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Az egyhá zmű vészet – ne kerteljü nk – irá nyított mű vészet. Tendenciá ja van. Az
egyhá zmű vészet feltétlenü l vallá sos gondolatot fejez ki vizuá lisan, mű vészi formá ban.
Cé lt szolgá l s mint ilyen, alkalmazott mű vészet. Lényegileg olyan tevékenysé g, amely
propagá l; a kinyilatkoztatá s alapjá n olyan formá t, tá rgyat alkot, mely hitü nket
némiké pp lá tható vá , a Mindenható t optikai szerveink ú tjá n lelkü nkben felfogható vá
igyekszik tenni. A mű vészet való ban a „Vita Christiana” lényeges része. Az
egyhá zmű vész minden ellentmondá s nélkü l kell, hogy alávesse magá t az Egyhá z
rendelkezéseinek.
A templom és mindaz, ami vele kapcsolatos, nem csupá n azért szép, hogy a
kö zö nség ízlését nevelje, vagy a kellemes kö rnyezetben a hívő jó l érezze magá t, hanem,
hogy a mű vészet á ltal az embert az Egyhá zhoz kö zelebb hozza. Eltekintve attó l, hogy
mé g laká sunk is tö bbé-kevésbé a benne lévő mű vészi holmitó l nyeri kifejezését, a
templom jellegét is bizonyos fokig ez adja. Annak, aki az Egyhá zzal gondol, kö telessége
a vallá sos mű vészettel tö rő dni. A mű vésznek hitet hirdetve becsü letest kell alkotnia az
Egyhá z szá má ra, de a megrendelő re nézve is parancs: széppel az Isten dicső ségét
hirdetni. Annak, akire a templomot bízzá k, a jó ért, a szépért síkra kell szá llnia, mert a
rossz alkotá s nevetségessé, gú ny tá rgyává teheti a legszentebb helyet is. Szabá ly tehá t:
az istenhá zá t csak abszolú t értékű széppel szabad díszíteni s a má r beférkő zö tt
selejtest kímélet nélkü l ki kell irtanunk.
A mű vészet nem foglalható szabá lyokba. Felesleges, meddő kísérlet lenne, ha
most az egyhá zmű vészetre vonatkozó szépészeti tö rvényeket mégis rendszerbe
akarnó k szedni. Azonban bizonyos á ltalá nos szempontok lebeghetnek elő ttü nk, amit jó
tudni.1 Kezdjü k a templomon és az erre vonatkozó érvényes á ltalá nos igazsá got
alkalmazzuk minden egyéb berendezési tá rgyra. A templom kívü l-belü l olyan legyen,
hogy az Isten há zá nak érezzü k.2 Amint a színhá z színhá zat, a vá roshá za vá roshá zá t
mutasson, ú gy kétséget kizá ró an szembetű nő legyen, hogy templomot lá tunk, amely
kö rnyezethez, térhez, utcá hoz, faluhoz, vá roshoz és a tá jhoz is alkalmazkodjon. Amint a
cukrá szda nem lehet olyan, mint a cipő kereskedés, a patika nem téveszthető ö ssze a
rő fö s-ü zlettel, a templom is a maga jellegét, rendeltetését kö zö lje és ez szembetű njö n
má r konstrukció já ná l fogva is. A templom elő tt á llva, a templomba lépve ne tá madjanak
kétsé geink, vilá gosan, érthető en hirdesse katolikus mivoltá t. Kétséget nem tű rő
szabá lynak mondhatjuk ezek szerint, hogy az egyhá zi vonatkozá sú épü let és tá rgy
lényegét illető en vilá gos legyen. Fontos, hogy a kép, a szobor formá já t és tartalmá t
kö nnyen leolvashassuk. A hívő kö zö nséget ne tévesszü k ö ssze az amatő rrel, aki
kü lö nleges tá rgyat is gyű jt.
Az egyhá zi vonatkozá sú kép, szobor és iparmű vészeti tá rgy akkor érthető , ha
díszekkel nem tú lhalmozott, pl.: az Ú rfelmutató ban tisztá n lá ssuk az ostyá t, az Ú r Jézus
1 Talá n a legfontosabb az, hogy a legkisebb kétségü nk esetében az illetékes egyhá zi ható sá g,
(Egyhá zmű vészeti Taná cs) véleményét kérjü k ki a templomot illető legkisebb vá ltozá s
esetében és ha ez a vélemény nem talá lkozik a mi tetszésü nkkel, ne minő sítsü k
gorombasá gnak.
2 Ezek szerint minden má sra is vonatkoztatva, példá ul a ciborium ciborium, a kehely kehely
stb. formá jú legyen.

testét. Pregná ns és logikus legyen mindig a tá rgy és a dekorá ció . A templom, az egyhá zi
vonatkozá sú munka, azonkívü l, hogy mindenki elő tt érthető en beszél akkor szé p és jó ,
ha céljá t szolgá lja. Az anyag, s szerkezet együ ttvéve harmonikusan érvényesü ljö n,
valamint a forma is ö sszhangban á lljon – és ezt hangsú lyozzuk ú jra –, csak a kultuszt
szolgá lja. Fontos, hogy ne legyen nagyhangú , ne mutasson tö bbet, mint ami. Rö viden:
ne legyen talmi. Az arany, arany, a gipsz, gipsz, a fa, fa legyen. Legtö bbet a technikai
becsü letessé g3 és az anyagő szinteség4 ellen vétenek, és így a szemlé lő megtéved. A
technika, az anyag is hazudhat. De hiszen a való disá gá t, ő szintesé gét, az anyag
minő ségét, – pé ldá ul a kehelynél – bizonyos fokig, bizonyos tá rgyakná l meghatá rozza,
szigorú an kö veteli a liturgikus szabá ly, ami nem jelenti, hogy má sutt be ne tartsuk. Az
Egyhá z azonban néha nemcsak az anyag minő sé gét írja elő , hanem a formá t is – így
példá ul maradjunk az elő bbi példá ná l, a kehelyné l, amely nem lehet serleg, vá za, korsó
alakú – és ehhez, amint tudjuk; az Egyhá z szinte olyan szigorú an ragaszkodik, mint a
festésnél, mozaikná l, szoborná l, amelyek nem lehetnek dogmaellenesek, vagy
extravagá ns egyéni kitalá lá sok. Az elő írá s – amint lá thatjuk sok szá zad egyhá zi
vonatkozá sú mű tá rgyá n – nem bö rtö ne a mű vészetnek.
Szervesen a tá rgyhoz tartozó , belő le kisarjadt széppel díszítve akarjuk lá tni a
templomot és az egyhá zi vonatkozá sú eszkö zt. A hozzá tett felesleges, rá erő szakolt, oda
nem illő dísz ká ros hatá sú , elvonja a figyelmet a lényegestő l és nem jobb, mint az a
dekorá ció , amely gá tolja a funkció t. Egy szentsé gmutató pé ldá ul nem lehet olyan nehéz,
hogy a pap ne tudja felemelni és olyan díszes cirá dá kkal teli, hogy a papot funkció já ban
gá tolja.5
Szívleljü nk meg egyet-má st az iparmű vészettel kapcsolatban. A mű vészet, de
kü lö nö sen az iparmű vészet, nem vá lasztható el a techniká tó l, hiszen az alkalmazott
mű vészet, a mű vészet és technika egyesítésébő l keletkezett. Az iparmű vészeti tá rgy,
természetesen gyö nyö rkö dtet is, de nem ellenkezhet a cé lszerű séggel, nem zavarhatja
a haszná lható sá got, mert lényegében haszná lati tá rgy, benne a cé l és forma, a szé p és
hasznos kapcsoló dik. Ezt annak, aki érintkezésbe kerü l az iparmű vészeti tá rggyal,
példá ul ha megvá sá rolja vagy készítteti, tudnia kell. Má r pedig a templom zsú folá sig
telve van iparmű vészeti tá rggyal.
Az egyhá zmű vészeti alkotá s fontos jellemző je az egyszerű ség is, ami nemcsak az
alkotá s kü lsejére, hanem a belső lényegre is vonatkozik. Az egyszerű ség segíti elő a
belső á tlá tszó sá got. Az egyszerű ség a nagy mű vészet jellemző je és a kiérett alkotá s
ismérve. A mű egyszerű sége, a harmó nia és a vilá gos kifejezés egyesü lésébő l szü letik,
biztonsá gos kiegyensú lyozottsá got fejez ki, miá ltal a tartalom kö nnyen érthető vé vá lik.
Mindezt nem ma talá ltá k ki, nemcsak a mai egyhá zmű vészetre vonatkozik és
nemcsak a mi idő nk ú j kö vetelménye, hogy a jó épü let, iparmű vészeti tá rgy, ké p, szobor
vilá gos, az anyag és technika ő szinte legyen. A formatisztasá g, az egyszerű ség, a vilá gos
gondolatkifejezés, amit fennebb említettü nk, minden jó , régi, nemes mű vészi alkotá son
felismerhető . Csak vagy egy szá zad ó ta éltek vissza vele. Az egyhá zmű vészeti
alkotá snak – legyen az épü let, kép, szobor, vagy iparmű vészeti vonatkozá sú -, a
gondolatnak, mely létrehozza, mindezek mellett eredetinek kell lennie, mert egyébként
utá nzá s. Az eredeti alkotá s eltérő jegyekkel rendelkezik. Vá ltozá st mutat az eredeti, ez
3 Pl. kézzel kalapá csoltnak lá tjuk a bronz csillá rt, holott préselt.
4 Pl. a gyó ntató t tö lgyfá ra, mahagó nira erezik (fló derozzá k), festik, pedig fenyő fa. Az oszlopot,
pillért szívesen mű má rvá nyozzá k, holott cement.
5 Az imakö nyvben nem lehet olyan agyondíszített betű , amelyet ne tudná nk elolvasni.

azonban – jó l jegyezzü k meg – nem egyenlő a szabá lytalannal és nem is eredetieskedés.
Nem jelenti azt, mintha az eredeti kizá rná a stílustö rekvéseket, vagy megvetné a
mú ltat. Az eredeti alkotá s a tradíció nak nem ellensége, ső t felhaszná lja, tová bb fejleszti.
Betartja a szabá lyt: „régibő l jó t”. A komoly mű vész biztosan nyú l a hagyomá nyhoz és
merít belő le. Nem veszi á t azt, ami gá tolja a sajá t kifejezését, vagy zavarja a maga
eredeti gondolatá nak kö zlését. A mű vész az ö ncélú -eredetit nem ismeri. „Csak azért is”
eredeti nem akar lenni, amint nem tű ri az egyhá zi alkotá s, hogy csak szép legyen. Az
olyan egyénit hajszoló alkotó , aki nem mert belő le fakad, ú jít, hanem ezzel példá ul fel
akar tű nni, – nem alkalmas vallá sos mű létrehozá sá ra.
Kíséreljü k meg a pozitív meghatá rozá sok utá n kö zvetve megkö zelíteni a
lényeget, a célt szolgá ló , illetve a rossz egyhá zmű vészet jellemző it felsorolni. A XIX.
szá zad egyhá zmű vészetérő l sokat írtak. A fő hiba voltaképpen a naturalizmusban
leledzett s mert ez a kor materializmusá nak velejá ró ja volt, nem lehetett
egyhá zmű vészete. Aki még ma is csak realizmust, csak naturalizmust akar, vagy keres
az egyhá zmű vészetben, tudatosan vagy ö ntudatlanul – az anyagelvű ség á llá spontjá n
á ll. Az ilyennek a mű vészet szegény, a gó tika – nem neogó tiká t értü nk alatta – dadogó ,
az ó keresztény primitív, a romá n vaskos, a barokk mesterkélt, Greco, Magnasco,
Michelangelo, Tintoretto beteges, ferdelá tá sú és az ilyen nem érzi, hogy az
egyhá zmű vészet valami magasabbrendű kérdés. Az egészben csak az a csodá latos,
hogy éppen ezek a romá n, gó tika, barokk festészet, szobrá szat opponá ló i az
é pítészetben a neostílusok hívei. Nekik Cimabue érthetetlen, Giotto kezdetleges és
Duccio semmit sem mond. Ha építészetrő l esik szó , az elmú lt idő k kó piá ira eskü sznek,
ezt az esztétikailag foná k á llá spontot hirdetik s a kor kényszerű hatá sá t akarjá k
lekü zdeni, az idő t szeretnék megá llítani, ső t visszaigazítani. Pedig a regó tizá ló beton
mérmű vel, semmit sem tartó tá masztó pillérrel, gipszbordával, habarcsoszloopa1,
maltercirá dával teremtett hamis, é lettelen vilá ggal nem lehet lelket, érzést kelteni.
Szélmalomharcot vívunk, mert a neo- és a re-é pítészet má r megszű nt. A
mintalapok utá n dolgozó k levitézlettek s az egész vilá gon má r arra gondolnak, hogy
hogyan lehetne ezeket a szerencsétlen neoépü leteket valahogy elfogadható vá tenni, –
mondjuk így – korszerű síteni. A sivá r homlokzat és a vakoló építészet má r elintézett
probléma. A baj má ssal van, fő leg az „iparmű vészettel”, mert a szobapiktorbó l lett
templomfestő , a festett má rvá nyoszlopok mesterei, akik „selyem-falat” is tudtak festeni
a templomba, a fennhéjá zó an hencegő , gyanú s cifrasá gok gyá rtó i, a
templomaranyozó k, a gipszö ntő k még virá gzó ipar ű ző i, a szentszobor-gyá r, ahonnan
édesarcú vértanú k és puha, lá gy, ró zsaszínű Jézus-Szíve szobrok kerü lnek elő ; a
kiugró díszes, apró tornyocská k oltá rainak asztalosai, a habarcsbó l készü lt, a má rvá nyt
mutató vagy bronzírozott angyalok iparosai mé g nagyban gará zdá lkodnak. Az
„á rjegyzékbő l” vá lasztott kehely, szentségmutató , Corpus, gyertyatartó , ö rö kmécses
stb., stb. még itt kísért. Igen, az oltá ron ott a mű virá g, a falon a mű nyomat és a „való di
olajfesté kkel, kézzel festett”, pepecselt kép, a szó széken a mű csipkés, az ú gynevezett
„szorgalmas Mariska hímzés”, vagy az idő sebb hö lgyek á ltal kedvelt keresztszemes
kézimunka az egyhá zi ruhá kon, melyeket. idő tö ltésbő l, vagy kegyes cé lbó l – de akkor is
csak kontá rmunka – készítettek. Nem, az egyhá zmű vészet nem félembert igénylő ,
dilettá ns szó rakozá st kielégítő tevékenység.6 Ezen – magunk kö zö tt vagyunk – meg kell
botrá nkoznunk é ppú gy, mintha éretlen cincogá st hallunk a kó rusban. A templombó l a
6 Ez lehet az orvosok ö rö me, akiket az ü zletben elő nyomott, „kreuzlivel” díszített vagy
„stikkelt” pá rna ö zö nével lá tnak el a há lá s pá ciensek.

kö zé pszerű t is ki kell zá rnunk, há t még az anná l rosszabbat. Szép, szép az ilyen
ingyenmunka, csak ízléstelenség s a lé lekben kiszá míthatatlan ká rt okoz. A gipszö ntő ,
templomfestő , aranyozó , a kegyszerá rjegyzé k, a dilettá ns kézimunká zó , az ingyen
templomterveket készítő pallér még a XIX. szá zad ö rö ksé ge. A rokokó ban és azelő tt
vagy má sfélezer éven á t, a dilettá ns ki volt zá rva a templom díszítésébő l.
A mú lt szá zad egy má sik nagy, szinte kiirthatatlan, hagyatéka, amely ugyancsak
megrontja az Egyhá zat, a kétes értékű gyá ri holmi, az egyhá zi tö megcikk, amelynek
ismertető je, hogy az készíti, akinek gyá ra, tő kéje van és ü zletet akar csiná lni. Az ilyen
holmival kü lö nö s fogalmak keverednek: vá llalkozó , munkabér, konkurrencia,
nagykereskedő , kiskereskedő , kasszaskontó , egy tucat, stb., amelyek mind csak az
egyhá zmű vészet elsatnyítá sá hoz vezetnek. Még kiejteni is borzalmas: az iparrá lett
egyhá zi tá rgy a gépstílus produktuma, má rpedig a gép személytelenné teszi a
mű vészetet, a zsarnok gép jellemtelenné és jellegtelenné az alkotá st. A mű vészet
szellemét félreismeri az, aki ezt vá sá rolja; az alkotá s alapvoná sait, tulajdonsá gait,
melyek a tá rgyat mű vészi alkotá ssá alakítjá k nem érti meg és legfő ké ppen nem érzi á t a
magasztos célt, amikor a templomba ezt behurcolja. Nézzü k csak meg pé ldá ul az
imakö nyvbe való szentké pecskéket, milyen ízléstelenséggel tö lti meg lapjait és mi
tű rjü k, hogy olvasá s kö zben, a legszentebb gondolatok kö zepette, a Miatyá nk és
Hiszekegy kö zö tt a zugfestő há rom színnyomatával odatolakodjon. Vagy figyeljü k meg
a „stancnizott” érmeket, a masszá bó l gyú rt ró zsafü zéreket, az ízléstelenebbnél
ízléstelenebb ezü stö zö tt szobrocská t, a pléhkereszteket, préselt kelyheket,
monstranciá kat, gyertya-tartó kat, ö ntö tt ü vegbő l készü lt, de csiszoltat mutató
misekanná cská kat, a kirakatokat elö ntő , profanizá ló porcellá n angyalszobrocská kat,
stb. Ember legyen, aki fel tudja sorolni mindazt, amivel az Egyhá zat megszégyenítik.7
Higyjü k el, Huysmans lelkét nem ez a katolikus mű vészet ragadta magával és nem ez a
giccs tette az Egyhá z hívévé. Hamis egyhá zmű vészet nem segíti elő a magas
é leteszmény élését.8 A rossz mű vészet nem dicső íti a vallá st és az Egyhá zat. Egy má sik
konvertita, Ruskin, ugyancsak nem errő l a mű vészetrő l alkotta meg etikai elvét.
Emlékezzü nk csak arra, amit hirdetett, hogy: „A szépnek, a mű vészetnek tá rsadalmi
elterjedettsé ge á ltalá nossá gban az egészsé ges tá rsadalom kritériuma”.
Á ltalá nos mű vészeti elvekrő l szó ltunk, melyeket annak, akinek a mű vészethez
némiké p érzéke van, érdemes meghá nyni-vetni. Mindez, amit érintettü nk, é ppen ú gy
vonatkozik a profá n mű vészetre, mint a vallá sosra, mert vegyü k egyszer s mindenkorra
tudomá sul: az egyhá zmű vészet, mint mű vészet nem é l kü lö n életet. Ha az
egyhá zmű vészek azt hiszik, hogy a vallá sos mű vészet eltér a profá n mű vészettő l s
nekik stílusban, formá ban, felfogá sban má st kell alkotniok, ú gy bízvá st mondhatjuk,
hogy: az Egyhá z élete nem virá gzik. Kü lö nbség a profá n és egyhá zmű vészet kö zö tt
annak sajá t vilá gá n belü l alakul, nem tér el és nem jár kü lö n ú ton, mindig egy mű vészi
stílushoz idomul. J. Maritain mondja: „Nincs kü lö n egyhá zi stílus és kü lö n vallá sos
technika.” Az egyhá zmű vészet ha virulens, nem vá lhat el a kor szellemétő l, a kor
mű vészetétő l. Az egyhá zmű vészet mindenkori tü krö ző je a mindenkori vallá sos
érzésnek, de a korszellemnek is. Volt idő , amikor meg akartá k á llítani, le akartá k
rö gzíteni a mű vészeti alkotá snak mó djá t, kifejezését, pé ldá ul a bizá nci mű vészet
idejé ben. Így az ikonfestést minden részletében pontosan kö rü lhatá roltá k. Az ikon,
7 Ezzel nem azt mondottuk természetesen, hogy a sokszorosítá s okvetlen gyá ripar, hiszen a
grafika, példá ul a fametszet is sokszorosítá ssal készü l.
8 Gondoljunk csak arra, mit tartunk az olyan emberrő l, aki hamis ékszert, strasst hord.

formá ban megvá ltoztathatatlan, ö rö k akart lenni. De az athoszi festő k kézikö nyve
aká rhogy megkö tö tte is a mű vészek kezét, minden képrő l, amelyet szigorú an az elő írá s
szerint festettek, mégis leolvasható a kor gondolata és a kor hite. A forma néma és
érthetetlen, éppú gy mint az idegen, ismeretlen nyelven mondott ima, ha nem idomul a
korhoz.9 A XIX. szá zad mű vésze ezt nem hitte. Ezért hirdethette, hogy utá nozni kell a
stílust, egy má r bevá lt korszak ízlését, mű vészi á llá spontjá t és kész a mű vészet, illetve
amint mondani szerették, a hangulat. Még ma is akad olyan balga, aki hirdeti, hogy a
gó tika á hítatosabb, mint a rokokó és nem gondol arra, hogy a kö zé pkori mű vészet má st
sugá roz, mint a késő i barokk. Má s mozgatja ezt és amazt, s a kettő nem mérhető
egymá ssal. A mű vészet nem fejlő dik, mert – és ez nemcsak szó lam – a mű vészet ö rö k.
Csak vá ltozik cé ljá ban, formá ban. Cimabuet, aki a „maniera greca” egyik legnagyobb
mestere, nem lehet mérni a korai reneszá nsz Giottó val. Giottot viszont nem lehet
Masaccioval, Masacciot Beato Angelicoval, vagy utó bbit Rafaellel. A reimsi dó m nem
szebb, mint a ravennai San Vitale. Szent Ambrus himnusza nem tö ké letesebb, mint
aquinó i Szent Tamá s Krisztus testérő l szó ló éneke, holott kö zel ezer év a távolsá g
kö zö ttü k. Ma má r tudjuk, hogy ahhoz, hogy a mű vészet á ltal a hit bennü nk rezoná ljon,
é lménnyé vá ljon, lelkü nk szá rnyat kapjon, a Mindenható t megkö zelítsü k, nem kell má s
kort idéznü nk, má s kor stílusá ban építenü nk, festenü nk, vagy mintá znunk. Mi a
jelenben é lü nk, s mert azzal tisztá ban vagyunk, hogy az ö rö k keresztény gondolat nem
jelenti az ö rö k formá t, a magunk mó djá n kifejezve akarjuk egyhá zmű vészetü nket
létrehozni.
Minden korszak magá n viseli bélyegét, csak a miénk ne viselje? Nincs szégyellni
való nk. A beton van olyan becsü letes anyag, mint a habarcs, vagy a tégla. A modern
festő k, szobrá szok éppen ú gy, ha nem jobban felkészü ltek, mint a XIX. szá zad mű vészei.
É s legyü nk arró l is meggyő ző dve, tö rekszik ú gy a tartalomgazdagsá gra, mint a régiek.
Vagy kivételek vagyunk? Nem tehetetlenséget jelent-e, ha a má t nem tudjuk kifejezni?
Az bizonyos, ma is van kevésbé sikerü lt modern egyhá zmű vészet, de van sok jó is.
Korszakunk igen széteső , de az emelkedés jelét is felfedezhetjü k. Azt is elismerjü k,
hogy a modern egyhá zmű vész még nincs azon a szinten, mint a kö zé pkori, vagy
reneszá nsz mester, de mert bennü nket, érzéseinket nyilvá nítja, a jó ért való
kü zdelmü nk, a szépért való harcunk, a mi cé lunk, tö rekvésü nk jut mű ve á ltal
kifejezésre, ezért kell ezt csiná lnia.
Ha a ma egyhá zmű vészeti tö rekvéseit értékelni akarjuk, helyes megvizsgá lnunk
a kö zelmú ltat, a mú lt szá zad szétmá llá sá t, ízlés és szellemné lkü liségét és azt figyeljü k
meg, hogy mivé sü llyedt a diadalmas egyhá zmű vészet a „mű vészet szabadsá gá nak
korá ban”. A cipő nket, ruhá nkat, laká sunkat, villá nkat, há zunkat a magunk ízlése, igénye
szerint készíttetjü k el, rendezzü k be, de templomunkat nem. Nyitott kaput dö ngetü nk.
A modern mű vészet lenézése má r régesrég megszű nt. É ppen azért, legyü nk
tá rgyilagosak és ismerjü k el hibá it. É pítészetü nk fő -, vagy alapanyagá t, a vasbetont még
nem teljesen ismerték ki. A modern egyhá zi építészet matériával való viaskodá sa mé g
rá ü ti bélyegét egyhá zmű vészetü nkre, de hiszen ez a kezdő dő gó tika, reneszá nsz,
barokk, stb. sajá tsá ga is. Minden esetre, egy szembetű nő a mai egyhá zmű vészetben
éspedig: a vá gy é l a modern templomépítő ben, hogy az anyagot á tlelkesítse.
A korszerű egyhá zmű vészet sokat ígér, mert á llandó an foglalkozunk vele,
vitá zunk ró la, keressü k azt a sajá tsá got, melyet a nagy feladat, a vallá sos mű vészet
megkívá n, illetve kö vetel. Istent és az Egyhá zat a mű vészet á ltal szolgá lni fontos és ma
9 A tá rgy szellemi atmoszférá ja mindent elá rul a mű tö rténész szá má ra.

ismét felismert kö telessé g a hívő k, mű vészek és egyhá zi személyek á ltal egyará nt. A
mai egyhá zmű vészet má r nemcsak a mú ltat ü ti, hanem produká l is, nemcsak futkosva
keresi, hajszolja az ú jat és a korszerű t, ső t má r ö ssze tudja egyeztetni a tradíció t a
jelennel.10 A modern egyhá zmű vész érlelő gondolatot fejlesztő , nem valami
mestersé ges homunkulus. Nem akar kimerített anyaggal foglalkozni és egy kimerü lt,
kiérett stílust feltá masztani. Az é lettel való kapcsolatot kívá nja kimélyíteni. Azt akarja,
hogy a becsü letes munka szépsége, a magas ideá lokra való tö rekvés nyerjen benne
kifejezést.
Mint minden nagy mű vészeti korszakban, ú gy ma is az architektú ra stílusa
befolyá solja az egyhá zmű vészetet részleteiben is. Ezért szembetű nő az
egyhá zmű vészettel foglalkozó egységesre való tö rekvése, aminek természetes
kö vetelménye a lé lektelen indusztrializá ció kiirtá sa. Mit jelent ez a gyakorlatban?
Példá ul a stá ció t ne Csehorszá gban nyomjá k, Szent Lá szló fejére ne az osztrá k csá szá ri
koroná t tegyék, az oltá r gyertyatartó já t ne a sablonos mü tyü rkével díszítsé k, –
hihetetlen és mégis errő l is beszélnü nk kell – a misekö nyvbő l olvasni lehessen, a
templomablakbó l fény szű rő djö n be, a templompadban ü lni, a gyó ntató ban térdepelni
lehessen. A Szent Terézke sablonos gipsz-szobrá t ne vasbó l készü lt ró zsá k vegyék kö rü l
s a ró zsá k kelyhében villanykö rték ne égjenek, stb.
Tartsuk szem elő tt azt is, hogy az egyhá zmű vészet nemcsak templomé pítés.
képfestés és szobormintá zá sbó l á ll; legalá bb ennyire fontos a belső berendezés is.
Való ban az architektú ra cé lt szolgá l, de a tö bbi is, ami vele kapcsolatos, az sem
készü lhet recept szerint. A templomban nincs ö ncé lú szobor, kép, gyertyatartó ,
tö mjénező , keresztelő medence. A templomban lévő alkotá s ezek szerint – erre má r
céloztunk is – nem lehet l'art pour l'art produktum s ebben nincs kivétel, mé g a
legnagyobbak sem élvezhettek soha templomban privilégiumot: Giotto freskó i, Rafael
vá sznai, Michelangelo falképei, szobrai, Tintoretto festményei, stb. is bizonyos célt
szolgá lnak az Isten há zá ban.
Milyen semmitmondó , keveset kifejező , hogyha az egyhá zmű vészetrő l mint
é pítészeti, festészeti, szobrá szati iparmű vészeti feladatró l beszé lü nk. Mennyire nem
hatá rozza meg a feladat fontossá gá t, nagysá gá t. Hiszen ha oldalakon keresztü l
beszélnénk kü lö n-kü lö n magá ró l a templomró l, az épü let szívérő l az oltá rró l, a rajta
lévő keresztrő l, gyertyatartó kró l, taberná kulumró l, ö rö kmécsesrő l, kehelyrő l,
ciboriumró l, misekö nyvrő l, ennek tartó já ró l, a misekanná ró l, tö mjénező rő l,
miseruhá ró l, amely má s és má s ha ö rö mmel vagy gyá sszal kapcsolatos és a napnak
megfelelő en fehér-, zö ld-, vö rö s-, lila- és fekete színű , lévén az Egyhá znak mindenre
kifejezése, szimboliká ja, a vá llkendő rő l, albá ró l, alsó ruhá ró l, cingulusró l,
manipulumró l, stó lá ró l, pluviá léró l, casulá ró l, valamint egyéb hozzá és az oltá rhoz
tartozó textíliá ró l, a fő papi misénél haszná latos kellékekrő l, a szentségek
kiszolgá ltatá sával kapcsolatos eszkö zö krő l, keresztelő medencékrő l, keresztelő
kanná kró l, gyó ntató székrő l, az á ldozó térdeplő jérő l, a szent olaj– és só tartó ró l,
monstranciá ró l, ennek tró nusá ró l, a szenteltvíztartó ró l, sok egyéb kegytá rgyró l, a
relikviá k szekrényeirő l, tokjairó l, a betlehemrő l, a nagybö jti képlepelrő l, a szentsírró l, a
hú svéti gyertyá ró l, a gyá szmiséné l haszná lt katafalkró l, a keresztú tró l, a szó szé krő l,
10 A ma mű vésze a tradíció t tiszteli, míg a XIX. szá zad építésze elvetette a folytonossá got, a
természetes mű vészi vá ltozá s mó djá t. A rokokó utá n minden tradíció t félrelö kve, klasszicizá ló ,
gó tizá 1ó , stb. lett, holott a tradició tisztelet azt kívá nta volna, hogy a késő i barokkbó l induljon
ki, ehelyett a neki ismeretlen, szá mukra holt mű vészethez nyú ltak, egyszerű en csak utá noztak.

padokró l, orgoná ró l, a templom tornyá ró l, a harangokró l, vilá gítá si testekrő l, zá szló ró l,
sző nyegrő l, virá gvá zá kró l, a templomban lévő sírokró l, sekrestyérő l, az egyhá zkö zség
pecsétjérő l, stb., akkor sem merítettü k ki a kérdést. Ekkor még mindig nem szó ltunk
volna a freskó ró l, ü vegablakró l, festményekrő l, szobrokró l. A templom a mű vészetnek a
szó szoros értelmében vett tá rhá za. Gondoljunk csak ízelítő ü l gondolatban egy dologra,
példá ul a misekö nyvre. Mik a modern iparmű vész kö telességei vele kapcsolatban?
Helyes, ha a mú ltbó l idézü nk okulá sul. Régen, – hiszen ezt tudjuk – vagyont á ldoztak
egy-egy missá lé ért. Hegyet vá rral, erdő t, sző lő t, falut adtak cseré be a „doktorok
kincseshá zá ért”. Ma is lehet festett, írott, nyomtatott s kell, mint régen, a legnemesebb
mű vészi kultú ra á radjon belő le. Oh, gondoljunk csak a szépséges korai nyomatokra.
Milyen pontosan vá logattá k meg a papirost, a betű típust, s a tipografizá lá s milyen
kö rü ltekintéssel tö rtént. A nyomá st mennyire gondosan végezték, mennyire méltó ,
ü nnepélyes, szinte szertartá sos volt a misekö nyv elő á llítá sa. A benne lévő miniatú rá k,
iniciá lék, milyen lélekhez szó ló ak, á hítatot keltő k, amelyekhez a festő maga tö rte a
színeket és a festéket nem egyszer szenteltvízzel keverte. De nemcsak a miniaturista
volt ilyen szellemű . A papír, vagy pergamen kikészítés is, lelkesedést, hittel való
tö rő dést kívá nt, nem is szó lva a kö nyv kö tésérő l, – amely célszerű ség, haszná lható sá g,
tartó ssá g mellett – mű vészi egysé gét emelte. Az elmú lt nagy korok egyhá zmű vészei,
amit csiná ltak, hittel, lelkesedéssel tetté k. Ez a ma mű vésze elő tt lebeg, hogy így
dolgozhasson az Egyhá z javá ra.
Nem győ zzü k hangoztatni azt, hogy az egyhá zmű vész mindig szolgá l és az
alkotá s a megrendelő mű veltsége mellett a mű vész belső magatartá sá t is kifejezi. A
templomban lelkü nket Isten felé emeljü k, a Mindenható felé tekintü nk. Nem lehet,
hogy ebben a hazug, talmi, bó vli mű tá rgy zavarjon, meggá toljon. Ezért vá rjuk el az
egyhá zmű vészeti alkotá stó l, hogy a készítés becsü letes szellemet sugá rzó legyen s a
hitet szolgá lja. A henye mű tá rgy a templomban az istenká romlá s egy neme. Kell, hogy
minden szín, minden forma, vonal a nagy gondolatot képviselje s a benne rejlő hasson
meg mé g akkor is, ha csak díszítő jellegű . Mindennek, ami a templomban lá tható , azért
is szé pnek kell lennie, mert ezzel a szé ppel a legméltó bbat, az Istent akarjuk szolgá lni.
Egész biztos az is a szolgá lat egy neme, ha az egyhá zmű vészetben minden a
legmű vészibbel telítve, a vas, bronz, ü veg, beton, má rvá ny, kő , stb. hozzá , az Ú rhoz
mé ltó hó dolatunkat tolmá csolja.
Kettő n mú lik a vá sá r. A megrendelő n és a mű vészen. Az egyhá zi autoritá s és az
egyhá zmű vész harmó niá ja elengedhetetlen. A megrendelő szerepét az elő bbiek
folyamá n tisztá ztuk.11
A mű vésztő l sok mindent elvá runk. Elemi és természetes feltétel, hogy a mű vész
hívő legyen. A kö zépkori é pítész, szobrá sz, festő kezét a Szentlélek vezette, mert amit
alkotott szeretetbő l, hittel csiná lta. A mű vészi rá termettsé gen, meggyő ző désen kívü l
azonban má s is kell, éspedig egyhá zmű vésszé való ö nképzés, nevelés. Az ezirá nyú
tö rekvés szá má ra az anyagba való biztosabb beleélést teszi lehető vé. De ki tö rő dik
ezzel?12 14 Pedig ezen a téren nagy, fontos há lá s feladatokat kellene megoldani. Egy11 Nem pénzkérdés, hogy mű vészit vá sá rol valaki, vagy sem; ízlés és mű veltség dolga. Példá ul:
nem kell festett gipszstá ció t rendelni, mikor olcsó bb és ízlésesebb az egy-szerű terrakotta,
vagy ha erre sem futja, a kö zö nséges fa-metszet, vagy karc, stb.
12 Tisztelet, becsü let a má s vallá sú mű vész hite irá nt, de mégiscsak kü lö nö s, hogy Benczú r,
Székely Bertalan, Lotz Ká roly egy életen keresztü l dolgoztak a katolikus Egyhá znak és nem
voltak katolikusok, ugyanekkor a katolikus Liezen-Mayer és korá nak legnagyobb

egy egyhá zmű vészeti kiá llítá s legtö bbszö r csak pró bá lkozá sokat mutat be. É ppen ezért
nem is egységes. A pró bá lkozá s a tapasztalat leszű résére nem elegendő , nem is szó lva
arró l, hogy a tízévenként megrendezett bemutató nem vá lasztja kü lö n az egyhá zi és a
vallá sos jellegű mű vészetet. Mert lehet valami vallá sos mű vészet, de nincs liturgikus
ereje. Ebbő l logikusan kö vetkezik, hogy nem minden vallá sos mű alkotá s alkalmas arra,
hogy az Egyhá zat pé ldá ul a templomban szolgá lja. Sokan foglalkoznak
egyhá zmű vészettel, mé gis – ezt a kiá llítá sokon tapasztaljuk13 – nem egységes a szellem.
Mutassunk rá az alapokra. A biztonsá got nyú jtó tá mogatá son kívü l ennek a
kö zö sségnek fontos szerepe lehetne: a mű vész felvilá gosítá st itt nyerne, liturgikus
kiké pzést itt kapna, megtanulhatná az ő t érintő liturgikus kérdések mellett a
ceremó niá kat, egyhá zi jogot, szimbolizmust, hagiografiá t, ikonografiá t, amelyre épü l az
egyhá zmű vészet.14 Kizá rnó k ezzel a durva tévedéseket, a liturgikus forma megsértését.
Ebbe a képzésbe bele kellene folynia az egyhá ziaknak is, akik oktatná k a mű vészeket és
akik mű vészi szempontbó l maguk is okulná nak. Ugyancsak hiá nyoznak az
egyhá zmű vészeti elő adá sok, amelyeken a kö zö nségen kívü l mű vészek, mű tö rténészek,
esztétikusok, egyhá ziak kellene, hogy részt vegyenek. A kiá llítá sok gyakoribb
rendezése is fokozhatná ké pző mű vészeink, mű vészeink és az egyhá zi személyek
érdeklő dését. Rö viden szó lva: hiá nyzik a rendelkezésre á lló erő k egyesítése, ami a
mű vészi á tlagot emelné, s a korá t érzékeltető stílus kifejlő dését elő segítené. Mert az
egyhá zmű vészeti stílust nem az egyes virtuó z hozza létre, hanem tö bbek egységes
tö rekvése, értve alatta az egyhá ziak, mű vészek, hívő k kö zö s szellemet szolgá ló
munká já t. Természetesen ez a stílus nem lehet ö ncélú , mert a Szentség szépsé géért
kü zd.

egyhá zmű vésze Munkácsy Mihály egyházi megrendelést nem kapott.
13 Ne tú lozzunk, de millió kat pocsékolunk el évenként selejtes, semmitmondó ,
Szentegyhá zunkat egyenesen profanizá ló holmira, nem is szó lva arró l, hogy ez a gyá ri
tö megcikk kü lfö ldrő l kerü l hozzá nk.
14 S akkor példá ul nem tö rténhetik meg, mint a legutó bb elkészü lt egyik templomunkná l,
hogy a kapun nem fért ki a kö rmeneti sá tor, mert erre az építész nem gondolt.

