
méltó életet és boldogulást, jó
létet és boldogság-ot - mindezt
másoknak is készek legyünk s
akarjuk megadni.

Ilyen magatartás nélkül üres
szólam az ajkon minden haza
szerétet. S könnvű belátnunk.
mennvire helytelen volna. ha
valaha is inegfcledkeznéuk az
igazi hazafiságnak ezekről a kö
vetelrnénveiről, amelyeket mosí
már röviden is ősszefogl alha
tunk: dolgozni a hazáért és ősz

szes honfitársainkkérf, azokért
is, akik csak ezután születnek,
s imádkozni a hazáért, hogy a
,ió Isten áldó kezét terjesRze fö-
l".'.'Je.

NAPLÓ

Mint minden erény gyakorlá
sában, a hazaszeretet átélésében
és tanúsításában is vannak per
sze f'okozatok. Fel egészen al
áldozatosság és önfeláldozás hő
si magaslatáig. Az a "kis út"
azonban, amelyre megpróbál
tunk rávilágítani, mindenki
számára nyitva álL Ne áltaf.:"'uk
magunkat, ez is kíván lwm
egyszer ál dozatosságot és ön
zetlen odaadást, ám éppen ilyen
kor mutathatiuk meg, hogy a
mi. hazaszeretetünk túlemel ke
dik :a puszta igazságosságon é.";
már valóban az a szeretet, amely
a szó természetfölötti értelmé
ben is erénynek számít, M. Y.

A TITOKZATOS ÉJSZAKA. Nappaiok és éjszakákl Mic"ü<ia
ellentét, micsodn. kancnokü!

A napPrJJ fl lálásé, a lri.<onyosságé. Méf/ ha kűzdelmekkel »oo»
seenoedésekket teli fett is: akkor is várjuk, szeretiűk, mer az em
ber szereti a ri 'Úyos.wí.qol és öszlöns.zerűen irt.áeik a sötétségtől.

A lJi1ágossáfJ ri ieumliin;//ürííbb ajándéka lsteunekl
Az éiszcka. sötétség, szintelenséq, titokzatosság. Homály borul

(f tár.(J.'ljakra és a természet élete a szinek ('S ezerféle formák 'i,i
iá!7ábó/ rítki)ifö.zik: a lw Hl/I'i himíl/(/.

Falusi é.ijel: szin:« hallani a csendet némeiykor;máskor lii
estikeene /1U!lám.úl.: benne, va,qy a lombek zizeanek, oz esti 87!eU:;
mesél, halkan stxil! az oraiaée a toronubéí, a szél SÜl) it. Holló
szárnya rezzenii mcs: II.Z ablakot, .

Borzodáiut hozók az éjjelek, mond.i« a köZlő; falun ezer babol/a
füződik hozzájnk. Meflelevenit-ik a holtak birodalmát. Nem mer
nek elmenni (( lemelő mcl let t ; [obban érdekli őket az életnek ezer
szinbes» és iormáhan előttük prr.qő filmje. núnt a frllám.arlás ri?
ménnének. csendes-békés otthona. Fi.ll;//rlik a knk(lsszlÍt'. J~.~ áld·
ják a. Nap első sugarát l

A háborús éjszakák a. borzalmak (~}s<akái! Rrméni/ir!enek és
úttotamok, mini Dante pokltt! Toreákká nyomorHják a lelket: em
ber szeme fényét idő dőft meatiirik, ef/.IJe1U?S járásá:t me.qgör
nyesztik, simc: homlokáro. méry redőket szántana:k; csuo« fá:rad
ság, zalmr.

És az ember éjsza:ká}a.?
A kisdedé boldo.q szunn.lJodás. A fáradt munlai«é álomlainJll,

al-uris, A betem; mlölrelmes rerabdés. Láeálmok sorozata, 1'fl,q]j fl



halál vízióí. Hallgatja az or« ütését. V árja, hogy mregvirradjml"
mert az enyhülést hoz.

Az író, a költő ekkor tulálkozik: műoének: alakjaíval. T'ise«
tán látja maga eiőtt meyírandó műoét, vagy a mű egyes részle
teit. Képzelete éjjel benépesűl, érezzük, hogy könyvének ez vagy
az a lapja az éj csöndjében keletkezett, amikor aludtak az em
berek. és csak ő virrasztott fölzaklatott idegekkel a néma csönd
ben.

Es ó, az álmatlan éjszakák! A gondok éjszakáí! Amikor egye
dül számláljuk a perceket, hallgatjuk· a seú percetréséi, hallgat.
juk a nesseket, Majd kép-kép után elsuhan, mintha film pereime
te. Mi ez? A lom, vagy ébrenlét? Majd ietruuiunk: .d sienem, Iste
nem, de jól esik ennyi gyötrő álom után ujra felserkenni l"

Ejszaka measzáia; a lelkiismeret szava is. Számon kéri tet
teidet. Feltáru/nak legtitkosabb gondolataid. Elvonul előtted
egész életed. Leplezetlen sivársággal látod vétkeidet, mulasztá
sauiat, tévedéseidet. Egyedül vagy. Nincs melleited senki. Mintha
lsten előtt állnál Itéletkor. Adj számot! Es számot kell adnod min
denről. Borzalmas. sivár, gyötrelmes éjszaka!

A halál éjszakája.
Az óra egyet üt. Utotsot. A mutató leesik. A szi» megáll. A

fény kialszik. Csillaghullás. Mondják, a legtöbb ember éjjel hal
meg.

Virrasztás iaiun. a halott mctlett az éjszakában. Városban:
virrasztás az üres lakásban egyedül. A fény kialudt. Sötétség
marad utána, vigasztalan sötétség.

De mit mond erről a 'I.'igasztalannak látszó éjszakáról a köl
tő: (Petrarca Laura houüa után): "Ó ne sirass, hoiálom örők
élet; Te azt hivéd, lezártam szemeim. Pedig kinyitvák az örökös
fénynek !"

Van vigasztalás a legsötétebb éjszakában is!
Sőt öröm is van az éjben: élet ébredése, seilletés, élet meg

őrzése, a szetetet örök diadala!
Ejjel csendben érik a vetés ("Sok kenyér érik zimankós téli

.éjszakában." )
Némely virág éjjel tária ki kelyhét illatozásrOJ. Költők. mű

vészek himnuszt irtak az éihe». Ki ne ism.erné a lehelet-finom
"Vándor éji dalát" Goethe-től? Fönséges az éj a természetben,
amikor "az égen- ballag a hold meg a kis esti csillag" (Petőfi).
Csodálatos a tenperen, ahol a víz meg as: éj sötétje egybeolvad
és a hajó belefúródik ebbe a sötétségbe, és "eljött a csend; szellő
űzött felhők között merenave jár a holdsugár. '. mint rom felett
a képzelet?" Megnyugtató (]J kalászos rónaságon. Lélekzetvissza
fojtó az őserdőben. Magasztos a templomban az éjjeli szentség
imádás csöndes óráiban.

De letrseebb a szent, a csöndes, a titokzatos éj: Karácsony
seent éjszakája. Csillag fakadt az éjszakáb,an!

Erről prófétálja Zakariás: "Lesz egy nap, amelyen nem lesz
nappal és éjszaka, hanem esti időben is világosság lészenl"

Es amikor az idő beteljesedett. fénybenúszó angyalsereg hir.
dette meg a földnek ebben az éjszakában lsten oéotelen. irgalmát
és ezeretetét. (Schrotty Pál)



A NYARALOK P ASZ'l'OHALASA. Anyúri szabadságok ide
jén ezrek és ezrek keresik föl az üdülőhelyeket, ezer és ezer ke
resztény katolikus hívő is; s ez "olyan vallásszociológiai jelenség,
amellyel mindeddig nem fogi alkoz.tunk elég alaposan" -- álla
pítja meg az elmult szezon tapasztalata.it vizsg-álva a francia
vidéki papság pasztorációs lapjának cikk'irója. A nyaralóhelyek
papjainak ezekben a szubadsásr-idökben egészen különleges hi
vatásuk van. A:>:ok a messziről jött, "idegen" hívek, akik tem
plomáhan megfordulnak. cgyÚltalún nem azért "érdekesek", mert
bőkezűségük fol y tán nagyobb II perseI ypénz, hanem azért, inert
"szabndsilguk alatt II nyugalom, békesség, kiegyensúlyozottság és
pihenés egészen kivételes állapotában vannak, s ez az állapot
kiválóan alkalmas arra, hogy elgondolkezzanak bizonyos dolgo
kon és bizonyos elhatározásokat érleljenek meg magukban". Nagy
mértékben éppen a nyaralóhely lelkipásztorán múlik, "vajjon
egyebet is visznek-e haza vakációjukról, mint négerbarnára sült
bőrüket".

A cikkíró - maga is nyaralóhelyi lelkipásztor - elsősorban

a nyaralők fogadtatására hívja föl társai figyeimét. Hivatkozik
egy szavojai vidéken szerzett tapasztalatáru. Ott - mondja 
egy nagy és látogatott völgy vaj amennyi falujában elhatároz
ták a vezetők, hogy plakátokat ragasztanak ki, egyet a hely
béliek, egyet meg a vemlégek eimére: ezeket fölkérik, fogadják
szívesen a túristákat, azokat pedig jó szívvel köszöntik s kellemes
nyaralást kívánnak nekik A hatás - 'a cikkíró szerint - kitűnő
volt; meateremtette annak II szivélves hanzul'atnak az alapjait,
amely a nyarat mindkét fól számára kellemessé tette. Mert a tu
risták, nyaralók bizony nem egyszer rendetlenek, követelődzők
vag-y rakoneátlanok: de egészen más, ha úgy lépnek föl. hogy
"nekem ez jár a pénzemér-t", és megint más. ha bizonyos barát
ság áJI fönn köztük meg a helvbéliek közt: "barátok közt véog-té
re is másként viselkedünk" ...

E7t a profán példát erősen a nvaralóhclvi lelkipásztorok fi
gyelmébe ajánlja a cikkiró. Utal ilyen kísérletekre is; voltak
papok, akik a nvári szeznnra plakátot függesztettek ki ia templom
kapura vagy 'a hirdetőtáblára, ilyesféle szöveggel : "Isten hozta
az egyházközs·ég- kedves nyári vendégeit", vagy: "Kellemes nva
ralást kívánunk kedves nyári vendégeinknek és kőzöliük velük,
hog-y" ... - tudat ják vel ük a plébánia vagy lelkészség .anenet
rendjét" : a szentmisék, a gyóntatás. stb. időpontját. meg - ami
nem kevésbbé fontos- hog'y a lelkész mikor áll azoknak a nva
ralóknaka rendelkezésére, akik lelki ügyekben hozzá kívánnak
fordulni. Hogy ezek az aprósázok milven fontosak, arról ta
núskodjék ez a - sok hasonló példa közül kiragadott - pár sor:
"Emlékszem. mennyire meghatott a szíves fogadtatás és a melez
búcsúzás. Egyetlen pil lanatiz sem éreztem, hogy nem vagyok
otthon. Ifa a pap ilyen kedvesen fogadja. a hívő nyomban júl
érzi magát a szekatlan templomhan is". E·gy nyaraló asszony
irta ezt a nyaralóhely plébánosának.

Az ilyen "nyári" kapcsolatok sokszor igen tartósnak bizo
nvulnak. A modern emberben ,a lelki élet terén - helyesen vagy
nem, azt most ne vitassuk - van bizonyos szemérem. szégvenke
zés, ügyetlenség; sokan nem sz.ívesen fordulnak problémáikkal
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~hhoz a paphoz, akit minden áldott nap látnak, aki sz.inte "ott
lakik az utcájukban", De nyáron, a vakáció nyugalmában. amikor
ráérünk gondolkodni, amikor átadjuk magunkat a fiatalság 
a sokszor még őszintén hívő és buzgó fiatalság - szép emlé
keinek: nyáron az más; és ez a nyaralóhelyi pap "messze van",
két hétig, egy hónapig látjuk, aztán egy évig megint nem; ezzel
lehet beszélvetni, aztán ha elváltuuk, esetleg levelesni ... -- mint
ahogyan nem egyszer előfordul. Nem egy lélek talált már így
haza Istenhez s találta meg a maga lelki vezetőjét, azon az útou,
amelynek az első lépése talán csak egy kis ötletesség és figyel
messég volt.

A túrista, a nyaraló hivatalból kívánesi. m.inden látnivalót
meg 'akar nézni. Az ügyes, anodern pap erről sem feledkezhetik
meg. A bayorine-i egyházmegye lapja igen érdekes és megszív
lelendő gyakorlati tanácsokat ad ezzel kapcsolatban, gyakorlat·
ban kipróbált gyakorlati tanácsokat! Vannak természetesen he
lyek, ahol semmiféle látnivaló nincs: de sok helyen van, csak
esetleg maga a pap sem tudja. Hogy magyar viszonyokban be
széljünk: ebben vagy ebben 'a faluban például a templom szen
télye gótikus eredetű, emitt érdekes népi Iaraeású szebrot lát
ni, amott szép tizeunegyedák századi pasztofóriumot, és így to
vább, kezdve a művészettőrténeti emlékektöl, végezve a néprajzi
érdekességeken. Kevés olyan kétszáz esztendősnél régebbi tem
ploma van Magyarországnak, ahol egy kis gondossággal, tájéko
zódással ilyen érdekességet. látnivalót ne lehetne találni, (külö
nösen ma. amikor oly példás szorgalonnual és hozzáér-téssel gyüj
tik őssze és regisztrálják müemlékeinket). Vannak helyek, ahol
sajátos helyi és népi kultuszok -ólnek ; vannak, ahol régi romok
őriznek SZ'8P történelmi emlékeket ... A hirdetőtábla, a templom
kapu igen alkalmas hely arra, hogy fölhívja e látnivalókra a nya
ralók figyelmét. Itt és itt ezt meg ezt lehet látni; ekkor meg
ekkor igen szívesen megmutatjuk ar. érdeklődőknck , ekkor me;.';
ekkor azonban - kérjük az érdeklődőket - tekintsenek el a lá
tozatástól, inert nem érünk rá : gyóntatás vagy litánia vagy {"P
pen esti szentmise, stb. Ki tudja. nem akad-e a kíváncsiak közt.
oki bemegy a templomba, leül ott s megvár-ia, lllíg a pap ráér.
R.észtveszazon a Iitánián, azon a szcutruiaéu, melvet kiilönben
talán elmulasztott volna, sőt ha már itt van s ha már a pap
most éppen arra .,ér rá". ki tudja. nem térdel-e be II gyóntató
székbe is ...

Szóval: szeretet, leleményesség' - hangsúlyozza a cikkíró. A
legfontosabb: hogy a nyaraló "otthon érezze magát", hogy sze
resse ezt az "átmeneti egyházközségét.". A pap ne rekessze ki
üket. ne kezelje afféle "futó vendég'ként", hanem a lehetőségek
kör.t vonja be őket az egyházközségi é.Jetbe, ~jí\zel hasznos mun
kát végez társadalmi téren is. Egy lille-i egyházi kongresszuson
mondta egy lelkipásztor - é,s hány magyar lelkipásztor is el
mondhatja vele: - "Évről évre több nyaraló hívern van. EzzP1
számolnom kellett munkásságomban, Egyik legfontosabb Iöladu
tomnak tartom, hogy összehangol j am a két, könnyen egymás el
len ágaskodó csoportot: a nyaralókat és a helybelieket. Azokat,
akíket a piac sokszor ellenségekké tesz, igvekszern testvérekké
tenni az egyházközségben". Ez; az ellentét "a piacon", ahol az ős-
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termelő igyekszik sokszoros árat elérni, a nyaraló viszont 'a ren
des árat sem akarja megadni: - ez az ellentét sokszor egy mé&,
mélyebb s régibb ellentétből fakad: falu és város, paraszt és
városi muukás, paraszt és értelmisége idejétmúlt antagonizmu
sából. Ennek az ellentétnek a maradványait kigyomlálni. ezek
közt az emberek kÖí\t rnegtorernteui II kölcsönös bizalmat, szivé
lyességet és barátságot, ezeket ráeszméltetni arra. hogy feleba
rátok és szeretniük kell egymást. ezek közt megteremteni a meg
értoést: szép és nagy föladat. Keresztény föladat, nemzeti föladat.

A lelkipászaornak - folytatja a cikkíró - nem szabad a
nyaralókat afféle holt masszának néznie. Nyári szentbeszédei
programmját például úgy szabja meg, hogy azok nekik is szól
ja'lak, HZ Ő épülésükre, vallási nevelésükre is szolgál.ianak. Te
kiutse olybá üket. mint magvetésre váró termékeny talajt; mint
olynn lelkekel. akiket ez II "kiku]lcsolódás" kiválóan fogékony
nyú tesz az Ig!' bef'ogudúsúru, II kegyelem szavának meghallásá
!'H. N e legveu a llJébú.nia nvári időbeosztásában semmi merevsóg
vu.try {:ppen kényszer. Hagyjunk föl azzal a mentalitással, amely
-~ szerencsere már csuk nagyon szórváuvosau - holmi kaszárnvaí
szigort éK modort visz II kercszfény életbe. Legyen a plébánia
menetrendie rugalmas, tartsa szem előtt a nyaralők igényeit 
melyek nyaralóhely-tipusonként (vízpart, hegyes vidék, stb.) má
sok és mások - a vonatok érkezését s indulását; ne feledjük el,
hogoy a nyaraló azért nyaral, hogy jól érezze magát; ne rontsuk
ei a haugulatát, hanem inkább alkalmazkodjunk hozzá az eg'ész
,'(!yházközségi élet szivélves, közvetlen modorával,

Arról se feledkezzünk meg. hogy a legtöbb nyaralóhely cgy
beu falu is, és a leg több nyaraló városi ember. Márpedig a falu
sinak is, a városinak is más az élettempója. e,gyáltalán az idő

órzéke. A falusi "tempós", II városi siet. Ezt a kétféle időt egybe
kell hangolni a nyári időszakban. A nyaraló ki akarja használni
II .ió időt. szeretne fürdeni; bosszankodik, ha a moudjuk kilenc
órára jelzett miso háromnecved tízkor kezdődik és tizenegyig
tart; a poutatlausúgv.és hosszadalmasság eredménye nem egyszer
az, hogy a nyaraló hívők elmaradnak a miséről. "Ki tudja, med
dig tart 'él jó idő, s azt is a templomban ülve töltsemf Majd Pes
ten, ott majd megvek misére; de most fürödni akarok"... Igye
k.>zzünk arra - írja a cikk író, külöuös tekintettel a francia ten
g-crpartok Iürdőhelveire - hogy a hívő sose érezze azt: "borsot
törnek az orra alá" ős "nem hagyják pihenni", "elrontják a va
sárnaniút"
. '- Kétségtelen: "a nyaralők pasztorálása" komoly munkát ró
{,goy-ügy nyaralóholy lelkipásztorára, akinek ezeken a "vendég"
híveken kívül még legalább egy, de esetleg több falu vallási szük
*:.rletoiről kell gonuO'skodnia. N ehéz helyzetében ö is megértést
i,(;"ényel; sok gondja-munkája ktizepett ne támasszunk túlzott kö
veteléseket vele szemben. A pap se, de a vil ági hívő, a nyaraló
"o felejtse el, amivel ismortetésünket kezdtük: "olyan vallás
szoeiológ-iai jelenséggel állunk szemben. amellyel mindeddig nem
fc,glaJkoz.tullk el~g aluposn n". A világi ,.vendég" hívő is tngye
meg a legnagvobb jóindulattal, ami rajta áll, feleljen szivélyes
"j\~'gel a szivélyessércre, próbáljon ő is "beilles:dreclni", legyen ő

j" megértő a holvbéliek iránt, s a szerétet közös munkája bizo
nvnsan meg-term! s7,ép gyümölcseit. (r.)
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AZ EGYKÉK EGYKÉJE. Az elmult ősz egyik napos délelőtt
jén e,qy Mátra-vidéki vasútállomáson séiá'uottam« vonatra. vár
va. Hatévesnek látszó kis.ányra esett a tekintetem. Félig váro
~iasan, féli..q falusiasan ö'tözött asszonytársaság közepén á'lt, il
letve billegette magát. Széles, hagyományos tarka szoknyácskában,
lakkcipőben, fején viszont lehetetlen szabású bnaotuiiue« súsiioel,
egyik kezében kiflivel, a másikban egy zacskó cukorkával pro
dukálta magát az említett társaság e:őtt. Kezeicel hadonászott,
angya/kázolt, mint egy héthónapos csecsemő, toporzékolt, közben
gurgulázott, cincogott, nyifegett, nyafogott, szemét forgatta, or
rát húzogafIa és cukorkxitál meaieketedett fogait mutonsüta.

Meghökkenve álltam és néztem, nem tudva; mit gondoljak
felőle. Az asszonyok gyönyörködve nézfék és nevetgéltek orima
~zain, miniha valamifé e ceodé'aio« te iesitménnt láttak 1JO'na.
Anyja, ef/Y 1Jékonydon,qájú, sáppadt, fe' cicomázott teremté" ol
vatag m·osollya:l, büszkén pillantott körül, miniha. azt akarta 1'0'
na mondani:

- Ugye, mit tud az én drá.qasá,qom?
Idősebb férfi á'lt mea mel ettem e villanatbnn. Ő is a nyi

fogó kis szörnyűséget nézte, komolu, fJondo.'lwzó szemmel 082
szemö'döke a76l. Mikor összepillantoUunk és látta arcomon II za...
'!Jarral 'vegyes undort, megszólalt:

- Ut.áuüoe ugy-e?
- Szegény kis idióta! - jegyeztem me,q én.
Legyintett.
- Nem uiiota. Csak lesz az. Ismerem kérem (LZ egész csalá

dot . " Szegény kis feje: efJYkék eg,ykéje. Egylw ő maaa, e,gyke
az apia, egyke az anyja, sőt, az egyik naflJlnnyja is. Mutogatni
kellene szeuény kis jószágo!: ime, ez a 1JéflSŐ stádiuma az egy
kézéenek. Péidái«, noa» miként öli mea ma.,gát egy család. ha
nekivadul.

Gondolkozva nézte a kis szerenceétteni, aztán folytatta:
- Hanninc éven át voltam a ia'uban. tanító, E.QY emberöl

tőn keresztűl volt a'ka'mam: tanulmányozni az e.Qyke kérdését.
Kii'onben. ez a család kezdte az egykézést a ialuban: az emlitett
nagyarma. Kapzsi, önző teremtés. E'sőnek mondta ki a jelszót,
hogy nem aprózzn fel a földet, nem szül erlJJnél több gyereket.
Nos, ezt az egy lányt szii'te itt; e szegény kis nynfof/ó teremtés
öntelten moso'ygó anyját. Rettenetes rombo'ást végzett, amíg
tetnecette. lánya. lelkében i,s, de nmi sajná'atosabb, a falu köz
szellemében is.

- I gen, úgy van - helueseltem. az öreg tanítónftk - az egy
ke kérdésnek nem elé,q csak a bio'ógiai következményeit kutatni
és arról beszé/ni. Nem csupán a nép biológiai állagát sorvaset ja,
hanem az erkö'csiségét is.

- Mi/wI' fiatal tanitoként ebben a kis i at-ubam. meakezdtem
működésemet, a gyermekneveést épp «au, mint az emberek min
den cselekedetét hagyományos é et rend szabá'yozta, ame!yet a
közösség szigorúan ellenőrzött. Me.Q1Jollak a mrflga néha furcsá
nak hrüá, de !énye.qébeni.gen eqéseséoe« és határozott elvei. ame
lyekhez' minden szülőnek ntgaszlcodnia kelTett, mert a fa'u köz
»éeménue rákényszerítette. A:apjában 'L'éve igen egyszerűek vol
t ak a legfontosabb szabáíJJok és egllszerii eszközökkel vatós'ítot-
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ták meg a bennük kifejeződő elvet. Számomra, hivata'os nevelő
számára a legfontosabb az volt, hogy tiszteletre oktatták a gyer
meket az idősebb iránt. J aj volt annak a gyereknek. aki nem
köszönt előre, érthetően. tisztán, minden felnőttnek, akivel az ut
cán találkozott. De jaj volt anyjának is. Nem mondom, hogya pusz
ta köszönés átalakította ae önző és rossz tuajdon.ságokat. De az
én munkámat rendkivü'i méctékben. segítette az iskolában.

- A szülők az utóbbi évtizedekben egyre többet panaszkod
nak - fűztem hozzá - hogy az iskolában a tanítók nem tudnak
eredményt elérni. Nos. itt van a gyökere. A gyerekek legfe.jebb
[élelemmel mennek. az iskolába, de nem az idősebb nevelő iránti

. tisztelettel.
- Sok minden közrejátszott ennek az egészségtelen szellem

nek a kialakításában - folytatta az őszhajú neve,ő. - Én azon
ban úgy látom e ez a meggyőződésem, az. egyke indította et a
lavinát. Az egykét a szülők nem o.uan. kis emberpalántának te
kintették, akinek dolgoznia kell, ha felnő, meg kell becsülnie ma
gát és másokat. akinek tiszteletben kell tartania a közösség ér
dekeit és akinek dolgoznia, tűrnie kell. Ő »o.t az örökös, a szil
lői hiúság bálványa. Nem nevelték tiszteetre mások iránt. Minek?
Hiszen éppen azért szülték eouetienkének; hogya vagyon révén
függetlenséget biztositsanak neki, az élettel, a társadalommait, az
emberekkel szemben, hogy "ne szorulion. rá senkire". Nem ki
vánták meg, hogy részt vegyen azokban az apró munkákbam, ame
lyeket falun gyermekekkel végeztetnek, nem is annyira a gazda
sági haszonért, mint azért, hogy seoleia meg a munkát. l.'yen
volt a kistestvér felügyelete, az állatok őrzése, söprés. babcsép
léskor a széthuilatott szemek felszedése az udvar porából, lek
várfőzéskor a keverésben való segítés és sok más apróság. Mind
ebből kivonták az egykét ...

- De kivonták a játékokból, emeluek aktivitásra, küzdőké

pesséare nevelték a gyermeket - tettem hozzá.
- Én tudom, megfigye!tem, hogy az egykés .meoelés" boldoa

talanná teszi a gyermeket. Ez a fiatalasszony is hamar rá
döbbent, hogy ő tulajdonképen rabszo'ga. Anyja önző e'képee.é
seinek rabszo.'gája. Anyja azzal a le.'kiá7tással. hogy a javát
akarja, belezavarta egy szerenceétlen házasságba, miután kényes
kedő, önző. tűrni, vá'lalni, do'ooen; nem szerető pávának neveI
te . . , Mindez az ő egyéni ügye volna, ha nem utána igazodott
oolna a falu fiatalsága. De őt utánozták ö'tözésben. »iee'kedés
ben és magatartásban egyaránt. mert ő vo't a legtehetősebb. Ugy
iuita szét anyjával együtt a maga nemzedékében a kis- faluban
a közö-sségí szellemet, a munkára és közösségi é.'etre nevelő ha
gyományokat, mint a pitypangot a gyermek a réten.

- Ellcépzelheti, - io'utatta - hogyan neveli gyermekét ez
a kényes, tűrni nem tudó teremrés. Ő rabseolaáia oo't any,ia ön
zésének, gyermeke már csak játékszere az ő szenoedé'aeímek. Já
tékbaba ez a kis szerencsét 'en. Hisztéruissá tette már a bö'cső

ben, mert á'mából telkaokodta, hogy kiönthesse rá "anyai sze
retetét". De ha nyafogott, odaoáat« a bö·csőbe. Most is így tesz
»e!e. Ajnározza. produkáltatja, de ha nem Úgy táncikál. ahogy
neki tetszik, szida'mazza és veri. Mert egyébként semmi józan
dologra nem neveli.

665



- A kör úgylátszik az unokáknál bezárul - mondottaan el
tűnődve -de mi tesz aezai a méreggel, wrnit aZ eouke szétárasz
tott a faluban. Hogy tehet fetszámolni a felelőtlen szellemet,
amely a falu fiatalságának igen jelentékeny részét megfertőzte?

- Sajnos, nem küzdöilünk elég erélyesen az egyke erkoics!
és közösségi kihatásai ellen, mi> akiknek elsőrendű kötelességünk
lett volna: tanítók, papok, .. Jobban, többször fel kellett volna
tárni a nép előtt, mit rombol az egyke egyéni, családi és közös
ségi életben ... Moet se tudok más esekiizt, mint ami rég kellett
volna: erkölcsiekben erkölcsi eszközökkel, neveléssel kellene kiiz
deni. Minél többet és minél keményebben kellene beszélni a esc
ládi nevelésről a seoseéken:

Vonat gördült be az áUomásra.. Az asszonycsapal csivogvu
szaladt feléje. Félelmetesen komoly jelkép volt, ahof/Y a mozdonu
hatalmas kerekeinek tövében ott iehetettenkedett, botladozott az
egykék egykéje, Vajjon hová viszi a fejlőd'és vasparipája az el
kényesedett és eltehetetlenedett pulyákat, - kérdezlern magam
ban, mikor az öre,q tanító elköszönt. Vajjon megfeledkezhetünk-e
egyetlen pillanatra is róla, hogy küzdjünk a law egészsége.., kö
zösségi szelleméért az életerös, derűs, munkxiskedoű, tűrni, vá!
lalni tudó nemeedékérit (Sinkó Ferenc)

AZ EGYHÁZ ÉS A TENGER. Az utóbbi évek egyik legsi
kerültebb nemzetközi kiállításának mondiák az ősszel Nápolyban
rendezett tengerhajózási kiállítást, ami pedig nagy szó, ha meg
gondoljuk, hogy mekkora haladást értek el mindenütt a múzeum i
anyagok csoportosításában és szemléltetésóbeu. Több érdekes be
számolót is olvastunk erről a kiállításról. bennünket azonban fő··
leg egy pavillonja érdekelhet. Ez a pavillon a Szeut Cabrini li'rali
ciskának szentelt templom mellett épült s miut homlokfelira Lu;
"Az egyház és a tenger" már messziről jelezte, az ott felsorakozó
gyüjteményazt a szerepet kívánta érzékeitetni, amelyet a tenger
vitt a katolicizmus életében.

Az ötlet, hogy egy ilyen részlettel is ssíneeítsék a kiállítást.
kétség ívül kitűnő volt, s hogy a megvalósítása sem marudt el <l
várakozás mögött, bizonyí tja, hogv akik mogtekintették, mind
megelégedéssel és elismeréssel nvilatkoztak róla. Annál örvende
tesebb ez _. állapítja meg- az Osservatore Romano -, mert II
rendezőknek merőben ujszerű, úttörő munkát kellett végezniök.
Nemcsak az okozott nekik uehézségeket, hogy még soha nem
volt ilyen természetű kiállítás, melvnek a nyomán indulhattu.k
volna, hanem méginkáhb az a körülmény, hogy a felvetett tárgy
nak a köre határtalanul tágítható. Végtére is nincs a kétezer
éves egyház történelmének talán egyetlen lapja sem, amelyet
valami módon kapcsolatba ne hozhatnánk a tengerrel. Rengeteg
egyházi és vallási eseménynek tanúj a a tenger, rengeteg ese
ménynek a környezete; hol fizikai valóság- a tenger, hol szókép
vagy hasonlat. Mem-ögzíteni a 'tenger il yen sokszerű "jelenl.étét"
- lehetetlen váll alkozás. A rendezőknek ugyancsak kellett II fe
jüket törniök, hogy mit és hogyan válogassanak össze. Nézzük
tehát, hogyan próbálták megoldani II feladatukat.

A pavÜlon bejáratában néhány híres kép ószövetségi mozza
natokat elevenített meg: a tenger teremtése, NOt} és 'a vízözön,
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a csecsemő Mózest kimentik a habokból. Az innen nyíló első

terem valamelyest ki akarta fejezni az egész kiállítás jelentősé
l4ét. Középen terjedelmes halfogó kosár, amilyent a hagyomány
szer-int Szent Péter is használt. A belépővel szemben a falon ha
tu.lrnas festmény, Dominico Morelli művének másolata, amely a
viharos tengeren járó ÜdvÖzí1őtábrázolja. Odább egy másik
festmény hálót húzó halászokat mutatott, alatta idézet Szent Má
téból : az apostoloknak tett nagy igéret, hogy ezentúl "emberek
halászai" lesznek. Külön érdekessége volta teremnek Szent Ko
lumbán tengert dicsérő ódájanak felnagyított hasonmása.

A második teremben két párhuzamos téma bontakozott ki. Az
egyik az újszövetség tengeri motivumai, Mindenekelőtt a tenger,
mint az első apostolok meghívásának színtere: a halászokat, akik
hálóikat szárítg-atják, az Úr -Jézus sokkal gazdagabb fogással ke
csegteti. Itt szerepelt a kenyerek és halak megszaporítása is, mint
olyan csoda, urnelv "tengerúsz nyelven" beszél: ebből érthetett
legjobban egy olvan sokaság', amely létfenntartásában nagyrészt
a tengerre szorult, A feltámadás után is megint a tenger part
ján je/ellik meg .Iózus az IlPostoloknak. A tenger nyúlik el Si
monnak,a 8zíjgyártóriak háza előtt is, ahol Pétert a na,gy kinví
latkoztatás éri: itt az ideje, hogy az evangélium eljusson a pogá
nyok köz«, A viharban háborgó tengeren vallotta meg először a
hitét Péter, de a viharban háborgó tengeren fogta el a kétkedés
is, és Jézusnak kellett segítségéresietnie. Az apostolok bárkája
lett az egyház jelképe is. Ám rnúlnak a századok. Me,grakott te
herhajókat indít útnak II római püspök, hogy gabonát vigyenek
a háborús dúlásoktól kifosztott, éhséget és járványokat szenvedő

itáliai népnek, arnelvet magára hagyott az összeomló császári ha
talom. A másik téma a katolicizmns és a pogány világ találko
zása a tengereken út és azoknak par-tjain. Három nagy kulíssza
f'ónyképsorozntai szóltuk erről.

A következő teremben, a tengerjáró ezentekében. Xavéri Szeut
Ferenc volt az uralkodó alak. 'I'órképen Iehetett köveni szédítő
útját Lisszabontól a .Tóreménységfokán át Goáig és Kvotóig. A
Távolkelet apostolát két festmény is szemléltette: egyik indiai,
másik japán művész alkotása. Xaveri Szerit Ferenc mellett ki
emelkedett a tengerjárók sorából Szerit Pál apostol is. Eredetiben
állították ki Lanfranec óriási vásznát: Szent Pál a vítorláson,
útban Pozzuoli felé.

"Elmenvén tanítsatok" - ezek a szavak ragyogtak egy kagy
Jókból összerakotf nagy kereszt lábúnál. amely II harmadik te
rem előterében állott. A hibtér-ítés teng'erj vonatkozásaival is
merkedhetett itt a látoaató. Középen egy etedeti kanoé, amellyel
Oceania szdgeteit járják a bennszülöttek és papjaik. A falon
ügyes fotomontázsok érzékeltették a sok-sok veszedelmet, ame
lyekkel meg kell küzdenie annak, aki urrá akar válni a tenge
rek felett. Al lal ános tetszést aratott egy színes diapozitivsorozat,
amely a szentséceknek .a terizeren való kiszolaálbatásáról készült:
keresztelés, bérmálás, szentáldozás, házasságkötés a hajón. Re
mek fényképfelvételek iriutatták be azokat a gyönyörű kápolná
kat is, amelyeket a technika és a katolikus hitélet legú iabb vív
mányaként ,a mostanában épült óceánjáró hajókon rendeztek be.

A következő két terem az egyház háború utáni nagyszerű
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alkotásának, a tengeri lelkipásztori szolgálat nemzeti és nemzet
közi művének szervezetéről, módszereiről és eszközeiről tájékoz
tatott.

Az utolsó teremben kikötővárosok templomaihól összegyüjtöt;
ték a legszebb és legművészibb fogadalmi ajándékokat, amelyek
kel nagy veszedelmekből nienekült tengerészek és utasok örökí
tették meg hálájukat az Úr Jézus, a Boldogságos Szűz és a köz
benjárásra kért szentek iránt. Valami egészen különös varázst
gyakorolt a közel két évesredet átölelő gyüjtemény a hívő lé
lekre. Megbecsülhetetlen volt a tudományos dokumentációs érté
ke is, mert az egyes darabokhoz fűz,ött magyarázatok visszatük
rözték az ókortól a legujabb korig a tengerhajózás fejlődését és
ugyanakkor konkrét .módon világították meg a keresztény jám
borság alakulását is. (-s -d,)

A BOLDOG SZERELMES. Tíz évvel ezelőtt. halálának szti
zadik évfordulóján jóformán senki sem gondolt rá; háború volt,
a kö7tők hangját elnyomta az ágyúdörgés. De most, tíz évvel
később, és száztíz évvel ezután, hogy Sümegen meghalt, leemeljük
polcunkról "Himfy"-t s el-elgyönyörködünk strófáinak patakvíz
tiszta csobogásában.

. " Egy fiatal, huszonnégy é1)es, tüzesvérű testőrha<lnagyot

fegyelmi vétség miatt büntetésből leoezénuelnek Milánóba. Alig
hogy megérkezik, s mé.Q jóformán ki sem heveri rossz víztől szer
zett betegségét - meiube belékopaszodik - s megjelennek a fran
ciák a város mellett. Megindul az ostrom s az ifjú tiszt lo.qságba
kerül. Egy Draauuman nevű helységbe viszik, Provanszban. Fog
sága igen kellemes, a; franciák hagyják mászkálni, sőt kurizá'ni
is, annak a bizonyos Karolin nevű szép és okos hölgynek, akivel
órák hosszat beszélgettek Petrarkáról. A leány bele is szeretett
a jóvágású magyar katonába, annak azonban már nem szabad
a szive: "Mint a szarvas, kit megére - A vadász mord fegyvere,
- Fut, de későn, foly már vére, - Vérzik tőle a csere: - Úgy
futok én". . . . - és bárhová fusson is: "De oly helyre, haszon
talan, - Nem juthatok, boldogtalan! - Ahová a szerelems - Ne
bujdosnék énvelem". Egyre csak Rózájára gondol - Lizának
nevezi őt verseiben - és szerelmük emlékeire, regényük fordu
lataira: "Édes, kínos emlékezet, - 6 Badocsonu szüretel - Mu
latságos gyülekezet, - Te rabsáaom. kezdete! - Olt tudtam meg,
ki légyen ő, - S mi légyen ro szerelem"... Ott a provanszi he
gyekben, hol hajdan Petrarca ís járt, éjszaka néha kirohan szo
bájából, odatartja forró homlokát a; szélnek, úgy hűsit! fölforrt
tüzét. ,.,Éjfél vagyon, nem alhatom, - Komor ae é] s fekete; 
S dühösködő indulatom - A szabadba kergete: - Szemmeredve
nézek bele - Az éj setét kormábol' , .. I gy "tapogatja szive sebét"
s kérdezi magától: ,,Mit volna már jolJb tenni? - Igy lenni,
vagy nem lenni?"

Igy él, így vergődik szerelmében, ha.zájától és R ózájáióI, tá
vol, az ifjú magyar fogoly, Kisfaludy Sándor. Szeptemberben
szabadon engedik; siet hazafelé, kiáll egy irgalmatlan tengeri. 'vi
hart, majd katonáskodik tovább, harcol Napoleon ellen, mig Róza
szive meg nem békül, a "rossz emberek" cselszövénye el. nem
enyészik, - ("Szivem lángját kikémlelték, - Szerenesémet iri-
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Dyelték., - Rágaltnazták lángrnno,t - Es: megásták pokiomat"}:
1800 januárjában végre eaumásé; lesznek, egy "áldott, dicső ün.
nepnapon" kezüket, .,Mint lsten már rég szivünket, - Összeköté
a főpap" ... S attól fogvo beszélhetnek" a jó hír s név férgei",
sutt.oqluünak o rágaJmazók Ki.sfahtdyt~ak Bécsben s Olaszor
szágban oiselt csintalan dolgairól, Madame Vigano körülí legyes
kedéseiről: "Töpörödött boszorkányok! - Néktek most már fit y
tyet há'Hyok: - Károgjatok bár, nem árt. - Nyelvetek nem te
het !«irt".

Himfy révbe ért. S (I "kesergő" ezerelem korszakára követ-
kezik a •.boldo.q szerelem" korszaka, .

A "Kesergő Seerelem" egyik utolsó hulláma annak II kdlt»..
szetnek, amelyet a.zirodatomtörténet általában "petrarkizmusnak"
tte1'ez. de amelynek gyökerei még az olasz költő daloskönyvénél
is messzebbre nyúlnak, valahová a görög antológia és a latin líra
ősi vidékeire. És Kisfaludy nem hiába társalgott Karolinnal Pet
rorkáról s nem hiába vetette a SO'f'8 arrafelé, ahol a nagy olasz
epekedeit valaha Lauráiáért; nem hiába értett kitűnően irom
ciául s nem hiába olvasta az akkor oly divatos Rousseaut: át
érezte - kialakult, eeázados érzelmí típusaíval és kiieiezésbeli
közhelyei1Jel egyetemben - "Amit Laura éneklője - Valclúzá
ban érezett - S Júliának szeretője, - Hogy Clarensben köny
nuezett", s amit érzett s ahog;l/an érezte (és tanuUa érezni): el
mondia, elénekelte a Himfy "Kesergő Szerelmé"-ben.

1800 januárjában azonhom. e,qyszerre végetért a "kesergés" kor
szaka. Ez a házasság volta.képpen kihúzhatta volna a költő aTóI
a talajt, torkára forraszthatta volna a szót. "Boldo,ayá lett éle
tem!" - mondja s ennek a boldoosáimak: vajmi kevés költői ha
gyománYa volt. Végtére is, mi érdekes lehet. abban, ha férj és
feleség szeretik e,qymást? "Múzsám te! ki zokogással - Töltéd
a természetet, - Töltsd most örömkiáltással - Napnyuga.fot, ke
letet! - Patak, ittad siralmi.rna;t? - Most örömim könnyét idd"...
Egy hosszú, "kesergő" szerelem. záradékának, afféle "heppiend
nek" elmegy; de egy új "daloskönyv" prelúdiumának? Kétszáz
tizenkétsoros stró/án át lj, háea« boldogság egyetlen témájának
változatát zengeni: vakmerő, majdnem. reménytelen föladat, De
Himfynek sikierült,

Ha keseraései közben esetlea kihagyott volna ae ihlete, mi
sem 'l'olt könnyebb s kézenfekvőbb, mint segítséget kérni a pet
rarkizmus hatalmas készletéből: kölcsönvenni egy-egy hasonla
tot, képet, fogást. De a boldogságnak nem volt ilyen kés:cJlete.
Kisfaludy talán maga sem tudta, mekkora tengerbe veti bele
magát azzal a 'l,idlÍm kiáltással, ho,qy "Halljátok. kik esmerté
tek - Keserveit éliemnek" , halljátok az új dalt, a bQZdogságét.
A férj énekét a, feleségről.

De a heves szerelmcs - mindig ilyen heves, hirtelenében ne
kirugaszkodó ember volt - nern riadt meg: átúszta a tengert.
[goa: néha mintha elfáradna; s elkezd moralizálni; de aztán
megint fölfrissül .'1 halad tovább, Költői sablonok nem voltak:
kénytelen volt a valósághoz fordulni; s a "Boldog Szerelem" f~
kozatosan meotelik, 1m1a.rni feledhetetlen magyar ízzel és szinnel;
megtelik - világirodalmi közhelyek helyett - annak a magyar
grr,zdának a 7'eá/is szem léleteirel, aki a szerelem házi biilesesé-
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gében józanul nézi az életet és soho; egyetlen pillanaira. sem
engedi, hogy árnyék essék kedélyére, félreértés zavarja, meg vagy
gond tegye felhőssé házi boldogsága eaét, Ahogy egyik legszebb
dala mondja - a legszebb magyar versek egyike: - "És alaJt
tunk és felettünk - És bennünk is a menny volt - S szivünk
ben szent tűz lángolt". Seerelem, barátság, természet, felhőtlen
optimizmus, magabízó, meghitt vidám8ág, derűs férfi-boldogság,
valóban párját ritkító családi költészet: ez a "Boldog Szerelem",
Néha mintha Petőfi hangja csendülne már benne ...

Élj az idővel! -- tanácsolták a költők, s hányszor intették
kedvesüket: vigyázz, megvénWsz s nem fogsz kelleni senkinek!
Ez is ismert témája. a petrarkista Urának. Himfy is tudja, hogy
az ifjúság nem tart örökké. De azt is tudja, hogy az ifjúság
rózsáiért bőven kárpótol a későbbi évek érettsége; s a taoasz
szépségénél nem gya,rlóbb az őszé. Búcsúzzunk tőle ezzel a na
auo« .'1zép .boidoo" dalával:

Nézd e rózsát bimbójában,
Kebele még bezároa l

Nézd emezt itt 1!irágába.n,
Kebele már kitár-oa !

Olya,nvafál, szép kedvesem,
A leányi. pártában:

llyenl!a.Q.l/ most, szerelmesem;
H umen. n.lJoszolyájában.

S ennek itt már hull levele,
Teli magga,l a, kebele:

H a, ilyen Iéssz, leaszebb léssz,
Ambár rózsád odaoész,

(r. ou.)

A PRIMÁSI KÉPTÁR MÚZEUMiOSITASA. A", ország: leg'..
nagyobb vidéki képgyüjteménye a világhírű prímási képtár Esz..
tergomban. A képtár már hosszabb idő óta Esztergomi keresztény
múzeum néven szerepel, de mindezideig megtarcotta elhelyezé
seben, beosztásában régi, magúngvüjtemény jellegét. Egés", szoba
sort foglalt le a prímási palotában, mégsem volt múzeum jellege.
A falak tapétázása. a palota. többi szobáinak módján, mintás,
sötéttónusú, a képek elhelyezése meglehetősen zsufolt volt. Nem
érvényesült a ~yiij.teményben eIég~é az a rész, amely világh í;

rűvé tette: a középkori magyar táblaf'estészet, melyet éppen ez
li gyüjt"ményiink képviselt legteljesebben.

Most hosszú heteken át nagyszabású átrendező munka folyt
a gvüjteményben, melvet a Szépművészeti Múzeum fiatal műtör

tériészeinek ees csoportja végzett el. A régi sötét tapétázást fe
hér, vagy világos fal váltotta fel, kiemeltékaz addig egybeol
yadó képtömegből a középkori magyal' anvagot, egy külön sze
bában és egy folyosón összpontosították, a többi anyagban, a re
neszánsz, a barokk ésa legújabbkori képek tömegében ped.ig ala
pos selejtesést végeztek, annyira, hogy a képtár addigi állomá
nyának majd egyharmada raktárba került.

Ha a", ember végigjárja 'az átrendezett múzeumot, a legf'on-
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losabb benyomásai a következők: Határozottan sokat nyert a
gyüjtemény azzal, hogy a középkori magyarországi táblakép-anya
got kiemelték, hangsúlyozták és összpontosították. A látogató
meghatódva és megrendülten áll a teremben. amely M. S. mester,
Kolozsvári Tamás, a BáJti,az Aranyosmaróti, a Szmercsányi, a
Jánosréti, tehát zömükben ismeretlen nevű középkori nagy fes
tőink alkotásait őrzi. Azáltal, hogy kikerültek :a tömegből, táv
latot kaptak, jobban érvényesül a művek minden szépsége, a ben
nük rejlő drámaiság és a sugárzó könnyedség. A külföldi láto
gató felé megnövekedett e magyar anyag propagativ hatása, az
egyszerű, művészettőrténeti műveltséggel nem rendelkező magyar
látogató felé pedig öntudatosító és nevelő ereje. Ugyanez mond
ható el a kisebb méretű kőzépkor-i magyar képanyagra is, me
lyet a folyosón helyeztek el.

Nem tudta azonban megoldani a rendezés azt a problémát,
hogy a látogató elé tárja a hátlapi képeket is. A felsorolt meste
rek alkotásai ugyanis szárnyasoltárokról kerültek a múzeumba,
fO rnint ilyeneknek, hátlapjukon is nagyértékű képek vannak. Te
hát nem függeszteni kellett volna a képeket, hanem forgathatóan
illeszteni a falra. El kell ismerni, hogy ezdelentékenyen megnö
velte volna az átrendezés költségeit, azonban a további munká
latok tervébe múlhatatlanul be kell Illeszteni.

A reneszánsz és 'a barokk képanyag egyes képei is jobb el
helyezést kaptak a seledtezés által, bár az együvé tartozó
képek nincsenek mindenütt együtt. Legkomolyabb meggondolás
ra azonban a flelejiezés nagy mérete ad okot, Helyes, hogy a
keptárnak ez 'a része nem zsufolt, viszont meggondolandó, hogy
kell-e, lehet-e selejtesni benne. Eredetileg nem egy átgondolt és
tervszerű gyüjtésalapján, hanem néhány magyar főpap műgyüj

to kedvének eredményeképp jött létre. Mint ilyen tehát, úgy tar
tozik egybe, ahogy van. A termek számát kell tehát bővíteni,

amennyiben ez anvasrilag lehetséges lesz, nem pedig selejtezni és
raktározni az anyagban.

Az átrendezés és a selejtesés felszínre vetett egy olyan kér
dést, amellyel vajmi keveset foglalkozott .a magyar katolikus köz
vélemény. Az esztergomi múzeum anyaga túlnyomó zö
mében kerefolztrny. elsősorban esryházmfivészet. Azonban 'a gyüj
1ÁS megállt az első mecenásokkal. Folytatni kellene. A középkori
magyar mestereink míivének méltó folytatása a barokk és a jelen
kori modern ogvházművészctűnk.Most élő egyházművészeink,fes
tők és szobrászok e:gyaránt merrérdemel nék, hogy odakerüljenek
a róg iek mel lé. Nemcsak egyhrlzi szempontból volna ennek :ie
!entösé,ge és dokumentációs ereje. hanem a nemzet és az ország
szempontjából i fol.

Ugyancsúk helye volna e g-yüjteményben kitűnő modern egy
házi iparművószetünknek is. Sajnos e tekintetben a régi anyag
is alig-alig szerepel. S. F.

A B/BOROS/ TEST()LET. Az 1958.-i Pápai Évkönyv sok ér
dekes adatot tartalmaz és sok fontos tudnivalót közöl. Me.qtudjuk
belőle például, horm XlI. Pius vápasá.Qának idején ezidei.Q két al
kalommal tartott bíboroet-kreálá titkos Koneiseiáriumot; mégpe-
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dig 1946 február 18-án, amikor harminckét új bíborost nevezett ki
és 1953 jannár tz-én, amikor pedig huszonnégy új kardinálist kre
ált. Ilyen nagyszámú bíboros kinevezés igen ritkán fordul elő
az Eu.y/uíz történetében. Egészen X. Leóig kell visszamennünk,
arnikor az adatok szerint etnrik: konzisztóriumban harmincegy bí
borosi kinevezés történt, XIV. Benedek eflY alkalommal huszonötöt
neoezett ki, VII. Pius pedig huszone~yet.

Az új bíborosokat kreáló titkos Konzisztórium, hagyományo!!
szokások szerint mindig hétfőn van, szerdán kapják me.Q az újon
nan kinevezetfek a bíborosi bireturnot a SzentatYa kezéből, a csii
tört~ki nyilvános Konzisztóriumban, amelyet iaen. gyakran (I

Szent Péter Bazilikában tartanak meg, megkapják a bíborosi ko
lapot.

A Szent Kollégium tagjainak száma V. Sixtuenak: 1583 december
3-án megjelent .Postquam" kezdetű Apostoli Konstituciója értel
mében hetven. Ez a szám ritkán telies, a legutolsó bíboroskreáló
titkos Konzisztórium óta négy bíboros hunyt el.

A püspök-bíborosok rendjében Dan a hat suburbicarius-püspök
(Albano, Frascaii, Palestrina, Porto és Santa Rufina, Sebina és
Poggio Mirteto, Velleirt biboros püspöke, Ostia püspöke a min
denkori bíboros dékán).

Az áldozópap-bíborosok rendjében öfDen kardinális van, mind
egyiknek egy-egy "titulári.~" templomot ,jelöl meu a Szentatya II
nyilvános Konzisztóriumon az ősré.qi római templomok közül, ame
lyet az új kardinális ünnepélye.~ külsőségek közt vesz birtokába;
ezzel az aktussa,l igazi "Presbyter Romanus'( lesz, a jogába vett
római templom papja.

A seerpop-biborosok: rendjében 14 kardinális van cím ezerint.
Jelenlea ötvenhárom római templom viseli a "Titulus" cimet,

tizenhat pedig a "Diacínia'( elnevezést.
A szerpap-bíboros tíz év elteltével "optálhat'( az áldozópap-bí

borosok rendjében valamelyik üresedésben le1)ő "titulus'(-ra: A~
áldozópap-bíborosok rangidőssé.Q szerint bármikor optálhatnak ~
űresedésben lévő suburbicáriusi püspöksé.gre (ami mindig a tit
kos Konzisztórium keretében történik meg.)

A jelen'egi 66 bíboros közü! ouxsz 22, iramcui 7, spanyol 4.
északamerikai 4, argentinai 2, német 2, brazil 3, portugál 2, kana
dai 2. 1-1 bíboros képviseli a Szent Kollégiumban az iirménueket,
az ausztráliaiakat, az osztrákokat, a belgákat, Chilét, Kínát, Co
lumbiát, Cubát, Equatort, Angliát, Irorseáaot, Jugoszláviát, Hol
lomdiái, LengJlelországot, Perui, Sziriát és Magyarországot.

A Szent Kollégium legfiatalabb tagja Siri, a aenouui biboros
érsek, aki 1906-ban szűletett.

A bíborosi testület leqidősebb tagja az 1865-ben seűleteit Ales
sandro Verde, aki 1925 óta kardinális és 1935-ben optált az áldozó
papi titulusra.
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