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VENCE ÉS A MODERN
EGYHÁZMŰVÉSZET

Henri Matisse, a modern francia festészet egyik legnagyobb
mestere nyolcvan éves korában vúllalkozott arra, hogy Vonce
ban a dominikánus apáeák kápolnáját mindeu részletében, díszí
tésével és felszerelésével együtt meg-tervezi, illetőleg elkészíti. A
vállalkozásban résztvett a modern francia egyházmíívészeti tö
rekvésekben vezetőszerepet játszó két dominikánus atya, Couturier
és Régarney is. Érthető tehát, hogy a ten-et és annak megvaló
sítását a nagy m űvészeti eseményeknek kijáró figyelem k ísé rto
világszerte. A mult évben szentelték fel és adták át rendeltetésé
nek a kápolnát, amelyben rninden az ősz mcster elgondolása, il
letve munkája: az épület, az oltár és felszerelése, a padok, a szí
nes ablakok, a falba karcolt kompozíciók, sőt a miseruha is. Maga'
a mester úgy nyilatkozott müvéről,hogy az munkás életének bete
tőzése. Az egyházi hatóság viszout nemsokára a felszentelés után
a hívek kívánságára elrendelte az oltárf'esaület eltávolítását. Vé
gül az Illuetration legutóbbi karácsonyi szúma több, nagyobbrészt
színes fényképpel illusztrált lelkes cikket hozott a kápolnáról,
melyben a cikkíró a kápolna körül támadt véleménykülönbségek
eloszlatására annak ujszerűségét igyekszik közelebb hozni az át
Iagkőzőnséghez. Ez a cikk, illetőleg annak iJJusztrációs anyaga
lehetövé teszi számunkra, hogy a nagy meFitel' és a két kiváló

. dominikánus műkritikus személye m.iatt í:" jelentős művészi ese
ménnyel kapcsolatban állást foglaljunk.

Látva a Iénvképeket, sajnos, azt kelJ moudanuuk, hogy az
előzetes beharangozással felcsigázott várakozásunk után első ér
zésünk a csalódottság. Maga az épület szereny mécetei ellenére
is igen megnyerő, áhítatkeltő nemes egyszerűségével, kitünő ani
nyaival, és egyáltalában nem érezzük hiúuvát, hogy nem találunk
benne semmi újítást, meglepő ötletet, s hogy nem megy tovább
annál, ahova a modern német templomópitészet már huszonöt
harminc évvel ezelőtt eljutott. Am nem az építész, hanem a festő

Matissetól vártuk a mester művéssi rangjához illő szenzációt az
egyházművészeti meg ú iítá» terén. S itt ért bennünket a csalódás.

Mert mit alkotott Henri Matisse az építészileg jól megoldott
kápolna művészi díszítésére1

Az oltár mögötti falba az északafrikai sziklába vésett primi
tív rajzok stílusában belekarcolta a keresztút ismert jeleucteit. .
Erről a műről teljes tárgyilagossággal a következőket állapíthat
juk meg. Az egyes jelenetek kotsógtelenül kifejezők, az egész
együtt azonban inkább valami szeszólves, vonalas diszttmónvnek
hat, mint a mélységes tartalmú téma komoly művészi Ielilolgo-
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sásának. Pedig a muvesz kétségtelenül komolvan vette feladatát.
De oly formát művelt, mintha egy nagy zenész valami égészen
kezdetleges zeneszerszámon játszaná le _. egész komolyan - egy
fenséges himnusz dallamát: .kihozná a zeneszerszárnból, ami ab
ból kihozható, talán bámulatba is ejtene bennünket azzal, hogy
megmutatja, mit tud a nagy rnűvész kifejezni elégtelen eszközök
kel is, de az eredmény mégis csak elégtelen volna. Szíveseu meg
értjük, hogy a túlfinomult művészi formák világa után jól esik
a nagy művésznek is a gyermekded egysz.er-íiséget játszani, de nem
is lesz ebből több eg)' komoly embernek Iélekpihentető .iátékánál,
míg a primitív embernek az ő pr'imi tfvsége nagyou is komoly
volt. Talán éppen ez a szent komolyság az, amit a problémák
sokaságától elfáradt és szkeptikussá vált művész a primitivek
utánzásával megtalálni és megszerezni szeretne, Ám törekvése
reménytelen, .mert egyetlen élőlény sein menek ülhet a gazdaggá
differenciálódott élet terhe elől vissza létének embrionális fokára.
Azok a primitiv művészek, akiknek stílusában Matisse a kereszt
utat megrajzolta, egész másként ábrázoltak volna a nagy té
masorozatot, a rnűvész tehát az ő igényeiket sem elégítené ki. De
nem elégíti ki a mai hívők lelki igényeit sem, aláket a templomi
művészetben nem a művész Iorrnajátéka, hanem a vallásos él
mény művészi kifejezése érdekelne.

Nem új, egyéni átélés eredménye, hanem reminiszcenciákkal
való játék Szent Domonkosnak falba karcolt nagy képe i s, mely
lényegében Houdon Szerit Bruno szobrára emlékeztet s miuden
eredetisége abban merül ki, hogya fejnek csak körvonalát adja.
szem, száj, orr, fülek s az arcvonások jelzése nélkül. Mennyivel
más Henri Charher Szent Domonkos szobra, amit a freiburgi do
minikánus egyetem számára készí tett. Ez valóban a' nagy rend
alapító szobra, rnert a vallásosságban felmagasztosult lélek s az
isteni elhivatottság miuden áldozatra kész vállalása sugárzik be
lőle, míg Matisse alakjából nem érzünk ki többet, mint egy áhí
tatos perc tűnő hangulatát.

Megvolt ez a vonás az oltár bronzfeszülélén is, amit u mű

vész őszinte átérzessel a néger és korai román szobrásznt kez
detleges formáiban míntázott meg rendkívül f'inoman, de oly lá
gyan, mintha a mintázás nem is agyagbun, hanem tésztában tör
tént volna. A művészet Ínyenc élvezői, számára érdekes élmény.
de cseppet sem szabad csodálkoznunk rajta, hogy az Illetéke-s
egyházi hatóság a hívek kívánságára eltávolíttatta, mint oly m ű

vet, melv a hívek úhítatának felkeltésére nem alkalmas.
A kápolna belsejének művészi hatásitban jelentős szerop jut

. a színes ablakoknak. Az egyiket kaktuszlevelek stilizúlásából adó
dó levéldísz:ítménnyel, míg a padlózatig Úl'Ő egé"zen nyúlánk fél
köríves ablakcsoportot az összes ablakokon átvonuló hullámvo
nalakkal elválasztott széles sz ines svalazokkul töltötte ki a mű

vész. A színek összeállítása misztikus hatású volna, ha ez a hatás
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tisztán érvéuvesiilhetne. Am nagyon zavaróan hat, hogy a szín
foltok úgy a kápolna, mint különösen az ablakok méreteihez ké
pest túlságosan szélesek s vonalaik lerontják az ablaknvílások
fegyelmezetten finom vonalainak hatása I. A keresztút parányi fi
gurái' az aránylag nagy kaktuszlevelek, uz a blakcsoporton át szé
lesen hullámzó sz ínrnezők s a padok nagy f'ormúi, melyek egy
hatalmas méretií teniulomba kivánkozuúuak, oly léptékzavart te
remtenek, aminek az a következménye', hog'y az egyik hatásté
nyező rontja a másikat, s egyik sem érvénvesülhet tisztán, mert
egyik si nr-s helvén.

Ha valaki ezt az elmarasztaló itéletet iskolas akadémizmusnak
mondauá, alllH;k csak azt tudom felelni, hogy a képzőmfivószetek
hatása a látás kimiívelésén épül fel, a latásnak pedig megvan
nak a maga fiziológiai és uszicholoziui törvényei. ,,~ törvények
figye lemhevótelu és megfat-t ásu önmagáhali még nem tesz senkit
művésszé, mint ahogy az ahc ismerete és helyes használata sem
tesz még senkit íróvá, sőt a helyesírás tudasa sem, de elhanva
golásuk ka tasztróf'úl is következményekkel já t' még a Ieg tehetsége
sebb niűvészek alkotásaira is. Cseppet sem vigasztaló, hogy ily
léptékzavurok nemcsak Matissenál fordulnak elő, hanem ismé
telten okai annak, hogy építészeti keretbe szúnt szobraszi és fes
tői alkotások brutá lisnak, vagy esetlounek hatnak, holott két
Hégtelenül tehetséges alkotóik monumeutúl is hatást akartak el
érni, vagy néha - mint a jelen esethen a keresztút -- jelen
téktelenné válnak a környezet kívánta méret túlságos lecsökken
tése miatt.

A másik probléma, amely a vence-i kúpo luávul kapcsolatban
ismét felmerül, a hagyomány és haladás, illetőleg a multhoz vagy
a mához igazodás, egyszóval a korszerűség kérdése az egyházmű

vészetben.
Senkinek sem lehet kifogása az ellen, ha egy mai művószt

a szinte felmérhetetlen gazdagsúgú keresztény műveszet multjá
llak örök értékei inspirálnak. A primitivek naiv közvetlenségének
l'i" őszinte egyszerűsógénck kűlönös varúz-sa is érthető túlfinomult
kulturánk bonyolultságába belefáradt művészcinkre. Mindez azon
han nem váltóztat azon a követelménven, rnely nélkül teljes ér
t.ékű egyházművészeti alkotás - sem a multba n, sem ma el nem'
képzelhető. Ez pedig nem több és nein kevesebb, mint az, hogya
templom szúmára alkotó művész első feladatának tekintse a val
lásos élmény kifejezését. E feladatának megoldásában találkoz
hat, illetőleg párhuzamosan haladhat régi, de soha el nem avuló
iráuvokknl, ám sohasem azért, hogy azoknak eredményeit, vagyis
ólrnénvt tisztázó művészi formáit többé-kevésbbé utánozza s velük
eljátszadozzék. hanem hogy ez eredményeket használja fel a val
lásos lelkület kifejezésében s amit a multban örökölt s felhasz
nálni tuu, iniivében támadjon fel új életre és fejlődjék tovább.

Mai vallásos nagy művészet csak a ma élő művész őszinte
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vallásos élményéből virágozhat ki, így lesz testvére régi korok
vallásos művészetének. Nem a formanyelv utánzása és fölényes
kezelése, hanem az élmény rokonsága teremti meg a belső kap
csolatot a mult valamely nagy korának művészetével. de egyúttal
a ma életével is és biztosítja a műnek a maradandóságot. Min
den erős kor csak azért tekintett a multba, hogy biztosabban
léphessen a jövő útjára. A fiatalos alkotó eró még mindig előre

nézett, a jövőt akarta, vagyis a teljesebb életet. Az életet, amelyet
minden műnek, a művészetnek is szolg álrria és tovább vinnie kell.
'Aki nem hisz a jövőben, tu lajdonképpeu nem hisz a multban
sem, hiába ölti magára annak jeimezét. ,

Matisse, ez a modern festészetnek egyik legmcréazebb út
törője vence-i művével sajnos egy lépést sein tett az egyházmű

vészet jövője felé. Mert összesen mit tud mondani a szeut he
lyen? Érzésünk szer-int nom többet, m int hogy kif'ejezést adott a
modern ember vágyának a primitivck i'l'ohléllláktól nem kínzoH
egyszerűsége és naiv hite után. Ez is valami, de nem elég, sőt

nagyon kevés ahhoz, hogy magával ragadjon. Amire szűkség van,
ismételjük, nem több és nem kevesebb. m int az őszinte egyszerű

séggel megnyilatkozó vallásos lelkület jelentkezése a művészet

tükrében. Csak a hiteles élménynek van meggyőző ereje, soha
sem régi formák játékos utánérzósónok, csak az erős élet árama
tud magával ragadni még a művészetbeu is.

És mégis jelentős egyházművészeti esemény. a velwei kápolna
elkészülte. Jelentössé teszi az a tény, hogy Henri Matisse nagy
életművére egyházművészeti alkotásokkal kiv ánta rátenni a
koronát.

TÖKÉLETESSÉGVNK alJ/nln dll, hogy hnsonlák lettüiink: "lIefJ
udltánlchoz, Jézus K riseiushoz, vele egyesüljünk és neki szeniel
.iük maaunkat; ezért az fl legtijkéleteseh/J ájtatossá.g, hogy leg
inkább hasonlóvá tesz Jézushoz, leobensőséqesebbeaegyesít vele és
leginkább neki szenlel. De minden teremtmény közt Szűz Mária
hasonlít leüimluibb isteni Fiához, Jézu.s Kriseiushoz : ezért 'min
den áhítat közt az I stenanuo, Szüz Mária iránti teszi leohason
lóbbá Jézushoz és szenieli lcgínhíbb Jézusnak fl lelket. Ezért fl

Jézus Krisztusnak való tökéletes fölajánlás és önátadás nem más,
mint önmagunk teljes átadása S,zűz .Máriának.

•Montforti Gri.qnion Szent Lajos (1673-1716)
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