ki és mi is vagyok, jól látja hü szemed;
Habár nevem nem írom ide le.

»Leukedocsebb va,qy nékem Isten szép oiliuuin!«
Ezt is tudod Te jól. raJongó kcdoesem!

S még akkor is Tiéd, gondolj csal: erre Drtiadm,
Ha lényern más s.zámára már csak árny leszen!

Megtudják akkor késő nemzedékek,
K i volt barátod, és mi volt Tenéked.

1800 eledén elljegyúk egymást, de még hosszú út vezet az el
je,"'''zéstől az oltárig. A lány nagyravágyó anyja ellenzi a házas-

. ságot, a vőlegénynek nincs biztos állása, De hűségesen kitnrtanak
egymás mellett. Közben aziána szűlők elhalnak, Bacsányi t kine
vezik f'og-alm.azóvá, s így elháru lván m inden akadály.1805. június
to-én. - éPlJcn 150 éuoel ezelőtt ~ rncirtart iálc a.z em/házi esküvőt

az ősí Schotten-Kirctiéoen. Bacsánvi már 42 éves, menyasszonva
csak három évvel fiatalabb. Házasságuk rnégis a legboldogabb há
zasségok egyike\ mely kiállja a levsú lyosabb rneg'próbáltatások i-s
kölesönös áldozatvállalások próbájáít,

1809-ben Bacsánvi monekülrui 'kérrytelen Bécsből. mert némi sze
repe volf annak a kiáltványnak meeszerkosztésóben. melvet Napo
leon intézett a magyar nemzethez, Pát-isbn emiar ál, s feleséhe nem
sokára követi őt. Ma.id három évi együLtllét után, mikor már ha
nyatlóhan volt Napoleon szerenoseeaillazn, Gabriella vissznutaz.ik
Becsbe, hogy n bécsi udvarnál kegyelmet N:~közö1jön ki férje szá
mára. Bacsánvi most st ilszerűen egy francia nyelven írott verssol
búcsúzik hűséges élettárs.á,tól:

GABRIELLAMHOZ

Aggódnod nem kell sor wmon;
Eljut hozzám neved, te meg.
Bármerre lesz új otthonom,
ll!eohnlloti még a hiremet,
A IJOldo.fJ.'Iáf}od lJoldo.fJ i',
A tá1iolság mialt e szín
Akárhogy is fo.q fájni IHí,.:
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És képed bennem él, hiszem;
S Jut nem foglak szereini már,
Nem is fogok már élni sem.

Párizst 1815-ben megszálfiák taz, osatrák csapatok. Bacsányit,
mint politikai seökevénvt, e,uogják, s vasra VHl'VH szállítják
Auszitriáha, Ismét egy évig Brünnben, Spiel berg-bon raboskodik.
Felesége heroikus küzdelmet folytat kiszabadítáaa érdekében, végre
sikerül iSi férjét szabadlábra helyeztetnie: Linzet jelölik ki a há
zaspár kényszer...taztózkodási helyéül. A viszomtiátás örömére, Ba
csányi ismét német versben köszörrti feleségét - a Példabeszédek
Könyve XXXI. fejezete nyomán:

GABRIELLÁMHOZ

Hogyha sorstól ka,p szived
Feleséget, jót, hivet:
Gyöngynél több értéke van,
S bízhalsz benne boldogan.

Egy ilyen nő drága, kincs;
Szerelmének árnya nincs,
H űségében ámítás
Nincsen, semmi számítás.

Ékessége: tisztaság,
V ulám: szemmel mcssze lát ...
És ha szól, csak bölcseket,
S tisztel szép erkolcsekei.

Házia:sság főerény,
Mindig dolgos és serény.
N ern tagadja meg nemét,
S férje zengi érdeméi:

»Van sok asszony, dús, iide;
Mint Te, oly jó senki se.
A szépség nem végtelen,
Csak az istenfélelem.

Egy ilyen nőt meabecsid.i,
Érte méltán lelkesülj,
Érdemel dicséretet,
H álát és dicséneket...

Következtek a linzi száműzetés egyhangú, szürke évei. Távol
Ismerösöktöl, barátoktól, s távol az irodalmi érvényelsülés porond
jától, la hűséges ernherpár egymás változablan szerelmében talál
vigasztalást és - boldcgságot, Hadd idézzük enneik igazolásául
- magyar fordításban - azt a meg'hartó verset, amelyet a 62 éves
öregasszony ír aggastyán férjének 65. születésnapjára.:

1828. MÁJUS 9-ÉN

Egészen Néked szánt a sors, a végzet engem;
Nem egyszer voltál már Te életemben
Az árnyak útján megmentőm nekem!
S most könnyes szemmel még köszönthetem
E szép napot, s szabad mét) mélán elmerengnem
Az égi, földi üdvön, szép emlékeken .•.
De szán időnk, és rninden piUanatját
Kegyes ajándékként tekinthetem;
A párkák Néked csak kölcsönbe adták,
És visszakérik egyszer életem.
H a értem jőne hát a moirárk gyO'fS követje,
Ki szörnyű szárnyát rám oly rég borítja már,
Oh bárcsak, - s: ennél szebb múlásom nem lehetne,
V égperceirnben kebledhez szorUanál !
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A "párkák szörnvű szárnyú gyors követde- mégsem olyan .
cors. Csak 11 év múlva jön G-abrieJláérit. Az egyko-r daliás Ba
csányi, mint imegtör!t agg,astYán, most teljesen magára marad, li
még hat évvel éli túl hűséges élettársát. Sír-íg, ső,t síron tú:!. is
tartó szerelmüknek gyönyörű végakkordja az. a szívbemarkoló
német búcsúvers, melvet elhunyt felesége sÚ'lk:,övére véset:

Mind távol ők, akik ezeretnek.
Barátom, társam, rokonom,
Csak Te maradtál itt nekem meg,
Ut Nálad van végső honom t

(Itta és a verseiket fordította:
K unszery Gyula)

A MAGYAR MULT SZOBRÁSZATI EMLÉKEIT kevésbbé is
meri a nagyközön:ség, mínt a régi magyar festészet alkotásaie, Pe
dig ezek i.s megérdemlik az érdeklődést, hiszem nem egy olyan al
kotás van közöttük, amely mint például a garamszentbenedeld
ÚrkOpOrl'!iÓ - európai viszonylatban is párját ritkítja. Különösen
illő, hogy a katolikus közönség érdeklődjék irántuk, hiszen ző
mük éppen úgy egyházd j,eUegű, mint 'a régi magyar képeké.
Azokért, amelyeket templomaink őriznek, nemcsak az a pap és
egyházközség felelős, akik a templom gondját viselák, hanem az
egész katolikus magyar társadalom-

Szobrászati műemlékeinket az Építészeti Tanács Műemléki
csoportja tartia nyilván és lUZ ügyel karbantartásukra. A hivatal,
mely valóban dícséretre méltó munkát végez, szorosan együttmű'

ködik a Szépművészeti Múzeummal, Ennek szobráserestaurácora,
Németh Kálmán végzi a karbantartás és helvreállítás közveilen
tennivalóit,

A legelső, amit a régi magvar szobrokkal és seobrászatí em
lékekkel kapcsolatban meg kell állapítani az, hogy rengeteg a
tennivaló. Egy,ik-másik szobrászati műemlékünk egészen súlyos
állapotban van. De a többit is végig kell vizsgálrri, mert az ed
digieken végzett vizsgálatok eredménye. ou legtöbb helyen Súlyo
sabb romlásokat állapított meg, mint ahogy külsőleg látszik.

Az elmult évben több igen naigyje[entőségű szobrászati emlé
künk he-lyreállítását végem.ék el, vagy legalább is kerz,dMk meg.
Teolje.sen sikerül]. helyreé.ll ítani az andocsi J/ária szobrát, A hely
reállHáslt helyszínen kellett elvégezni, mer-t a hívek semmiképp
se tudtak belenyugodni, hogya szebrot felhozzák Budapestre a
Szépművészeti Múzeum seobrászrestaur-átor-i műhelvébe. A azobor
valósággal megfeketedett a gvcrtvakoromtól. Vándorcigánvadnk
ezért is tartották magukénak. »Cigány Márdának«, A rcstaurú lást
:azt tette szükségessé, hogya szobrof erősen szuvas Iertőzés tá
madta meg s félő volt, hogy egy-két éven belül szétmáük. A fertő

zést sikerült megú.llanítani s az alkalmat felhasználták, hogy a
kormot, szennyeződést,a későbbi ráfestéseket eltávol ítsák s a szob
rot eredeti seineiben állítsák vissza, A rámázolások eltávolítása
soránldderün, hogy fl szobrot kardvágások éTIték, Mári.a és a
kisded kezeit valaha megcsonkították. Nyilván a török idők va
lamelyik portyázó csapata volt a vandál cselekedet szerzője; Az
andoosi Mária ma tisztán, eredeti szépségében tündöklik a kegy-
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oltáron, a vándorcigány zarándokok nagy s'Úvfájdalmára, ak!ik
váltig panaszolják, hogy elmosdatták az ő M1adonnájukat és »ma
gyJar Márda« lett belőle.

Másik jelentős munka volt az elmalt év során a székesfehér
vári volt cisztereita sekrestye finom rokokó faragványainak hely
reállítása, A faragványok leheletfinom részei porolások, takarítá
sok alkalmával Ietöredezaek, Egy fiókra való gyülIt össze a letört
részekből. IM, a volt cisetercita templomhan még több hama 01-'
lár vár restaurálásra. Székesfehérvárott különben is soik a tenni
való; sok a me,gron.gál't oltár és szobor.

Az ország egyik legszebb és legérdekesebb ssobrássatd műem

léke a nyirbátori ,templom úg'ynevezett Krucsay-oltára. Nevét a
hagyomány szeránt egyik Báthory feleségétől kapta. Az asszonyt
- születebt Krucsay lányt - férje kivégeztette. IDeirt azt hazud
ták róla, hogy megcsalta. Mikor kiderült. a megöLt aJssziOny árlJat-
lansága,a férj engesztelésül állította a .hatalmas reneszánsz ol
tárt, mely harmínc figurádával Jézus kínszenvedésének egyes ál
lomásait ábrázolja.

Az oltár, mely nemosak alapötletével ritkítja párjá:t, egyetlen
szerkezetbe foglalja az egész passiót, a magyar reneszánsz egy
ismeretlen felvidéki meaterének ez az emléke, egyike volt a legsú
lyosabb állapotban lévő szobrászatí műemlékeínknek. Erede,tJiJeg
is gyönge volt a szerkezete, míndössze két vaskapocs tartotta a
hatalmas, harminc szeborral tlele,r:akottalkotmánylt, sal. évszáza
dok folyamán ez a gyönge szeekezet még jobhan meglazult. A
Krucsay-oltár példája ruutatja, mennyire fontos, hogy templo
mainkban tisztán tartsuk necsak azt, ami lá'úhwtó, hanem 'U?lt is.
ahová nem ér el a vasárnapi mdselátogatók szeme, A Kruesav
oltár hátamögött évszázadokon áIt lomtáJr volt. Mikor valamelyik
régi mecénás bemázoltatta a templom eredeti f,aldíg,zeit, az oltárt
nem takarták le, úgy hogyaráhullott mész o:tt áUt évszázadokon
ált.

A tavalyi év jelentős eredménye a garamszentbenedeki Urko
porsó helyreállítása is. Az Urkoporsó afféle kerekeken gördülő,
oltárnagyságúra kicsinyített gót székesegvház oszlopokkal, közöt
tük csúcsíves faragványokkal. tornvocskákkal, aranyos tetőzettel.

Az oszlopok között, tizenkét apostol őrzi a halott Megváltó figurá
jút. A kisi építmény ládaszerű talapzatán a s?lentsírt őrző kato
nák figurái sorakoznak körben és mozgalmas és változatos hely
zetekben. Valaha husvéti misztéi-iumjátékok eszköze, volt, melynek
egyik lényeges mozzanata lehetett a korpusz levétele a keresztről
és behelyezőse az apostolok és oszlopok közé. A korpusz karjai
csuklóra jártak hogYa behelvesést ne akadályozzák.

A ritka és érdekes műernléket egy régebbi restaurálás - bár
sokban kitűnő munkát végzett a szobrok pótlásában - kiforgatta
eredeti rendeHetéséből. csillagokkal telepingáld. kék deszkákkal
födte be az oszlopok közét, úgyhogyabehelyezett korpuszt e'?)M
nem engedték látni. AZl Urkoporsút az esztergomi basifika egyik
oldalikápolnájábau őrizték. Amikor a háború alatt a bazilika, 'Ub
Iakai betörtek, a finom faelkotmányt ,a törött ablakon behulló
hó és eső veszedelmesen megrongálta. Hosszú hónapok megfeszí
tett munkájával itt is sikerült elvégeeni a legsürgősebb tenni
valókat.



Igen jellemző volt az, elmult évi restaurálások során a nógrád
megvoi Cered község szép barokk templomának esete. Itt a tem
plom. padlásán beporosodva és maszatosan t.izeunég-y »öreg« szob
rot találtak. Fölöslegesnek találván a »Iim-Iornot«, értékes-íteni
akartálc A kiküldött múzeumi szakemberek vizsgálatai nyomán
kiderült, hogy la tizennég-y szobor a, műemléknek nvilvánídott tem
plom szerves része az, oltárokról kerültek a padlásra. Mindegvik
nek megvon a maga helye, pereze a-z egyházrnűvésze'ti konfekció
közismert gipsz, s ilányságai val betöltve.

A tizennégy szeborról kiderült, hogy a maguk tömzsi figu
ráival a magyar provinciáhia barokk jóízű alkotásai. Mikor a köz
ség egyik nyolcvanesztendősomeglátta helyükön a kövőrkés an
gyalokat, így kiáltotit fel:

- Ö, ezek a süldőcskék ! Hol voltatok ennyi ideig 'l
Kiderült, hogy valaha, v,agy hatvan esztendővel ezelőtt, mert

egyszer leesett az, egyik kis angyal szárnya, azrukkol1i plébános
úgy megijedt, hogy az összes szobrokar az összes oltárokról mind
felvitette a templompadlásra.

Az idei nyár egyik legfontosabb kezdeményezése: biztosítani
a városlődi barokk templom hatalmas főoltárát. A templom egy,j,k
szép barokk műemlékűnk, de olyan vizes, hogy tönkremegv bele
pap, sekrestvés egyaránt. A víztől II föol1ár alja e1gész,en elkorhadt
és azzal fenyeget, hogy egyszer ráomlik a miséző papra, vagy az
oltár körül fog'lala.toskodó sekrestyésre. A háború is súlyosan
meg-rongálta az oltárt. A légnyomás lehánvta róla a szobrokat,
A hívek vissz.wL~aJktá;kaz ap OISt olokat, de a templom egyik sarkában
egy halomra való kéz, láb és egyéb letörött szeborrész várja, hogy
helyére illesszék.

Az itt elmondott példák legfontosabb tanulsága, arnivel a be
számolót kezdtük: a koioliku« ma-gyar társadalom.. feleliis a ka
tolikus magyar muli emlékeiéri. A hanyagság; a hozzá nem értés
súlyos károkat okozhat - minf okozott is az elmult századokban,
legalább annvit, mínt a háborús pusetítésok, - A hanyagságot,
egyesek hozzá nem értését az ellensúlyozhatja csupán, ha a rnű

veli katolíkus kőzönség fokozobtan érdeklődik és figyeE az egye,s
műemléikek állapotát, (S. F,)

EGY PÉCSI RENAISSANCE FőPAP EMLÉKEZETE. Az
idén van 150 esztendeje annak, hogy 1505-ben a kassai polgárfiú,
Szatmári György elfoglalta a pécsi püspöki székei. Szatmári püs
pök a renaissance főúr tipikus meatestesitő]e volt, aki éppúgy
részt vett politikai harcokbas: és ármánykodásokban, mint ameny
nyire élvezője volt a pompának, és bőkezű mecénása a műoésze

teknek. Ebben a korban találjuk pécsi piispök-elődei között Janus
Pannoniust, a humanista költőt, és Ernest Zsiamondot, aki a pé
csi vár megerősítését végezte el, de egyedül Szatnuiri Györgytől
maradtak ránk olyan kőbefaragolt emlékek, igaz, hogy nagyrél'tzt
csak töredékben, amelyek elképzelhetővé teszik szásnunkro. azt a
kifinomult, magasabbrendű izlést és pompát, amely abban az idő
ben a maauar életre; általában, ezen belül a; déli végek ez ősi vá-
rosára is jellemző volt. .

Szatmári gyakori vendég a királyi udvarban, befolyással bir
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az ország ügyeire, kancellár, hangadó tagja a fiatalkorú Il. Lajos
király mellé rendeli tanácsnak, közben erűtel.iesem harcol a Zá
polyaiak ellen .. Pompaezereietére, de egyben közismertségére is
jellemző, hogy Budán, Il. Lajos udvarában - amint erről a ve
lencei követ egyik jelentése beszél- Szatmári 1'tlJindi.g fényes ban
dériummal, kétszáz lovastól kisér-oe szokott megjelenni. Humanista
műveltségű, irodalompártoló főpap, Janus Pannonius költeményei·
nek 1513 évi, bonni kiadása az ő költségén jelenik meg.

A pécsi püspöki szék elfoglalása után, rezidenciális városába"n
azonnal nagyarányú építke,zésekbe kezd. Bővíti a püspöki palotát,
és tetéoit! a Mecsek oldalában - a török megszállás óta Tettyé
nek nevezett [ennsikon. - nyantlóját. 1flindezekből nem sok ma
radt fenn: néhány konzol-töredék, ablakkeret-részlet, amelyek a
pécsi Dóm Múzeum kőiárában láthalók. A Szatmári-féle nyári pa
lota romjai napjainkban festői keretként a mult varázsát adják
a város [eletti Teltye-fennsíknak. Csaknem teljes eredetiségében
ma is a mienk azonban egyik legbecsesebb renaissance-kori em
lékünk, a pécsi székesegyház Corpus Christi kápolnájának oltára,
az u. n. Szatmári-pastofoTium. ETedetileg pusztán lalba épített
szentséaluiz (pastoforium) voU, diszes nagyméretű márványkeret
tel, amelyet jóval a török uralom elvonulása után, 1782-ben fe
deztek fel, és egysíkúságát rnegtörve mensáoal (oltárla.ppal) lát
tak el, ottúrrá alakítottak. Haeoniá pastoforiumok vannak ebből

a korból a Budapest-belvárosi főplébánitemplombanis, az itt lát
ható két darab azonban. prooincuilisubl) jellegű, művészi értékük
a pécsié alatt marad.

A pécsi oltár alsó részének előlapján Szatmárinak a Sárkány
rend jelvényével ékesített címerét találjuk. Az oltár felső része
két félpillér között a 'vonalak erős »riiuuliiléséueí», domborműsee

rűen faragott templomcsarnokot ábrázol, amelynek hátsó részét
(I. szentsé.qháo ajtaja képezi; a két fé/pilléTt »llerendáTa« heiueeeit
félkörös oromzat zárja le. A mű vörösmárvány anyaga kellemes
szinhatású. Az oltár egész architektonikus kiképzése kecses, köny
nyed, és mégis kiegyensúlJ/ozott, szilárdságot tükröző: finom iz
léssel és nemes mértélüartással hordja magán a rena;issance [or
maalakiiústinak: jellern.ző/'oluísát.A renaissance, különösen az itá
liai renaissance legnagJ/obl) alkoiúsaioal közös anyanyelv ez.

lvIind az előlapot, rnind! a iélpiltéreket, valamint az oltár egyéb
részeit dúsan alkalmazott, és rendkivül [inoman. kidolllozaU fa
raotisok, alcaniliuse-leoelek, fÜzérek,virá.qok, bőségszaru (Oltári
szentség!) díszítik. Egyébként az oltár felépítése, és a rajta al
kalmazott ornamentika -- cl kutut.ok. oéule aesen. elfogadott állás'
pontja szerint - közeli rokoneáaot maüai az esztergomi Bakócz
kápolna [ormáioal,

Szatmári GyörgJ/ még befejezte megkezdett pécsi építkezéseU,
majd 1521-ben Bakócz Tamás utod« lett ae esztergomi érseki szék
ben, ég 1524-ben halt meg. A pécsi püspökségben SzatmárU Mo'1'~
Fiilöp kö'vette, ald sok más főpappal együtt a mohácsi csatában
halt meq, Moré Fülöpnek, Seai.nuir! utódának eleste tragikusan
jelzi a, lüktető élet mcitszaksukistü, mintegy jelképe annak aJ szo
morú fénynek, hogy a moluicsi -oéssze! félbemaradt hazánkban a
szépen. induló, nemes alkotásokat létrehozó rena.issance fejlődés, és
egy-két, seinie véletlenill meumaradt »tanúkiiuei« kivéve, minden
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a pusztuJásé lett. Olyan ősi kultw:ájú város, mint Pécs, alig tud
felmutatni néhány eredeti emléket a török uralom előtti időkből,
Szatmári nagyvona,lú építkezéseiből is csak ~ említett töredékek
maradtak ránk.

Szatmári György pécsi működése mindenesetre bizonyítéka an
nak, hogy a Mátyás király idejében, és elsősorban az ő udvarában
kifejlődött renaiesanoe-hismasusta szellem, a s;jép szenvedélyes sze
retete, közvetítőkön keresztül hamarosan eljutott az udvartól tá
voli vidékekre is, és ha nem jön közbe a nagy nemzeti katasztrófa,
a renaissance művészet kilejezési formái épPúJJY át járták volna
művészeti életünket - emlékeket bőségesen hngyva maguk után.
-, amint azt a török uralom .elvonulása után a barokk, és al ba-

"rokkot követő művészeti irányok esetében tapas;jfalh(J)tjuk.
Szatmári felbecsülhetetlen értékű pastoforiumával kapcsolat

ba~ meg Rell jegyeznünk még valarnit:A nagy maauar műtörté
nész, Szőnyi Oltó jogosan említi egyi/c műoében; hogy a pécsi
székesegyház restaurálásakor (1882-1891) az akkori felfogásnak
megfelelően, a »stilusegység« nevében sok értékes, régi alkoiás:
távolit ottak el a templomból" Seatmár; oltára azonban a helyén
maradt. »Mert az átalakítók is műoéseek. ooliak« - írja Szőnyi.
A Corpus Ch1'isti kápolna oltára harmonikusan. illeszkedik a tem
plom eltérő si'ílusához, és a kápolrw" renaissance oüáráoo; a pé
csi dám. egyik legszebb iniérieurie. Nagy és dicső mult áhítat ot
keltő emléke. (Bőbel Hubert)
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