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EGYHAZMűVÉSZETI KIAL
LITAS PARISBAN. Egy-két év
tized óta tanui vagyunk a val
lásos művészet megújhodásának
egész Európában, s kétségtelen,
hogy ezen a téren is a franciáké
azúttörés érdeme. E kis beszá
moló keretei nem engedik meg,
hogy ennek az újjászületésnek
okait keressük, de egy tényt
azonnal leszögezhetünk : a mo
dern művészeti irányok győzel

me nélkül aligha indult volna
meg ez az egyházművészeti re
neszánsz, mely aránylag rövid
idő alatt néhány értékes és a
multhoz nem méltatlan alkotást
hozott létre a festészetben és
szobrászatban épúgy, mint az
építészetben és ötvösművészet

ben. Az esztétikai alkotás - ép
pen a modern irányok hatása
alatt - megszabadult a izléste
len és hazug sablónok terhétől,

mely csaknem egy teljes évszá
zadig deformálta. S mindez le
hetséges volt anélkül, hogy sére
lem érte volna a liturgia szelle
mét, mely változatlan és meg
nem változtatható. Igy bizonyít
ja be az Egyház, hogy ugyanak.
kor, amikor ragaszkodik a ha
gyomány lényegéhez, élő marad
I\S alkalmazkodni tud minden
kor sajátos légköréhez.

Kétségtelen, hogy még ma is
érezhető bizonyos idegenkedés és
ellenállás a hívek és a papság
egy részében a modern szellemű

egyházművészet iránt; de az is
tagadhatatlan, hogy a századfor
duló előtti gipszes eikornyák és
olajnyomatos ízléstelenségek di
vatja halott. A legutóbbi (1938
december) francia egyházművé

szeti kiállítás elsősorban azt bi
zonyítja, hogy az új esztétika
míndiobban diadalmaskodik.
rnert a régebbi kiállításokkal el
lentétben itt nemcsak terveket
és vevőre váró festményeket,
szobrokat mutat be, hanem fel
épült templomok képeit és mű-
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vészi alkotásokat, melyek ezeket
a templomokat díszítik és való
ban Isten tiszteletét szelgálják.

Az egyházművészeti megújho
dás elsősorban az építészetben
érezhető. Verdier bíboros száz
templomot építtetett Párís külvá
rosaiban és környékén, s ezek a
templomok mínd a "modern"
stílus győzelmét birdetik, ami
elsősorban a vasbeton diadalát
jelenti. Bármilyen furcsának
hangzik is: a vasbeton a legen
gedelmesebb, leglégiesebb anyag
az építész kezében, mert csak
ezzel lehet megvalósítani a kö
zépkorí templomépítők álmait,
anélkül, hogy igénybe kellene
venni a pillérek és támasztófalak
nehézkes rendszerét. Emellett a
vasbeton csupaszaága is megfelel
az Egyház szellemének. A római
egyházművészeti bizottság köve
telményének: "Gazdagság és
pompa felesleges dolog, az Úr
házához mártéktartás. sőt méltó
ságteljes szegénység illik. Nem
kell semmi bántó fényűzés és ci
kornya; nincs szebb az egyszerű

ségnél és az őszinteségnél," 
legjobban a beton felel meg. A
Loire melletti Blois-ban épült
Szentháromság-templom nagysze
rű bizonyítéka a vasbeton enge
delmességének és szépségének,
s egyben azt is mutatja, hogy ezt
a kemény, látszólag lélektelen
anyagot könnyen össze lehet
egyeztetni a hely sajátos építé
szeti anyagával. A templom épí
tője, Rouvíere, a Loire homokját
és kavicsát használta fel a ce
ment keverésénél. s így sikerült
a táj atmoszférájához idomítania
az érzéketlen betont. De ez a
templom egy másik szempontból
is említésre méltó: építője és dí
szítője homogén művészí csopor
tot alkotnak, állandóan együtt
dolgoznak, s így teljes harmóni
át sikerült létrehozniok. Az ab
laküvegek, képek, miseruhák,
kelyhek, gyertyatartók, a fabe-
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rendezés, minden egy szellem
munkája.

Nem kevésbé érdekes a Mun·
kás Jézus tiszteletére építendő

templom elgondolása: az oltár a
cirkuszalakú épület közepén fek
szik, s igya miséző pap szinte a
szíve a tömegnek. A hivek köve
tik az áldozatot, s ugyanakkor az
áldozat hatása rájuk sugárzik.

A kiállítás plasztikus (kép,
faliszőnyeg, metszet) remekel
Rouault, Waroquier, Desvalliére
nevéhez fűződnek. Ennek a há
rom ismert művésznek teljesen
egyéni eszközökkel sikerült ki
fejeznie hitét, mely nem ismer
pihenést és csak a lelkesültség
ben tud élni. Rouault képei és
szőnyegei a sötét, villámlásokkal
teli tragikus hangulatot fejezik
ki: ez a művész megbélyegzi a
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rosszat, és még a .ió és a szép
éterikus világában is a gyötrődés

árnyékát látja. Waroquier a
megszentesítő szenvedés, az ex
tatikus fájdalom, a lelki életből

fakadó vallásos rajongás kifeje
zöje, S végül Desvalliére a lírai
diadalmas kitörés Iestő]e, aki Is
ten és a szentek dicsőségét ide
ges aranyozással érzékelteti.

Ez a rövid beszámoló termé
szetesen csak erőtlenül tudja
hangsúlyozni akiállitás érdekes
ségét és értékét. A jövőben ta
lán alkalom nyílik arra, hogy
valaki kimerítő tanulmányt írjon
a Vigiliába a francia vallásos
művészetről és azt illusztrációk
kal is kisérje.

Páris, 1938. december.
J. B.

ROVATVEZETÖ RÓNAY GYÖRGY

A LÉLEK KÉSZÜLÖDIK (M O I n á r Ka ta regénye,
Franklin Társulat)

Egy roppant igényekkel jelentkező tehetség meglepő könyve,
s talán egy írói pálya első szakaszának zárókönyve is: az Ég
nek a mécsek realizmusától a Nyári közjáték álomvilágán át
egy másfajta, a történet menetétől a történet értelme felé for
duló lélektani realizmusig vezető út nagyszabású, de problé
matikus betetőzése.

Nagyszabású: nem a téma, - egy lány élete az érettségi
ig, - hanem a szándék teszi azzá; és ez a szándék: érvényessé
tenni azt, ami esetleges, megragadni a múlöban a maradandót,
"fogalommá" nemesíteni az egyszerit, megostromolva, ha kell,
le is döntve a hagyományos regény minden korlátját és szabá
lyát. Hősies kísérlet: az újat teremtés heve, a prometeuszí vál
lalkozás láza forrósítja át s emeli az életábrázolás szintjéről az
életértelmezés magasabb köreibe. Meglepő és merész őszinte

sége nem a realizmus szókimondása, hanem a lényegeseíke
res ő lélek szabadsága, az áhított igazságért a fájdalom és szen
vedés, az ítélkező önvizsgálat egeit és poklait megjáró ember
vallomása. A "törtlénet" elveszti szokott rangját: nem önmagá
ért van már, hanem csupán illusztráció, e regénybe ojtott lé
lektani tanulmány ábrázoló és magyarázó anyaga. Módszere a
szellemtörténeti életrajzokra, "pályaképekre" emlékeztet: nem
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