
SZERKESZTŐI ÜZENETEK

Következő számainkból: Tanulmány: Belon Gellért: E:letünk kenye
re. Dümmerth Dezső: Az eltünt idő nyomában (Edgar Degas), Tótfalusy
István: A látomások költője (Vajda János). Balanyi György: Egy újlkori
próféta. Lantos-Kis Antal: Lourdes a rnodern orvostudomány megvilágí
1tá5áJban. Mihelics Vid: A vallés-szocíológta. Lengyel Balázs: Frederico
Garcia Lorca. Cserháti József: Az ember vllág-központisága Szent Tamás
fHazqfiájában. Kardeván Károly: P.álffy Béla Hegedús Nándor Ady
könyvében. Salacz Gábor: Egy elfelejtett festő: Paczka Ferenc (1856
1925). Kézai Béla: A három Johanna. Rónay György: Pázmány körül. 
Novella: Gerlei József: Édes fiam, Az aJblak. Fendrik Ferenc: Pitbagoras
tétele. Mándy Iván: A konyhafal. Farkas Antal: Róza. Szarka Géza: Jób
öröme. Agoston János: Egy igaz történet. Jan Dobracynszki: Nikodémus
tízedik levele. Bruce Marshall: Father Smith. Alfred Polgar: A köpeny.
Valéry Larbaud: Rachel Frutiger, - Vers: Bittei Lajos, Szerdahelyí Ist
ván, Lakatos KálmálIl, Barth Ferenc, Ölbey Irén, Szabó Gém, Lendvay
Endre, Szabó Gizella, Tardonai Gábor, Géczy József, Jánosy István, Sza
bó Anna, Kárpáty Csilla, Márk István, Elisabeth Langgasser, Francis
Jammes, W. H. Auden, Gertrud von Le Fort, Szemelvények fiatal osztrák
iköltő~ből (Radó György fordításai).

Elfoglalt anya. Igen, az a baj, hogy nem tud gyermekével kellőképpen

:!oglalko:mi, de éppen ebben az esetben nem tudunk önnek igazat adni.
E1hisszük, hogy kisfia jobban szeretí, ha rnelléje ül, és "islkolát [átszva"
készíti el vere a leekét. Megengedjük, hogy külőnösebb esetben - mond

juk betegség után való nagyobb pótlásoknál - ezt egyszer-egyszer meg
is tegye, de rendszert csinálni ebből, nagyon helytelen dolog lenne. A
házi leckének nem az a célja, hogy vele (pláne ilyen meg nem érdemelt
módon) jó jegyet és dicséretet szerezzünk, még csak nem is bizonyos
anyag értelmi elsajátítása, hanem egyrészt beidegzés, másrészt jellem
nevelés. A beidegzés azt kfvánja, hogya gyermek odairányítsa fígyelmét
a jleküzdendő akadályra és rájójjön bizonyos tecíhJnikai fogásokra, ame
lyek agyába és kezébe beleragadnak. Ha ezen [átékosan átsegítjük, soha
sem fejlődiJk ki benne ez az öntudatlanul is műkődő készség, A második,

még ennél is fontosabb célja a házifeladatnak a gyermeket a csak játszó
korszakból átsegíteni a kötelességteljesítés korszakába. A gyermeknek
át kell élnie azt, hogy az élet nem játék és élvezet, hanem egy kapott
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feladatnak megoldása, ha kell, fáradság vállalásával is, és hogy az elvég
zett kötelesség is jelent bizonyos örömet, sőt, nagyobbat, mélyebbet a
csak-játéknál.

"Szeretném érteni." - Miért vagyunk annyira ellenségei a festett gipsz
szobroknak és azoknak a szentképeknek, amelyeken Jézus és Mária
"szépnek van festve" ? - Nem, mi egyáltalán nem vagyunk ellenségei a
,,szép" Jézus és Mária képeknek és szobroknak. Raffael és Leonardo da

Vinci Madonnáinak bája őszinte lelkesedést és elragadtatást tud kivál
tani belőlünk. Mi csak a nagy mesterek tehetségtelen utánzásait szeret
nénk kiszórni templomainkból. Valljuk, hogy az egyházművészet alkal
mazott művészet, A rnűvészeknek alkalrnazkodriiok kell a hívők igényei

hez és akármilyen művészi alkotás valamely kép vagy szobor, ha meg
botránkoztatja hívők széles rétegeit, nem való az oltárra. Még akkor
sem, ha például igaz és őszinte áhitatot tud kelteni a műértők kisded tá
borában. Viszont azon a jogcímen, hogy az emberek többségének műizlése

fejletlen, mert hiszen nem részesülhetett megfelelő képzésben, nem ter
peszkedhet el a giccs és a lélektelen mesterkedés. Nekünk az annyi temp

lomban látható "szép" gipsz-szobrokban nem a "szép"-ségük nem tetszik,
hanem az ürességüle és lélektelenségük. Az emberek nagy tömege a cipő

és a ruha viszonylatában meg tudja különböztetni a remeket a fuser
munkától, mert a ruhán és a cipőn sokat törik a fejüket. Arra viszont a
legtöbb ember lusta, hogy a művészet kérdéseivel századrész annyit eről

tesse az agyát, mint amennyi gondot lábbelijére fordít. Ezért lehet hit
vány fércműveket,lélektelen kontármunkákat rájuk sózni művészeteimén.

Nem véletlenül hozzuk egymás mellé a cipőt, a divatos ruhát és a szerit
szobrokat. Ha ön és barátnői érteni szeretnék, mi a szép és mi a giccs,
akkor foglalkozzanak sokat a művészettel, Mondjuk, tizedrész annyit,

mint a ruhájukkalvEzt mi igazán őszintén és szeretettel, minden gúny
nélkül kérjük. Izlés a foglalkozás által fejlődik. Sokat nézni és sokat gon
dolkozni. Bátran, merészen, emberien, nem sablonosan, az igaz és őszinte

érzéseket keresve a műben és önmagukban. Ha nagyon odafigyelnek gon
dolataikra, egyszer csak beszélni kezd a szobor és a kép. És akkor ész
reveszik, hogy mond-e valamit, mit mond, sokat rnond-e, vagy csak. üre
sen és lélektelenül terpeszkedik.


