
szüksége, amely a kisebbségi helyzetben felnőtté vált keresztények igényeihez
igazodik ... .Ez a lelkipásztorkodás a meggyőződéses. keresztényekre irányul,
olyan keresztényekre, akik keresztények maradnak egy nem-keresztény társada
lomban. Ezek azok a keresztények, akikből a keresztény közösségek kifejlődnek.

Ezért kell minden erőfeszítést megtenni az egyházközségek egyházi és közös
ségi életének fejlesztésére. Ugyanakkor azonban minden rendelkezésre álló esz
közzel és módon bátorítani kell a világi apostolkodás csoportjait, mozgalmait és
szervezeteit, és a legkülönfélébb bázisközösségeket. Ezekre a csoportokra és
közösségekre támaszkodva a keresztények olyan típusa alakul ki, amely megje
leníti az egyházat a világban, s amely evangéliumi hatást gyakorol a társadalmi
és politikai életre."

A barokk hatalmi egyház él még Ausztriában, de egyre inkább a múlté. Az új
utak keresésében az osztrák kereszténység talán számban kissé megfogyatkozva,
de nem világi s politikai érdekeknek alárendelve, hanem Jézus útmutatását kö
vetve halad. S ez társadalmi elismerést is hoz neki.

T.M.

KRISZTUS·A KERESZTEN

A katolikus családban fölnövő gyermek számára talán a legismerűsebb, sőt

legmindennapibb emlékek egyike a falon függő kisebb-nagyobb kereszt a
megfeszített Jézus testével. Nem tudom, valaki is utánanézett-e már, hogy há
nyan látnak vagy keresnek - akár a fölnőttek közül is - műtárgyat ezekben a
keresztekben. de azt hiszem, ez meglehétősen ritka eset lehet. Ismerek - is
merünk igazán komoly becsben tartott, értékes kereszteket, de ezeket is in
kább a mindennepi, a piaci érték miett szokás egyszerűbb társainál jobban
megbecsülni. Az érték fogalma persze általában nem is igen merűl fel ezek
kel a tárgyakkal kapcsolatban, hisz nem ezért, hanem a benne összesűrűsö

dött jelképi tartalom miett tartják őket a lakásban. Lényegében hasonló a
helyzet az úgynevezett útszéli keresztek esetében is, amelyeket száz, százöt
ven vagy kétszáz éve állitottak a helyükre, többnyire fogadalomból, esetleg
emlékül valami eseménynek. Furcsa módon a feszület még a templomban is
szinte az utolsó, amit műtárgyként vesz számba valaki a szobrok, freskók,
fafaragványok, ötvösremekek sorában. A modem ipari tömegtermelésnek
éppen ezért talán itt volt a legkönnyebb dolga, hisz alig akadt olyan igényes
vevő, akit ne tudott volna szinte a legmindennapibb sémával kielégiteni.

A most induló sorozat európai és hazai művészek különböző korokban ké
szült és különböző célú feszületeit fogja bemutatni. Az egyes darabok plasz
tikai értékei mellett szerétnénk elemezni a művész személyes viszonyát is .
kompozíciója tárgyához, s az adott esetben azokat a stilusjegyeket vagy tar
talmi motívumokat, amelyek a mű korát jelzik.
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SCHAÁR ERZSÉBET

Feszülét

Az idén lesz tíz esztendeje, hogy Schaár Erzsébet, a század magyar szobrásza
tának ez a minden vitán felül állóan korszakalkotó mestere meghalt. Feszületét
még 1963-ban mintázta. Az egyszeru deszkalapra szerelt, 21 cm nagyságú ezüs
tözött bronz kompozíció kiállításon egyetlen alkalommal szerepelt, 1966-ban,
Székesfehérvárott. A művész e tárgyat mintha csak magáénak készítette volna,
egyedül a saját használatára .és örömére. A mű reprodukciója sem jelent meg
máshol, csak a fehérvári kiállítás 'katalógusában, s így valószínűleg csak keve
sekez juthatott el.

Schaár plasztikája tulajdonképpen relief, s helye -_mint annyi más "ipari" tár
sának - a falon van. A fal elvont, közömbös síkja adja az "alap"-ot és a környeze
tet. Az apró tárgynak egyedül kell megküzdenie érvényesüléséért. A Megfeszített
előtt - a kereszt aljában - egy nőalak térdel. Fejét puha megadással Jézus lábára
hajtja, kinyúló kezeivel a keresztfába kapaszkodik. A jelenet láthatólag nem kö
tődik az Olajfák hegyéhez, s a pillanat sem a kereszthalálé. Ez a jelenet inkább
egy magáramaradt lélek, esetleg egy bűnbánó gesztusát idézi, rátalálását a ke
resztre, menekülését hozzá. A mikor és a hol kérdése csaknem érdektelen. Lehet
egy templomban is, vagy valahol az útszélen.

A keresztfa mintázása lágy és elnagyolt. A bronz a művész ujjainak lenyoma
tát őrzi, s ugyanakkor hiányzik belőle az az "anyagszeruség", ami a feszület
anyagára, a fára utalna. Hasonló a figurák a corpus és a térdelő alak - mintázása
is. A fejek kis plasztilincsomók, a testek, karok, lábak pedig olyan "nudlik",
ámilyeneket a puha anyagból kisgyerekek szoktak játék közben gyúrni. A részle
teknek egyszerű, szinte könnyed vázlatosságá ellenére valami roppant, szinte fe
szült érzékenység van benne, amitől az egész teljesen késznek és befejezettnek
hat. Egyszerre intim és ünnepélyes, közvetlen és áhítatos. Megállítja a nézőt és
gondolkodásra, elmélkedésre készteti. . ,

A hatvanas évtized a magyar művészet egészében, s így a szobrászatban is
megújulást hozott. Schaár Erzsébet ennek a "megújulás"-nak lett egyik megha
tározó mestere, Tehetségére egy jó évtizeddel korábban Ferenczy Béni figyelt föl
először, aki klasszikus formálású portréiban a francia Despieau szellemének
visszatérését érezte. A Feszület a hatvanas évek elején kibontakozó változás
egyik első jele volt a művész oeuvre-jében. Ezzel csaknem egyszerre, ugyancsak
1963-ban míntázta megrendítő kifejezésű, intenzív erejű portréját a beteg és vak
Benedek Marcellről. A klasszikusan kimért formákat, a nyugodt, sima felülete
ket érzelmektől fűtött, a szobrász indulatait kendőzetlenközvetlenséggel feltáró
elevenen áramló, lüktető mozgás borzolta fel. Egy évvel később, 1964-ben már
sorozatban készültek a Perneczky Géza által annak idején szellemes pontosság
gal "Váci utcai tanagrák"-nak nevezett Bundás nők, a .földön fekvő, magányra
ítéltek, az árva szerelmesek apró, törékeny terrakottái vagy finom galvanoplasz
tikái, majd 1965-ben - a sorozat lezárásaként a Halott katonák pusztítóan kietlen
kompoziciói. A sor élén, a feszület alatt térdelő alak mintha értük is, mindnyá
jukért imádkozna, képletesen és valóságosan is az öntudatlanul élőkért,. a min
denféle szenvedőkért és a halottakért.

Kovács Péter
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