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Az egyhá	 zmű� ve	szet – ne kerteljű� nk – irá	nyí	tott mű� ve	szet. Tendenciá	 já ván. Az
egyhá	 zmű� ve	szet felte	 tlenű� l vállá	 sos gondolátot fejez ki vizűá	 lisán, mű� ve	szi formá	 bán.
Ce	 lt szolgá	 l  s mint ilyen, álkálmázott mű� ve	szet. Le	nyegileg olyán teve	kenyse	g, ámely
propágá	 l;  á  kinyilátkoztátá	 s  álápjá	n  olyán  formá	 t,  tá	 rgyát  álkot,  mely  hitű� nket
ne	mike	pp  lá	 tháto	vá	 ,  á  Mindenháto	 t  optikái  szerveink ű	 tjá	n  lelkű� nkben felfogháto	vá	
igyekszik  tenni.  A  mű� ve	szet  válo	 bán  á  „Vitá  Christiáná”  le	nyeges  re	sze.  Az
egyhá	 zmű� ve	sz  minden  ellentmondá	 s  ne	 lkű� l  kell,  hogy  álá	vesse  mágá	 t  áz  Egyhá	 z
rendelkeze	seinek.

A  templom e	s  mindáz,  ámi  vele  kápcsolátos,  nem csűpá	n  áze	rt  sze	p,  hogy  á
ko� zo� nse	g í	zle	se	 t nevelje, vágy á kellemes ko� rnyezetben á hí	vo�  jo	 l e	 rezze mágá	 t, hánem,
hogy á mű� ve	szet á	 ltál áz embert áz Egyhá	 zhoz ko� zelebb hozzá. Eltekintve átto	 l, hogy
me	g  láká	 sűnk  is  to� bbe	 -keve	sbe	  á  benne  le	vo�  mű� ve	szi  holmito	 l  nyeri  kifejeze	se	 t,  á
templom jellege	 t is bizonyos fokig ez ádjá. Annák, áki áz Egyhá	 zzál gondol, ko� telesse	ge
á vállá	 sos mű� ve	szettel to� ro� dni. A mű� ve	sznek hitet hirdetve becsű� letest kell álkotniá áz
Egyhá	 z  szá	má	 rá,  de  á  megrendelo� re  ne	zve  is  páráncs:  sze	ppel  áz  Isten  dicso� se	ge	 t
hirdetni. Annák, ákire á templomot bí	zzá	k, á jo	 e	 rt, á sze	pe	rt sí	krá kell szá	 llniá, mert á
rossz álkotá	 s nevetse	gesse	 , gű	 ny tá	 rgyá	vá	  teheti á legszentebb helyet is. Szábá	 ly tehá	 t:
áz  istenhá	 zá	 t  csák  ábszolű	 t  e	 rte	kű�  sze	ppel  szábád  dí	szí	teni  s  á  má	 r  befe	rko� zo� tt
selejtest kí	me	 let ne	 lkű� l ki kell irtánűnk.

A mű� ve	szet  nem foglálháto	  szábá	 lyokbá.  Felesleges,  meddo�  kí	se	 rlet  lenne,  há
most  áz  egyhá	 zmű� ve	szetre  vonátkozo	  sze	pe	szeti  to� rve	nyeket  me	gis  rendszerbe
ákárno	 k szedni. Azonbán bizonyos á	 ltálá	nos szempontok lebeghetnek elo� ttű� nk, ámit jo	
tűdni.1 Kezdjű� k  á  templomon  e	s  áz  erre  vonátkozo	  e	 rve	nyes  á	 ltálá	nos  igázsá	got
álkálmázzűk minden egye	b berendeze	si tá	 rgyrá. A templom kí	vű� l-belű� l olyán legyen,
hogy áz Isten há	 zá	nák e	rezzű� k.2 Amint á szí	nhá	 z  szí	nhá	 zát,  á  vá	 roshá	 zá vá	 roshá	 zá	 t
műtásson, ű	 gy ke	 tse	get kizá	 ro	 án szembetű� no�  legyen, hogy templomot lá	 tűnk, ámely
ko� rnyezethez, te	 rhez, űtcá	hoz, fálűhoz, vá	 roshoz e	s á tá	 jhoz is álkálmázkodjon. Amint á
cűkrá	 szdá nem lehet olyán, mint á cipo� kereskede	s, á pátiká nem te	vesztheto�  o� ssze á
ro� fo� s-ű� zlettel, á templom is á mágá jellege	 t, rendeltete	se	 t ko� zo� lje e	s ez szembetű� njo� n
má	 r konstrűkcio	 já	ná	 l fogvá is. A templom elo� tt á	 llvá, á templombá le	pve ne tá	mádjánák
ke	 tse	geink,  vilá	 gosán,  e	 rtheto� en  hirdesse  kátolikűs  mivoltá	 t.  Ke	 tse	get  nem  tű� ro�
szábá	 lynák  mondhátjűk  ezek  szerint,  hogy  áz  egyhá	 zi  vonátkozá	 sű	  e	pű� let  e	s  tá	 rgy
le	nyege	 t  illeto� en vilá	 gos legyen.  Fontos,  hogy á  ke	p,  á szobor formá	 já	 t  e	 s  tártálmá	 t
ko� nnyen  leolváshássűk.  A  hí	vo�  ko� zo� nse	get  ne  te	vesszű� k  o� ssze  áz  ámáto� rrel,  áki
kű� lo� nleges tá	 rgyát is gyű� jt.

Az egyhá	 zi  vonátkozá	 sű	  ke	p,  szobor e	s ipármű� ve	szeti  tá	 rgy ákkor e	rtheto� ,  há
dí	szekkel nem tű	 lhálmozott, pl.: áz Ú3 rfelműtáto	 bán tisztá	n lá	 ssűk áz ostyá	 t, áz Ú3 r Je	zűs

1 Tálá	n á legfontosább áz, hogy á legkisebb ke	tse	gű� nk esete	ben áz illete	kes egyhá	 zi háto	 sá	 g,
(Egyhá	 zmű� ve	szeti  Táná	 cs)  ve	 leme	nye	 t  ke	rjű� k  ki  á  templomot  illeto�  legkisebb  vá	 ltozá	 s
esete	ben  e	s  há  ez  á  ve	 leme	ny  nem  tálá	 lkozik  á  mi  tetsze	sű� nkkel,  ne  mino� sí	tsű� k
gorombásá	gnák.
2 Ezek szerint minden má	srá is vonátkoztátvá, pe	 ldá	űl á ciboriűm ciboriűm, á kehely kehely
stb. formá	 jű	  legyen.



teste	 t. Pregná	ns e	s logikűs legyen mindig á tá	 rgy e	s á dekorá	 cio	 . A templom, áz egyhá	 zi
vonátkozá	 sű	  műnká, ázonkí	vű� l, hogy mindenki elo� tt e	 rtheto� en besze	 l ákkor sze	p e	s jo	 ,
há  ce	 ljá	 t  szolgá	 ljá.  Az  ányág,  s  szerkezet  egyű� ttve	ve  hármonikűsán  e	rve	nyesű� ljo� n,
válámint á formá is o� sszhángbán á	 lljon – e	s ezt hángsű	 lyozzűk ű	 jrá –, csák á kűltűszt
szolgá	 ljá. Fontos, hogy ne legyen nágyhángű	 , ne műtásson to� bbet, mint ámi. Ro�viden:
ne legyen tálmi. Az árány, árány, á gipsz, gipsz, á fá, fá legyen. Legto� bbet á technikái
becsű� letesse	g3 e	 s  áz  ányágo� szintese	g4 ellen ve	 tenek,  e	s  í	gy  á  szemle	 lo�  megte	ved.  A
techniká,  áz  ányág  is  házűdhát.  De  hiszen  á  válo	 disá	 gá	 t,  o� szintese	ge	 t,  áz  ányág
mino� se	ge	 t, – pe	 ldá	űl á kehelyne	 l – bizonyos fokig, bizonyos tá	 rgyákná	 l meghátá	 rozzá,
szigorű	 án ko�veteli á litűrgikűs szábá	 ly, ámi nem jelenti, hogy má	 sűtt be ne tártsűk. Az
Egyhá	 z ázonbán ne	há nemcsák áz ányág mino� se	ge	 t í	rjá elo� ,  hánem á formá	 t is – í	gy
pe	 ldá	űl márádjűnk áz elo� bbi pe	 ldá	ná	 l, á kehelyne	 l, ámely nem lehet serleg, vá	 zá, korso	
álákű	  – e	s ehhez, ámint tűdjűk; áz Egyhá	 z szinte olyán szigorű	 án rágászkodik, mint á
feste	sne	 l,  mozáikná	 l,  szoborná	 l,  ámelyek  nem  lehetnek  dogmáellenesek,  vágy
extrávágá	ns  egye	ni  kitálá	 lá	 sok.  Az  elo� í	rá	 s  –  ámint  lá	 thátjűk  sok  szá	 zád  egyhá	 zi
vonátkozá	 sű	  mű� tá	 rgyá	n – nem bo� rto� ne á mű� ve	szetnek.

Szervesen á tá	 rgyhoz tártozo	 ,  belo� le kisárjádt sze	ppel dí	szí	tve ákárjűk lá	 tni á
templomot e	s áz egyhá	 zi vonátkozá	 sű	  eszko� zt. A hozzá	 tett felesleges, rá	 ero� szákolt, odá
nem illo�  dí	sz ká	 ros hátá	 sű	 ,  elvonjá á figyelmet á le	nyegesto� l  e	 s nem jobb, mint áz á
dekorá	 cio	 , ámely gá	 toljá á fűnkcio	 t. Egy szentse	gműtáto	  pe	 ldá	űl nem lehet olyán nehe	z,
hogy á páp ne tűdjá felemelni e	s olyán dí	szes cirá	dá	kkál teli, hogy á pápot fűnkcio	 já	bán
gá	 toljá.5

Szí	vleljű� nk  meg  egyet-má	 st  áz  ipármű� ve	szettel  kápcsolátbán.  A  mű� ve	szet,  de
kű� lo� no� sen áz ipármű� ve	szet,  nem vá	 lásztháto	  el  á techniká	 to	 l,  hiszen áz álkálmázott
mű� ve	szet,  á mű� ve	szet  e	s  techniká egyesí	te	 se	bo� l  keletkezett.  Az ipármű� ve	szeti  tá	 rgy,
terme	szetesen gyo� nyo� rko� dtet is, de nem ellenkezhet á ce	 lszerű� se	ggel, nem závárhátjá
á hászná	 lháto	 sá	 got, mert le	nyege	ben hászná	 láti tá	 rgy, benne á ce	 l e	 s formá, á sze	p e	s
hásznos  kápcsolo	 dik.  Ezt  ánnák,  áki  e	 rintkeze	sbe  kerű� l  áz  ipármű� ve	szeti  tá	 rggyál,
pe	 ldá	űl há megvá	 sá	 roljá vágy ke	szí	tteti, tűdniá kell. Má	 r pedig á templom zsű	 folá	 sig
telve ván ipármű� ve	szeti tá	 rggyál.

Az egyhá	 zmű� ve	szeti álkotá	 s fontos jellemzo� je áz egyszerű� se	g is, ámi nemcsák áz
álkotá	 s  kű� lseje	re,  hánem á belso�  le	nyegre is vonátkozik.  Az egyszerű� se	g segí	ti  elo�  á
belso�  á	 tlá	 tszo	 sá	 got.  Az egyszerű� se	g  á nágy mű� ve	szet  jellemzo� je e	s  á kie	rett  álkotá	 s
isme	rve. A mű�  egyszerű� se	ge, á hármo	 niá e	s á vilá	 gos kifejeze	s egyesű� le	 se	bo� l szű� letik,
biztonsá	gos kiegyensű	 lyozottsá	 got fejez ki, miá	 ltál á tártálom ko� nnyen e	rtheto�ve	  vá	 lik.

Mindezt nem má tálá	 ltá	k  ki,  nemcsák á mái egyhá	 zmű� ve	szetre vonátkozik e	s
nemcsák á mi ido� nk ű	 j ko�vetelme	nye, hogy á jo	  e	pű� let, ipármű� ve	szeti tá	 rgy, ke	p, szobor
vilá	 gos, áz ányág e	s techniká o� szinte legyen. A formátisztásá	 g, áz egyszerű� se	g, á vilá	 gos
gondolátkifejeze	s, ámit fennebb emlí	tettű� nk, minden jo	 , re	gi, nemes mű� ve	szi álkotá	 son
felismerheto� .  Csák  vágy  egy  szá	 zád  o	 tá  e	 ltek  visszá  vele.  Az  egyhá	 zmű� ve	szeti
álkotá	 snák  –  legyen  áz  e	pű� let,  ke	p,  szobor,  vágy  ipármű� ve	szeti  vonátkozá	 sű	  -,  á
gondolátnák, mely le	 trehozzá, mindezek mellett eredetinek kell lennie, mert egye	bke	nt
űtá	nzá	 s. Az eredeti álkotá	 s elte	ro�  jegyekkel rendelkezik. Vá	 ltozá	 st műtát áz eredeti, ez

3 Pl. ke	zzel kálápá	 csoltnák lá	 tjűk á bronz csillá	 rt, holott pre	selt.
4 Pl. á gyo	 ntáto	 t to� lgyfá	 rá, máhágo	 nirá erezik (flo	 derozzá	k), festik, pedig fenyo� fá. Az oszlopot,
pille	 rt szí	vesen mű� má	 rvá	nyozzá	k, holott cement.
5 Az imáko� nyvben nem lehet olyán ágyondí	szí	tett betű� , ámelyet ne tűdná	nk elolvásni.



ázonbán – jo	 l jegyezzű� k meg – nem egyenlo�  á szábá	 lytálánnál e	s nem is eredetieskede	s.
Nem  jelenti  ázt,  minthá  áz  eredeti  kizá	 rná	  á  stí	lűsto� rekve	seket,  vágy  megvetne	  á
mű	 ltát. Az eredeti álkotá	 s á trádí	cio	 nák nem ellense	ge, so� t felhászná	 ljá, tová	 bb fejleszti.
Betártjá á szábá	 lyt: „re	gibo� l jo	 t”. A komoly mű� ve	sz biztosán nyű	 l á hágyomá	nyhoz e	s
merí	t  belo� le.  Nem veszi  á	 t  ázt,  ámi  gá	 toljá  á  sájá	 t  kifejeze	se	 t,  vágy závárjá  á  mágá
eredeti gondolátá	nák ko� zle	se	 t. A mű� ve	sz áz o� nce	 lű	 -eredetit nem ismeri. „Csák áze	rt is”
eredeti nem ákár lenni, ámint nem tű� ri áz egyhá	 zi álkotá	 s, hogy csák sze	p legyen. Az
olyán egye	nit hájszolo	  álkoto	 , áki nem mert belo� le fákád, ű	 jí	t, hánem ezzel pe	 ldá	űl fel
ákár tű� nni, – nem álkálmás vállá	 sos mű�  le	 trehozá	 sá	 rá.

Kí	se	 reljű� k  meg  á  pozití	v  meghátá	 rozá	 sok  űtá	n  ko� zvetve  megko� zelí	teni  á
le	nyeget,  á ce	 lt  szolgá	 lo	 ,  illetve á rossz egyhá	 zmű� ve	szet  jellemzo� it  felsorolni.  A XIX.
szá	 zád  egyhá	 zmű� ve	szete	ro� l  sokát  í	rták.  A  fo�  hibá  voltáke	ppen  á  nátűrálizműsbán
leledzett  s  mert  ez  á  kor  máteriálizműsá	nák  velejá	 ro	 já  volt,  nem  lehetett
egyhá	 zmű� ve	szete. Aki me	g má is csák reálizműst, csák nátűrálizműst ákár, vágy keres
áz egyhá	 zmű� ve	szetben,  tűdátosán vágy o� ntűdátlánűl – áz ányágelvű� se	g  á	 llá	 spontjá	n
á	 ll. Az ilyennek á mű� ve	szet szege	ny, á go	 tiká – nem neogo	 tiká	 t e	 rtű� nk áláttá – dádogo	 ,
áz  o	 kereszte	ny  primití	v,  á  romá	n  váskos,  á  bárokk  mesterke	 lt,  Greco,  Mágnásco,
Michelángelo,  Tintoretto  beteges,  ferdelá	 tá	 sű	  e	 s  áz  ilyen  nem  e	rzi,  hogy  áz
egyhá	 zmű� ve	szet  válámi  mágásábbrendű�  ke	rde	s.  Az  ege	szben  csák  áz  á  csodá	 látos,
hogy  e	ppen  ezek  á  romá	n,  go	 tiká,  bárokk  feste	szet,  szobrá	 szát  opponá	 lo	 i  áz
e	pí	te	 szetben  á  neostí	lűsok  hí	vei.  Nekik  Cimábűe  e	rthetetlen,  Giotto  kezdetleges  e	s
Dűccio semmit sem mond. Há e	pí	te	 szetro� l esik szo	 , áz elmű	 lt ido� k ko	 piá	 irá eskű� sznek,
ezt  áz  eszte	 tikáilág  foná	k  á	 llá	 spontot  hirdetik  s  á  kor  ke	nyszerű�  hátá	 sá	 t  ákárjá	 k
lekű� zdeni, áz ido� t szeretne	k megá	 llí	táni, so� t visszáigází	táni. Pedig á rego	 tizá	 lo	  beton
me	rmű� vel,  semmit  sem  tárto	  tá	mászto	  pille	 rrel,  gipszbordá	vál,  hábárcsoszloopá1,
máltercirá	dá	vál teremtett hámis, e	 lettelen vilá	 ggál nem lehet lelket, e	 rze	st kelteni.

Sze	 lmálomhárcot  ví	vűnk,  mert  á  neo-  e	s  á  re-e	pí	te	 szet  má	 r  megszű� nt.  A
mintálápok űtá	n dolgozo	 k levite	zlettek s áz ege	sz vilá	 gon má	 r árrá gondolnák, hogy
hogyán lehetne ezeket á szerencse	 tlen neoe	pű� leteket váláhogy elfogádháto	vá	  tenni, –
mondjűk í	gy – korszerű� sí	teni. A sivá	 r homlokzát e	s á vákolo	  e	pí	te	 szet má	 r elinte	zett
proble	má.  A  báj  má	 ssál  ván,  fo� leg  áz  „ipármű� ve	szettel”,  mert  á  szobápiktorbo	 l  lett
templomfesto� , á festett má	 rvá	nyoszlopok mesterei, ákik „selyem-fálát” is tűdták festeni
á  templombá,  á  fennhe	 já	 zo	 án  hencego� ,  gyánű	 s  cifrásá	 gok  gyá	 rto	 i,  á
templomárányozo	 k, á gipszo� nto� k me	g virá	 gzo	  ipár ű� zo� i, á szentszobor-gyá	 r, áhonnán
e	desárcű	  ve	rtánű	 k  e	s  pűhá,  lá	 gy,  ro	 zsászí	nű�  Je	zűs-Szí	ve  szobrok  kerű� lnek  elo� ;  á
kiűgro	 dí	szes, ápro	  tornyocská	 k oltá	 ráinák ásztálosái, á hábárcsbo	 l ke	szű� lt, á má	 rvá	nyt
műtáto	  vágy  bronzí	rozott  ángyálok  ipárosái  me	g  nágybán  gárá	 zdá	 lkodnák.  Az
„á	 rjegyze	kbo� l”  vá	 lásztott  kehely,  szentse	gműtáto	 ,  Corpűs,  gyertyátárto	 ,  o� ro� kme	cses
stb., stb. me	g itt kí	se	 rt. Igen, áz oltá	 ron ott á mű� virá	 g, á fálon á mű� nyomát e	s á „válo	 di
olájfeste	kkel,  ke	zzel festett”, pepecselt ke	p, á szo	 sze	ken á mű� csipke	s,  áz ű	 gynevezett
„szorgálmás  Máriská  hí	mze	s”,  vágy  áz  ido� sebb  ho� lgyek  á	 ltál  kedvelt  keresztszemes
ke	ziműnká áz egyhá	 zi rűhá	kon, melyeket. ido� to� lte	sbo� l, vágy kegyes ce	 lbo	 l – de ákkor is
csák  kontá	 rműnká  –  ke	szí	tettek.  Nem,  áz  egyhá	 zmű� ve	szet  nem  fe	 lembert  ige	nylo� ,
dilettá	ns szo	 rákozá	 st kiele	gí	to�  teve	kenyse	g.6 Ezen – mágűnk ko� zo� tt vágyűnk – meg kell
botrá	nkoznűnk e	ppű	 gy, minthá e	retlen cincogá	 st hállűnk á ko	 rűsbán. A templombo	 l á

6 Ez  lehet  áz  orvosok  o� ro� me,  ákiket  áz  ű� zletben  elo� nyomott,  „kreűzlivel”  dí	szí	tett  vágy
„stikkelt” pá	 rná o� zo� ne	vel lá	 tnák el á há	 lá	 s pá	 ciensek.



ko� ze	pszerű� t  is  ki  kell  zá	 rnűnk,  há	 t  me	g  áz  ánná	 l  rosszábbát.  Sze	p,  sze	p  áz  ilyen
ingyenműnká, csák í	zle	stelense	g s á le	 lekben kiszá	mí	thátátlán ká	 rt okoz. A gipszo� nto� ,
templomfesto� ,  árányozo	 ,  á  kegyszerá	 rjegyze	k,  á  dilettá	ns  ke	ziműnká	 zo	 ,  áz  ingyen
templomterveket ke	szí	to�  pálle	 r  me	g á XIX.  szá	 zád o� ro� kse	ge.  A rokoko	 bán e	s  ázelo� tt
vágy má	 sfe	 lezer e	ven á	 t, á dilettá	ns ki volt zá	 rvá á templom dí	szí	te	 se	bo� l.

A mű	 lt szá	 zád egy má	 sik nágy, szinte kiirthátátlán, hágyáte	ká, ámely űgyáncsák
megrontjá áz Egyhá	 zát,  á ke	 tes e	 rte	kű�  gyá	 ri  holmi,  áz egyhá	 zi  to� megcikk,  ámelynek
ismerteto� je, hogy áz ke	szí	ti, ákinek gyá	 rá, to� ke	 je ván e	s ű� zletet ákár csiná	 lni. Az ilyen
holmivál  kű� lo� no� s  fogálmák  keverednek:  vá	 llálkozo	 ,  műnkábe	r,  konkűrrenciá,
nágykereskedo� ,  kiskereskedo� ,  kásszáskonto	 ,  egy  tűcát,  stb.,  ámelyek  mind  csák  áz
egyhá	 zmű� ve	szet  elsátnyí	tá	 sá	hoz  vezetnek.  Me	g  kiejteni  is  borzálmás:  áz  ipárrá	  lett
egyhá	 zi  tá	 rgy  á  ge	pstí	lűs  prodűktűmá,  má	 rpedig  á  ge	p  szeme	 lytelenne	  teszi  á
mű� ve	szetet,  á  zsárnok  ge	p  jellemtelenne	  e	 s  jellegtelenne	  áz  álkotá	 st.  A  mű� ve	szet
szelleme	 t  fe	 lreismeri  áz,  áki  ezt  vá	 sá	 roljá;  áz  álkotá	 s  álápvoná	 sáit,  tűlájdonsá	gáit,
melyek á tá	 rgyát mű� ve	szi álkotá	 ssá	  álákí	tjá	 k nem e	rti meg e	s legfo� ke	ppen nem e	rzi á	 t á
mágásztos  ce	 lt,  ámikor  á  templombá  ezt  behűrcoljá.  Ne	zzű� k  csák  meg  pe	 ldá	űl  áz
imáko� nyvbe  válo	  szentke	pecske	ket,  milyen  í	zle	stelense	ggel  to� lti  meg  lápjáit  e	s  mi
tű� rjű� k,  hogy  olvásá	 s  ko� zben,  á  legszentebb  gondolátok  ko� zepette,  á  Miátyá	nk  e	s
Hiszekegy ko� zo� tt á zűgfesto�  há	 rom szí	nnyomátá	vál odátolákodjon. Vágy figyeljű� k meg
á  „stáncnizott”  e	 rmeket,  á  másszá	bo	 l  gyű	 rt  ro	 zsáfű� ze	reket,  áz  í	zle	stelenebbne	 l
í	zle	stelenebb  ezű� sto� zo� tt  szobrocská	 t,  á  ple	hkereszteket,  pre	selt  kelyheket,
monstránciá	kát,  gyertyá-tárto	 kát,  o� nto� tt  ű� vegbo� l  ke	szű� lt,  de  csiszoltát  műtáto	
misekánná	 cská	kát,  á  kirákátokát  elo� nto� ,  profánizá	 lo	  porcellá	n  ángyálszobrocská	 kát,
stb. Ember legyen, áki fel tűdjá sorolni mindázt, ámivel áz Egyhá	 zát megsze	gyení	tik.7

Higyjű� k el, Hűysmáns lelke	 t nem ez á kátolikűs mű� ve	szet rágádtá mágá	vál e	s nem ez á
giccs  tette  áz  Egyhá	 z  hí	ve	ve	 .  Hámis  egyhá	 zmű� ve	szet  nem  segí	ti  elo�  á  mágás
e	 leteszme	ny e	 le	 se	 t.8 A rossz mű� ve	szet nem dicso� í	ti á vállá	 st e	s áz Egyhá	 zát. Egy má	 sik
konvertitá,  Rűskin,  űgyáncsák  nem  erro� l  á  mű� ve	szetro� l  álkottá  meg  etikái  elve	 t.
Emle	kezzű� nk csák árrá,  ámit hirdetett,  hogy: „A sze	pnek, á mű� ve	szetnek tá	 rsádálmi
elterjedettse	ge á	 ltálá	nossá	gbán áz ege	szse	ges tá	 rsádálom krite	riűmá”.

A3 ltálá	nos mű� ve	szeti  elvekro� l  szo	 ltűnk, melyeket ánnák, ákinek á mű� ve	szethez
ne	mike	p e	 rze	ke ván, e	 rdemes meghá	nyni-vetni. Mindez, ámit e	 rintettű� nk, e	ppen ű	 gy
vonátkozik á profá	n mű� ve	szetre, mint á vállá	 sosrá, mert vegyű� k egyszer s mindenkorrá
tűdomá	sűl:  áz  egyhá	 zmű� ve	szet,  mint  mű� ve	szet  nem  e	 l  kű� lo� n  e	 letet.  Há  áz
egyhá	 zmű� ve	szek  ázt  hiszik,  hogy  á  vállá	 sos  mű� ve	szet  elte	r  á  profá	n  mű� ve	szetto� l  s
nekik stí	lűsbán, formá	bán, felfogá	 sbán má	 st  kell  álkotniok,  ű	 gy bí	zvá	 st  mondhátjűk,
hogy:  áz  Egyhá	 z  e	 lete  nem virá	 gzik.  Kű� lo� nbse	g  á  profá	n  e	s  egyhá	 zmű� ve	szet  ko� zo� tt
ánnák sájá	 t vilá	 gá	n belű� l álákűl, nem te	r el e	s nem já	 r kű� lo� n ű	 ton, mindig egy mű� ve	szi
stí	lűshoz  idoműl.  J.  Máritáin  mondjá:  „Nincs  kű� lo� n  egyhá	 zi  stí	lűs  e	s  kű� lo� n  vállá	 sos
techniká.”  Az  egyhá	 zmű� ve	szet  há  virűlens,  nem  vá	 lhát  el  á  kor  szelleme	 to� l,  á  kor
mű� ve	szete	 to� l.  Az  egyhá	 zmű� ve	szet  mindenkori  tű� kro� zo� je  á  mindenkori  vállá	 sos
e	rze	snek,  de  á  korszellemnek  is.  Volt  ido� ,  ámikor  meg  ákártá	k  á	 llí	táni,  le  ákártá	k
ro� gzí	teni  á  mű� ve	szeti  álkotá	 snák  mo	 djá	 t,  kifejeze	se	 t,  pe	 ldá	űl  á  bizá	nci  mű� ve	szet
ideje	ben.  I3gy  áz  ikonfeste	st  minden  re	szlete	ben  pontosán ko� rű� lhátá	 roltá	k.  Az  ikon,

7 Ezzel nem ázt mondottűk terme	szetesen, hogy á sokszorosí	tá	 s okvetlen gyá	 ripár, hiszen á
gráfiká, pe	 ldá	űl á fámetszet is sokszorosí	tá	 ssál ke	szű� l.
8 Gondoljűnk csák árrá, mit tártűnk áz olyán emberro� l, áki hámis e	kszert, strásst hord.



formá	bán  megvá	 ltoztáthátátlán,  o� ro� k  ákárt  lenni.  De  áz  áthoszi  festo� k  ke	ziko� nyve
áká	 rhogy megko� to� tte is á mű� ve	szek keze	 t, minden ke	pro� l, ámelyet szigorű	 án áz elo� í	rá	 s
szerint festettek,  me	gis leolvásháto	  á  kor gondolátá e	s  á kor hite.  A formá ne	má e	s
e	 rthetetlen, e	ppű	 gy mint áz idegen, ismeretlen nyelven mondott imá, há nem idoműl á
korhoz.9 A XIX. szá	 zád mű� ve	sze ezt nem hitte. Eze	rt hirdethette, hogy űtá	nozni kell á
stí	lűst, egy má	 r bevá	 lt korszák í	zle	se	 t, mű� ve	szi á	 llá	 spontjá	 t e	 s ke	sz á mű� ve	szet, illetve
ámint mondáni szerette	k, á hángűlát. Me	g má is ákád olyán bálgá, áki hirdeti, hogy á
go	 tiká á	hí	tátosább, mint á rokoko	  e	 s nem gondol árrá, hogy á ko� ze	pkori mű� ve	szet má	 st
sűgá	 roz,  mint  á  ke	so� i  bárokk.  Má	 s  mozgátjá  ezt  e	s  ámázt,  s  á  ketto�  nem  me	rheto�
egymá	 ssál. A mű� ve	szet nem fejlo� dik, mert – e	s ez nemcsák szo	 lám – á mű� ve	szet o� ro� k.
Csák vá	 ltozik ce	 ljá	bán, formá	 bán. Cimábűet, áki á „mánierá grecá” egyik legnágyobb
mestere,  nem  lehet  me	rni  á  korái  reneszá	nsz  Giotto	vál.  Giottot  viszont  nem  lehet
Másácciovál,  Másácciot Beáto Angelicovál,  vágy űto	 bbit Ráfáellel.  A reimsi do	 m nem
szebb,  mint  á  rávennái  Sán Vitále.  Szent  Ambrűs himnűszá nem to� ke	 letesebb,  mint
áqűino	 i  Szent  Támá	 s  Krisztűs  teste	ro� l  szo	 lo	  e	neke,  holott  ko� zel  ezer  e	v  á  tá	volsá	 g
ko� zo� ttű� k. Má má	 r tűdjűk, hogy áhhoz, hogy á mű� ve	szet á	 ltál á hit bennű� nk rezoná	 ljon,
e	 lme	nnye	  vá	 ljon, lelkű� nk szá	 rnyát kápjon, á Mindenháto	 t megko� zelí	tsű� k, nem kell má	 s
kort  ide	znű� nk,  má	 s  kor  stí	lűsá	bán  e	pí	tenű� nk,  festenű� nk,  vágy  mintá	 znűnk.  Mi  á
jelenben e	 lű� nk, s mert ázzál tisztá	bán vágyűnk, hogy áz o� ro� k kereszte	ny gondolát nem
jelenti  áz  o� ro� k  formá	 t,  á  mágűnk  mo	 djá	n  kifejezve  ákárjűk  egyhá	 zmű� ve	szetű� nket
le	 trehozni.

Minden korszák mágá	n viseli be	 lyege	 t, csák á mie	nk ne viselje? Nincs sze	gyellni
válo	 nk. A beton ván olyán becsű� letes ányág, mint á hábárcs, vágy á te	glá.  A modern
festo� k, szobrá	 szok e	ppen ű	 gy, há nem jobbán felke	szű� ltek, mint á XIX. szá	 zád mű� ve	szei.
E3 s legyű� nk árro	 l is meggyo� zo� dve, to� rekszik ű	 gy á tártálomgázdágsá	grá, mint á re	giek.
Vágy kive	 telek vágyűnk? Nem tehetetlense	get jelent-e, há á má	 t nem tűdjűk kifejezni?
Az bizonyos,  má is  ván keve	sbe	  sikerű� lt  modern egyhá	 zmű� ve	szet,  de ván sok jo	  is.
Korszákűnk igen sze	 teso� ,  de áz  emelkede	s  jele	 t  is  felfedezhetjű� k.  Azt  is  elismerjű� k,
hogy  á  modern  egyhá	 zmű� ve	sz  me	g  nincs  ázon  á  szinten,  mint  á  ko� ze	pkori,  vágy
reneszá	nsz  mester,  de  mert  bennű� nket,  e	 rze	seinket  nyilvá	ní	tjá,  á  jo	 e	 rt  válo	
kű� zdelmű� nk,  á  sze	pe	rt  válo	  hárcűnk,  á  mi  ce	 lűnk,  to� rekve	sű� nk  jűt  mű� ve  á	 ltál
kifejeze	sre, eze	rt kell ezt csiná	 lniá.

Há á má egyhá	 zmű� ve	szeti to� rekve	seit e	 rte	kelni ákárjűk, helyes megvizsgá	 lnűnk
á ko� zelmű	 ltát, á mű	 lt szá	 zád sze	 tmá	 llá	 sá	 t, í	zle	s e	 s szellemne	 lkű� lise	ge	 t e	 s ázt figyeljű� k
meg,  hogy  mive	  sű� llyedt  á  diádálmás  egyhá	 zmű� ve	szet  á  „mű� ve	szet  szábádsá	gá	nák
korá	bán”. A cipo� nket, rűhá	nkát, láká	 sűnkát, villá	nkát, há	 zűnkát á mágűnk í	zle	se, ige	nye
szerint ke	szí	ttetjű� k el, rendezzű� k be, de temploműnkát nem. Nyitott kápűt do� ngetű� nk.
A  modern  mű� ve	szet  lene	ze	se  má	 r  re	gesre	g  megszű� nt.  E3 ppen  áze	rt,  legyű� nk
tá	 rgyilágosák e	s ismerjű� k el hibá	 it. E3 pí	te	 szetű� nk fo� -, vágy álápányágá	 t, á vásbetont me	g
nem teljesen ismerte	k ki. A modern egyhá	 zi e	pí	te	 szet máte	riá	vál válo	  viáskodá	 sá me	g
rá	ű� ti  be	 lyege	 t  egyhá	 zmű� ve	szetű� nkre,  de  hiszen  ez  á  kezdo� do�  go	 tiká,  reneszá	nsz,
bárokk, stb.  sájá	 tsá	 gá is.  Minden esetre,  egy szembetű� no�  á  mái egyhá	 zmű� ve	szetben
e	spedig: á vá	 gy e	 l á modern templome	pí	to� ben, hogy áz ányágot á	 tlelkesí	tse.

A  korszerű�  egyhá	 zmű� ve	szet  sokát  í	ge	 r,  mert  á	 llándo	 án  foglálkozűnk  vele,
vitá	 zűnk ro	 lá,  keressű� k ázt  á sájá	 tsá	 got,  melyet  á nágy feládát,  á  vállá	 sos mű� ve	szet
megkí	vá	n, illetve ko�vetel. Istent e	s áz Egyhá	 zát á mű� ve	szet á	 ltál szolgá	 lni fontos e	s má

9 A tá	 rgy szellemi átmoszfe	rá	 já mindent elá	 rűl á mű� to� rte	ne	sz szá	má	 rá.



isme	 t felismert ko� telesse	g á hí	vo� k,  mű� ve	szek e	s egyhá	 zi szeme	 lyek á	 ltál egyárá	nt. A
mái egyhá	 zmű� ve	szet má	 r nemcsák á mű	 ltát ű� ti, hánem prodűká	 l is, nemcsák fűtkosvá
keresi,  hájszoljá áz ű	 ját  e	s  á korszerű� t,  so� t  má	 r  o� ssze tűdjá egyeztetni á trádí	cio	 t  á
jelennel.10 A  modern  egyhá	 zmű� ve	sz  e	 rlelo�  gondolátot  fejleszto� ,  nem  válámi
mesterse	ges homűnkűlűs. Nem ákár kimerí	tett ányággál foglálkozni e	s egy kimerű� lt,
kie	rett stí	lűst feltá	másztáni. Az e	 lettel válo	  kápcsolátot kí	vá	njá kime	 lyí	teni. Azt ákárjá,
hogy á becsű� letes műnká sze	pse	ge,  á  mágás ideá	 lokrá válo	  to� rekve	s  nyerjen benne
kifejeze	st.

Mint  minden  nágy  mű� ve	szeti  korszákbán,  ű	 gy  má  is  áz  árchitektű	 rá  stí	lűsá
befolyá	 soljá  áz  egyhá	 zmű� ve	szetet  re	szleteiben  is.  Eze	rt  szembetű� no�  áz
egyhá	 zmű� ve	szettel  foglálkozo	  egyse	gesre  válo	  to� rekve	se,  áminek  terme	szetes
ko�vetelme	nye  á  le	 lektelen  indűsztriálizá	 cio	  kiirtá	 sá.  Mit  jelent  ez  á  gyákorlátbán?
Pe	 ldá	űl á stá	 cio	 t ne Csehorszá	gbán nyomjá	k, Szent Lá	 szlo	  feje	 re ne áz osztrá	k csá	 szá	 ri
koroná	 t  tegye	k,  áz  oltá	 r  gyertyátárto	 já	 t  ne  á  sáblonos  mű� tyű� rke	vel  dí	szí	tse	k,  –
hihetetlen  e	s  me	gis  erro� l  is  besze	 lnű� nk  kell  –  á  miseko� nyvbo� l  olvásni  lehessen,  á
templomáblákbo	 l fe	ny szű� ro� djo� n be, á templompádbán ű� lni, á gyo	 ntáto	 bán te	rdepelni
lehessen. A Szent Tere	zke sáblonos gipsz-szobrá	 t ne vásbo	 l ke	szű� lt ro	 zsá	 k vegye	k ko� rű� l
s á ro	 zsá	k kelyhe	ben villányko� rte	k ne e	gjenek, stb.

Tártsűk  szem  elo� tt  ázt  is,  hogy  áz  egyhá	 zmű� ve	szet  nemcsák  templome	pí	te	 s.
ke	pfeste	s  e	s  szobormintá	 zá	 sbo	 l  á	 ll;  legálá	bb  ennyire  fontos  á  belso�  berendeze	s  is.
Válo	 bán  áz  árchitektű	 rá  ce	 lt  szolgá	 l,  de  á  to� bbi  is,  ámi  vele  kápcsolátos,  áz  sem
ke	szű� lhet  recept  szerint.  A  templombán  nincs  o� nce	 lű	  szobor,  ke	p,  gyertyátárto	 ,
to� mje	nezo� ,  keresztelo�  medence.  A templombán le	vo�  álkotá	 s ezek szerint – erre má	 r
ce	 loztűnk  is  –  nem  lehet  l'árt  poűr  l'árt  prodűktűm  s  ebben  nincs  kive	 tel,  me	g  á
legnágyobbák sem e	 lvezhettek sohá templombán privile	giűmot: Giotto fresko	 i, Ráfáel
vá	 sznái,  Michelángelo  fálke	pei,  szobrái,  Tintoretto  festme	nyei,  stb.  is  bizonyos  ce	 lt
szolgá	 lnák áz Isten há	 zá	bán.

Milyen  semmitmondo	 ,  keveset  kifejezo� ,  hogyhá  áz  egyhá	 zmű� ve	szetro� l  mint
e	pí	te	 szeti,  feste	szeti,  szobrá	 száti  ipármű� ve	szeti  feládátro	 l  besze	 lű� nk.  Mennyire  nem
hátá	 rozzá  meg  á  feládát  fontossá	gá	 t,  nágysá	gá	 t.  Hiszen  há  oldálákon  keresztű� l
besze	 lne	nk kű� lo� n-kű� lo� n mágá	 ro	 l  á templomro	 l,  áz e	pű� let szí	ve	ro� l  áz oltá	 rro	 l,  á rájtá
le	vo�  keresztro� l,  gyertyátárto	 kro	 l,  táberná	kűlűmro	 l,  o� ro� kme	csesro� l,  kehelyro� l,
ciboriűmro	 l,  miseko� nyvro� l,  ennek  tárto	 já	 ro	 l,  á  misekánná	 ro	 l,  to� mje	nezo� ro� l,
miserűhá	 ro	 l,  ámely má	 s e	s  má	 s  há o� ro� mmel vágy gyá	 sszál kápcsolátos e	s á nápnák
megfelelo� en fehe	r-,  zo� ld-,  vo� ro� s-,  lilá- e	s  fekete szí	nű� ,  le	ve	n áz Egyhá	 znák mindenre
kifejeze	se,  szimboliká	 já,  á  vá	 llkendo� ro� l,  álbá	 ro	 l,  álso	  rűhá	 ro	 l,  cingűlűsro	 l,
mánipűlűmro	 l,  sto	 lá	 ro	 l,  plűviá	 le	 ro	 l,  cásűlá	 ro	 l,  válámint  egye	b  hozzá	  e	 s  áz  oltá	 rhoz
tártozo	  textí	liá	 ro	 l,  á  fo� pápi  mise	ne	 l  hászná	 látos  kelle	kekro� l,  á  szentse	gek
kiszolgá	 ltátá	 sá	vál  kápcsolátos  eszko� zo� kro� l,  keresztelo�  medence	kro� l,  keresztelo�
kánná	kro	 l,  gyo	 ntáto	  sze	kro� l,  áz  á	 ldozo	  te	 rdeplo� je	 ro� l,  á  szent  oláj–  e	s  so	 tárto	 ro	 l,
monstránciá	 ro	 l,  ennek  tro	 nűsá	 ro	 l,  á  szenteltví	ztárto	 ro	 l,  sok  egye	b  kegytá	 rgyro	 l,  á
relikviá	k szekre	nyeiro� l, tokjáiro	 l, á betlehemro� l, á nágybo� jti ke	plepelro� l, á szentsí	rro	 l, á
hű	 sve	 ti  gyertyá	 ro	 l,  á  gyá	 szmise	ne	 l  hászná	 lt  kátáfálkro	 l,  á  keresztű	 tro	 l,  á  szo	 sze	kro� l,

10 A má mű� ve	sze á trádí	cio	 t tiszteli, mí	g á XIX. szá	 zád e	pí	te	sze elvetette á folytonossá	got, á
terme	szetes mű� ve	szi vá	 ltozá	 s mo	 djá	 t. A rokoko	  űtá	n minden trádí	cio	 t fe	 lrelo� kve, klásszicizá	 lo	 ,
go	 tizá	1o	 , stb. lett, holott á trádicio	 tisztelet ázt kí	vá	ntá volná, hogy á ke	so� i bárokkbo	 l indűljon
ki, ehelyett á neki ismeretlen, szá	műkrá holt mű� ve	szethez nyű	 lták, egyszerű� en csák űtá	nozták.



pádokro	 l, orgoná	 ro	 l, á templom tornyá	 ro	 l, á hárángokro	 l, vilá	 gí	tá	 si testekro� l, zá	 szlo	 ro	 l,
szo� nyegro� l, virá	 gvá	 zá	kro	 l, á templombán le	vo�  sí	rokro	 l, sekrestye	ro� l, áz egyhá	 zko� zse	g
pecse	 tje	 ro� l, stb., ákkor sem merí	tettű� k ki á ke	rde	st. Ekkor me	g mindig nem szo	 ltűnk
volná á fresko	 ro	 l, ű� vegáblákro	 l, festme	nyekro� l, szobrokro	 l. A templom á mű� ve	szetnek á
szo	  szoros e	rtelme	ben vett tá	 rhá	 zá. Gondoljűnk csák í	zelí	to� ű� l gondolátbán egy dolográ,
pe	 ldá	űl  á  miseko� nyvre.  Mik  á  modern  ipármű� ve	sz  ko� telesse	gei  vele  kápcsolátbán?
Helyes, há á mű	 ltbo	 l ide	zű� nk okűlá	 sűl. Re	gen, – hiszen ezt tűdjűk – vágyont á	 ldozták
egy-egy  missá	 le	e	 rt.  Hegyet  vá	 rrál,  erdo� t,  szo� lo� t,  fálűt  ádták  csere	be  á  „doktorok
kincseshá	 zá	 e	 rt”. Má is lehet festett, í	rott, nyomtátott s kell, mint re	gen, á legnemesebb
mű� ve	szi  kűltű	 rá á	 rádjon belo� le.  Oh, gondoljűnk csák á sze	pse	ges korái  nyomátokrá.
Milyen  pontosán vá	 logáttá	k  meg  á  pápirost,  á  betű� tí	pűst,  s  á  tipográfizá	 lá	 s  milyen
ko� rű� ltekinte	ssel  to� rte	nt.  A  nyomá	st  mennyire  gondosán  ve	gezte	k,  mennyire  me	 lto	 ,
ű� nnepe	 lyes, szinte szertártá	 sos volt á miseko� nyv elo� á	 llí	tá	 sá. A benne le	vo�  miniátű	 rá	k,
iniciá	 le	k,  milyen  le	 lekhez  szo	 lo	 ák,  á	hí	tátot  kelto� k,  ámelyekhez  á  festo�  mágá to� rte  á
szí	neket e	s á feste	ket nem egyszer szenteltví	zzel keverte. De nemcsák á miniátűristá
volt  ilyen  szellemű� .  A  pápí	r,  vágy  pergámen  kike	szí	te	 s  is,  lelkesede	st,  hittel  válo	
to� ro� de	st kí	vá	nt, nem is szo	 lvá á ko� nyv ko� te	se	 ro� l, – ámely ce	 lszerű� se	g, hászná	 lháto	 sá	 g,
tárto	 ssá	 g mellett – mű� ve	szi egyse	ge	 t  emelte. Az elmű	 lt  nágy korok egyhá	 zmű� ve	szei,
ámit  csiná	 lták,  hittel,  lelkesede	ssel  tette	k.  Ez  á  má  mű� ve	sze  elo� tt  lebeg,  hogy  í	gy
dolgozhásson áz Egyhá	 z jává	 rá. 

Nem  gyo� zzű� k  hángoztátni  ázt,  hogy  áz  egyhá	 zmű� ve	sz  mindig  szolgá	 l  e	 s  áz
álkotá	 s  á megrendelo�  mű� veltse	ge mellett  á mű� ve	sz belso�  mágátártá	 sá	 t  is  kifejezi.  A
templombán lelkű� nket  Isten  fele	  emeljű� k,  á  Mindenháto	  fele	  tekintű� nk.  Nem  lehet,
hogy ebben á házűg,  tálmi,  bo	vli  mű� tá	 rgy závárjon,  meggá	 toljon.  Eze	rt  vá	 rjűk el  áz
egyhá	 zmű� ve	szeti  álkotá	 sto	 l,  hogy á ke	szí	te	 s  becsű� letes szellemet sűgá	 rzo	  legyen s á
hitet szolgá	 ljá. A henye mű� tá	 rgy á templombán áz istenká	 romlá	 s egy neme. Kell, hogy
minden szí	n, minden formá, vonál á nágy gondolátot ke	pviselje s á benne rejlo�  hásson
meg me	g ákkor is, há csák dí	szí	to�  jellegű� . Mindennek, ámi á templombán lá	 tháto	 , áze	rt
is sze	pnek kell lennie, mert ezzel á sze	ppel á legme	 lto	 bbát, áz Istent ákárjűk szolgá	 lni.
Ege	sz  biztos  áz  is  á  szolgá	 lát  egy  neme,  há  áz  egyhá	 zmű� ve	szetben  minden  á
legmű� ve	szibbel  telí	tve,  á  vás,  bronz,  ű� veg,  beton,  má	 rvá	ny,  ko� ,  stb.  hozzá	 ,  áz  Ú3 rhoz
me	 lto	  ho	 dolátűnkát tolmá	 csoljá.

Ketto� n mű	 lik á vá	 sá	 r. A megrendelo� n e	s á mű� ve	szen. Az egyhá	 zi áűtoritá	 s e	s áz
egyhá	 zmű� ve	sz  hármo	 niá	 já  elengedhetetlen.  A  megrendelo�  szerepe	 t  áz  elo� bbiek
folyámá	n tisztá	 ztűk.11

A mű� ve	szto� l sok mindent elvá	 rűnk. Elemi e	s terme	szetes felte	 tel, hogy á mű� ve	sz
hí	vo�  legyen. A ko� ze	pkori e	pí	te	 sz, szobrá	 sz, festo�  keze	 t á Szentle	 lek vezette, mert ámit
álkotott szeretetbo� l,  hittel  csiná	 ltá.  A mű� ve	szi  rá	 termettse	gen,  meggyo� zo� de	sen kí	vű� l
ázonbán  má	 s  is  kell,  e	 spedig  egyhá	 zmű� ve	ssze	  válo	  o� nke	pze	s,  nevele	s.  Az  ezirá	nyű	
to� rekve	s  szá	 má	 rá  áz  ányágbá válo	  biztosább belee	 le	 st  teszi  leheto�ve	 .  De  ki  to� ro� dik
ezzel?12 14 Pedig ezen á te	 ren nágy, fontos há	 lá	 s feládátokát kellene megoldáni. Egy-

11 Nem pe	nzke	rde	s, hogy mű� ve	szit vá	 sá	 rol váláki, vágy sem; í	zle	s e	s mű� veltse	g dolgá. Pe	 ldá	űl:
nem kell  festett  gipszstá	 cio	 t  rendelni,  mikor olcso	 bb e	s  í	zle	sesebb áz egy-szerű�  terrákottá,
vágy há erre sem fűtjá, á ko� zo� nse	ges fá-metszet, vágy kárc, stb.
12 Tisztelet, becsű� let á má	s vállá	 sű	  mű� ve	sz hite irá	nt, de me	giscsák kű� lo� no� s, hogy Benczű	 r,
Sze	kely Bertálán, Lotz Ká	 roly egy e	 leten keresztű� l dolgozták á kátolikűs Egyhá	znák e	s nem
volták  kátolikűsok,  űgyánekkor  á  kátolikűs  Liezen-Máyer  e	s  korá	nák  legnágyobb



egy egyhá	 zmű� ve	szeti kiá	 llí	tá	 s legto� bbszo� r csák pro	 bá	 lkozá	 sokát műtát be. E3 ppen eze	rt
nem is egyse	ges. A pro	 bá	 lkozá	 s á tápásztálát leszű� re	se	 re nem elegendo� , nem is szo	 lvá
árro	 l, hogy á tí	ze	venke	nt megrendezett beműtáto	  nem vá	 lásztjá kű� lo� n áz egyhá	 zi e	s á
vállá	 sos jellegű�  mű� ve	szetet. Mert lehet válámi vállá	 sos mű� ve	szet, de nincs litűrgikűs
ereje. Ebbo� l logikűsán ko�vetkezik, hogy nem minden vállá	 sos mű� álkotá	 s álkálmás árrá,
hogy  áz  Egyhá	 zát  pe	 ldá	űl  á  templombán  szolgá	 ljá.  Sokán  foglálkoznák
egyhá	 zmű� ve	szettel, me	gis – ezt á kiá	 llí	tá	 sokon tápásztáljűk13 – nem egyse	ges á szellem.
Műtássűnk  rá	  áz  álápokrá.  A  biztonsá	got  nyű	 jto	  tá	 mogátá	 son  kí	vű� l  ennek  á
ko� zo� sse	gnek  fontos  szerepe  lehetne:  á  mű� ve	sz  felvilá	 gosí	tá	 st  itt  nyerne,  litűrgikűs
kike	pze	st  itt  kápná,  megtánűlhátná	  áz  o� t  e	 rinto�  litűrgikűs  ke	rde	sek  mellett  á
ceremo	 niá	kát, egyhá	 zi jogot, szimbolizműst, hágiográfiá	 t, ikonográfiá	 t, ámelyre e	pű� l áz
egyhá	 zmű� ve	szet.14 Kizá	 rno	 k ezzel á dűrvá te	vede	seket, á litűrgikűs formá megse	rte	se	 t.
Ebbe á ke	pze	sbe bele kellene folyniá áz egyhá	 ziáknák is, ákik oktátná	k á mű� ve	szeket e	s
ákik  mű� ve	szi  szempontbo	 l  mágűk  is  okűlná	nák.  Úgyáncsák  hiá	nyoznák  áz
egyhá	 zmű� ve	szeti elo� ádá	 sok, ámelyeken á ko� zo� nse	gen kí	vű� l mű� ve	szek, mű� to� rte	ne	szek,
eszte	 tikűsok,  egyhá	 ziák  kellene,  hogy  re	szt  vegyenek.  A  kiá	 llí	tá	 sok  gyákoribb
rendeze	se  is  fokozhátná	  ke	pzo� mű� ve	szeink,  mű� ve	szeink  e	s  áz  egyhá	 zi  szeme	 lyek
e	rdeklo� de	se	 t.  Ro�viden  szo	 lvá:  hiá	nyzik  á  rendelkeze	sre  á	 llo	  ero� k  egyesí	te	 se,  ámi  á
mű� ve	szi á	 tlágot emelne	 ,  s á korá	 t  e	 rze	kelteto�  stí	lűs kifejlo� de	se	 t  elo� segí	tene	 .  Mert áz
egyhá	 zmű� ve	szeti  stí	lűst  nem áz  egyes  virtűo	 z  hozzá  le	 tre,  hánem  to� bbek  egyse	ges
to� rekve	se,  e	 rtve  áláttá  áz  egyhá	 ziák,  mű� ve	szek,  hí	vo� k  ko� zo� s  szellemet  szolgá	 lo	
műnká	 já	 t.  Terme	szetesen ez á stí	lűs nem lehet o� nce	 lű	 ,  mert á Szentse	g sze	pse	ge	e	 rt
kű� zd.

egyhá	 zmű� ve	sze Munkácsy Mihály egyházi megrendelést nem kapott.
13 Ne  tű	 lozzűnk,  de  millio	 kát  pocse	kolűnk  el  e	venke	nt  selejtes,  semmitmondo	 ,
Szentegyhá	 zűnkát  egyenesen  profánizá	 lo	  holmirá,  nem  is  szo	 lvá  árro	 l,  hogy  ez  á  gyá	 ri
to� megcikk kű� lfo� ldro� l kerű� l hozzá	nk.
14 S ákkor pe	 ldá	űl  nem to� rte	nhetik meg,  mint á  legűto	 bb elke	szű� lt  egyik temploműnkná	 l,
hogy á kápűn nem fe	rt ki á ko� rmeneti sá	 tor, mert erre áz e	pí	te	sz nem gondolt.


