
mutatja az utat, hogyan lehetünk
magunkban és másokban is a krísz
tusi életnek élesztőt, ami kötelessé
günk. Talán szabad ilyen összefüg
gésben is utalni a husvét utáni 4.

NAPLÓ

vasárnap szentleckéjének szavaira:
"Értsétek meg szeretett testvéreim:
Legyen minden ember készséges a
hallgatásra, de meggondolt a be
szédben." (A.)

LOURDES A CENTENARIUMRA KÉSZűL. 1958. februárjában lesz
századik évfordulója a lourdesi csodás jelenésnek. Az IZlustration
című francia folyóirat evvel kapcsolatosan részletesen közli a nagysza~

bású centenáris előkészületeket, amelyek során a világhírű kegyhely
valósággal átalakul és újjáépül. És főként: kibővül. Mert a. zarándok"
tömegek befogadására szolgáló építmények már régóta szűknek bízo
nyúltak amúgy is. Igy például az új nagy bazilikában mindössze 5000
ember fér el, a többi ezrek és ezrek időnként kintrekednek. .

Maga II lourdesi püspök, Théas, vette kezébe a centenáris építkezések
irányítását. A nagyarányú tervek kidolgozásával egy hattagú építész
mérnök bízottsaget bízott meg, rnelynek élén nevéről következtetve (Pi
erre Vago - Vágó Péter?) egy bizonyára magyaT származású építész
áll, s kivüle részt vesz benne egy-egy olasz, svájci, angol, belga és fran
cia neves műépítész. A tervek készen vannak; a munkálatokkala jubile
umi évre készülnek el.

A tervekből egy egészen grandiózus átépítés és kibővítés körvonalai
bontakoznak ki. Lényeges változtatások a következők. A sekrestye ezen
túl nem fogja eltakarni a barlangot, hanem attól balra lesz. Előtte ed
dig kovácsolt vasrács volt; ezt is eltávolítják. A forrást borító cementla
pot üveglappal fogják helyettesíteni, hogy látható 'legyen. A medencék
számát is növelik, az eddigi kilenc helyett tizennégy medencét építenek,
'8 ezek nem lesznek egymáshoz olyan közel, mínt eddig. A medencék
átépítési munkálatai csak tél folyamán folyhatnak, amikor a betegek
nem fürödnek bennük. A medencék vize különben nyáron is csak II
fokos, megbetegedést mégsem okozott soha.

Eddig két szállódája volt a kegyhelynek. Az egyik, a "Hét fájdalom"~ .
ról elnevezett szálló tulságosan messze van a barlangtól, bent a város
ban; a másiknak, az "Asile"-nek is az a hátránya, hogy lakóinak keresz
tül kellett gyalogolniuk a városon, ha magához a kegyhelyhez akartak
jutni, azonkívül a Gave folyó ibalpartján olyan elhelyezésű, hogy épü
lettömbjével rontja a festői kilátást. S bár aszállodák közös termei
meglehetősen túlzsúfoltak voltak, a szükséglethez képest mégsem volt
elég férőhely.

Most új szálló épül a Gave [obbpartján, ezt a balparttal széles híd
köti össze. Az ablakok és a terraszok a bazilikára és a barlangrá nyil
nak, de azért elég távol annyira, hogya szálloda élete ne zavarja a
kegyhely áhitatát, A négyemeletes új szálloda 900 ágyas lesz, örökrnos
~ó Hfttel felszerelve. A fekvő betegek majd a földszinten nyernek elhe
lyezést a szállításuk megkönnyítése érdekében. s ez a földszinti ~pület~
rész a barlanara nyíló napos terraszban végződik. A szállodához a vá-'
roson kívül fekvő egyenes út vezet majd az állomásról. Közös termei
nem lesznek olyan túlzsúfoltak. Az épület szentmisék tartására és kör
menetek rendezésére is alkalmas lesz.
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A körmenetek rendjében is lesz újítás. Eddig zavarta az egészsé
ges zarándokokat, hogy meg kellett várniuk a betegek hosszú sorát,
mely keresztezte az ó menetüket. Ezentúl az egészségesek a híd jobb
oldalán fognak haladni a bazilikától a barlangig egy kis kerülővel. míg
a betegek baloldalt mennek egyenes úton.

Eddig két bazilikája volt a kegyhelynek. a gótikus stílusban épült
régi és egy új abb. Most eredeti építészeti megoldással egy földalatti har
madik templom épül, arányaira jellemző a aOx200 méteres méretszám s a
20.000-es férőhely.

A karmeliták, akik a barlanggal átellenben laktak, elköltöznek ko
lostorukból, s azt átengedik a' püspökségnek. - Két új szálló épül a
szegénysorsú zarándokok számára is, az egyik neve lesz ,pité St. Píerre",
a. másiké "Cité des Jeunes."

Hogy száz évvel a csodás jelenések után ilyen nagyszabású átépítési
munkálatok Váltak szükségessé, az a. legékesebb bizonysága annak a
megnemszűnő csodás kegyelern-áradatnak. mellyel a Szeplőtelen Fogan
tatás ú Szűz ezt a kis eldugott pireneusi városkát kitüntette, s melyben
folyamatosan, a jelenben is részesíti.

BARTHA DÉNES, egyik legkiválóbb zene-tudósunk arra a nemes
feladatra vállalkozott, hogy a zenekedvelők szívébe még jobban belepi-

. szi Bach, Mozart és Beethoven zenéjét. Ha szombatonkint, amikor elő

adásait tartja, végigtekintünk a Bartók terem sorain, vagy ha a könyv
kereskedésekben érdeklődünk az iránt, hogyan fogynak könyvei, bízvást
megállapíthatjuk, hogy sikeresen győzte le a nehézségeket és elérte célját.

Zéneértők és zene iránt érdeklődők egyaránt igen kedvező fogadta
tásban részesítik Bartha Dénes most megjelent Bach-éretrajzát. Közönsé
günk régóta nélkülözte Ha muz9ika atyjához" méltó életrajzot, s most
igazi örömmel forgatja ezt a szép és gazdagon illusztrált könyvet, mely
nemcsak a nagy zeneköltő életét ismerteti, hanem műveivel is alaposan
foglalkozik. Az egyes alkotásokat kitúnően elemzi, az egész nagy pályát
biztos arányérzékkel mutatia be, és mesteri módon érzékelteti, hogyan,
milyen körülmények között és milyen hatások mellett szűlettek meg az
egyes zeneművek.

Amilyen öröm számunkra ez a remek életrajz, annyira fájlaljuk,
hogy hallani még mindig nagyon ritkán hallhatjuk Bach műveit. Egy
két közismert alkotásán kívül jÓformán alíg szerepel ! Szinte sosem csen
dül fel jó magyar előadásban például a D-dur szvit (kivéve lassú té
telét), .nem is beszélve a versenymúvekről, melueket legföljebb csak
hanglemezről hallhatunk. Pedig Bach muzsikája igen népszerű, s ked
velőinek tábora egyre növekszik. Tanúsítja ezt templomainkban olykor
előadott egy-egy passiójánakrendkívül népes közönsége. Az átlagos ze
ne hallgatók is nagyon szívesen hallgatnák Bach műveit - minél többet
belőlük, s minél többször.

Bartha Dénes másik nemrégiben megjelent könyvének, a "Beetho
ven kilenc szimfóniájá"-nak más a célja: ez nem az átlagos zenekedve
lők érdeklődésére számít. "Ezt a könyvet elsősorban a muzsikus társa
dalomnak, a zenét tanuló ifjúságnak és a hang.1egyolvasó zeneértőknek

szánom" - hangoztatja a bevezetőben Bartha Déne~. Érzésiink: szerint
ez igy kissé kevesebbet mond a valóságnál, mert a könyvet kitűnően ka
matoztathatja mindenki, aki akár csak egy kissé is mélyebben érdeklő

dikBeethoven szimfóniái iránt. Minden egyes szimfónia elemzése előtt

ugyanis rövid, de alapos fejezet szól a mű keletkezéséről s hozza közel
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etTől az oldalTól a ~enét a magasabb zenei műveltséggel nem TendeI
kező olvas6hoz és muzsika-hallgat6hoz. Kit'Únő megvilágításban látjuk
Í{l'I/ Bach, M9zaTt, Haydn zenéjének hatását s azt, hogyan teszi magáévá,
hogyan dolgozza föl ezeket a hatásokat Beethoven, s hogyan alakítja ki
azután a maga páratlan egyéni muzsikiíját. '

Nyugodtan elmondhatjuk: a magyar Beethoven-irodalomnak most
m,4r két remek könyve van: Szabolési Bence már szinte klasszikusnak
számít6 Beethoven-könyve után most Bartha Dénesé a kilenc szimfó
niár6l.

A Bartók termi előadás-sorozatban Bartha Dénes Mozart életének
utolsó évtizedéről (1781-1791) adott képet. Az előadások legelső célja
talán az, hogya közönséget intenziv zenehallgatásra nevelje. Korunk
munkatempója mellett mind gyakoribb az úgynevezett "fásult zenehall
gató", aki nem elég élénken reagál a klasszikus zene szépségeire. Ez el
len a fásultság ellen is küzd Bartha Dénes. A Bartók teremben előadásain

sikerül olyan élé.nk, villamos, de ugyanakkor közvetlen 'légkört terem
tenie, amely teljesen alkalmas arra, hogya. hallgatóság, az előadó útmu
tatásával, hiánytalan zenei é~ményt nyerjen és megtanulja az igazi zene-
hallgatást. •

Az előadások hanglemez-műsorát Bartha Dénes kitűnően válogatta
egybe. Olyan műoek kerültek műsorra, mint a c-moll mise, a d-moll
zongoraverseny, a Figaro házassága, a Don Juan, a három utolsó nagy
szimfónia (esz-dur, g-moll, Jupiter), a Varázsfuvola, a tíz esztendős benső

tisztulás csucsa, a Requiem, és még sok egyéb remek. Ezekből a szemel
vényekből és zenei illusztrációkból, a mindig szellemes és mélyreható,
zenei és lélektani elemzéseiben egyaránt kiváló előadásokból, a kortár
sak leveleiből és az egykoru dokumentumokból vett idézetek nyomán
olyan plasztikus, élő és hiteles kép alakult ki a hallgatókban a nagy mu
zsikusról, hogy szinte személyes közelségbe kerültek egyénis,égéhez, vilá
gához, muzsikájához.

Bartha Dénes nagyon jó előadó: mindvégig lebilincselóen érdekes,
friss, közvetlen: sosem kelti azt a benyomást, hogy most halott anyag
gal foglalkozunk; nem múzeumba kalauzol, hanem - nem utolsó sorban
közvetlen humorával - életet közvetít. Hallgatói szeretnék, ha hamaro
san könyvalakban láthatnák viszont ezeket az előadáSokat, illetve ezek
nek anyagát: egy a Bach-életrajzhozhasonló Mozart-könyvben!

Az előadá!rok mindig zsufolt nézőtér előtt kerültek sorra; küZönösen
örvendetes, hogyahallgatóságnak wgalább a fele - húsz éven aluli.
Nemrégiben olvastam egy, riport-~orozatot a "Béke és szabadság"-ban;
{LZ író meglehetósen szomorú képet rajzolt egyes fiatalokról, s a végén
nyitva hagyta a kérdést: "Ez volna-e a mai fiatalság 7" - Nem. Sze
rintem a "mai fiatalság" ott ül a Bartók teremben, tanul, művelódik és
figyelmesen hallgatja annak a zenetudósnak a szavait, a,ki pályája egyik
szép állomására jutott el két kiváló könyvével. (R. L.)

AZ OLVASO NAPLOJA. Egy kis hazai utazásra hív.om meg olvasó
társaimat. Mert míért tartsam meg önző módon magamnak ezt az örö
met? Hetek, hónapok óta ugyanis ezzel sz6rakozom: leülök a szobám-'
ban s egy-egy könyv segítségével utazni kezdek - sorra látogatom ha
zánk szép városait, Egert például, ahol Gerő bászló a kalauzom, Sopront,
melynek nevezetességeire Csatkai Endre hívja föl a figyelmemet (mínd
két könyv, s az utóbbi, a Sopronról szóló rövid időn belül második ki
adásban! a Képzőművészeti Alap Kiadóvállalatánál jelent meg, a Ma-
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gyaT Műemlékek sorozatban), meg Veszprémet, melyen ritka alaposság
gal és ízléssel Korompay György vezet végig (ezt a rendkívül szépen ki
állított, gazdagon, egészen elsőrangú fényképekkel Illusztrált, remek köny
vet a Műszaki Könyvkiadó jelentette meg egy VáTosképek-Műeml.ékek.

címmel induló sorozatban).
Sajnos, igazán nem vagyunk túlságosan gazdagok műemlékekben.

Nem mintha nem .lettek volna már a középkorban is nagyszerű reme
keink, románok és gótikusak, majd reneszánsz stílusúak; .de ezt a virág
zó, anyagilag is, kulturában is gazdag Magyarországot valósággal leta
rolták a rnostoha idők. Csak romok, törmelékek maradtak belőle, és írá
sos följegyzések tanúskodnak róla. Csak ezekből tudja rekonstruálni a
képzelet azt, hogy mi lehetett itt történelmünk első, kedvezőbb száza
daiban, Árpádok, Anjouk, Hunyadiak alatt, s mi ment veszendőbe utá
nuk, a folytonos háborúkban és a rnegszállö török ~óvoltábó1. Hány Ják
és hány Zsámbék lehetett [tt (ez utóbbiról igen jó kis ismertetést írt leg
utóbb TomboT Ilona a népszerű Műeml.ékeink sorozatban); mílyen szor
gos és színvonalas építő és kőfaragó tevékenységre következtethetünk
abból a töredék-anyagból, amelyet kutatóink elénk v.árnak, színte fog
gal-körömmel harcolva ki őket a sokszoros átépítések és nem egyszer
igen szerencsétlen átalakítások alól! - mint Csemegi József tette leg
utóbb a budavári f6templomnál (az ő kiváló művét mult számunkban
ismertettük), vagy mint Korompay György teszí Veszprémben ... és a
(februári számunkban. ismertetett) hatalmas, impozáns mű, a Budapest
Műemlékei első kötetének kitűnő műtörténész-gárdája tette a középkori
Buda emlékeinek föltárásával és főldolgozásával.

Milyen lehetett Zsigmond és Mátyás Budája? Milyen a reneszánsz
Eger Dóczi Orbán idejében? Milyen Veszprém akkor, amikor a kis Szent
Margit nevelkedett klastromának falai közt? Csak romjaikból, törmelé
keikből lehet sejtenünk. Milyen a Nyulak Szigete "Margit asszony" ide
jén, vagy azelőtt, hogy apácái elmenekültek s a török megrohanta? Mi
Iyen a kerengő, ahová hanyatt-homlok menekült föl a provinciális a
Duna hirtelen áradása elől? Már csak a Margit-legenda sorai nyomán
idézhetjük magunk elé, vagy Lux Kálmán rekonstrukció-rajzaí alapján.

Míndez elmerült, elpusztult. 'Abban a kis könyvben, amelyet Eeuerné
T6th R6zsa irt a Margitszigetről (ugyancsak a Műemlékeínk sorozatban);
van egymással szemben két kép (a 28-29. lapon). Az egyik a premontrei
prépostságí kápolna romjait ábrázolja a felépítés előtt, a másik a Lux
Kálmán és Kiss Kolozs buzgalmából ujra fölépített, rekonsruált pre
montrei kápolnát. Milyen beszédes így szembeállítva ez a két kép! Az
egyik azt mutatja, mi volt, vagy mi lehetett itt egykor; a másik azt, mí
maradt abból, ami volt. Egy szép, nemes román épületből - egy csonka"
málló faldarab !

. Amikor a. törököt kiverték, a romokon ismét megindult az élet. A
XVIII. században a püspökök sorra visszaköltöznek székhelyükre; ekkor
indulnak meg általában azok a nagyarányú építkezések, melyek legtöbb
hazai városképünket a máig látható (de sajnos sokszorosan megzavart. íz
léstelenül megbontott) barokk-copf-klasszicízálő stílusban kialakították.
De érdekes - erre Korompay György figyelmeztet sokszor új szernponttr
városkép-történeti vizsgálataiban Veszprémmel kapcsolatban - hogy e2;

az új barokkos város a nagyrészt elpusztult középkorira települt rá, azon
épült tovább, és a barokk-copf· város lényegében, strukturájában volta
ltéppen középkori. Igy van ez Eger esetében is.
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· Hogy a török ipők után mílyen hatalmas arányú építkezés índult,
meg, elsősorban az. elpusztult egyházi épületek, kiváltképpen templomok.
pótlására, azt hirtelenében egy egykorú adattal szemléltethetem. Mikor
1746-ban meghalt Esterházy Imre prímás, Bíró Márton veszprémi püspök
tartotta fölötte a halotti beszédet. Ebben így foglalja össze a nagy épít
tető tevékenységet: Veszprémben "roppant" templomot emeltetett Szerit.
Mihály arkangyal tiszteletére, tornyait vörösrézzel födette és négy ha
rangot adott az egyháznak; Pozsonyban a Szent Márton templomban
Szent Mártonnak oltárt és szobrot állíttatott, 6000 forint ára miseruhát
adományozott, Alamizsnás Szent János tiszteletére vörösmárvány kápol
nát és abban magának márvány sírt készíttetett 40.000 forint költséggel;.
a falakon kívül az Erzsébet-apácák klastromára és templomára "szent.
tékozlással" 141'-000 forintot adott, s ugyanott további nagy összegeket
az orsolyák, piaristák, kapucinusok és ferencesek házaira és templomá
ra; érseksége területén hetven templomot és plébániaházat emelt vagy
restauráltatott; mindent egybevetve "Isten dicsőségére egész életében'
több s nagyobb summa pénzt kiadott két milliomnál".

Veszprémről lévén szó Korompay György kitűnő könyve kapcsán,..
hadd idézzek még egy egykorú dokumentumot; ez ugyancsak Bíró M:ír
tontól való, aki maga is nagy építtető volt, 1728-ban Szent Imre napján
az országgyűlés alkalmával a pozsonyi ferencesek templomában prédikált:
és Szent Imréről szólva médját ejtette, hogy a "második Imre herceg",
Esterházy prímás érdemeit is magasztalja, elsősorban veszprémi "bőséges,

majd mondhatom, szentséges tékozlással kíméletlenül kiöntött költségű"

építkezései miatt. '"Itten gondolkodván a veszprémi templomnak boldog_o
ságárul és szerencséjérül - mondta (Szent Imre veszprémi látomásával
kapcsolatban) - meg nem tartóztathatom magamat, hogy föl ne kiálta-
nék: ó halhatatlan dicsőséggel megdicsőített és Imre hercegekkel sze
renesés veszprémi templom, amely elsőben Szent Imre herceg által csu-
dálatos szeritségnek és isteni jelenésnek helyévé löttél, azután pedig csak
nemrégen mindeneknek álmélkodására ugyan Imre herceg (azaz Ester
házy) által nagy szépen fölékesíttettél; néma szólással örökön örökké
hirdessed a te Imréidnek hozzád való kegyességét, nagy szeretetét. Mél
tóságos prímás, kegyelmes uram! a csókrul (azaz Szent Imre Panl'lon-'
halmán Mórnak adott hét csókjáról) vagyon ezen együgyü prédikációm,.
engedje meg ezért hercegséged, hogy alázatosan megcsókolhassam her
cegségednek jobb kezét és mondhassam el azon versecskéket, melyeket.
kercegséged istenes költsége á~ 'al megkészülvén a veszprémi templom
és legelőször Szent Mihály arkangyal napján én méltatlan prédikálván,..
a prédikálószékbül mondottam:

Éljél azért sokáig kegyelmes hercegünk
Az Istennek, csásaárnak, országnak, minékünk,
Vedd kedvesen hálaadó csekély dícséretünk,
Kegyelmídben,' engedjed, hogy dicsekedhessünk.

A te nagy jóvoltodat friss emlékezettel
Mi mindörökké hirdetjük új dicsekedéssel,
Mivel Veszprém városát ily szép épülettel
Megújítád, s kiáltjuk: élj! élj! friss élettel.

Valamennyi kövek vannak e templomban,
Mennyin lesznek veszprémi nemes káptalanban,
Hányszor szélnak a harangok e magas tornyokban,
Részesüljél annyi testi-lelki jókban.
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Ezt a barokkosan ömlengő köszöntő verset igazán nem azért idéztem,
.mintha jó vers volna, hanem csupán azért, mert jellemzően mutatja azt
.a Ielkességet, lendületet, amely ezeket a török utáni építkezéseket su
galta és áthatotta.· Nemcsak Veszprémben, nemcsak Egerben, hanem
.szerte az országban. Az elpusztult Alföldön is. Kalocsán például, ahol
Patatich Gábor érsek "káptalanjával ujonnan fölékesítette" a Boldogságos
;Szűz tiszteletére a "roppant templomot", s új díszre hozta "ama régi és
könnyhullatásokra méltó utálatosságoknak pusztaságábul"; úgy hogy
"amit a l'0gányság régen elpusztított és a mostoha idő igen megrútított",
az most új szépségre jut annak a Patatich Gábornak a buzgalmából, aki
ről azt is tudjuk, hogy nemcsak általában a Szűzanyának, hanem külö
nösen Mária mennybevítelének volt nagy tisztelője: "Ezt az ő dicsősé

ges .mennybevitelit is különös és ritka példája szentséges 'és ritka csele
kedetekkel és költségekkel ékesíteti, dicsőíti é90 magasztalja" .. , Vagy 
másik alföldi példa - "a nemes Kunság-béli helységben, Félegyházán",
ahol a város "sok költségekkel, terhes fáradságokkal új kő egyházat
emelt" Mária tiszteletére, és - mint a ferences Telek József prédikálta
- oltalmul is magának, "e tágas pusztaságon és vad ellenségektül ije-
-delmes földön minden gyámoltalan szorongattatásaíban", Mert - s ezt
is az akkori templomépítő idők hangulatának jellemzésére idézem - "mi
volt eleinte, csak ezelőtt harminc esztendőkkel is Félegyháza ? Sokkal
gyámoltalanabb elhagyatott hely volt, mint régen a Zakariás háza. A
föld rnerő nén .a puszta volt és az isteni dicséreteknek zengését éppen
-nem hangoztatta. A néma pusztákon járó emberelt nem szabadultak, ha
nem inkább békeveredtek a rut bűnök kötelékeibe" . .. De most már "a
puszták szólanak, mídőn minden nap szépen hangoztatják az isteni dicsé
-reteknek zengedezését; már bűnbe keveredett Jánosok szabadulnak" ...
A népszónok - népnek szóló és a hívő nép szívéből beszélő - Telek Jó
zsef örvendő szavaiból kiérzi az ember, mit jelenthetett a török-sanyar
gatta alföldi magyar népnek, amikor ujra hallhatta a harangszót, s ami
kor a puszták messzeségéből hazafelé tekintve a kék látóhatáron ott
láthatta városa új templomának hívogató fehér tornyát ....

Városképeink művészi egységén sokat rontott az utolsó száz-százöt
ven esztendőnek a stílus-követelményekkel nem sokat törődő építkezése,
meg a sok -kellő izlés nélkül, vagy a legtöbb esetben egyszeruen csak:
Izléstelenül és tapintatlanul végrehajtott restaurálás és átalakítás. De
még többet s még jóvátehetetlenebbül pusztított a háború. Az embernek
valósággal elszorul a szíve, amikor például Csatkai Endre Sopronról
-szóló nagyon szép könyvét lapozgatva képaláírásokban vagy magyaráza-
-tokban lépten-nyomon ilyesféle megjegyzésekre bukkan: elpusztult 1944-
45.,ben, a bombázások következtében erősen megrongálódott, a háborús
-események folytán súlyosan megsérült... Annál örvendetesebb viszont
:az a gondosság, szeretet .és szakértelem, amellyel államunk megmaradt
műemlékeínket kezeli és védi j annál vígasztalóbb a műemlékeknek az a
nálunk mindeddig páratlan kultusza, amelyetépítészeink. műtörténésze

ink, történészeink és művészeink ápolnak, s amelyet közönségünk egyre
1elkesebb megértéssel fogad. A műemlékek ma már nem puszta idegen
forgalmi látványosságok, nem is a szűk tudós közönség belügye. hanem
valóban közügy, valóban míndnváiunk kincse; nem díszlet. hanem éle
tünk 'szerves tartozéka. élő, és tudósaink jóvoltából egyre élőbb (s egyre
több és több ember számára élő)' multunk. Műemlékeink kultusza és mai
'Propagandája (hogy valóban hozzáértő tudósok hozzák közel a műemlé-

324



keket a ma emberéhez közérthető és szakértő földolgozásban) - .nem
zetnevelés is.

tró és írodalrnat szeretö olvasó számára külön öröm, ha a szerzők

az. esetleges irodalmi érdekú vonatkozásokat is megemlítik. Hányszor:
segíthet közelebb egy-egy művész,.költő, regényíró vagy tudós egyéni
ségének megértéséhez. ha képet kapunk a környezetről, amelyben élt ~

S milyen jó, ha mínél jobban "lokalizálni" tudjuk íróink életének mi
nél több mozzanatát - évét, napját, akár óráját! Hogy csak egy (s tga
zán nem műemléki vonatkozású !) példát hozzak elő: milyen elgondolkoz
tató emberi dokumentum, mennyt mindent megsejtet ebből a végülis
tragédiába zuhanó életből, milyen titkos bepillantást enged ebbe a· kü
lönös, zárkózott életbe az a kép, amelyben (a Vigilia 1955. évi novem
beri számában) Zimándi István elénk rajzolta Péterfy Jenő szomorú
féli-kültelki udvari lakását, ahol- egyszer r már öngyilkos. akart lenni;
s ahol a tragédiáról szólö tanulmányait irta ! .. , A Sopronról szóló kötet
lapozgatása közben hosszan elnézheti az ember a Schwartz-házat, ahol
Liszt Ferenc adott házi hangversenyt, a Stahrenberg-házat, melyben If
diák Berzsenyi meg-megfordulhatott, meg az árkádos udvari Sax-házat,
ahol a tudós Révay Miklós lakott 1800-ban. Veszprém épületeinek "iro
dalmi vonatkozása": a ferences templomban nyugszik Anyos Pál, akí
itt: az Anyos utca egyik házában halt meg, pár .hónap híján huszonnyolc
éves korában, 1784 szeptember 5-én. De van Korompay Györ-gy Veszprém
1'61 szóló könyvében még egy kép, amelyhez irodalmi vonatkozás fűződik

(ezt nem említi a szerző): a szép könyv 215. lapján látható a Toborzó
utca 9 szám alatti "klasszicista épület tornácos udvari homlokzata"; ez
a ház a Cholnoky-családé volt, itt született Cholnoky Viktor, a század
első évtizedének ez a kitűnő, méltatlanul elfelejtett novellistája, a
..Tammuz", a "Nehusztán meséiből", "Az Aleríon-madár vére" írója,
Amanehich Trivulzió felejthetetlen alakjának megteremtője, utóbb si
ferencvárosi "Senki Szigetének" álmodozó lakója (1869-1912). :es itt
született öccse, Cholnoky László (1879-1929), ez a szintén majdnem tel
jesen, és szintén nagyon igazságtalanul elfelejtett író, aki furcsa, félig
reális, félig-káprázat, álom s való határán' imbolygó novelláival és kis
regényeível. . a "Prikk mennyeí utjá"-val, a "Tarflás"-sal s még egy-két
írásával szinte egyedülálló jelenség irodalmunkban. Schöpflin Aladár ir
ta: "A Prikk mennyei utja az alkoholista lelkiállapotnak olyan mély és
hiteles ábrázolása, amilyen talán az egész világirodalomban nincs.' Ket
ten (a két Cholnoky) jelentik nálunk az irodalomnak azt a különleges
vonalát, mely E. T. A. Hoffmanntól Poen és De Quinceyn át vezet hozzá
juk".

Aki ismeri Cholnoky Viktor írásait, hozzáteheti: Hoffmann és Poe
mellett, akik talán hatottak rá, (de hatott Jókai is), ez az irodalmunkban
,.különleges vonal" sajátosan és tudatosan magyar volt, és tudatosan du
nántúli, "pannon". Világosan vallja ezt a "Nehusztán meséib61" egyik
dialógusa, a "Pannonizmus". Ebben Cholnoky Berzsenyin, Vörösmartyn,
"Deák Ferenc örökké elmondásra, anekdotázásra beigazodott kivoltán",
az elbeszélésre "új, egészen pannon versformát kitaláló" Kisfaludy Sán
doron át egészen a mítíkus "szemnon elmondásvágy széles epikumáig"
Vezeti, vagy inkább talán álmodja vissza a maga írói családfáját- s a
maga lelkének, a "pannon" léleknek azt az "olthatatlan beszédvágyát,
amiben benne van a hős faj epikus elmondó ösztöne s a kelta félleigá
zottságának a szatirája is".
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Valóban:. ez a hang. ez az ihlet, ez a világ, a Cholnokyaké, nem 'Hoff
mannból, nem De Quinceyból eredt. Ez itt született a "panJlon" földön,
Cholnoky Viktor legendás magyar-kelta keveredésű, Pannóniájában, s
egy magyar tipus vérben-lélekben túlérett, őszi-ragyogású kulturájában.
Ott Veszprémben, abban a szép, klasszicista ízlésű Toborzó utcai házban.

(")

V A'RG HA DAMJAN HALALARA. Mosonszentmiklóson, szülófalujá
nak .temetójé~en tért meg őseihez az elmult magyar félszázadnak egyik
leglelkesebb lelkű és legtevékenyebb lendületű szerzetes-tanári egyéni
sége, akinek nevét, - "Isten szerén t tartván ~zomorúságot" - immáron
csak így sóhajthatjuk meg: Néhai való jó Vargha Damjá'R,! ... ,,0, sira'"
mok hol vattok ? Hol vattok kennyhullatásoknak bőséges kutfejei ? In
.duljatok' meg, kérlek, én siralmamra I" - száll rá veszteség-területének, a
.az eltünt századok messzeségéből az ő kedves tudomány-területének, a
kódex-irodalomnak szomorúsága, amikor itt hag1lott, abbamaradt sok
sok elárvult terve, 'kézirata mellől mély kegyelettel idézzük vissza fárad
hatatlan munkásságában ellobbant életének nemes, áldott értékeit.

Harmónikus, önmagához mindig hűséges, derűs lélek volt. "Ha te
jól és kegyesenélendesz, soha szomorúnem lész, mert az jó.életnek min-
,aenkoron öröme vagyon I" - jutnak róla eszünkbe Szent Izodorusnak
k6des"illatú szavai. Boldog alkotó maradt évei minden fordulataiban,
sohasem fogyott el benne ,;a nagy szorgalmatosságnak" sem "figyelmes
elméje", sem "monostori szerzetosséqe", sem "társaságos szeretete". El11I
középkori áhítatú tudósnak, egy önzetlenül igénytelen, naivul.gyermeteg
clairvauxi szerzetesnek és egy modern korérzéklésű, szociáHs tempera
mentumú papnak volt a szerencsés szintézise. Jelszava ez lehetett volna:
,,,Igen fesvén az, kinek nem elég az Úr!"

Ritka gazdng és egész életet élt abban az értelemben, hogy szerze
tesi, papi és tanári hivatásának úgyszólván minden lehetőségét kime1i
tette ahhoz, hogy eszményeit önmagát kiáradóan szolgálja..Volt benne
valami egy tőről, fakadt kettősség, amely aztán "az jószágos mivelköde
tek" egységében olvadt össze. Tudós volt, aki átélte a megismerés intel
lektuális örömeit és objektiv eredményekkel gyarapította tudománya te
TÜletét. Ez az elméleti magatartás azonban nem elégítette ki, kilépett
belőle: "az isteni és az atllafiúi ájtatosságban" is "akarván tudományát
ÖTegbbé lennie". Alapjában tudomány-eszményiségét életté átváltó, vi-

,.lágnézeti apostol volt "Úr Istennek és tudománynak h{ízába'méltó,mi
képpen cédrusnak ékessége".

Mint tanár, Gyulai Pál tanítványa és az ő neveZte nemzedékhez tar:'
tozott. Előtte, szemináriumában tartotta a kódex-irodalomnak szokatlan
köréból vett els6 felolvasását s ez maradt· mindvégig működésének terii

'lete. Kutatásain4k állandóan szorgos gondja sok értékes adattal világf
totta meg és Mmtette ki e korra vonatkozó irodf.llom-ismeretünket. Min
dennél fájóbb kár azonban, hogy munkássága vegső céljához: kódexeink

'forrásainak rendszerező összefoglalásáig nem jutott el. Idő-ökonómiáján,

munka-egységén, szellemi egyirányúságán, ezeket megbontva, lassan osz-
tozkodni kezdett mindinkább külső aktivitásJJa. áthajZ6 érdeklődése és
-vonzalma. S ha ezek nem is s%akftották el közél)iskolai, majd egyetemi
katedráinak eszméit61, a Szent István Akadémia és a Magyar Tudomá

-nyos Akadémia geniusaitól és tudománya örömeitől, de elvonták tőlük

eddigi tudományos munkássága ihlet-egységét és intenzitását.' Itt kezdő
dött el Vargha Damjánban az az elvi és gyakorlati l'árhuzamosság,
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amelyben a tudós fölé egyre magasabban nótt meg a Jósdg és· szeretet
evangéliumi embere,. akinek egyre finomultabbá válik fogyatékossága a
íJyakorlati problémák felismerésében.

Ciszterci-rendi székesfehérvári tanárságához fűződik il. magyar val
lásos életet kihatásaiban egyik legterm~kenllebbensugalló tette: a Szent
Imre-kuLtusz felélesztése, amely egyszerre meghódította az egész orszá
íJot. Ugyancsak itt irja meg egészen új módszerű imakönyvét: Kis Jézu
.som! örömöm!, amelyben szakít az imakönyvek elnyűtt hagyománya..
nak sablonjával és új formára talál rá. Mint a rend budapesti Szent
Imre-gimnáziumának tanára alkotja meg szociális érzületének és ifjú
jJág-szeretetének egyik legáldottabb intézményét: az Adalbertinumot,
amellyel a szegénysorsú egyetemi h4llgatóknak anyagi ellátásáról kívánt
íJondoskodni. Ez az alkotása mintegy bevezetése volt ahhoz a monumen
tális kollégiumhoz, amelyet pécsi egyetemi tanársága idején állított fel
Maurinum névvel az egyetemi ifjúság részére, s amely legnagyobb sza
bású és jelentőségű karitativ megnyilatkozása volt. Közben maradt ide
je arra is, hogy tudományos foly6iratokban, hitbuzgalmi lapokban, fel
()lvasó üléseken, szószékeken és társadalmi egyesületekben hallassa. és
Iáttassa igéit. Nyugalomba vonulása után visszatéf' a vallásos ihletl'isű

irodalomhoz és az Assumptio magyar irodalmát akarja megírni. Feladata
azonban oly nagyra méretezett, hogy egyedül már nem tud rá válZálkozni.
Ezért munkaközösséget szervez témája kidolgozásáTa. Ehhez azonban
máT elfogyott belső és külső ideje. .

Halála szimbolumba kívánkoz6an szép. Az Assumptio égbe vezet6
irodalmának hófehér lépcsőin indult el az örökkévalóság fell'! .••

(B r i s it s F r i g 11 e s)

A LASCAUXI EMBER. Ezerki1encszázne~enkoraőszén a délnyu
gatfranciaországi Dordogne közelében lévő falucskában négy legényke
felfedezóútra )ndult. Az erdőben egy kidőlt óriástölgy gyökérvilágában

. üregbe lehetett leereszkedni s egy öregasszony, amikor kecskéjét földelte
el itt, alagútra akadt. Ez a földalatti járat - a falubeliek 'hiedeime sze
rínt - a közeli várromhoz vezet. A négy fiú viharlámpát is vitt magával,
így a hosszú, keskeny földalatti sikátoron kötél nélkül is elígazodtak, A
járat enyhe lejtéssel vezetett a föld gyomrába s amikor torkolatához ér
tek - egyszerre hatalmas földalatti krétateremben találták magukat.

A lámpa gyenge fénye alig-alig oldta fel a sötétséget, amikor szemük
a sziklafalon vágtató bölényalakra tévedt. Ameddig elért a derengő vilá
gosság - mindenütt csodálatos élethűségű. megdöbbentő plaszticitású
állatábrázolások bukkantak fel: nem is elszórtan - a boltozatos terem
ben mintha végtelen menete vonult volna vörös, f~ete, okkerszfnű ős

kori lovaknak, bikáknak, bölényeknek, szarvasfajtáknak.
Ez a vidék egyik kedvelt lakóhelye volt a késeibb csisz.olt kőkorszak

főként barlangban lakó emberének s a fiúka:t (nevüket feljegyezte a
prehis.t6ria) úgy nevelték, hogy ha folyóparton, kavíesbányában, barlang
banpattintott kőszakócákatlelnek,ne ·hajítsák el, adják le az iskolában.
fgy a "hajdani" fogalma nem volt tőlük egészen idegen. A földalátti vi
lágban vad táncba kezdtek: "ez az ó barlangjuk", melynek titkát esak
ők négyen ismerik. A fóteremból hosszú járatok ágaztak el: kötél nélkül
ide már nem merészkedtek. Felkerekedtek, megeskették egymást a ti
toktartásra s másnap eJ(Y ötödik barátjukkal együtt hosszú kötéllel együtt
tértek vissza. fln' egy újabb sikátoron át ein- második kiszélesedő terem
hez értek, melynek - szemükben - hajóalakja volt (ma is {gy hivják
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"nave".,nak a tudomány világában) itt is új és' új alakok, ábrázolások,
valóságos frizek borították a falakat; néha oly keskeny. volt a járat, hogy
csak vékony fiútestük tudott rajta áthatolní. Itt már sokhelyen a lágy
krétafalba vájt őskori, gyakran színezett állatképek, "dombormüvek', vál
tották fel a festményeket. Bár itt-ott homályosabb. elmosódottabb volt
a színük, de élethűségben, lendületben, szintechnikában alig maradtak
el a főhajó alakjai mögött.

. Lent, a lejtős út egy metszőpontján mélyedés támadt: ez lehetett az
őskori kút vagy forrás pereme. Ide csak kötélen lehetett leereszkedni: a
fiúk ide is, persze, lejutottak - s itt bonyolult bölényábrázolásra buk
kantak, melynek oldalán egy furcsa, keskeny fekvő figura körvonalait
pillantották meg s egy hosszú, egyenes lábon álló madarat.

Estére a fiúk félve kopogtattak be a falu tanítójához, aki ilyen régi
régi dolgokban tudós ember hirében állott, de tanítványaival szemben
eléggé bizalmatlan volt. A tanítónak - a sors furcsa iróniája - Laval
volt a neve. Szpekticizmusa csak másnap oldódott fel annyira-amennyire,
ő is vette viharlámpáját s. megindult'a titokzatos vargabetűket tevő fiúk
nyomában. Laval yolt az, első "tudományos szakértő", aki rádöbbent arra,
hogy itt páratlan, ~elbecsülhetetlen értékű prehisztorikus lelettel állnak
szemben.

Franciaország tragikus hónapokat élt át, a német megszállás reme
menekülésre késztette nemcsak a főváros, de a nagyobb vidéki városok
lakóit is. A "titok" ebben a légkörben szimbolikus, majdnem politikai
jelleget kapott: megszálló soha ne tehesse be a lábát ebbe az elvarázsolt
világba. De a menekülés - ez. is a véletlen műve - a lascauxi barlang
közelébe, egy csendes plébániára sodorta a .legnagyobb élő francia pre
hisztorikust, Breuil abbét, akinek hatalmas műve "Négyszáz évszázad
falfestményei"- a mai óstörténet alapvető könyve, Breuil atya három
nap mulva már izgwomtól repesve ott járt a fiúk nyomában (az öt legény
közül kettő-kettő éjjel-nappal "őrt·állt' a barlang bejáratánál, nehogy
a szállíngózó hírekre kívánest falusiak ellepjék birodalmukat. Ennek le
het köszönni, hogy Lascauxaz, első naptól kezdve sértetlen .maradt).
Amikor a magukkal vitt lámpák fényében az' ősz tudós szeme felmérte
az ősember rejtett világának' kincseit ..;;. első megjegyzése ez volt:
"szebb mint Altamira" - mert eddig az őstőrténészek ezt az északspa
nyolerezági barlangot tekintették hosszú évtizedek óta a "parietális" fes
tészet őskori Mekkájának.

Breuil abbé felvézolta az alaprajzot, végigjárta az összes síkátorokat,
leereszkedett a "kut"-hoz, lámpafénynél közvetlen közelről vizsgálta az
egyes ábrázolásokat, festékmintát vett, megállapította, hogy egyes állat
képeket sok-sok rétegben festettek át. A kíváncsiaknak, akik ujból és
újból ezt a kérdést szegezték felé: "milyen régiek a képek" - elgondo.>
kozv8:'felelte: legalább tizenötezer s. legfeljebb huszonötezer esztendő. Ö
volt ~,első, aki felmérte, hogy itt talán igen rövidéletű nemzedékek
csodálatos ihlettel és készséggel megáldott mesterei vették át egymástól
a "szerszámot", ami botvége. üres csont lehetett, melybe színes porrá
zúzott sokkert gyüjtöttek s ezt ráfutták abenedvesített konturokkal már
elhatárolt falra, ilyen lehetett a véső - egy kibegyezett kődarab, a
símításra egy lapos csont'... Breuil értékelte a rnűvészeket: a két. táma
dásra induló, borzoltszórú, fekete bölény ihletett m'l1vés% csod41ato8all
természethű alkotása" a "Hajó" képei már gyengébbek, míntha hanyat
lást mutatnának. A legnagyobb izgalmat a '"kut" peremén' lévő ,.kom
pozíció" váltotta ki a tudósból. A keskeny, földönfekvő, meztelennek lát-
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szó, az ősbölénytől nyilván letepert, csak konturozott alak - ember volt.
Az egyetlen emberábrázolás Lascauxban s az az európai prehisztorikus
barlangképek világában is úgyszólván egyedüláll. Maga a csoportkép va
lamilyen tragédia tükörképe: két őskori állat viadala, egy madár s egy,
a küzdelemben elbukott ember, egy lándzsa vagy nyíl, mely az ősállat

oldalába hatolt. Breuil közelebbről megvizsgálta a "főállatot", a bölényt:
festékréteg festékréteg alatt húzódott s óvatos becsléssel is "többezer
évre" értékelhették azt az időt, mely alatt itt, a lascauxi barlang szinte
rejtett szentélyében ez az ábrázolás "kultikus" célokat szelgálhatott.

S itt jutunk el a prehisztorikus ábrázolások egyszeru ismertetésének
problémájától ahhoz a mélyebb, emberibb dilemmáig: mit is jelent szá
munkra Lascaux? Az a művész, aki a "kínai" lovak frízét, vagy a le
helletfinom rénszarvasokat lehelte úgyszólván rá asziklafalra - ember
volt, hozzánk hasonló, életet megfigyelő, színes fantáziájú, perspektivikus
képességű - végtelen messze a Neandervölgy ősemberétől. e szűkkopo

nyájú, hajlottan járó, a hangot nyilván még nem artikuláló lénytől. A
lascauxi barlang nem volt a szó szoros értelmében "lakóhely", település
- a végzett ásatások nem tártak fel tüzhelymaradékokat - csak a
"Nave" környékén, mely akkor félig a felszínen lehetett. Igy nyilvánvaló
az a feltevés, hogy a barlang - más, a szélesebb környéken lévő barlan
gokkal együtt - az "aurignaci" ősember kultikus szentélye lehetett 
olyanféle találkozóhelv. ahol már az emberi beszéd, szervezés s nyilván
valóan transzcendentális érzések is kifejezésre jutottak. Breuil abbé fel
tevése, hogy a barlang főteste eredetileg a ló-kultusz szolgálatában állt:
a lófrizek a domináns művészi alkotások s a mögérük, környékükre fes
tett vagy karcolt egyéb állatábrázolások alighanem későbbi eredetűek.

Igaza volt-e Breuil atyának, amikor á becslések szerint húszezer esz
tendő körülre tette a képek korát? Néhány évvel ezelőtt az atomkutatá
sokkal kapcsolatban olyan rádióaktív szénhez jutottak - a tudomány
világában Carbon 14 a neve - mely érzékenyen jelzi egyes csontok re
akcióit. A prehisztorikusok s paleontologusok ennek már kidolgozták
rendszerét s a C14-el végzett kísérletek alapján időtabellákat szerkesztet
tek, melyek segítségével minden megvizsgált csontnak százéves pontos
sággal meg lehet állapítani korát. A lascauxí barlangban talált csontok
e táblázat szerint - tizenháromezerötszáz évesek!

Lascaux öt esztendeig a montignaciaknak (ez a közeli falu) s Breuil
atya hiveinek titka volt - 1946-ban nyitották meg a közőnség számára,
miután előbb bevezették a villanyvilágítást (bár kisteljesítményű lám
pákkal, nehogy a sugárzó hő árthasson esetleg a képeknek) s azóta Las
caux az érdeklődök közkincse. Irodalma most kezd kialakulni. Az els6
lelkes közlések után módszeresebb, mélyebb, elemzőbb megvilágításba
kerül a barlang elsüllyedt világa. Zoologusok tanulmányozták a "bos
prímttívus" formáját, a ,,kínai" lovak fajtáját, etnográfusok igyekeznek
a ma élő primitiv népek analógiájára felvázolni e barlangi ősélet jellemző

vonalait. De ugyanígy elmélet elméletet kerget, amikor megfejteni pró
bálják azokat a titokzatos jeleket (többszínű, durván kockázott mezők

jobbára), melyek bizonyos rendszer szerint helyezkednek el s egyesek
szerint már "ideogrammák" jellegével birnak, tehát a lascauxi ősember

eljutott volna az "írás" pereméig.
Az a világ, melyet Breuil atya öt fiú s egy tanító társaságában nil

lantott meg először - talán lassabban hatolt be a világ kulturális köz
tudatába, mint ahogy erre jelentőségénél fogva igényt tarthatna. Az em-
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ber óstörténete aránylag fiatal tudomány: Lascaux felfedezése - úgy
érezzük - néhány nagyon értékes lappal gyarapítja mindazt a meglehe
tősen homályos s bizonytalan körvonalú ismeretet, amit távoli őseinkkel

kapcsolatban mindeddig felderített a prehistoria. P. L.

A NAGY KORREKTOR. 1723-ban egy 17 éves amerikai születésű

fiatalember alkalmaztatásért jelentkezett az egyik nagy londoni nyomda
üzemnél.

- Honnan való Ön ? - kérdezte a nyomda felügyelője.

- Amerikából - hangzott a szerény válasz.
- Szóval egy amerikai fickió alklamazást keres Angliában! - kiál-

tott fel az üzemvezető nem minden él nél1cül. - No jól van; de hát
ért-e egyáltalán a nyomdászmesterséghez ? Tud-e szedni?

A lenézett amerikai nyomdászinasz válasz helyett a betűtartó-szek
rényhez ment, s rövid idő alatt kiszedte János evangéliumának következő

sorait: "Nathanael pedig monddá néki: Jöhet-e val.ami jó Názáretből?

- Felelé neki Füwp: Jer és lásd!"

Az üzemvezetőnek annyira megtetszett a pontos és gyors munka, s
nem utolsó sorban a kiszedésre választott szövegben rejlő szellemes, frap
páns visszavágás, hogy illő fizetés mellett azonnal alkAlmazta a munkára
jelentkezőt. - Aki nem volt más, mint F r a n k l i n B e n j á m i n, a
későbbi hires "amerikai államférfi, író és tudós", kit idén - születésé~

nek 250. évfordulóján - világszerte ünnepelnek.
A fenti kis anekdótát ugyan maga Franklin nem említi meg az Ön

életrajzában, s így talán szó férhet külső 'hitelességéhez, de nem a belső

igazságához: jellemző erejéhez és szimbolikus értékéhez. Franklin való
ban olyan egyéniség volt, aminőnek a kis elbeszélés festi: vállalkozó
szellemű, erős gyakorlati érzékű, pontos, megbizható, gyors ész- és kéz
járású, talpraesett, szellemes, jóhumorú, és mindezek felett bibliás szel,
lemű ember, aki azonban nemcsak a biblia betúit ismerte, hanem annak
szelleme szerint is iparkodott élni. ts egész életén át megtartotta nyom
dászinas korának azt a dícséretes tula.jdonságát, hogy lehetőleg hiba nél
kül iparkodott "szedni", és ha mégis hiba csúszott be élete könyvének
szövegébe, törekedett azt "kikorrigálni": Oly megható, midőn az aggkorá
ban szerkesztett önéletírásában mintegy végső összegezésképpen kije
lenti, hogy szívesen végigélné még egyszer az életét, de - az elkövetett
"sajtóhibák" nélkül.

Mély intenzitású, hatalmas hatósugarú emberi szellem; fordulatok
ban, élményekben, alkotásokban rendkívül gazdag, tartalmas élet ... Egy
rövid cikkecske keretében szinte csak lexikális felsorolásra szoriikozha
tunk, hogy mintegy csupán címszavakkal érzékeltessük ennek a külön
leges életpályának imponáló szintemelkedését és horizontális távlatait.

Az egyszerű bostoni szappanfőző, tizenhét gyermek atyja, csak 12
éves koráig tudja taníttatni a tehetséges Benjamint. A kis Franklin f!k
kor nyomdászinas lesz, előbb szülővárosában. majd áthajózik Londonba.
Hazájába visszatérve: nyomdatulajdonos, papír- es könyvkereskedő Fila
delfiában: majd Pennsylvánia-gyarmat parlamentjének titkára, később

II tartomány, s aztán az összes amerikai angol gyarmat fápostamestere.
Ismételten megfordul Londonban mintegy diplomáciai küidetésben a
gyarmatok képviseletében. Később, ezredesi ranggal, élénk részt vesz II
gyarmatok- függetlenségi harcában. A győzelem után Pennsylvánía kor-
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mányzoJa, a kongresszus tagja, az új alkotmán1l egyik megszerkesztője.

Mikor 84 éves korában meghalt, az amerikai nemzet ·egy hónapig gyá-
szolta. '

S a társadalmi ranglétrán való emelkedése közben: közművelődési

egyesületet, kölcsönkönyvtárat, tűzoltóegyletet, kórházat alapít, szervezi
az utcai rendőrséget, majd a szabadságharc hadseregét. Békésebb időben

gyakorlati irányú tudományos kutatásokat folytat, praktikus kályhát
szerkeszt, és - szinte csak úgy meUékesen - feUalálja a villámhárítót,
s measzerkeszti a Golf-áram első térképét.

És persze ír. A' legváltozatosabb tárgyköTŰ közhasznú és közérdek'fl
értekezéseket, cikkeket: a gyermekek neveléséről, a nyelvtanulásról, a
sakkjátékról, a helyes életmódról, a gazdagodás útjáról, az erkölcsi élet
és a népességi viszonyok összefüggéséről, a rabszolgaság eltörléséről, a
szegényügy rendezéséről, a vallási türelemről, az elektromosság tünemé
nyeiről . . .

Az ember szinte beleszédül a puszta felsorol,ásgkba, s csodálkozva
keresi ennek a tüneményes életnek a titkát. S talán nem járunk mesz
sze az igazságtól, ha a titok nyitját abban véljük felfedezni, hogy Frank
lin nem egyszerű "autodidalcta" volt, hanem "autopaideüthész" is, azaz
nemcsak tanult magánúton, hanem állandóan nevelte is önnönmagát. Az
erényeknek és erénygyakorlatoknak s az erkölcsi hibák korrigálásainak
valóságos rendszerét dolgozta ki és ismerteti önéletrajzában, amely a
maga táblázataival és rubrikáival nekünk talán kissé mechanikusnak,
bürokratikusnak, vagyamerikaian gyakorlatiasnak tűnik fel, de mégis
nagyértékű, hiszen ennek köszönhette ő és köszönheti az egész emberi
ség, hogy Franktin Benjamin azzá lett, ami: teljes érték11 emberré. 
Az aztán a mi külön örömünk, hogy Franklin Benjaminnak ez az önne
velte tiszta erkölcsiséne józan, de mélységes vallásos érzületból táplálko
zott; hogy aki oz evilági érvényesülés gyakorlati bölcseletét megírta, a
maaa érvényesüléséről ígll nuüatkozott: "Szívem teljes alázatosságával
el kell ismernem. hoo'l/ eddigi életem minden szerenesését Isten jóságos
gondviselé.•~ne'c kÖs7önhetem." S g1lakorlatias é.sziárásával e1<éppen von.,.
ta le az isteni qoruioiselésb» »etett hitének vra k.tikus követ1cc.ztetéseit:

;.Úgy mllfathatom mea h~lrídato.,sánomat Isten iránt, ha az' Isten többi
Iwermekeivel szemben, atyámfiaival szemben készséges vagyok {2 j6cse
lekedetekre ..."

A lelki kiegyensúl'l/ozottsáq legszebb példája, hoau az az ember, aki
'értekezést írt a pazdcgndás út.iáról. meqiria ezt a szép imát is: "Minden
ható ketnieimes .ió Atyám! Irgalmas Vezérem! Guartmit..,d bennem azt a
hölcsességet, mely igazi üdvösséqemet előttem föltária. Erősítsd meg el
határozásomat. hogy mindazt telie.síM"''l, a.mit ez a bölcsesség megkíván.
$zíves szolgálataimat, amelyekkel többi auermeketinek: javán fáradozom,
vedd úgy. mint erőmMl 1t'itelhető egyedüli köszönetemet folytonosan meg
.7lyilatkoz6 kegyelmedért."

, A hibákat korrigáló kis nllomdászinas képére révedez vissza az ag
gastyán Franklin Beniámin. midőn élete alkonyán megírja sajátmaga sír
nersét, mely gyarló fordításban oatanotn, így hangzik: "Itt nyugszik a
fémek tápja, - Franklin Benjámin huHája, - Mint egy könyvnek bo
rítékja, - Melyból a kö1lYv kiszakítva, - De a könyv, amint reméli, 
Nem fog örökre elveszni. - Sőt átnézve, kijavítva, - ÚJabban, szebben
kiadva. - Ismét meg fog méq jelenni." - Egy tartalmas, jó élet után
Franklin Benjamin a feltámadás reményével távozott. K. Gy.
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A SZENDI FRESKOK. Kalocsai Prokop Péter, a hatalmas sükösdi
freskó és más jelentős egyházművészeti alkotások (dunatetétleni, érsek
hartai szekkók és freskók, bajai, bácsbokodi és bácsszőllősi freskók, agg
teleki szárnyasoltár, stb.) művésze a mult év nyarán a szendi plébá
niatemplomot gazdagította tizenkét mennyezeti képpel. A tizenkét kép
két ~ egyenként hat méter átmérőjű ~ köralakú csoportban van cl
helyezve.

Az egyik csoportban Szűz Mária és a magyar szentek (Szeplőtelen

Fogantatás, Szent István és Szent Imre, Szent Gellért, Szent László, Szent
Margit és Szent Erzsébet), a másikban pedig Szent József élete (Szűz

Mária és Szent József eljegyzése, Szállást keres a Szentcsalád, Betlehem,
Menekülés Egyiptomba, Dolgozó Szent József, Szent József halála) van
megfestve.
: . A magyar szentek ábrázolása körül ki kell emelnünk Szent István
és Szent Imre Szent Gellért és Szent Margit képeit. Szent István Szent
Imre mellett áll, arca kissé "barbárnak" tűnik Szent Imre "európai", fi
nomabb arca mellett, és kezével a magasba mutat. Nagyszerű kifejezése
il történelmi valóságnak. Szent Gellért freskóján a vértanúság igazi ér
telme és hősiessége látható. Három nyers arcú pogány letaszítani készül
a faalkotmányhoz odakötözött püspököt. A durva arcok között hatásosan
kiemelkedik Szent Gellért alakja, főként arca: szemében az emberi ter
mészet ösztönös riadtságával a jelenlévő és jövendő szenvedések miatt.
Kezében azonban szilárdan tartja a keresztet és másik kezével a kereszt
re mutat, hősiességének forrására és példájára Szent Margit freskóján
színte szuggeráló a Krisztus-arc, mely a nézőt is hatalmába ejti, nemcsak
a kereszt előtt álló szentet.

Szent József életének megfestésével az előbbieknél is nagyszerűbbet

alkotott a művész, Ez a sorozat kiváló képviselője az újabb magyar egy
házrnűvészetnek, Eléggé sokszor megfestett jelenetekről van szó, a mű

vész megoldásai mégis egészen eredetiek, és epikus vagy lírai témájuk
ellenére nagy erőt sugároznak. Hármat ezek közül is ki kell emelnünk:
Szállást keres a Szentcsalád, Menekülés Egyiptomba és Szent József ha
lála ábrázolását.
. Két hatalmas elutasító tenyér, jóltáplált n1.árspolgári arc üti szíven
a nézőt az elsőnél. És az a finom alázat, amellyel Szűz Mária fogadja
az elutasítást, s amely még a lcicsíny szamár fejtartásában és mozgásá
ban is "megnyilvánul !" A menekülés Egyiptomba lélekbe markoló riadt
sága, dinamikája az üldözöttség, a fenyegetettség rettenetét állítja elénk.
És ugyanakkor mennyi szeretet árad a művész szívéböl a fenyegetett, az
üldözött felé! Szent József halála talán az összes szendí képek között
il legkiválóbb. A halál pillanatában ábrázolja Szent Józsefet, leeső állal,
de boldog békességgel. Jézus fogja két kézzel, s a kissé riadt tekintetú
Szűz Mária van mellette. Az ablakon át derengő táj a háttérben. Az
elmúlás emberi döbbenete harmonikusan összeolvad a boldog halált ér
zékeltető békességgel.

Az elmondottakon kívül a rajztudás bíztossága, a színek változatos
gazdagsága, a beállítás leleményessége és a szerkesztés harmoniája jel
lemzi ezeket a képeket. Mindegyik háromszög alakú, s nem kis feladat
Iehetett a szerkesztés tizenkét variációja.

Kalocsai Prokop Péter freskóművészete új szépségekkel mutatko
zott be a szendi templomban. Bebizonyította a művész, hogy komolyan
ért epikus és lírai témák ábrázolásához is. A sükösdi templom nagy fres
kója ~ ha szabad így mondani ~ dogmatikus jellegű. S tulajdonképpen
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az Kalocsai Prokop Péter igazi területe. Örvendetes azonban, hogy a
szendí képek témái. között is otthonos. A sükösdi templomban található
"lírai" alkotása, a Szentcsalád képe még annyira idillikus hangulatú, hogy
- különösen a nagyerejű Mindenszentek freskója mellett - nem látszik
eléggé súlyosnak, erősnek mondanivalóban és kifejezésben. Nem mintha
a festészetben az idillt elítélnők, de freskófestészetben sokszor nem. a
legszerencsésebb, különösen az ő esetében, hiszen tehetsége nyilvánvalóan
inkább dinamikusabb, erőteljesebb alkotásokra ösztönzi. Szenden már a
lírában és épíkában is legtöbbször a nagy erő, a súlyos mondanivaló és
a lényeglátás nagyszerűsége ragadja meg a nézőt. S mintha némely kez-
deti érdességé is erővé finomodna át. ~

Festményein a dolgok, személyek, események lényegét akarja ábrá
zolni. Az a fajta realizmus az övé, mely nem igen enged meg fölösleges
sallangokat, formalisztikus vagy csak szépelgő motívumokat. Az igazsá
got, a valóságot, vagyis azok lényegét akarja szépen ábrázolni, de nem
másolni, hanem bizonyos objektív szenvedélyességgel, azaz a tárgyból
kisugárzó dinamikával. Hogy tárgyát helyesen, jól lássa meg, jól értse
meg és az 'egyházművészet (alkalmazott művészet) rendeltetését megvaló
sítsa, ezt segíti Kalocsai Prokop Péterben az a tény, hogy pap, lelki
pásztor. Sajnos, Sükösd óta történt fejlődésének mértékét igazán nem
állapíthatjuk meg, mert mostanában nem kapott olyan nagyszabású meg
bízást, egy modern templomot, ahol templomstílusbeli körűlmények vagy
más ne' zavarták volna alkotásában. így Szend is majdnem csak tanul
mánynak számítható ahhoz mérve, amire műveiből itélve képesnek lát
szik.

Még egy dolgot meg kell említenünk a kis komárommegyeí falu
templomának kifestésével kapcsolatban. Tűz Tamás, a falu lelkésze el
mondta, hogy a hívek tetszéssel, örömmel fogadták az új festményeket.
Bizonyítja ez azt, hogy a falu nem idegenkedik a szép új művészi alko
tásoktól. noha az elmult évtizedekben rengeteg giccs rontotta ízlését,
Lelkipásztori szempontból egyelőre nem mérhető meg egészében az ilye.
egyházművészeti alkotások eredménye. Az azonban biztos, hogy a val
lás, a hit mélyebb megértésre nevelnek, amikor láttatni akarják Krisztus
igazságának dinamikáját, nagyszerűségét. Kalocsai Prokop Péter rnűvé

szete nem hagyja közömbösen az érzékeny lelket. A legtöbb emberben,
ha mást nem, nyugtalanságot kelt. Nyugtalanságot a hibás megszokások
kal szemben, és szégyenkezést a bűnök miatt. Képei előtt éreznünk kell,
hogy bennünk nem minden van jól úgy, ahogy van. nem minden egészen

.olyan, amilyennek elképzeltük s vallásunk - Godin abbé szavaival él
ve - semmiesetre sem vánkos, amelyen jól lehet aludni. (Csanád Béla)

CZOBEL BELA pARIZSI KIALLfTASA. A modern magyar festő

művészet vezető mesterének, a hetvenhárom éves Czóbel Bélának képei
ból február 25-től március 10-ig kiállítást rendezett a Párizs egyik leg
jestőibb részében, a Saint-Germain-des-Prés téren lévő Zak-galéria. Leg-:
'Újabb kiállítása alkalmából Pablo Picasso üdvözlő levelet intézett a ma
gyar festóhöz. Picasso levelében többek között ezeket irja: "Keqves Czóbel
Bélám, - emlékszem az Úszi Szalonban kiállított vásznaidra, a "Függet
leneknél", a "Faut'es"-teremben. Most akkori sikeredet kívánom 'neked . . .
Szivélyesen üdvözöl baráti kézszorítással: Picasso. Cannes, 1956. I. 27,'·
1952-ben rendezett párizsi kiállításakor pedig a másik világhírű francia
festő, Braque irt Czóbelnek: ,,1906 6ta gyakran szerepeltünk egymás mel-
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.lett a "Függetlenek" kiállító helyiségében. A "Fauves"-teremben kezdte
On meg útját, amely nem mindig volt akadálytalan. Beorges Braque."

Czóbel Béla 1883-ban született Nagybányán. Már a század elején
tagja lett Párizsban a "Vadak" (Fauves) csoportnak, amelyhez Matisse~
Vlaminck, Derain, Albert Marquet is tartozott. Magyarországra hazatér
ve Czóbel résztvett Kernstok-kal, Márffy Odönnel és másokkal együtt a
"Nyorcak" művészcsoport megalakításában. A két világháború közötti
ídőszakban Czóbel - Derkovits Gyulával, Egry Józseffel, Berény Ró
beTttel, BeTnáth Auréllal, Szőnyi Istvánnal karöltve - azoknak a magyar
festőknek a táboTához tartozott, akik új fOTmanyelvet alakítottak ki sa
játosan magyar formanyelvet, amely azonban felhasználta az Écol~ de
Paris művészi eTedményeit. Czóbel tÖTekvéseit szépen jellemzi Genthon
István "Az új magyaT festészet története" c. munkájában (1934), Kállai
Emő pedig külön monografiát iTt róla.

Czóbel évről-évre kilátogat PáTizsba, de tavasztól őszig SzentendTén
él, Ady EndTe úti villájában. Főképpen csendéletet, kisváTosi utcarész
leteket, női alakokat fest. Képeiről Füst Milán ezt irta: "Czóbel BéláTól
a? az érzésem, hogy szinte vérezni kezdenek tárguai a keze alatt, úgy
tépdesi őket anyag-, szin- és [ormaszeretete mohóságában."

Mig a régebbi Czóbel-képeket("Múzsa", "Olvasó nő", "Szakácsnő'"
sötétebb tónusok jellemezték, mostani képein szinskálája világosabbá
vált. Mai munkái az élete őszén járó művész'csendes deníjét, a termé
szetben való gyönyöTködését sugáTozzák. Régebbi képeinek izzó, szenvedé
lyes hevülete, sűrű drámaisága Rouault lelki rokonává tették Czóbelt,
mai képeinek pazo» !estöisége viszont inkább BonnaTd késői munkáit
juttatják eszünkbe.

Czóbel állandóan dolgozik. Ha nem fest, akkor gyümö!csösében ker
tészkedik, ringlófáit és viTágait gondozza. Most fejezte be sógornője, Lá
nyi Sarolta verseskötetének illusztTálását. (Dévényi Iván)

EGY SVÁJCI GYÚGYSZERTÁR vegyésze. A. Hoffmann 1943, tava
szán különös tüneteket figyelt meg magán. Észrevette, hogy bizonyos'
gyógyszer-alapanyagokkal dolgozva nem tud koncentrálni a munkájára,
feltúnően plasztikusan látja a tárgyakat, kaleidoszkópszerű víziókkal kell
küzdenie, stb.... A többször és többeken megismétlődő jelenség vizsgá
latakor .kíderült, hogyaszülészetben használatos anyarozskészttmények
egyik származéka a d-Iízegsav-díetílamid-tartarát (LSD) kis rnennyíség
ben való belégzése, illetőleg gyomorba kerülése okozza az érdekes tüne
teket. Hoffmann megfigyelése a felfedezések hosszú sorát nyitotta meg.
amennyíben lehetővé tette a pszichózisok kísérleti előidéiését. A rend
szeres munka csak 1949-ben indult ugyan meg, de márís olyan eredmé
nyek születtek, amelyek nem csak az elmegyógyász szakemberek, hanem
a laikus közönség ifigyelmét is felkeltették. Azokat az, önként jelentke
zőket, akik hajlandók magukat a kísérletnek alávetni (rendszerint elme
gyógyintézetí ápoló szernélyzet) csakély mennyíségű.LSD-vel kezelik. A
tünetek egy óra mulva már jelentkeznek nyugtalanság, remegés, hideg
meleg érzetek formájában. Ezzel egyidőben lépnek fel a pszichikai ha
tások is: ingerlékenység, ellenséges magatartás, félelrni érzések. balsej
telem, stb. A pszichotikus tünetek a második órában jelentkeznek. A ke
zelt egyedek magukba zárkóznak, apátiába esnek, elvesztik kaocsolatukat
a realitásokkal. Kérdezősködésre arról számolnak be, hogy környezetük
ben külÖnös dolgok történnek. testük egy részét idegennek érzik. Egy
páciens pl. elmondotta, hogy úgy érzi, mintha lebegne, hosszú fal tete-
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jén járna, mintha dereka és lábfeje között semmi sem lenne. Később a
vizuális illúziók fellépésekor a kezelt egyedek elvesztik beszélő és kife
jező képességüket, az "időn kívül" érzik magukat, önfeledten mosolyogní,
nevetgélni kezdenek.

A pszichikus tünetek mellett élettani hatások is mutatkoznak, me
lyek természete teljesen hasonló a skizofrén lelki betegeken tapasztalt
tünetekhez. Pl. a vízelet anorganikus foszfát tartalma a skizofrének és
LSD-vel kezeltek esetén egyaránt csökken. A tünetek 6-8 óra múlva
lassan elmaradnak és visszatér a kezdeti apátia, idegesség, majd 10-20
óra mulva a kisérleti személyek visszanyerik normális állapotukat.

Végeztek olyan kísérleteket is, melyekben a pácienst a kezelés alatt
különböző tesztekkel vizsgálták (Rorschach, draw-a-person, Wechsler-Bel
leue, stb. tesztek). Ily módon megállapították, hogy a kezelt egyedek elő

ször koncentráló képességüket vesztik el, majd képtelenné válnak komp
lex asszociációkra, absztrakciókra, tapasztalataikat nem értelmezik, mult
és jövő-érzetük csökken s csak a jelent fogják fel. Súlyos esetekben má
sok és maguk között nem tudnak különbséget tenni, és saját érzéseiket
sokszor más egyénnek tulajdonítják.

Nagyon érdekesek azok a megállapítások, melyek szerínt fiatal em
berekre erősebb hatást gyakorol az LSD, mint ídősebbekre, hasonlóképen
általában erősebben hat olyanokra, • akik a csak kötelező ískOlákat vé
gezték el, míg a tanultabb egyedeken gyengébb hatásokat figyeltek meg.
Ha egyszerre több személyt kezeltek LSD-vel, a tünetek általában súlyo
sabbak voltak, mint egyedenként külön kezeltek esetében.

A felfedezésnek óriási gyógyászati jelentősége van. Tanulmányozni
lehet pl. a lelki betegek számára kialakítandó legmegfelelőbb környeze
tet, az élettani hatásokat össze lehet kapcsoini pszichikus állapotokkal,
végül nagy a valószínűsége annak, hogy a betegeken nem csak átmeneti
leg, - mint az eddigi kísérletek; mutatják - hanem tartósan is segíteni
lehet majd. (Sz. M.)

A . FRANCIA KÖNYVPIAC ujdonságai között SZá1MS olyan könyv
van, amely a katolikus olvasót is érdekli. Ilyen elsősorban'a Romain
Holland Füzetek kiadásában megjelent "Egy francia barátság" cÍ'lnű mti,
mely Holland és Charles Péguny levelezését tartalmazza; páratlanul ér
tékes és érdekes dokumentuma ez a világháború,t megelőző éVek szeUe
miségének is, meg az úgynevezett "katolikus megújhódásnak" is. Alfred
Saffray előszavlÍban részletesen foglalkozik a két nagy {TÓ kapcsolatával.

Feltűnést keltett egy jogtörténeti jellegű munka, Jean-Marie Aubert
abbé műve, "A római jog Szent Tamás műveiben"; az élénken, 17Onzóan,
közérthetően megírt könyv azt vizsgálja, mennyiben hatott a római jog
a nagy középkori doktor filozófiájára.

,ugyancsak nagy erdeklődés fogadta F. X. Arnold "A nő /iz Egyház
ban" című munkáját. A nő, bár a papságból ki van zárva - fejtegeti a
3Zerzó - nagyfontosságú hivatás és feladatok hordozója, 1/ egyáltalán
nem "kísebbrangú" tagja az Egyháznak. Rendkívül érdekes a könlIv zá
ró fejezete: a házasság válságának és a születésszabályozásnaka' problé
májával foglalkozik.

Az irodalmi események sorában kiemelkedik egy amerikai író, Do
rothy Day könyvének fordítása: "A nagy magány". Dorothy Day jellegze
tes alakja a mai amerikai katolicizmusnak. -Világnézeti útja hasonló
Cheste7'tonéhoz: a protestantizmus felől közeledett a katolicizmushoz. Szo
·ciális törekvései elsősorban /iz amerikai munkásság legelesettebb részé-
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nek megsegítését célozták. 1928-ban katolizált; közreműködötta "Catholic
Worker" megalapításában, és száZZásokat létesített a munkásnegyede1c
ben. Társaival együtt sztrájk-mozgalmakban is részt vett. Működésük

nagy hatást gyakorolt a közvéleményre. Az Egyház nem ellenezte mun
kájukat, ők pedig a katolicizmus élharcosainak vallották magukat.

Még egy jelentős, katolikus értiekű párisi irodalmi esemény: a "Co
médie Francaise" bemutatta Charles Péguy Jeanne d' Arcról szóló szin
művét. Úgynevezett "nagy premier" volt, "egész Páris" részt vett rajta.
Claudel után most Péguy is "betört" a szinpadra: eZóadhatatZannak hí
resztelt műve, az új francia irodalom egyik megrázó alkotása, rendki
vüli sikert aratott. A darab főszerepZóje, aki Johannát játszotta, Claude
Winter így 1/-yiZatkozott a szerepéről: "Nagyszerű és egyben rettenetes
szerep, nem hasonlítható egyetlen más szerenhez sem. Eljátszása teljes
átélést és ihletet kíván". (m. é.)

EGY RgGI LOVAGIAS OGY. Ami itt alább következik, bizonyára
nem valami nagy horderejű irodalmi dokumentum. grdekesnek azonban
érdekes, és mint apróság, hozzátartozik modern irodalmunk egyik nagy
költőjének, Juhász Gyulának szegedi éveihez. Egy régi lovagias ügy jegy
zőkönyve.Az az érdekes, az a jellemző benne, hogy min szólalkoztak össze
1914 november hetedikéről nyokadikára virradó éjjel egy és kettő közt
Szegeden a Kis-Kassban ... Ime az irat:

Jegyzőkönyv

. Felvétetett Szegeden a Kass-Kávéház éttermében 1914 november 8-án
délután három órakor, Hegedús Gyula és Juhász Gyula urak között fel
merült lovagias ügyben.

Jelen voltak: Papp Gábor és Körmendy Kálmán mint Hegedűs Gyula
úr megbízottal és dr. Járossi Jenő és Rehorovszky Jenő mint Juhása
Gyula úr megbízottat

Hegedús Gyula úr megbízottal előadják, hogy lovagias elégtételt kér
nek megbízottjuk nevében azon 'sértő megiegyzésért, mellyel Juhász
Gyula úr 1914 november hetedikéről nyolcadikára virradó éjjelI-2 óra
között a "Kass-Vigadó" Kis-Kass étteremben Hegedús Gyula urat illette.
Ezen megjegyzés a következő volt: "Koliztolányi Dezső különb ember é8
különb művész mint Ön".

Juhász Gyula úr megbízottal megbízójuk nevében kijelentik; hogy a
fenti megjegyzésért, amelyet ő felhevült állapotban mondhatott csupán;
bocsánatot kérnek.

Hegedús Gyula úr megbízottal Juhász Gyula úr megbízottainak ezen
kijelentését tudomásul veszik, azt elégtételnek elfogadják.

Ezzel az ügy a lovagiasság szabályainak megfelelően befejeztetett,
amit alulírott megbízottak aláírásukkal bizonyítanak.

Km!. Papp Gábor, Körmendy Kálmán, Hegedús Gyula úr megbí
zottai. Dr. Járossy Jenő, Rehorovszky Jenő, Juhász Gyula úr megbízottai.

A jegyzőkönyvet Rehorovszky Jenő írta.
(Közli r. gy.)
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