
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)

258


