
lánya: boldog Gertrud a trebnitzi kolostor apátnője, és unokahúga: Ar
pádházi szent Erzsébet.

A harmadik kép talán legnagyobb művészí sikere alkotói ának Az
arc finomsága, a kezek ujjainak könnyed játéka csodálatot kelt a szem
lélőben, A fiatal nő valamit tart a kezében. Az elmosódott tárgvat egye
sek olajtartó edénynek vélik, s eszerint a kép, Mária Magdolnát ábrázolná,
viszont közelebbről megvizsgálva a tárgyat, mintha nyestbórt látnánk,
mely a középkorban a szüzesség szírnbóluma volt, és így a kép esetleg a
Boldogságos Szűz ábrázolása lenne.

Az ablaktól jobbra lévő két ülő alak bizonyos mértékben elüt az
előbbi három képtől. A mester ezeken a képeken térbeliséggel kísérlete
zik. Ezen a két képen tehát a térbeliséget és a gazdag díszítéseket tekint
ve, több reneszánsz jelleg található.

Közvetlen az ablak melletti kép perspektivikusan jelenít meg, dí
szes széken ülő női alakot, ölében két kisgyermekkel. Több vélemény
alakult ki erről a képről is. Van. aki szerint Mária a kis Jézussal és a kis
Keresztelő szent Jánossal, mások szerint Szent Anna a kis Máriával és
Jézussal. Mindkét szemlélet ismert a kőzénkori gv.akorkltból, de az utóbbi
elképzelés valószínűbbnek látszik, mert ismert tény, hogy a közéókorban
Magyarországon igen elterjedt 'volt, sőt talán innen is indult ki szent
Anna kultusza.

A sorozat utolsó. jobbszélső képe. félprofilban ülő férfi alakot ábrá
zol. Baljában íróvessző, jobbjával pedig a szék támlájára helyezett könyv
re mutat.

A könyv lapján gótikus betükből álló, pár szavas irás látható. Le
hetséges, hogy szent Máté evanzélístát ábrázolja, de az sincs kizárva, hogy
a mecénás püspök vérlöszentíe. Szerit Tamás aoostol. Talán, ha Ikibetűzné

valaki az írást, több fény derülne a férfi alak kilétére is. Egyébként ezen
a freskón látható a bevésett, rejtelmes török irás is, me1y szintén a meg
oldásra váró kérdések egyike.

Kissé szomorúan lécünk ki az ősi mazvar szentélvből, mert lelkünk
ben az a (!ondo1.at motoszkál. hogy utódaink is örülhetnek e majd e ra
gyogó középkori alkotásnak?! - Reméljük, hogy igen. de csak úgv.
ha egyszer "feJfedezik" és megvédik a további pusztulástól. Mert fel kell
fedezni. A valóság ugyanis az, hog-y nemcsak országosan nem ismerik
ezt a templomot, de még a község lakói sem tudnak .róla színte semmit. '-

APOSTOL-LELKEK

Apostol-lelkek, égő gyertyalángok
világosodnak a. világ előtt:

túzük melenget, villanásuk áldott;
s fényre gyújtják a fényre-éhezőt.

Ok az erős ház: alapjuk a Szikla.
Ok a jó-termést érlelő faág.
Mint élő Kőtáblák, tettekbe írva
őrzik az Élet parancsolatát.
És ők a só: tápláléli a földnek,
a kovász, melytől megkel a kenyér . . .
Műveik által végtelenbe nőnek,

s kisded csónakjuk boldog révet ér.
mert békességgel, mint a tiszta gyermek.
testvéreivé váltak mindeneknek!

Balássy László
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