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AZ EURÓPAI MAGYAR KATOLIKUSOK LAPJA

Csodálatos anyaság
M ivel a  term észettudom ányos gondol

kodáshoz szokott m odern em ber szörnyül- 
ködlk  Jézus szűzi születésének történetén, 
ném ely m egriadt teológus az erről szóló 
k ristá ly tiszta  evangélium i részleteket a 
«midrások» m űfajába, a képzeleterő szülte 
épületes elbeszélések világába utalja. A 
szinte fülsiketítő lárm ával propagált Hol
land Katekizmus szerzői is az Ür Jézus 
any já t egy  szintre állítják  az Ó szövetség
ből ism ert nagy egyéniségek anyáival.

Nem olyan szándékkal em lítjük meg e 
szom orú jelenségeket, m intha vitába akar
nánk szállni a bizonytalankodó teológu
sokkal és a gúnyoros kortársakkal. M eg
tehetnék , hiszen gazdagon rendelkezünk 
m a is idevágó és meggyőzően bizonyító 
szentírási és teológiai érvekkel. Mégis 
m éltóbbnak találjuk , hogy ebben az ünne
pi szám unkban a karácsony titkának m ély
ségét és szépségét m utassuk be néhány 
gondolattal, m elyet kiragadtunk M indszen
ty  bíboros Édesanya c. könyvéből.

«Bármily m egragadok az Ó szövetség a- 
nyái, bárm ily nagy szerepük volt is az üd
vösség történetében, futó csillagok csak 
ők a felkelő hajnal, M ária, az Istenanya 
előtt. Ha összevesszük mindazt, am it köl
tészet, irodalom  az édesanyáról alkotott, 
am it az ecset, és véső m űvészetének leg
kiválóbb képviselői létrehoztak  s azt a 
m ély tiszteletet, m elyet a lovagok neki 
F rauendienstben hódolva nyújto ttak ; mind
azt, amit róla a történelem  és a népek 
ragaszkodása m egőrzött, mindez csak 
gyenge és erőtlen napsugár ahhoz a dicső
séghez és fényhez képest, am ellyel az 
Istenanya m éltósága tündöklik  és bera
gyogja a  keresztény  anyákat. Sőt maga 
Isten  sem em elheti m agasabbra az anyát, 
nagyobb dicsőséget nem fonhatott volna 
oda a hom loka köré, m int azzal a ténnyel, 
hogy Ö maga, aki világokat hoz lé tre  a 
semmiből —  egy nő m éhébe szállt alá és 
m egszőtte azt a kapcsolatot, am ely anyát 
és gyerm ekét összefűzi.»

«Csodálatosan találkozik M áriában ké t 
szépség: a  szüzesség erénye és az anyai 
m éltóság. Ez a term észet koronája, az a 
term észetfölötti rend rem ek virága. A nél

kül, hogy a szüzesség ham va eltűn t volna, 
vagy  a tisztaság hava elolvadt volna, anya 
lett. Isten születik. A szűz férfi közrejötte 
nélkül áldott lesz és szűz m arad. A nya 
lesz, de nem  a test k ívánságával, hanem  a 
lélek  engedelm ességével hoz életet a v i
lágra . . .  Szüzesség, alázat, szelídség van 
m ásokban is. De van  egy  dolog, amiben 
M áriának sem m intája, sem követője 
nincs: együtt hordozza lényében az anyai' 
öröm ökkel a szüzesség díszét. Ez M ária 
kiváltsága, senki m ásé . . .  Az ő istenközel
ségét terem tett lény nem követheti. A 
szentek a kegyelem  rendjében élnek, M á
ria  a m egtestesülés rendjében  ragyog.*

«A nyasága u tán  is testileg, lelkileg oly 
érin tetlen  m aradt, m intha sohasem  lett 
volna édesanya . . .  Szüzek szüze Ö. Szűz, 
aki szül. Szűzen fogant, szűzen szül. A 
«fájdalommal szülsz» nála nem  jelentke
zik . . .  Ö azonnal kezdi gyerm eke ápolá
sát: pólyába takarta, jászolba fektette.»

«Sohasem volt az édesanya szeretete 
olyan m agas trónon, m int M ária szívében, 
ö rö k  dicsősége a női nemnek, hogy egy 
édesanya em elkedett Istenhez legközelebb 
a terem tett világból. A m ennyire nagy ő, 
annyira merész a toll, m ely vissza szeret
né adni az istenanyaság ragyogó fényét és
vakító  su g a ra it__ama földnek a titkát, a-
m elyet Isten lakott.»

«M áriában öltött tes te t az Ige, hogy ir
galm as szam aritánusként m eggyógyítsa a 
ra jtunk  e jte tt sebeket szent tanítása, cso
dás élete és halála által. Ez a tan  hitünk 
alapja. Ez a mi legnagyobb örömünk, zá
loga annak a rem énynek, am ellyel végig
harcoljuk a födi életet.»

«Az Isten-anya m éltóság M ária m inden 
kiválóságának a gyökere —  Hitigazság, 
hogy M ária m ent volt az eredeti és a sze
m élyes bűntől. Ö az egyetlen nő, aki kí
vül áll a nem iség v ilágán is. Isten különös 
kegyelm éből, a m egváltó Jézus érdem eire 
tek in tettel. Tiszta ő, m int az égből gyön
gyöző harm at. Szűz virág  szent a n y a . . . »

«De ez a kép  kell a nőknek, az édes
anyáknak  tükörnek, eszm énynek, erőnek 
és diadalm as érzésnek!*

SZENT BERNÁT

Ujjongása Jézus

Jézus édes em lékezet,
Te adsz szívünknek 
Se méz, se semmi nem 
jelenlétednél édesebb.

H allani boldogabb soha 
nincs, se dalolni muzsika, 
sem elgondolni idea, 
m int Jézus, az Isten  Fia.

N yelv  sohase m ondhatja ki, 
betű  föl nem jegyezheti, 
csak aki tudja, hiheti,
m it tesz Jézusért érzeni.

Jézus, szívbélí szent öröm, 
igazság kú tja , fényözön, 
gyönyör, tú l m inden gyönyörön, 
kihez a vágy  közel se jön.

Ki Téged ízlel, éhezik 
s szom jasabb lesz, ak i iszik, 
de m ásra nem  szomjazik, 
csak Jézusért s ó h a jto z ik .. .

M aradj velünk, Uram, m aradj, 
fényedből fényességet adj, 
elm énkben ködöket ne hagyj, 
k i e világnak méze vagy!

Ha szívünket látogatod, 
az igazság fölragyog ott, 
a hiúság elpárolog 
s a m élyben szeretet lobog.

Jézus szerelm e m ennyei 
édességgel telisteli, 
ezerszer inkább isteni, 
m int ki tudhatnám  mondani.

Ez, amit kínod is — amit 
véred  ömlése bizonyít, 
m ely u ta t váltságunkra nyit 
s Istent szemlélni m eg tan ít. . .

Ezer vágyam  feléd eped.
M ikor jössz Jézus? kérdelek. 
M ikor vidítsz föl engemet? 
s elégíted k i lelkemet?

Ég országának népe, szállj, 
a jtó t, kaput elébe tárj, 
köszöntsd a győztest, harsonálj: 
«üdvözlégy, Jézus, nagy király!*

Fordíto tta  Babits M ihály
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Ma e s t a
Itáliában a városállamok következménye

ként annyira különböző életterek alakultak 
ki, hogy elképed az utazó, ha Velence után 
Firenzébe kerül. Hát még, ha folytatja útját 
a 3 ezer éves Rómába s onnét leugrik a nyűzs- 
gő Nápolyba. Mintha más égitesteken járnánk. 
A középkori hangulatra sóvárgó látogassa 
meg a gótika barna-vörös kövekből épült si
kátorait Siénában. Benzinbüdös autók nélkül 
megrökönyödnénk: az Úr 1300. esztendejében 
járunk?

Ne ámuldozzunk a dóm előtt. Nézzék meg 
máskor, kedves olvasóink. A mai program 
más: Siéna legszebb ékszere, Duccio Maestaja. 
Lábujjhegyen surranjunk be a félhomályos 
múzeumterembe. Ittt az is, aki szólni mer, 
csak suttogva álmélkodik a rejtett megvilágí
tásban tündöklő két nagy fatábla előtt. Mint 
drágakő villan a sötét barlangban botorkáló
nak. Délibábként sziporkázik elő az arany 
háttérbe mártott képáradat. Az egyiken a 
szentek és angyalok galériájában trónuló Is
ten-anya gyermekével valóban fenséges lát
vány. A másikon a lélekzet visszafojtott csend
ben az utolérhetetlen biblia pauperum beszél
ni kezd. Mint csobogó forrás andalító zené
jével pihentet meg bennünket, a zajos tolon
gásból ide tévedteket. Bensőnkbe valami át
remeg s megérezzük, hogy minden idők lelki
ségének egyik legmagasabb csúcsához jutot
tunk.

A szakember ilyen elemzésbe kezd. A bi
zánci hullámok utolsó taraja és a fölkelő o- 
Iasz festészet ölelkeznek benne össze. Alkony 
és hajnal egyszerre. Benne van még a francia 
gótika és a firenzei kezdődő plaszticizmus és 
a keleti, hieratikus merevséget átmelegíti a 
siénai érzelmesség. A vonalak lejtésébe, a 
drapériák elrendezésébe a festő belelopta em
bersége érzéseit is. Ez az egyéni indulat melo
dikus muzsikájával átjár bennünket is.

Mi a múltja? Miért van itt? Ebben a te
remben s így. Sorakoznak kíváncsi kérdéseink.

1255-ben, amikor Duccio született, Siéna a 
hatalma fénypontján tündökölt. Fölösleges 
megbotránkozni a polgármester rendeletén: a 
háziasszonyok este 9 óra után figyelmeztető 
kiáltásra köteleztetnek, mielőtt az ablakból az 
utcára löttyentenék a szennyvizet. Hisz akkor 
a mellékhelyiségek még nem voltak beépítve 
a lakásba. Ezért láthatók a régi hegyifalvak 
házai oldalán a fecskefészek módjára a jóval 
később odaragasztott illemhelyek. Uram, bo
csát ismerem a római monsignorét, aki 15 év
vel ezelőtt glancosan kicsípve sietett a pápai 
fogadásra. Még odaérte előtt megkapta az ál
dást Via Giulia valamelyik konyhájából. Csi
bebelek pottyantak nagykarimájú rebbikalap- 
jára. Az orra előtt fityegő húscsutakokkal 
mégse peckeskedhetett a bíborosok vastag- 
zsinóros botjai között.

Szóval 80 ezer lakosával Siéna Firenze ri
válisa volt. A montaperti csatában ( 1260) 
meg is verte s a dómban fogadalmi oltárképet 
állítottak. Jelentősebb város volt akkor, mint 
London vagy Párizs. A  pisaiaktól bérelt ha
jókon Szíriától Spanyolországig virágzó keres
kedelmet folytattak. Bankjaik befészkelődtek 
Francia-, Német- és Angolországba. Gazdag

ságukban a nők flancolása oylan méreteket 
öltött, hogy a fölháborodott férjek a luxus el
len a hatóságok segítségét kérték. Előírták, 
hány gyöngyöt fűzhetnek a dámák nyakékül 
és palástjaikra. Meghatározták, mennyi súlyú 
aranyat és ezüstöt aggathatnak magukra hiú
ságuk fitogtatására. De úgy beszélik, hogy a 
törvénynek semmi edeménye se volt.

Minden jelentősebb házat büszke torony é- 
kesített. Szökőkutak csobogtak a tereken és 
a csúcsíves házak belső udvarain. A jólét any- 
nyira fokozódott, hogy nem lehetett bírni az 
amúgyis tüzes alkatú siénai polgárokkal. A  
latin népeknek, úgy látszik, úgyse való a de' 
mokrácia. Elburjánoztak a családi vetélkedé
sek. Kiskirályok bomlasztották szét a köztár
saságot. Később 36-os, 15-ös, majd kilences 
bizottságok próbálkoztak a hatalommal. Lá
zadások és összeesküvések elgyöngítették a 
várost, A két szárazföldi ellenfél, Firenze és 
Orvieto harapófogójában s a másik két ten
geri ellenlábas, Pisa és Genova blokádjában 
a régi dicsőség leáldozott.

De ne siessünk a történések elé. Siéna ha
talmas, ragyogó és gazdag. Nemes gőgjükben 
föllelkesednek: mutassuk meg a világnak, mi
re telik tőlünk. Olyan dómot akarnak építeni, 
amelyik legszebb és legnagyobb Itáliában. 
Vetélkedésükben megbízzák szülöttüket, Dúc- 
ciot, hogy olyan Madonnát fessen nekik, a- 
melvik fényben és kegyességben múlja felül 
mind az eddigieket. így tegye jóvá megbocsát
hatatlan könnyelműségét, hogy Firenze számá
ra elpazarolta egyik remekművét (Madonna 
Rucellia, St.Maria Novellában). Padua hety- 
kélkedhetik már 5 éve a Capella degli Scra- 
vegni- ben Giotto freskóival (1304-5). Assisi 
szt. Ferenc élettörténetével 1300). Itt az ideje, 
hogy le ne maradjanak. Persze, biztos, ami 
biztos: pénzemberek szeretnek nyugodtak len
ni a kiadott forintok miatt. Szerződésben 
egyeznek meg (1308). A szövegben leszöge
zik: sajátkezűleg, segédek nélkül kell dolgoz
nia. Teljes tehetségével, szorgalmas folytonos
sággal. Nem fogadhat el a kivitelezés alatt 
más megbízatást. Megeskedték az Evangélium
ra, mielőtt a 3 ezerből az első negyven ara
nyat a markába számolták. Rászóltak, hogy 
tegye kezét szorosan a szent szövegre.

A gyér adatokból úgy látszik, nem ok nél
kül született e fura szerződés. Az olasz fes
tészet elindítói között Duccio meglehetősen 
homályos jelenség. A kutatók csemegéi közé 
tartozik: hogyan toppant elő a kész mester. 
Cimabuetöl mennyit és hol tanult? Mi a kap
csolata Giottoval? Fizikai portréja se maradt 
fönn. A sok száz valamelyikébe nem valószí
nű. hogy elsütötte önarcképét. Csak később 
jött divatba, hogy egyik szereplőjének a he
lyéből saját maga nézzen ki a festő. Erkölcsi 
magatartása azonban meglehetősen határozott. 
Egy marék jelző: rátarti, független, hanyag, 
pazarló, eladósodó, lázadó, nyugtalan. Nem 
stilisztikai gyakorlat miatt írtam le e nem hí
zelgő' tulajdonságokat, hanem a jellemzésére. 
Bizonyítékai: a levéltári bejegyzések dátumoz
va legalább ötször tanúskodnak pénzbírságról. 
A 3.0000 arany után két évre már tartozásai 
vannak. Nagyobb botrányok: megtagadta a

hűségesküt a nép kapitánya számára. Paci
fista hajlamaiból kifolyólag dezertált a marem- 
mai csatából. Sőt még boszorkánysággal is 
vádolták, ami persze nem is olyan különös 
ama kellős középkorban. Egyszóval nem cso
da a bizalmatlanság honfitársai részéről.

Ahelyett, hogy ilyen csúful kipellengérez
tük, inkább olvasnánk a művét. A krónikák 
böngészője csak azt bogarászhatja elő, ami a 
dokumentumokból kiviláglik. Szorgosan gyűj
töget, mint a méh. Kéjjel csap le minden ici- 
ke-picike adatra s boldog, ha közölheti föl
fedezéseit. Pláne, ha még látványos is. Köz
ben elhanyagolják a legnagyobb bizonyítékot. 
Ha a grafológus következtethet, mennyivel 
inkább árulkodik egy akkora kép. melynek 
minden porcikájából a lelke beszél.

53 éves. Kibontakozásának teljes erejében. 
A szülővárosa dicsősége, a dóm megbecsülése, 
a beléje vetett bizalom s nem utolsó sorban 
érzéke a pénz iránt fölcsigázta önbizalmát és 
alkotókedvét. Olyan hévvel lendült munkába 
s az eredmény olyan bámulatosnak ígérkezett, 
hogy rendelői siettek megtoldani feladatát. A
11 nyárfa pallódeszkából összeragasztott 4 m x
2 m nagyságú táblának a hátsó oldalára fo
galmazza meg Jézus életét 38 képben. Min
degyikért 2 és fél arany. Ráadásul a szükséges 
festék, arany, ultramarin s bármi egyéb, ami 
szükséges leend a kivitelezés alatt.

32 hónap szaladt el. A mesés összegért meg
kapták, amit vártak. Ilyen aranymennyország
gal nem dicsekedhetik senki más. Rendeztek 
is neki akkora avató-ihmpélyt, amelyhez ha
sonlót S e  előtte, se utána mestermit ~npm 
kapott. A községi tanács munkaszünetet ren
delt el. Becsukatták az üzleteket. Az egész 
város kivonult. A püspök kirendelte a plébá
niák papjait teljes ornátusban. A konventek 
szerzeteseit és apácáit. Az előkelőségek égő 
gyertyákkal ballagtak s az utak mentén fák
lyák lobogtak. Míg a műhelyből a templomba 
ért a processio, búgtak a harangok. A város 
fizette zenészek tele-tüdővel fújták trombitái
kat. A diadalmenetről emberöltőkön át regél
tek az öregek elbeszélései nyomán.

Lecserélték a minden siénai szívét megdo
bogtató montaperti csata em’ékképet. Drága
kő mozaikkal kirakott keretet készítetlek. 
Hosszúsleppes brokát-baldachint lógattak fö
léje. Szárnyas angyalok lebegtek négyoldalt, 
melyek mozgatva vizet és bort nyújtottak a 
misézőnek. Hadd lepje meg. aki e dómba lép, 
a földrehozott ég minden dicsősége: az oltár 
fölött a trón fönségébe ültetett Madonna gyer
mekével, akiknek az angyalok és védszentek 
kórusa assistál a visio beatifica boldog extá- 
zisában.

Hét évre rá meghalt (1318). Gyászolói fe
lesége és 7 gyermeke, akik közül kettő lett 
festővé.

A  nagy dicsőség csak két századig tar
tott. A z ükapák büszkeségét a szépunokák 
1505-ben mellékoltárra degradálták. A rene
szánsz igézetében, a «modern stíl» nevében 
átrendezték a szentélyt. Túlbuzgó szertartás- 
nokok (semmi új sincs a nap alatt) a mai 
gyakori barbarizmushoz hasonlóan nekimen
tek a réginek s kimondták a kétségbeejtő íté
letet: a képnek el kell tűnnie. Kitépték csillo
gó, csúcsívekbe fogazott keretéből. Lerángat
ták az angyalokat s oldalra szorították az 
aranyég földre nyitott ablakát.
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É L E T Ü N K 3
A Formózai Magyar Misszió

Ki ne hallo tt volna a m agyar missziós 
a ty ák  önfeláldozó hithirdető m unkásságá
ró l messze keleten, Formóza szigetén.

N agy Kínából sok szenvedés és m eg
hurcoltatás u tán  toloncolták k i őket. O tt 
ke lle tt hagyniok virágzó Tamingi Missziós 
Állom ásukat, ahol több m int ké t évtizeden 
át m unkálkodva, Msgr. Lischerong Gáspár 
vezetésével sokat igérő missziós terü lete t 
irányíto ttak .

Ámde a hithirdető nem  feledkezhet el 
az Űr szaváról: «Ha m ajd az egyik város
ból kiüldöznek titeket, fussatok a m ásik
ba® . . .  — «hirdessétek, hogy elérkezett az 
Isten országa.»

így  a kiüldözött m agyar missziósok For
móza szigetén is a legnehezebb missziós 
te rü le te t választották. Azt a te rü lete t Pot- 
zu környékén, ahol 17 évvel ezelőtt csak 
egyetlen  keresztény volt és ma 3.000-en 
felül van  a h ívek  száma.

Az idei jau á r 17-én nagy m egrendülés 
érte  a m agyar missziót. A kínai m agyar 
hith irdetők nesztorának nagy m unkájára 
te tt pontot a halál. 83 éves korában úgy 
érte  a halál, amint ifjú korától óhajtotta, 
a m unka közben, «a harc mezején*. Aznap 
még (írja Koch atya) elv itte  az O ltári- 
szentséget egyik hozzá hasonlókorú öreg

Ám ez csak a vég kezdete. 1771. Halálra
ítélték. Asztalosok és ácsok karmai közé ju
tott, hogy kidobják a templomból. Mert nem 
fért át az ajtón, szétdarabolták. Keresztvágó 
fűrésszel ketté szelték. A vas kétszer is ki
szaladt. A Madonna arcába s a gyermek testét 
is végighorzsolta. A hátsó leválasztott oldal 
Jézus történeteit széttrancsirozták. Az ügykö
dés közben 8 táblának lába kelt. (Az első 
világháború után egy millió dollárt fizettek 
egy elorozott darabért.) A szétamputált jele
neteket vasszerekkel a főkép jobb és balolda
lára rögzítették.

A Csipkerózsika gonosz álom azonban vé
gétért. 1953 - 58. Finom kezek szakértő oda
adással gyógyíthatni kezdik. Letisztítják a rá- 
festéseket. A sok száz szög okozta lyukat be
törniük. A z epizódokat az eredeti rendbe 
agyusztálják. A modern technika minden vív
mányával ősi állapotára frissítik. Megfelelő 
környezetbe téve visszaadják azt a megbecsü
lést, amely a műtörténet e páratlan darabjának 
kiiár. A sok kaland ellenére egyik legjobb 
állapotban leve középkori emlékünkké vált.

A Madonna lába alatt, a trónus lépcsőjének 
körülfutó hatszögén írás olvasható. A festő 
különös és megható signálása. Tanúságtétel a 
rendelők és kivitelező lelkületéről. Ájtatos, 
kicsit rátarti szavakkal: «Ó Isten szent Anyja, 
légy a béke záloga Sienának — légy élete 
Duccionak, amiért Téged ilyenre festett.»

A sötétnek becsmérelt középkor olyan káp
ráztató ténye, melyhez foghatót ritkán villan
tanak föl a századok. Kevés ilyen nagyszerű 
és intenzív hódolat érte a karácsony Gyer
mekét és anyját, akinek a legtöbb a része, 
hogy a megtestesülés megvalósulhatott.

PROKOP PÉTER

betegnek. U tána m egkeresztelt egy ú j
szülött ikerpárt. O tthon várt rá  Msgr. Her- 
rijers, missziós püspök barátja . M egm utat
ta  neki a missziót, a jó tékonyságból ala
p íto tt bam buszgyárat. Egy darabig elbe- 
szégettek régi em lékeikről, azután ki-ki 
m ent az im ádságára. Délben a k is  házi inas 
jelenti a vendégnek, hogy «a püspök úr 
elaludt*. A nnyi baj legyen, m ajd később 
ebédelünk. «De az arca szokatlanul söté- 
tes.» V endége riadtan  odasiet, de m ár csak 
az utolsó sóhaját hallotta. Feloldozta. A 
szentkenetet egy fiatal világi pap adta föl 
neki. Fáradt szíve m ár vagy  tíz éve köve
telte  a m egérdem elt nyugalm at. De ő nem 
akart «ágyban párnák  közt halni meg», 
hanem  a m unka mezjén.

Este 400-nál több hívő végezte érte  a 
keresztútat. M ásnap délelőtt a koporsóba- 
tételnél egyszerűen m egragadták és még a 
koporsóból is húzogatták vissza. Csókol
gatták  kezét, fejét, haját. 58 virágkoszorút 
hoztak. És nem tág íto ttak  abból, hogy ne
kik  o tt kell lenni a tem etésen a kb. 100 
km-re levő jezsuita tem etőben. Az a töm eg 
és az a sírás, amit végbevittek  ott, meg
hökkentette  a többi vendégeket. ((Különös 
v a l a mi . . . »  m ondogatták. N ekünk, akik 
ism ertük őt, nem tűn t ez olyan különös
nek.»

Mi lesz most a magyar misszió sorsa? —
kérdezgetik  barátaink.

Ism ét Koch atyát idézem: «A mi k e rü 
letünk m agyarokkal indult. De fogyunk . . .  
M ár vagy 10 éve kínai, vagy más-nemze
tiségű m isszionáriusok léptek az elhuny
tak  helyére, m ert a m agyar fiatalok nem 
jönnek.

M issziónk alapítója Msgr. lischerong  
volt és egyszersm ind ennek a kerületnek 
az esperese is. P. Burkhardt — egy svájci 
jezsuita — m ár öt éve ennek a kerületnek 
rendi elö ljáró ja volt és ma is az. Most. őt 
nevezte ki a m egyéspüspök esperes u tód
nak. Semmi különös, hogy nem m agyart.

Egy m ásik gyakori kérdés: V alóban ma
gyar kerü let ez? — Igen, az alábbi érte 
lemben: m agyar jezsuiták  még vannak, — 
ebben a misszióban öten, azonkívül For- 
mózán még öten. A Fülöp-szigeteken hár
man, V ietnam ban hárm an és Hongkong
ban egy.

A kik ebben a misszióban dolgoznak 
(akár m agyarok, akár nem), azokat és mű
veiket is mi m agyarok ta rtju k  fenn.

A missziós országokban a dolgok rendes 
m enete az, hogy bennszülött papság veszi 
át előbb-utóbb a külföldiek helyét. A mi 
kis m agyar missziónk ebben előljár; je len
leg 2 kínai jezsuita újoncunk és 2 egy
házm egyei kispapunk van, nem is szólva 
a kb. 15 apácáról, akik  ebben a misszióban 
léptek be a különféle kongregációba. To
vábbá nálunk is, m int m indenütt a fejlő
dés vonala az, hogy a kiválóbb hívek fo
kozatosan átvesznek olyan teendőket a 
papoktól, am it ők is képesek  segíteni. 
Ebben is jó l szerepel missziónk.

Tehát, igen-igen várju k  és kérjü k  és 
nagyrabecsüljük  barátaink  buzgó imáit a 

kínai hivatásokért 
és értünk. — ugyanúgy buzgó világi apos
tolokért. — És nagylelkű anyagi segítsé
güket, mint eddig, vagy még inkább.

A jövő re jtve  van előttünk. Kár azon 
töprengeni. Az úgysem  segít. De a könyör
gés az áldozatok igen. ((Kérjetek és adatik  
nektek*, ez a hit szava.

A világ azt gondolja m ost N ixon N agy
kínai látogatása után, — Formóza napjai 
m egvannak számolva. — És m it gondolnak 
m isszionáriusaink? — Isten kezében va
gyunk . . .

Épp elég gondja van N agykínának, egye
lőre nem  fogja a m ancsát tűzbe tenni . . .

Szinte jobban aggódom a nagyvilágért, 
m int sa já t m ag u n k ért__

Az Űr m egígérte, hogy velünk v a n . . .  
nem  hagyja  el m issziósait. Mi sem hagy
hatjuk  cserben őket. A segítés és együtt
m űködés m ódjai a buzgó ima és áldozattal 
együtt:

Karácsonyi ajándékunk a magyar misszi
ónak.

— Tegyük borítékban családunk aján
dékát a karácsonyfa alá — am it aztán köz
vetítünk  a helyi m agyar lelkésznek, aki 
továbbítja  a M issziónak.

— N agyon értékelendő a gyermekek 
ajándéka . . .  ők annyit kapnak ilyenkor, 
tan ítsuk  meg őket adni is.

— N éhány lelkészségen az A dvent ideje 
a missziónak van szentelve, egy időszak 
tevékenysége sokkal jobban élénken ta rt
ja  a missziós gondolatot, m int egy nap 
k észség e . . .

— A missziósok kiadnak m agyar nyel
ven egy időszaki képes tudósítót, m inden 
segítőkész m agyar m egkaphatja lelkésze 
által.

— ö röm teljes esem ényekbe vonjuk  be
le a missziót is, így keresztelés, esküvő, 
elsőáldozás, bérm álás alkalm ából ju tta s
sunk a M isszióknak is!

— V annak lelkészségek, ahol évente 
egy missziós este t rendeznek a hívek, tom 
bola, m agyaros sütem ény, étel-ital kerül 
az asztalra a missziók javára, és a jó 
kedvű együttlé t jövedelm e messze felül
m úlja a templomi gyűjtések  összegét a 
Misszió javára.

— Van, aki fogadalom ként hoz ado- 
m ányt, m ert m eghallgatást nyert, van  fér
fi, aki zsebpénze felét a m issziónak gyűjti 
egybe, egy m ásik egy szerencsés ügy  k i
m enetele m iatt gondol a missziókra.

— Van olyan m agyar az idősek ottho
nában, aki csekély  zsebpénzéből ju tta t bő
ven a misszióknak!

Egy kis találékonyság, lelem ényesség, 
határozott segíteni akarás és m indjárt 
m egtaláljuk a m ódját, hogy a missziók 
és a lelkek jav ára  legyünk. A m agyar 
lelkészek nevében készséges missziós te 
vékenységre h ívok minden m agyar te s t
vért.

DOBAI SÁNDOR,
Liége, Belgium
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Hazalátogatók
Aki politikai okokból hagyta el Magyaror

szágot és külföldön telepedett le, az nyilván
valóan azért él kívül az országon, mert nem 
ért egyet azzal az uralmi rendszerrel, amely 
ma, külső hatalom erejére támaszkodva, jog
talanul uralkodik Magyarországon. Saját ma
gával kerül tehát ellentétbe az az emigráns 
magyar, aki, megalkudva az otthoni rendszer
rel és saját lelkiismeretével, mégis visszamegy 
a rab-országba hosszabb-rövidebb látogatásra, 
ezzel törvényesnek ismerve el és támogatva 
a mai otthoni kormányzatot.

E hazalátogatók többnyire naiv széplelkek, 
akik hisznek az otthoni «enyhülés»-ben. Az ő 
okulásukra szolgáljon az alább idézett levél, 
melyben egy Amerikában élő honfitársunk 
számolt be idei nyárvégi otthoni látogatásáról. 
Leveléből itt kihagytam a szorosan vett csa
ládi és személyi vonatkozású részeket, a töb
bit változtatás és hozzáadás nélkül itt idézem:

Hegyeshalomig simán utaztunk. Itt egy 
rossz kiállású főhadnagy bekiabálva kérte út
levelünket és kérdezte, hogy a tengeren túlról 
jövünk-e. «Az Egyesült Államokból» — vála
szoltam. Mire ő nyersen rámszólt: «Azt nem 
kérdeztem, hogy melyik országból jöttek!» 
Pár perc múlva visszajött és utasított bennün
ket, hogy költözzünk át a másik kocsiba. 
Félóráig tartott, amíg podgyászunkat három 
zsúfolt kocsin áthurcoltuk a kívánt kocsiba. 
Ez is zsúfolt volt, így hát csak az ütköző 
felett tudtunk elhelyezkedni. A z egész vexa- 
túrának semmi értelme nem volt.

Első otthoni érzésem az volt, hogy a Bal
kánra érkeztünk. Győrben át kellett száll- 
nunk, de az állomáson nincs hordár, nincs 
taxi, a városban nincs szoba a hotelekben. A  
pályaudvari W. C.-ben nincs vízszolgáltatás, 
mindenütt émelyítő a bűz, a piszok, a szemét.

Drága taxin voltunk kénytelenek Zalaeger
szegre utazni. Ott először egy nagy bankba 
mentünk pénzt beváltani. Sorcédulát adtak, 
bár rajtunk kívül senki sem várakozott. . .  
Végül bejutottunk a főnökhöz, aki sajnálkoz
va hozta tudomásunkra, hogy az aznapi pénz
váltásra előirányzott forintkészletük elfogyott. 
Másnapig kellett várnunk, amíg végre forint
hoz jutottunk. És legalább egy óráig tartott, 
amíg a rendőrségi bejelentő lap töméntelen 
kérdésére megírtuk a válaszokat. A parkban 
lévő egyetlen nyilvános W. C. zárva volt. Az 
egyik parkőr felvilágosított bennünket, hogy 
azért van zárva, mert aznap szabadnapos a 
takarítóasszony.

A  város egyetlen «Patyolat»-mosodája nem 
mos. Hetenként egyszer Nagykanizsára küldik 
a szennyest és három hétig tart, amíg vissza
küldik. A  díjat előre kell kifizetni. Három 
kisasszony veszi át a szennyest egy pálmafák
kal díszített luxus-irodában. Mind a három 
úgy szidta a rendszert, mint az említett bank
főnök és a rendőrkapitány, aki vízumunkat 
meghosszabbította (100 forintos okmánybé- 
lyeggel felszerelt kérelmünkre).

Budapesten villamosjegyet csak erre a célra 
felállított bódéban lehet kapni. Ezek este hat
kor zárnak. Akinek nincs jegye, ne utazzon! 
A  villamosokon lyukasztó készülékeket állí

tottak fel, de azok nem működnek. Egyik 
utas hangosan megjegyezte: « . . .  egy volt mi
niszter fiának a találmányai

Szülővárosomban az egyetlen vasáru válla
lat már hónapok óta nem árul szeget és kézi 
szerszámot. «Hiába sürgetem, nem kapok 
árut» — mentegetó'dzött a bolt vezetője.

Debrecenben nincs hordár, bár óriási a 
vonatforgalom. Aluljáró hiányában meg kell 
kerülni az ott veszteglő vonatokat. Az állo
másépületig félkilométert gyalogoltunk, cipel
ve nehéz táskáinkat. És másfél órát várakoz
tunk, amíg taxit kaptunk.

A belvárosban évekkel ezelőtt lebontottak 
egy nagy háztömböt. Táblák hirdetik, hogy 
ott társasházat épít az állami társasházépítő 
vállalat. A z üres telken nyoma sincs semmi
féle építkezésnek. És minden sarkon tábla fi
gyelmezteti a turistát: «Szigorúan tilos a fény
képezés!»

Budapesten a Keleti pályaudvar I. osztályú 
éttermében két órát vett igénybe az ebédünk. 
A z első pincér a rendelést veszi fel, a má
sodik hordja az ételt, a harmadik csak az italt 
hozza, a negyedik pedig csak kenyeret szolgál 
fel. Ez utóbbinak a késése nem számított, mert 
az ételek ki voltak hülve már a kenyér meg
érkezése előtt is.

Unokanővéremnek egy díszes kiállítású, 
bonbonnal telt dobozt vettem 100 forintért. 
Amikor felnyitottuk, láttuk, hogy a tartalom 
fele hiányzik. Visszavittem. A boltvezető saj
nálkozva hozta tudomásomra, hogy a többi 
dobozt is megdézsmálják. Mint mondta, két 
műszakban dolgoznak, ő tehát nem felelős a 
hiányért. Az önkiszolgáló boltban a tejet cél- 
lofán zacskóban árusítják, ha van. Minden 
zacskó folyik. Öt üveg likőresszenciát is vet
tem. A tartalom útközben mind az ötből ki
folyt az ostobán szerkesztett dugó miatt.

Vég nélkül folytathatnám megfigyeléseimet, 
de összegezésül elég annyi, hogy a bürokrácia 
minden képzeletet felülmúl. Üj társadalmi 
rend alakult k i otthon. A főfejesek és hozzá
tartozóik exkluzívabb társadalmi életet élnek, 
mint a volt arisztokrácia, teljesen elkülönülve 
a magyar néptől. A  középosztály most van ki
alakulóban a Maszek-rétegből és a hivatalno
kokból. A  többi, azaz a nagy tömeg, proletá- 
rabb a volt proletároknál. Hallatlanul nagy a 
szegénység. Egy idős paraszt saját házában 
380 forint nyugdíjából él, de ebből havi 85 
forintot levonnak árvízsújtotta házának tata
rozására felvett kölcsönének törlesztésére. Vi
szont a községi tanácselnök irodájának luxus
berendezése 150,000.— forintba kerü lt. . .

Nagyarányú építkezés folyik mindenütt, de 
többet bontanak le, mint amennyit építenek, 
így a lakásínség nagyobb, mint valaha. Egész 
városrészek vannak kisajátítva már sok év óta. 
Ott tilos a tatarozás is. A  málló vakolatú 
házfalak vigasztalan képet nyújtanak. De a 
járdanélküli piszkos utcák árokpartjait virág- 
palántákkal ültetik be. A z új lakóházépítke- 
zések főcélja az egy tömbben lakó emberek 
állandó egy kézben tartása. Kis lakóházak 
építéséhez épületanyagot és hitelt alig, vagy 
semmit sem nyújt az állam.

A z új középosztály a réginek az életformá
ját igyekszik utánozni, nem tud és nem akar 
az új arisztokratákkal összemelegedni. «Elv- 
társ», «Szaktárs» megszólítás már alig hall
ható. A pályaudvari restiben a pincér «kezét 
csókolom»-mal köszöntötte feleségemet és 
«nagyságos asszony»-ozta. És láttam, hogy fia
talemberek kezet csókoltak hölgyeiknek.

A látszólagos «enyhülés» ellenére a terror 
teljes. Spiclik és besúgók figyelik a hazaláto
gatók minden szavát. Egész otthonlétünk alatt 
állandó lelki feszülség ült rajtunk s az csak 
akkor engedett fel, amikor újra szabad földre 
érkeztünk.

A láírás

AZ EURÓPAI SZABAD MAGYAR 
KONGRESSZUS HÁGAI TELJES ÜLÉSE 

OKTÓBERBEN

Strassburgi m egalakulása óta eltelt két 
esztendő alatt az Európai Szabad M agyar 
Kongresszus (ESzMK) nem csak m egerősö
dött a létszám ának kétharm adát kitevő 
országos és kontinentális szervezetek k i
küldött képviselőivel (a m aradék harm a- 
dot szem élyi m eghívottak teszik ki), h a 
nem ki is lépett a nem zetközi nyilvánosság 
elé. Ez a döntő jelentősége az ESzMK ok
tóberben H ágában m egtarto tt évi teljes 
ülésének, am elyen Dalnoki V eress Lajos 
vezérezredes elnökölt.

M indszenty bíboros levélben köszöntöt
te  a K ongresszust és k íván t sikert a ma
gyarság önrendelkezési jogáért és szabad
ságáért fo ly tato tt küzdelméhez. Az Ame
rikai M agyar Közös Külügyi Bizottság tá 
v iratilag  tám ogatta az alábbiakban ism er
te te tt határozati javaslatokat.

T árgysorozatának élén szerepelt állás- 
foglalása a készülő Európai Biztonsági és 
Együttm űködési értekezlettel kapcsolato
san a m agyarság lé té t-jövőjét érintő k ér
désekben. A lapos m egfontolás és vita  
nyom án az ESzMK elfogadta a Nemzetközi 
K apcsolatok Bizottsága elnökének, Dr. 
S tankovich V iktornak határozati javasla
tá t és úgy határozott, hogy «minden mód
jában  álló eszközzel arra  törekszik, hogy 
a befogadó országaikban tisztes módon 
lábát m egvetett kelet-középeurópai emig
ráció hang já t halla thassa  és azt a tárgyaló 
szövetséges korm ányokkal kezdettő l fogva 
figyelem be vétesse.® Ennek érdekében lé 
nyegileg m egfigyelői m inőségben szót és 
szaktanácsadói m eghallgatást igényel a 
kelet-középeurópai em igrációk e célból 
m egalakítandó csúcsszervezete szám ára a 
tervezett konferencián.

Jóváhagyo tt továbbá a Kongresszus egy 
felhívást Európa szabad nem zeteihez és 
korm ányaihoz, am elyet Padányi-Gulyás 
Béla szerkesztett. E felhívás szerint tapasz
ta la ti tény, hogy a Szovjetunió és N yugat- 
Európa közé eső sáv  a balti és az adriai 
tengerek között, a háború befejezése óta 
állandó nyugtalanság kú tforrása és veszé
lyezteti Európa biztonságát. Ezért inditvá-
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* Csávossy Elemér SJ

( 1883- 1972)

1883 okt. 24-én született gazdag földbir
tokos családból. Édesapja katonatisztnek 
szánta, de ő jezsuita akart lenni. «Még ha 
világi pap lenne, de szegény jezsuita!* — 
m éltatlankodott a család, de végül is bele
egyeztek, hogy belépjen a Jézus Társaság
ba 1903 febr. 1-én. M ajdnem  70 évet tölt 
el a rendben. 1911 júl. 14-én szentelik 
pappá.

M int m atem atika-fizikaszakos tanárt, Ka- 
locsára küldik a rendi gimnáziumba tan í
tani. A huszas években kerese tt lelkigya- 
korlatos páter, a huszas évek végén ta r
tom ányfőnök. A későbbi években Szege
den, Kassán, Budapesten működik.

A könyvek egész sorát írja: a harminc- 
napos lelk igyakorlatok elm élkedéseit 3 kö
tetben ad ja ki, ehhez csatlakozik negyedik 
kö te tnek  a «Manréza iskolája* a lelk igya
korla t elm életéről. Jézus Szívéről és az 
O ltáriszentségről is ír lelk igyakorlatos 
könyvet. Több m űvet szentel a M ária-tisz- 
teletnek. « Egy sír a Duna f e le t t» című 
könyve több kiadást é rt meg, ebben szent
éle tű  lelki leányának, Bogner M ária M ar
g it vizitációs nővérnek az é letra jzát ad ja 
közre. K iadja M ária M argit nap ló já t is. A 
M argitvirágok és a Szent M agyarok Lapja
c. hitbuzgalmi lapokkal az a célja, hogy 
felhívja a figyelm et napjaink szentéletű 
m agyarjaira. «Nekünk is vannak szentje
ink, csak nem becsüljük meg őket!» — 
szokta mondani. C ikket ír Dr. Batthyány- 
Strattm ann László szemorvosról, Apor V il
mos győri püspökről, a kis korai áldozó 
Karcag M ariettáról és még több másról.

Prédikációi, lelkigyakorlatai, népm isszi
ói hol nagy töm egnek szólnak, hol alig 
pár em bernek, — hol a vezető rétegnek 
beszél, hol az egyszerű népnek. A legszí
vesebben az egészen szegényekkel és a 
kisgyerm ekekkel törődik: Kassa és Szeged 
legnyom orúságosabb negyedeibe já r mi
sézni, és óvodásoknak rendez elsőáldozást.

A 40-es években sokat foglalkozik az 
egység kérdésével: ökuméne, béke, meg
értés a különböző fajú és társadalm i osz
tályú em berek között, az Egyház egysége, 
egység a családokban és az egyesek kö
zött. A felebaráti szeretetet h irdeti — de 
ő maga is gyakorolja.

A 40-es évek végén ism ét tartom ány
főnök. Ö áll a m agyar rendtartom ány élén, 
amikor a M anrézát állam osítják és amikor 
1950-ben állam ilag feloszlatják a szerze
teket M agyarországon.

1951-ben börtönbe kerül. 7 és fél évre 
ítélik  el. Ebből 1956 októberéig öt és felet 
tö lt el a budapesti G yűjtőfogházban és a 
váci fegyházban — a k é t utolsó évet m ár 
nem  kell letöltenie. A börtönben sokat 
imádkozik, de dolgozik is a gom bgyárban,
— am ikor erre nincs lehetősége, akkor ta 
nul, olvas. V erseket is ír. Nem haragszik 
senkire, sőt kiszabadulása u tán  hálásan 
em lékezik meg börtönéveiről, ahol alkal
ma volt K risztusért szenvedni.

Bea bíborost szem élyesen ism erte fiatal
kora  óta, így nagy öröm szám ára az ő 
ökum enikus tevékenysége. XXIII. János 
pápa egység-törekvéseit és a zsinat m un
k á já t is élénk figyelemmel kíséri. Ekkor 
m ár Pannonhalm án lakik. O tt tölti élete 
utolsó évtizedét, m indvégig imádságos, ál
dozatos, m ásokat szolgáló lelkülettel. Ha 
látogatói érkeznek, azokat szeretettel fo
gadja, szívesen tréfálkozik, mindig mo
solygós, derűs. Ha a nővérek megkérik, 
segít nekik  borsót fejteni, zöldbabot tisz
títani. M ég nyolcvanon fölül is ír, utolsó 
cikke 1971 decem berében, 88 éves ko rá
ban je len t meg a Teológia c. folyóiratban.

Isten- és em berszeretet, hűség a Jézus
társasághoz, pontosság a szabályok meg
tartásában, fegyelm ezettség, áldozatkész
ség, alázatosság jellem ezte őt. A Szenthá
romság, Jézus Szíve, a boldogságos Szűz, 
Szent József, akiket itt a földön tisztelt és

szeretett, most m ár boldogságát je len tik  a 
m ennyben.

Egy hazai levélben írták  P. Csávossy 
jezsuita atyáró l ezeket a szép sorokat:

. . .  Ravatal mellett térdelek Pannonhalmán. 
A gyertyák meglibbenő fénye rávilágít olykor 
hófehér hajára, aszkéta arcára, amelyen vég
telen békesség tükröződik. A z örök álom 
teszi mozdulatlanná a gyémántmisés jezsuita 
atyát. Két nap választotta el a 89. születés
napjától. Milyen örömmel várta ezt a napot... 
A nővérek könnyes szemmel halk zsolozsmát 
mondanak mellettem. Olyan ez, mint a ten
ger hullámainak ismétlődő suttogása az éjsza
kában . . .  Elrévedek a múltba . . .  Nyolcvanki
lenc évvel ezelőtt mekkora öröm köszöntött 
be a bobdai bárói kastélyba. Nyolc leány- 
gyermek után végre fiú született, aki váro
mányosa a családi tradícióknak, főrendiházi 
tagságnak s majd kezébe veszi egykor a föld
birtok kezelését. . .  Nem így történt, mert a 
rang és vagyon várományosa meghívást ka
pott az Úr szőlőjébe és ez a meghívás min
dennél erősebb volt. Jezsuita szerzetes lett. A  
kastély tágas termei helyett az igénytelen kis 
szerzetesi cellát választotta otthonául egy 
életre és a hármas szerzetesi fogadalommal el
kötelezte magát az örökös szegénységre, tisz
taságra és engedelmességre. Könyveket írt, 
hogy általa minél több lelket tereljen az üd
vösség útjára. Atyja pappászentelésének évé
ben meghalt és örökség-részéből a budai Man- 
réza férfilelkigyakorlatos házat fia építtette 
fel. Hányan találkoztak itt az évtizedek so
rán a lelki magányban Krisztussal és töreked
tek utána lelkiéletük tökéletesítésére. Mennyi 
kegyelem áradt k i a telkekre, ki tudná azt 
megmondani. . .  De jött a háború és nyomá
ban a kommunizmus, mely mindent elsöpört 
abból, amit apostoli buzgósággal alkotott. Ek
kor jöttek az engesztelő áldozat évei. Hét 
éven át sínylődött börtönben Krisztusért. . .  
Hiába dolgozott volna 69 éven át az Úr sző
lőjében? Nem. Megtört teste pihenni tér most, 
de a jó mag, amit elvetett, a szőlő, amit meg
művelt. még sokszoros termést hoz. Mikor és 
hol, hány lélekben, ezt csak az isteni Gond
viselés tartja számon, az Ö titka . . .

(Folytatás a 4. oldalról)

nyozza, hogy «létesíttessék egy demilita- 
rizált és sem leges zóna azon az európai 
területsávon, am elyet a teherán i és jaltai 
konferenciákon az akkor fennálló hadiér
dekek m iatt a szövetséges és győztes h a 
talm ak egym ás között érdekszférákra osz
to ttak ; e sem legesnek nyilváníto tt te rü le
ten élő nem zetek szám ára garantáltassák 
az ENSz alapokm ányában lefek tetett nem 
zetközi önrendelkezési jog és ugyancsak 
az UNO alapokm ányában foglalt em beri 
jogok zavartalan  gyakorlása.* A Kongresz- 
szus a felh ívást kellő  időben e lju tta tja  a 
cím zettekhez.

Az ESzMK fogadta a  holland sajtó  kép
viselőit, akik ehhez csatlakozóan reszt
v e ttek  a Kongresszus holland-m agyar kö
zös rendezvényén. Ezen v. Radnóczy A ntal

térképvázlaton ném et nyelven ism ertette a 
NATO és a V arsó Paktum  katonai erő
viszonyait, Dr. Stankovich V iktor pedig 
angolul vázolta fel a világpolitikai helyze
te t — különös tek in tette l a készülő euró
pai biztonsági konferenciára. — N agyha
tású  részletes felszólalással szerepeltek 
holland részről Dr. B roekm eijer ny. tábo r
nok, volt NATO parancsnok, H. Pors és 
Dr. V erbrugh parlam enti képviselők.

A sajtófogadásnak és rendezvénynek k i
tűnő visszhangja volt a holland sajtóban.

M ielőtt a kétévente  esedékes tisztújító  
választásokra kerü lt volna sor, az elnök 
m eghatott szavakkal búcsúztatta el a nem 
rég elhunyt Dr. Eckhardt Tibort, mint a 
m agyarság hervadhatatlan  érdem eket szer
zett állam férfiúját. Ezután az ESzMK fá j
dalommal hajo lt meg Dálnoki V eress Lajos 
akara ta  előtt, aki m agas k o rára  való  te 

kin tette l leköszönt elnöki tisztségéről. M e
leg ünneplés keretében  a Kongresszus örö
kös díszelnökévé avatta  Dálnoki V eress 
Lajost, aki a Kongresszus m unkájában a 
jövőben is résztvesz, s k ivételesen fontos 
alkalm akkor a Kongresszus te ljes ülésein 
elnököl.

Ezek u tán  a Kongr. elnökévé választo tta 
Közi H orváth József pápai p relátust, a 
nem zetközi keresztény dem okrata m ozga
lom kim agasló alakját; 1. elnökhelyettessé 
Dr. Stankovich V iktort, 2. elnh-é Padányi 
G ulyás Béla vo lt nem zetgyűlési képvise
lőt; a Nemzetközi K apcsolatok Biz. új el
nökévé Dr. Fáy-Halász G edeont választo t
ták  meg.

Az ESzMK hágai fellépésével jelentős 
új fejezetet ny ito tt a hazai érdekek igazi, 
pára tlan  képvisele tében  — külföldön.
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Beszélgetés a Pázmáneum Rektorával
Életünk: Rektor Ür, immár egy esztendő 
telt el azóta, hogy Mindszenty bíboros
prímás megérkezett 1971 október 23-án a 
Pázmáneumba. Azóta a Pázmáneum nevet 
az egész világon ismerik és ezért gondol
juk, hogy olvasóinkat is érdekelné az in
tézet múltja, elhelyezkedése és élete itt az 
osztrák fővárosban. Megkérjük, válaszol
jon néhány kérdésünkre. Először azt sze
retnénk tudni, hogyan került ide Bécsbe és 
maradt itt fenn mindmáig ez a magyar 
egyházi intézet?

Mgr. Gianone: A 17. század első negye
dében M agyarország nagy részén a török 
vo lt az úr. Ahol pedig a török befolyása 
nem  érvényesült, o tt a nyugati egyházsza
kadás tarto tta  hitbeli, politikai, sőt olykor 
háborús feszültségben M agyarország né
pét. A h itú jítás u tán  elodázhatatlanná vált 
a belső egyházi m egújulás a trienti zsinat 
szellemében, m ely a papnevelésnek is új 
irányt szabott. A reform ok m egvalósítása 
term észetesen hosszabb időt vett igénybe.

Ez volt a történelm i helyzet, am elyben 
a nagy energ iájú  és m esszetekintő Páz
m ány Péter bíboros-prím ás 1616-ban a 
m agyar egyház élére került. Székvárosa, 
Esztergom, a török kezében volt, így 
N agyszom batból vo lt kénytelen  a rábízott 
hatalm as k iterjedésű  egyházm egyét ko r
mányozni. Egyik első feladatának érezte, 
hogy a zavaros körülm ények között m ajd 
egy te ljes évszázadig kallódó hívei szá
m ára jó l képzett és buzgó lelkipásztorokat 
neveljen. A  trienti zsinat szellem ének m eg
felelő szem inárium ot akart létesíteni, a- 
m ire az ország terü le tén  belül alkalm as 
helyet nem  talált, mégis nagyon k ívána
tos volt számára, hogy a felállítandó pap
nevelő intézet, am ennyire lehet, közel le
gyen egyházm egyéjéhez. így  esett válasz
tása Bécsre, ahol az egyetem en abban az 
időben kiváló teológiai fakultás m űködött 
a jezsuita rend vezetése alatt. Bécstől alig
60 km távolságra volt az esztergom i egy
házm egye nyugati határa. Ezenfelül Bécs 
m int a császár és m agyar k irály  székvá
rosa, biztonságot is je len te tt a török betö
résekkel szemben és a hitú jítással kapcso
latos nyugtalanságok idején.

Életünk: Mikor tudta Pázmány tervét meg
valósítani?

Mgr. Gianone: A harm incéves háború 
kitörése nyom án tám adt politikai nyug
talanság és háborús veszedelem  öt évre 
v isszavetette a nagy prím ás szándékának 
m egvalósítását. Az intézet alapító levelét 
csak 1623-ban állíto tták  ki, m elyben gon
doskodás tö rtén t m egalapozásáról, igazga
tásáról és a növendékek felvételéről és 
neveléséről. 1624 m ájusában érkezett az 
ú j szeminárium első otthonába, a bécsi 
A nna-Gasse-ba az első 13 növendék. Ru
házatuk gesztenyebarna talárisból állt, a- 
m elyhez kék  cingulus és kék  pallium  ta r
tozott. (Az égszínkék reverenda csak Páz
m ány halála u tán  le tt a pázm ániták egyen
ruhája.) Teológiát a bécsi egyetem en ta 

nultak  és elöljáróik a jezsuita rend tag ja i
ból kerü ltek  ki.

Életünk: E szerény keretek között meddig 
maradt meg az intézet?

Mgr. Gianone: Az első ház csakham ar 
szűknek bizonyult. Két évvel később az 
alapító érsek elcserélte  az egyetem hez kö
zelebb fekvő kollégium nak, a Bursa Lilio- 
rum -nak épületével, am ely a Postgasse és 
Schönlaterngasse találkozásánál feküdt és 
előbb a lilienfeldi cisztercita apátság tu 
lajdona volt. Ez kap ta  a Collegium Páz- 
m ániánum  nevet s ennek a rövidítése a 
Pázmáneum. 1670 körül k ibővítették  és 
1900-ig szolgált a m agyar papnövendékek 
otthonául. Igen eredm ényes m unkát fe jte tt 
ki a m agyar klérus nevelésében. Az első 
50 évben több m int 400 növendék kerü lt 
k i belőle.; az 1723-ban ünnepelt első cen- 
tennárium  m érlegeként pedig m integy 2000 
növendékről beszél a krónika, akik közül
6 le tt vértanú, 1 bíboros, 3 érsek, 37 püs
pök és sok száz kiváló lelkipásztor.

Életünk: Voltak-e válságos korszakok a 
Pázmáneum életében?

Mgr. Gianone: A 18. században kétízben 
is szünetelt a papnevelés a bécsi Pázmá- 
neumban. Először Barkóczy prím ás rendel
te  N agyszom batba 1761-ben a pázmáni- 
tákat, de négy év  m úlva M ária Terézia 
v isszaállította a régi helyzetet. De halála 
u tán  fia, II. József, önkényes rendelkezé
seivel lehetetlenné te tte  a Pázmáneum 
m űködését is. Az épületben süket-ném ákat 
helyeztetett el, akiket csak 1804-ben sike
rü lt más épületbe vitetn i s akkor megin
dulhatott ú jra  a szemináriumi élet. Tíz év 
vel később I. Ferenc császár és k irá ly  ki
bővíte tte  a Pázmáneumot. Az esztergom i 
növendékek m ellett M agyarország többi 
egyházm egyéje is helyet kapott 2-2 pap
növendék részére. A Pázmáneum ezáltal 
M agyarország m ásodik általános szem iná
rium ává lett.

A történelm i hullám verés nem kím élte 
meg az in tézetet sem: Bécs ostrom a 1683- 
ban éppoly kevéssé, m int a napoleoni h á 
borúk 1809-ben, vagy  az 1848-as esem é
nyek. Az újrakezdés lendülete persze m in
dig egy-egy fénykort vezetett be és a 
külső katasztrófák az intézet belső é le té
ben is visszatükröződtek.

Életünk: Mikor épült ez a mostani négy- 
emeletes palotának is beillő épület?

Mgr. Gianone: Gróf Széchenyi Miklós 
rek to r érdeme, hogy a Pázmáneum a szá
zadfordulón új otthont kapott. Az új egye
tem hez közel, Bécsnek egyik legszebb 
fekvésű pontján, a Rossau néven ism ert 
parkban, szemben az Iskolatestvérek akko
ri árvaházával és annak szép barokk  tem p
lom ával épült 1899/1900-ban ez a mai épü
let, Czigler Győző tervei szerint.

Életünk: Mikor élte az intézet, ha szabad 
így  kérdeznünk, a virágkorát?

Mgr. Gianone: V irágkorának tek in thet
jü k  e század két első évtizedét, m elynek 
lendületét letörte az első világháború  és 
főként az azt követő összeomlás. Tíz év  
te lt el, míg az új esztergom i érsek, Dr. 
Serédi Justin ián  bíboros, a m agyar püs
pöki karra l egyetértésben  a Pázmáneum 
fenntartása m ellett döntött. Sajnos, ez az 
új v irágkor is csak rövid ideig tarto tt. Az 
1938-as évek  esem ényei és az azt követő 
m ásodik világháború a Pázmáneum lé té t 
ú jra  kérdésessé tették . — A rákövetkező 
újrakezdés m inden ígérete elbukott Európa 
sajnálatos kettészakadása nyom án. A  
Szentszéknek és a bécsi érsekségnek kö
szönhetjük, hogy a Pázmáneum állt 1971 
október 23-án, am ikor bíboros-prím ásunk 
szám kivetésében abba beköltözött.

Életünk: M ilyen volt a Pázmáneum kör
nyéke 1900-ban?

Mgr. Gianone: Az intézet 1900-ban első 
volt a 'G rund’-on. Jobbra-balra üres telkek 
vették  körül. Ide já rtak  játszani a szem
közt fekvő árvaház növendékei. 1904-ben 
m elléje ép íte tték  a m onarchia konzuli aka
dém iáját, m elyet 1945-ben az Am erikai 
Egyesült Á llam ok korm ánya ve tt meg, s 
itt rendezték be követségüket. A csillagos 
lobogó a la tt ott m aradt máig az osztrák
m agyar cím er és a fölírás: Indivisibiliter et 
inseparabiliter. Az árvaház 1913-ban át
adta helyét a bécsi érseki egyházm egye 
papnevelő intézetének s a kis temnlom ol
dalához akkor ép íte tték  a m ásodik szár
nyat. Bérházak nőttek  ki köröskörül a 
földből. A W ahring felé vezető főútvonal
tól a Strudelhofgasse-ig az egyetem  épí
te tte  fel fizikai és kém iai in tézeteit a csá
szári és k irály i korszak utolsó éveiben. A 
régi betűk  kopott nyom ai em lékeztetnek 
egy le tűn t fényes korszak nagy  te ljesít
m ényeire. Az árvaházról elnevezett utca 
ettől kezdve v iseli a nagy bécsi fizikus 
professzor, Ludwig Boltzmann nevét.

A Pázmáneum negyedik em eletéről ra 
gyogó kilátás nyílik  északkelet fel: tiszta 
időben a M orván túl M alackáig ellá tha
tunk. A kerten  tú l a svéd követség fekszik, 
azon túl a L iechtenstein hercegek nyári 
palotája, am ely ma építészeti k iállítások 
színhelyéül szolgál. A m agaslatról leveze
tő lékcső, a rom antikus Strudelhof-Stiege, 
Heim ito von D oderer korszak-regénye óta 
(1951) a császárvárosból az új időkbe át- 
vedlő Bécs szim bólum ává lett.

Életünk: Mi a jelenlegi helyzet?

Mgr. Gianone: Term észetesen, az élet 
nem áll meg, az m egy tovább. A szemközti 
egyházm egyei szemináriumhoz új társépü
le te t em eltek. A kispapoknak szánták, 
de, sajnos, azok száma, m ire az építkezést 
befejezték, erősen m egcsappant s most 
kurzusokat rendeznek benne világi mun
katársaknak . Üj szállodák em elkednek a 
környéken  az egyre nagyobb m éretekben 
kibontakozó turizm us érdekében. A Páz- 
máneum m al szom szédos Berchtold-palota
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Adám György főlelkész 60 éves
C saládiasan kedves és meleg, meg-meg- 

ism étlődő ünneplés színhelye volt novem 
ber 24-én a m üncheni m agyar lelkészség, 
ahol a nap folyam án számos küldöttség 
keréste  fel a külföldi m agyar katolikusok 
szetszéki m egbízottját, Mgr. Ádám G yör
gyöt, hogy egyesületeik  és szervezeteik 
nevében köszöntsék 60. születése napján 
és kifejezhessék irán ta az ünnepélyes a l
kalom m al jókívánságaikat, hálájukat és 
szeretetüket.

A külföldi m agyar lelkipásztorok nevé
ben a ném etországi papi szenátus tagjai 
üdvözölték. U tánuk érkeztek a ném etor
szági egyesületek  csúcsszervének, a M a
gyar Iskolabizottságnak, a Széchenyi Kul
túrkörnek, a M agyar Harcosok Bajtársi 
Közösségének, az Ymca-nak, a Pax Roma- 
ná-nak, a m agyar sajtónak, a külföldre 
szakadt szerzetesrendeknek és végül a 
cserkészeknek képviselői. M indnyájan szí
vük m elegével köszöntötték a jubilánst és 
valam ennyien örültek annak, hogy Ádám 
főlelkész aggasztó és hosszantartó beteg
ségéből felépült s most továbbra is élén 
állhat annak a nagyszabású és sokirányú 
m unkának, mely a m agyar emigráció val
lási és kulturális életét kibontja és fenn
tartan i segíti.

Sokan voltak, akik a hivatalos k ere te
ken  túl m agánszem élyekként is je len tkez
tek  levélben, telefonon, ajándékokkal, el
sősorban Németországból, de Európa min
den országából is érkeztek a születésnapi 
gratulációk M ünchenbe. Az ünneplők so
rából nem hiányoztak a ném etországi ba
rátok  és m unkatársak sem. Köszöntötték 
a 60 éves m agyar főlelkészt a Ném et Ka- 
ritász, a Haus dér Begegnung, az A ccker- 
mann-Gemeinde, a M üncheni M agyar In
tézet nevében is. Egyházi részről nagy 
öröm öt szerzett Mgr. Ádám nak főpásztora, 
M indszenty József bíboros-prím ásnak és a 
m üncheni egyházm egye általános érseki 
helynökének, Mgr. G ebhardt G ruber-nak 
üdvözlése. A jubiláns kétévtizedes értékes 
m unkájáért az előbbi főpásztori, az utóbbi 
egyházm egyei elesm erését fejezte ki.

A születésnapon hangulatos jelenetek  is

néhány  éven keresztül a két nagyhatalom  
leszerelési konferenciájának székhelyéül 
szolgált. M agában a Pázm áneum ban vas
úti misszió és diákotthon működik, mivel 
jelenleg egyetlen kispapot sem nevelnek 
ennek a nagym últú és eredm ényes papne
velőintézetnek a falai közt. E szomorú 
helyzetnek is a vasfüggöny az oka.

M indszenty bíborost, aki ismeri az in té
zet m últját, a Pázmáneum jövője is fog- 
lelkoztatja. Terveket sző legnagyobb előd
je  egyik fényes alkotása további fennállá
sának és m űködésének a biztosítására. 
Jelen létével és az innen szétsugárzó sok
irányú tevékenységével azonban máris új 
je len tőséget adott ennek a bécsi m agyar 
szem inárium nak.

lejátszódtak. Bájos volt a cserkészek meg
jelenése és köszöntése. A kiscserkészek 
furulyaszó m ellett köszöntődalt énekeltek, 
és ezután — készülés nélkül — a jelenlévő 
felnőttek nagy tetszésére m agyar népdalo
kat adtak elő.

***

Ügy gondoljuk, érdem es m egállni ennek 
az életú tnak a 60. événél, m elyből negyed
század ju to tt az em igráns m agyar töm e
gekkel való  foglalkozásra. Ism eretes, hogy 
Ádám G yörgyöt főpásztora m ár fiatalon, 
a pálya e lején  jelen tős lelkipásztori állás
ba helyezte. Prefektus le tt a pesti Szent 
Imre Kollégiumban, ahonnan a ké t háború 
között olyan sok kiváló tag ja  kerü lt ki a 
katolikus m agyar intelligenciának, akik 
nagyszerűen felkészítve képviselték  a k e 
resztény elveket egyéni, családi életükben 
és a társadalm i körben. Innen kerü lt még 
szintén fiatalon a Pázmáneumba, ahol a 
kispapok lelk ivezetését bízta rá  a m agyar 
püspöki kar. Egyévtizedes eredm ényes 
tevékenység után, am ikor a Pázmáneum 
nem fo ly tathatta  tovább m űködését. Ádám 
György, aki m ár eddig is sokat te tt a m e
nekültekért, átvette  a ném etországi főlel
készséget. Ebben a felelősségteljes állás
ban ké t évtizede végzi egészségét felmor
zsoló, nehéz m unkáját.

Csak, aki közelebbről ismeri a m egol
dandó feladatokat, az tudja értékeln i az 
itt e lért eredm ényeket: a m agyar lelkész
ségek m egszervezését előbb N ém etország
ban, m ost egész Európában és az öt világ
részben. K iszélesedett főlelkészsége alatt 
a karitásztevékenység is. Hogy m inél töb
bet segíthessen em igráns m agyaroknak, 
kereste  és k iép íte tte  a kapcsolatokat a 
belga és a holland karitász intézm ényeivel 
is. A szerzett segélyekből bőven részesed
tek  az új m enekültek, sőt az otthoniak is 
éveken keresztül.

Főlelkészsége ala tt m egélénkült a m a
gyarok hitélete m ellett kulturális életük is, 
m ivel neki sikerült ehhez is m egterem te
nie a szükséges feltételeket. Tám ogatta a 
m agyar ifjúságot s ebben a tevékenységé
ben nem lehet em lítés nélkül hagyni, hogy 
az ő érdem e a m üncheni diákotthonnak, a 
Paulinum nak a létrejö tte , m elyben m agyar 
vezetéssel számos keleteurópai em igráns 
fiatal kapott meleg otthont és gondozást 
egyetem i évei alatt:

M indig tud ta  Ádám főlelkész azt is, 
hogy a szétszórtságban élő nép egyik 
összetartója a sajtó, akárm ilyen szerény 
keretek  között je len jék  is meg. Ö terem 
te tte  meg a nyom dai lehetőségeket ahhoz, 
hogy a ném etországi m agyar kato likusok 
lapja, a Pannónia Sacra másfél évtizedig 
szolgálta a hívek lelkipásztori érdekeit és 
segítette  m egőrizni a m agyar nyelvet és 
a m agyarságism eretet. M ikor pedig jav u l
tak  a viszonyok és szervező m unkájában 
az em igráns összefogás lehetőségei odáig

ju to ttak , hogy ennek m egértek  az előfel
tételei, létrehozta az Életünket, az európai 
katolikus m agyarok lapját. Persze tám o
gato tt m inden érdem es és jószándékú más 
lapot és irodalm at is.

M egem líthetnénk még a nagyszabású 
ünnepségeket, az egész Európára k ite rje 
dő rendezvényeket, első helyen  a Szent 
István M illennium  sikeres összesereglé- 
seit, m int pl. Bambergban, Brüsszelben, 
ahol az ő kezdem ényezésére rendezett ju 
bileumi szentm iséken eddig sose lá to tt 
többezres zarándoksereg jö tt össze. V an
nak • ennek a főlelkészi m unkának aztán 
nem  látványos, sőt keserűséggel teli súlyos 
adm inisztratív területei. Főleg itt akar ér
vényesülni a m esszebbről tervezett és irá 
ny íto tt fondorlat. De Ádám főlelkészt k ö 
rültekintése, türelm e és a lázata átsegíti 
itt a nehézségeken és ezeknek a tu lajdon
ságoknak a birtokában, ha a mi em igráns 
körülm ényeink közt nem is a szükséges 
gyorsasággal, de mindig m egoldja a súlyos 
problém ákat és diadalra viszi a m agyarság 
ügyét.

Legnagyobbszabású alkotása azonban a 
m agyar gimnázium. Erről azonban hallgas
suk meg a leghivatottabbnak, főpásztorá
nak, M indszenty bíboros-prím ásnak a v é 
lem ényét:

Főlelkész Űr!
Nagy örömet jelentett számomra június 

14-én és 15-én a Kastl-i Magyar Gimná
ziumban tett látogatásom. Jól esett látnom 
a külföldi magyaroknak ezt a nívós felleg
várát. A diákok pompásan szerepeltek az 
ünnepségen és különösen szépen énekel
tek a templomban, örülök, hogy a tanári 
kar kiváló és értékes munkát végző tag
jaival is megismerkedhettem.

De mindenekelőtt Főlelkész Úrnak aka
rom kifejezni főpásztori köszönetemet és 
elismerésemet azért a másfélévtizedes oda
adó fáradozásért, m ellyel számos nehézsé
get és akadályt elhárítva megszerezte és 
fenntartotta a magyar menekült ifjúságnak 
ezt a meleg otthonát és magas színvonalú 
tanintézetét. Különösen nagyra értékelem  
az állami hatóságokkal kiépített és fenn
tartott eredményes kapcsolatait.

Kérem, tolmácsolja hálás köszönetemet 
és főpásztori elismerésemet az Iskolabizott
ság tagjainak, a tanároknak, a szülőknek 
és az intézet jótevőinek is.

Ezekhez a szavakhoz m ár nem  kell és 
nem  is lehet semmit hozzáfűzni, legfeljebb 
annyit: Isten fizesse meg!

És utolsónak az Életünk szerkesztősége 
és olvasói is csatlakoznak az ünneplőkhöz 
és azt k ívánjuk, hogy Mgr. Ádám  György 
még hosszú éveken át végezhesse jó egész
ségben ezt a nehéz, felelősségteljes, de mé
gis szép és eredm ényes m unkát.

Ad m ultos annos!

VECSEY JÓZSEF
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Szent Erzsébet ereklyéi
A  ném etek büszkén «die grösste deut- 

sche Frau»-nak nevezik a mi E rzsébetün
k e t és egy ősi himnusz «gloria Teutoniae
—  Teutonia dicsőségének* zengi őt. Nem 
N ém etország dicsősége, nem  is hazánké 
csupán: az egész világé. A  középkor szent
je inek  sorából kétség telenül az egyik  leg
kim agaslóbb Erzsébet alakja. N égy éves, 
am ikor k irá ly i szülei a szövetséges türin- 
giai őrgróf fiával jegyzik el s a k o r szo
kásának  m egfelelően jövendő otthonában, 
W artburgban  neveltetik . Korán jelentkező 
vallásossága és önfeláldozó könyörülete a 
szegények, betegek  irán t nem fért össze 
környezete világias szellemével. Élete u- 
tolsó éveit özvegyen, önként vá lla lt sze
génységben tö ltö tte  Assisi nagy  szentje 
példájára, aki életével és egyéniségével 
az elpuhult középkorvég szeme elé eleven, 
következetes és vonzó valóságban állíto t
ta  oda a kom oly evangélium i élet és k e 
resztény  lem ondás eszmei képét.

Síremléke

Erzsébetet halála  u tán  nyom ban szent
k én t tisztelte  a nép. S írjából való fölemel
te tése  gyerm ekei je len létében  történt, de 
e ritka  esem ényen m agyarországi rokonai 
közül senki sem volt jelen. A holtteste t 
eredetileg  a szent által ép ítte te tt Assisi 
Ferenc - kórház kápolnájában  helyezték 
nyugalom ra, m ajd a ném et lovagrend, 
m int a kórház jogutódja, még a szentté
avatás évében — a rokon Konrád grófnak, 
a lovagrend akkori nagym esterének irá
nyításával indíto tta  meg Erzsébet em léké
re  a m arburgi dómnak, a ném et gótika e 
rem ekének építését.

A  szenttéavatást négy évvel a tem etés 
után, 1235-ben, IX. G ergely pápa végezte, 
még a szent atyja, II. Endre, testvérei s 
több rokona életében. A tiszteletére em elt 
templom északi kereszthajó jának  északke
leti sarkában áll szt. Erzsébet sírem léke: 
a tum ba s a föléje, négy oszlopon em el
kedő baldachin; a mauzóleum azon a h e 
lyen épült, ahol a valam ikori Ferenc-ká- 
polna közepén az eredeti sír feküdt. A 
szent csontjait remekmű, aranyozott ezüst- 
e rek lyetartóba helyezték, am ely napjaink
ban is, a színes üvegablokok u tán  a dóm 
legjelentősebb középkori m űalkotásának 
számít és a sekrestye vasrácsos fülkéjében 
látható.

Szétszórt hamvainak sorsa

H árom száz évig nyugodtak itt a szent 
hamvai. 1539-ben, a h itú jítás egyik vezére, 
gr. H esszeni Fülöp — Erzsébet egyik le 
szárm azottja — bálványim ádásnak ta rtv a  
az ereklye-kultuszt, erőszakkal behato lt a 
templomba, fe lny itta tta  az erek lyetartó t és 
szent őse csontjait, zabostarisznyába he
lyezve — a külön erek lyetartóban  őrzött 
fejét, a valam ikor neki ajándékozott régi 
aranykoronával együtt a m arburgi őrgrófi 
kastélyba vitette , m ajd a m arburgi Szent 
M ihály-tem plom  tem etőjében titokban el- 
ásatta . Ez idő óta Erzsébet m arburgi sírja

üres és b á r a nagy  zarándoklatok m eg
szűntek (a dóm pro testánssá lett), a kát. 
h ívek  — tudtunkkal — m a is lá togathatják  
a szent s írjá t s a város prot. lakossága is 
bizonyos kegyelette l őrzi annak em lékét, 
akinek M arburg történelm i nagyságát kö
szönheti.

Fülöp gróf még V. K ároly császár fel
szólítására sem adta vissza az ereklyéket, 
de az 1564. évi schm alkaldeni háborúban 
a császár csapatainak fogságába ju tva, az 
elrablott e rek lyék  visszaadására kénysze
rült. Á tvételüket a m arburgi ném et lovag
rend m egbízottja, Johann  von Rehen 1548 
júl. 12-i kele tte l igazolja. A közben p ro 
testánssá le tt m arburgi tem plom ban az 
Erzsébet-ereklyék nyilvános tisztelete nem  
volt többé lehetséges, ezért azokat egy 
vasládába zárva (in einer «eisernen Tru- 
he») a legnagyobb titokban elásták  — a 
rövid időre ism ét kato likussá vá lt templom 
padlója alá.

1854-ben, a m arburgi dóm általános, 
nagy  renoválási m unkálatai közben, pad
ló javítás alkalm ával akadtak  egy kb. 150 
cm hosszú, k ivájt kőtöm bre és egy  ebbe 
illesztettt ólom szekrénykére. Benne össze
kötve számos csontot találtak, de közeleb
bi vizsgálatukat elm ulasztották, noha biz
tosra volt vehető, hogy Szent Erzsébet 
csontjait ta lá lták  meg. A leletről jegyző
könyvet ve ttek  föl, a fém szekrényt régi 
helyére süllyesztették  és a nyílást kőlap
pal fedték be. A további ku ta tást nem 
engedélyezték.

M eglepő, hogy az 1548-i erek lyeátvéte l
ko r von Rehen lovag vasládát említ, az 
1854-i lelet jegyzőkönyve pedig ólom szek
rényről ír és a ládák tartalm ának leírása
— a fej k ivételével — kis eltéréssel egye
zik. A két láda azonosnak tekinthető, jo 
gos tehát a kérdés, hová tűnt a szent fej
ereklyéje, am elyet Fülöp hesseni gróf von 
Rehen lovagnak átadott? Erzsébet bécsi 
fejerek lyéjének  a tö rténete  nem csak meg
nyugtató  választ adhat e kérdésre, de b i
zonyosságot szolgáltat afelől, hogy az 
1854-i lelet csak Erzsébet ereklyéinek a 
gyűjtem énye lehetett.

A bécsi ereklyék hitelessége

1574-ben ugyanis IX. K ároly francia k i
rá ly  házasságot kö tö tt — a m agyar h er
cegnői címet is viselő — H absburg Erzsé
bettel, aki özvegységre ju tva, Párizsból 
visszatért Bécsbe és itt 1582-ben a klarisz- 
szák szám ára kolostort alapított. Az öz
vegy  királyné bátyja, M iksa osztrák fő
herceg vo lt ezidőben a ném et lovagrend 
nagym estere, aki 1609 februárjában kelt 
írásában bizonyítja, hogy ő nővére védő
szentjének, Szent Erzsébetnek fej- és ké t 
sípcsonterek lyéjét a frissalapítású bécsi 
szt. K lára-kolostornak ajándékozza. 1588- 
ban e^ért ny itta tta  föl alam izsnakezelőjé
vel, Kornelius von Lautern lovaggal a 
szent m arburgi sírját, abból a nevezett 
erek lyéket kiem eltette  és Bécsbe vitette . 
Ennek hitelességéről a je lze tt okm ányban

névalá írásával és pecsétjével kezeskedik.
M ivel mindez kb. 40 évvel azután tör* 

tént, hogy H esseni Fülöp visszaadta az 
ereklyéket, így bizonyosra vehető, hogy 
még élő szem tanúk em lékeztek az erek
lyéknek a m arburgi dómba való  e lre jté 
sének pontos színhelyére. így  kerü ltek  az 
értékes erek lyék  Bécsbe, ahol zavartalan  
tisztelet tárgyai vo ltak  1782-ig, am ikor a 
k larissza-kolostor is áldozatául esett II. 
József önkényének, aki a szóbanforgó 
erek lyéket — ékköves díszítéseiktől meg- 
fosztottan — a bécsi Erzsébet apácák kon- 
ven tjének  ajándékozta. A nővérek  az 
erek lyéket kristályüveg-szekrénybe te tték  
és a díszétől m egfosztott fejre új koronát 
helyeztek.

Az erek lyéket minden év Szent Erzsébet 
nap ján  (nov. 19.) és nyolcada a la tt a k o 
lostortem plom  egyik oltárán  nyilvános 
tiszteletre kihelyezik, egyébként azokat — 
mint a legnagyobb Erzsébet-ereklyéket — 
a zárdában őrzik. Bécsi tiszte letük  így 
régi hagyom ányra tek in t vissza, amiben 
term észetesen jelentős szerepe vo lt azok 
Bécsbe hozatalának. T iszteletüket és az 
Erzsébet-ünnep fényét em elte több pápá
nak  (V. Pál, VIII. Orbán, VII. Sándor, 
XI. Ince és VIII. Sándor) te ljes búcsú el
nyerésére  vonatkozó engedélye nov. 19-re 
a bécsi konvent nővérei és a hívek szá
mára.

A velük kapcsolatos tö rténeti esem é
nyek és okm ányok valódiságuk m ellett 
szólnak. A fej- és sípcsont ereklyék h ite 
lességét több püspök (Artz ö d ö n  M. bécsi 
segédpüspök 1782 nov. 15. és Pollitzer M á
tyás ugyancsak bécsi segédpüskök 1846 
febr. 6.) u to ljára  N agl Ferenc bécsi bíbo
rosérsek  (1911-13) ellenőriztette és en
gedte meg azok nyilvános tiszteletét. A  
szent bécsi fejerek lyéjérő l hiányzó alsó 
állkapocs-csontot (és nem  koponyarészt, 
m int egyesek hitték) a besangoni Szent 
Jakab-tem plom  őrzi.

A legújabb erek lyekutatás és a bécsi 
egyetem  antropológiai bizottsága 1931-ben 
ism ét m egvizsgálta az erek lyéket és iga
zolta azok hitelességét; a vizsgálat jegyző
könyvét a bécsi E rzsébet-nővérek archí
vum a őrzi.

Ereklyék egyéb városokban

Több európai város is dicsekedhet szen
tünk ereklyéivel, am elyek részben még 
azokból a testrészekből valók, am elyeket 
sírból való fölem eltetése alkalm ával v á 
lasztottak  le a holttetem ről, am elyet a v ak 
buzgó tömeg valósággal m egrohant. Szívét 
a cam brai-i dóm ban őrzik, néhány  kisebb 
csontjá t a brüsszeli kárm eliták  ko lostorá
ban. Egyéb kisebb ereklyéi Hannover, 
Boroszló és Köln tem plom aiba kerültek. 
Erzsébet fá tyo lát nagynénje, szt. H edvig 
sziléziai hercegnő szerezte meg.

N éhány más bécsi tem plom ban is van
nak  Erzsébet-ereklyék. A székesegyház fő
o ltárába 1647-ben helyezte el Breuner 
Fülöp püspök a többi közt a szent m agyar 
k irá ly leány  ereklyéit. A dóm kincstár
kápolnája  pedig egy rom ánstílusú mon- 
stranciában őrzi a szent egy csontereklyé-
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Szent Erzsébet az önkéntes számkivetésben
Bécsben a Szent Erzsébet harm adrendi

ek tem plom ában, ahol a szent erek lyéit 
őrzik, novem ber 19-én M indszenty József 
m ondotta a szentm isét és a következő 
szentbeszédet:

Kedves Híveim!
Szent Erzsébetről, kinek tiszteletében mi 

most együtt vagyunk, áll az írás szava, 
hogy látványa lett a világnak és az an
gyaloknak. Csodálatos az ő élete, sokban 
a magunk életére ismerünk abban. Bár ő 
emberi felfogás szerint magasan, királyian 
jött a világra és szentek indítását kapta 
a családban. A király-apa révén rokoná
nak mondhatta szt. István királyt, szt. Im
re herceget, szt. László királyt, az anyai 
meráni ágon pedig rokona volt szt. Mech- 
tildisnek és szt. Hedvignek . . .

Aztán figyeljük az élet zuhogását fö
lötte. N égy esztendős korban emigráns 
volt ez a kis Erzsébet. Ama idők szokása 
szerint a királyi családoknak a leányait 
átadták a kérőknek, hol országos érdek
ből, hol nem azért. És jöttek a messze 
Wartburgból a kérők, hát odaadták, mivel 
a bőséges családból jut; nem úgy van, 
mint az egykés családokban. 4 évesként 
adták oda Wartburgba. Ö ugyan nem a 
vasfüggönyön ment át, mint ahogy közü
lünk számosán vasfüggönyön át jöttek 
nyugat felé. Ö a Dunán hajón jutott el 
Wartburgba, miután megjárta Sárospata
kot, ahol született, miután élt Esztergom

iét. A ném et lovagrendnek a szent tiszte
letére ép íte tt tem plom ával (amely a bécsi 
m agyar istentiszteletek  színhelye) össze
függő k incstár és múzeum egyik nagy  ér
téke Erzsébet szen ttéavatásának  eredeti 
pápai okm ánya. A kapucinusok gondozá
sára bízott császári sírbolt kápolnájában 
többszáz erek lyét őriztek. Ezek jegyzéke 
néhány  m agyar szent erek lyéje  között 
Szent Erzsébet 6 erek lyéjét sorolja föl. 
U gyancsak van erek lyéje  a IV. kér. Erzsé- 
bet-plébániatem plom nak is.

Szent Erzsébet em lékeinek sorsát-ú tját 
végigkísérve, érezzük m agyar kö telessé
günknek, hogy ünneplése több legyen 
hangulatnál és lelkesedésnél. Születése 
hétszáz-éves fordulóján, 1907-ben egy  fia
ta l ném et poéta a pozsonyi várrom  előtt 
elm erengve, az esthajnalcsillagban Erzsé
bete t énekelve meg, tanítóan írta:
« 0  du Abendstern, o du Abendstern,
Hoch über des Schlosses Zinnen,
O leuchte in unsere Herzen hinein 
Erbarmen — und Dulden — und Minnen!»

Nov. 19-én a mi imánk is ez: Hajnal- 
csillag az Á rpádvár ormán, hints a mi 
szívünkbe is, főként a m agyar asszonyok, 
leányok szívébe, « Erbarm en »: könyörülő 
karitászt, « Dulden »: hősi tű rést s erő t a 
szenvedésben és « M innen »: a h itben  gyö
kerező, rendíthetetlen  istenszeretetet.

CSER-PALKOVITS ISTVÁN SJ

bán és Székesfehérvárott. Egymaga jött az 
új családi kíséret körében idegenbe, 1000 
kilométerre.

Mikor 6 éves volt, akkor hallja az édes
anyja halála hírét, akit egy összeesküvés
ben megöltek. Mit érezhetett messze ide
genben ez a 6 esztendős kislány ott Wart
burg várában? És senki sem javasolta, 
hogy elmenjen a temetésre, aminek az 
idejét akkoriban nem is igen lehetett tud
ni. 9 éves volt és a vőlegénye, akivel 
együtt nevelkedett a kor szokása szerint, 
thüringiai Hermán őrgróf, hirtelen meg
halt. Megszűnt a támasza a családban. Ar
ról volt szó, hogy hazaküldik, mert csak 
imádkozik mindig és elpazarolná a világ  
minden kincsét, mert a szegényeket keresi 
folyton. A családnak az idősebbjei, az ő 
vőlegényének a szülei, azok tartóztatták. 
Nem nagy kedvvel maradt, mert igen 
heje-hujás volt az udvari élet és ő komo
lyabb életre vágyott.

Az elhunyt vőlegénynek a szülei úgy  
döntöttek, hogy a másodszülött lesz most 
a vőlegénye, Lajos őrgróf. ő t  folyton hec- 
celték a vidám, táncos, heje-hujás elemek 
az udvarnál: El kell küldeni ezt a leányt, 
nem közénk való. Ő azonban azt mondta: 
Látjátok azt a hegyet ott künn, ha az a 
tetejétől a fenekéig mind arany volna vol
na és azt mind nekem tudnátok adni, nem 
cserélném el Erzsébettel. És Erzsébet visz- 
szamaradt és 14 éves korában fényes es
küvővel lett a felesége ennek a Lajosnak.
6 esztendeig éltek együtt házas életben. 
A házasságnak 3 gyümölcse volt: 3 gyer
mek. Szt. Erzsébet szerette a férjét, mint 
ahogy hitvesek között ez rendjén van és 
gondosan nevelte a 3 kis csemetét, mint 
jó édesanyák szokták.

Mikor Erzsébet 20 esztendős lett, a férje 
azt mondta: Keresztes háborút hirdetnek, 
keresztes hadsereg indul Olaszországból. 
És kérte a hitvese engedélyét. Az Ü t  Jé
zus szülőföldjétől Erzsébet nem tiltotta el 
a férjét. A férje elment, de nem látta meg 
soha a Szentföldet, sem többé Wartburg 
várát a családjával. Kitört ama kornak a 
gyenge orvosi viszonyai között a malária 
és Lajos is áldozata lett. Itt van a második 
temetés, amelyiken Erzsébet nem vehetett 
részt. És Lajos bajtársai visszajöttek. A- 
zokat haldokolva kioktatta, hogy legye
nek védelmére — rosszat sejtve — fele
ségének és gyermekeinek.

Védték is most már, hogy a férj nem 
élt, mivel az ellenséges elemek igyekeztek  
eltávolítani és a 3 gyereket kivenni az ő 
nevelése alól. Hát ő inkább kivonult Wart
burgból a 3 gyerekkel, de a 3 gyereket 
nem adta oda. M ent a várból le Eisenach- 
ba, ott a korcsmának az istállójába húzó
dott be és éppen karácsony estéje volt. 
Éjfélben megszólalt az éjféli misére szóló 
harang és viszi apróságait föl a szerzete
sek templomába és arra kéri a szerzetes 
atyát, mondana Te Deumot, mivel a kis 
Jézus méltónak találta őt, hogy kicsikéi
vel együtt ugyanazt a karácsony estét

kapja, amilyenben Neki része volt mi
érettünk.

Aztán folytatta tovább az irgalmasságot, 
nehezebb körülmények között. Aztán ki
kereste a vidéknek a legkeményebb gyón
tató j át, Konrádot és annak szigorú veze
tése alá adta magát. Különös eset a mi 
korunkban, amikor az emberek elfelejtik  
a gyóntatószéket nem egy vidéken. Külö
nös dolog, hogy ő a legszigorúbb gyón- 
tatót választja, mikor ő maga is szigorú 
volt önmagához. 24 éves korában halott. 
Vezeklő, szenvedő élettel. Egyszer jött 
hozzá egy  fényesen öltözött magyar kül
döttség. Otthon tudták, hogy özvegy, tud
ták, hogy árvái vannak, tudták azt is, hoqy 
ínséget szenved. Hívták haza magyar föld
re. Szent Erzsébet nem ment haza. Nem  
mintha hazáját nem szerette volna. Jobban 
szerette hazáját, mint azok, akik sereges- 
től tódulnak haza rosszabb viszonyok kö
zött, de azt mondotta és akkor igazat mon
dott: Magyarország boldog ország, ott nin
csenek szegények, nincsen éhség, őt kötik 
ide az itteni szegények és azért nem megy 
haza. N égy esztendő múlva már szentté 
avatják és édesapja, II. Endre királyunk 
még imádkozhatott az ő meadicsőiilt lá
nyához.

Bár vannak magyarok nemcsak itt nyu
gaton, vannak odahaza is, akik jó hírek
kel jönnek és mennek. Azonban, mi le
gyünk óvatosak, most nem lehet azt mon
dani Magyarországról, mint amit a maqvar 
küldöttség mondott szt. Erzsébetnek. Van
nak aztán hazátlan magyarok Szibériában 
is. Még nehezebb sors, mint az öt világ
részbeni sors. Most érkezett egy levél az 
egyiknek életalkonyáról. Az itteni özvegy
hez és a családhoz. Beteg lett és az orvos 
tudott adni egy szíverősítő injekciót, de 
mindjárt megmondta, hogy több injekció 
nem lesz már, többet nem tud adni. Ő rö
vid idő alatt kétszer is elvégezte szent
gyónását, mert ott vannak papok is és ott 
a gyónás ma is fontos, ha hozzájutnak a 
paphoz. És volt ott egy másik haldokló 
pap, akinek a számára szintén átváltoztat
ta a kenyeret a még ép pap. És akkor ezt 
a világit kérte meg, hogy paptársához 
vinné el az Oltáriszentséget. Nagy-natív 
boldogságában ez a főrangú magyar világi 
azt mondta: Hála Isten, hogy én is lehetek  
egyszer diakónus, szerpap, mert én vihet
tem el a haldoklóhoz a dobozban az Ür 
Jézus szent testét.

És aztán visszatért és másfél órát elbe
szélgetett a gyóntatójával és azt mondta: 
Az emberek nem tudják azt, hogy milyen 
értéke van a katolikus vallásnak; itt Szi
bériában mit jelent a szenvedőknek. És ha 
én még hazajuthatnék, mindig azt monda
nám az embereknek, hogy becsüljék meg 
a katolikus hitet és hogy értékeljék a ka
tolikus vallást.

Tanuljunk mi ebből, tanuljunk szt. Er
zsébet példaadásából és legyünk hűek a 
mi értékeinkhez és ne futkossunk silány
ságok és divatok után. Ámen.



Az egyházi
H ullám hegyek és hullám völgyek v á lta 

koznak a m űvészet örök folyam ában. Vi
rágzó korszakokat látszólagos visszaesés 
követ, hogy azután ism ét új éle t induljon 
m eg az új időknek nyelvén.

A  18. századi egyházi fesztészet Tiepolo 
és M aulbertsh freskóin érte  el fénykorát. 
U tána — főleg a francia forradalom  viha
rainak  hatása  a la tt — hanyatlás követke
zett, m elyből csak a 19. század első év 
tizedének végén  indult meg ú jra  a felem el
kedés. Ennek színhelye Róma, az akkori 
európai m űvészet központja.

1809-ben Bécsben a Szent A nna-A kadé
mia fiataljainak egy csoportja m egalakí
to tta  a «Sankt Lukas Brüderschaft»-ot az
zal a céllal, hogy az elerő tlenedett egyházi 
festészetet új lelkiséggel töltsék  meg. Rö
viddel később, 1810-ben, a Brüderschaft 
tagjai, Friedrich O verbeck ném et festő 
vezetésével Rómába költöztek. Egy év 
m úlva odaérkezett a kor m ásik ném et 
nagym estere, Peter C om elius is, m ajd 
1815-ben, Kari Schorr von Carolfeld leér
kezése évében együtt volt az új egyházi 
festészet egész vezérkara.

H am arosan otthonra is leltek: beköltöz
tek az elhanyott Sant’ Isidoro kolostorba, 
m elyet nagyon alacsony bérösszegért si
kerü lt megszerezniök. O tt ham ar k ialakult 
a ném et léleknek annyira megfelelő szigo
rú  céhrendszer, alapszabályokkal, összejö
vetelekkel és az elm aradhatatlan  filozo
fálással.

A nazarénusok

A Brüderschaft tag jai külsejükben is k i
fejezésre ju tta tták  testületi hovatartozásu
kat: hosszú haja t viseltek, m ezítlábas sa
ruban já rtak  és m ár együttlakásukkal is 
hangsúlyozták elkülönültségüket a közna
pi világtól. M űvészetükben szinte forra
dalm ian nagy célokat tűztek m aguk elé: 
szem behelyezkedtek a k iapadt rokokó m ű
vészettel, de szűknek ta lá lták  az azt fel
váltó  klasszicizm us kere te it is. A Raffael 
előtti idők festőinek m ély áh íta tá t és for
m anyelvét tek in te tték  m intaképüknek, ab
ból kiindulva törekedtek  az új m űvészetet 
m egterem teni.

Felfedezték a katolicizm us gazdag ku l
turális értékeit és azokat a felfedezés örö
m ének tüzes buzgóságával propagálták. 
Nem  vo ltak  mind született katolikusok, 
m aga O verbeck sem, de vele és Schnorr 
von Carolsfelddel együtt sok művész té rt 
á t a katolikus hitre, sőt le tt nagyon buzgó 
katolikussá.

Az O verbeck köré t alkotó festők a 
Q uattrocento  prim itívjeinek m ély áhítatát, 
egyszerűségét, őszinteségét v e tték  m inta
képül. De ez re jte tte  m agában bukásuk 
csiráit is. M ert való jában  ők is egy  elm últ 
idő m űvészetét p róbálták  feléleszteni, egy 
időét, m elynek más volt a lelke és a cél
jai, m int azé a koré, am elyben ők éltek. 
A  Róm ában élő, szabadabb szellem ű mű-

E L E T Ű N K
festészetről
vészek, ném i csúfolódó árnyalattal, «naza- 
rénusok»-nak nevezték el a Brüderschaft 
tagjait, de ennek az elnevezésnek csúfoló
dó jellege ham arosan m egszűnt és m ind
m áig általánosan elfogadott neve le tt a 
m últszázad első felében nagy jelentőségre 
szert te tt festészeti irány  követőinek.

A beuroni iskola

A 19. század m ásodik felében Róma el
vesztette  jelen tőségét és a naturalista-im 
presszionista m űvészet idején Párizs lett a 
m űvészeti v ilág  központja. Ennek a mű
vészeti forradalm akkal te lt félszázadnak a 
vége felé ú jjáé led t az új idők új szelle
m ében m egifjodott egyházi festészet is. de 
nem Párizsban, hanem  egy délbajororszá- 
gi kisváros, Sigm aringen közelében a Du
na m ellékén fekvő Beuron benedekrendi 
kolostorában.

M egindítótja Peter Lenz ném et építész- 
szobrász-festő ( 1832-1928), a nürnbergi 
iparm űvészeti tanára  volt, aki 1876-ban 
belépett a Szent Benedek-rendbe és szer
zetesi nevén, m int P. Disiderius Lenz, lett 
az új stílust terem tő beuroni m űvészeti 
iskola m egalapítója és feje. A 19. század 
végén m ár nem zetközi jelentőségű le tt a 
«Beuroner Kuntschule», m elyben Disideri
us a tya m ellett m unkatársai, Jákob W üger 
és Fridolin Steiner m unkálkodtak a mo
dern idők egyházi festészetének k ia lak í
tásán. Desiderius a tya  1898-ban « Zűr 
Á sthetik dér Beuroner Kunstschule» című 
könyvében foglalta össze iskolája tö rek 
véseit. Lényege: egyházi festészetünknek 
az ó-keresztény hagyom ányokból, a kez
deti idők szim bolikájából, rom latlan tisz
taságából és egyszerűségéből kell k iindul
nia, azt kell m egszólaltatnia m odern for
m anyelven. Ennek m egfelelően ez a m ű
vészet az alakok ábrázolásában nem tö 
rekszik naturalizm usra, hanem  — az egy
házi m űvészet transzcendentális jellegé
nek m egfelelően — stilizált form ában je le
níti meg az egyes alakokat és stilizáltság- 
ra törekszik a kompozíció egészében is. 
ü nnepélyes m ozdulatok, szim m etrikus el
rendezés, bensőséges h ittel te lt m ély gon
dolati tartalom  jellemzi a beuroni bencés 
m űvészet alkotásait. A stilizálásra való 
törekvés nem csak a nyugodt vonalveze
tésben, hanem  a harm onikus színskálában 
is m egnyilvánul: a finoman összehangolt 
színek mellőzik a harsogó színfoltokat és 
szerephez ju t az arany  is, a m aga időtlen 
ragyogásával.

A beuroni iskola első nagy m űvei az 
ottani bencés kolostor M aurus-kákolnájá- 
nak falfestm ényei (1870), de az ére tt beu
roni m űvészet M ontecassinoban bontako
zott ki, a bencés anyakolostor felfestm é
nyein, az 1900-^s évek elején. P. Deside
rius vezetése a la tt az iskola több tag ja  
dolgozott a nagy  művön.

A kor egyházi festészetére világszerte 
felfrissítőleg hato tt a beuroni bencések 
m űvészete. H azánkban is vo ltak  követői.
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Leghívebben beleélte  m agát a beuroni 
szellem be a századforduló idejének ismert 
festőm űvésznője, A ngyalffy Erzsébet, aki 
1861-ben Pécsett született és ugyanott 
ha lt meg 1940-ben. A  m űvésznő Buda
pesten  a M intarajziskolán (a későbbi Kép
zőm űvészeti Főiskolán) Székely Bertalan 
és Lotz K ároly tan ítványa volt, m ajd Bécs
ben és Párizsban tanult, de kétségtelen, 
hogy a falfesztészet terén  ké t hazai mes
terétő l tanult legtöbbet. Kezdetben ak tok
kal és arcképekkel szerepelt a budapesti 
M űcsarnok tárlatain , de később m egism er
te a beuroni bencés m űvészetet, annak a 
követésében le lt öm agára és 1900-ban 
m egfestette legnagyobb szabású m űvét a 
bécsi Pázmáneum kápolnájának  egész fa
la t betöltő o ltárképét, k é t grófi m unka
társának, Széchenyi Em íliának és Széche
nyi Jenőnek  segédletével. Az oltárképet 
száraz vakolatra, «al secco» eljárással fes
te tte  a művésznő, m űvét k é t részre osztva. 
Az alsó rész központja Jézus m egdicsőült 
alakja, körülötte  az erényeket szimbolizá
ló angyalok karával, szim m etrikus elren
dezésben.

M űvészetileg legsikerültebb a nagy mű 
felső része: m agyar szentek a Szűzanya 
trónusa körül. Zártságában is szabadabb 
és festőibb, m int az alsó rész. Érezni, hogy 
itt a stílus kötöttségén ú rrá  lett a m űvész
nő m agyar érzése.

A világháború u táni helyzet

In ter arm a silent M usae. Boldogtalan 
századunk első felének v iharai nem  ked
veztek az egyházi festészet további fejlő
désének, de m ár a k é t világháború  közöt
ti, v iszonylagosan békés időszak is, rövid
sége ellenére m egm utatta, hogy ha a kö
rülm ények engedik, új életre kel az egy
házi festészet is, új form anyelven, új fel
fogásban. H azánkban ezt tanúsítja  több 
je len tékeny  festészeti alkotás, köztük a 
budai Szent A nna templom m ennyezetfres
kója  és o ltárképeinek sora, m elyen az 
1930-as évek fiatal m agyar festőm űvészei 
eredeti, modern, újszerű form ában te ttek  
tanúságot h ittel te lt m űvészetükről. M ol
nár C. Pál, Aba N ovák Vilmos, Heinz H en
rik, K ontuly Béla, Jeges Ernő és Istóko- 
vics Kálmán neve érdem es itt a megem
lítésre.

V

N apjainkban m élypontra ju to tt a festé
szet s vele az egyházi festészet is. Ko
runkra jellem ző a festők óriási száma és 
a nagy  m űvészek hiánya. És nagy festők 
h iányában nincsenek nagy  m űvészeti al
ko tások  sem. Az atom korszakban látszó
lag nincs keresn ivaló ja  a m űvészetnek, de 
a m űvészet örök és az é le t m egm ásítha
ta tlan  törvénye szerint a hanyatlást m in
dig fellendülés követi. K étségtelen, hogy 
eljön az egyházi festészet új fellendülésé
nek  az ideje is.

BÍRÓ BÉLA
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A megtalált
Ádám és Éva fiai elfojthatatlan nosztalgiá

val keresik az elveszett Paradicsomot. És há
nyan találják meg?

Colombóban Ceylon szigetén köt ki a ha
jóm E kis ország lakói abban a boldog ön
tudatban élnek, hogy itt lakott az első ember
pár. akik itt éltek paradicsomi boldogságban.

jövet egy különös szigetecske mellett hajóz
tunk el- Mintha egy óriás fekete ördög feküd
nék az Óceánban. Mozdulatlanul is él és mi 
borzongva néztünk arcába. A ceyloni rege sze
rint ez csábította bűnre Ádámot és Évát s 
az Űr büntetésből kővé változtatta. S itt hagy
ta emléknek, hogy mielőtt a Paradicsomba 
lépünk, visszagondoljunk a bűnre.

Colombo a Napkelet kapuja. Itt kezdődik 
az Ezeregy Éjszaka mesevilága. A z európai 
szem számára minden más, minden új és min
den szép. Selyemzöld pázsit, soha nem látott 
bokrok, fák, fantasztikus formájú és színű 
virágok, soha nem élvezett gyümölcsök. Az 
ég mindig derűs, kék és a Nap aranyruhába 
öltözteti a meztelen koldust is.

Hányszínű és hányféle emberarc? Mintha 
Ádám öt világrészre szétszórt fiai itt adnának 
randevút egymásnak, visszatérve az atyai ház
ba. Sose láttam hasonló formájú és színű ru
hákat. ilyen szép és gazdag divatbemutatót.

Legcsodálatosabbak azonban a gyermekek. 
A ceyloni aprótermetű hozzánk képest. S 
gyermekeik piciny játékbabáknak látszanak. 
De szaladnak és beszélnek, ciripelnek, énekel
nek. mint a madarak. Mintha a varázsló má
gikus pálcája életre varázsolta volna egy já
téküzlet babáit.

Űj látványosság nekünk a sok kopaszra- 
nyírt. mezítlábas, aranysárga ruhába öltözött 
buddhista szerzetes. Kettesben, némán sétál
nak. rózsafűzérüket imádkozzák.

A pagodák mellett karcsú minarettek nyúl
nak az ég felé. Colombóban sok a mohame
dán. S napjában ötször hallható a müezzinek 
imára hívó éneke, és a tengerparton végzik el 
rituális imájukat a turbános muszlimok.

Colombóból Kandyba megyünk. Itt székel
tek a független Ceylon királyai, itt őrzik a 
buddhisták legféltettebb ereklyéjét, Buddha 
fogát egy csodálatos pagodában. A mai Kandy 
kettőről híres. Drágakőpiacáról és fűvészkert- 
jéről. Először megcsodáljuk a rubin, türkiz, 
topáz, smaragd s elszámlálhatatlan más drága- 
kő-csodákat. Csak szemünket legeltetjük, zse
bünknek persze drágák. Innen megyünk a 
botanikus kertbe. A világ legnagyobb és leg- 
szebb fűvészkertjébe. Trópuson vagyunk, ahol 
a nap mindig süt, a levegő mindig párás, hisz 
tenger veszi körül a szigetet s a monszun 
mindig megáztatja a földet, nem ugyan olyan 
szeszélyesen, mint Indiában.

A csodát leírni mindig nehéz; még a nagy 
művész tolla is remeg. S mit tud elmondani 
a sző. mikor a legeslegszebbet próbálja sza
vakba foglalni? Csak a költőnek adatott meg 
színt, illatot, bűbájt álmodni varázsszavaiba. 
De amit itt látni, azt a legnagyobb költő is

Paradicsom
csak sejtetni tudná. Shelley írja valahol; min
den, ami szép, egyben szimbólum, mélységes 
és fenséges tartalmak kimeríthetetlen óceánja. 
Nos, itt a Szépség óceánja partján áll a néző, 
s ha valóban lát, magába a teremtetlen Szépbe 
tekint.

Első meglepetés az illatár. lltt nemcsak a 
virágnak van illata, illatos a fű, a bokor és 
a fa is. S ahogy fordul az ember, vagy fordul 
a szél, új és új illat simogatja. S az illatok 
itt, mint tündérlánykák csodáról susognak fü
lünkbe, életre keltik alvó vagy lusta fantázi
ánkat, hogy mesevilágba röpítsen bennünket. 
Itt még a legcsúnyább emberhernyóból is ki
bújik a pillangó.

Egy következő csoda a kimeríthetetlen for
magazdagság. A trópus varázsló, mely kalap
jából folyton újat húz el. Nem tudja soha 
önmagát ismételni. Minden fű  más, nincs két 
egyforma virág, a bokrok formája légió és 
nem lehelne megszámlálni a csodás alakú 
fákat. Nincs két egyforma levél. És a virágok. 
Mintha tündérkirálynő járna előttünk varázs
pálcával, minden lépésnél más színcsoda. Aki 
még nem járt a trópusokon, nem tudja elkép
zelni a színeket, melyek itt születnek. Nem
csak sokkal több itt a szín. de mélyebbek, 
változatosabbak, költőiebbek. Könnyű és ne
héz színek váltakoznak, komoly és könnyed 
színek kergetőznek. és a fenséges színek ün
nepélyesen körmeneteznek.

Itt van a világ leggazdagabb orchidea gyűj
teménye. Ez a virágok királynője. Háromezer 
különböző forma és szín. S mindegyik leírha
tatlan, de élvezhető hangulatszimfónia. Aztán 
megállunk a virágok királya előtt. Bámuló sze
meink látják az óriás Victoria Regiat. Közel 
egy méter az átmérője, hófehér és illatos. 
Állítólag csak egyszer nyílik hosszú életében. 
Gyönyörűségünkre egy megtisztelt bennünket. 
Most nyílt ki teljes szépségében.

Mi van még? A zseniális művészkéz alkotta 
kert, melyben egységbe olvad a fű, bokor és 
fa, melyet kifest a virág, melyet bekeretez a 
gondosan ápolt út, kedvessé tesznek az idili- 
kus pihenőhelyek. Bárhol állunk, vagy ülünk, 
mindig új és változatos szépség vesz körül.

Órák hosszat elragadtatva sétáltam e mese
beli kertben, ahol hajlandók az emberek el
hinni, hogy van a földön Paradicsom.

S még nem szóltam semmit a madarakról. 
Mindenütt ott vannak s mégis szerények. 
Mindig énekelnek s mégis élvezed a csendet. 
S barátaid. Nem félnek tőled, közel jönnek 
hozzád, megnéznek. De nem koldulnak. Itt 
minden terem számukra is. S mikor szemeiket 
nézed, eszedbe jut az imént látott drágakő
piac. Ugyanazok a színek, de még eleveneb
bek, még játékosabban kedvesek.

Itt megáll az idő is. De nem az óra. Menni 
kell tovább, de azzal az érzéssel, távozunk, 
hogy megtaláltuk a Paradicsomot, mely meg
marad felejthetetlenül az emlékezetben.
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