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KORSZERŰSÉGAZ EGYHÁZMŰVÉSZETBEN

Az egyházművészet területén tapasztalható zavarért az a mentalitás
felelős, amely a "l'art pour l'art" jelszavával. tehát hatásos szavak 'hely
telen használatával akarja ígazolní magát. Ez a je1szó először 1818-'ban
hangzott el Victor Cousin sorbonnei előadásában. még pedig ily formá
'ban: Il faut de la religion pour la religion, de la morale pour la morale,
de l'art pour l'art. A kiváló filozófus ezzel a tömör fogalmazással a vallás,
erkölcs és művészet sajátos értékeit hangsúlyozza, amikor azt tanítja,
hogy "a vallásra azért van szükség, mert vallás; az erkölcsre, mert er
kölcs; a művészetre, mert művészet". Nyilvánvaló botorság ezt a megálla
pítást úgy értelmezni, hogya művészet, mivel sajátos értéke semmi más
értékkel össze nem téveszthető és föl nem cserélhető, önmagáért volna.
Ugyanolyan beszéd ez, mintha valaki azt mondaná, hogy a gyümölcs, a
kenyér, vagy más eledel, mivel sajátos. esetleg semmi mással fel nem cse
rélhető tápláló értékkel rendelkezik, önmagáért van. Vannak testet építő

s annak életét fenntartó anyagi értékeik, s vannak a szellemi teljessé
get kiépítő sajátos értékek, de egy sem önmagáért, hanem valamennyi
az emberért, az emberi élet gazdagitásáért,

Az a körülmény, hogy az értékek egyrészt örömnek és élvezetnek
forrásai, másrészt megszerzésűk vagy megvalósításuk fáradsággal, sőt

nagy erőfeszítést és türelmet kívánó munkával jár, arra csábítja a ké
nyelemre hajlamos embert, hogy a legkisebb ellenállás irányában köze
lítse meg az értékeket, illetőleg csak az értékekkel kapcsolt élvezetet
keresse, vagy megelégedjék azoknak presztízst vagy bármi más hasznot
szerző Iátszatával, aminek következménye az élet fejlődése helyett annak
romlása lesz. Szembetűnő a testi élvezetekkel való visszaélés, amikor va
laki az ételt és italt nem szervezetének táplálására használja, hanem a
velük kapcsolt élvezet kedvéért fogyasztja mértéktelenül, s általában az
érzéki gyönyört hajszolja gátlás nélkül és felelőtlenül. A legtöbben azon
ban nem is gondolnak arra, hogy a legmagasabbrendű szellemi értékekkel
is vissza lehet élni; azt még esetleg észreveszik, hogy a vallásosság eltor
zulhat babonává vagy vakbuzgósággá: az erkölcsi magatartás képmuta
tássá, de hogy a művészetet is kikezdheti a romlás, ha elszakad az élettől

és elkülöníti magát a többi szellemi értékektől. azt már nem akarják
vagy nem tudják megérteni, főképpen pedig, ha látják is, nem merik be
vallani. Mert a "l'art pour l'art" bálvánnyá és tabuvá tette a művészetet,

nebántsvirággá, melyhez értelemmel nem, csak hódolattal szabad közeli
teni és üdvös félelemmel kell hallgatni, ha egy művész kinyilatkoztatja,
hogy amit egy művész "köp", az művészet.

Természetesen a komoly művész tudja, hogy akárhány új irány nem
a haladás útjára, hanem zsákutcába visz, de a tapasztalat általában azt
mutatja, hogy a művészet iránt érdeklődők körében, vagy a kritikátlan
rajongás, vagy a teljes elutasítás álláspontját foglalják el sokan még ma
is az egyházművészet új irányaival szemben, bár azt már meg lehet ál
lapítani, hogy győzött, legalább is papírforma szerint, a modern művészet

elismerése la maradiság fölött.
Mindezeket előre kellett bocsátanunk, mielőtt a mai egyházművészet

problémáinak tárgyalásába kezdenénk, mert csak természetes, hogy a
korszeru egyházművészet a mai művészet egy szektora, éppen azért nem
meglepő. hogy a művészetre vonatkozó mai nézetek - helyesek és téve
sek egyaránt ~ itt is érvényesülnek.
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A tévedések egyik forrása a modernség hajszolása. Az élet, tehát a
rnüvészet is, folyton újul, miért is az újítás, mint a haladás jele és bizony
sága, elismeréssel találkozik és lelkesedést vált ki azoknál, akik értékelni
tudják. De ellenállásba ütközik ott, ahol a szellemi tunyaság a megsze
kotthoz ragaszkodik akkor is, amikor az nem több már. üres sablonnál.
Amikor pedig az újítás legyőzve az ellenállást, kivívja magának az elis
merést, a szellemi tunyaság új formában jelentkezik: tapsol minden új
nak csak azért, mert újítás, Az alkotó szellem műve szükségképpen új
lesz, mert értéktöbbletet mutat fel, a sznob viszont, mivel az értéket meg
látni képtelen, az új vonást nem értékjelzőnek, hanem értékmérőnek ve
szi,az újat nem értéke, hanem újvolta miatt ismeri el. Elismerése annál
nagyobb, minél merészebb az újítás, s rajongó csodáláttá alekor fokozó
dik, amikor az új elhagyja az ésszerűség területét. A sarlatánok s mínd
azok, akik komoly mű megalkotására képtelenek - de ismerik a mai
ember gyengéit, aki minden más kor emberénél hangosabban vallja ma
gát modernnek, vagyis az újítás hívének - vagy anyagi előnyökért. vagy
feltűnésvágybólelképesztő dolgokkal állnak a közönség elé s várják mint
merész újítók annak hódolatát.

Valamikor bátorság kellett hozzá, hogy valaki lándzsát törjön az
egyházművészet megújulása mellett, ma legalább olyan bátorság kell hoz
zá, hogy megmondja, rninek nincs helye a templomban. Ennek a bátor
ságnak alapja csak a tisztánlátás lehet. Tisztában kell lenni a vallás és
művészet viszonyával, az egyház jogos igényeivel a művészettel szemben,
B a művészet természetével és lényegével, és ennek megfelelően mérni le
minden újítás értékét, meg nem feledkezve arról, hogy az egyházművészet

megújulása és ennek a megújulásnak érvényesülése türelmet, fáradságot
és soha nem lankadó kitartást kívánó elsőrendű fontosságú feladat.

Ra a vallás és művészet, konkrét formában egyház és művészet vi
szonyáról beszélünk, szavakkal szétválasztunk két olyan dolgot, melyek a
valóságban, ha együtt vannak, elválaszthatatlan eleven egységet alkotnak.
Míhelyt ez az egység megbomlik, baj van az egyházművészet körül, még
pedig mind vallási, mind művészi szempontból. Az átlagos műveltségű

ember úgy tudja, hogy a középkor végéig a művészet az egyház szolgá
latában állott, a reneszánsz szüntette meg ezt a szolgaságot és vívta ki
a művészet szabadságát, míg végül a huszadik század teremtette meg a
"l'art pour l'art" jelszava értelmében a művészet teljes, minden kötött
séget megszüntető autonómiáját. A történelmi valóságnak azonban in
kább megfelel, ha azt mondjuk, hogy az egyházművészet körűlbelül a kö
zépkor végéig tisztán vallásos ihletettségű volt, él ez a vallásos ihletettség
még a reneszánsz és barokk korban is termett remekműveket, ám a rene
szánsz már nem egyszer tisztán formai problémák megoldására használja
fel az egyházművészeti feladatot, s avallásos téma csak ürügy és alkalom,
teljesen világi szellemű alkotásokra. A közszellem elvílágűasodásávalszem
ben a XIX. század kitermelt egy sajátos egyházművészetet, melynek a
világi művészettelalig volt kapcsolata s amely egyházművészet ilyformán
elszígetelődött a kor művészetí életétől. Világi viszonylatban hasonló volt
a helyzet: a művészet megszűnt a szellemi élet természetes és szerves al
katrésze lenni, valami különleges bűvölet légköréből körülvett fényűzés

lett belőle, amit pártolni és támogatni illik mindenkinek, aki igényli, hogy
közéleti tényezőnek számítson. A művészek a "l'art pour l'art" jelszava
tól elszédítve szintén magukévá tették ezt az álláspontot. így alakult ki
az a helyzet, hogy a művészet pártolása és támogatása, külön kiemelt fel
adata lett .az.államnak, a városoknak, közületeknek és a rnűbarát egye
sületeknek. így adózik a mai kultúrvilág a rnűvészetnek ahelyett, hogy
magától értetődőnek venné, hogy élnie kell vele.
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Egyházi téren ez a fonákság így jelentkezik. A közös istentiszteletnek
helye és kerete a templom és annak berendezése. Ennek megalkotása kez
dettől fogva művészi feladat volt és ma is az, A hagyományos feladat
gyakorlati megoldása azonban manapság, minden megelőző kortól elté
rően, bizonytalanná vált; éppen a művészet körül elterjedt közfelfogás
tisztázatlan volta miatt. Az egyháziak szemében is sokszor bálványa
művészet, melynek hódolat jár. A korszerű művészetnek sokáig nem volt
hitele, elutasitották. Ma már az ellenkező végletnek. vagyunk tanúi. Elég.
ha egy egyházművészeti alkotás - legyen az templom, szobor, festmény
vagy iparmű - soha nem látott újítás, merész és modern ötlet, máris jó.
sőt szenzációs, egyszerűen azért, mert az egyháznak, mint kulturális té
nyezőnek, a művészetet pártolnia kell, ha le nem akar maradni, művészet

nek pedig manapság csak az számít, ami modern, újító és merész. Mi más
ez, mint a művészet öncélúságának - "l'art pour l'art" - elismerése, il
letőleg érvényesülése az egyházművészetben? Vagyis az egyház, amely
hosszú évszázadokon át a vallásos élet szolgálatába állította a művésze

tet - "l'art pour la religion" -- most feladatának vélí a művészet szol
gálatát - "l'Église pour l'art".

Ugyanezen vonalon mozog az egyházművészet történetének oly be
állítása, mely szerint "az egyház mindig pártolta és támogatta a művé

szetet". A valóság az, hogy .azegyház minden korban élt a művészettel

és ebben az együttélésben a művészet oly naggyá nőtt és oly gazdaggá.
lombosodott, mint története folyamán az egyházon kívül sehol másutt a
világon. Ma is akkor tesz igazán jót az egyház a művészettel, ha nem úgy
kezeli. mint valami öncélú, bálványozott kulturális tényezőt, hanem egy
szerűen él vele. Mert a művészet csak úgy tud naggyá nőni, ha benne az
élet ünnepel. Az egyház a legszentebb titkok ünneplésére szépségbe öl
tözik. Ehhez kell a művészet, amely ebben a szerepben nem eszköz, ha
nem a lélek megnyilatkozása, a szellem megtestesülése. vagy ha eszköz
nek mondom, csak oly értelemben az, mint ahogy a nyelv eszköz a gon
dolat és érzés kifejezésére, de mint ez, csak akkor hiteles és igaz, ha le
lekből fakad és szívhez szól. Az egyházművészet problémáit ma is csak
ennek az igazságnak értelmében lehet rendezni.

Amikor Loyolai Szent Ignác Rómában új rendjének templomot akart
építeni, egyszerűen megkérdezte, ki a legkiválóbb építész, s úgy bízta meg
Michelangelot a tervezessel. (A templomot a telekvásárlás akadályai mi
att csak később lehetett megépíteni Vignola tervei szerint.) Ma ezt nem
lehet megtenni. Nem valószínű, hogya zseniá1is Wright tudott volna j6
katolikus templomot építeni, mint ahogy Le. Corbusier-nak is sikerűlt

ugyan egy különleges rendeltetésű - zarándokok egyszeri Iátogatásával
számoló - kápolna megteremtése. de már a Lyon melletti I'Arbresle-i
dominikánus zárdatemplom megépítésében elképzelése nagyon szegényes
nek bizonyult. E megállapítással egyáltalában nem érintjuk a művész

letagadhatatlan nagyságát, csak ana akarunk rámutatni, hogy a legna
gyobb tehetség sem alkothat nagyot az egyházművészet területén, ha csak
tudására hagyatkozik s nem merít inspirációt az egyház életéből, és mű

vén nem érezni a vallásos íhletettséget,
Az egyházművészet megújulása tehát osak oly művészekkel képzel

hető el, akik benne élnek a ma művészetében, annak formanyelvén feje
zik ki magukat, s egyben nyitva a lelkük a vallásos ihletettség befoga
dására. El kell utasítanunk, mert hamis, azt a felfogást, míntha a modern
ember, az új művészet útjait járó, sőt úttörő művész nem lehetne val
lásos. :Éppen a kiváló modern egyházművészeti alkotások cáfolnak rá
erre a téves elképzelésre. Mert igenis vannak teljes művészi értékű és
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őszintén vallásos ihletettségű modern egyházművészeti alkotások, vannak
nagyszerű eredmények, nemcsak az újnak keresésével járó kevésbé sike
rült kísérletek vagy melléfogások. Azért nem is nehéz - feltéve, hogy
függetleníteni tudjuk magunkat hangos szólarnoktól - megállapítani
azokat az elveket, amelyek világosan mutatják a helyes utat és eligazí
tanak az egyházművészetkérdéseiben.

Kezdjük az építészettel, .a modern templommal. Megállapíthatjuk,
hogy a modern templomépítészet stílusának kristályosodási folyamata
máris világosan mutatja e stílus jellegzetes vonásait, ha nem is tudunk
rérnutatni arra a míntapéldányra, amelynek utárizatad volnának a többi
ek. Az ilyen elképzelés a történeti stílusok változataival szemben sem
állja meg helyét, nemhogy eredetiséget kereső, újítókedvű korunkban
lehetne vele valamit kezdeni. A jellegzetes, könnyen felismerhető közös
vonások röviden így foglalhatók össze.

Mivel a templom rendeltetése változatlanul ugyanaz, mint volt a
múltban, még pedig a közös istentisztelet végzése, különösképpen a szerit
miseáldozat bemutatása, ezért az oltárt magábafogadó szentély és a hí
vek kapcsolatának kialakítása a templom belső terének beosztásával ma
is döntő tényező az alaprajz megállapításában. A liturgikus mozgalom
hatása alatt egyrészt az oltárasztal kihangsúlyozása. másrészt a hívek
mínél intenzívebb bekapcsolódásaa szentmiseáldozat szertartásába azt
eredményezte, hogy az oltárról leválasztották az idők folyamán rátelepe
dett felépítményt, a szentély szintjét felemelték, hogy az oltár így fele
melve a templom minden részéből látható legyen, legújabban pedig több
kísérlet történt az oltár olyan elhelyezésére, hogy azt a hívek egészen,
vagy legalább három oldalról körülvegyék. E gondolat megvalósítása
több évtizedes múltra tekinthet vissza. Nagyobb méretben Kropholler
hágai és amszterdami templomában, kisebb méretben Martin Webe1'
frankfurti bensőséges hatású Szentlélek templomában találkoztunk vele.
Grandiózus példája 'a lourdesi bazilikának az oltárt egy ovális tér köze
pébe állító altemplom; a magyar származású Vágó Péter zseniális alko
tása, amely azért tökéletes architektura, mert minden szépsége, a korsze
rű konstrukció jelentkezése, egy alkotó képzelet által megtalált tiszta
formában.

Az ily templomokban, istentisztelet idején kívül, az oltár nagyon el
hagyatott benyomást kelt, ami nem is hiba, ha 'a templomot csak közös
istentiszteletre használják. Ha azonban, mint általában lenni szo'kott, az
oltár az Oltáriszentség őrzésének helye is, akkor kívánatos, hogy az ol
tárt magába fogadó szentély, a templom terében, megkülönböztetett hang
súlyt kapjon, s amellett megtartsa uralkodó jellegét, és >ét rálátás az ol
tárra a templom minden részéből biztosítva legyen. Nagyobb méretben
Körmendi Nándornak ötezer hívőt befogadó csornai, kisebb méretben
soproni temploma nyújt mímdkét szempontból ideális megoldást, bár az
utóbbi helyen a makacs ragaszkodás a régi, az egyházi előírásokkal is
ellenkező szokáshoz az oltárt, a tervtől eltérően, falihoz állította s így
hatását elrontotta.

Mint mindenben, itt is egy önmagában helyes elv vagy új szempont
túlhajtása, helytelen eredményre vezet. A katolikus templomban nem
csak szentmisét mondanak, hanem szentségeket is szolgáltatnak ki, és a
közös istentiszteleten kívül, helye az a magános ájtatoskodásnak is. Na
gyobb méretű templomokban az ily gyakorlati igények figyelembevétele
egyúttal azzal az esztétikai haszonnal is jár, hogy alkalmat ad a belső

tér meggazdagítására, s a kietlen hodályszerűség benyomásának elkerü-
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lésére. Dominikus Bőhm küpperstegi Krisztus Király templomában nagy
élmény volt látnom, mily hatást tud elérni az építés művésze az oly je
lentéktelennek látszó feladat megoldásával, mint amilyen egy oldalká
polna lenni szokott. A zömök méretezésű, nehéz keresztboltozat uralma
alá fogott kápolnák terében, szinte megdöbbenve ébredünk gyenge és
törékeny voltunk tudatára, hogy belőle átlépve a templom magasba len
dülő világossággal telített terébe, színte fizikailag tapasztaljuk meg egy
felsőbb hatalom bilincsoldó és szabadító erejét és jóságát.

Ennek a felsőbb hatalomnak felemelő és lelki békét sugárzó benyo
másával. a gondoktól és munkától meghajszolt ember köré, nyugalmat és
ünnepet teremtő szépséggel kell a templomnak a hívőt fogadnia. A mo
dern ember kívánsága a templomtervező építésszel szemben, hogy ezt a
hatást ne felszínes járulékokkal, hanem az építészet lényegéhez tartozó
kifejező eszközökkel alapozza meg. Amíg szélesség, távolság és magasság
irányaiban érzékeljük a teret, s a világosság különbözö fokozataiban an
nak lelkét és hangulatát, addig e méretek arányai, a világítás szabályo
zása lesznek azok az eszközök, amelyekkel maradandó hatást tud biztosí
tani templomának az építész. Éppen a napokban olvastam egy oly folyó
iratcikkben, mely a templomépítészetben a legradikálisabb újítás mellett
tör lándzsát, hogy Fritz Metzger luzerni Szent Károly temploma harminc
év után is annyira újnak hat, mintha ma tervezték és épitették volna.
Fritz Metzgertől pedig magától tudom, hogy az ősi templomarányok ta
nulmányozásával ellenőrzi tervezői elgondolásait. Merész építészeti ötle
tek jogosultságát és hasznos voltát nem lehet eleve kétségbevonni, de
hogy megépítve mit érnek, annak kipróbálására a kiállítási pavillonok
valók, nem templomok, amelyek mégsem csak egy alkalomra épülnek.

A lélekemelő hatás ugyanoly lényegesen hozzátartozik a templom
gyakorlati funkoiójához, mint az istentisztelet Iebonyolítását, és általában
a vallási élet minden tevékenységét, zökkenésmentesen szolgáló alaprajzi
elrendezés. A feladat technikai megoldása magától értetődően nem külön
bözik a világi épületeknél használt építészeti technikától, de természetesen
alkalmazkodnia kell a környezethez. Falun idegenül hatna egy üvegtég
Iából rakott templom, de azért aparasztházak formaelemei sem okvetlen
kötelezők a falusi templomok építésére.

A jó építész élni fog a modern technika nyújtotta lehetőségekkel,

nem az lesz a gondja, hogy az ősi anyagokból kialakult építészeti formá
kat hogyan készítheti el a modern technika eszközeivel, de azzal sem elé
gedhpt meg, hogyegyszerűen mérnöki számításokkal hogyan emelhet
használható templomot, hanem képzeletének meg kell alkotnia azokat a
formákat, amelyek a mai technikai eljárásból és a mai építőanyagból 'ki
fejJcc·"ztve, lélekhez szóló kifejezői lesznek a templom eszméjének és ren
deltetésének.

Az új építészet szükségképpen az alapok tisztázásával kezdődött. Eb
ből magyarázható a modern épűletekben az egyszerű idomok szépségének
megmutatása a jó arányokban, a lényeg becsületes szolgálata a talmi
dísszel gazdagságot fitogtató hazugsággal szemben, s ezzel összhangban
minden felesleges dísznek. céltalan díszítő formának elhagyása, ehelyett
kifogástalan anyag és a mai ember technikai tudásához illő becsületes
munka. Amennyire helyeselni tudjuk ezeket az egészséges és jó ered
ményre vezető elveket, annyira nem érthetünk egyet egyoldalú és eltúl
zott. alkalmazásukkal. Például a beton oly nyers alkalmazása, ami egy
hídnál vagy bunkernél az erő nagyszerű kifejezése, templomban brutá
Iisan tud hatni. A templomban is jó építészettel akarunk találkozni, de
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mivel ünnepelni és imádkozni megyünk oda, többet várunk az építész
től, mint anyaget és technikát, azt, ami a katolikus templomnak min
denkor lelke volt: Istennek alkotással hódoló szellemet.

Az egészséges fejlődés jelének tartjuk, hogy az építészet átvette a
művészetek közt az őt megillető vezető szerepet, és megértjük, hogy az
építész féltékenyert vigyáz arra, hogy az építészet hatását ne rontsák rá
telepedett felesleges sallangok, de a józan ész és a lelki egészség hiányát
kell látnunk abban a nyugaton elharapódzó túlzásban. amely a keresztény
művészet állandó gyakorlatával szemben, manicheusi álspiritualizmus szó
szólójaként lép fel, s a templomból száműzni akar minden figuratív mű

vészetet s legfeljebb egy feszületet akar megtűrni ott, emlékeztetőnek a
Golgotára. Az egyház sohasem feledkezett meg Krisztus megváltó szenve
déséről és kereszthaláláról, de arról sem, hogy ünnepeinek fényét a föl
támadt Krisztustól kapta, aki él és uralkodik az Atya örök dicsőségében.

Ennek a dicsőséges Krisztusnak ünneplésére épültek az ókeresztény nagy
bazilikák s ebben az ünneplésben nőtt naggyá a keresztény művészet, Az
egyház nem abból a sötétségből született, amely Krisztus keresztje fölött
a Golgotára borult, hanem a husvéti fényből és a pünkösdi tűzből. Erre
a hitre 'van szüksége a mai embernek is, mint minden más kor emberé
nek, és ettől a hittől kell ihletettnek lenniök azoknak a művészeknek is,
akiktől a templom építészeti és figurativ művészetének megújulását és
fellendülését remélhetjük. Amint nem szégyeljük Krisztust megvallani.
nem habozunk azt sem kijelenteni, hogy az egyház művészetétől a föltá
madt és mennybement Krisztus megdicsőülésénekmegmutatasát várjuk.
És vele együtt látni akarjuk megdicsőült szeritjeinek képét is. Nem ab
ban a torz formában, ahogy némely művészek, hajdani mesterek naivitá
sát meg nem értve őket látni vélték, hanem a lélekábrázolás oly művei

ben, amelyek egy nagy hagyományokban nevelkedett mai művészhez és
az ő szellemi nagyságukhoz méltók. És oly formában, hogy az dísze le
gyen a modern építészetnek. és emelje annak szépségét.

A művészet sorsának alakulásában együtt szerepel művész és közön
ség. Azért az egyházművészet megújulásáról szólva nem hagyhatjuk em
lítés nélkül, mily szerepet kell vállalniok egyháziaknak és a híveknek.
Arról nem tehet a mai nemzedék, hogya múlt században az egyházmű

vészet az egyházi műipar prédája lett, de annál inkább kell mindent
el'követnünk, hogy azt a szellemi szegénységre valló igénytelenséget, amely
megelégszik a giccsel, felváltsa az igazi művészet igénye. A templom
művészete a katolikus hit képviselete a világban. De nem a kötelező szel
lemi színvonal miatt kell a giceset kiiktatnunk a templomból, hanem el
sősorban azért, mert a giccs a templomi művészetben a vallásos képzelet
világ elferdülésére és elsekélyesedésére vezet. .. Nem szabad tűrni azt a
felfogást, hogy a népnek a giccs is jó, mert a népnek is csak a jó elég jó.
A tapasztalat azt mutatja, hogy az egyszerű nép sokkal hamarabb barát
kozik meg a szokatlan újjal és szereti meg azt, ha abban a hiteles keresz
tény lelkiség kifejezésével találkozik, mint azok a műveltek, akik az ízlés
nevelésének munkáját nem vállalták s többnyire a naturalizmusnál to
vább nem látó felfogásuk köréből nem tudna:k kilépni.

Az elmondottak talán megsejttették azt az alapigazságot, amelynek
tudatosítása elsősorban szükséges a keresztény művészet megújulásához,
azt a felismerést, hogy a művészet az emberi szellem megjelenési formája
a világban, az emberi képzelet egyik ura és irányitója s azért a közszel
lem alakításában oly fontos tényező, akár a logikai érvelés és az értelem
meggyőzése.
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