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'AZ EGYHÁZ MŰVÉSZETE MA
Recedant vetera. nova sint omnia,
corda, voces et operai.
Tűnjék el, amí mult, éledjen ujra mínd,
Szívünk, szavunk és tetteink.

Aquinoi Sz. Tamás

A korszerű eqyházmüvészet kérdéseiről évtizedek óta élénk vita
folyik. Nem szabad ezen csodálkoznunk, ha meggondoljuk, hogya vi
lágtörténelem egyik legnagyobb korforduIójában élünk s meg kell bir
kóznunk míndazzal a szellemi életben zajló válsáqqal, amivel az új kor
szak kialakulása jár. Az Eqyház pedig mindig együtt élt és él korá
val, hiszen örök és változatlan hivatása, hogy minden korok gyer
mekeinek lelkét krisztusivá formálja. Ez az állandó változás közt vál
tozatlan hivatás a kegyelmi élet közlé sén és ápolásán túl, illetőleg az
zal egyidejűleg és attól elválaszthatatlanul azt is jelenti, hogy a hivek
szellemi kulturájának arculatában is ki kell rajzolódníok a krísztusí vo
násoknak, mégpedig nem valami előre eltervezett programm végrehaj
tásának formájában, hanem különösen a művészet terilletén - a szelle
met kifejező forma alkotására kényszerítő élettörvény természetes fo
lyományaként. Egyszerűen kifejezve: az Egyház életének művészetben

is ki kell viráqoznia mert a művészet is hozzátartozik a .lélek életének
teljességéhez. Hogy ez a tétel az európai kultura történetében míly ra
gyogóan beigazolódott, nem kell külön magyaráznunk. Armál inkább
tisztázásra szorul még mindig az a kérdés, míly út vezet ahhoz a mai
eqyházművészethez, mely méltó az elmult korok nagy müvészetéhez.

Az alapvető elv, amit e kérdés eldöntésében szem előtt kell tarta
nunk az, hogy az eqyházruűvészet csak az Egyház művészete lehet. Ha
talán játéknak látszik .is, érdemes a szavakat igy megforgatni s ezzel
értelmüket kiemelni és tudatosítani, mert minden zavar fogalomzavarral
kezdődik, viszont a dolgok Í3 rendbejönnek. ha a szavak értelme tisz
tázódik.

Kétségtelen, hogy az Egyház értelme és célja nem lehet más,
ruint az él. küldetés, amelynek szolgálatára Krísztus rendelte. E cél szel
gálatába kell beilleszkec1nie művészetének is. Hogy ebben a szolqálatban
nemhogy nem alacsonyodik le a művészet, hanem felmagasztosul, azt
minden elméleti okoskodásnál világosabban bizonyítja a katolikus mű

vészet története. Köteteket lehetne írni arról, hogy mit köszönhet a mű

vészet az Egyháznak, de arról is, hogy mit köszönhet az Eqyház a mű

vészetnek. Ám ez a- beállítás csak mellékváqányra terélné a kérdést.
EgyháZ és művészet viszonya nem lehet valami kölcsönös megegyezés
míndkét fél érdekeit érvényesítő igazságos alku alapján. 'Sem az Egy
háznak nem kell megalkudnia a müvészettel, sem a művészetnek az
Egyházzal, egyáltalában nem lehet szó két félről. hanem csak arról az
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egyetlen keresztény szellemről, amely egy és oszthatatlan életében uqyan
olyan természetesen termi meg művészetét. rnínt amily magától értető

dően alkotja meg jogrendszerét és intézményeit.
Hiba az. ha akár az Egyház képviselői a művészetet nélkülözhető,

bár kivánatos külsö disznek tartják csak. vagy valami előkelő mecénás
szerepeben kivánnak tetszelegni, akár ha a művészek az Egyháztól a
művészetek "pártolását" várják. A művészetet nem pártolni, hanem
szeretní, értékelni kell és élni kell vele. Amikor pedig a müvészetek
támogatásáról beszélnek. már baj van a szellemi kultúra körűl. mert
az annak a jele. hogy abban a közösséqben, amelyben a művészet tá
mogatásra szorul, a szellemi értékeket igénylő és alkotó erő fogyatk~

zóban van. Az Egyház számára a művészetek "pártolása" nem "előkelő"

társadalmi szerepeból folyó kötelezettség. hanem mínt már említettük,
küldetésének folyománya. lelki szükséglet, a vallás kulturát alkotó ere
jének spontán megnyilátkozása.

A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy az Egyház feladata - hi
vatása a hivek életének meqszentelése lévén - elsősorban a vallásos élet
legelső parancsolatának teljesítése. az Isten imádása. az ünnepek közös
istentiszteletének rendezése, e feladat megoldásával pedig elválasztha
tatlanul együtt jár az istentisztelet meqszentelt helyének. ra templomnak
művészete, A templom természetesen nem a művészet révén, hanem
a felszentelés által lesz szent hely. de szent voltának méltó megnyi
latkozása és kifejezése lélekemelő megjelenésében már olyan feladat. amit
a művészetnek kell megoldania. A szentelést az Egyház végzi. a szent
hely szent jellegét reveláló művészí forma viszont az alkotó művész

lelkében alakul és virágzik ki abból az élményböl, amit a templom
rendeltetése az ő számára jelent. A katolíkns templom rendeltetését
pedig egész természetesen nem a művész, hanem az Egyház határozza
meg, azért teljes értékű egyházművészeti alkotás csak akkor jön létre.
ha az Egyház szelleméből születík meg a művész lelkében. vagyis ha az
egyházművészet valóban az Egyház művészete. .

Ennek az elvnek hangsúlyozására azért van szükség, mert elhanya
golása akár a megbízást adó egyháziak. akár a művész részéről könnyen
eltévelyedésekre vezet. Ha ilyesmi nem fordult volna elő a multban s
nem volna lehetséges a jelenben. nem volna értelmük azoknak az elő

írásoknak, melyeknek megtartását az Egyház szorgalmazta és szorgal
mazza. Mind a megbízást adó egyháziak. mind a művészek csak nyer
nek vele. ha elmélyednek ezeknek a hivatalos előadásoknak a tanul
mányozásában.

Hiba volna ezzel kapcsolatban a művészet szabadságának vesze
lyeztetését emlegetni. Erről csak akkor volna szó, ha a megbízó nem
csak a feladatot határozná meg. hanem a feladat művészí megoldásának
módját is előírná. Ez természetesen nem vezethet jóra. A művész, ki
müvészetéböl él. kényszerhelyzetben vállal ja a legképtelenebb feladatot
is és elszenvedi a munkáltató díktátumát, de művén meg fog látszani
a kényszeredettség. Természetesen ez nem jelenti azt. míntha nem le
hetne tisztán formai kérdéseket is rnegvítatni a művésszel. De erre csak
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az a megbízó vállalkozhatik a műalkotás kára nélkül, akiben magában
is van művészi tehetség és alapos tájékozottsággal rendelkezik az ilyen
kérdésekben. Akiben pedig ez meqvan, nagyon is tudja tisztelni a művész

egyéniségét, mert tudja, hogy éppen az egyéni sajátságok és képességek
legteljesebb érvényesülésétől várhatja. az elérhető legjobb művet.

Ám az a megbízó is, akiben nincsen még szunnyadó állapotban
sem művészi alkotó tehetség, igen nagy segítségére lehet a müvésznek
azzal, ha magát a feladatot tudja úgy ismertetni, hogy attól tűzet fog~

jon a művész képzelete. Mondja meg, mit vár építendő templomától,
milyen értelmet látna szívesen kísuqározní valamely bibliai esemény, pél
dabeszéd vagy szent történet ábrázolásából. mí az a vallásos érték,
amiért egyik vagy másik szeritnek szobrát kívánja felállítani templomá
ban. Hogy mí építhető, festhető, faragható meg - mit lehet elmondani
az építészet, festészet vagy szobrászat nyelvén, annak megállapítását már
bízza a művész döntésére. Nem helyeselhető az olyanfajta építészeti
szímbolíka, mint például laz a néhány eset a gótika korából, amikor
a keresztalaprajzon épült templom szentélye elhajlik a főhajó tengelyé
től azért, mert Krisztus is lehajtotta fejét, rníkor értünk meghalt a ke
reszten. Hisz ha még meg is magyarázzák ezt az építészettel tolmácsoini
kívánt egyáltalában nem építészeti gondolatot, akkor sem Krísztus ha!"
Iálának emléke töltené el a szemlélö lelkét, hanem az a kellemetlen
érzés, amit a szentély elferdülése az épület hosszanti és urlakodó ten
gelyétől szűkséqképen okoz. Hasonlóképen nem lehet képbe szerkesztení
különbözö események vagy jelenetek gondolati összefüggését, vagy egy
prédikáció buzgó intelmeit és üdvös buzdításait.' Míndennek eredmé
nye csak zavaros látvány lehet.

Amennyire szükséqes, hogya megbízás tartsa tiszteletben a művé

szet határait s ne kontárkódjék ott, ahol a művészt illeti a szó, éppen
olyan szükséqes az is, hogy a művész ne kontárkodjék bele a teoló
gíába, ne akarjon feltünní egyéni biblíamaqyarázatával, ne legyen kü
Iön véleménye Krisztusról és szcntjeíröl, hanem ragaszkodjék a karo
líkus hit tanitásaihoz. Ha az Egyház tanítását meqismesí, abban több
inspirációt talál művészetéhez, mint az attól eltérő -- legtöbbször tor
zító - különvélemények akármelyikében. (Ez a torzítás nemcsak a
hitetlen, hanem a hívő elképzelésében is előfordulhat. Az emberi gyar
lóság velejárója, hogya vallásos életben is találkozunk oly jelenségek-
kel, melyeknek a művészet terűletén a giccs felel meg.) .

A katolíkus templom művészete inspirációját csak a katolikus hit
böl merítheti. Nem tehet mást, mert hisz az istentisztelet, mely a temp
lomban folyík le, nem más, mínt e hit megélésének ünnepe, Ebbe az
űnnepbe kapcsolódik bele a lélekemelő és lélekformáló hatásával az az
eqyházművészet. mely méltó erre a névre.

Bármennyire el is sorvad a rohanó élet más területein a mélyebb
értelmű művészet iránt az érdeklődés, az Egyház soha le nem mondhat

1 Még Ratíaeí remekc íben, az Athéni iskolában és a Disput ában sem tényezője a

rnüvészt hatásnak az az elméleti elgondolás, amit a művész térnául kapott, mégpedig
.~yszerŰen azért, mert értekez ást méi: el:Y Raf!ael sem tud festeni.
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iníivészetérőí. :é.s kétségtelen. hogy az Egyházban ma is eleven a mű
vészet igénylése. Azon viszont nem szabad csodálkoznunk. hogy ez az
igény nem mozog mindig a kivánatos színvonaion és a maga kíeléqí
tésére nem mindig találja meg a célravezető helyes utat, mert hisz
nemcsak a hívek,!tanem a papok, sőt a főpapok is korunk gyermekei.
Abban is, hogy egy részük elutasítja, a másik elismeri a ma művészetét.

A helyzet tisztulásának legnagyobb akadálya azonban az, hogy akár
elútasítják, akár kivánatosnak tartják a korszerű egyházművészetet, a
művészetben - régiben vagy Újban - a legtöbben valami fétis-szerű

dolgot látnak: román, gót, barokk vagy modern művészetért rajonganak
s megfeledkeznek arról, hogy az Egyháznak nem feladata, hogy művé

szetí stílusokat teremtsen vagy fenntartson. hanem egyszerűen hívatá
sával jár, hogy életét művészetben is kifejtse, .mert a szellem vagy
kultúrát teremt. vagy elsorvad. A kultúrának pedig integráns része a
művészet is. Hogy az EgyháZ e törekvésének megvalósítása közben ki
alakul valamely stílus, illetőleg hogy e törekvés bizonyos stiluson belül
valósul meg, ez csak természetes. hiszen a művészet lényege szerint
szükségképen stílusban bontakozik ki.

Ebből a tényből sok minden következik, csak az nem, míntha be
széini lehetne kononízált, egyházilag hivatalosan vagy közmegegyezés
alapján elismert és szentesített stílusról vagy stílusokról. A történelmi
valóság ezzel szemben. hogya stílusok egymást váltották. az Eqyház
nak pedig művészetében egyetlen esztétikai hagyománya van, mégpe
dig az, hogy a művészetben is mindig egyűtt élt korával. Ez volt
a helyzet nemcsak a rég multb an, hanem a tizenkilencedik században is,
amikor az úgynevezett történelmi stílusok felújítása és utánzása ural
kodott és hozta lázba a közvéleményt s ez a helyzet ma, amikor a
korszerű művészeti törekvések érvényesülnek. most már az egyházmű

vészetben is. Mégpedig nemcsak a kérdés körül lezajlott és még zajló
viták eredményeként, hanem azért. mert az élet már túlhaladt azon a
vitán, hogy az eqyházmüvészet lehet-e vagy sem korszerű. Ma már
mindenki elismeri, vagy legalább is beletörődik abba. hogy az Egyház
művészete sem lehet ma más. mint a ma müvészcte.' .

Ez pedig azért nem lehet másként. mert minden életnek. így a
szellemi életnek is természetéhez tartozik. hogy folyton újul. A fa is
míg él, fejlődik, élete állandó erösödésben, új hajtások fakasztásában
és nevelésében teljesedik ki. Ervényes ez a törvény az Egyház életére
is; története igazolja Krisztus kijelentését. aki mustármaghoz hasonlí
totta. Amint nem lehet végét látni az Egyház időbeli és térbeli terjesz
kedésének. azt sem lehet állítaní. hogya keresztény emberiség már ki
merítette volna Krisztus hitének egész gazdagságát s kíélte volna an
nak minden művészí lehetöségét. Miért zárult volna le életének éppen
csak művészi megnyílatkozása a történelmi stilusokkal.

Mínél, világosabb és megtámadhatatlanabb a tétel, annál inkább
megvilágitásra szorul, hogy miért találkozott a korszcrű eqyházművé

szet akkora ellenszenvvel. Erre a kérdésre nem lehet a feleletet egyszerű

, Erről tanúskodott a Szcntév vitágsz enz áclót jelentő missziós művészetl kiál'lítá sa is.
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törnondattal elíntézní. Az ok nem mindig a maradísáq volt, hisz az élet
egyéb területein nem ellenállással, hanem rendszerint a tömeqek helyes
lésével találkozik a korunkat annyira jellemző újításí láz. De nem is
mindig a modern művészet sokat emlegetett eltévelyedései voltak az
okok, mert az sem találkozott ákalános, kedvező foqadtatással. ami úgy
rnűvészi, mírit egyházi szempontból kifogástalan és értékes volt.

Ha voltak, mint ahogy állítjuk, hogy voltak értékes, modem egy
házművészeti alkotások, melyek ellentmondással találkoztak, ennek a
különös ténynek magyarázatát nehéz másban keresni és meqtalální, mint
az ízlés általános leromlásában, különöscn az iskolázott társadalmi réteg
ben. Korunk óriási teljesítménye a tudomány és a technika soha nem
látott fejlődese. Nem szabad tehát azon csodálkozni, hogy ez a telje
sítmény annyira igénybe vette a kor minden szellemi energiáját, hogy
érdeklődése a magasabb szellemi értékek iránt megcsappant vagy eqé
szen elsorvadt. Hogy az ízlés mily mélypontra tudott süllyedni, élénken
illusztrálja egy századvégi esztétikusnak az az ötlete, hogy betonból
mily könnyen lehetne mindazt a gótikus szerkezetet és tagozatot kiön
teni, amit a régiek kénytelenek voltak kézzel kőből keservesen kifaragni.
Ime az ember, akinek a művészet nem a szellem megnyilatkozása többé,
hanem bálvány, fétis, amit a modern technika vivmányainak felhasz
nálas-ival könnyűszerrel lehet akár sorozatban előállítani. A művészet

elsekélyesedésének másik jele volt az oly fajtájú szépséqnek kultusza,
amely a nagy és kispolgári élet banális örömeit és élvezeteit szolqálta.
Ezzel párhuzamosan futott - éppen csakhogy nem futószalagon - 3Z

az egyházmüvészet, mclynek jellemzője a szende bájjal párosult üres
érzelgősség s melynek más köze nem volt a katolíkus hithez, minthogy
kompromittálta.

A művészetnek ez a nagy forradalma, amit modern rnűvészet né
ven foglal unk össze, nem egységes jellegű, aminthogy a kor szelleme
sem egységes, amelyből fakad. Voltak, akik csak az újítás kedvéért
újítottak, hogy meqtaqadjanak mínden közösséget a multtal. Ez az
újítás természetesen nem találkozhatott helyesléssel, ha az egyházmű

vészet területén jelentkezett.
Egy másik irány a sekelyes szépségkultusszal szemben, melyben

joggal látta az élet komolyságának elhazudását, a rut kultuszával akarta
meqdöbbentení a filiszter közönséqet. Az eqyházmüvészet területén ez
az irány az üres és felszínes szépséggel a régi primitiv művésze; eset
len torzságát akarta szembeállítani. Az esetlenségnek ez a szenvelgése
két irányban is vaskos tévedés. Azok a koraközépkori "gyenge" mü
vészek, akik a klasszikus művészet formáit próbálták megközelíteni,
esetlenségükben is rneqhatók tudnak lenni. Szenvelgő utánzóik azonban
értelmetlen formajátéknál egyebet nem nyujtanak. Hogyan szolqálhatná
az ily játék a művészettel a hívek áhitatát és lelki felemelkedését? Erre
csak a szépség képes az értékes valót reveláló erejével. Ezen a tényen
nem változtat az a körülmény sem, hogyaszépséget a szépelqö művé

szet rossz hírbe hozta.
Végül egy harmadik iránya művészet ősi forrásaiból meríti az
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inspirációt a művészet meqújításához. Ez az Irány azért nem volt nép
szerű, mert a megromlott ízlés képtelen volt értékének felismerésére.
Ellentmondással találkozott - és találkozik sokszor még ma is 
mert a megszokott rossz helyett az ősi jót kívánta újra érvényesíteni.

.Desiderius Lenz a beuroni iskola megalapitója, Gauguin. a szobrászok
közül Maillol majd Henry Charlíer abból indultak ki. hogy a natura
lizmus útján elsekélyesedett művészetet azoknak az ősi formatörvények
nek felújításával lehet megmenteni. melyeknek' titkát máréllZ egyipto
miak ismerték. de a reneszánsz óta kikoptak a művészetböl. Ismere
tes; hogy Lenz páter művészete nem tudott rendjének keretein túl ér
vényesülni. pedig sem egyházias szellemét nem lehetett kétségbevonni.
sem rút formátlansággal nem lehetett vádolni. A zseniális Gauguin és
Maillol tudtommal nem kaptak egyházi meqbízást, pedig halhatatlan
egyházmüvészeti remekek kerülhettek volna ki kezük alól. Tehetségekben
nem volt hiány. csak felismerésükre hiányzott az elegendő tehetség,
ami megadhatta volna a nyugodt biztonságot és bátorságot foqlalkozta
tásukra. Ez pedig azért hiányzott, mert általában hiányzott a művészet

kulturális jelentőségének felismerése. Mert valljuk meg őszintén: hányan
tartották a müveltséghez tartozónak vagy Ielelösséqteljes hívatalukhoz
illőnek a müvészeti élet nyilvántartását? Ehhez a kérdéshez elég legyen
csak annyit megjegyeznünk. hogy talán egy korban sem kellett az új
művészetnek elismertetéséért és érvényesüléséért annyit harcolnia. mint
napjainkban.

Az egyházművészet területén színte tipikus volt az az eset. hogy
először látni kívánták, mit tud az új müvészet, de nem adtak módot
rá. hogy ezt megmutathassa. Am annál serényebbek voltak a botrán
kozásban ha valami eltévelyedésre lehetett rámutatni; erre akkor volt
alkalom. amikor némelyek (csak azért. hogy haladóknak lássanak -)
helyet adtak a templomban csupán a modernség címén oly műveknek,

melyeknek semmi közük nem volt ahhoz a rendeltetéshez. amit az egy
házművészettöl joggal megkövetelhetünk.

Ma már. ha nem is szünt meg a vélemények harca, a tényleges
helyzet nagyon megváltozott. Először is kitűnt, hogy azok. akik az
újító tehetségek helyett a maradiakat választották. rosszul jártak, mert
nagyon is kétes értékű müveket kaptak. Másodszor elméleti síkon
mozgó érvek helyett most már teljesítményekre hivatkozhatunk a kor
szerű egyházmüvészet értékelésében. Míelött ezt tennénk. előre kell bo
csátanunk egy meqjeqyzést: igényeinkben legyünk szíqorúak, de ne le
gyünk igazságtalanok. Ezt azért kell megjegyeznünk, mert sokakban
lappang - némelyeknél meg is nyilatkozik - az az érzés. hogy ha
már templom. legyen a kölni dómhoz mérhetö, ha szobor, Michelangelo
Mózesához, ha festmény, Raffael műveíhez. Am hogy senki e megjegy
zésünket visszavonulásra ne maqyarázhassa, kijelentjük, hogy korszerü
egyházművészetünk legjobb műveíben a nagy mult bármelyik korával
birja az igazságos összehasonlítást. Erre kivánok rámutatni a követ
kezőkben..

Nézzük először az alapművészetet, a templomépítészetet. Tudom.
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itt egyszerre felmerül sokakban a kérdés: hol van a régi stílusok egy~

séqe, hol vannak a nagy francia katedrálísokhoz fogható hatalmas
alkotások, hogy a római Szent Péter bazilikáról ne is szóljunk? Am
ugyanígy joggal kérdezhetnénk: mikor volt a multban példa arra, hogy
úgyszólván egy negyedszázad alatt, két világháború között.: annyi arány
lag nagy templom épült volna. mint a huszadik században s melyik kor
produkált annyi értékes, új építészeti gondolatot ily rövid idö alatt, mint
a mienk? Csak a kiváló épitészeknek egészen rövid méltatása sem férne
bele egy cikk kereteibe. Az új stílus is aránylag rövid idő alatt tisztult
meg a kezdeti kisérletek melléfoqásaítól.

Németországból csak három építészt említek. Dominikus Böhm ulmi
kis templomától oly rövid idő alatt emelkedett küpperstegi templo
mának klasszikus tisztaságáig s a münchengladbachi kórháztemplom
gyönyörű szentélyéíq, amely haladást a régi korok egy művész életében
igen ritkán tudnak felmutatni. Muesmann csak két templomot épített,
egyet Freílassínqban, egyet Rosenheimban. Az elsőben még vannak
gótikus elemek, de nem utánozva, hanem új életre keltve, a második már
teljesen "modem". Az utóbbi a város legszélén épült, mégis magához
vonzotta szépségével a város lakóit, pedig közelebb találnának régi
történelmi stílusban épült templomokat. Martin Weber amajanmenti
Frankfurtban, ahol Herkommernek híres és nagyhatású temploma is áll,
Szeritlélek templomával kedvet ébresztett a munkás hívekben a liturgia
bensőséges ünneplésére. Hollandiában százszámra épültek modern tem
plomok a két háború között, Svájc pedig az élre került azzal, hogy a
legújabb építészeti formák felhasználásával alkotott krístálytíszta har
moniájú templomokat. Angliában a régiek előtt elképzelhetetlen rövid idő

alatt készült el az óriás liverpooli katedrális hatalmas kupolájával. De
Magyarországon is míkor épült a régi nagy, időkben oly temetökápolna.
mínt Pécsett, s lehet-e kriptát a katakombák szellemével egyezőbben

kiképezni. mint ahogy itt látjuk? Van-e régi templomaink közül egyetlen
egy is, amelyik az ünnepek szertartásaínak lebonyolítására oly pompás
keretül szolqálna, mint gazdag és logikus alaprajzi megoldásával az
ötezer lelket befogadó új csornai templom? A soproni kurucdombi kis
plébániatemplom pedig egyedülálló alaprajzával úgy az oltárhoz fűz

minden egyes hívőt, hogy ott a szentmísén résztvenni külön élmény.
És mikor épült például a győri egyházmegye mai területén a multban
tíz év alatt nagyságra és művészí értékre annyi jelentős templom. mint
1929-1939 kőzött? Nincs ezekben a templomokban semmi védeni vagy
mentegetni való, legfeljebb az, amit a megbízók az eredeti terven mó
dosítottak. Mesterséqbelí megoldásuk is állja régi korok alkotásaival a
versenyt: a komáromi templom üvegtégla ablakai kibírták a tőlük nem
rnessze robbanó bombák Iéqnyomását, tornyán pedig az ágyúlövések
csak oly jelentéktelen karcolásokat okoztak, hogy kíjavításuk feles
leges.

A példákat még sorolhatnánk tovább, de csak a csücsteljesítmé
nyekból ragadunk ki néhányat annak iqazolására, hogy a bátor kezde
ményezés eredményeként márís annyi maradandó értékű alkotásnak
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örülhetünk ily rövid idő alatt. Azoknak pedig, akik nem tudnak kü
lönbséqet tenni jó és rossz között s az eqyházmüvészet újulásában holmi
művészetet, sőt vallásosságot veszélyeztető forradalmat szímatolnak, jó
volna fontolóra venniök csak ezt: az eddig elért eredmények annak
köszönhetők, hogy akik ezt létrehozták az ősi liturgia szellemétől ihle
tetten a szentmíse központi jelentőségét igyekeztek ezzel az eleven mű

vészettel tudatositani a katolikus hitélet ébresztése és fejlesztése ér
dekében.

Hasonlókat mondhatunk az új szobrászat kimagasló alkotásairól is.
Mert ezen a területen is vannak olyan művek, még pedig szép szám
mal, melyek éppen vallásos íhletettséqüknél fogva nyugodtan birják az
összehasonlítást a mult örökértékű alkotásaival. Hogy csak néhányat
említsünk: nem tudok róla, hogy például a domonkosrend nagy alapí
tójának alakját az életszentséqet oly meggyőző erővel sugárzó szeborban
örökitették volna meg valaha is, mint Henry Charliernek, ennek a re
meteéletet élő nagy művésznek a fribourgi egyetem számára faragott
szobra, Szent Józsefnek, mint az EgyháZ patronusának alakja ugyan
csak egy modem alkotásban, a bencés Dom Rcynek a ghorcumi már
tirok amszterdámí új temploma számára készített szobrában kapta meg
eddig legmélyebb művészi kifejezését. Egyik fiatal szebrászunk műve,

a karmeliták nagy mísztíkusának, Keresztes Szent Jánosnak alakjához
méltó, lelki elmélyedésre késztető, szobra sajnos nem eDY templom bel
sejében kapott helyet, ahol igazán helyén lett volna, hanem a Farkas
réti temetőkápolna mellett állott, míg az ostrom áldozata nem lett. És
a belvárosi templom főoltárának kőbefaragott dombormüdísze ugyan nem
válik-e valóban díszére ennek az ősi ternplomunknak? S lehet-e egy
egyházművészeti feladatnak kűlönb megoldását kívánnunk, mint a győri

székesegyház Hédervári kápolnájában felállított remek pűspöksírernlék,

új egyházművészetünknek ez a büszkesége? A Bazilikában készülő

Szent József szobor, az atyai gondviselő szeretetnek ez a kőbeörökitett

remeke is nyugodtan állítható oda annak az egyházművészeti szín vo
.nalnak mértékéül, amit a megújult müvészetnek köszönhetünk. Nem lesz
talán felesleges megemlítenünk azt sem, hogy az új művészet útját járó
szobrásznemzedékünk képességeihez hasonló tőke még sohasem várt
-kamatoztatásra - eddig sajnos alig kihasználva - a magyar kato
líkus egyházművészetben.

A festészet természeténél fogva a legtágabb teret adja a külön...
bözö irányok kísérleteihez. Innét van az, hogy a modern művészetröl

annyit legalább míndcnkí tud, hogy a festészetben "szörnyű" dolgokat
produkált. hódolva a különböző irányok közel két tucat izmusának.
Lássuk tehát, alkotott-e valami olyat is az eqyházmüvészet területén ez
az új festészet, ami a régi nagy mcsterek alkotásaihoz fogható.

Ismét csak néhány példát ragadok ki. Az első modern egyházi festő

kétségtelenül Desídcríus Lenz volt, a beuroni iskola alapítója. Ennek az
iskolának bécsi kiállítása 1906-ban a művészetí élet nagy szenzá
cíója volt. Életműve ismertebb, hogysem részletesen kellene vele fog
lalkoznom. Míndössze azt a két mellképet említem meg, melyet a monte-
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cassinoi apátság altemplomának falára festett Szent Péter és Pál apos
tolokról. A két apostolfejedelem alakját számtalanszor megfestették az
ókeresztény művészet korától napjainkig, de így csak nagyon kevés
szer, különbül pedig soha. E falképek nemcsak formailag ragyogó és
krístálytíszta remeklések, hanem e nagy szellemek világtörténelmet for
máló apostoli lelkületének is meggyőző kifejezései. Nem hiába vonzotta
e nagy mcstert az egyiptomi művészet, az idő és mínden változás fölé
emelkedő örök forma e soha felül nem rnulható tökélye: ebben az al
kotásában sikerült neki ősi rnestereínek művcihcz fogható Si egyben any
nyira őszinte és közvetlen hatású keresztény művet alkotni, míntha soha
sem járt volna hozzájuk iskolába, hanem egyszerűen az apostoli feje
delmek lelki képét kívánta volna tisztázni s így jutott volna el erre a
magaslatra.

Ha pedig arra a kérdésre lehetne válaszolnom. hogy a szentmíse
jelentősége a katolikus ember hitéletében melyik festő alkotásában jut
legmélyebb kifejezésre, habozás nélkül Székely Bertalan pécsi székes
egyházbeli falképét említeném. amelyen a misét mondó Kapisztrán Szent
János, Carvajal bíboros s a magyar seregek élén a nagy Hunyadi Krísz
tus áldozatának oltárára teszik s ezzel eqyesítík elszántságukat az ere
jüket meghaladó szent vállalkozésra. Ugyancsak ő festette meg a mai
ember számára élményt jelentő módon először a koronáját -Szűz Má
nának felajánló Szent István királyt. Ugyanott vannak Székely Berta
lannak azok az egyes szeuteket ábrázoló falképei. melyek al szentek
korszerű ábrázolásának míntáí lehetnének, ha ismernék őket.

Az üvegfestészet régi szépségének felújítása annyira köztudomású
érdeme a modem egyházművészetnek,hogy szinte felesleges volna róla
szólnunk, ha nem kellene eddigi gondolatmenetűuk vonalán legalább
annyit megemlítenünk, hogya nyolc boldogság jelképes ábrázolása a
már emlitett amszterdární templom ablakain - ugyancsak Dom Rey
műve - ennek a témának soha a multban nem látott mélyértelmű fel
dolgozása. Ösidök óta kedves és számtalan remekműben feldolgozott
témája volt a keresztény müvészetnek az angyalok ábrázolása. De
hogy az angyalok hatalmas, szellemek, talán még soha meggyőzőbben

nem volt érzékeltetve, mínt egy St. Gallen melletti kis városka benső

séges áhítattól telitett modern templomának az angyalok kilenc karát
ábrázoló ablakain. A mí művészeínk a lipótmezei elrneqyóqyíntézet s, a
temesvári szemínáríum kápolnájának ablakaival a legkiválóbb kezdemé
nyezök voltak (Kőrösfőí Kríesch Aladár, Nagy Sándor) a győrgyár

városi templom üvegablakairól pedig sajnos most már csak annyit mond
hatunk. hogy bennük a vallásos művészet drága gyökereit pusztította
el a háború.

Ezekben próbáltuk röviden néhány példával megfelelni arra a kér
désre, tud-e felmutatni az új egyházművészet a régihez fogható alko
tásokat. Ezzel kapcsolatban önkéntelenül is felmerül az a kérdés, hogy
azok a maradiak, akik szigorú krítíkájukban csak a hibákat és eltéve
lyedéseket voltak hajlandók meglátni és irgalmatlanul ostorozni, vajjon
mit alkottak és míre mentek mínden újítástól félő óvatossáqukkal? Te-
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hetetlen negatív magata.rtá&ukkal szemben. amivel nagyon sokat ártottak.
a bátor kezdeményezök legyőzve a belső nehézségeket és külső aka
dályokat, új művészetet teremtettek. amely legfőképen azért új. mert
felfedezte a feledésbe ment régi értékeket s így tette szabaddá az utat
az új fejlődés felé.

A fejlődést pedig nem úgy kell képzelnünk. hogy mínden áron
valami újat kell akarnunk. Akarjuk egyszeriíen az adott körülmények
között ma elérhető legjobbat. Az eredmény feltétlenül valami új lesz.
mert az alkotó szellem bármihez nyúl. az életet gazdagitja még akkor
is. ha ősi, sőt legősibb értékek kelnek lelkünkben új életre. Nem a
réginek szolgai utánzása. nem emlékképek utánkérődzése, hanem az ön
tudatos, alkotó erőnek minden más alkotást értékelni és tisztelni kész
tudásszomja és tanulási készsége teremt eleven kapcsolatot az örökér
telmű hagyományokkal; ez ad bíztatast és bátorságot merésznek látszó
tettekre. méltó folytatására azon tetteknek. melyek éppen azért örök
lődhettek ránk értékes hagyományként. mert bennük magát újítva gaz
daqodott az élet.

E fejlődés útját nem lehet előre kíszámítani, de sejthetjük. illetőleg

már most elég világosan láthatjuk annak a szellemi magatartásnak je
leit, amely az egyházművészetben is érvényesül és meghatározza annak
irányát.

A templomépítészethen. mint már említettük. az irányelv a szent
miseáldozat kezdettől fogva központi jelentőségének új hangsúlyozása és
teljesebb bekapcsolása a hivek közösséqébe, úgyhogy a főoltár és szó
szék egyedül érvényesül a templom uralkodó terében. minden más ennek
van alárendelve. A templom külseje monumentális hatású tömb. mely
nek szépségét a jó arányok adják. belsejében pedig a tér arányai és a
fény, tehát spirituális hatástényezők érvényesülnek. Mind külsejének el
részletezese szervezetíleq meg nem okolt formákkal, mínd belsejének el
halmozása díszítő elemekkel vagy ragyogó pompával: csak elvonná a
figyelmet a lényegtől, amit szenvedélyes őszinteséggel kiván ünnepelni
a mai hivő ember, akinek ideálja egyszerűen és őszintén Istent valló
emberség.

Ennek az egyszerű és őszinte emberségben felmagasztosult képvi
selőit kivánjuk látni az ábrázoló művészetek alkotásaiban is. Úgy érzi
a mai ember, hogy ez több. mínt a rangot mutató előkelőség. a nagy
gesztusok. színpadías ünnepélyesség és hősi póz. sőt még. annál a klasz
szíkus szépségideálnál is több. melynek kultuszát némelyek elválaszt
hatatlannak tartják az egyházművészet alkotásaitól. Jól tudom. hogy a
korszerü egyházművészet kérdéshalmazában e~ a legérzékenyebb pont.

Legyen elég ezt a kérdést Michelangelo pietáival megvilágitanom. A
fiatal Michelangelo Pietája a Szent Péter bazilikában méltán csodált
remekmű. Kétségtelen, hogya nagy mester ebben a művében a klasz
szíkus szépséqídeállal telített lélekkel alkotta meg a legszebb Krísztus
arcot, ami szobrász vésője alól valaha is síkerült, s amit megindultság
nélkül szemlélni nem lehet. Kár azonban, hogy nagyon kevesen ismerik
az agg mester palestrinai Pietáját. Ebből a csodálatos műből nem a



szép forma bűvölete sugárzik a szemlelő lelkébe. itt minden forma
annak a lelki megrendülésnek tolmácsolása. amit ez a mélyen hívő seel
lernóriás átélt annyira szerétett Krísztusának megváltó halála felett el
mélkedvén. Erunek a harmadik és utolsó befejezett pietájának hatása
még erősebb és mélyebb, mint az elsöé, De nem rút. nem is lesujtó, ha
nem felemelő. mert lelket ébresztő.

Ha ez a nagy mester még a halott Krísztus ábrázolásával is lelket
tisztit és ébreszt. mennyíre nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy
amint Krísztus műve nem zárult le halálával. hanem a megdicsőülésben

lett örök hatású, az egyházművészet feladata sem lehet, hogy mindig
csak ugyanazon az egy húron pengesse a mai idők válságát szenvedő lé
lek sirámait, hanem hogy felemelő hatásával kisérje azt a szent titok
ünneplésében a világfölényes lelki erő örök forrásaihoz. Ennek a hatás
nak természetesen. a műalkotás művészí alkatából kell kísuqároznía, és
hiába minden erölködés, amely azt akármily ügyes mesterkedéssel pró
bálja elérni. Tehát nem a klasszikus szépséqideál, hanem az Isten közel
ségétől meqszépült, áhitatban átszellemült. egyszóval a Krísztusr tük
rözö ember revelációja a keresztény müvészetlegfelsőbb foka, ahol ez
a művészet - Rónay György hasonló vonatkozásban használt szavaival
élve - "egyszerre megérezteti velünk a vallás valódi tartalmát. .azt
a föltétlen elményí tapasztalati igazságát. mellyel nem lehet vitába
szállni."

Ez volt az Egyház művészetének hivatása, igazi nagyságának alapja
a multban, s ez az egyetlen igaz értelme ma is.

Mistral

A "MIRElO" ELSO eNEKeBÚL
Néhány bevezető szóként e fordítás elé: A fiatal Místral 18SI-ben

kezdett dolgozni provencal tájnyelvű époszán s l8S9-ig irta meg a
tizenkét ének mintegy nyolc és felszáz strofáját. Éppen száz éve rnűve

kezdetének; s ez az. évforduló adja alkalmát, hegye mintegy harminc
strófányí részlet közlésével megemlékezzünk róla. Míért? V álaszul talán
próbáljuk felvázolni illúziók nélkül. hogyan mérték le egy század való
ságai Mistral törekvéseit. Amit ez a rendkivül tehetséqes költő akart.
nem volt kevesebb. mint a hajdani provencal nyelvnek ujra a viláq
irodalomba való emelése s a Míreíc-n és más nagy műveken át a
provencal kultura és nemzet feltámasztása. Az irodalmi kísérlet sikerűlt,

a nemzeti és szocíális tett nem; sőt a provencal hanyatlás nemzeti és
szociális viszonylatban folytatódott és ma is tart. Sőt az a még pattiar
kálís táj és életforma is. amelynek keretébe - az övét megelőző két
nemzedék életidejére - Místral teszi a Mireio cselekményét: fizikai és
gazdasági pusztulás áldozatául esett; Mistral tájai fölött ma megoldatlan
vizlevezetesi. öntözésí problémák boronganak és a ma is megoldatlan
többi agrárkérdések, amelyeknek nyílván majd egy egyetemes francia-




