
amelyek mind az Isten titkait sen
kivel nem !közlő fölényét hirdetik.
Jób megrendül és leborul a ferge
tegben járó Isten előtt:

"Valóban balgán beszéltem
Olyanról, mi tudásomat messze

meghaladja !"

Vallomásának végső szavai azon
ban megadják az emberileg legmé-
lyebben elérhető és kifejezhető ma
gyarázatát sorsára, szenvedéseire és
mirnden emberi szenvedésre:

"Eddig szóbeszédből hallottam
felőled.

Most pedig saját szememmel
látlak."

A szenvedésben tud az ember a
legmagasabbra kiemelkedmí önrna
gából - ha akar -, szemtől-szem
be találkozni Isten kimondhatatlan
titkaival, "saját szemeivel látni"

NAPLÓ

Ot. Nem szóbeszédet, nem magya
rázatot akar Isten, hanem ezt a ta
lálkozást. Ezért fordul apatriaroha
vallomása után oly komoran okos
kodó barátaihoz, akik pedig oly
szépeket mondottak a szanvedőnek

Isten Igazságosságáról: "Miután az
Úr Jóbnak eme szavakkal szólt, a
temáni Elifáznak mondá: Haragra
gyúltam ellened és Ikét barátod el
len, mert nem beszéltetek előttem

igazat, úgy mint Jób az én szol
gárn,"

Mert ki tudfa szavakkal és i,e:ék
kel elegendőképpen elmagyarázni,
mriért kell az embernek Istennel, és
Istennek az emberrel a bűnbeesés

után a kereszten találkozni ujból ?
És k'i tudia elmondani, mít Ielent
a szenvedésben Istennel találkoz-.
ni ?! Lehet róla beszélni, de kife
jezni nem lehet. Ezt csak az érti
meg, aki átélte. (S - ó.)

A HATVANÉVES NEUMANN TERÉZ. Aprilis 8-án volt hatvan éve,
hogy a bajorországi Konnesreuth falucskában Neumann Ferdinánd sza
bómester és felesége Grtllmelre Anna házasságából leánygyermek szüle
tett, aki a keresztégben a Teréz nevet kapta. Utána még tíz testvér szü
Ietett,

Konnesreuth és Neumann Teréz neve ma már egybeforrott. Köny
vek, folyóiratok és ujságok halmaza foglalkozik velük. E sorok írója ab
ban a szerenesés helyzetben volt, hogy pár hónappal ezelőtt három al
kalommal személyesen is beszélhetett Terézzel. Most friss élményeiről

igyekszik beszámolni.
Már a fiatal Teréznek rengeteget kellett szenvednie. 1919. március

17-itől 1923. április 29-ig teljesen vak volt, közben hosszú ideig béna lá
bakkal őrizte az ágyat. Ezenkívül is számtalan megpróbáltatás érte. Az
-orvosok többször lemondtak életéről, de ő rendületlen hittel és hősi erő

vel viselte a szenvedést.
1926. március 4-én, most 32 esztendeje látta először a Megváltót. amint

az Olajfák hegyén térdel. Teréz ekkor hirtelen görcsöt érzett a szívénél,
ahol vérző seb keletkezett. Ez az állapot másnap délig tartott. Másnap,
nagypéntekre virradólag látomása megismétlődött s ekkor két kezén és
lábán is vérző sebek voltak láthatók. Szeméből színtén vércseppek szí
várogtak, átélte a golgotai dráma rnínden fázisát. Arámi nyelven beszélt
és megjelölte a nagypénteki véres dráma állomásait.

Időszeru-e még ma is Neumann Teréz problémája? Érdemes-e a
kérdéssel foglalkozni ? Nyujt-e nekünk újat ennek az egyszerű és igen
intelligens parasztlánynak az élete?
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,Egy-egy problémáJt míndíg hitelesebben lehet lemérni az idők távla
tából, Higgadtabbak az érzések és megbízhatóbbak az érvek. így va
gyunk: a konnesreuthi eseményekkel is.

Konnesreuth pár 'kilométerre fekszik a cseh határtól. Jelenleg kö-
rülbelül ezer lelket számlál. Lakosainak kisebbik fele földműveléssel fog

'lalkozik, többsége naponként Arzberg községbe utazik autóbusszal dol
gozní az ottani két gyárba. Autóbuszon az út 20 percig tart. Neumánnék
hám a község közepén áll. Egyemeletes. csinos, tágas épület. Teréz 90
éves édesapjával él. A kopogtatásra rendszerint az édesatya nyit ajtót.
A vendéget a földszanti baloldali kis szebába vezetik és ott fogadják. Ez
az édesatya lakása. Berendezése egészen egyszerű: ágy, asztal, székek. A
falon feszület és szeritképek. Teréz az emeleten lakik. Szebájából a kis
ajtón a ház erkélyére jutunk, ahonnét látható a szépen fekvő község.
Közvetlenül a ház mellett a kis kert Teréz rnurrkáját dícsérí. Főékessége

a kis lourdesi barlang. Teréz szebájának másik ajtaján egy verandára
jutunk ki, ez kedvelt tartózkodási helye. Itt végzi imáinak és elmélke
désének nagyrészét. Pontos napirend szerínt él. Reggel hatkor kel. Utána
a házkörüli munkákat végzi, majd félnyolcra a község csinos barokk
templomába megy, hogy ott az oltár és a templom körüli munkálatokat
elvégezze. A 8 órás szentrnísén az oltár mögöttel:helyezett térdeplőri fog
lal helyet, ahol szentmisét hallgat, szeritáldozáskor a harminckétévi teljes
étlenség és folyadékmentesség miatt a Szeritostyát nem tudja magához
venni a rendes formák között, hiszen nincsen nyálképződése.a misét vég
ző plébános csupán az ostya egynyolcadrészét illeszti a felső szájpad
Iásához,

Szentmíse után a földekre megy dolgozni, onnét déli harangszóra tér
vissza. Egy órakor látogatóit fogadja, akikkel röviden pár szót vált. Dél
után általában ismét a földeken dolgozik. Estére a templomba megy,
hogy megtegye másnapra az előkészületeket az oltár körül (takarítás,
stb.). Télen rengeteget olvas; ennek tulajdonítható, hogy a négy közép
iskolát végzett parasztlány magas műveltsággel rendelkezik. Minden té
makörhöz hozzá tud szólní, nagy íntellígencíáról tesz tanuságot. Termé
szetes napirendje a stigmás szenvedések idején módosul.

Látogatómak száma ma is igen nagy. Nem zarándoktömegek kere
sik, mint harminc évvel ezelőtt, amikor a vele kapcsolatos események
még frissek voltak, de az érdeklődés ma sem aludt ki iránta, hiszen az
ismert csodás események ma is végbemennek rajta. A világ minden ré
széből felkeresik, hogy ha csak pár percre is, láthassákés beszélhessenek
vele. Egy map valamelyik országból egy bíboros főpap látogatja meg,
majd egy Honoluluból 25 évi misszíós munkából pár heti rokont látoga
tásra hazatért flamand domonkos atya. Kereskedők; szegény földműve

sek, gyári dolgozók, gyermekek és öregek, szóval a társadalom minden
rétege várja, hogy láthassa azt a személyt, aki oly gyakran átéli a gol
gotai dráma mimden fázisát.

Teréz külsőleg jóformán semmiben sem különbözik a hozzá hasonló
korú, munkában és imádságban megedződött nőktől. Középtermetű, zö
mök, testtartása egyenes. Haja őszes-barna. Fején állandóan fehér sapkát
visel. Arca telt. Szeme sötétkék; mélyen a szemébe néz annak, akivel be
szél. Tekintete ragyogó tiszta. Egész lénye feltétlen tiszteletet parancsol.
Kezén, közvetlen a csukló alatt, kb. 8 míllíméretres heges rész látható. Ez
a sti-gmás szenvedések alatt vérzik. Beszéde, modora határozott. Nem nyá
jas, de feltétlenül udvarias. A kérdésekre röviden és tartalmasan vála
szol. A személyével kapcsolatos kérdéseket nem szereti. Ha ilyen kísér
let történik, eltereli a beszéd fonalát. Élete zárkózott, de példaadó és ma-
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gával ragadó. A látogatótól megkérdi, mivel lehet segítségére. Tőlem azt
kérdezte, katolíkus vagyok-e és szerétem-e a :rózsafűzért? Amikor igen
nel válaszoltam, felment emeleti szebájába és átadott egyet ajándékba,
Irása nyugodt, egyenletes, szép, Gót betűkkel ír. Kézvonása egyenes jel
lemű szenvedő életre vall. Öltözéke egyszerű fekete ruha. Járása bice
gést sejtet. (Ez a lábán lévő stigmás sebvaratok miatt van.)

A stigmás szenvedések most is hetenként ismétlődnek, de legmeg
rázöbb teljességükben nagypénteken jelentkeznek. Teréz nem engedi,
hogy fényképezzék. de a községben lakó egyik ismerőse megmutatott egy
képet, amely titokban készült egy nagypénteki extázisa idején, A !-<:ép
megrendítő. Az arc teljesen eltorzult. A homlok felső részén, közvetlen a
haj alatt, a töviskoronát viselő Udvözítő fájdalmas sebhelyei látszanak,
és csorog belőlük a vér. Szeméból színtén vér folyik, tekintete fennakadt.
Az egész test mélységes szenvedést tükröz, Ilyenkor arámi nyelven be
szél, az orientalista tudósok megállapítása szerínt ugyanolyan kiejtéssel,
ahogy az Úr Jézus beszélt.

A konnes.reuthi probléma három évtized minden orvosi és egyéb
biológiai vitáját kibír-ta. A tárgy fölött lehetnek viták, kételkedések és el
lenvetések. Tény azonban, hogy Neumann Teréz kezén és lábán láthatók
a stigmás jelek és ami a legdöntőbb: olyan hosszú idő után sem vesz
magához ételt és folyadékot. Erre vonatkozóan külön meghallgattam a
község két fiatal tanítóját, akik a leghatározottabban kíjelentették: Terézt
állandóan figyelik, s az ő becsületük nem engedné meg, hogy Konnesreuth
becstelenség és hamis vízlők színtere legyen. (Drégelyi Vilmos)

PILLANATKÉPEK A BELGA KATOLICIZMUSRÚL. Az első piHa
natban a vallásos életnek csak a negatívumait látja az ember. Az ország
túl gazdag és túlságosan nyárspolgári ahhoz, hogy "a kereszt őrülete"

mély gyökereket ereszthetett volna benne. A templomokban inkább sző

nokolnak, az otthon megszokott közvetlenebb elmélkedési forma helyett.
Ugyancsak szokatlan, sőt sokszor visszatetsző számunkra az az int,enzív
gyüjtés, amit a templomokban tapasztalunk. A szentbeszéd egyetlen té
mája nem ritkán a buzdítás a különféle célokra történő adakozásokra.
Felajánláskor először körbe jár egy fiatalember, s a nálunk is szokásos
módon összegyüjti a hívek adományait. De utána öt perccel még egy,
majd még egy, s végül a pap is, ki tálcával, ki kosárral, ki puszta kézzel.
Persze nem szabad elfelejteni, hogy itt állami támogatás nincs, és az
egyházközségek igazán bámulatra méltó tel.1esítményeket mutatnak fel.
lskol/űka: maguk tart.1ák fenn, és minden egyházközségnek van iskolája,
óvodá.1a, napközi otthona; szociális intézményeik is igen fejlettek. De
ehhez a belgák kiváló kereskedelmi érzéke sziikséqes, az áldozatkészsé
gen kívül. Ennek az üzleti érzélcnek egyik megnyilatkozása a reklám
szerepe a kereskedelmi életben; ez számunkra olykor egyenesen :megbot
ránkoztató méreteket ölt. Kissé furcsának találtam például a következő
hirdetést: Egész oldalt betöltő rajz zsúfolt templomot ábrázol, a szószé
ken pap, a felhők között mosógép lebeg. A felirat: "Miele-mosógépen
nem bún vasárnap dolgozni!" Komoly katolikus hitbuzgalmi lapban je
lent meg!

Ilyesféle az érem egyik oldala. De ha az ember közelebbről is meg
vizsgálja a belga vallásos életet, sok mélységet fedez fel benne. Rám
főleg két dolog tett nagy hatást. Az egyik a fejlett katolikus irodalom,
mégpedig filléres füzetek aktuális problémákról. A legkényesebb kér
désekhez is igen becsületesen és merészen nyúlnak hozzá. A szociális
kérdést, felebaráttal való törődés kötelességét, a szexuális problémát nem
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roendózgetik, nem kődösítik még tapintatbóL sem. Rengeteg a feLvilágosító
irat, és ezek, noha kifogástaLanok, sokkal naturalisztikusabbak és szóki
mondóbbak, mint aminőkhöz mi voltunk szokva. A "Család" című folyó
irat legújabb száma például teljes egészében a fiatalok nemí fölvilágosí
tásának kérdésével foglalkozik. Az érdekeltek: az orvos, a nevelő, a fiatal
ember, a családapa, egy-egy cikkben szólnak hozzá a dologhoz. Altalában
ígen fejlett az ifjúsági és gyermek-irodalom. Minden templomban van
egy kis polc könyvekkel, lapokkal, mindegyiken árcéduLa. Középen per
sely, ahová önkiszolgáló alapon mindenki bedobja a kiváLasztott sajtó
termék árát.

A másik dolog, mely különösen fölkeltette figyelmemet, a "Les
Equipes de Notre-Dame" családi szövetség. Ez francia kezdeményezés,
de Belgiumban is igen elterjedt. Központja is Párizsban van, innen kül
dik szét a havonta egyszer tartandó összejövetelek anyagát. Ezek, elég
elmélyülten, főleg morális kérdésekkel foglalkoznak. Komoly feladatot
ró a tagokra az előkészület, a megadott kérdéseket ugyanis a házaspárok
nak írásban kell kidolgozniuk. Egy alkalommal például a "lemondás, tü
relem, önmegtagadás" kérdését. Ami a kezdeményezésben a legújszerűbb:

nem külön férfiak és külön nők számára PLlakultak csoportok, hanem há
zaspárok együtt vesznek részt benne. A lelki élet egészen magas fokát
érték el; leginkább jellemzi őket a közvetlen barátság, ami az addig
egymást nem is ismerő tagokat összeköti.

Belgiumban általában nincs előítélet a katolicizmus iránt; igaz vi
szont, hogya katolikusság vaMban halado. Nemrégen olvastam a nagy
multú JOC (Katolikus Munkás Ifjúság) föliratát az ENSZ-hez. A követ
kező követeléseket találtam benne: Altalános iskouu. és szakoktatás va
lamennyi fiatal számára; Munkalehetőségek biztositása; Létminimumot
biztosító munkabér; Megfelelő lakások a családok számára; Egészségügyi
intézmények és orvosi ellátás; A nukleáris kísérletek megszüntetése és
gyors megegyezés a leszerelés kérdésében.

Összegezve: a belga katolicizmus kétségkívül haladó szellemű s a
mély lelki életnek néhány kiválóan szép példáját adja, de egészben véve
érezhető, hogy polgári jólétben és polgári hagyományok között élő nép
sajátja. (M. E.)

MAGYAR FIORETTI. A ferences kutatók körében ismeretes, hogy
a dústelevényű ferences legendaképződés utolsó hajtása, a Speculum
vitae Beati Francisci et sociorum eius (Szent Ferenc és társai életének
tüköre) eimen ismert nagy legendagyűjteményt, mely a német Dinslaken
Jordán költségén 1504-ben Velencében jelent meg, egészen közeli szálak
fűzik Magyarországhoz, Ma ugyanis már nem kétséges, hogy a gyűjte

mény összeállításának és kiadásának terve magyar földön merült fel,
mint ahogy a terv tetté érését is a magyar mariánus provincia jelenté
keny anyagi hozzájárulása tette lehetővé. Míg azonban régebben általá
ban a XIV. század második harmadában élt Magyarországi Fábián test
vérnek, a boszniai ferences misszíó megszervezőjének tulajdonírtották a
könyv szerzőségét, újabban a nagyérdemű Bihl Mihály atya kimerítő

tanulmányban alighanem végleg Mátyás krrály kortársa, Igali Fábián
rnariánus provinciális (1452-1474) javáca döntötte el a vitát, aki hosszú
kormányzása alatt egyébként is megbecsülhetetlen szelgálatokat tett rend
jének.

A Speculum vitae azonban inkább terjedelmével, rnint tartalmával
imponál. A francia Sabatier gondos forráselemzéséből tudjuk, hogy az
egész mü merő tallózás, egyéb gyüjternényekböl már régebbről ismert le-
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gendás elbeszélések rendszertelen és krítíkátlan összehányása. Sajnos a
későbbi kiadások, nevezetesen az 1509-i metzi, az 1620-i antverpení, 'az
1623-i kölni és az 1752-i, Kósa Jenő-féle győri kiadás, még azt a kis ren
det is összekúszáhták, ami eredetileg megvolt benne. Érthető tehát, hogy a
ferences kutatók általában rossz véleménnyel vannak a gyűjteményről.

csak mint értéktelen és krítíkátlan kompilációról, mímt rudis indigestaque
molesrólbeszémek róla.

De bármily zavaros a Speculum vitae tartalma és bármíly csekély el
beszéléseinek törrténeti értéke, magyar szempontból mégis messze fölötte
áll mínden más ferences legendagyűjteménynek.Ez ugyanis az egyetlen,
rnely nagyobb számmal őrzött meg számunkra magyar vonatkozású ada
tokat. És itt nem annyira a magyar provinciálisok és tartományi kápta
lanok hiányos összeállítására, rnínt inkább azokra a legendás elbeszélé
sekre gondolunk, melyeknek höse Francia János és Péter provinciálisok,
továbbá a csodákkal tündöklő Gál és Egyed testvérek, szinhelyük pedig
a budai, esztergomi, pécsi, és segösdí kolostorok. Lényegükben ezek a kis
legendák: rokonok a Fioretti szépséges történeteível. Tárgyuk ezeknek is,
mínt azoknak, egy-egy csoda, egy-egy bel miracolo. Egy tekintetben azon
ban ég és föld különbség választja el a két gyűjteményt egymástól: a
magyar virágocskák nem a verőfényes olasz égalj pazar pompájú és bó
dító Illatú hajtásaí, hanem a magyar puszták szerény vadvirágai. De
azért szerénységükben is drágák nekünk ezek a virágok, mert jámbor
eleink mélységes hitéről és a povereIlo áldott lába nyomán fakadt buz
góságról beszélnek. És most lássuk a virágocskákat.

1. A francavillai csoda. A magyar provinciában János testvér, a ma
gyar rendtartomány első főnöke, aki Kis Fülöp francia király édesöccse
voIt\ sok csodákkal tündökölt és ma is szüntelenül tündököl. így töb
bek közt feltámasztott három halottat. Ezek közül kettő a mi rendünkből

való volt, és én mínd a kettőt személy szerint ismertem. A harmadik egy
szűesmester volt és még ma is él. Azután életre keltett egy asszonyt, aki
már kilenc napja feküdt anélkül, hogy a legkisebb életjelt adta volna
magáról. Boldogságos János megjelent nek.í és így szólt hozzá: "Kelj fel,
menj síromhoz és ott adj hálát Istennek, amiért az én érdemeimre való
tekintettel visszaadta életedet." Az asszony menten fe1kelt és azontúl
semmi baját nem érezte. Mindezt ő maga beszélte el nekem.

Egyebek közt halála napját lis előre megmondotta János testvér. Ez
zel kapcsolatban a következöket mondotta a testvéreknek: "Drágalátos
testvéreim, nekem még a mai napon itt kell hagynom ezt a mulandó
világot. Az Isten szerelmére kérlek tehát 'benneteket, hogy holttestemet
késedelem nélkül szállítsatok át Francavillába (Nagyolasziba), mivelhogy
itteni kolostorunk el fog pusztulni." A testvérek azon nyomban elő is állí
tották a szekeret és ráhelyezték a holttestet; maguk pedlg az ebédlőbe

tértek, hogy az útra némi erősítőt vegyenek magukhoz.. Mikor azonban
be akarták fogni a lovakat, hIl'ét-hamvát sem találták se a szekérnek, se
pedig a holttestnek, Csak hosszabb ide-oda való futkosás után fedezték
fel végre a szekér kerékvágásat a Száva partját kísérő dágványban. Ha
bozás nélkül a Francavillába vezető útra tértek tehát, és mikor hosszú
futás után odaértek, a szekeret és rajta a drága tetemet pontosan annak
a kolostornak kapuja előtt találták, amelyikbe temetkezni kívánt a meg
boldogult. A szekér minden emberi és állati erő nélkül tette meg a hosz
szú utat. Hiszen tudnunk kell, hogy Franeavilla több mint nyolc lombáro
mérföldre feküdt a mondott helytől. Az eredeti kolostor, rníként János
il:estvér előre megjövendölte, valóban elpusztult és ma is elhagyottan és
Iakatlanul búsul a Száva közelében. De megboldogultunk ezeken kívül
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még sok más csodát is művelt, és ma sem szűnik meg művelni. KÖ2Jben
jál"ásáraa vakok, bénák és megszállottak százai és százai nyerték vissza
egészségüket.

2. Az esztergomi csoda. Az esztergomi Szűz Mária-kolostorban élt
bizonyos Gál testvér, a szent teológia előadója. Ez olyan szentéletű és
lángoló buzgóságu szerzetes volrt, hogy halála után a betegek sírjának
puszta érintésére visszanyerték egészségüket; elég volt egy csipetnyi föl
det felemelnlök ·rola. 2

Ugyancsak az esztergomi kolostorban élt egy Egyed nevű laikus test
vér, aki szakács- és kulcsár-minőségben szolgálta a közösséget. Ez arról
volt nevezetes, hogy soha életében húst nem evett, sem bort nem ivot.t.
Ellenben gyakran látták őt a levegőben lebegni. Egyízben a guárdiánnak
is alkalma volt meggyőződni erről. Egyszer ugyanis váratlanul belépett
az ebédlőbe, hogy utánanézzcn, meg van-e már terítve, és ha igen, meg
húzhatja-e már az ebédlői csengőt. Nagy csodálkozására azonban még
semmi nyomát nem látta a terítésnek. Egyenesen a konyhába ment tehát,
oogy kdadja a parancsot az azonnali térítésre. De Egyed testvért itt sem
találta. Végre észrevette, hogy az éléskamra ajtaja tárva-nyitva áll. Rög
tön odament tehát, és bent nagy álmélkodással vette észre, hogya jó
testvér a levegőben lebeg, mégpedig olyan magasan, hogy kezével alig
tudta elérni.

Máskor meg az történt Egyed testvérrel, hogya hordó cSa[ljáJt meg
nyitotta az alája helyezett korsó fölött, s utána, mírrt hitte, rövid pilla
natra betért a templomba imádkozni. De a templomban elragadtatásba
esett és az első misétől a hatodik óráig szürutelenül a levegőben lebegett.
Ezen idő alatt a~orsó természetesen megtelt borral. De csodálatos mó
don attól a pillanattól kezdve, hogy megtelt. a csapból egyetlen csepp
sem szívárgott ki míndaddíg, míg a testvér be nem fejezte imádságát. A
guárdián ismét tulajdon szemével győződött meg erről.

Egyed testvér, aikinek külőnben legfőbb vágya a latin nyelv elsajá
títása volt, egyszer olyan súlyosan megbetegedett, hogy már színte halott
nak vélték s kilenc napon át semmi életjelt nem adott magáról. A kilen
cedik napon a kolostor összes lakói, élükön a provínciálíssal, az őrrel és a
guárdiánnal köréje sereglettek, hogy megtegyék az előkészületeket elte
metésére. O azonban váratlanul magához tért, felült ágyábari és olyan
tisztán kezdett latinul beszélni, hogy nem győztek eleget álmélkodni raj
ta. Egyesek magyarul kezdték bíztatni, hogy csak beszéljen magyarul. O
azonban így felelt nekik: "Nem értem, mit beszéltek." A többiek pedig
váltig bíztatták: "Szólj valamit a provinciális, az őr és a guárdián atyák
nak, mert lám Itt állnak körülötted." Am ő erre így válaszolt: "Ezek nem
elüljáróim nekem." És kezével a szoba másik sarkába rnutatva í,gy szólt:
"Ime az én elüljáróím: Szerit Ferenc, Szerit Antal és Bernát testvér." Ez
zel szépen visszaereszkedett ágyába és csendesen elszenderült az Úrban.
Nem csoda, hogy aki életében annyi csodát művelt, holta után sem szűnt

meg csodákkal fényeskedrit a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelméből, aki
legyen áldott mindörökön örökké' Amen.

3. A segösdi csoda. Mikor egyszer a segösdí kolostorban" lakozó test
vérek fiatalos meggondolatlanságukban késő este az ebédlőben nem ép
pen Illő tréfákkal és hangos kacarászással szórakoztak, egyszerre egy
mermydörgő hang és a bútorok rezgése hallgatást parancsolt nekik És
ez a jelenség rövid időn belül háromszor egymásután megismétlődött:Mi
"el azonban a testvérek ennek ellenére tovább folytatták szórakozásukat,
egy ismeretlen hatalom rájuk támadt és különösen az egyiket, aki a töb
biektől eltérőleg kötötte fel övét és csuklyáját, keményen megfenyítette.

628



Hasonló esetet különben Magyarország más tájáról is beszélnek,
Mondják, hogy a pécsi testvérek", rníkor már mínden előkészületet meg
tettek az önostorozásra és valamennyien félig meztelenre vetkőztek, egy
ismeretlen valaki nagy zajjal keményen végigostorozta. Ekkor ment ha
tározatba, hogy ezentúl az éjszakai zsolozsma után, éjféltájban mindenki
köteles megostorozni magát.

4. Ferencrendi miniszterek.5 ••• Buda várában a Szent János evan
gélistáról nevezett templomban" nyugszik János testvér, aki provinciális
volt" s aki többek közt Péter provinciálíst kigyógyította súlyos betegségé
ből. Ez a Péter províncíálís" úgy intézkedett, hogy holttestét a szemtegy
ház fala mellé temessék s mindjárt temetése utáln visszaadta egy vaknak
látását és ezenfelül tömérdek más beteget gyógyított meg ... (b. gy.)

1 Francia Jánosról ennél többet nem tudunk. Kis Fülöp francia királyt nem ismer
a történelem. Gondolhatnánk II. Fülöpre, Fülöp Agostra (1180-1223), de annak
nem volt János nevű és hozzá ferences szerzetes öccse.

2 Gál testvér történeti személy: 1273-ban jelen volt Bényi István főúr temetésén.
Karácsonyi J.: Szent Ferenc rendjének története Magyarországon. I. Budapest,
1922. 29. l.

3 A somogymegyei Segösd a középkorban a királynék birtokához tartozott. Fe
rences kolostorát mínden valószínűség szelint III. Endre első felesége, a lengyel
Fennena királyné alapította. A Iegtektntélyesebb kolostorok közé tartozott. Ezt
mutatja, hogy a XIV. és XV. században nem kevesebb, mint kilenc tartományi
gyűlést tartottak benne.

4 A pécsi kolostor a XIII. század közepéri keletkezett; védőszentje Szent Ferenc
volt.

5 Szent Ferenc alázatosságból fratres mínoresnek = kisebb testvéreknek nevezte
rendtársait, az elüljárók jelölésére pedig a minister = szolga szót használta. Innét
minister generalis = egyetemes főnök, minister prívíncíatís = tartományi főnök,

minister = házfőnök.

6 A régi várszínház helyén.
7 II. János provinciális nem tévesztendő össze Francia Jánossal. Karácsonyi szá

. mítása szerint 1256. és 1260. közt viselte hivatalát.
8 Péter, II. János utóda a főnökségben, 1260. és 1272. közt kormánykodott. Az egyik

forrás Teria nevű faluból származtatja. A névvel kapcsolatban egyformán gon
dolhatunk a komárommegvei Tarjánra és a hontmegyei Terényre. Mindenképpen
biztos, hogy Péter provinciális már törzsökös magyar volt.

KET KIALLlTAS. K í n a i f e s t é s z e t. A mai Kína ne'l1'.zeti fes
tészetének budapesti vándorkiállításán felfedeztük az évezredes kultúrájú
Kínát, szigorú fegyelemmel őrzött hagyományaival, megszentelt ősi lá
tásával, az egyszerŰ és monumentális megjelenités természetes igényé
vel. A hosszúkás, keskeny, színes tus papírképek előtt nem a kiilőnböző

eéaek foglalkoztatnak: a szembeszökő más égtá,1, az eltérő látásmód, a
más gondolkodás- és létforma, a mienkétől különböző valóságszemlélet,
hanem a közös emberi élmények, Iratlan törvény minden kínai mfivész
számára, hogy csak a valóságot ábrázolhat,ja, különben hitelét veszti al»
kotása. Türelmes, évekig tartó tanulmányozás előzi meg leger:JYszerűhlJ

ábrázolásának a megszületését is. És csak ha alaposan isme1i tárgyát,
mer hozzáfogni megörökítéséhez. De nem elég, hogy kívülről hasonlítson
a kép a mintához, ki kell [eieznie az értelmét, a Jelentését is, azt a belső

képmást, ami minden látszat mögött rejlik. Nem mindig sikerül még a
legnagyobbaknak sem. Tudáson, felkészültségen, óriási tapasztaláson kí
vül m.ég egyéb is szükséges ehhez. Valami kiszámithatatlan ihletettség,
különös megszállottság, amelll Kínában is, akárcsak minálunk., kegyelmi
ajándék, megnevezhetetlen jótétemény.

Több képen is megragadott az önmegtagadásig tisztult azonosulás a
tárggyal. Elsősorban a nemrég, 90 egynéhány éves korában elhúnyt nagy
festő, Csi Paj-Si műveire gondolunk. Azok közül is különösen a "Lótusz
és Jüanjang-kacsák", meg a "Fekete peónia" ciműekre. Tetszett Li Ko-
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Zsan "Pásztorfiú"-ja, szépek Tien Si-Kuang "Tavasz a tóparton", Jii Cse
Csen "Mályva és lepkék", vagy Csang Csi-ji "Magnólia és madarak" cí
mű képei, és a szilvavirágos képek közül a legművészibb: Csu Ven-Ho
"Szilvavirág madarakkal" c{mű képkölteménye.

Perzsa miniatúra (Reprodukciók). A teherámi királyi Gu
lisztán kömyvtár őrzi azt a csodálatos miniatűr-műremekeket tartalmazó
kéziratot, amelyet az európai szem számára is hozzáférhetáen 1931-ben
állítottak ki Londonbam. Javarésze a Sahnamé ilLusztrációja, valamint
Bidpai indiai meséimek, a Kalila és Dimna állatmesegyüjteménymek ké
pes ábrázolása. Valamennyi a XV. században készült a magy könyvbarát,
Baiszonghor herati műhelyében. Nem tudjuk, mit becsüljünk benne job
ban: a művész technikai ügyes.ségét, tévedhetetlen izlését, elbájoló szín
érzékét. vagy nagy életbölcsességét, az ismeretlennek, az elmondhatat
lannak a tudását. Aprólékos hűséggel örökíti meg a szeme előtt feltá
ruló látványt. Nincsen szüksége arra, hogy maga találjon ki képzeletbeli,
soha nem látott alakokat, helyzeteket, hogyavalószerűtlenséggeljobban
megközelítse a csodálatost. Sőt inkább arra törekszik, hogy minél hibát
lanabbul csakis a kézzelfogható valóságot lesse el, mert jól tudja, hogy
itt rejlik a titok nyitja. És valóban, minél tovább nézzük ezeket a meg
vesztegető szépségű miniatúrákat, annál jobban megejt az aggastyáni
túlérett bölcsesség és a gyermeki maívság kettős hatása, és az, ami közte
bújik meg: a nagy kérdőjel, a kifejezhetetlen, a talányosan szép, Se here
zádé befejezhetetlen meseleleménye ... (Hágé)

AZ OLVASO NAPLOJA. Ha van műfaj, amelyhez érettség, gyakorlat
és tapasztalat kell: a novella ilyen műfaj, A nem megfelelő előadás itt
könnyen eh-ontja a legjdbb témát is. Ha egy regénynek vannak ernyed
tebb részletei, utóbb az írónak még mindig van módja a "korrigá1:ásra".
Nagy tér áll rendelkezésére; s bármily botladozva állít is elénk valamit,
a Tegény idejének távlatában a jelenet, esemény megnőhet, kíteliesedhe
tik - visszatekintve nyeri el valódi értelmét, igazi arányait.

De egy novellában nem lehet a "majdm" bízni semmit. Novellában
nem lehet csalni. Abban nem segíti az írót az idő jótékony áradása. öt,
tíz, tizenöt lap áll rendelkezésére, azon kell elmondania, azon kell meg
oldania míndent, A regény könnyen eltűri a rossz mondatokat ; a novel
lában minden rnondatnak a helyén kell lennie, s az írónak mindig pon
tosan tudnia kell, hogy mit mond, és hogy mit nem mond ki; föltétlen
biztossággal uralkodnia kell mind a szavam, mind a csöndleln. Hogy egy
novellista - például Mikszáth - hanyagul fecseg? A hanyagság látszó
lagos, a fecsegés nagyon is tudatos; mínden jó Míkszáth-novella a szer
kesztés remekműve.

A magyar' "elbeszélés" szó azt a tévhitet keltheti az olvasóban 
és sajnos Irók is áldozatául esnek e téveszmének -, hogy elég éppen
csak elbeszélni, elmondani valamit, szép sorjában elmesélni a dolgokat,
s már kész a novella. Buzgó story-vadászok lelkesen tűznek ceruzáiuk
hegyére egy-egy érdekes, fordulatos történetet: "No, ezt megírom !" 
kiáltjáJk, s nem tudják, hogy kár a vadászat fáradságáért. mert ami előt

tük van, az egész élet, míndenestül kitűnő story, csak éppen "meg kell
csinálni" - s itt kezdődik a novella, itt kezdődik a novellista.

Minderre keresve sem lehetne kitűnöbb. s immár klasszikusabb pél
dát találni Katherine MansfieZdnél, akinek most jelent meg először egy
kötetnyi novelláía magyarul, Egy csésze tea címmel, Szőllősy Klára szép
fordításában, Báti László okos, de egy kicsit túl kurta utoszavával. "Kat
herine Mansfíeld - olvassuk ebben - mindössze hamnincnégy éves volt,
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amikor évek óta súlyosbodó tüdőbaja végzett vele." 1888-ban született,
1923-ban halt meg, olyan életkorban, amiko'!" más író többnyire első iga
zán épkézláb novelláít kezdi írni. S Ő, harmincnégy évesen, egy sorozat
remekművet hagyott hátra. Hosszabbakat, amilyen az Előjáték, vagy Az
öbölben, míndkettő ugyanabból a forrásból: a gyermekkori emlékek ki
meríthetetlen világából, s rövldebbeket, mint például a Téves cím vagy
A kanári (ezek nem szerepeinek a kötetben, mindkettő a Vigilia 1956. má
jusi számában jelent meg). De akár hosszúak, akár' rövidebbek, jófor
mán mindegyikben ott lüktet "az élet teljessége": amit írásaiban meg
ragadni, kifejezni akart. Azzal, amit kimond, és talán még inkább azzal,
amit nem mond ki, tudatosan és elvszerűen: "Nem szabad túl sok mín
dent beleszőni egy történetbe - mondta. - Egyetmást mindía föl kell
áldozni. Egy rövid novella épp úgy érzékeltetheti az élet teliességét, mint
akármilyen hosszú regény" ... Tegyük hozzá, éppen Mansf'íeld novellái
nak tanulsága alapján: a regény inkább elbeszélése folyamával érzékel
teti, a novella inkább az elhallgatásaíval, csöndjeivel.

Azzal a lényegessel, amit kiemel. S rní a lényeges? Az, amiben va
lahogyan minden összpontosul (vagy amiben az írói művészet minde-rt
összpontosítani tud): olykor csak egy hangsúly, egy mellékmondat, egy
rebbenés, egy tájban lejátszódó történetből néha csak egy fa, mely 1'1
tájban virágzik, egy illat, melyre a történet egyik vagy másik alakja föl
figyel, egy szín, melyet magával visz... Az, amiből "az élet teljessége"
rejtelmesen kisugárzik.

Rejtelem, kisugárzás: Mansf'ield novelláihoz illő szavak. Mert rnin
den írásában van valami utánozhatatlan, gyöngéd meghatottság; nem ol
csó érzékenység, illetéktelen líra ez, hanem az író! magatartás bizonyos
"remegése" (ha nem volna olyan rosszízű szó, azt mondhatnánk: meg
ílletődöttsége) a valóság és a szépség, a valóság immanens szépsége, köl
tészete, és (vegyük ezt a szót is tiszta, el nem használt értelmében) "tün
dérisége" előtt. Ezek is az ő szavai: "A költészet határán míndig resz
ketek".

Élete, 1888. és 1923. közt, nagyjában egybeesik Rilkéével (1875-1926),
s mintha valami titkos, mély, lappangó rokonság is volna köztük: a tár
gyak, a dolgok, apró rebbenések meghatott tisztelete, a behatolás a dol
gok, jelenségek lényegébe, a megrendítő költészet kibontása a mínden
napiból, egyszerűből, mindenkí szeme előtt levőből (az, amit Rilke Rodin
iskolájában tanult) - csak persze mindegyikűkmek más a hangneme:
Mansfield csupa illó női varázs, Rilke pedig eredendően fájdalmas férfi
arc. De a maga médján mindegyikük elért egy bizonyos "boldogságot",
halála küszöbén, "Sokat küzdöttem, és most már nem küzdök többé. Bol
dog vagyok, mélységesen boldog" - írta Mansfield, elfogyő tüdővel, nap
lója végére (s bár ezt a naplót is olvashatnánk egyszer magyarul). Rilke
pedig, hanyatló élete eksztázisában, az Orfeuszi szonettek bűvöletében

járt; ..
**.

James Joycenak legérthetőbb, leghozzáférhetőbb regénye az Ifjúkori
önarckép (pontosabban: Egy művész és fiatalember arcképe), mely most,
egy évtizeddel az Ulysses után jelent meg magyarul, Szebotka Tibor for
dításában és bevezető tanulmányával. S ha valóban úgy van, hogy "élet-·
műve szinte megközelíthetetlen az író életének ismerete nélkül": az
Ifjúkori önarckép amolyan lélektani bevezetés Joyce "genezisébe": ezek
ből a gyökerekből nőtt a modern világirodalom legkülönösebb, legmagá
nyosabb és terméketlenségében is egyik legtermékenyítőbbéletműve.
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Mi a témája? Önéletrajzi mű; az fu-ó "arról vall benne ... hogyan sza
kadt el tőlük (kispolgári környezetétől) annysra, hogy az objektiválódási
folyamat - amely nélkül nincs sikeres írói tevékenység - megíndulha
tott benne". Sajnos, objekttváltságábam is túlon-túl személyesnek érez
zük ahhoz, hogya benne ábrázolt fejlődés és elszakadási folyamat tipi
kusnak, általános érvényűnek hasson. A regény hőse, Dedalus-Joyce 
mint az előszóban olvassuk - "nevét a szárnyakat készítő mestertől, az
emberi 'repülés mitológikus hősétől kölcsönözte, s nevével együtt egy
hivatás hordozója is, akinek emberi és alkotói szándéka: veszélyek árán
is felfelé törni, táguló horizentok soha nem látott titkait kifürkész
ni". Am, mint az életmű tanúsítja, az Ifjúkori önarcképtől a már teljesen
és végérvényesen érthetetlen Fínnegans Wake-ig, a horizont nemhogy
egyre tágult volna; ellenkezőleg, egyre inkább szükült, s az út, veszélyek
árán ugyan és tiszteletreméltó elszántsággal, ha mind följebb vezetett
is, ez a "fönt" vajmi problematikus: végülis egy olyan légi szíget, olyan
búra, .ahol a világgal máJr minden reális közösség megszakadt.

Igen, "elszaJkadási folyamat"; valahonnét kiválik a hős, és valami
felé tart - hová? "Stephen Dedalus nevével - folytatja az előszó 
ílrója a regényt a mítíkus ősmondák, a hatalmas keletkezesek primitív 
a szó kezdést, nem kezdetlegességet jelentő értelmében - világához kap
csolja, ahol az ősmondák kavargó köde mindazt lényegtelenné teszi hő
sében, ami benne ír és katolikus, azt viszont, ami archaikusan görög,
örökkévalóvá" ... Dedalus-Joyce tehát kultúránk egyik ősi alaprétege. a
görögség felé indul el; az út az abszolút szigetre a hellén mitosz ködor
szágán vezet át. Ködországon : mert ez az archaikus görögség nagyon is
intellektuális, nagyon is könyvtári, és - nagyonis századfordulói. Az
utolsó nagy görög-latin ihletés, ami valóban húsunkká-vérünkké vált, a
reneszánsz \'101t, valószínűleg azért, mert az antik tápláló nedv akkor a
nemzeti kultúra testébe ömlött, azt tette izmosabbá, s egy Ronsard pél
dául nem latin vagy görög akart lenni, hanem latinokon-görögökön ed
zett francia, saját nemzetiségében akart többé válni az antik iskolázott
sággal, nem pedig saját nemzetiségéből kilépve próbált valamiféle mo
dem görög lenni. Stephen Dedalus viszont, nevéhez híven, kírepmni akar;
mi azonban már tudjuk, hogy míkor a regény végén a szárnyak vén mes
teréhez fohászkodva elindul, röpte végülis a Finnegans Wake-be torkol
lik: egyfajta heroikus níhíloe.

"Ebben az országban - mondja egy diáktársaival folytatott vitában
Dedalus -, amikor az ernber lelke megszületik, hálókat tesaitenek ki,
hogy hátráltassák röptét. Nemzetről, nyelvről. vallásról beszélsz nekem.
En pedig mégpróbálok elrepülni ezek mellett a hálók mellett.': Mint min
den korlátolt nacionalizmus és klerikaltzmus, az ír is nyomasztó lehetett,
ez kétségtelen (bár a regény, sajnos, nyomasztó voltáról többet beszél,
mínt amennyire valóban érzékelteti); fogadjuk el a jelképet: háló. De
lehet elröpülní a hálók mellett, és lehet áttörni a hálót, sőt, lehet szö
vetkezett madár-repüléssel, bátor szárnyakkal fölemelni ezt a hálót,
olyan magasra, hogy ha még van is, már lényegében nincs, mert egybe
esik a szabad égbolttal. És ez az igazi: ez a dantei, a claudeli, vagy hogy
egy egészen nyilvánvaló nagy példát idézzünk: ez a goethei. De az nem
a Joyce megoldása.

Talán alkata sem volt elég erős egy ilyen vállalkozáshoz, Egy helyen
azt írja a regényben: "Talán azon rrrúl.t mínden, hogy rnivel látása
ugyanolyan gyenge volt, mínt amilyen félénk a természete, így az érzé
kelhető világ izzásának tükörképéből, amint a nyelv sokszínű prizmáján
és igazdag sallangozásán keresztültört, kevesebb gyönyörűséget merített,
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mint az egyéni kedélyhul1ámz,ásokama belső világának szemléletéből,

amely o'ly tökéletesen tükröződött egy periodikus próza áttetszően tiszta
zengésében."

A vallomás megkapo; valóban: talán ezen múlt minden, Ezen rnúlik
a regényben is: hogy fölvillant ugyan egy-egy hátborzongatóan hiteles
kollégiumi képet (a regény elején), de többnyire el-elejti a valóságot,
mintha méltatlannak tartaná magához, egyáltalán íróhoz ; éppen csak jel-.
zi, olyan foszlányosan, hogy nem tud igazi képpé összeállni, e fejlődés~

regény zeális hátteréül ; inkább csak időről időre betolt kulíssza, festett
figurákkal . .. igen, Entwiklungsroman, csakhogy a fejlődés, az Ent
wiklung a külvílággal való bonyolult összefüggésben történik, nem pedig
ilyen lombik-térben, melynek üvegfalán éppen csak úgy dereng föl a
"valóság", míntha időnkint rávetítenék. Minden "a kedélyhullámzások
belső világában" történik s aztán mínden a próza muzikalitásálban tük
röződik (igazi prózai kontúrok nélkül); ezért hat a regény, mint Bil
dungsroman is csonkának, egy Rousseauhoz, egy Goethéhez képest.

Mit akar Dedalus ? Egy barátja szerint: "Fel akarod fedezni az élet
nek vagy a művészetnek azt a módját, amelyen vkeresztül bilincstelen
szabadságban nyilatkozhatik meg". Csakhogy ember számára nincs "bi
lincstelen szabadság", mert embervoltához hozzátartozik, hogy bilincsei
legyenek; és egyensúlyának föltétele: tudni és vállalni, hogy embervol
tához hozzátartozik az, hogy bilincsei legyenek.

Hová vitték a dedalusi szárnyak Joyce-ot? Nem a földre hullott
vissza, mint Icarus, hanern egy földfölötti, embertelen szigetre hullott át.
És sorsnak ez sem kevésbé tragikus, mint Icaruse. (*)

SZlNHAzl ORJARAT: - Gondolatok a prágai Burian-Szinház elő

adásairól. - Egyszerűen és nemcsak a cim megkívánta rövidség kedvéért
nevezzük Burian-Szinháznak a prágai D 34 szinházat. Hiszen Burian itt
minden: a cseh barokk játékokat éppenúgy ő álmodta szinpadra, mínt
Viktor Dyk PatkánYfogó cimű regényét, s Puskin Anyéginját ugyanúgy
az ő versein át kapjuk, mint Bert Brecht Koldusoperáját. S ha a zené
ben föl-föl tünedezik is Anyeginnal és a Koldusoperával. kapcsolatban
Csajkovszkij vagy Kurt Weill sok ismerősnek tetsző dallama, nevük nem
is szerepel a szinlapokon, mert a zenét 'is, a rendezést is, az egész szin
padra álmodást egyetlen embernek köszönhetjük: E. F. Buríannak.

Hatalmas, mindent elsöprő szinpadi egyéniséggel állunk tehát szem
ben, a saját szinpadának rajongó megszállottjával, aki akármihez nyúl
is, csak saját magát tudja adni benne. Elragadtatásában, a saját csillagai
felé való lebegésében csak kétféle súlynehezék egyensúlyozza léghajóját:
a cseh irodalom szerelme és a világirodalom haladó nagyságainak - Pus
kinnak, Gay-nek és Brechtnek hódoló tisztelete. Ez a két egyensúlyozó
erő pedig teljesen elégséges ahhoz, hogy színpadi ürhajózása eredményes
és minden nemzet szinpadi kultúrájára rendkivül áldásos tanúságokkal
teljes legyen.

Fordítsuk le a magyar viszonyokra, mit jelentene, ha nekünk is lenne
egy E. F. Burianunk. Akkor Bornemisza, a most éppen csehszlovák lele
ménnyel elókeTÜlt Balassi Bálint-féle pásztorjáték, de meg a csiksomlyói
misztériumok, az iskoladrámák, Csokonai Bessenyei szinpadí zsengéí belé
épülnének a magyar szinházjáró közönség köztudatába, kultúránk szer
vesen élő részeivé válnának, amiről tudomást nem venni egyszerűen le
hetetlen volna. Hiszen nálunk is színre vitték többszörösen Bornemisza
Magyar Elektráját, Hont Ferenc Madách Civilizátorából is pezsgő szinpadi
hatású komédiát formált, az iskoladrámákat is ewadták, meg "A három
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körösztény leányt" egyes föltűnő és ismét eltünedező művészcsoportok.

De a nagy összekötő, szinházát állandóan a fölszínen tartó egyéniség
hiányzott és híányzik ma is, aki csak egyet akar, kissé önös en és eoo
centrikusan, mint Burían, de azt azután olyan erővel, elánnal és kitar
tással, hogy műve kítörölhetetlenné válik a világszinjátszás évkönyveiből.

Nálunk hallatlan merészségnek tetszett nehézkes konzervativizmu
sunk idején, hogy Vörösmarty Csongor és Tündéjét, ezt a tündéri mese
játékot, vagy éppen Madách Tragédiáját szinpadra merte vinni egy-egy
messzebbre látó színpadi mesterünk, de attól már visszaíjedtek, hogy a
legnagyobb magyar drámák egyikét Vörösmarty Cilley és a Hunyadiak
ját korszerű szinpadi eszközökkel odaadják a magyar szinpadnak, amely
nek íródott. Mennyivel rugalmasabb a cseh színházi köztudat. Viktor Dyk,
a kitűnő cseh regényíró, habár a két háború között letért a demokrácia
nyílegyenes útjáról, kellő nyersanyag lehet Burian kezében, hogy egy
fausti elemekkel telt szinpadi eseménysor gerince lehessen a "Patkány
fogó" című hammelni népmondát idéző szindarabban. Fájdalmasan gon
dolunk a most végre ujra kiadott tragikus zseninkre, Kemény Zsigmondra.
Micsoda lelki kataklizmák örvénylenek az ő műveiben, akár a Rajongók
ban, akár a Zord időkben, akár a Gyulai Pálban. Ha volna olyan nagy
méretű filmgyártásunk, mint csehszlovák szomszédainknak, ahol a Husz
trilógiát, de meg Svejk immár történetivé váló pikaró-regényét teljes
korhűséggel vitték filmvászonra, persze hogy ,arra szavaznánk: ismer
tessék meg végre egyik legnagyobb regényírónk alkotásait a film milLiós
közönségével, és a tömegek bizonyára megértik majd Kemény tölgyfából
bárddal kifaragott jellemeit. Ilyen filmekről azonban egyelőre nem is
álmodhatunk. Tudjuk azonban, hogy Kemény Zsigmond a külsőségek le
írásában, a lakberetuiezések, ruhák leírásában a legfukarabb költőnk. Az
ő elátkozott alakjai üres, kárpitozatlan-falú erdélyi várkastélyokban bo-o
lyonganak lelkiismeretük szörnyű terheivel s jóformán csak jelzett öltö
zékekben rohannak szenvedélyük megszabta végzetük felé. S ha most el
nézzük Buríán ugyanilyen szófukar szinpadát, amely Bert Brecht szin
padával nagyon is rokon, ahol csak egy-egy korabeli chaise-long'UJe, ka
rosszék vagyiilló óra pótolja a nehézkes díszletezést, szinte sikoltanunk
kell a magyar rendezőzseni után, aki érdemesnek ,t,artaná, hogy Kemény
vagy Eötvös József világát ilyen szuggesztív, buriani eszközökkel töme
geink lelkébe égesse. A XV-XVIII. századbeli magyar élet tragikus ta
núságaí, önismeretünk, tévelygéseink tanító leckéje így tudatosodhatnék
új szinházi közönségünk előtt, a Hunyadíaktól egészen a Karthauzi kor
eszméket magyarázó világáig.

A magyar szellemi életnek is vannak megmentésre váró, szinpadi
reflektorfénybe állítható műalkotásai. Bornemisza, Balassa, Vörösmarty,
Kemény, Eötvös József szinpadi vagy regénybeli alkotásai. Egy ilyen
Burian-féle diszletfukar, de az intellektuális részt annál jobban kidombo
rító, kissé illusztráló, kissé publicisztikai értelmezésű szinpadi megvaló
sítás anyagilag sem jelentene túlzott kockázatot, s közelebbi irodalmunk
ból is ott áll szinpadra kívánkozóan Babíts Laodameilija, Aprily Idahegyi
pásztorokja és Fodor József Tekoahi pásztora. S mindezt a kincset mi
csak úgy parlagon hevertetjük, mikor tömegeink új szépségekre éhesen
csodálkoztak rá legutóbb is Szojoklész többezeréves mondanivalóira és
megmutatták, hogy igenis a legmagvasabb táplálék nyujtja nekik a leg
több örömet.

Mekkora köszönettel tartozunk tehát egy ilyen gondolatébresztőven
dégjáték szervezőinek, neves és névtelenebb munkásainak. A D 34 szin-
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ház vendégjátékával nemcsak a cseh és a világirodalom egy-egy remek
alkotására vetítette rá fénycsóváját, hanem termékeny viták, új távlatok
és lehetőségek felé irányítja kissé megmerevedett szinpadi fantáziánkat is.

Van egy remek rendező-író-szinpadraálmodóvezetőjük s van egy se
reg együttesbe csiszolt, intellektuálisan vértezett, a legfinomabb dialó
gusokat és lelki rezzenéseket is hajszálpontosan éreztető művészük. El
sőnek talán Zuzana Kocovát kell említenünk, aki egyik nap Peachumné
alvilágian pácolt boszorkány-alakját villantotta elénk, hogy másnap fiatal
paraszt-legényt játsszon a Népi szvitben, harmadnap pedig Anyegin Tat
jánáját sugározza felénk a puskini nőalak minden boldogtalan fönségé
vel együtt. De a kenyere javát már megevő Karel Linc is ugyanezt a
sokoldalú, minden ráosztott szerepben hatalmas távlatokat nyitó művészi

ezerszínűséget képviseli: szűletett színész·a javából. A játékstílusuk más,
a temperamentumuk is más, mint a mi színészeinké. De tudatosan tör
nek szinpadi gondolatviláguk megvalósítása felé s mi hamarosan elfe
ledjük a játék és temperamentumbeli különbségeket s csak valóban
életre kelő figuráik szépségében, reális igazságában és művészi finom
ságában gyönyörködünk.

Szinházaink több Bert Brecht bemutatóra készülnek az idén, s addig
is, amíg talán Brecht szinházát is Budapesten üdvözölhet jük, le kell szűr

nünk a D 34. szinház gazdag eredményeit, hogy Brecht-műsorunkat ki
alakíthassuk. Burian rendezései hatalmas távlatokat nyitottak elibénk,
olyan vitaanyagot sűrítettek rendezőink tépeZődéseibe - még vitatható,
formalistának tűnő megoldásaikkal is -, amilyet műsoruk megismerése
előtt nem is remélhettiink, Milyen gyümölcsöző egymásrahatások szár
mazhatnának az ilyen vendégjátékok megismétléséből,minél sűrűbbé té
telétől.

(Possonyi László)

A LEGÚJABB EGYHÁZZENEI KÖRLEVÉL. A századunkiban eddig
uralkodó rníndhárom Pius pápa foglalkozott az egyházi zenével. Az 1903
ban "mindent megújítani Krisztusban'' (Ef. 1, 10) jelmondattal trónralépő

Szerit X. Pius pápa még ugyanabban az évben, Szerit Cecilia, az egyházi
zene égi páxrtfogója ünnepén kiadott "Inter pastoralis officii sollicitudines"
(1903. XI. 22.) kezdetű Motu propriojában éppen az egyrházi zenével kezdve
indította el Isten háza dicsőségének fenntartására és előmozdítására üd
vös reformjait. A Motu proprio megjelenésének 25. évfordulóján XI. Pius
pápa "Divini cultus sanctítatem' (1928. XII. 20.) kezdetű apostoli konsti
tuciójával hívita fel a figyelmet a liturgia, a gregorián ének és az egyrházi
zene fokozottabb művelésére. (Mindkét pápai rendelkezés "A szeritzene
törvényei" címen 1943-ban a Magyar Kórus kiadásában dr. Werner Ala
jos fordításában jelent meg.) XII. Pius pápa "Mediator Dei et hominum"
(1947. XI. 20.) kezdetű liturgikus enciklikájában a Szeritszék előfrásaínak

megtartását sürgeti, a gregorián, a modern zene és az egyházi népének
vonalán ad megszívlelendő rövid utasításokat, (Az enciklikát magyar for
dításban 1948-ban a Szerit István Társulat adta ki.)

Az ötvenes évektől kezdve pedig nemzetközi egyházzenei kongrész
szusokon foglalkeztak a felmerült kérdésekkel. Az 1950-es szeritévben az
Örök Városban jöttek össze Bach (1685-1750) halálának 200. és Arezzói
Guidó (995-1050) halálának 900. évfordulóján. 1954..Jben Bécsben Szent
X. Pius pápa (1903-1914) tiszteletére és a Motu proprio 50. éves jubi
leumának emlékére tartották a II. nemzetközi egyházzenei kongresszust.

XII. Pius pápa 1955-ben a "Musicae Sacrae Díscíplina' (1955. XII. 25.)
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kezdetű enciklikát bocsájtotta ki az egyházi zenéről. A III. nemzetközi
egyházzenei kongresszus, amely 1957. július 1-8. között Párizsban ült
össze, mottójául érthetően ezt a mondatot választotta: "A szent zene
perspektívái a Musícae Sacrae Discíplína pápai enciklika világánál".

A Szeritatya a "Musicae sacrae dísciplinav enciklika bevezetésében
hangsúlyozza hármas célját:

1. az egyházzene jelenlegi állapotának felmérése,
2. válasz a főpásztorok és egyházzenei kongresszusok kérdéseire, va

lamint a lelkipásztori tapasztalat és az egyházé zene fej1ődése, illetőleg az
ezzel kapcsolatos tudományos kutatás által felvetett kívánságokra és

3. ismételt ajánlása Szerit X. Pius Motu propríójának, az egyházi zene
törvénykönyvének.

I. Történelmi visszapillantás. A pápa a körlevél első részében törté
neti visszapillantást ad Szent Ágostont idézve: "Isten a muzsikával meg
ajándékozta ,az értelmes halandót is, hogy tudja és érezze a hangok ösz
szefüggését és ezáltal nagy dolgokat sejtessen meg." Mind a pogány népek,
mind az ószövetség választott népe a legősibb időktől kezdve használta
a zenét íseentíszteletében. Az ujszövetségben Szent Pál apostol így ír:
"Egymás között zsoltárt, himnuszt és szerit dalokat énekeljetek, dalolja
tok és zengedezretek szívből az Ürnak" (Ef. 5. 19). Az ifjabb Plinius'
111-113 között Krísztus után 'I'raiánus császárnak írva a kereszténység
vétkét vagy tévedését abban jelöli meg, hogy Krisztusnak, mint Istennek
díesérő éneket zengenek. Az éneklő Egyház hangja az üldözések nehéz
napjaíoan sem némult el, s ahogya 313. május l-én Nagy Konstantin és
Licinius császárok által kiadott milánói ediktum biztosította a kereszte
nyek szabad vallásgyakorlatát, az Egyház szabadságával a zene is fejlő

dött. A fejlődés melegágyai az énekiskolák (schola camtorum) voltak. Nagy
Szent Gergely pápa (590-604) az ősöktől ránkmaradt énekkincset ősz

szegyűjtette és elrendeztette, valamint alkalmas törvényekkel és előírá
sokkal biztosította az egyházi ének tisztaságát és épségét. A római ének
Iésmód lassanként az egész Nyugaton elterjedt és az ún. gregorián ének
a 8-9. sz. óta az organumnak nevezett hangszer kíséretével új fényt
nyert. A korális ének mellett a 9. sz.stól a polifón ének is kifejlődött és
a 15-16. sz.-oan csodálatos tökéletességre emelkedett és az orgona mel
lett más hangszerek is felcsendültek. Bár az Egyház szeretl a zenét, de
ezen a wen a kinövéseket nyesegetnie kellett. A trienti zsinat a világias
ságot kárhoztatja, s a pápák azóta is gyakran felemelték tiltakozó sza
vukat az egyházi zene tisztasága érdekében,

II. Tételes megfontolások. A második részben XII. Pius a szent ze
nével kapcsolatos alapvető kérdéseket tárgyalja. Az Egyház törekvése
abbain áll, hogy az egyházi zenétől távol tartsa rníndazt, ami méltóságá
nak rovására lenne. Az egyházi zenét is törvények és írányelvek szabá
lyozzák, mégpedig ugyanazok a törvények és irányelvek, melyek az egy
házi művészetre állnak. A· vallásos művészetnek az a feladata, hogy akár
a szemnek. akár a fülnek nyujtott alkotásaivaí a hívők lelkét Istenhez
emelje. Az a művész tehát, aki nem vallja a hit igazságait, vagy lelkületé
ben és életmódjában az Istentől távol jár, ne nyúljon a vallásos művé

szethez: hiszen nem rendelkezik azzal a benső meglátással, amellyel ész
revehetné, hogy mít kíván az Isten felsége és az Isten tisztelete. A mű

vészí képesség és rutin önmagában nem elegendő. A vallásos rnűvész az
igazságokat, amiket szentül hisz és a [ámborságot, amit valóban gyakorol
is, olyan meggyőző erővel, olyan kedvesen és szépen juttatja kifejezésre,
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hogy az Ilyesfajta rnűvészí alJkotás már önmagában is a művész számára
színte istentisztelet és vallásos ténykedés.

A vallásos művészetnek ezen törvényei és írányelvei vonatkoznak az
egyházi zenére is. Mível az egyházi zene sokkal szerosabban hozzátarto
zik az istentisztelethez, mint a művészetek bármely más ága, ezért az
Egyháznak különös gonddal kell ügyelnie, hogy távol tartson tőle mín
dent, ami nem egészen illő az istentisztelethez, vagy ami a jelenlévő

hívek lelkének Istenhez emelését nemhogy elősegítené, de esetleg akadá
lyozná. A szent zene méltósága és hatóereje annál nagyobb, minél köz
vetlenebb kapcsolatban áll a szentmisével, és a zsolozsmával. Ennek az
ún. "liturgikus" zenének a legnagyobb tisztelet és elismerés jár.

UI. Alap- és irányelvek. A harmadik részben a Szeritatya idézi Szerit
X. Pius pápát, aki az egyházi zene hármas alapvető tulajdonságát elő

ször szögezte Ie: szent, művészí és egyetemes. Szent: kizárja a világias
ságot, A legjobban a gregorián közeliti meg az eszményképet. Ha új ün
nephez új dallarrira volna szükség, komponálják meg azokat a grego
eíán énekben valóban jártas, szakavatott hozzáértők, de oly módon, hogy
hűségesen alkalmazkodjanak az ősi gregorián ének törvényeihez és az
új dallamkompoziciók kifejező erőben és tisztaságban valóban versenyez
zenek a régiekkel. Művészi: ha a rendelkezéseket megtartják. akkor lesz
művészí az egyházi zene. Egyetemes: ha a földkerekség templomaiban a
gregorián cseng fel, lesz egyetemes az egyházi zene, mint a római litur
gia, melyet szolgál,

Az Anyaszentegyháznak az a kívánsága, hogy a szent liturgia latin
nyelvű szövegeível a gregorián ének a legszorosabb kapcsolatban marad
jon. Ezen a ponton néhány helyen bizonyos szorosan körülhatárolt ki
vételeket engedélyezett a Szeritszék (ilyen kivételek: a kétnyelvű rituálék
jóváhagyása 1947-től 'és engedély arra, hogy az asszisztenelás és énekes
nagymiséken a leckét és az evangéliumot a nép nyelvén is fel lehet ol
vasni, miután ugyanazt latinul elénekeltek), de ezek más területre át nem
vihetők (pl. csak Franciaország számára engedély arra, hogy az asszész
tenelás misében a diákonusok a latinul énekelt lecke és evangélium után
ugyanazt fraciául is felolvashatják). A cél az engedményezett területeken
is az, hogy a hívek kora gyermekségüktől legalább a könnyebb és gyak
rabban használt gregorián dallamokat tanulják meg. Ahol ősi szokás sze
rínt a szentmisén a latinul énekelt liturgikus szövegek után közbeiktat
nak néhány népnyelvű éneket, ezt a főpásztorok meghagyhatják. Fennáll
azonban a tilalom: magukat a Iiturgíkus szövegeket nem szabad a nép
nyelvén énekelni. Szerit X. Pius pápa: "A római egyház sajátos nyelve
a latin. Tehát az ünnepélyes liturgikus ténykedések alatt tilos bármirt is
honi nyelven énekelni; még kevésbé szabad honi nyelven énekelni a
mise és az officium állandó és változó részeit". - Hazánkban bizony
alig egy-két helyen végzik az asszisztenelás és az énekes nagymiséket
zenei szempontból a római előírások szerint. A székesfehérvári egyházme
gyei hatóságok által 1954-ben [óváhagyott Magyar Ordinát-ium talán al
kalmas arra, hogy a gregorián stílusban alkotott dallarnokat és az állandó
részek pontos fordítását megkedveltesse híveinkkel és így Iassan-lassen,
fokról-fokra végre nálunk is megvalósulnának a több mint 50 eszten
dővel ezelőtt kiadott pápai rendelkezések.

A pápa hangsúlyozza, hogy a polifóniát nem akarja az Egyház a
szertartásaiból kizárni. Akár klasszikus, akár modern polifónia legyen az,
csak arra kell vigyázni, hogy a liturgia szövegeit ne homályosítsa el, a
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szertartások folyamatosságát ne szakítsa meg és ne állítsa az énekeseket
emberfeletti feladat elé.

A hangszerek közül elsősorban az orgonáról és a hegedűről, meg az
egyéb vonós hangszerekről tesz említést a körlevél. Az alapelv: azok a
hangszerek tilosak. melyekből profán hangulat csendül ki és lármásak,
mert ezek nem valók a templomokba. Ott, ahol nagyobb zenekari művek
előadásához :nem rendelkeznek kellő erőkkel és képességekkel, inkább
tartózkodjanak mínden erőltetett kísérlettől, semhogy az istentisztelethez
és a szent gyülekezethez nem méltó vagy kevésbé méltó módon adják
elő. - Bár a Szeritatya kifejezetten nem emlíci, de ide kívánkozik X. Pius
pápának az a rendelkezése, "hogy a modern stílusú egyházi kompozíciók
ban ne legyen semmi világias, hogy ne emlékeztessenek szinházi motí
vumokra és hogy külső formájukban se támaszkodjanak a világi zene
művek menetére", valamint, hogy "nem szabad az ének vagy zene ked
véért a rníséző papot a liturgikus szertartásoktól megkívánt időnél to
vább várakoztatni". - E rendelkezések nemcsak a jövőre vonatkoznak,
hanem a mult nagy meatereinek alkotásait is ezek szerint kell elbírálni,
amikor az előadásukra a templomban Iiturgikus istentisztelet alkalmával
sor kerül.

A népénekekkel kapcsolatban, melyek a Iitungikus énekből fakadnak
és magukon viselik nemzeti és népi sajátosságaikat, XII. Pius pápa há
rom követelményt hangsúlyoz: 1. a ~Üit igazságait tisztán megfogalmazva
és helyesen értelmezve tartalmazzák, 2. a szövegük legyen világos, a dal
lamuk egyszerű, 3. legyen bennük vallásos méltóság és komolyság.

A missziókban az evangélium hirdetői foglalkozzanak az egyházi
énekkel olymódon, hogy maguk a népek állítsanak pogány vallásos éne
keik helyébe keresztény szent énekeket sajátos ősi dallamkincsük fel
használásával, mindazonáltal arra törekedjenek, hogy a szerit szertartá
sokkal együtt honosítsák meg a liturgikus, nevezetesen a gregorián éneket.

IV. Pasztorális instrukciók. A negyedik részben a pápa a világegyház
püspökeihez fordul és a körlevélben kívánt eredmény eléréséhez első

sorban a sohola cantorumok szervezését ajánlja főképen a székesegyhá
zakban és a nagyobb templomokban. Az egyházzenei egyesületek párt
fogását is szorgalrnazza a Szeritatya. (Hazánkban ilyen egyházzenei egye
sület az 1897~ben alakult Országos Magyar Cecilia Egyesü1et.)

(Kovách Zoltán)

MOEMLÉKEINK címmel a Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata
1955-ben egy igen hasznos füzetsorozatot inditott útnak. Ez a kezdemé
nyezés örömmel töltötte el mindazokat, akik számontartották az elmult
évszázadok - sajnos sokszor már csak romjaiban - megmaradt emlé
keit. A füzetsorozat izléses, finom kiállításával, szemléltető fényképfel
vételeivel és könnyed stílusával kiválóan alkalmas arra, hogy az isme
reteit bőviteni kívánó nagyközönség érdeklődését felkeltse. Ezért is in
dulta sorozat, és hogy jóirányban halad, mutatja, hogy a füzetek egy
részéből, rövid idő alatt már második kiadást kellett kibocsátani.

Igen hasznos dolog, hogy az elmult idők annyi mulasztása és nem-
törődömsége után ma gondolunk arra, hogy az embereket a műemlékek

megbecsülésére ráneveljék. Allamunk igen jelentős anyagi áldozatokat
hoz mind az egyházi, mind a világi műemlékeink helyreállítására és kar
bantartására. Az állam anyagi segítsége mellett a társadalomnak is vál
lalnia kell bizonyos áldozathozatalt ebben a munkában. Hisz a haza, a
társadalom fog gazdagodni evvel.
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A műemléki füzetek a művelődni vágyó nagyközönség művészettör

téneti tudásának fejlesztését is nagymértékben elősegítík.

1957 végéig a sorozatnak 14 szebbnél szebb füzete jelent meg. Az
első a Mátra alján települt Feldebrő község templomát ismerteti Kampis
.Antal művészettörténész hívatott tollából. Hazánk középkorí művészeté

nek egyik legfontosabb és leg komolyabb értékű maradványa Feldebrő

temploma. A szerény külsejű falusi templomban elénk tárul az első ár
pádházi kírályok alatti Magyarország nagyszerű építészetének és a kor
falfestészetének romjaiban és töredékeiben is páratlan értékű emléke,
amely hosszú évszázadokon keresztül a templom padlója és földje alatt,
vastag txikolatréteqek: mögött rejlett. Tudós kutatók és műtörténészek 
mint Henszlmann Imre, Ipolyi Arnold, Rómer Flóris, Gerecze Péter, ké
sőbb Lux Kálmán és Szőnyi Ottó - hosszas munkája eredményessé vált
s az 1925. és 1936. évi ásatások. aztán véglegesen feltárták és helyre
állították a feldebrői altemplomot.

Az altemplom egyszerűségében is hatásos oszlopkötegei bíztosan tart
ják a boltozatot. Külsőleg talán kezdetlegesnek látszanak. Ennek oka
a díszítmények hiánya és a tagolás igen szerény volta, ami tapasztalt,
nagy gyakorlattal rendelkező építőmesterek, kőfaragók hiányával magya
rázható. Az építkezés vezetőinek, a szerzeteseknek az egyszerű falusi
lakosság erre alkalmas egyéneit kellett megtanítani egy-egy istenháza
felépítésének munkálataira. Nagy szerencse, hogy az altemplom mind
máig megőrizte - ha sok helyen sérülten is - az értékes falfestménye
ket, amelyek a kor díszítőrendszeréről, tárgyválasztásáról, mesterségbeli
fejlettségéről nyujtanak ismereteket a kutatónak. Az altemplom hajóját
a Kain és Abel áldozatát, a testvérgyilkosságot, valamint Dávidot a le
győzött Góliát fejével ábrázoló festmények díszítik, továbbá egyes ószö
vetségi személyek és keresztény szentek mellképei. A szentély mennye
zetén a világ üdvözítőjének, Krisztusnak nagyméretű mellképe látható,
gyűrűővvel keretezve. körülvéve az evangelisták jelvényeivel. - Az első

debrői templom építésének és az altemplom kifestésének időpontjáról

sokáig viták folytak. A legújabb kutatások alapján most már kétségte
lenül megállapítható, hogy az első építkezés korát 1050. és 1080. közé te
hetjük, a templom falképeit pedig az 1100. évet közvetlenül megelőző

évtízedben alkotta meg festője, aki a kordai nagyhírű műhelyében, a
regensburgi könyvfestőiskolábantanulhatott.

Kampis Antal kis könyve az értékes műemlék ismertetésének és
népszerűsítésének ügyét nagy tárgyismerettel s a művészettörténész ala
pos tudásával szolgálja. Külön érdeme, hogy az ismeretek közlésén túl,
a hideg falak és mozdulatlan festmények mögött mindég meglátja és
megláttatja az embert, aki két keze munkájával tette lehetővé, hogy már
kilencszáz esztendővel ezelőtt minél több templomból szóljon az Isten
igéje az új hitre tért maquarok. felé.

A sorozat többi füzete is megérdemli az érdeklődést, éppen csak fel
hívjuk olvasóink figyelmét Tombor Ilona füzetére, amely a XIII, század
építőművészetének kiemelkedő alkotásával, a romjaiban is festői lát
ványt nyujtó zsámbéki templommal foglalkozik, és Genthon Istvánnak
az egri liceumról szóló tanulmányára, mely a magyar barokk építészet
bemutatása keretében Magyarország legszebb későbarokk épületét és a
nagy építőmester, Fellner Jakabnak munkásságát ismerteti. Fővárosunk

műemlékei is helyet kapnak a sorozatban. Feuerné Tóth Rózsa a Mar
gitsziget multját tárja fel és műemléki érdekességeít tárgyalja. Szilágyi
..János Az aquincumi amfiteátrumok című füzete a két és félezer éveS
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római birodalmi város multjába vezeti az olvasót. Egri Margit-WeZZisch
Judit műve az OTszágházról szól, Budapest városképének egyik legfonto
sabb és legjellemzőbb részéről s a mult századvég magyar építészetének
nagyszerű épületóriásairól. Gerő László a pesti belvárosi plébániatemp
lomot mutatja be, melynek köveiről "ezer esztendő történetének viharai
olvashatók le". Gerő Győző a másfélszázados török uralom megmaradt
emlékeit ismerteti, Cserey Éva és Fülep Ferenc: "Nagytétény műemlé

kei" című füzete az ősidők óta lakott község régészeti maradványaival
és műemlékeivel fogltLlkozik. Héjj Miklós tanulmányából nemcsak Viseg
rád nagyszerű történeti emlékeivel ismerkedhetünk meg, hanem tudomást
szerezhetünk a folyamatos feltárás és helyreállitás munkálatairól is. Jenei
Ferenc a tatai vár százados érdekességeit tárja elénk. Román János a
híres sárospataki kollégium multját, történetét mutatja be. - Dercsényi
Dezső és Gerő László hosszabb tanulmánya a sárospataki Rákóczi vár
pompás szépségeit, történelmi emlékeit idézi elénk. Kampis Antal ha
zánk egyik legszebb tájának, Tihanynak műemléki szépségeit fűzi cso
korba.

Amint látjuk, a MVEMLÉKEINK sorozat füzeteiben ezeréves törté
nelmünk és a honfoglalás előtti idők megmaradt értékeinek ismerteté
sét kapjuk legjobb műtörténészeink tollából. Lelkes ügyszeretettel fá
radoznak azon, hogy minél többen megbecsüljük, védjük és népszerű

sítsük multunk emlékeit. Munkáik nyomán a régi kövek beszélni kez
denek. Hallgassuk mondanivalójukat, okulni fogunk belőle.

(Egri Cs. László)
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