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magyarsag ezereves rau-
veltségtörténetének egyik 
fő tanulsága, hogy a ma-
gyarság ügye egy volt a 
k e r e s z t é n y m ű v e l t s é g 
ügyével. Magasba lendü-
léseinek részese volt és 
tragikus elbukásaiban is 

osztályosa. A magyar műveltség Szent 
István óta keresztény műveltség volt, mely-
nek folytonossága akkor sem szakadt meg, 
mikor romboló álkultúrák rést ütöttek rajta. 

A magyar művészet a legújabb időkig 
jórészt keresztény művészet volt, mintahogy 
a kereszténység megalapítása óta művé-
szet és kereszténység legtöbbször egyet 
jelentett. S bátran állítható, hogy Krisztus 
óta a művészet nemcsak keresztény, de 
több mint felerészben egyházi művészet volt. 

Az egyházművészet fogalma új keletű. 
Hosszú századokon át külön megjelölése 
felesleges volt, szüksége csak a művé-
szetnek a liberális korszakban bekövet-
kezett elvilágiasodása folytán állt be. A 
mult század harmadik negyedében a francia 
Rio, az olasz de Rossi és a német F. X. 
Kraus vezetik be a külön keresztény és 
egyházi művészet fogalmát a köztudatba. 
Hasonló időben hazánkban Simor és Ipolyi 
hintik el a magyar egyházművészet csíráit. 
Amaz nagyarányú műpártolásával, az 
esztergomi keresztény múzeum alapításá-
val és az első magyar üvegfestészeti műhely 
felállításával, emez egyházrégészeti kutatá-
saival, kivált a felsőmagyarországi bánya-
vidéket felölelő műemléki gyűjtésével és 
serkenő művészeti életünkben az egyház-
művészet felkarolásával. A két egyházfő 
művészeket foglalkoztat, egyházművészeti 
témák feldolgozásával bíz meg, ösztöndíja-
kat adományoz, pályadíjakat tűz ki. 
A prímás, a legkiválóbb külföldi egyház-
művészek mellett Szoldaticscsal, Liezen-
Mayerrel, Paczkával, a besztercebányai 
püspök Molnárral, Kovácscsal, Lotz-cal 
dolgoztat. A magyar história egyházi vonat-
kozásaira helyezték a fősúlyt. Szent István, 
magyarországi Szent Erzsébet, Hunyadi 
János, Kapisztrán életéből vett jeleneteket 
festtettek. Az építészetre és szobrászatra, 
egyházi szerelvényekre és a templomok 
helyreállítására is kiterjedt figyelmük. Simor 

félszáznál több templomot építtet, helyre-
állítja a Szent István- és a Bakács-kápolnát, 
befejezi és gazdagon felszereli az esztergomi 
bazilikát, a kincstárat pedig kiváló darabok-
kal gyarapítja. A szerényebb javadalommal 
bíró Ipolyi a besztercebányai vártemplom 
Borbála-kápolnáját, az ugyanottani Szent 
Erzsébet-templomot, a körmöcbányai vár-
templomot, a túrócszentmártoni, privigyei 
és bajmóci templomokat állíttatja helyre; 
egyházi ötvösműveket készíttet s bevezeti 
egyházmegyéje szemináriumába a keresz-
tény régészet tanítását. A buzgólkodásukra 
életre hívott magyar egyházművészet stílje 
az akkor európaszerte divatozó historiz-
musba kapcsolódott. A festészetet illetőleg, 
ha e lőadásmódban nem is, de a tárgy és 
a lélek tekintetében sikerült a nemzeti 
jelleget biztosítani. Az egyházi ötvösség-
ben pedig, régi ötvösségünk sajátos formái-
nak és technikájának felélesztésével tiszta 
nemzeti stílt fejlesztettek ki. 

A mag el volt vetve, a szépen növekvő 
fa azonban csakhamar elszáradt s máig 
sem tudott, friss nedvekhez jutva, terebé-
lyessé nőni. Bár a nagy magvetők halála 
után Fraknói, a római művészház felállí-
tásával s ú jabban a mostani primás a 
keresztény múzeum feltámasztásával és 
minden egyházművészeti ügynek felkaro-
lásával, valamint a boldogult Fieber nagy 
buzgalmú propagandájával tovább őrizték 
és élesztették a szent tüzet: az egyházi 
művészet terén fejlődés helyett vissza-
fejlődés következett be, mert a hazai művé-
szet ú jabb alakulása, egész ú jabb szellemi 
és művészeti közéietünk nem kedvezett 
az egyházművészetnek s mert maguk az 
ú jabb művészeti irányok is gyakran alkal-
matlanoknak mutatkoztak egyházművészeti 
feladatokra. Már a belső, lelki ellentét miatt 
is, mely "egyfelől az egyház és a vallás, 
másfelől pedig a dívó művészi felfogás 
közt fennállott, a kettőnek összeegyezteté-
sére irányuló törekvésnek el kellett vetélnie. 
Ez okok hatottak közre, hogy az utolsó | 
harminc év alatt keletkezett ugyan egy-egy 
kiváló egyházművészeti alkotás, történt 
egy-egy mecénási kezdeményezés, sőt — 
mint említettük — kompromisszumos kísér-
let is, kiterjedt, állandó, önmagában való, 
iskolát kitevő magyar egyházművészete e 
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kornak nem volt s ilyenről — az üveg-
festészetet kivéve — ma is alig lehet beszélni. 
Az impresszionizmus, a l'art pour l'art 
korszakának az egyházművészet nálunk 
is mostoha gyermeke volt. Materialista kor-
szak volt ez, a Zola, a Haeckel, a Combes 
korszaka, melynek művészete is az anyag-
elvűségnek hódolt. A miként-et fölébe 
helyezte a mi-nek, a kifejezési eszközt a 
kifejezhető eszmének. Az önmagában jelen-
téktelen témát kereste, formában a formát-
lant, sőt a csúnyát. A kompozíciót lenézte, 
technikában, a szín- és fénykezelésben kész 
receptekkel korlátozta a művészi szabad-
ságot. Egyik harcos célja az akademizmus 
letörése volt s maga minden akadémiánál 
szigorúbb dogmatikával bírt. Gondolat köz-
lését, eszme kifejezését nem tartotta a 
művészet feladatának. Ezért két legked-
vencebb műfaja a tájkép és a csendélet 
volt. Az ember csak mint természeti jelen-
ség érdekelte, mint lelkes lény alig. Az 
impresszionista-művészet az embert le-
szállította szellemi piedesztáljáról. Eredendő 
bűnei magában szülőhazájában is csak-
hamar lejáratták. Egyeduralkodó legna-
gyobb sikereinek idejében sem volt; a 
történeti kritika ma már megállapította, hogy 
a francia festészet ú. n. impresszionista 
korszakának legnagyobb mesterei (Puvis 
de Chavannes, Moreau, Carriére stb.) nem 
impresszionisták voltak. 

Hozzánk az impresszionizmus is, mint 
az utolsó évtizedek legtöbb nyugati áram-
lata, egyoldalúan, túlozva s bizonyos cél-
zatosságokon átszűrve jutott el. Uralkodó 
művészeti iránnyá lett s — bár anakro-
nizmusnak hangzik — bizonyos fokig ma 
is hatóságilag favorizált iránynak tekint-
hető. Kritikusaink a közönséget az impresz-
szionizmus esztétikájára nevelték. Dacára 
nagy elterjedésének, nemzetivé nem fej-
lődött. Nem is lehetett a nemzeti lélek 
kifejezője, nem válhatott a nemzeti lélek 
tolmácsává, mert a belső kifejezését, a 
tartalmat programmszerűen mellőzte, sőt 
perhorreszkálta s mert következéskép inter-
nacionális volt. Uralma művészetünkben 
ép azért volt tartós, tartósabb mint bármely 
más országban, mert kedvére volt az az 
atmoszféra, mely szellemi életünknek utolsó 
két évtizedét épp az elnemzetietlenedés, 
a sajátos nemzeti vonások elkerülése, sőt 
megtagadása és kigúnyolása által jellemzi. 
Ha egy kor művészetének mozgató erőit 
teljesen ismerni akarjuk, a művészetet a 

többi szellemi megnyilatkozások össze-
függésében is vizsgálnunk kell. S e tekin-
tetben a hazai impresszionizmus története 
és általában újabb művészeti közéletünk 
sok oly tanulságot nyújt, melyről mind-
eddig nem adtunk magunknak számot. 

Az impresszionizmus ma már nálunk 
is a múlté. Egész Európában új művészeti 
orientáció előtt állunk. A futurizmus kísér-
lete csődöt mondott, a nyugati nagy művé-
szeti centrumokban soha nem is vették 
komolyan. Az expresszionizmus belefúlt 
túlzásaiba. Mint külön iránynak nem 
is volt létjogosultsága, hiszen minden igaz 
művész bizonyos mértékig expresszionista : 
a valóság rideg másolásán túl a mondani 
valójához szükséges formákat kiemeli, 
hangsúlyozza. Még nem alakult ki az új 
stíl. A jelek arra mutatnak, hogy ez belső 
élményeket, eszméket kifejező, nyugodt, 
nagyvonalú, monumentális lesz. Francia-
országban az Ingres hatása erősebb, mint 
valaha. A lelkiséget monumentális eszkö-
zökkel kifejező Puvis de Chavannes iskolája 
folytatódik, nem a fény-zsonglőr Manet-é. 
Az olasz művészetben új klasszicizmus 
alakul ki. 

Magyarországon egyelőre teljes a szél-
csend és a pangás. A művészet mezején 
a lelkek szunnyadnak. Festenek és faragnak, 
de művészeti élet nincs. Ami látszólag 
v a n : a közelmúlt sémáinak meggyőződés 
nélküli ismétlése, arra a spekuláció tette rá 
kezét. Magyarországon a mecénás egyelőre 
meghalt s örökébe lépett a spekuláns. 
A magyar művészet legújabban a belföldi 
lánckereskedelem és a külföldi valuta-
spekuláció kedvenc tárgya. Ez természe-
tesen csak átmeneti állapot, mert az új 
korszakkal, új szellemmel az új művészet 
is meg fog születni, új, friss művészeti 
élet is fel fog pezsdülni. A legelfogulatla-
nabb szem is megállapíthatja, hogy Magyar-
országon keresztény és nemzeti felbuzdulás 
van. Üj korszellemünknek ez két legfőbb 
jelzője. E reneszánsz megnyilatkozik poli-
tikában, társadalmi életben, i rodalomban; 
művészete még nincs. A művészeti meg-
újhodás késedelmének több oka v a n ; az 
egyik főok kétségkívül a komoly munka-
alkalom hiánya. Az új közszellem — ha 
még nyers formában is — megvan s várja, 
hogy az új művészetet megtermékenyíthesse. 

Az új magyar közszellem bizonyára 
alkalmas talaj lesz a magyar egyházművé-
szet kibontakozására is. Mily eszközökkel 



mozdíthatjuk ezt elő ? Nevelni kell a művé-
szeket s nekik munkát adni, nevelni a 
közönséget s megszervezni az anyagi fel-
tételeket. 

A művészeket elsősorban foglalkoztatni 
kell, de foglalkozni is kell velük. Húsz év 
óta kritikusaink a l'art pour l'art tanait 
hirdetik s egyoldalúan befolyásolják úgy 
a közönséget, mint a művészeket. A nyuga-
ton már rég kimustrált dogmatika szerint 
a festészetben a technikát — és különösen 
az impresszionista műhelyek technikáját, 
— az iparművészetben a cél- és anyag-
szerűséget állították a művészi megítélés 
főelvéül. Új művészethez új kritikát kérünk. 
Az impresszionizmus és a ruskinizmus 
kelléktárából vett elméletek ma már lom-
tárba valók. Meg kell érttetni, hogy a tech-
nika csak kifejezési eszköz — mindenesetre 
fontos tényező, — de nem a lényeg; hogy 
a célszerűségen túl is van iparművészeti 
szándék; hogy az anyag nem imperativum, 
s bár a művésznek alaposan kell ismernie 
és vele bánni tudnia, még sem bír oly 
törvényekkel, melyeket a művészi fantázia 
át nem törhet, mert a szellem fölötte való 
az anyagnak. Számos példával szolgál 
erre a művészettörténet s szolgálnak maguk 
a legnagyobb mesterek. A pillér díszíthet 
és tagolhat, a faltömegeket szabályozhatja 
statikai szerep nélkül (Alberti, Michelangelo), 
nemcsak hordozás és alátámasztás a ren-
deltetése. A festett architektúrának épúgy 
meg van a művészi jogosultsága, mint a 
kőépítészetnek. A bárok mennyezetek és 
kupolák festett távlatai a lelket is magával 
ragadó magasságba törekvésnek ugyanazt 
a hatását érik el, mint a gótikus templo-
mok támrendszere. A pármai Teatro Farnese 
faanyagban másolja a kőarchitekturában 
született reneszánsz szerkezetet és formá-
kat s művészi hatását ez az „anyagszerűt-
lenség" nem zavarja, sőt könnyedségével 
fokozza. Anyagszerűen jár el a középkori 
szobrászat, amidőn a nagy katedrálisok 
Madonnaszobrait aprólékos anatómiai rész-
letezés nélkül, redukálva átviszi a külön-
ben finom részletmunkára kínálkozó elefánt-
csontba ? Es Simoné Martini, a lelki 
gyöngédség és sensibilitás legfinomabb 
művészi kifejezője, midőn deszkaképein 
ugyanazon színezést és technikát alkal-
mazza, mint a miniatűrökön? vagy sok 
más trecentista, ki szentképein az aureo-
Iákat az ötvösségtől kölcsönzött poncokkal 
ékesíti ? 

A műtörténelem sok, művészetileg ma is 
értékesíthető tanulságot nyújt. Tanulmányo-
zása nemcsak a tudománynak, de az élő 
művészetnek is hasznot hajt. A régi nagy 
mesterek műveiből a legmodernebb művé-
szek is okulhatnak. A művészet fejlődése 
folytonosság, melynek a régi művészet 
vívmányai is továbbalakító részesei. A 
művészetek története során nem egyszer 
a régi mesterek példája irányította helyes 
mederbe a fejlődést, mérsékelte a túlzó 
kilendüléseket, mutatta meg a tespedésből 
kivezető utat. Hogy az impresszionizmus 
Franciaországban nem esett túlzásokba, 
nem vált mindent elsodró egyetemes stillé 
s hogy mihamarabb továbbfejlődés követ-
kezett be, annak főoka — az impresszio-
nizmus korlátozottságán kívül — a francia 
művészet két nagy tradíciójához : a nemzeti 
művész-ősökhöz — Ingreshez, Delacroix-
hoz.Watteauhoz — és az olasz klasszikusok 
nemesítő hatását közvetítő École de Romé-
hoz való ragaszkodás volt. 

Nem a mult, a régi mesterek utánzására 
akarok buzdítani. Ne másoljuk a multat, 
de tanuljunk belőle. Az eredeti leleményt 
a művészetben sem lehet utánérzéssel 
pótolni. Minden művészetnek szükségkép 
a maga korát kell kifejeznie. A művészet-
nek fejlődnie kell, amivel korántsem ellen-
tétes a régiek megbecsülése. A nemzeti 
megtisztulásunkat megelőző aera irtózott 
a múlttól, — talán mert félt annak magyar 
lelkiismeretétől; ma már túl vagyunk ezen. 
Mily más lett a felhők járása 1 Rájöttünk, 
hogy a múltba tekintés nem visszaesés 
oda, hanem erő, új élet forrása. Midőn a 
középkor végén a gótika kiélte magát s 
Alberti és Brunelleschi az antik művé-
szethez fordult, senki sem becsmérelte 
őket retrográdoknak, hanem ujjongva üdvö-
zölték a klasszikus hagyományokhozvissza-
térő „arte nuová"-t. 

Ha művészetünk a tegnapi és mai 
anarchia után új erőre akar kapni, nem 
nélkülözheti a kipróbált nagyok tanácsait. 
Új művészetünknek elsősorban ízlésért kell 
majd a régiekhez látogatnia. Nemcsak 
művészetünkben, de egész szellemi és 
közéletünkben az ízlés rég kiment a divat-
ból. Helyét a szokatlan, újszerű, a különös 
és a különcködés bámulata foglalta el. 
Budapesten az tűnt fel, ami feltűnő volt; 
a mindenáron új tetszett, ha nem is volt 
művészi ; az csinált karriert, aki új blöfföt 
eszelt ki. Mintha Courbet Pestnek mondta 
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vo lna : épater le bourgeois. Egyéniség és az építészeti mintalapokból másolt sab-
feltűnési kórság közt nem tettek különb- Ionos templomoknál mindenesetre job-
séget. Budapest bevette és tömjénezte ban megfelelő falusi templomokat lehetne 
Zuttot, Gombaszögit, a Rippl-Rónai irka- konstruálni. 
rajzait és a nyolcakat csakúgy, mint Szép A festészetben Szent László-legendás 
Ernőt és Szomorít s fölényesen megmoso- középkori falképeink és dekoratív szép-
lyogta Benczúrt és Szabolcskát. Munkácsy ségű szárnyas oltáraink ihlethetik meg 
már „teátrális" és „bitumos" volt. Hódolt egyházi művészeinket. Ha a kedélyre a 
Gauguin tahitii paralizisének s hidegen ment primitívek egyszerű, közvetlen eszközeivel 
el Puvis de Chavannes mellett. Nem vette akarunk hatni, ha a nyugodt, közérthető 
tudomásul Maurice Denist, mert egyházi monumentális stíl elemeit a középkori 
festő is volt s rajongott Bayros márkiért, formanyelvben tanulmányozzuk, — mint 
mert több volt benne a pornográfia, mint annyi külföldi mester— forduljunk a ma-
a művészet. Felületességével, tradíció nél- gunk „praerafaelistáihoz." Szobrászatban, 
küliségével, cinizmusával sok jobbsorsra középkori kőtöredékeink mellett megint 
érdemes tehetséget rontott meg s inficiálta csak a szárnyasoltárok tanulmányozása 
a vidéket is. Magyarországon a tradíciókat kecsegtet sikerrel, technikai tekintetben is. 
nem a forradalom döntötte le, apránkint Ne a mieinknél sokkalta szegletesebb, 
már előbb megtörtént, októberben csak modorosabb középkori német szárnyas-
proklamálták a tényt. oltárokat utánzó tiroli fafaragókat másoljuk, 

Ha magyar egyházművészetet akarunk hanem a magunk emlékeibe való elmélye-
teremteni, fel kell élesztenünk régi művé- déssel segítsük a sajátos magyar egyház-
szetünk hagyományait s a nemzeti folyto- művészeti stíl létrejöttét. Grafikában a 
nosságot helyreállítva, az új fejlődést népies elemek mellett középkori kódexeink 
ezekbe kapcsolni. Egyházi művészetünk és a Korvina repertoárjához fordulhatunk; 
nemzeti is legyen. ezek motívumai szinte kínálkoznak a 

Mennyi tanulság, ma is használható motí- modern átstilizálásra. Még gazdagabb aratás 
vum, ujjmutatás rejlik műemlékeinkben I vár régi ötvösségünkben. Az ötvösség 
Hogy félre ne értessem : újra hangsúlyo- volt a régi magyar művészet legnemzetibb 
zom, nem másolásra, egyszerű átvételre műfaja, mely nemcsak formákban, de 
ösztökélek, mert ebből életképes mag nem technikában is eredetit nyújtott s mely 
sarjadzanék. Régi művészetünkből a nem- kifelé is hatott és iskolát csinált. Régi 
zetien sajátos elemeket kell kiválasztanunk művészetünk felhasználása ne legyen egy-
s új Ízlésben tovább fejleszteni. Mennyi szerű kompiláció, azaz a különböző motí-
ily sajátságot tüntet fel régi építészetünk 1 vumok új összeállítása, hanem dolgozzuk 
Román bazilikáink, a hajótestbe beépített át azokat az új formanyelvnek megfelelően, 
tornyokkal, átmeneti stílű kisebb templo- Közvetlen kölcsönzés nélkül is meríthetünk 
maink, középkori szerzetesi monostoraink, régi művészetünkből. Elemezzük ki sajátos 
az ötletes szerkezetű kassai Mihály-kápolna, stíljegyeit, vigyük át azokat elvileg a mai 
az erdélyi erőd-templomok, a mármarosi művészetbe és fejlesszük benne tovább, 
és beregi fatemplomok, magas sisakú Az egyházművészet, mint minden jó 
tornyaink, a sisak alsó négy sarkán egy- művészet, technikai készültségen és formai 
egy fiatornyocskávai, a felsőmagyarországi tudáson kívül lelki elmélyülést, a témával 
reneszánsz magas oromfalaival és széles, való együttérzést kíván. Enélkül minden 
magyaros sgrafittóival s általán a hazai művészet rutinná sűlyed. Csak az a művész 
reneszánsz-építészet gazdag díszítményes nyúljon az egyházművészethez, akinek ez 
készlete stb. Ez elemekből, modern hang- lelki ügye, aki szeretettel és a hit páto-
szereléssel igazabb magyar építészeti stílt szávai alkot. Az egyházi művészet vallo-
lehetne alakítani, mint a szerkezetben mástétel, hittevés, mint ahogy minden 
hindu és arab, ornamentikában pedig művészet végeredményben világszemlélet 
a falusi ködmöntől és pruszliktól köl- kifejezése, állásfoglalás a világhoz, termé-
csönző Lechner-féle építészet. A népies szethez, élethez, amit mennél kiválóbb 
elem a falu egyházművészetében ta- művész valaki, annál világosabban és 
lálna bőven kiaknázható talajra. A szé- meggyőzőbben tud művészi eszközeivel 
kelyek faszerkezeteiből eredeti, hangú- kifejezésre juttatni. Vasari feljegyzi, hogy 
latos s a nép igényeinek és ízlésének Fra Angelico, mielőtt munkához fogott 



volna, előbb imádkozott s valahányszor 
feszületet festett, könnyekkel áztatta orcáit. 
Munkáját Isten dicsőítésére szánta, mint 
a legtöbb középkori művész. „Chi fa cose 
di Cristo, con Cristo deve star sempre" 
— „aki műveiben Krisztussal foglalkozik, 
mindig Krisztussal kell lennie" — szokta 
volt mondani. Rendtársainak celláit fest-
ményekkel díszítette, hogy azokat meglepje 
és meghassa. Mily más az ily művész lelki 
élete s ennek művészi tükröződése, mint 
sok modern művészé, ki a piacnak, 
a spekuláció számára dolgozik. 

Hogy magyar egyházművészet kelet-
kezzék, ahhoz a művészek, vagy azok 
egy csoportjának lelki összehangolása 
szükséges. Oly lelki atmoszférának kell 
létrejönnie, mely meggyőződésből vezeti a 
művészt az egyházművészet ösvényére. 
Magyar egyházművészeti telep létesítése 
lebeg szeműnk előtt, hol a hivatottak el-
merülnek az egyházművészet problémáiba 
s csak ezeknek élnek. A főváros sok 
szempotból alkalmatlan ily telep létesítésére. 
Esztergomra gondolunk, Szent István szülő-
helyére, melynek nagy egyházi és történeti 
tradíciója, gazdag képtára, kincstára, festői 
fekvése minden kelléket készen nyújt. 
Minden előírás nélkül, önként kialakul-
hatna itt a várva-várt magyar egyházmű-
vészet. Néhány mester, kik egyet akar-
nak, kiknek néhány odaadó tanítvány — 
nyaranta a fővárosból fölránduló művész-
és iparművésznövendék, — művészi haj-
lammal bíró klerikus vagy fiatal szerzetes 

segédkezik s kik ezekből egy összeiskolá-
zott művésznemzedéket nevelnek. 

Egyházművészetünknek a nagy feladatok 
mellett ki kell terjeszkednie az egyházi 
szerelvényeken át az apró ájtatossági tár-
gyak előállítására is, hogy ne szorítkozzunk 
a sokszor selejtes s szinte gyárilag készített 
külföldi árúra, hogy a legigénytelenebb 
egyházművészeti tárgyakban is a magunk 
munkáját szeressük, a magunk művészi 
igyekvésére ismerhessünk. Egyházi ipar-
művészetünket a gyári üzem helyett a 
munka megértését, individualizálását job-
ban előmozdító s annak minőségét is 
inkább biztosító műhelyrendszerben kell 
megszerveznünk. 

Figyelmet kell fordítanunk a nép s 
különösen a falusi nép egyházművészeti 
igényeire. Meg kell értenünk és megköze-
lítenünk a nép művészi és vallási fantá-
ziáját. Ne tévesszük szem elől, hogy csak 
a legnagyobb művészi alkotások bírnak 
azzal az erővel, hogy a műértőt és a 
járatlant egyaránt megragadják. Az egyszerű 
hívőket nem szabad oly művészi prob-
lémákkal feszélyezni, melyeket nem ért. A 
vallás és a templom minden hívő léleké. 
Ne legyen a templom elvont s hatásában ki 
nem próbált művészeti problémák kísérleti 
állomása. Az a jó egyházművészeti alkotás, 
amely nemcsak a műértőnek nyújt élvezetet, 
hanem a hívőnek is elmélyülést az ájtatos-
ságban, vigaszt és erősítést a hi tben; 
az, amely nemcsak esztetikai érzékünket, 
hanem vallásos érzésünket is kielégíti. 


