
Voltaképpen ugyanezt a műveletet kívánja a régi templomnak az új liturgia számára való
átforrnálása is. Az értékek számbavétele során nem lesz nehéz megtartani és elfogadni az
adott környezetbőlmindazt, ami valódi művészet, s amely elmúlt korok nyelvén mondja el
ugyanazt, amit a ma embere mai formanyelven próbál kifejezni. Az új összképnek azonban
ismét harmonikusnak kell lennie oly módon, hogy abban már a mai ember szemlélete is
kifejezésre jusson. Mit jelent ez? Elsős~rban azt, hogy a régi templomnak a mai hivő kö
zönség számára alkalmassá tétele ne csupán egy "szembemiséző oltár" jól-rosszul történő
elhelyezésében merüljön ki, hanem az egész tér belső összefüggéseinek átértékeléséri ala
puljon, és adjon 'alkalmat ahhoz, hogy az új liturgikus tér a régibe szervesen beépülhessen,
és így az egész templom belső élete megújulhasson.

A műemlék-helyreállítás korszerű értelmezése éppen azt jelenti, hogyaműemléket,an
nak minden rétegét megismerve, értékelve megtisztítjuk mindattől, ami nem érték. ami va
lódi értékeit eltorzítja, és egy új, alkotó szellemű szintézisben egyesítjük azzal, amit a mai
kor hozzátenni kíván. Tegyük a mai ember számára használhatóvá, és szervesen illesszük
bele mai és továbbélő környezetünkbe.

Egyre sokasodó példáink bizonyítják, hogy az ilyen szellemben megújított múernlékek
alkalmasak a modern emberéletigényei számára is, sőt életünk nélkülözhetetlen és meg
becsült részeivé lesznek. Ugyancsak általános tapasztalat, hogy a társadalom mint egyete
mes értékeket fogadja el s elsősorban pozitív jelentések hordozóját látja bennük, és a neta
lán hozzájuk tapadó negatív történelmi asszocíácíók már. nem válnak befogadásuk akada
lyává, nem teszik retrógrád eszmék szimbólumaivá őket.

Az emberi értékek egyetemességének felismerése térben és idöben a mai kor emberének
nagy felfedezése és élménye. A XIX. században, a műemlékvédelem hajnalán a múltat még
csak a középkor jelentette, 'és a művészetek iránti érdeklődés központjában az európai gó
tika állott. A mi korunk emberéhez minden idő és minden nép alkotása egyformán szól, a
kökori barlangrajzoktól Vasarely-ig, Pheidiastól Henry Moore-ig és az egyiptomi pirami
soktól Kenzo Tange-íg.

Ebben az értelemben válhat a régi templom is a mai hivő ember mindennapi közösségi
életének keretévé anélkül, hogy elmúlt korok túlhaladott eszméit szimbolizálva akada
Iyozná az egyes ember és a kőzösség belső megújulását.

(Folytatjuk)

K Kutas Kálmán: NAPU:~f!'ITE. J?N~S. Az.im
.. már 95 éves költő "aJanlJa e konyvet barátai
O nak" - ezzel a szerény ajánlással adja kezünkbe
N Kutas Kálmán a verseskötetét; s valóban bara
y tainak tekintheti olvasóit, hiszen az ezres pél-

dányszám eleve nem teszi lehetövé egy kötet
V széles körú elterjedését. De nem is baj: így lega
J lább biztosan tudhatja, hogy az.olvassa v~r~eit,

aki csakugyan fogékony erre a tiszta hangu Iste
E nes lírára. A szerző főleg a Jónás közzétételének
L örül, mert ebbena drámai költeményben szól

egyetemesebben a nem Istenhez, hanem az Is-
Z tentől elfutó világ sorsáért érzett aggodalmáról.
Ö de - azt hiszem - olvasói ugyanúgy szeretik rö-
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vid verseinek szelíd áhítatát, nyugodt természet
szemléletét. muzsikáló ritmusait. aranyjánosi
ősziességét. Kutas Kálmán evangélikus lelkész,
és költői hivatása természetesen fonódik egybe
papi küldetésével; az ostorozás neki is nehezére
esik, akár Jónás prófétának, és úgy érzi, a har
mónia felé kell vezetni az embereket: Költőnek

lenni: égrendelte sors! -: / siratni egyre azt, mi
szornyü torz. / s vad kornak verni bús harmá
niát.

Bízunk benne, hogy ezt verseivel el is éri, s
elolvasása után éjjeliszekrényünkre tesszük a,
könyvét, hogy bármikor belelapozhassunk (A
szerzákiadása, 1983)

K. G.


