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A MAGYAR EGYHÁZMŰVÉSZET Ú] ARCA
IRTA: NAGY ZOLTÁN

Lépten-nyomon használt, de kevesek által jól, annál gyakrabban rosszul magyarázott
kifejezés az eegyházművészets szó. Erre vonatkozólag igen hasznosnak igérkezik
Gerevich Tibor egyik 1920-ban megjelent cikkének (Egyházművészetünkjövője, Magyar
Iparművészet,1920,4-7. sz.) idézése: «Az egyházmiívészet fogalma új keletű, Hosszú
századokon keresztül külön megjelölése felesleges volt, szüksége csak a miívészetnek
a liberális korszakban bekövetkezett elvilágiasodása folytán állt be». De szükségtelen
ma is, mert «az egyházi művészetvallomástétel. hittevés, mint ahogy minden művészet

végeredményben világszemlélet kifejezése, állásfoglalás a világhoz, természethez, élet
hez, amit mennél kiválóbb művész valaki, annál világosabban és meggyőzőbben tud
művészi eszközeivel kifejezni.•

Minden más felfogással szemben valljuk, hogya művészet,mint az emberi szellem
más kifejezéseivel teljesen egyenrangú és párhuzamos jelenség, nem önmagáért, hanem
az emberi szellemért, a Teremtőért és a teremtett emberért való. A művészetnek éppen
úgy, mint az irodalomnak célja, hivatása, küldetése van: A művészet életjelenség.
Tehát ki kell, hogy fejezze az emberi életet, azt kell szelgálnia és széppé, nemessé tennie,
a lelket felemelnie a szellem magas régióiba. Az ideális, igazi művészet helyes értelmét
tekintve, nem lehet különbséget tenni egyházi és világi miívészet között. Különbség
közöttük csak a tárgyban, a rendeltetésben lehet, de végcéljában nem. Beszélhetünk
ellenben antik, pogány művészetről,barbár művészetről, és van keresztény, katolikus
művészet, melyeknek éltető alapja az antik mitológiák, a pogány emberiség, a barbár
ság, a kereszténység, a katolicizmus világnézete. Ha a XIX. század különbséget tett
világi és egyházi művészetközött, azt bizonyára azért tette, hogy igazolhassa az emberi
ség előtt a maga léleknélküli. liberális világnézettelenségét.

A keresztény szellem tizennyolc századon keresztül fő irányitója volt az emberi
ségnek. A XVIII. században keresztényellenes eszmék burjánzottak elő, amelyek a
mult század folyamán mindinkább elhatalmasodva, nagy, áthidalhatatlan szakadást
idéztek elő az emberiség szellemében. Ezzel egyidejiíleg a miívészet is elvesztette addigi
egynemiíségét. A már a mult század elején előállott különneműség kétségtelenül a
hanyatlásnak a megnyilvánulása. De nem a keresztény szellem és művészet hanyat
lásáról, hanem az idézett, felburjánzó eszmék eleve alacsonyabb rendűségérőlvan szó.
Ez a szellem hozta létre az fl. n. világi művészetet. A epolgáríasults, «világi» művészet

nek azonban nem volt ereje, hogy új stílust hozzon létre, hanem a keresztény miívészet
stílusait ismételgette, azok szelleme és lelkisége nélkül. Egyházi feladatok megoldlisára
is ezt a művészetet alkalmazták, ami a liturgikus, sacrális követelményeknek távolról
sem felelt meg.

A «varázs» mégsem tarthatortsoká, A keresztény szellem ideig-óráig háttérbe
szorulhatott az emberek lelkében, de szunnyadásában ekkor is nagy igéret parázslott.
És a század végén, európaszerte Prohászkák jelentkeztek, akik újra meghirdették a
krisztusi, «diadalmas világnézetet.s

A katolikus szellemnek az irodalomban, filozófiában való újjáéledésével egyidő

ben a művészetben is hasonló jelenségekkel találkozunk. A megújhodási kísérletek a
mult század 70-es éveibe nyulnak vissza, amikor Peter Lens (Pater Desiderius) a beuroni
kolostorban Szent Benedek Regulái és a katolicizmus örök szellemében új, az ókori
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egyiptomi és görög művészet formaiságának tanulmányozásán alapuló sajátos. a for
mákat erősen leegyszerűsítö, vonalakra redukált, essinte metafizikailag elanyagtalaní
tott új festészeti és szobrászati stílust» (Gerevich: A beuroni bencés művészet, Buda
pest, 1926.) s azt gyakorló, széleskörű iskolát alakított ki: ez a stílus, a maga szígo
rúan elméleti jellegénél fogva azonban túlzásokba esett. Hatásában az is háttérbe szo
rította, hogy ekkor élte legdiadalmasabb éveit az impresszionizmus. De az idők is
még csak vemhesek voltak az új idők szellemétől. Mégis az új európai rnűvészet egyik
csírája, egyik geniális előfutára Pater Desidetius stílusa volt; a beuroni Szent Mór
kápolna, a montecassinoi Capella del Crocefisso.

Az impresszionizmus még évtizedekig uralkodott a művészi életen. A nézők

szeme azonban belefáradt a XIX. század materialista-naturalista és a történelmi
stílusokat hamisan utánzó művészeténekszemléletébe, Az emberiség új után vágyott.
Új után, amelyben a lélek a fontos, amelyben az anyag csak a lélek kifejezésének alá
zatos szolgája. Új művészetet akart, amely nem utánoz, hanem alkot, amely nemcsak
dísz, hanem megfelel az élet követelményeinek; amely nemcsak külső szép, hanem
belső tartalom is, amely nem fénykép, hanem a lényeget adja, amely nem fárasztja a
szemet a sok apró részlettel, hanem egyszerűsége által gyönyörködtet. Korunk művé

szetének egyik vetülete, s ma már ez a legszámottevőbb, megfelel ezeknek a vágyaknak
és kívánságoknak.

Az átalakulás nem símán, hanem a legélesebb szakadással ment végbe. A század
elején a különböző dzmusoks a legreakciósabb forradalmat jelentik a művészetben.

Geometriai törvényekkel akartak újat teremteni. Ebben rejlik nagy tévedésük. A művé

szet nem lehet a természet utánzása, de nem lehet szerkesztés sem. Művészeti szem
pontból ezeknek az irányoknak az a jelentőségük, hogy a valósági forma elvetése elle
nére is felhívták a figyelmet a formára, impresszionizmus síkábrázolásával és felbon
tottságával szemben a tárgyak tömegére és elhatároltságára és a moegásra, Jelentőségük
továbbá, hogy lerombolták az unalmas és sablonos, akadémikus eszépe hamis kultúrát.
Hogy mégsem vezethettek pozitív eredményre, azt az magyarázza, hogy tagadták a
megfigyelhető valóságot, a lelki átélést, a hagyományt, s az alkotás egyedüli normájául
az észt ismerték el. A művészi alkotásnak pedig lényeges eleme a megfigyelés. a lelki
újraélés, valamint a korábbi fejlődés egészséges vívmányainak tiszteletben tartása és
továbbfej lesztése.

Ma, amikor az emberiséget az új, a kollektív társadalmi rend, az egyetemességben
élő ember, a valóságnak nem ez, vagy az a részlete, hanem maga a Természet, maga a
Valóság izgatja, akkor korunk művésze is az egyetemességet, az összetartozást keresi
a létező világban. Az új gondolkodás középpontjában ismét az Ember áll. A filozófiában
mind nagyobb szerepet és tért hódít a metafizika. A materialista gondolkodás háttérbe
szorul a vallásos filozófiával, amely újból istenhívő és célja az emberi lét örök problé
májának megoldása. Érthető, ha ebben a korszakban a vallásos, szakrális művészet

nagy igéretekkel jelentkezik s a művészetbe ismét bevonul a teremtés legmagasabb
rendíi lénye, az Ember.

Az összes míivészeti ágak közül az építészet fejlődik ki leghamarább, mert ez áll
legközelebb a gyakorlati élethez (templom, lakás) s ehhez alkalmazkodva fejlődik a
szobrászat, festészet és díszítőművészet stílusa. A művészet fejlődésének e közismert
törvényével magyarázható az, hogya nagy stílusok kezdeti korszakában a többi mű
fajok erősen architektonikus jellegűek. Hogy a beuroni művészek, hogy Adolf Hilde
brand, a németek nagy szobrász-teoretikusa (cAforma problémája a képzőmfivészetben»)

már a modern építészet kialakulása előtt ilyen elveket hirdettek a szobrászatban és a
festészetben, az nem cáfolja a fönnebbi állítást, mert az ő esetükben ez csak zseniális
előérzés volt. Hatásuk nem volt elég erős ahhoz, hogy ilyen értelemben egységes kor-
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stílus alakuljon ki. Ennek határozott jelei csak most kezdenek jelentkezni. amikor a
szobrászok, festők és iparművészek a már egységes stílusú modern építészet lehetősé

geihez és követelményeihez alkalmazkodva alkotnak. oldanak meg művészifeladatokat.
A modern stílus egyházi téren is legelébb a templomépítésben jelentkezett.

Stílusa azonos a világi feladatok megoldásában jelentkezőstílussal. Anyaga is ugyanaz:
vasbeton. Különbség csak a rendeltetésben van, amiről a XIX. század templomépítői

gyakran megfeledkeztek. Akik a modern építőstílust templomokon először alkalmaz
ták, azoknak kettős feladatot kellett megoldani: eleget tenni a vasbeton anyagszerű

követelményeinek s kihasználni annak minden technikai Iehetőségét, valamint eleget
tenni a liturgiai követelményeknek. a templom «Kriszto-centrikus. jellegének. Tagad
hatatlan tény, hogy ezeknek a követelményeknek. különösen eleinte kevesen tudtak
megfelelni. Vagy az egyik. vagy a másik szempont háttérbe szorult.

A vasbeton, az építés új anyaga, új lehetőségeket nyujtott s új követelményekkel
lépett fel. Ilyen anyagszerii követelmény a konstrukciós, racionális technika, a nagy
síkfelületek szükségszeriisége, a dekoratív aprólékosságok kerülése. Mindezek párhuza
mos jelenségek a mai lélek egyszerűséget és nyugalmat szomjuhozó vágyával s pár
huzamos jelenségek korunk gazdasági viszonyaival is.

A mondhatni egyetemesen kialakult építészet díszítésére olyan műfajok vállal
kozhatnak, amelyek sík-törekvését természetüknél fogva nem gátolják: a falba, fül
kébe símulö, nyugodt. architektonikus felépítésű szobor, a fallal szinte egy síkba
tapadó lapos relief, a freskó és nem utolsó sorban az üvegfestészet.

Néhai Árkay Aladár volt az első kezdeményező és úttörő. 1929-ben fejezte be
györ-gyárvárosí templomát, amely még homokköböl. de vasbeton szerkezetre épült.
De már hiánytalanul érvényesülnek rajta a modern építészet formai törekvései. A falusi
magyar templomok tanulmányozásából indult ki, ahol tradicionális és gazdaságilag is
szükségszerű volt a takarékoskodó, racionális egyszerűség. Városmajori kis kápolnája
jellemző példája ennek a törekvésnek, amely már a modern stílus eljövetelét hirdeti.
A győr-gyárvárosi templom háromhajós, bazilikálís elrendezésű,Az oldalhajók aránylag
keskenyek, jóformán csak a belső közlekedésre valók. Igy a széles főhajóban elhelyez
kedő hívek zavartalanul vehetnek részt a szentmisén. A templom másik jelentőségeaz,
hogy elsőül kísérli meg a modern szobrászatnak és üvegfestészetnek az alkalmazását.
Vilt Tibor gotizáló vallásos kifejezést és áhítatos lelkületet sugárzó angyalai kellemesen
simulnak az architekturához. Stílusban és csodálatos színharmóniában nem is lehet
elképzelni egységesebb. harmonikusabb megoldást, mint amit a templom színes, fröcs
költ architekturája és Sztehl6 Lili (Árkay Bertalanné) üvegablakai nyujtanak. Árkay
Aladár győr-gyárvárositemploma tisztán alkalmazza ugyan a modern építészet szer
kezeti és stílusbeli sajátságait, de a tömegek arányaiban. ritmikájában a régi, románkori
magyar templomépítészet hagyománya éled újra.

Már ennek a templomnak a tervezésében és építésében is részt vett fia, Árkay
Bertalan, aki a modern magyar építészetnek. de különösen a templomépítésnek ma már
legkiforrottabb művelöje, Sok tanulmány, előkészület, tervezgetés után kapott meg
bizást a budapesti városmajori plébániatemplom felépítésére (1933)' A tervezésben
atyja is részt vett még, de az egész elgondolás már a fiatalabb építész modernebb, len
dületesebb szellemének az eredménye. A vasbetont már teljes következetességgel alkal
mazza. Az architektúra jellegét, térzáró szerepét a liturgia követelményeinek hiány
talan kielégítése és a vasbeton nyujtotta szerkezeti lehetőségekadják. Az egész archi
tektúrán alig van valami dísz. az ornamentika teljesen hiányzik. Művészivolta a töme
gek harmóniájában, a szerkezet tisztaságában, monumentális összbenyomásában, a
vonalak ritmusában rejlik. A fehérszürke faifelület megnyugtató egyhangúságába a
belső világításban fontos szerepet játszó színes üvegablakok visznek a léleknek jóleső
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és a szemnek is kellemes változatosságot. A templom sok vitát, rajongást és ellenvetést
váltott ki. Sokan kifogásolták a templom sivárságát. Milyen nagy tévedésben vannak
ezek az örök kifogásolók. Azt hiszik, hogy a lelket magával ragadja az általuk dicsőített

neo-román, neo-gotíkus, neobarok, mindenféle fölösleges cirádával telezsúfolt templom.
A templomnak nem az a feladata, hogy az elmult korok lomtára legyen, hanem, hogy
a léleknek adjon nyugalmat. Aki nem hisz a modern templomok áhítat-keltésében,
lélekmegnyugtatásában, a fohászok magas régiókba emelésében, az menjen el ebbe a
templomba s próbáljon ott minden előítéletnélkül imádkozni, vagy figyelje meg az imád
kozók sokaságát. Szükségesnek látjuk hangsúlyozni, hogya modern építészet «sivár
ságas ellen főként azok hadakoznak, akik a pusztuló műemlékek meghamisításával,
mint mondják eújraépítésévele, tehát emegmentésévels, nem annyira a hívők lelki hala
dását, mint inkább dilettáns álmodozásaik kielégítését, vagy éppen zsebük érdekeit
áhítozzák.

Művészetünkújabb történetében azért is fontos ez a templom, mert ez az első

sikeres kísérlet arra, hogy az építészet, szobrászat, festészet, liturgikus iparművészet

egységes stílusban, az áhítat egységes himnuszában szolgálja ugyanazt a célt. Díszí
tését a legjobb fiatal művésznemzedék,a római Magyar Akadémia volt ösztöndíjasai
végezték, akik ilymódon megtették az első elhatározó lépést arra, hogya modern
magyar művészet különneműségébenfáklyát gyujtsanak az egységes művészi akarás,
az egyetemes érvényű új magyar művészi stílus megteremtésére. Molndr C. Pdl oltár
képe, a Szent Imre mellékoltár a maga naiv bájával és szeretet-alakjaival, a középkor
vallásos szárnyalását idézi lelkünkbe. Pekdry Istvdn Szent Családja a magyar népi val
lásosságból merít, A falusi betlehemes gyermekek szájról-szájra élő énekeinek hangu
lata termékenyíti meg a modern művész ecsetjét. Vannak, akik mosolyognak rajta. De
ezt csak azok tehetik, akik nem látnak valami hallatlanul mély vallásosságot a nép
betlehemes-járásában. Akik pedig így gondolkoznak, azok maguk vannak a legnagyobb
tévedésben. Pdtzay Pdlnak az Arcus Triumphalison elhelyezett 12 apostol szobra, fal
hoz tapadó, reliefszerű megoldásában az apostolok méltöságteljességét, öntudatát
fejezi ki. Mint eredeti szebor-elgondolások (lehet szobornak és lehet reliefnek tekin
teni) tiszta példái az architektonikus plasztikai látásnak ezek az apostolalakok.
A szentély óriási ablakát a Jézus Szívét ábrázoló hatalmas üvegkompozíció tölti ki.
Középen a jobb kezét áldásra emelő s balját szívén tartó Jézus hatalmas, archaikusan
stilizált alakja foglal helyet. Merev tekintetéből jóság és szeretet sugárzik. Körülötte
éneklő és zenélő angyalok teszik gazdaggá a nagyszerűen felépített kompozíciót. Nem
mutat naturalisztikus formákat, stilizált vonalai és színeimégis a valóság illúzióját
adják. Árkayné ügyesen olvasztja egybe a képelgondolást a darabokból álló anyaggal.
Az üvegablakok még nem készültek el teljesen, a templom művészi hatása pedig csak
akkor bontakozik ki a maga egészében, ha a fehér üvegek helyére végig színes kom
pozíciók kerülnek. Sztehl6 Lili művei, melyek közül kiemeljük a később tárgyalandó
Rimanóczy-féle, pasaréti-úti templom négy üvegablakát, nemcsak a magyar határo
kon belül, hanem a külföldön is Milánóban, Rómában, nagy sikereket arattak. Ami
érthető, hiszen Sztehl6 Lili egyik legtehetségesebb modern művészünk, S talán az ő

művészetében nyilvánul meg a leg mélyebben és a legtisztábban a vallásos áhítat.
A modern magyar egyházi művészet másik fontos állomása a pasaréti-úti Szent

Ferenc-rendi templom, amelyet Riman6czy Gyula tervezett és épített. Hasonlóan vas
betonból. Alaprajzában az ókeresztény római bazilikából indul ki, felépítésében, de
különösen az ácsolt mennyezetre emlékeztető beton-gerendás megoldásban is azok
tanulságait használja fel. Művészi hatása egészen meglepő. liturgiai, egyházi szempont
ból semmi kifogást nem lehet emelni ellene. Érthető ez, hiszen úgy ennek, mint az
Á,.kay-féle templomnak a térbeosztása. alakítása, felépítése, valamint egész felszerelése
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az egyháziak tanácsa szerint történt. De érthető azért is, mert ezek a fiatal építészek
nemcsak építészek, hanem maguk is behatóan tanulmányozzák, a régi templomépíté
szet kiváló példái mellett a liturgiát, a Missalet. Külső formájában nagyon szépen olvad
bele a közeli budai hegyek immár emelkedő, de még mindig lankás oldalába. Rimanóczy
temploma háttérben marad Árkayé mellett a belső kiképzés egységét tekintve, bár itt
is közreműködött néhány kiváló kvalitású művész. Nem kell külön méltatni Sztehló Lili
üvegablakait. amelyek az ablaknyílások nagy felületeit borítják s amelyek a templom
misztikus hangulatát a maguk pompás kolorizmusukkal növelik. A belső kiképzésben
jelentős szerepet visz ilyefalvi Lőte Éva kiváló szobrászi tehetséggel rendelkező fiatal
művész. Tőle való az egyik kápolna Szent Szív oltára. Krisztusnak archaizáló stílusban,
az architektúra parancsoló törvényeit tiszteletben tartó szobra a templom legjobban
sikerült plasztikai darabja. Ugyancsak az ő műve a Passió eddig elkészült két stációja
(Krisztus Pilátus előtt és Krisztus felveszi a keresztet), amelyek a baloldali mellékhajó
oldalfalán vannak elhelyezve. Egyike azoknak az újabb magyar reliefeknek, amelyek
a reliefrnűvészet legnagyobbjainak, az egyiptomi és görög művészetneka tanulmányo
zását árulják el. Távolról sem akarjuk azt mondani, hogy ezek hatása alatt készültek
volna, de bizonyos az, hogy ezek tanulmányozása folytán jutott el a relief-látásnak
erre a magas fokára. Mindkét reliefen csak három alakot faragott. Csupán az illúzió fel
keltésére szükséges lényeget adja. A reliefek jól sikerűlt, ugyancsak régies színezése
több elevenséget visz az egyébként statikus kompozícíóba, bár a diófa nemes anyaga
magában véve is alkalmas finom fény és színeffektusok kiváltására. Éppen ebből a
szempontból kell sajnálattal megemlítenünk, hogyareliefsorozat további tagjai még
nem kerültek a templomba. A templom művészi hatását az fokozza, hogy ha minden
művészi darabja azonos elgondolás szerint, egységes stílusban fogant. Bizton reméljük,
hogya többi reliefek is hasonló lelkületről, őszinte lelki átélésről fognak tanúskodni,
hogy a további domborművekenmég csak finomulni, csiszolódni fog stílusa és plasztikai
készsége, hiszen ezek a domborművek csak első ilynemű alkotásainak tekinthetők.

A Jézus Szíve-Oltár Krísztus-domborművénekJézus alakjában meggyőző s csak a
lényeget hangsúlyozó erővel, eredendően szobrászi látással fejezi ki az idöfelettvaló
ságot. Archaikus merevségében, mozdulatlanságában, nemes fejtartásában a fenség,
méltóságteljesség, szeretet kifejezése meggyőző erővel él. Ezeken a szobrokon kívül sok
más vallásos kompoziciót készitett, amelyek kőzül meg kell emliteni Golgotáját. Három
külön álló alak; középen a keresztrefeszített Krisztus, mellette Szűz Mária és János
evangelista. Érezzük ez alkotásán, hogy őszintén, elmélyülten élte át Nagypéntek
tragikumát. (Nagypénteken kezdte a gipsszel felrakni s a kivitelezés további részleteit
is pénteki napokon végezte.) A szenvedés nem kiabál az arcokon, inkább valami nemes
formákban megnyilatkozó, szenzibilis fájdalom tükröződik rajtuk, de ezen át-át csillan
a feltámadás tudata.

Az eddigiek során jóformán semmit sem láttunk a festészetből. Magyarázata az,
hogy modern templomainkból teljesen hiányzik a falfestmény. Ami azonban nem jelenti
azt, hogy a magyar szakrális piktura nem rendelkeznék egészen kivételes tehetségű

művészekkelés sikeres alkotásokkal. Már az eddigiek során is érintettük Molndr C. Pál
nevét, aki modern művészetünknekegyik legkiemelkedőbbalakja. Mélységesen vallá
sos, lírai, egyénien stilizált művészetéről, fametszeteiről és oltárképeiről nem régen
közölt cikket az U j Kor.

A mai magyar művészek közül Aba-Novák Vilmos egyházi művészete érdemel
legtöbb figyelmet. Nemcsak azért, mert I932-ben, az első padovai nemzetközi egyház
művészeti kiállításon ő nyerte a kiállítás legnagyobb kitüntetését, az olasz trónörökös
nek erre a célra veretett nagy aranyérmét; nemcsak azért, mert kétségtelenüllegegyé
nibb, legsajátosabb stílusú festöművészünks legtehetségesebb szakrális festönk. hanem
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azért is, mert némelyalkotásával olyan vihart keltett egyháziak és világiak, kritikusok
és kontárok berkeiben, amilyenre nincs példa a magyar művészettörténetben.Az
ókeresztény művészet első századaiban hasonlóképpen küzdelmes keresés, kísérletezés
ment végbe, hogya kereszténység új szellemének megfelelő művészi formákat alakítsa
nak ki. A szellem már élt, de a formák még nem tudták teljesen fedezni. És bátran
állíthatjuk, hogy ugyanaz a szellem most újra él. A művészi formák még nem fedik
teljesen, de jogos a reményünk, hogy hiánytalanul fedni fogják. És tekintetbe kell venni
Aba-Novák szenvedélyes egyéniségét, aki lázasan dolgozik, aki lendülettel alkot; tekin
tetbe kell venni, hogy ezek még jóformán első ilynemű alkotásai, amelyeken felfedez
hetünk ugyan hibákat, de sokkal nagyobb számban találunk nagyszerű megoldásokat.
Mennyire fenséges, mennyire szuggesztív erővel hat például a szentély falára festett,
szímbólikusan egyszerű keresztet tartó, jobbját áldásra emelő Krisztusa. Milyen drámai
feszültség van az evangéliumi falon lévő Golgotában. És végezetül milyen nagy festői

kvalitások rejlenek ezeken a freskókon, melyekről részletesen most nem szólhatunk.
Mindezt tovább folytathatnók, ugyanezeket a tulajdonságokat mondhatnók el a sze
gedi románkori Szent Demeter-toronyba festett falfestményeiről is. És folytathatnók
más vázlataival. De a helyszűke már megakadályoz bennünket ebben. Még csak annyit,
hogy Aba-Novák Vilmos a több társával együtt a freskók vázlatait bemutatta a
mult évben, Rómában rendezett második nemzetközi «Arte Sacra» kiállitáson. A váz-o
latok úgy egyházi, mint világi részrőlnagy elismerésben részesültek. Mussolini vásároita
meg őket.

Ennek a kiállításnak a jellegéről és magyar sikeréről hallgassuk meg a leghitele
sebb tanu, a magyar részt rendező Gerevich Tibor véleményét. « ... a fiatal magyar
művészet, egyházi és világi körök, művészek és közönség, sajtó és szakirodalom egy
öntetü véleménye szerint nagy diadalt aratott ... Egybehangzóan állapítják meg, hogy
a magyar csoport kiállítása sikerült a Iegjobban.» Majd később igy ír a modern magyar
művészet legkiválóbb és legfáradhatatlanabb irányitója, szellemi tanácsadója: «Szük
ség volt erre a próbatéteire már a hazai polémiák miatt is, amelyekbe döntően szól bele
a római siker. Magyar sors, hogy legjobb értékeinket nem egyszer a külföld fedezi fel
számunkra, olykor már későn, de a fiatal magyar egyházművészekesetében reméljük,
hogy még idején». A kiállítás egyik termét Gerevich Tibor elgondolása szerint Árkay
Bertalan templom-belsövé képezte ki. A templomot a fiatal magyar művészek, főként

a Rómában járt ösztöndfjasok műveivel szerelték fel. Az oltárokat, részben festett,
részben faragott oltárokat, önálló képeket és szobrokat, reliefeket Ohmann Béla, Pátzay
Pál, Mészáros László, Aba-Novák Vilmos, Molndr C. Pál, Medveczky Jenő, az üveg
ablakokat Árkayné Sztehlá Lili, az ötvösmunkákat Megyer-Meyer Antal, Molndr Mária
és a budapesti iparművészeti iskola növendékei készítették. Kiváló szakember által
elgondolt s irányított egységes szellemben készült, teljesen felszerelt templommal
állunk szemben ezen a kiállitáson, amely nemcsak a magyar egyházi művészet fontos
állomása s a helyes fejlődés mutatóujja, hanem sok tanulsággal szolgált a külföld
részére is. Sajnos, nem bocsátkozhatunk részletek leírására. A nagy siker illusztrálására
csak annyit szerétnénk még felhozni, hogy több, mint húsz fiatal művészünkalkotását
vásárolták meg itt, olasz, francia, osztrák templomok, magán- és közgyüjtemények
részére.

A római egyházművészetikiállításon szereplő s fönnebb kiemeit művészek egy
része, mint Mészáros László, Pátzay Pál, M edueczky Jenő csak alkalmilag foglalkozik
egyházi, liturgikus témákkal. Aba-Novák, Molnár C. Pál, Setehlá Lili művészetéről

már más vonatkozásban szóltunk. Sem az Árkay, sem a Rimanóczy-féle modern templo
mok díszítésében nem működött közre, mégis elsősorbanegyházi, sacrális témák érdek
lik Ohman Bélát, az Iparművészeti Iskola kiváló szobrásztanárát. Ohmann Béla egyike
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az elsőknek, aki kialakította nálunk a maga archaikus és architektonikus, modern
stílusát. A gyakorlat vezette rá erre a stilusra. Mint iparművészelsősorbanépületekkel
kapcsolatban jutott művészi feladatokhoz s azoknak kielégitő megoldása rávezette
a nyugodt, a barokkal teljesen ellentétes, statikus szobrászi látásra, ami általán a
modern szobrászat stílusát is jellemzi. A szegedi Pantheonba, illetve az ottani egyetemi
épületek díszttésére. tagolására készített szobrai, Temesvári Pelbárt, Körösi-Csoma
Sándor, Szent Gellért és Szent Imre szobrai, vagy a szegedi Fogadalmi-templom krip
tájában elhelyezett Klebelsberg-síremléke a legkiemelkedőbb ilynemű alkotásai.
A tömeges és passzív, szinte felépített szobrok értékét növeli a bennük kifejezett törté
netszimbolikai erő is. A Rómában bemutatott padovai Szent Antal-szobránenged
korábbi merevségéböl, lágyabb, líraibb, kissé érzelmes lesz. Finom vonalritmikájú,
szenzibilis kerámia-Madormái megkapnak elevenségükkel és lírai bájukkal. Donatellói
kora reneszánsz reminiszcentiák érezhetők a balatonboglári Kotsis Iván által épített
modern templomban elhelyezett feszületén. akivel egyébként is közeli szellemi rokon
ságban van. Úgy látszik újabb fázist kezdenek művészetébena most készített Stáció
domborművek, amelyeken a nyugalmat a mozgás, az architekt6nikus merevséget a
lendület, a Urát a drámaiság váltja föl.

Érthetetlen és bántó az a közöny és gyakran még ma is megnyilvánuló ellen
szenv, amellyel itthon fogadják a modern művészeket. De csak látszatra érthetetlen.
Ha meggondoljuk, hogy Magyarországon nem foglalkoznak intézményesen a liturgikus
művészet tanításával. hogy a magyar szemináriumokban csaknem ismeretlen a művé

szettörténetnek, az egyházművészet történetének s ikonográfiájának a tanítása.
Enélkül nem fejlődhetik ki a papság és a művészek hathatós együttműködése,pedig
enélkül a további egészséges fejlődésről vakmerőség beszélni, mert az egyházmiívészet
nem egyéb, miként ezt a fogalmat éppen az említett kiállítás tisztázta, mint a «hit; és
művészi kvalitás találkozása.»
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