
megvallja érzéseit, tettei következményeit. "Né
zem, hogy belülmivé lettem) Nézem,hogyott kinn
mit csináltam" (Gub6ban). Onváddal teli tekinte
te a szeretteitől elhúzódó, barátságait visszaké
rő ember magányát, szenvedéseit láttatja vele.
Lírai hőse nem áltatja magát, hogya gyónás, az
elevenen végzett önboncolás feloldozást ered
ményez, de arra vágyik, hogy legalább elzárja a
környezete elől a benne rejlő veszélyes mérge
ket: "magam magamnak zsákszáját bekötném / ki ne
ömöljön mérgező közönykém (.. .) magam magamba
bújnékmint boz6tba / hogy ne hozzakbajta rámál
dást hozokra" (Magam magam). A saját alkatával
való morális elégedetlenség és az övéit féltő

szeretet ellentmondása passzivitásra, őnkorláto
zásra, az élek óvatos lecsiszolására sarkallja az
En-t. Az öngyötrő tusakodás, az okát kereső

bűntudatmakacssága és a másokért érzett fele
lősség egyfajta sztoikus színezetű keresztény
ség közelében sejteti Lackfi gondolkodásának
gyökérzetét.

De nem abszolutizálja és nem dramatizálja
ennek a kritikus önszemléletnek abaljóslatait.
A kötet ciklusszerkezete a személyiség rétegzett
és ruganyos modelljére emlékeztet, a lélekben
több lehetséges változat él együtt, az egyik mi
nőség nem zárja ki a másikat. A játékos költő

szólal meg az Egig ér föl verskezdésében: "Most
azt játszom, hogy irigykedem." Gondolatokkal ját
szik el, változatos helyzetekbe képzeli bele ma
gát a Kisreál ciklus több versében. Nem zavarja,
ha a felötlő gondolatok netán képtelenek vagy
abszurdba hajlóan fantasztikusak. A Hővesztés

ben, amely a kötet címét varialja. "tűnődve" me
reng azon, mi lesz a sorsa az emberből "ezerfelé
szökött kölcsön-melegnek" a világ "hőláncolatában".

Több kitűnő vers (Kopogtat6, Színtek, Egérszfv
sib.) jelzi, mennyi ígéretes távlat, kiaknázásra
váró lehetőség rejlik még ebben a futó ötleten és
kötetlen belső meditáción alapuló verstípusban.

Két nagyobb terjedelmű, összegző igényű

kompozíció csatlakozik a kötetben a többnyire
dalszerű rövidebb versekhez. A Belső emigráns
című hosszúversben hazafogalmát (vagy in
kább sejtelmét) "zümmögi" el a költő; az Egilét
ra öt foka öttételes kantátát imitál, a tételek címe
Jézus életére és halálára utal, szellemiségét te
kintve újszövetségi apokrifként határozhatnánk
meg. Nem a patrióta büszkélkedik hazafiságá
val, és nem a vallásos meggyőződésű ember
meséli újra a bibliai epizódokat. Lackfi mégis
helyénvalónak érzi, hogy a világnézeti alapkér
dések dolgában érzékeltessen valamit belső haj
lamairól. Gomolygó, áramló tudattartalmakat
sorol, érzékleteket. emlékeket és hasonlatokat
vegyít össze, elmozdulásokat és irányokat jelez,
amikor a haza helyét keresi a lélek térképén. Jé-
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zusnak a neve sem hangzik el a másik ciklusban;
A sfrnál befejezése a .foghatatlant" szólítja meg.
és misztikus próféciával búcsúzik tőle: "belenősz a
kövekbe / belefagysz a tavakba / beleiszol a napba / az
élőben a holtban / mindenholban seholban / kovászod
lelke ott van". (Palatinus Kiadá, Budapest, 200S)

CSŰRÖS MIKLÓS

HÁROM ÉVFORDULÓ - HÁROM
KÖNYV

200S-ben több híres hazai templom emlékezett
felszentelésének jubileumára: a budai vízivárosi
Szent Anna templomot kétszáz, a pesti Szent
István-bazilikát száz, a szegedi Fogadalmi temp
lomot hetvenöt éve avatták fel. Az évfordulókra
mindhárom templomról önálló kiadvány jelent
meg.

Buda egyik legszebb barokk épületét, a Szent
Anna templomot 1740-ben kezdték építeni, és a
zárókő 1762-ben került a helyére. 1773-ra Bebo
Károly elkészítette a gyönyörű főoltárt és a szó
széket, a templom felszentelésére azonban csak
180S-ben került sor. Ez utóbbi eseményre emlé
kezve emlékkönyvet adott ki a plébánia. A
Koltai András szerkesztette kötet a budai Vár és
környéke középkori templomainak bemutatása
után tanulmányt közöl a Szent Anna templom
építésének előzményeiről és az építkezés törté
netéről, s részletesen ismerteti az épület liturgi
kus és művészeti értékeit. Molnár C. Pál és
Kontuly Béla a templombelső barokk képéhez
szervesen simuló, 1938-ban készített freskóit
Bizzer István írása mutatja be. Olvashatunk Csík
szentmihályi Róbertnek az új szembemiséző

oltárt díszítő, 1984-ben mintázott dombormű

veiről. a helyreállított Hősök kápolnájáról, a
templom orgonájáról és harangjairól. Külön fe
jezet szól a második világháború és az ötvenes
évek megpróbáltatásairól, valamint a plébánia
életéről egészen napjainkig.

A fényképekkel gazdagon illusztrált kiad
vány érdekessége, hogy a jubileumára emléke
ző Szent Anna templom mellett bemutatja a Fő

utca további három nevezetességét, az alsó
vízivárosi Kapucinus templomot, a Szent Fe
renc Sebei templomot és a Szent Flórián görög
katolikus templomot is. A könyv - amelyhez
Erdő Péter bíboros prímás írta az előszót 
tudományos igényű tanulmányai, értékes jegy
zetanyaga és irodalomjegyzéke révén nélkülözhe
tetlen forrásmű a budai Víziváros egyháztörté
nete és hely története iránt érdeklődők számára.

A Szent István-bazilika helyreállításának
előkészítésétől, 1985-től kutatja a templom épí
téstörténetét Kemény Mária. Most megjelent



könyve végigköveti Budapest legnagyobb temp
lomának építését, Hild József első terveitől Ybl
Miklós mára megvalósult elképzelésein keresztül
Kauser József belsőépítészi működéséig. (Mind
három építész munkásságát rövid életrajz idézi.)
Az archív fotók mellett szólni kell B. Szilágyi
Editről. akinek művészi kivitelű színes felvéte
lei külön élményt jelentenek.

A kötet részletesen szól az előzményekről. a
Zitterbarth János tervezte, 1817-ben épült lipót
városi kis templom történetéről. amelyet 1849
májusában a Pestet ágyúztató Hentzi tábornok
bombái gyújtottak fel. A mai Szent István tér
észak-nyugati részén álló kis templomot 1867
után bontották le. A nagy templom építésének
gondolata már a 19. század elején felmerült, de
anyagi oko k miatt csak 1851-ben indulhatott
meg a kivitelezés, Hild József tervei szerint. A
pénzhiány ezt követően is beárnyékolta a hatal
mas templom építésének történetét. A munkát
Hild halála után folytató Yblnek azonban vi
lágszínvonaion is jelentős alkotást sikerült létre
hoznia. Az 1905 novemberében felszentelt temp
lom - amelynek teljes felújítása néhány éve
fejeződött be - külső megjelenése olyan nagy
vonalú harmóniát sugároz, hogy aki látja, el
sem hiszi, mennyi nehézséggel kellet megküz
deni az építés évtizedei során.

Bár a szerző alapvetően az építészettörténet
oldaláról közelitette meg a bazilika históriáját. a
könyv bemutatja a bazilika külső épületdíszítő

szobrait (Fessler Leó munkái) és szól a belső tér
legfontosabb díszítő-elemeiről,köztük a főoltá

ron álló, Stróbl Alajos mintázta Szent István
szoborról. A legjelentősebb mozaikok Lotz Ká
roly illetve Benczúr Gyula nevéhez fűződnek.A
nagy nevek sora folytatódik: többek között id.
Vastagh György, Senyei Károly, Fadrusz János
alkotásaival találkozhat a kötet lapjain az olva
só. Szép felvétel mutatja be a templom főkapu

jának markáns apostol-fejeit, a kiváló tehetségű,

de fiatalon elhunyt Szamovolszky Odön művét.

Külön fejezet olvasható a Szent Jobb őrzéséről

és kápolnája kialakításáról. (Szent István erek
lyéje 1951-ben került a bazilikába, s 1971-ben
alakították ki a jelenlegi őrzési helyéül szolgáló
kápolnát.) A kötetet a válogatott szakirodalom
felsorolása és az építészeti szakkifejezések ma
gyarázata zárja.

Amikor 1879. március 12-én átszakadt a gát,
az árvíz szinte egész Szegedet romba döntötte.
A helyreállítás szervezése során, már 1880-ban
döntés született arról, hogy a Tisza-parti város
újjáépítése emlékére monumentális templom lé
tesül. Hosszas előkészítés után, 1911-re elké
szültek Schulek Frigyes tervei. Az építés irányí-
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tását azonban Foerk Ernő végezte, aki több
helyen jelentősen. módosította a kiviteli terve
ket. Az alapkő letételére 1914. júniusban került
sor, a néhány hét múlva kitört első világháború
azonban megakasztotta az építkezést. Gróf
Klebelsberg Kuno kultuszminiszter - akinek
síremlékét a dóm őrzi - hathatós támogatásá
nak, továbbá az egyházmegye s a város összefo
gásának eredményeként 1930. október 24-én sor
kerülhetett a templom felszentelésére.

A Fogadalmi templomot bemutató könyv
jellegében leginkább albumnak tekinthető. Erre
utal, hogyakötetet szerzőként a fényképeket
készítő Duska Béla jegyzi, míg a kísérő szöve
get író és az idézeteket szerkesztő Dajkó Pál
neve csak a belső címlapon szerepel. A Gyulay
Endre szeged-csanádi püspök előszavát követő

oldalakon végigkísérhetjük a dóm történetét.
Archív fotók idézik az árvíz pusztítását, majd a
templom építését és avatását. Ezt követően mű

vészi igényű felvételek mutatják be a templo
mot és a díszítő műalkotásokat. Duska Béla
fényképein olyan külső és belső részletek eleve
nednek meg, amelyekre eddig kevesen figyel
hettek fel. Különösen a nagy magasságban elhe
lyezett szobrok közeli képei érdekesek: most
látszik igazán, milyen remek alkotások ékesítik
Szeged főtemplomát. Nem kell csalódni a belső

felvételek esetében sem, hiszen festészeti, szob
rászati és iparművészeti ékességei - köztük
Róth Miksa festett üvegablakai - kiemelkedő

értéket képviselnek. A külső és belső díszítések
sorában, az album képein gyakran találkozunk
Tóth István plasztikáival, Márton Ferenc moza
ikjaival és Ohmann Béla mellékoltáraival. A ha
zai egyházművészet egyik remekműve a Fad
rusz János készítette feszület, amelynek a
Fogadalmi templomban látható példányát a
művész 19OO-ban ajándékozta Szegednek, de az
csak 1979-ben került jelenlegi helyére.

Az igényes megjelenésűkönyv lapjain szinte
megelevenedik a templom élete: számos fotó
idézi az ünnepnapok felemelő és a hétköznap
ok meghitt eseményeit. Néhány felvétel bemu
tatja a szomszédos szeminárium életét, a temp
lom közelében álló középkori Dömötör torony
értékeit és a Rerrich Ferenc tervezte Dóm tér
hangulatos épület-együttesét. (A Szent Anna
templom és a budai Víziváros katolikus egyházai.
Budapest-Felsővízivárosi Szent Anna plébánia, Bu
dapest, 2005; Kemény Mária: A Szent István-ba
zilika. Egy templom építéstörténete. Terc Kiadó, Bu
dapest, 2005; Duska Béla: Az árvízi fogadalom
temploma. Alexandra Kiadó, Szeged, 2005)
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