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ARS SACRA

l<~ sorok h'úja egYI'ZI'" "dííl't t kl'pekkl'l íd:-eet clúatlú"t 1;;'
tett a moderll lelllpIOllll'píU'I'I';íL ,\ hallg'dlól'úg: xo ru i ha n ('fO úi
l;t!úJlol' tiHztl'!dllek iil'''l'lIflií, k i vú lo p<lpi ~,zl'llIl'ly is lleb"üt ['og'

l;dL ..k i -~. m i u t 1Ilú\'il kidl'l'illt~ az ('g'Ylk 1"'U:lI1alo(l ké}) kHp
('SÚIl ezt a Ilwgj(~gyzéHt tette: ,,[Il11(~Jl 1I1Úr csak H ~údat'ok éR 1,01
!J:\"zok hiúlIyozllak", am iv«] azt akarta 11lOll(l<11li, hog'Y a »zóbau
rot'g'ú ópiilet i nk ábh "aló (dl'Hkalllt'úlwk, m in t tcinulorunak. Kiizel
húsz l~" lpll pI <IzMa, dl' a n](l(ll'l"J! (,gyhúz1lliín'·sz,'1, tck in tetóhe u
1Il:'1!: m i nd h; 111,'111 ju to tta k nyugovópoIdra a kl'd{lyek. Olvanuvir»
Ilt'lll IH/gy a Jl'gntúbb az Orl'i(~inlll J\.Ollgi'I'g';'wiú iH HziikRl~g'eHIJl'I;

ta rto ttu, iJog'Y a szüuct n(01kiil z:ljlú vitúhau l1<tng'júl hallassa {'"
a tiihhé-knvéHhhé IlívataloHJlak Il'kinll'lldií úilú:-lIollto[ leszögezZl'.

Az it.t kiivdkezií xo ro k HWg' sZ('I'dnl'k kí:-l'l'l'llli, hogy nem :Iz
,'lgYllevl'zeH "IH~avatotlak", hu nem az l'g-yhúzllIií"észet prohlúm-t i
irúut érdeklődő éH a legjobb érte1emlH'n vett laikusoknnk tekin
teudő egyhúziak éH v ilúgiuk HZÚJllÚrU iis-;ze1"ogla1júk azokat [lZ
ill;l]/veW xzeru pou to kut., .uuulvekk«! I'blwlI a sokat vitatott kl:'I'
t1ésben ejigazod ha.tu nk ÓH az úgyul1\'ezett "IllOderlI" egyhúzmü \.(,
"zet í ullcotú sokk al kaJwl'olathnll Vl'kllll"n)"iinlwt k iuluk i thatjuk.

Mic lóf t uzonban a kúrdús úrdem i túrgyal:ísúl'a téruéuk, ll'
kcl l szi)gezlIiillk: az egyhÚZJllÜ""':-zl't, latin UI'Vl'l) urs sacru, scuuu i
k('pen S"lIl ilZOIIOH a vul lúsos lúrgyú IlIÍÍ\-{'-;zeti,oI. Olyan megküliill
hi;zldb; ez, uurolvrő) a legki"úlúbb clnu-let irúk is legWbhHzör
IIwgfeJedkl'zlIek. Az ngyhúzlllÍÍVÓHzl'!., vagy szen t m űvcszct. mint II

Iwve is mutu t]n, ki I'ejl'zeiten l'gyhúzi (,("Ira és egy1Júzi hasznúlut
ra alkot ó mű vószot." ]~H ('Z nngvou l'outos lllegszorítús.

A nrűvúszuek legterméHzel<'Heblt I)Jet f'orrnája, énjéu<'k leglcJ.j<,
Sl'bll k ibnn tnkoz.isn az a lkotús. Am i ko r alkot, hűnek kel l rua rud
nia önmagúhoz (;:- u valúsM~'g'al kujn-solatos allla azornélves éi
llJÓ.IIYÓ!WZ, alnloJyel a m űv«! ki nk ar 1'<,jezui. J.z egyhúzmíív('$zeti
all.o tástól azo n ha n, unu-lv !egWhlt:-zi)r a k u ltusz keretéül vagy a
ta u ít á- sl'g'l~d(':-zküz{'iil :-zolgúl, elvúl'jllk azt is, hogy tdkólete:.;
ii,·s/.!lalJgban Il'g'yun az eg-ylu'l/: Hzúllcl{'kúval és lanítúHiwul. A két
fl;le híí:-óg ],iizdl esak Ilkkor kerülheti) ,O] az i)Hszcütkö11~s, ha a
)níívl~H7" m ű vósz i Hzúndlolza hnrm o n ik usn n belesf mu! az egyhúz
,,;zúlId(],úha. Mi t aku r :IZ q~yhúz~ Az .lxtc u di":-iiségót hirdetni é:
a Ilo] k<,j·:ej, HZ üd "ii:-Hl'gre el vezl'1n i. ll~zt kel i aknru iu a művésznek

j", lJa l'gy1JÚZlllííVÓH:~di ulkotúsru vú.lla lkuz ik. 1;;:;; még hozzá úgy
l.«l l pzt akarnia, a.hog y az }<;gyhúz ukaria. Nem választhat tehát

.. Ugyanúgy, mint ahogy (IZ cg yh áz i zene SCIlI azonos :1 vallásos zenével. L. a
\"igil:;! F>SJ sz cptc mb cr i svá máb an S, S. ilkvágá Ivjt cvctcscit .
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sem az igazHág kőzvetítésre, Hem a tan í tasrn mús utat, mint
amelyet az Egyház a maga dosnuurundszerúhou megszabott. Ez
természetesen csak látszólag- nagvou szigorú mcsrszorftús, mert hi
szen az Egyház lelki története mindermól jobbau megmutatja.
milven páratlanul változatos megoldúsi lehetőségel vannak ar.
említett két alapvető feladatnak, a dogmák úttal megszabott kere
teken belül is. I~z az alkalmuzkodás {~s az Egyház szándékaiba
való bclesimulús azonban elengedhetetlen feltétele tlZ egyházmű

vészeti alkotásnak. Talán nem is kell k ü lűn huuvsú lvozni, hogy
ez távolról sem zárja ki, hogy egy művószuck a vallással és a
vallásos tárgyakkal kapcsolatban élményei. legyenek ,;s azokat al
kotásokban közölje. Művészi szclllpontból Hagyot és eredetit i"
alkothat igy, dc alkotása «snk akkor lesz e';yhúzTllíív{~szet, ars
sacra, ha a fenti f'oltctcleknek Illeg'felel.

Amikor képzőművészetről beszélünk, a kif'e.iezóssel az (~pítij

művészetet, festészetet és szohrúsza tot szoktu k somruúsan ősxz«

fogni. Valójában azonban egyetlen köziis vonúsuk az, hogy m i nd
CL három ti szemünk közvetítésével lép tuda tun kba. Látnunk kcli
ahhoz, hogy élvezhessük, nuuruukévá tellessiik őket. Azonkívü!
igen gyakran -- az egvházművészet területén majdnem mindig 
együtt jelennek meg, tehát bizonyos kölcsönhatásban állnak egy
mással és együtt harmonikus egészet kell alkotniuk. Ezen túl
menően azonban mínd eszközcikben. mind esztétikai hatásukball
annyira különböznek egymástól, hogy szűkscgesnek látszik kü
lőn-külön tárgyalni őket.

A három közül az ópitőművészet az, amelynek ter-ületén ;1

"beavatoUakon" túl a nagy közönség is tudomásul vette és elfo
gadta az újat, a "modernet". Ez azonban korántsem jelenti azt.
hogy az egyházmíívészetnek ezen az ágán belül kialakult helyzet
tel állnánk szemben.

Az építőművészet - ha gyakorlati céljától eltekintünk
tisztán esztétikailag téralakító művészet. A szópet a tér kitölti'
sével vagy (belülről nézve) a tér lezárásával valósítja meg. :,
szép érzetét az épület arányai, az építészeti elemek harmóniúju
és ritmusa, valamint (a tőrtéuolm i stí lusokban) az egyes építé
szeti elemeken alkalmazott díszítménvek keltik bennünk. Az ópi
tőművész azonban, amikor alkot, feladatát semmiképen sem te
kintheti tisztán esztétikai nak, mert alkotása hiánytalanul meg
kell hogy feleljen a készülő épület gyakorlati céljának, figye
lembe kell vennie azonkívül azokat a technikai lehetőségeket,

amelyek az építésre Jelhasznúlt építőanyag és az alkalmazott
statikai szarkezet révén az építmény formai kialakítását meghatá
rozzák.

Ezzel a néhúny rnondattal múr fel is soroltuk azokat az ele
meket, amelyek az építészeti stílus k ialuk ításában közrejátsza
nak. A kiindulás mindenkor a funkció, amelyet az épület - a
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mi esetünkben a templom - betölteni hívatott. Ezután az építész
nek azt kell megvizsgálnia, hogy a rendelkezésére álló anyagból
ruilven szerkezettel tudja a funkciónak megfelelő feladatot meg
oldani és ennél a pontnál kezdődik a művész szerepe, aki ezeket
a gyakorlati és technikai adottságoka t harmonikus alkotásban
oldja meg. Műve akkor lesz valóban szép, esztétikai igényein
ket kielég ítő, ha ez a harmonia valóságos és az alkotás őszinte,

tehát anyagnak rnutatja azt ami anyag, szerkezetnek azt ami
szerkezet és nem mimel mást. Mert a még hozzá nem értő szem is
azonnal észreveszi - ha máskép nem, ösztönösen megérzi - ha
valamilven szerkezeti elem csak hatásvadászat kedvéért, céltalan
díszként van alkalmazva.

Elég egy rövid pillantás II történelmi stí lusokru, hog'Y felis
rueriük, hogy az alkotásnak ez az itt leírt folyamata, ha talán
Hem is tudatosan, de így ment végbe a műtörténet minden iga
zán nagyalkotásáná1. A keresztény stílusfejlődés alapjait még'
ct pogány, görög, majd római világ- rakta le. A keresztény világ
azonban nem tudta egyszeríien átvenni a pogány templomok
('~pítési módiát, mert a pOgÚJlY templom Iunkciúia egészen más
voll A pog á ny templom Hem volt a hívek összegyülekezésének és
közös istentiszteletének szinhelvc, hanem szcntélv, ahová csak a
kevés vúlasztottak léphettek be. Eílért megelégedhetett az oszlop
-orrul körülvett, egészen keskeny és kis befogadóképességű ternp
lomurrel. A katakombákból kijött keresztény világ templom
{'pítőinek azonban arról kellett gondoskodniok, hogy a kőzös is
tentisztelet sz.inhelvóül szo lg áló templom minél tágasabb, minél
nagyobb befogadóképességű legyen. Igy alakult ki a pogány vi
lág építészeti elemeinek felhasználásával az ókeresztény bazilika
tipusa, amelynek térbeli beosztása is mindenben megfelelt a val
lásgyakorlat akkori mód.iúuuk. Mikor azután a kereszténység fo
kozatosan meghódította Európát, a pogánykor emlékei - nagy
részt a népvándor-lás pusztításainak következtében is - mindiu
kúhb elhalvúnvultak megszűnt a híveknek az ókeresztény vi
lúgban kialakult két táborra (beavatottak és katechumenek) osz
tottsága, ami a bazilika-stílus kialakitásánál döntő tényező volt.
A f'elvirúazó, most már életérzésében is keresztény építőművészet

kialakította a maga sajátos. kizárólaz keresztény talajból nőtt

stílusát. A középkori templom töretlen vonalban fejlődött a kez
detben vaskos és nehézkes román templomoktól a finom csipké
zetű, szinte mindenestül az égbe repülni vágyó gótikus székesegy
húzakig. De bármennyire a középkori ember Isten felé forduló
lelkületét sugározzák is ezek a templomok, az anyaghoz és H

szarkezethez való hűség végig jellemzőjük maradt. A gótikus
katedrúlis oldalát díszítő páratlan sodrású támív-sorozat valósá
gos szerkezeti feladatot töltött be. Nélküle az égbe nyúló, vékony
osslopkötegek nem tudták volna a temp!omfedő boltozatot meg-



tur-tan i. Az ugyancsak a gót stíl usú templomokat jellemző és a te.N.
plorn belső terét három, esetleg öt hajóra osztó oszlopsor-ok szi n
tén il szerkezetből folytak. Nélkülük az építőteehnika akkori ál
lása mellett nem tudtak volna akkora belső teret áthidalni, A
kor építészei kénytelenek voltak tehát a sűrű oszlopkötegeket fi('

g ítség'ül hívni, holott az ideidis keresztény templom az, umcl v
Ul1Il az összes hívek jól látják az oltárnál leiátszódó szer-tartásokat ,
Amikor a rennissance-bau Brunelleschi nierész próbálkozása.
amelynek eredménye a firenzei dóm csodálatos kupo lája lett.
megnyitotta az útat a tágas templom-csaruokok áthíllalúsúÍloz,
feleslegessé váltak az oszlop sor-ok és az- új stílus el ir; ha.~·yta

őket.

Az azonban már messzire vezetne, ha itt most részleteklw
menő műtörténeti méltatásokba kezdenénk éR ki' óha.itanók fej
teni, miért és hogyan váltotta fel a gótikát m indeu idők le~'spiI'i

tuálisabb és a maga nemében legkialakultabb teurplomép ítószcti
stílusát a renaissance pogány emlékeket idéző világiassilg'1l. és
hogy ez a pogány világiasság hogyan lett keresztény megint, .IP
most már egészen másfajta lelkiséggel töltekezve a barokkban." .\
mi szempontukból itt csak az a fontos. hogy m iudezek a stílusok
ugyanakkor, amikor teljes mértékhen kihasználták az abban ;~

korban adott technikai lehetőségeket, eg;\,iclejíílcg hú k ifejezo i
voltak koruk lelkületének és élotórzésónok. A gótika is vagy a
barokk is spontán kivetítödésc volt egy kor v iláguézetének {'S

esztétikai magatartásának, és a ko r olyan mértékben magáé» n:\
érezte a stílust, hogy egy"zeriíen tudomúxt "em vett róla, h,)',:,'
előtte máskép is ép ítkeztek,

A barokk művészei gondolkodás nélkül barokk stílusban fl"
jezték be a félbenmurudt, vagy részben el p uszt u l t gótikus le:!I'
plomokat, vagy --- ru in t az a bóm1Í Szent István Dóm eset<'-!H' il
történt -.:.. egyszerű cn te le ruk túk iJket barokk oltúrokkal. Eszii);!)('
sem jutott. hogy ez esetleg stílustnla!lsúg, Inert nem is tudl:í:;.
hogy ők valamilyen stílusban ópítkeztek. Elsl; olvasúsru tal;lJI
meghökkentő ez a megúl lap ítás, de u továbbiakban látni fogjuk.
hogy az cgósr. probléma kulesa valahol itt van. 'I'ermészetosr-»
nem úgy érteudö ez, hogy a barokk művésze] - hogy a Pl' III I,

nál maradjunk -- nem voltak tudatosan alkotó m űvészck. ;';:\
gyon is ismerték művészetük esztdikai elemeit, tudatosan alk.rl
maxták és állandóan tovább fejlesztették azokat, A stílus-fog';doJ!l
azonban abban ar. értelemben, ahogyan Illi haszuál.iuk, i smcrr-t lt-u
volt számukra. l'}z a 19. század terméke éH iissze[ügg a törtene l
mi tudat kialakulásúval. A renaissnnce, vagy a barokk művészr-i

.. Egy neves műtörténész jellemzése sz erin t a gótika az embert és az eg é sz vi
lágot az ég felé emelte, a b a r okk pedig a menn yor sz ág ot hoz t a Ic a {ö!cre. Öss:,~·s.

sz entjelvel és felhők között röpködő angyalaival együtt.
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sem voltak egészell érzéketlenek régi korok művészetével szemben.
hiszen a renu.issauce-ot a klasszikus római építészet ihlette és
a renaissance egyik kiváló épí tésze, Vignola volt az, aki ponto
san felmérte és k ielernezte régi római (~[liiletek arúuvait, De a
régi Róma inűvészetóből ők csak a formai elemeket vették át,
alkotásaikból ugyanakkor egészen más szellern sugárzott, egy más
kol' lelkülete nyomta azokra bélyezét. A gótikát pedig elavult, az
iivékénél alacsonyabbrendű barbár m űvészetuek tartották, érzé
ketlenül mentek el mellette.

A történeti és azzal párhuzamosan a művészettörténeti tudat
kialakulásával azonban valami egészen új jelent meg az emberi
szellem történetében. A 19. század az analizi s százada lett, II .tudós
(~l'\ művészettörténész egyszeriben távlatból kezdte nézni a művé

szetek fejlődését és felfedezte azokat HZ összefüggéseket és tör
vényszer űsógeket, amelyek ezt a fejlődé:"t irányítoiták. Irúnyítot
ták anélkül, hogy az elmult korok niűvészei erről tudtak volna.
A művészetek iránt érdeklődő és fogékony emberi lélek számára
egyszeriben feltárult az elmult korok művészetének minden szép
sége. Egyik sem volt idegen szúruáru, mindegyikben tudott g yö
uv.irk ődni, de ezzel egyidőben valamennyi múzeumi tárggyá lett.
..\ stílus -olvasvalami lett, mint a jelmez. A templomépíttető elé
odatették az albumot, válassza ki az ízlésének legjobban megfe
Idő stílust és a műtörténeten nevelkedett építész a megrende
lésnek megfelelően szállította a román, gót vagy barokk stílusú
t e rveket, A kor, amely a régmult idők művészeti kincseinek fel
t á rásával és értókelésével hallhatatlan érdemeket. szerzett, ön
II I aga művészi szempontból meddő maradt. Sokan a mult század
ba II bekövetkezett általáno:" laicizúlódással ('S a szellemi élet sze
k u lur-izúciójával magyarázzák, hogy a templomépítés ebben II kor
hall semmi újat nem hozott. Holott a profán építkezést ugyanez a
rotrospektiv szellem jellemzi ebben a korbau. Valójában az tör
tr-nt, hogy a művészet terén bekövetkezett tudatnsodás halálos
(·,'npitst mért a művészi spontane itúsru.

Természetes azonban, hogy ez az állaput így nem mereved
hetett meg. Az épitőrnűvészeknek előbb-utóbb meg kellett érezniök
ellnek a stílus-utánzásnak alapvető haz ugságát.

Hiszen nem csak az épületek anyaga éH szcrkezete vol t már
(",éRzen más, de más volt a kor lelke is. Már Jledig egy kor lelke
éi" életérzéHe mindig dön tő tényező a templom esztetikai kiala
kításánál, De túl ezen a szemponton egy másik tényező is közre
játszott fi fejlődés új irányba terelődésénál. Emlékezünk rá, mi
lven fontos szerellet tu lajdonitottuuk a st í lus alak itásnál az anyag
nak és a szerkezl'tnek.I<Jzen a téren a vasbeton megjelenése for
radalmi változást hozott. Gondoljunk csak egyre. A Szent Péter
Dóm 43 méter átmérőjű kupoláját csak úgy lehetett átboltozni,
!log"y a kupola Iulának kezdeti vnstagsága G.rí méter és ez az irtó-'

565



zatos faltömeg a kupola tetőpontján 1.:í móte rnvire keskenyedik
el. Ugyanakkor a jénai Markthalle 7;' méter átmériJjií ku polájá
nak vasbeton hé.iboltozuta mindössze 7 'pentiméter vastag.. Ez az
egy példa is elég annak a bizonyítására, hogy itt valami egllszell
új jelent meg és a technikai Iehetőségekuek PZ a szinte korlát
lanná válása esztétikailag is egészfJJl új utakat kíván..Mindeu
őssiute művésznek meg kellett éreznie menny ire fíamis és 11 stílu«
alakulás minden immanens törvényével ellfJllkezö az olyan mesr
oldás, mint amilyen például a budapesti Lehel-téri templomnúl
történt, ahol a legmodernebb vasbeton szerkezctro drótokkal VRIl

felfüggesztve a gipszből készült álboltozat, es ak azért. hogy a
templom a román stilust utánozza.

Az építészek tehát hozzáfogtak az új auvuzrnak llS új ter-hul
kai lehetőségeknek megfelelő új stílus kiulukitásűhoz, ~l úr az
elsi; próbálkozások megmutatták azonban, mi lyen nagy l'S szin
te megoldhatatlannak látszó ez a feladat. Most derült ki, lllilyell
óriási kerékkötője a spontaneitásnak a művószettörténeti tudat.
A művész érzi, hogy avkezébe adott új és szinte korlátlanul en
gedelmeskedő anyaggal és szcrkezettr.l valami ú jut kell kezdenie,
de agyában és újjaiban ott kísértenek a hosszú m űtőr téuet i stu
diumok emlékei. Menekülni akar től iik, de mi kor ('eruzájitt a pa
p i rra teszi, rajtacsípi magát, hogy elsősurban az értelmével dol
gozik, hiszen a műtörténeti analizise k a kisu.iiúbuu vannak é",
pontosan "tudja", mik a stilusalakulás Wrvényszeriiségf'i. Mi
'mást tehet ebben a szorító helyzetben, minthogy az anyaghoz
és a szerkezethez menekül. Ez a mazvarúzuta ,l "modern stílus"
-ha ugyan ilyenről már egyáltalán beszéllwtünk --- ú ey neve
zett tárgyiasságának. Az első moderu templomok esztdikai ki
alakítását kizárólag ezek a ,tárgyias szem nou tok határozzák meg'.
a funkció, amelyet be kell tölteniök és a rideg vasbeton sze rk«
zet. A történ!l!mi - leülönöseu a barokk - - stílusokban ópült teur
plornok megHzokotl aranyos pOIllIJú:júhoz kópest természetesen ri
degneg, si vúrnak tűnnek ezek a templomok. Díszf tménv eg-yáltalú
ban nincs bennük. De meg kell értenünk: a modcrn építész nem
tud díszítményt csinálni. A díszítmény m i nd iu jellegzetesen ér
zelmi, emocionális dolog. Ha valakiheu n inel' rá indítás, csak 3Z

eszével tudna díszítményeket kitalálni és ezekről első pi IIanatra
mindenki megórezné az ösainteséz h iúuyát.

Vannak, akik azt mondják, ez ueru marad ]11 indig így és hi
vatkoznak arra, hogy m inden nagy stílus ilyen puritán egysze
rüséggel kezdődött, Ma ezt még nem láthatjuk előre. De ezt a
nagy ugrást, ezt a gyökeres szakítást a történelmi reminiszcen
ciákkal meg kellett tenni. N em lehet egy modcrn v ilágvú roai ut
cán tör-ténelmi jelmezekben sétálni. Az, hogy az új utak keresé!"!'
még sok szertelenséget kitermel, emberileg és miívészileg is ért
hető. Amint hogy érthető az is, hogy itt-ott, akaratlanul. a tiirtl'-
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nelrm remiuiszceuciák is megmutatkoznak. De az elindulás meg
történt,

Talán a kelleténél kissé hosszusabban időztünk a modern
templomépítő stílus kialakulásainak uehézsógeinél, de - mint
látni fogjuk ~- ha pgósílen mús i'ol'l II ÚIJUn, a kÓllZŐlll űvészeteknek,
a mi esetünkben tehát aíl pgylJúílnlÍívl~szetllek k ót m ási k úgúban,
a festészetben ós a szo hrúszutbn n is sok tok i ntetben hasonló gyü
kere vmi a problúmú.uuk.

Az ópítóművésíleítel sze m hcn , amely m i ndr-u psuibm valami
új valósás-of teremt, a festóswt ÓS a szobrúsílat ábrúzolo m űvé

"zetek. A művész á.ltu lu k vula m i már mesrlóvő valóságot, illetve
az ó p valósúggal kapcsolatos ólmón)l-t kőzl i velünk. Már ez a
l!legfogallll:lzús is lllegnHlgyarúzza uúm i kép, m iór t júlszott a fes
tészet és a szobrús/lat hosszú időn út u lú rr-rulult s;;pl'epet az épí
tÓI;Zet. me lle tt, A figurativ ábrúznlús az el"ií i l! iíktő l kezdve ál
laudóan szcrepelt a kerosztónv m ű vóazotbeu. Már a katakombák
falain is találtak festményeket, az ókuresztónv idííkhelt pedig a
uiozuikot hnsznúlták rel a Szeutirús vagy a szeutek élet« egyes
jeleneteinek ábrázolására. A k őzópko r i templomok urú.r a freskót
is ismerték l~S uuvu nnkkot- gazdag szobl'úszati dísz i" ékített!'
iiket. {JgyalwsHk a küzépkor alakította ki a legiel legzetesebbeu
<zalo-á lis lllÍÍvl'sznti ágat, az iiV(~g'lll07aikot.

Bon n ü •• k ot azonban a kÖZl~llkol' I'igul'ativ illíívó,.,znte e pilla
nathan csak annyiban órdekel, hog'Y HZ PI~o'h;'iZllliívb;zetbC11 ruu
tatkozó Illct!,)l'n irúnvzatok ÓS az nzokat JI1{d:a,ú írúsok clőszcre

lettel h ivatk ovuuk a közópkor rCHtéHzcU'l'c ÓS szohrnszntú ru és a
m u ltbó l ezeket ("rzik legközelebbi ro kc n uk un k.

l-ligTid Uu dset világhírií regényében, a. Kris tiu Lavrunsdaí.ter
han leír ell:Y tn u uls.uro« jelenetet. "\ fiatal Kri-it in t il niegye
székhelyén (~I';Y nupru E(Jyin f'rá ter gOE(Jjuinl híl.za a/lapja és
I<:dvin felviszi a Il:ycrmc!wt a teru nkuub.ui l'elúliított állvúnvru,
amely(\]! a tomplum kifpsJósóvel roglalkozik. A képek egyikén
11 g-ycrlllek vódűszeJltje, SZl'llt Kl'i"zlilla ]Út!IHU), lábuinál az ör
dögi;t jelk(il)('zíí és a szeutot eln yel u i ak ar» súrkúnnval. A gyer
J! lel nek feltíínik l'S szúvú is teszi, hog'y a sárkánv sokkal ki
"ebb, semhogy a szentet elnvelhotuó, Nem is tudta elnyelni vá
laszo lju II ll'g'l!a~",yohh terml'szde"s6g'i~1'1 a köz{~pkol'i reHW. Hi
szen Szent Kriszt iuu I'rényei olyan Hagyok voltak, hogy ahhoz
1:ópest az önli;g' m inrlen eriHcszltése eIW,-pii!. j;;" ugyarJÍgy ma
;:'yarúzza meg egy músik kúpcu azt is, m iért olyan aránytalanul
lil'si a szeutnek a hegy felett le!legií alak.jÚJlOz kéllest a hegy
(" benne a barlang, amelyben ~zent ~nlli'. a tú rsuival eg'~'ütt me
lwdéket keresett. i .... Z igaz, hogy ök a barlangban laktak és a lH'gy·
liez képest kiesi nek érezték magukat, de ez csak azért volt, mert
alázatosak voltak. Ha tudatában lettek vo lna erényeiknek és tö
k életessógiik nek, az e!~ósz hegy úgy összezsuaorodott volna hozzá-
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juk képest, hogy mint l~gy marék homokot. a tengerbe szórhut ták
volna,

Sigrid Undset ezzel a kis jplenettel iisztiiuiisen a lényeg[m'
tapintott aunak a kérdésnek, amiről v('g,;ö fokon napjainkban a
legtöbb vita folyik. Ez a kérdés az, hog'y a le:,tő vagy a szob
rász, amikor 11 valósúgban meglévö alakokat. tújakat vagy meg
történt esemenveket úbrúzo]. vúllalkozhatik-e ana, hog) Whbct
mond el uek üuk. miut a mun nvi cgyéhkt~1l1 szo unnel h'!thatú ('S

hogy h i vatása-e a festií- VWD' s:.lOhrús:/lIlíivésznpk, hogy lelki
élményeket és szellemi igazsúgokat kÖ'l(iljilll velünk, A közéjrkor
szemlélete számára ez nem volt ]lrohlélll<l, h iszeu a kcj.zöművé

szet az eg ész k özépkur folyamán kifp.i.,zel1('n szukrú.lis jelle~ii

volt, eszközül szolg ált a hitigazságok és erldilesi tanítások ViZH

ális meg'jelen itéséhez. Ezzel a szorepóvel «suk a renaissanceball
(''S az utána következő korokban szakított, .\ !'('II;;iSHallce-tól kezd
\T vívtu ki magúnak a festészet és a szohrász.n. is az autonómiát.
S;',emeit ettől kezdve szev,ezte II földre, a f<ildi tú iuk ru t·s az cm
berekre, A renaissance festőt az ember testi mivolta és az ől

körülvevő fizikai világ érdekelte, a trauszeeudeus igazHágok iránt
kevés érzéke volt. Csak azért festett Illeg' annyi vallásos témát.
mort a megrendelők -- legnagyobbrészt p api személyek-- így
kívánták. Nem kétséges, hogy ez az untrnpoor-utr-ikus -rn űvúszet

legmagasabb és talán soha túl nem szűrnvalhnt» eS!Jl'sait érte 1'1
ebben a korbn n.

A barokk már ismét egy spi r i tu álisnbh, ég felé fordultabb
embert és emberi relációk at mu tat hl'. A ha rok k szobrászat iveu
gyakrulJ bámulatos l'okonsúgot m utut :, J"g',;rettl\'bb gMikuH s~oh
rássattul. A7. ég és föld kettős vonzásáhan t'li) s e vonzások k ö

7.ött szeuverlólyesen küzködő ember ,;"lmlik Illeg' a barokk kor
egyházi miívein és mint az Ópítészetben. úgy II festészet és szob
rúszat terén is napjainkig 1'7, volt az utolsó e!4'yházmiivészeti
kor, arn ikor valúságos éhn{~;í)' II mű vébe n h i vő IIJiívÓs7. közlésévr-I
jelenik Illeg szernűuk előtt.

Ami ezután jött, ha Inál' í'ormúbuu is. dl' hnsou ló folyamat
vrIt ahhoz, amelyet az ópitűm íivészet elsekólvcsedésébeu hpasz
taltunk. Megvúl tozott a kor, megvúl tozot.t 11 lelkiség, az coIetérZl);
is, de a művészetben --- lerrulábbis a7. egytdll'.míÍ\'észethell - - ez az
új lelkiség nem tudott jelentkezni. Nem is je!elltkezlwtett, mer t
hiányoztak belőle azok az eleven erők, az a luvatáxtudut, amely
elengedhetetlen feltétele m indun nagy a lkotúsnnk. A prl/J'!LlI fps
tészetben már a 19. szúzad k őz« pétöl jele 1\ Uwzö uj raj ta i [,:'1 il yw
tok ihletésükben t~S az emberrel t·>; a v i l.u; dolgaival lÜlp\'so!alos
állásfoglalásukkul is oly távol voltak a sznk rú li« jelle~~tiíl, h(i~.\'

az egvházművészet itt egy:-zprÍÍen letért a küí\iis útról, amelvon
addig a profán m űvészeltcl együtt haladt {'H mi ntú u ujn l li"lll

tudott k itcrmolni, konzurvá l tn llr, utolsót. II luuok kus j(.jJe~·íí!.



Kiizhen 11 p ro l'ún mű vészetben egy I'nlekes í'olvamat játszódott
jn ;'liJ"lyrúJ ri;vide/1 "It!~~' kr-ll elll!{,j;pzniink. hn nont osa n meg
akarjuk I'rtelli a rnostanábau un nyit vitatott urohlérnákat. A. kér
dúsllek itt ügy érdekes szoeiológiai oldala is jelentktlZik. Ugy:,;zól
vúu a IR. Hzúznd vógéi,~' 11 m ű vészek f'osrlulknztatásn a?: Eo,-yház
nuk b; eit:>' arúnylag'kis szú mú társadal III i rllie~'!lCk kiváltsúca
t;" pusHziója volt. Az út!ag kisember 11 m ű:..ész('tte! (':-a7.;: a tem p lum
hn n találkozott IlS amit ott látott, nem nézt« k r i t.ikus szenunel,
hanem ev,yszerííen elfog-adta szépnek. Ezt unuál könnyebben meg
tFill'tít', me rt h.irrn ilveu korhun éJt, a kornak meg-volt a maga
sajá1ps lel k isóue. amely őbenue ópppn olyan e leveucn élt és ezért
;1 kol' művészetét is lelkébő! lelkedzettnek l'l'ezte, A f'raneia 1'01'

ruda lo m után a J1agyszúmú polgúri réteg reltiiri'Hllvel a kép, a
:-zo!JOI' í'S ú ltulúbn n a mű vészeti alkotás közszükségleti cikk lett.
Az urisztok rúciu és llen](~sség helvét elf'oz luló polgárság lélekta
Iliia!.~ könnven Jtleglll:lgYHrázhatú morlo n k icsibeu HZ elődcit kezd
ft· maj mul n i. A bórkuszá.ruvák az olasz f'őúri kastélyok architek
t urúját u tú uuv t ák vukolattal pótolva a furagott köveket, és a
\H'rmük !í'vil lakások H1egteltek szobrokknl és képekkel. Ezek il

képek {·S szobrok azonhall körfllbel iil úgy viszonylottak az igazi
lIag~' lIlííví,szethpz, m i n t a bérkaszá.rnvák a'~ olasz palotákhoz, A
!ll.~ \'('s;~(,tpk pial'ún olyanok .ielo nt«k llltlg tömeg-es mecénásként.
nk ik nok SPIIl műértői felkészültsége. se m ll11yag'j lel1eWsége nem
vnít a rún y Im n az ambició] lik kal.

NPJII k ívúujuk rész.leteiben kővet.ni ezt a fdlót!ílsi f'olvamatot.
.\lár ni'. edd iz elmondottuk is elcg-ell(l()pk a nn ak a helyzetnek
Jlll"n·ilú~dt{u.;úhoz, amely szükségkílpen n ruűvészet úgynevezett
'.'df"úg,úhoz vezetet t. A l!), század, s(it még az !lilt kiivetií néhány
l"dizul j s m űvúszeti téren a szétesés századn lett. Míg a régebbi
k o rok buu e<r,yhúzlllíívészet, profán IIIÜvéf';',C t és műélvezés - leg
,,';'tlJlJi:- esztét.ikailug - (~gyvel'etííek vojtnk ílS természetes összhang
i-, vo lt közöttük. most útjaik szétváltak egymástól. Az cgyházmií
\'{',,\/(d heu az akndérn izm us ílH a g iccs harauódzott cl, a nagykőzőn

,,('u: ';-lt"se 11J(><!,TPke<!t a naturalizmusnúl, II profán művészet pedig,
";';Ii;;bhis abban n részÍ'lwn, amely nem akart mezulk udni a ki
iddklilt közízléHsel, a k isszámú "beavatottak" magúnügye lett.
(Ily,,!! ,íelellHí~gg'('l á l lu n k itt szembell, umelvre eg,YHzerüell nincs
liirt"'Hdllli u nulóz iu. l~:s II IIIűvésze! m iu dcnk or ruegvnl t egY8égé
Ld, p s:d,t(",(,sp okozzll a )pg'tiihh v itát és 1'ó1reílrtési.

g'r(lJ ,l 1)( n t o n vi,sw kell térniillk",'olltio!atsUI'UII'; kiinduló
;)f)J\tjúhoz. Il Nif.!,l'id l:ll(bpt ,ielClwtének kaucsá.n felvetett kérdés
lJez, ~'Jl"\'PZ('~PS(l[\. lHI7~'Y Ili' úhrúzu!ó IllÜVIlSZet - h~g'yell az kép,
moza ik. ii\p;~'restJil("Il'y vu-rv szuhor vá llulkozhuí.ik-e tisztilll vi
zn;'tli,'an nvm lIlegl'og!JIl1l') vu lósúgok és uzokknl kapr-solatos él
Illlny"k kiizll'sl'l'e. A k üiöuböző izuiusok kezdcménvezői. akik
lIKY1UÚg'," Illint II !!i',t!el'i1 {pítl'sZet p!sií Útliil'iJi, 'a maguk mű-



vészeti területén szintén átélték a m űvó-szettőrfóuet.i tudut rab
ságából szabadulni akarás gyötrelmeit, jól áe:r.ték, hogy a kúrdés
re csak igennel lehet válaszolni. Hel vescn láttúk azt is, hof,'7 az
akadémizmusban és naturalizmusban megTokedt míívészet nom
«sak hogy meddő, de alapvető míív{·s:r.i szúnll{ohdlall is ]l'lIiyatlá:,.j
jelent az elmult korok nrűvészetóvel szemben. E kezdemúuyezéaek
között Rak volt a tuhó és szel·t<~IC1I. h~'('ll~!:~akrHll iel:g'('tj t ú l heli'
nük az intellektuális elem. amit az is hizo n y i L, hog~ a !dilönbiiz<Í
modern művészeti irányok képvise lő i kii:r.iil soku n 1a rtottúk s:r.iik~

ségesnek. hogy a maguk művószetóuck igazol;\s;"r" elllli'·ldet dol·
gozzanak ki és azt írásban is ml1g'llwg'Y<lI·úzi\úk. s ('Z ,nég a
jóhiszem ű m űúlvozőben is -~ gyallú1 kell. Mort a i'(,,'·;j{)llPk <li:

eesetjével, a szobrúsznuk II v{1siíjéVlo) kel l l. iv ivn in il mag;' i!~'aziil,

De ismételjük, ha szép szúnnnul akadtak i", a d ivutt n l "llnl'dó kez
deményezések. ez seunniheu S0!1l iga/,olja ;17. nk;:di"I:ii:élllll>' cluta
,:ító bírálatát, amely a k lusszik u» eliídiikl'(' valú hi va tkozáss«!
hangzott el. Az a novellisztikus uatural izuiu s ugyanis. ;lI11l'ly a
legutóbbi időkiz' a;" egyhili:rníí,,{'s7.elh"ll i,; llral 1

( \ )( L'l vot l, St'lllllli
képen sem tekintheti Jllngút akár a j'PI;ni:-:s;:'li"l.'. nkúr a iJ;tl"okk
tradiciók folytatójának -- Inóg Ita rúiu k i!;ndkozi 1,,: j". Illert eSll)

egymás mel ló kell tell Ili egy ignzi ha rok k ",:-; c;."~'. mo ndj uk a sz;;
zadforduló túján készül t ilYl'1l kla,;szicizúl,') 0ItÚl"d'1p"j ""; azouuu l
szembetűnik az utóbbinak laliu6sú~'::I. ki)i:i)n,'-l~!!:l':-;:,("g('. l{>1('ktel('IlSl'~

ge. az előbbinek szárnvuló leud ii iotúvo l ;;;:l'l)l!Ji'IJ.
Az igazi IWgy festészet {'l; az i;..::azi i1a\~:' SZOhi'Ú";,,11 mi ndi ..,,·

többet adott, mint a vizuúlisun megragadlta(ót. Tiihl,t't i,,; kellett
adnia, mert m{~g az egyszeríí port.r« is ('sid, akko!' j,',. lJ,l hiHS7,abb
nézés után egy;.;zerre «suk l11dtel telik Ille;;' l's Ill'Ill (~,.;nk azt uio nrl
ja el, milyenek voltak az (:Ii) alak nrr-vuuúxa i , hauciu j;ij::yptíti
az egész egyéniséget, arnelvet u n nak idciéu H7. ld il I'lllbenli'k mm,
csak arcvonásni, hanem hes7.t,.uje, tHldej tl':;e i {·s l'g{~s;r, l,i<OZgÚSH
is elárultak. Az áhrázuló m űvószeu-k azo uba u III{'~'" ('IllIl,] jiibl)\"('
iR vállalkozhatnak. Az ember turlutvilúau tel vt- ",101 oi:.'IOI MlJll'
nyakkel és benyomásokkal. amelyek a lu-n il ü n k rej li; {1 ..; a ill i nket
körülvevő kozmosz csodálatos össze i'iigg{':-;I'i t riig'zí t i k, (,:s 1'\ h-hot-»
képzelni iguzibb feladatot a mű v{~sr. szú lllúra, III i111 uzt, !lOgy ö.
akiben sokkal intenzivebb ur. életérzr'~s. Iliint a tiihl,i 1'111!),~rlJl'lI.

a maga művószctónek e;.;zkiir.pivel tllda!o:-;íts<I lu-n n iiu l.rt ,,/.,'ket az
élményeket és benyomásokat.

Bennünket, akik a kónzőunivószctek tl'n"H .it'lt'1I1kpzil 1'1 ,i :~ezuf'

ményezéseket az egyházrnűvészet szeutpo ntjúbúl nézzük. kiiliiljll
sen közelről érint ez a prohlómu, h iszeu il Illi k('],(lsr.t{·ny {deU'j'!":'
sünk különösen nagy mértékben vau út Illeg á tszővv« traIlS:WPII'
dens elemekkel és ezek a transzcendens d('lllel, é!'l) Illy va!t"l,.;;-ig-lI
sak számunkra, mint a fizikai világ v izuúl isau llIegrugadhuio
képei. De próbáljuk egy példún bemutatni moudun ivu lon kut. ['~g~
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stuttgarti cemplom plébánosa meg- akarta. festeni egyébkéut uro
<lern stílusú temploma. számúra Duns Scotust, a nagy kőzépkori

gondolkozót, aki unuukide.ión ebben a vúrosban lIIűködöU. Hogyan
oldotta volna meg ezt az akadémikus i'estő! Nyilván alapos titi;
ténoti kutatúsokba mólvedt volna, hogy megállapítsa, milyen SÚt

hású ruhát hordhattak Duns Scotus és tanítvúnvai, milyenek
voltak annakidején az asztalok és székek, és aztán festett voln a egy
tipikusan szent arcú, javakorabeli középkori szcrzetest, akit kü
lőnböző festői pózokban úhítntos arccal ülnek körül tanítványai.
Az egész kép uugyon tetszctő» és korhű is lett volna, csak éu
pen Duns Scotusról és arról. hog;y mi t jrlent ií számunkra ma,
uern mondott volna scuun it. A ruodern festő a valúsúgban ege
-zen máskéj. oldotta meg a feladatot. Néhány egész egyszerű vo'
n ássa! szilúrd tartású cg')'etlell alakot helyezett a kép középpont
jába, átható szellemiséget sugárzó tekintettel. A kép nem torz,
nom is stilizált, de ugyanakkor nem is naturalisztikus. Nem ah
han az irányban indítja kópzeletünket, hogy rui lyen lehetett eg)
kőzópkor i egyetemi tanár, hanem azt. sZllggerúlja, hogy az eJll
beri szellemnek egy olyan időtlen jelenségével állunk szemben.
ilki épp úgy a miénk, mint a maga korúé volt, épp úgy mondau i
valója van a mi számu nkra is, mint a magu kora számára vo i l.

Természetesen a modern egyházmüvészet.nek sem sikor-ül t m i n
den alkotása ilyen szcrencséscn. És it.t most emlékeztetniink k('11
il tanulmánvunk elején az. egyházmüvészettel kapcsolatban [eláll i
t.ott követelményre. Nem kétséges, hogy az aránylag fiutal 111(l

dern egyhúzművószet nem egy alkotása nem á llja még ki ezt l'

:-.úgOrlÍ mér téket, Dc a mu ltbun sem úllta ki mindiu. Michc].
angelo .ló Pásztor szobra épp oly távol van a kerusz teny tn
(latban élii Kt-isztus-k óutől, minf Germaine Hiellier-nek az Assy-i
kápolnúból egyházi i ntézkedéssel eltávolított tulszimbolizáló fe
születe. A modern egvházművészet művclői köziiI még szép szám
mal akadnak olvanok, akiket «su pán vu llúsuuk esztétikai elemei
fogtak meg és ezeket az esztétikai elemeket sokszor olyan iiSSZt'
f'űg'gésekben látják, amelyek nem Ielelnek meg keresztény hívií
szemléletének. Sokszor ez a f'orrása a velük szemben jelentkező

e lutasítáenak.
Van uzo nbuu egy másik forrása is ÓS befe;il'zésül erről is ke ll

IlIég néhány szót szól n i. EgyhúzlllíívÓR7,etiinknek még a történelmi
stílusokat utánzó templomok nál és a festészetben és szobrászatbau
még fel-felbukkanó álkonzervati v ukadémizruusáuál is nagyob]:
haja a giccs méctéktelen elharapódzása. A templomainkban talál
ható Mária-szobrok, Szent Antal-szobrok, Pieta-k és keresztúti
képek többsége ebbe a csoportba tartozik. Talán jószándékú
mesteremberek keze alól kerültek ki, hogy azután százszámr<l
sokszorosítsák őket, de a művészethez semmi közük. És függetle
n ű] attól, hogy a száz év óta félrenevelt közízlés megszekta-e őket,

in



II templomban már azért sem volna helv iik, mert méltatlanok az
Isten húzúhoz és nhhoz, akit úbrázo luak. 'I'ud juk , hog'y a híd).
aki a templomban a Szűzany» szobru előf.t imádkozik, elsősorban

ne m azért ment oda, hogv művészi élményben legyen része és a
szebor csak szirnbólum, emlékeztető számáru. De ha li csak át
lav,os jó ízléssel biró ernber egyszer leülne ilyen szeborr-al szem
heu és megpróbálná nézni, elmélyedne benne és hatni hagyuá nw
Kára, néhány perc múlvu megdöbbenne azon a laposságon él, ki
i'ejezéstelenségen, ami egy-egy ilyen szeborból árad. És akkor
,gyszeriben úgy órezné, hogy egyenesen bántó a Megváltó Any
júval szemben ez az ábrázolás.

i.:s ennek kapcsán még egyet. Festllléuyt. sznhrot, freskót.
iiv.>gablakot sohasem szabad egyetlen f'eliiletes pillantással el iu
tézui. A művészeti alkotást néznünk kell. mégpedig sokáig nézni.
Hozzá kell szoktatni a szernünket, hogya míívet a maga egésze
IWIl lássa, és tudatunkat ahhoz, hogy f'eun ta rtás nélkül engedje
hatni magára. Ha így- nézzük, egyszeriben sok moudanivalója
lel"7, számunkra {·s ami dsó pillantásra szokatlannak, vagy éppell
torzítottnak tünt, mélyebb értelmet nyer. Í~s az ilyen megértő

nézessel és elfogadással mi magunk is közreműködünk abban,
.un it cl mű szolgálni akar, Isten dicsőségének hirdetésében.

N EM ELÉGEDETT MEG ann.ui cnl, huny tudtunkra adju:
örök IJoldo,qságl'árja lsten !/yerme-keit; Jézus azt is közölt", ve
lünk,miúen áll ez. Az örök IJOldogsá.tf; hOllJ/vele leszünk At,vján'Jk,
l sien dicsőségében; hog;1J látjuk dicsőségét, meluben az Atya ölén
féuyeskedi.k l'ilú.ll kezdetétől fo.tfIJ(l; hogy Jézu s bennünk 1'IW

nl/ni toy jaiban s az Atyának az ő Pia iránt nJló örök ezereietc
!iiteTjcszkedik reánk .~ ufJJlanaZon ajándékokkal halmoz el min
kei ; (IZ örök boldogság tehát ismerni (IZ eflY iga~ l stent s Jézust,
nkit elküldött, mé.qpedill oly tiszta látással, azaz szemtől szem
ln jnncrni, hogy ezáltal hel.llr.eállítódik és kiteljesedik bennünk
l «!cn képe; ahollJ/(ln Szent János mond.ia: hasonlóak leszünk hoz
,; (wíltal, hOflg II maga /lOlósúflábn látjuk M.

Bossuet: AI'ilágtörténelemTiJl.
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