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Főbb forrásmunkám az a könyv, melyet a bíborosok bizott-
sága adott ki a síremlék leleplezése alkalmával e címmel: „II 
monumento a Papa Pio X." Innen vettem ki P. E. Astorri képeit is. 



A vatikáni Bazilikában, Szent Péter templomában jú-
nius 28-án ünnepe volt a művészetnek. A Szentatya, a bíborosi 
testület, a diplomáciai kar és a meghívott egyéb előkelőségek je-
lenlétében leleplezték X. Pius pápa szobrát és síremlékét. És ez-
zel á Michelangelók, Berninik, Canovák sorába lépett egy új mű-
vész, a művészet ragyogó nevei mellé új név került: a piacen-
zai Pier Enrico Astorri neve. Emberi álmok és művészi vágyak 
netovábbja. 

Ünnepe volt ez a megtisztult modern szobrászatnak. Mert X. 
Pius szobra is típus, korszakot jelez és örökít meg. 

Szent Péter Bazilikájában a pápák mauzóleumai egyáltalában 
márványba vésett korszakos képviselői az olasz szobrászat törté-
netének. 

Aki műértő szemmel a maga kronologikus sorrendjében nézi 
e remekműveket, ott látja rajtuk és bennük a művészettörténelem 
különböző korszakainak karakterét, törekvését, ideálját. 

Ott látjuk pld. egy IV. Sixtus, vagy VIII. Incze pápa sírem-
lékében az őskeresztény bazilika fönségesen komor stílusának kép-
viselőit. III. Pál síremlékével bevonul a kereszténység legnagyobb 
templomába a cinquecento művészi alkotásának minden irányzata, 
mely a quattrocento minden vívmányát magával hozza: a gót, toszkán, 
illetve florenzi művészet minden becsületességét, őszinteségét, lelkese-
dését, rajzban, idomításban, átérzésben minden szépségét ártatlan lelké-
vel, az ideálizmusból a reálizmusba átmenő minden bájosságával. 
A nagy Farnese-pápae mauzóleumánál Qugliel mo della Porta Michelan-
gelo Buonarotti tanítványa már. A mit a nagy mester müveivel hirdetett: 
hogy a művészet csak nagy gondolatainak megtestesülése, hogy ő nem a 
szépet, hanem a kolosszálist, nem a reálist, hanem az ideálist ke-
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resi, azt sem annyira az arcvonásokban, mint inkább a heves 
mozdulatú, sajátos, lehetetlen testi formában f;jezi ki, mert szel-
leme forrong, mélyen jár, lelke pedig elkeseredett. Az anatómiában 
mester, azért nem is kell neki a ruha. íme, a nagy mester gondo-
latait iparkodik III. Pál síremlékén della Porta összefoglalni! 

Azután jő Gianlorenzo Bernini barock stílusával, melynek ti-
pikus képviselője VIII. Orbán és VII. Sándor pápa mauzóleuma. 
Bernini, hat pápa e dédelgetett kedvence, kit XIV. Lajos Párisban 
fejedelmi pompával fogad, korának irányt szab, vezet. A mester-
kéltségtől a való igaz életre, a naturalizmushoz tértek vele vissza 
a művészetben, de nem a qnattrocento naiv bájossága ez, hanem 
irányzat, mely a valót a maga legreálisabb erejében akarja meg-
testesíteni és erre azután fel is használ mindent: izmokat, szelet, vi-
hart, orkánt, csakhogy minél elevenebb, élénkebb, megkapóbb, 
megrázóbb legyen minden. Amit az ecset a vászonra vethet, azt 
a szobrászat is megkísérli: az átszellemült szentek lenge felhőkön 
ülnek, habár több mázsa a súlyuk. Az eksztázis mellett a fájdalom 
jut legtöbbször kifejezésre. Szt. Sebestyén a legkeresettebb téma, 
ki a fájdalomtól valósággal letiprott féregként kínlódik. Emellett 
túlzott és mesterkélt allegóriában kéjeleg ez irányzat, mely allegó-
ria sokszor játékká és rébusszá fajul. Az oltárokat és síremlékeket 
valósággal elárasztják az ilyen allegóriákkal. Rómában, A1 Qesü 
templomában pld. Szt. Ignác oltárán a megszemélyesített bálvá-
nyozást a hit a porba sújtja; a firenzei Sta Annunziátában egy 
meztelen aggastyán rakás könyvvel a hóna alatt ábrázolja a „gon-
dolat"^; Einsiedelnben az oltáron egy női alak ül, ölében egy 
fiókákkal teli fészekkel — Szt. Anna oltalmát akarja jelképezni. 
Pesaro síremlékén Velencében négy lukasnadrágu néger kiséri a 
kőkoporsót, melyet két teve húz, a sírfeliratot pedig két emberi 
csontváz tartja. — Bernini síremlékein Szt. Péter templomában 
pedig aranyozott csontváz kaszával ront neki a kriptának, vad 
mozdulattal rántja félre a függönyt és tartja riasztóan a pápa felé 
a lefutott homokórát. A bronzkoporsón a Barberini-címer méhei 
galambnagyságban sétálnak fel és alá . . . 

Bernini nyomában járnak tanítványai: XI. Ince, VIII. Sándor, 
XIII. Gergely síremlékének megalkotói. Alessandro Algardi fe-
hérmárványba vésett remek szobrával XI. Leo sírján a seicento 
festői szép, tiszta idealizmusát és egyszerűségét állítja a Berníni-
iskola alkotásai mellé. Bernini nyilatkozik meg, de már erősen 
ideálizálva, Filippo Vale XII. Ince szobrán, mig Pietro Bracci XIV. 
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Benedek sírján erőteljesebben, de már utoljára szólaltatja meg 
Bernínit. 

Bernínit kiszorította egy új, hatalmas művészi megnyilatkozás 
és ez Canova az ő neoklasszicizmusával. Canova XIII. Kelemenje 
már új irány: nincs drappéria, nincs hangos, hatást, meg-
lepetést hajhászó lárma. Canova jelszava: bellezza e san-
titá! Szépség és szentség! Az ő pápája is térdel; de 
Bernini pápája úgy térdel, hogy térdelve is a seicento pazar feje-
delme, — amig Canova pápája — bellezza e santitá, alázatos 
imádságában megdicsőült szolgája Krisztusnak . . . 

Canova halálával lesiklik művészi magaslatáról a neo-klasz-
szicizmus. Hiába zarándokol később Thorvvaldsen Canova XIII. 
Kelemenjéhez, hogy VII. Pius síremlékéhez ihletet merítsen. Rideg 
fagyasztó Tenerani VIII. Piusa és deH'Amici XVI. Gergelye is. 

És ezzel a mi időnk küszöbéhez értünk. 
Mi jellemzi ezt az időt? 
Antonio Munoz írja, hogy a modern művészek már nem ál-

lanak többé oly izoláltan, következőleg egy-egy nagy mester ki-
zárólagos varázslata alatt. A közlekedés megkönnyítése közelebb 
hozta, a minduntalan és a világ más és más művészi középpont-
jában rendezett tárlatok pedig bemutatják egymásnak a művészeket. 
Művészetek irányzatai találkoznak, ölelkeznek, egymást keresztezik, 
az élet és lélek nyugtalansága nem tudnak egy nagy, korszakra 
kiható irányzatba, iskolába lépni, tömörülni. Azért az a sokféle, gyak-
ran nagyon is kétes értékű, egymással szembekerülő művészi tör-
tetés. Vannak, akik menekülve a jelen zűrzavarából, vissza-vissza-
térnek a mult idők egy-egy megállapodott történeti iskolájához; 
vannak u. n. arkaisztikusok, klasszikusok, de vannak erősen mo-
dernisták, olyanok, akik az ősnépek öntudatlan őserejének megnyi-
latkozását kutatják és modernizálják, mások ismét a teknikára fek-
tetik a fősúlyt és a művészetben csak a mekanizmusnak adnak lét-
jogosultságot, mint pld. teszik most a Berliner Glaspalast „Gro-
beka" (Grosse Berliner Kunst-Ausstellung összevonása a KAK 
mintájára!) kiállításán, ahol az u. n. konstruktivizmus oly orgiákat 
ül, hogy Kreitmaier (Stimmen der Zeit, 1923. VIII. 395) azt végig 
nézve cikke élére írhatta: „lm Irrenhaus der Kunst" . . . 

E zűrzavarban a pesszimisták kétségbeesnek a művészet jö-
vendője fölött és visszasírják mind hangosabban a régi időket, 
mert- hát szerintük modern művészetről nem lehet többé beszélni... 

És ime, X. Pius szobrával bevonul Szt. Péter Bazilikájába 
és ünnepet ül a modern szobrászat! 



n. 

A feladat nagy, a vállalkozás merész volt. Mert arról volt 
szó, hogy a világ legmonumentálisabb, csodaszép templomában 
kell oly remekművet állítani, mely méltó legyen egyrészt ahhoz a 
helyhez, ahol a történelem legnagyobb mesterei, egy Bramante, 
Sangallo, Michelangelo, Carlo Maderna, Gianlorenzo, Berníni, Ca-
nova erős keze remekelt és mely műemlék másrészt méltó legyen 
X. Pius pápához. Hogy azután úgy álljon a nagy pápa sírja azon 
a fölséges helyen, hogy egyben a mi időnk nyelvén beszéljen és 
úgy beszéljen, hogy abban a művészi keretben az utókor szigorú 
Ítélőszéke előtt helyt is tudjon állani. 

Fokozta a megoldás nehézségét az idő is: hiszen a háború 
világégése nem volt alkalmas arra, hogy a művészet szabadon szár-
nyaljon és lelkesen alkothasson. 

Helyi • nehézségekkel is meg kellet küzdeni. A síremlék szá-
mára azt a helyet kellett kiválasztani, amely a Capella del Coro 
bejáratától balra, a mellékhajóban, két oszlop közé szorítva, ked-
vezőtlen megvilágításban adott helyzet elé állította a művészt. 

A bíborosok bizottsága számolt a nehézségekkel, számolt a 
mai modern művészet irányzatával is és formális pályázat és fel-
tételek mellőzésével egyszerűen megjelölte a helyet, különben szabad 
teret engedett minden művészi megnyilatkozásnak. Tizennyolc hónap 
állott rendelkezésre. Az anyagi kérdés nem okozott gondot, mert a 
világ minden tájékáról gazdag és szegény, még cselédlányok és 
fronton küzdő katonák is siettek adományaikkal hozzájárulni a 
nagy emlék létesítéséhez. 

A negyven beérkezett munka felülbírálására öt legnevesebb 
szakférfiút hivtak meg és ezek egyhangúlag Píer Enrico Astorri 
tervezetének ítélték oda pálmát, 
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X. Pius pápa síremléke (1. kép) 11 és fél m. magas és 3 és fél m. 
széles. Ez az a hely, mely a Bazilika szerkezetéhez tartozó ha-
talmas két oszlop és az oszlopok márványhomlokzata között a 
művésznek rendelkezésére állott. És a művész oly ügyesen hasz-
nálta fel ezt a helyzetet, hogy a kapott keretet a síremlékkel szerves 
összefüggésbe hozta, a két hatalmas oszlopot is a síremlék szol-
gálatába állította és így a mauzóleum monumentális jellegét csak 
növelte. 

De mivel a két óriási oszlop színes márvány és a Bazilika 
többi részével harmonikusan öszszefügg, a művésznek a színekkel, 
méretekkel és stílussal számolnia kellett. 

Feladatát még Bernininél is jobban oldotta meg.' 
* 

A síremlék  két részből áll: az u. n. kriptából és a rajta álló 
szoborból. 

A kripta (2. kép) központja a kétszárnyú aranyozott bronzkapu, 
melyet pompás vörösmárvány szegélyez. A kapu és a két márvány-
oszlop között elterülő felületet kidomborította a művész, amivel 
emelte a kriptaszerű alapzat méreteit, de egyben szerencsés 
ellentétet teremtett a két halovány márványoszlop domború és a szo-
bor mögé tervezett fülke homorú felülete között. Ezzel életet hozott 
az egészbe, szerencsésen leküzdötte a tér szűk voltának nehézségeit 
és eltüntette a nagy felületek egyhangúságát. 

A mauzóleum hatalmas kétszárnyú bronz kapuján és a kapu és 
az oszlopok között lévő felületen Astorri remekül sikerült allegori-
kus és történeti bronzreliefekben megörökítette X. Pius pápa ural-
kodásának legkimagaslóbb eseményeit. 

A kripta-talapzat és a szobor között domború vörösmárvány-
alapon nyugszik a bronztábla a sírfelirattal. 

Az emlékmű felső része a hatalmas hófehér márványszobor, 
mögötte az alabástrommal burkolt fülke. A fülkét violaszinű már-
vány keretezi réteges márvány-alapon. Az egészet a fülke fölött 
bezárja a pápa aranyozott bronz címere, melyet fehérmárványala-
pon két fehér angyal tart. 

* 

A szobor, (3. kép.) melyet a művész egy tömbből faragott, a nemes 
kifejezés és művészi tartás keresetlen egyszerűségével lep meg. Al-
kotójának sikerült megszabadulnia attól a befolyástól, attól a 
mesterkéltségtől és hatáshajhászástól, mely Bernini és az őt utánzó 
többi szobrász müvein olyan kirívó és bántó ott Szent Péter tem-
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plomában. Az igaz, hogy Astorri is nagy gonddal dolgozta ki a 
szobron a pápa ruházatát, a tiara és pluviálé majdnem a csaló-
dásig hűen adja vissza az ékszereket, díszítést, hímzést, sőt még a 
selyem árnyalatait is, de mindez még sem vonja el a szemlélő 
figyelmét magától a szobortól és nem zavarja meg a szobor 
összbenyomását. 

Joggal mondhatta tehát XI. Pius pápa a síremlék leleplezése 
alkalmával, hogy „a halott beszél". Defunctus  adhuc loquitur-
Amellett, hogy az egész műemlék átlag az egyszerűség benyomását 
teszi a szemlélőre, („fatta di magnifica simplicitá" — mondotta 
a pápa,) a szobor teljesen visszatükrözi X. Pius pápa nagy-
szerű egyéniségét, nagy lelki-erejét, egyszerűségét, életszentségét; 
hűséges kifejezője a nagy pápa egész életprogrammjának : Restau-
rare omnia in Christo, — megújítani mindent Krisztusban, — 
de egyben annak a módnak is, ahogy X. Pius élete feladatát keresz-
tül akarta vinni: Fortiter et suaviter! X. Pius egész pápasága 
folytonos imádság, önmagát az emberiség javáért emésztő, fele-
mésztő, Istennek felajánló munkásság, csöndes vértanúság és vér-
nélküli áldozat volt. Úgy szállott fel a legnagyobb igénytelen-
ségből és egyszerűségből a legmagasabb méltóságra, hogy min-
dig egyforma maradt és következetes önmagához papi erényeiben, 
szelidségében másokkal szemben, szigorú önmagával szemben 
törhetetlen hűséggel elveivel szemben. 

Sírt alázatosságában, mikor a trónusra lépett, de azután oly 
férfias erővel fogta meg az Egyház kormányrúdját, hogy a leg-
nehezebb idők sem tántorították meg. A klérus megreformálásá-
ban, a hitélet föllenditésében, az istentisztelet komolyságának vissza-
állításában, a jog és az igazság harcában, a politikában, a világ-
egyház kormányzásában ott állott mindig fortiter  et suaviter. És a 
nagy világégést sejtette, attól lett beteg a lelke, annak elhárításában 
emberfelettit dolgozott és — abban pusztult el. Fejét a világhábo-
rú borzalmas tüze viszfényében hajtotta le halálos párnájára, szi-
vét a világháború ágyúszava törte meg. 

Es most úgy áll ott a szobra, mintha épen most kelt volna 
fel trónusáról. Átszellemült arcán túlvilági a szépség, áhítat és szent-
ség ; kezét kiterjeszti, ég felé emeli, Isten irgalmát esdi le a vérző, 
elvérző emberiségre, az emberekre, kik Krisztus parancsát felejtve 
ördögi gyűlöletben emésztik, pusztítják egymást. Mintha ki akarna 
lépni a fülkéből, mintha le akarna lépni magas polcáról, mintha 
le akarná tenni főpapi ornátusát, nagy méltóságának minden jel-
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vényét és felvéve Krisztus keresztjét, önmagát és tiszta, vérző szive 
minden kínját akarná feláldozni az isteni igazságosságnak és irgal-
masságnak a lángban álló világért. 

„E szoborban hozzánk szól, nekünk beszél az Atya, a Szent, a 
Főpap — Dice il Padre, il Santo, il Pontifice" — kiáltotta fel XI. 
Pius, mikor a lepel lehullott a síremlékről. 

Ez X. Pius, kinek sírjához, most, halála után, elzarándokol a 
kath. világ és nyíltan kéri szentté avatását, ki a nép hitében legendás 
nagysággá szellemült át és titkon járva-kelve a Vatikán termeiben, 
hallgatja meg a panaszokat, törli le a sírók könnyeit, vigasztalja 
meg a kétségbeesetteket, erősíti, jobb jövővel bíztatja a kicsiny-
szivüeket. .. 

Ilyen szobrot alkotott Astorri. Szobra amellett, hogy modern,-
kerüli a modern irányzat minden szélsőségét és méltósággal 
illeszkedik be művészi környezetébe. 

Szelid szerénységgel, bizonyos tartózkodással vezeti be Szent 
Péter Bazilikájába a modern törekvések nemes vívmányait és őrzi 
meg nagy elődjei közepette művészi egyéniségét. 

Astorri munkája „egészében nemes és előkelő, minden rész-
letében pontos és helyes, minden vonásában józan és szép..." — 
mondja Munoz. A szobor a központ. Oda tereli a figyelmet minden 
vonal, oda öszpontosul minden szín, mely a lépcső sötét már-
ványából kiindulva mindjobban tisztul és derül, míg a hófehér 
márványszoborban teljes pompában felragyog és a fülke tüzesen 
lángoló márvány hátterének viszfényében túlvilági glóriát nyer, 
szellemül át. 

Defunctus adhuc loquitur — de már szent... 



X. Pius pápa síremléke egyben a nagy pápa életének bronzba 
öntött története is. 

* 

A pápa még csak Toinbolo alázatos, kicsi káplánja volt, mikor 
már életének feladatául tűzte ki, hogy mindent megújítson Krisztus-
ban. A hitélet mélyítésén fáradozott mindig növekedő buzgalommal, 
a szerint, amint Salzanoban plébános, majd Mantova püspöke és 
Venezia patriarkája lesz. Mikor pápává lesz, mélységesen hivő szi-
vének egész melegével hirdeti, hogy szentségek vétele nélkül hit-
élet lehetetlen. A szentségek közül a legméltóságosabb, a legszük-
ségesebb az Oltáriszentség. Ezzel kell élni, minél gyakrabban, minél 
előbb. Karácsonyi ajándékul szánja tehát 1905. dec. 20-án X Pius 
a kath. világnak hires dekrétumát: Sacra Tridentina  Synodus, mely-
ben a gyakori, a mindennapi szent áldozásra hívja fel gyermekeit. 
De apostoli lelke ott szeretné látni az oltár zsámolyánál az élet 
zsenge virágait is: azért adja ki 1910. aug. 8-án Quam singulari 
kezdetű dekrétumát, mely visszhangja az Úr kiáltó szavának: „En-
gedjétek a kisdedeket hozzám jönni..." 

X. Pius ez életprogrammját akarta a művész megörökíteni a 
kapu mellett a bal reliefen. (4. kép) „Az Eucharistia pápája" az az allego-
rikus angyal, aki az élet kenyerét osztja ki az előtte mély áhítatba 
merült angyali lelkeknek. Az angyal ajkáról mintha elszállana épen 
a szó: „A mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Teste őrizze meg lel-
kedet az örök életre..." A mire a hit, a remény és a szeretet csak 
annyit tud felelni: Uram, hiszlek! 

íme, a mennyország a földön! Az egész képen ott a túlvilág 
csöndje, békéje, csak az angyalok szárnyának suhogása hallik .. . 
Pax Christi! 
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Mily tragikus, megrázó ellentétje e képnek az a másik ott, a 
kapu jobb oldalán! (5. kép) Markáns férfivonások, izmos, acélos karok, a 
kutatásban, elmélkedésben, az igazság keresésében leaszott fejek, 
megőszült, barázdás homlokú aggastyánok! Kutattak ők, kételkedő, 
Istent kereső küzdők voltak ők és ime, megtalálták az Istent! Le-
száll az egekből a Hit tiszta, mélyen elgondolkozó angyal képé-
ben, ki egyik lábával letiporja a kigyó fejét, két kezével pedig fel-
emeli a Titkos Jelenések hétpecsétes könyvét, melynek tábláján 
elmosódva látszanak a Bárány vonásai. A Hit előtt pedig meghódol 
a Tudomány.  A négy férfi közül az egyik odateszi az angyal lábai-
hoz tudásának nyitott könyvét, a másik tenyerébe temeti gondola-
tokba elmerült ősz fejét, a harmadik ámulattal terjeszti ki két kezét, 
a negyedikben feiujong a lélek: valóban, nincs ellentét a vallás 
és tudomány között, ellenkezőleg: „a hit a tudomány arómája." 

Ami pedig megadja a művésznek mindehhez a gondolatot, 
az X. Pius pápának az a törekvése volt, hogy hitéletünk józan, 
alapos, meggyőződéses, rationabile obsequium legyen. És ha angyal 
jönne le az égből és nem azt hirdetné, amit Krisztus, ne higyjünk 
neki. Azért akarja megóvni kristálytisztán minden tetszetős, de ve-
szedelmes újítástól X. Pius Egyházának hitét, azért küzd az u. n. 
modernizmus ellen a hit terén, azért adja ki 1907. szept. 8-án híres 
enciklikáját: Pascendi apostolid gregis, azért követeli tanítóitól, 
papjaitól az antimodernista esküt. 

A kép alapgondolata Simon Péter örökké szép kérdése: 
„Uram, kihez menjünk? Az örök élet igéi nálad vannak... és mi 
megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az Istennek fia . . . " 

A gondolat pedig testet öltött, ahogy azt a művész ott olvasta 
a Jelenések könyvében: „És láttam a trónülőnek jobb kezében egy 
kívül-belül teleirt könyvet, mely hét pecséttel volt lepecsételve. És 
láttam egy erős angyalt, ki fennhangon ezt hirdette: Ki méltó arra, 
hogy a könyvet megnyissa és annak pecsétjeit felbontsa ? . . 

* 

Régi, klasszikus idők művészete fog kezet a modern felfogás-
sal a bronzkapu (6. kép) két nagy domborművén, mely X. Piusban a 
művészetek nagy Mecenását örökíti meg. 

* 

Pinacothecae Vaticanae nova sedes data — A vatikáni képtár 
uj otthont kapott — igy szól az egyik dombormű felirata. (7. kép). 

X. Pius a világ leghíresebb képtárának méltó otthont adott I 
A Vatikán hires képtára sok viszontagságon ment át, sokat 
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vándorolt, míg XVI. Gergely pápa azt 1836-ban véglegesen elhe-
lyezte a Vatikán egyik szárnyának négy termében. De a nehezen 
megközelíthető termek szerencsétlen megvilágítása sehogysem felelt 
meg a jogos igényeknek. X. Pius óriási költséggel átalakította a 
Belvedere egyik szárnyát és annak modern, elegáns, kitűnően meg-
világított tűzmentes, hidegtől-melegtől védett hét hatalmas termében 
helyezte el a vatikáni képtárt. De nemcsak elhelyezte, hanem ki is 
bővítette azt, amennyiben a Vatikánnak és a Lateránnak egyéb szét-
szórt műremekeit is ide gyűjtötte össze. Amíg a régi vatikáni kép-
tárban csak 70 kép volt, X. Pius képtárában háromszáznál több 
már a festmény. — Óriási előnye még X. Pius képtárának, hogy 
úgy csoportosította a világ leghíresebb festményeit, hogy a látogató 
egyben maga előtt látja a íestészet művészetének fejlődését is. Ott 
látjuk a festészetet első toscanai szárnypróbálgatásában, amint 
mindjobban emelkedik és fejlődik Umbria, delle Marche, della Ro-
magna, della Toscana iskoláján át Tizian magaslatáig, azután végig 
a nagy bolognai, spanyol, flamand, francia, német mesterek remek-
léséig. 

X. Pius emlékét megörökítette a művészet történetében: 
képtára most már elvitázhatatlanul a világ első képtára, méltó az 

N örök városhoz. 
Astorri is meg akarta örökíteni. 
A kapu bronzdombormüvén (7. kép) két angyal tarl ja a vatikán kép-

tár legféltetebb kincsét, Raffael leghíresebb festményét: Urunk színe-
változását. Az eeyik angyal felénk fordul és tekintetével felszólít, . 
csodáljuk az emberi kéz e bámulatos alkotását. A kép előtt egy 
női alak ereszkedik félig térdre és ámulattal tartja szeme elé kezét; 
mert a képről szétáradt fény valósággal elkápráztatja. — A nőben 
az ember hódol meg a művészet előtt. Az Istentől vezetett emberi 
művészet térdre kényszerít, Istenhez, minden szép örök forrásához 
emel. 

* 

A másik nagy dombormű(8. kép) lábánál az írás ezt mondja:. 
Concentus sacri in pristinam formám  restituit. — A templom énekének 
és zenéjének régi szépségét visszaadta. — 

X. Pius kezéből vette a ker. világ az egyházi ének- és ze-
neművészetnek, a „Musica Sacra" művészetének uj kódexét. 

X. Pius maga is nagy muzsikus volt. Füleibe csengett azon-
ban mindig a tridenti szent zsinat 22. ülésének komoly intelme: 
„Azt a zenét, amely akár az orgona játékába, akár pedig az 
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énekbe valami sikamlóst vagy tisztátalant belevisz, a templomból 
ki kell utasítani, hogy az Isten háza igazán az imádság háza le-
gyen . . ." Azért finom érzéke megrettent attól, amit már mint püs-
pök, de főkép mint velencei patriarka az egyházi zeneművészet 
terén látott és hallott. Vallásos lelkülete valósággal megbotránko-
zott, amikor magában a kereszténység első templomában hallotta 
a zene és ének teljes elfajulását. Alig négy hónapja, hogy a tró-
nusra lépett és már erős kézzel megreformálja Szent Péter Bazi-
likájának kórusát. Azután kiterjed figyelme az örök város egyéb 
templomaira, végül az egész világhoz szól. Keményen, határozottan, 
ellentmondást nem tűrve, jó szóval intve, de teljes hatalmának 
erejével is fenyegetve. Ír 1903. dec. 3-án Respighi bíborosnak, 
1904. jan. 8-án pedig Urbis et orbis kezdetű decretumában meg-
veti az uj kódex, a Codice giuridico delta Musica sacra alapelveit. 
Legyen az szent, mely kizárja a zene és ének minden profánizá-
lását; legyen az igazi művészet, mely felemelje imádságában a 
lelket Istenhez és legyen az egyetemes, mely szóljon a világ min-
den hívőjéhez. És hogy legyen meg a mód is ahhoz, hogy a Mu-
sica sacra fellendüljön, nagy áldozatokkal és fejedelmi bőkezűség-
gel megteremti az örök városban 1910-ben az Egyházi Zenefőiskolát. 

Hogy tehát visszaadta a Musica Sacra régi szépségét, ezt 
örökíti meg Astorri a bronzkapu másik képén. (8. kép). 

Az orgona előtt ott áll az énekkar, előtte pedig térdreborulva 
szent elragadtatásban hallgatja a megtisztult, régi szépségében 
ismét csak Istent dicsérő, magasztaló, Istenhez felujongó, diadalmas 
Musica sacra-1 — az imádkozó lélek. 

* 

A síremlék monumentális kapujának négy kisebb képén As-
torri művész-keze X. Pius pápa kormányzásának négy igen neve-
zetes tényét öntötte bronzba. 

* 

X. Pius életét nagyon keserítették a francia állapotok. Francia-
országban valóságos irtó háború indult minden ellen, ami katho-
likus, ami keresztény. Hírhedt.'k a rendeletek, amelyekkel összetör-
tek századou intézményeket, kiüldöztek szerzetesrendeket, forgat-
tak fej egyházakat, iskolákat, kergettek el püspököket, papokat. 
Politikája volt az országnak: megverni a pásztort és szétszalad a 
nyáj... Minő felemelő és egyben történeti jelentőségű reggel lehe-
tett az, amikor X. Pius 1906 februárius 25-én szent Péter Bazilikájá-
ban egyszerre 14 francia egyházmegyének ád püspököt! És minő 
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fontos történeti korkép az a bronz dombormű (9. kép) ott a kapun,ame-
lyen Astorri megörökíti a püspökszentelés pillanatát. Azon az aránylag 
apró helyen valóságos filigránművészettel tárja szemünk elé a tem-
plomot, Bernini Confessiojának körvonalait, még az oldalt fekvő 
VIII. Orbán-síremlék egyes részleteit is, azután a pápa előtt térdelő 
püspökök eleven élettel teli sorát. És amint a pápa ott áll Szt. 
Péter sírjánál, közöttük, előttük, mintha hallanók újból komoly 
szavát, melyet négy nappal azelőtt a konzisztóriumban hozzájuk inté-
zett: „Franciaország érdemeit az Egyházzal szemben nem tudja 
elhalványítani semmiféle vakmerőség és gyűlölet... Él a remény-
ség, hogy még szebb napokra virradunk, amikor a franciák hite 
napnál fényesebben fog még ragyogni... Addig is, fiaim, testvérek, 
ne veszítsük el bátorságunkat, bármilyen súlyosak és tartósak legye-
nek is a megpróbáltatások... Álljunk és küzdjünk tántoríthatatlanul..." 

Igazat mond az a felírás ott a kép alján: Galliae laboranti 
pastores dati feliciter.  — X. Pius a szenvedő Galliának szerencsés 
kézzel küldött pásztorokat... Apostolok oszlása volt, pünkösdi 
tűzzel, erővel a lelkükben. 

* 

X. Pius kormányzói bölcseségének egyik legnagyobb ténye, 
hogy az Egyháznak uj törvénykönyvet adott. A Codex Juris  Ca-
nonici Kossutányi dr. híres egyházjogászunk szerint a világ legtöké-
letesebb törvénykönyve, mely előtt tisztelettel kell meghajolnia min-
denkinek. Ilyen munkát emberek még nem végeztek. Hatalmas 
munka, mely a ius antiquum (1150-ig), a ius nóvum (1563) és a 
ius novissimum rengeteg anyagát bámulatos felkészültséggel, ala-
possággal, szaktudással selejtezte, rendezte és a modern követel-
ményeknek megfelelően a legnagyobb szabatossággal világos, köny-
nyen áttekinthető fejezetekbe, tételekbe állította össze. Évszázados 
munka szerencsés felhasználása, mesteri kiaknázása volt ez. Nagy 
egyházjogászok, nagy pápák, egy III. Incze, XXII. János, egy Xlll. 
Gergely, V. Sixtus, VIII. Kelemen, XIV. Benedek egész élete, min-
den tudása itt érvényre jutott. Amit IX. Pius és Xlll. Leo már meg-
kezdett, azt X. Pius szerencsésen befejezésre juttatta. 1904 már-
ciusában hivja össze a bíborosi testületet, hogy szándékát beje-
lentse és a bíborosok véleményét meghalhassa. És már ugyanazon 
hónap 19-én kiadja hires levelét: Arduum sane münus, melyben a 
nagy munkát egy bizottságra bizza. A bizottság tiz évnél tovább 
dolgozott : tagjai rendre kidőltek: csak kettő maradt életben, neve-
zetesen a hires Gasparri bíboros, a mostani papa államtitkára, akit 
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a munka oroszlánrésze illet. — A Codex kihirdetése már nem 
találja életben X. Piust. XV. Benedek adja át azt ünnepélyesen 
a világnak 1917 pünkösdjén (V. 27.), kötelezővé pedig 1918. pün-
kösdjétől (V. 19.) válik, de az uj egyházi törvénykönyv homlokán 
ott ragyog örök időkre X. Pius neve : „Pii X. Pontificís iussu di-
gestus..." A törvénykönyvhöz pedig a forrásokat Gasparri bíboros 
külön hatalmas 5 kötetbe hozta össze és csak most, a Codex meg-
jelenésétől számított 7 év után tudta az első kötetet kiadni. 

Ezt a rengeteg munkát jelzi Astorri bronzképe (10. kép)ott a kapun, 
mely képnek aláírása így szól: furis  Ecelesiastici leges emendata'e 
ac digestae. Pius az egyházjog törvényeit kijavította és rendbe 
szedte... A képen a pápa a tudósok bizottságának átadia hires 
rendeletét. 

* 

X. Pius pápa uralkodásának egy másik rendkívül fontos 
eredménye, hogy uj mederbe terelte, megalapozta, biztosította a Szent-
írás tudományát. Studiis Scripturae Sacrae provehendis, mondja 
a következő bronzrelief a síremlék kapuján. 

Óriási és tiszteletreméltó az a munka, melyet a tudomány 
végzett: felnyitotta az évezredek történetének kőlapjait — azokat a 
kőlapokat, amelyekre irt a szitakötő finom szárnyaival, a kis légy 
pödrös szipolyával, a virág az ő gyöngéd szirmával és amit teleirt, 
hegy, réteg, köszirt a tudomány kezei között gondolattá vállott. És 
midőn e titkos hieroglifek nyomán az őslénytan segítségével régi 
világok, az ékírás titkának felfedezésével pedig régi kultúrák keltek 
ki százezeréves sírjaikból és megindult a tudományos világban a 
„Bibel und Bábel" harca és összeveszekedtek e két okmány fölött 
és tanácstalanul állott a kislelküek és kicsinyhitűek világa a hit és 
Szentírás vagy a tudomány és tényei előtt, — X. Pius megértette 
az idők szavát és a lelkek jajkiáltását és tekintélyének egész sú-
lyával utat nyitott a szabad kutatásnak, hogy nagyrabecsülés és 
fegyverbarátság legyen a vallás és tudomány, a kinyilatkoztatás és 
a kutatások eredménye között. 

Megmutatta az utat Xlll. Leo pápa, a mikor 1893. nov. 18-án 
kiadta a bibliai tanulmányokról szóló nagyszabású enciklikájá 
(Providentissimus Deus), 1902 okt. 30-án pedig megvetette a Com-
missio Biblica alapjait. 

. X. Pius pedig, a kinyilatkoztatás forrásainak e rettenthetetlen 
őre, alig lépett a pápai trónusra, megszilárdítja a Comissio Biblica 
tekintélyét, megadja neki a promoveálás jogát, 1906 március 27-én 
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