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A KORSZERŰ MAGYAR EGYHÁZMŰVÉSZETÉRT

Jajczay János (1892-1976)
Az egyházrnűvészet régebbi korszakaiban egysíkübb volt a művész, a mecé

nás és a közönség kapcsolata. A meatereket is, mühelyeiket ís a megrendelő

ket is ugyanazon törvények és elvek irányitották rnunkájukban és állásfogla
Iásaíkban. A kor elfogadott stílusa egytormán volt törvény és eligazítás az
alkotó és a mecénás számára. A művész egyénisége is az uralkodó stílus kere
tén belül bontakozott ki és érvényesült. Azóta azonban, hogya legkülönbözőbb és
egymástól szinte mindenben eltérő stílusok versengenek a gyakran ismeretlen
mecénások kegyéért s egyre inkább a közönség - magyarán mondva a kiismer
hetetlen tömeg - ízlésén múlík, milyen te.nplom épül egy-egy falu vagy váro.
számára, milyen szobor és kép kerül abba, bonyolulttá vált az' egyházrnűvészek
és az egész egyházművészet élete, fejlődése.

Ezért válik és vált a legujabb korban, a, XIX. és XX. században nélkülöz
hetetlenül fontossá a művészettörténészek és kritikusok munkássága - elsősorban

az egyházművészet víszonylatában, ahol többé nem egyes magas műveltségű fő

'papok, a műveltség legfelsőbb szintjén gondolkodó, kifinomult ízlésű egyháziak
'választják ki a művészeket és a műveket, hanem -míndíg fennáll a lehetősége.

hogy - akár egyháziakról. akár világi hívekről van szö - a tömegízlés kép-
viselői döntenek egy templom építése, oltárkép, szobor megrendelése felől,. akik:
nemegyszer esztétikai légüres térben tengődnek, nem irányítja őket se hagyo
mány, se magas egyéni, művészí kulturáltság ízléskánonja.

Ahhoz, hogy az amorf tömeg valódi közösséggé és igazi, a magas művészetet
serkentő és támogató közönséggé váljék, rengeteg és hosszadalmas tudományos,
kutató és közönséget nevelő munka és bírálat, művészettörténészek, mükrttikusok,
művészeti nevelők sok próbálkozása, nekilendülése, szívós fáradozása szükséges,
S valóban a múlt század második és századunk első 'felében, nálunk is művészet
történészek, szakemberek és írók hosszú sora végezte ezt a fontos és nehéz mun
kát, . rnelynek eredményeként, ha nem is változott még egész papi és világi
hivő társadalmunk igazi, értő közősséggé, legalább egy jó ízlésű réteg alakult
ki benne. Rómer Flóris, Ipolyi Arnold, Divald Kornél, Fieher Henrik neve jelzi
- hogy csak néhányat említsünk közülük - müvelödéstörténetünk egyik leg-

.ezínesebb, szép és szomorú mozzanatokkal teli fejezetét.
A magyar egyházművészeti kultúra és közízlés egyik kiváló nevplő18

volt ,Tajczay János is, aki 1976. május 22-én, nyolcvannégy esztendős korában
lépett át az Örök Szépség világába, melynek szenvedélyes keresője, rajongója,
fáradhatatlan munkása volt hosszú életén át.

Papír pieta Michelangelótólf

Külső megjelenése után ítélve - ahogy apró termetével, kissé merev arccal.
dc míndíg elegánsan lépdelt az utcán - régi vágású j6zsefv&rosi polgárnak
látszott, aki hozzá hasonlóan apró termet'ú nejével éppen templomba vagy "Ti
zitbe" igyekszik. Első pillantásra szerény polgári otthon volt a Vajda Péter
utcai városi ház harmadik emeletén meghúzódó lakása is.

A merev arca azonban idegbénulás következménye volt, kimért lépélle 11:
hallatlan önuralommal takarta gyengeségét. Szerény lakása pedig tele volt szebb
nél szebb és értékesebbnél értékesebb holmival. Volt például egy képe Becafumi
XVI. századi festőtől: vázlata a sienai városházának készített freskó já hoz. Külön
története volt egy papírmasé Pietának. Ez szerinte Michelangelo kezéből került
ki. Egy időben a nagy mester rászorult, hogy ilyeneket készítsen. A Firenze
környéki falvakban árulta. A stílbútorok közül, ha széba került, Aba Novák róla
készült portréját vette elő, a mester egyik legsikerültebb alkotását. De az itáliai
kisplasztika szép példái mellett erdélyi bokály gyűjteménY, múzeumba illő Miska
korsók együttese jelezte, hogy aház gazdái szeretik és ismer.ik a magyar nép
művészetet is. Nemcsak a népi kerámíát; . erről egy hímzett abrosszal tell szek
rény tanúskodott.
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Ilyen volt Jajcmy János egyénisége: gyengeségéti kenény tartással takarta
el. Kincseivel - bár nem titkelta őket - nem hivalkodott, egyszerű, polgári
életet élt közöttük és velük. Régi pesti polgárcsaládból, kereskedő fnmiliából született
1892-ben. Meg is maradt szülővárosa polgárának haláláig.' Hűséggel és tuda
tossággal ragaszkodott szülővárosához; csak a szülőföld szépségeínek és törté
netének ismerete nevén alakult ki az emberben ilyen erős kötelék, melyet nem
tud elszakítani még Európa szépségekkel zsúfolt. városainak vonzása scm.

Tanulmányait Pesten kezdte: kereskedelmí gimnáziumban tett érettségít.
Utána - nyilván a család kivánságára - elvégezte a jogot, de tanulmányait tovább
folytatta Bécsben az ottani egyetem művészettörténészeti szakán. Kutató szen
vedélye már akkor hajtotta: magyar vonatkozásokat keresett, végig búvárolta
Bécs minden nagyobb könyvtárát, múzeumát, Berlini és drezdai tanulmányai
után művészettörténetí doktori címet szerzett. Doktori értekezésének tárgya "A
gazdasági élet és a művészet viszonya" volt. A témaválasztás mutatja, hogy kez
dettől fogva társadalmi vonatkozásaiban és távlataiban "is szemlélte a művé

szetet. Berlinben egyébként háromnegyed évre állást vállalt az egyik filmgyár
ban - művészettörténész szakértöként.

Budapestre visszatérve a húszas évek elején kezdte meg irodalmi munkás
ságát, 1922-ben a Fővárosi Könyvtárhoz kéri felvételét. A próbaidő letelte után
1923-ban nevezik ki, 1924. április l-én véglegesítík, Itt ismerkedett meg későbbi

feleségével, Kanyó Erzsébettel, a könyvtár ugyanakkor szerződtetett dolgozójával,
.aki ugyancsak művészettörténetből doktorált. Az első magyar nők közé tartozott,
akik doktori címet szereztek. Egyik alapítója volt a diplomás magyar Mk egye
sületének. Érdeklődésük közös tárgya hozta őket össze JajczayJánossal: a sző
nyeg története, jelképrendszere és ábrázolásai. Mindket'Cő nemcsak magyar, de
nemzetközi viszonylatban is figyelmet érdemlő szakértőjévé vált a közös 'té
mának. Jelentős tanulmánya itt Iátott napvilágot a témakörben. 1928. január
5-én kötöttek házasságot.

Jajczay János a könyvtári munka közben sen' hagyta abba művészettör
téneti tanulmányait s kutatómunkáját, 1927-ben végigjárta Görögországot. 1929
ben egy esztendőt töltött ösztöndíjasként a Római Magyar Intézetben. Római
tartózkodása nemcsak azért lett fontos szakasza pályájának, mert ekkor alakult
ki mély kapcsolata Itália művészetével, amelynek aztán haláláig raíongója és
ismerője maradt. Itt kötött barátságot az akkoriban Itáliában ugyancsak ösztön
díjasként tanuló fiatal magy-ar képzőművészekkel is, különösen Patkó Károllyal
és Aba Novák Vilmossal. Ez a fiatal rnűvészcsoport a következ6 években a
"római iskola" néven vonult be a magyar képzőművészeti, elsősorban egyház
művészeti életbe. S hogy bevonulhatott. abban nem kis érdeme van Jajczay
Jánosnak. Éppen az ő érvényesülésüle érdekében forgatta sokat a tollát. Hozzá
kell azonban tenni: sem a rnúltat, sem a jelent illetően nem volt egyoldalú ~

magatartása. Jó barátságban volt Szőnyi Istvánnal, Dési Huber Istvánnal és má
sokkal is, akik nem tartoztak a "rómaiakhoz".

A visszatérése utáni időszak, a harmincas és negyvenes évek mintegy másfél
évtizede jelenti Jajcmy János írói munkasságának legfontosabb, legterméke
nyetib szakaszát. Egymás után jelennek meg könyvei, cikkei. - a művészeti
szaklapokban és a katolikus folyóiratok,ban, a Ka1:olikuSl Szemlében, később a Ko
runk Szavában, a Vigiliában s elsősorban az "Életben. Hamarosan egy sor íro
dalmí és művészeti egyesületnek is tagja lesz (Irodalomtörténeti Társaság, Szent
István Társulat, Kéve, Képzőművészeti Társulat, Iparművészeti Társulat. Nu
mízmatíkal Társaság, Pátria Club).

1929-esrómai tartózkodása nem volt az utolsó látogatása Itáliában. Szinte
minden évben itt töltötte szabadságát, minden alkalmat megragadott Rómának
és az itáliai művészet többi forráshelyének tanulmányozására. Hogy mílyen
mélyen látó szemmel és nyitott szívvel járta Róma. Nápoly, Velence, E'irenze.
Assisi és a többi olasz műemlék-város templomait, képtárait, múzeumaít, arról
ékesen vallanak könyvei: míndaz, amit bennük elmondott általában a magyar.
és szűkebben a katolikus közőriség műveltségének gyarapítására, látásának.
ízlésének nevelésére és finomítására.

Teljes bibliográfiai áttekintést adni írói munkásságáról túllépné e rövid
tanulmány kereteit. Csak az Eletben megjelent írásainak száma jóval meghalad
ja a százat, a többí lapban megjelentekével együtt meg~öze1íti a félezret.
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Szentek vonulása Pest-Budán
írásait nem könnyű kategóriákba szorítaní, mert témáit mindig sokrétűen,

rninden vonatkozásukban tárgyalja, s e~'-e~ első pillantásra egyszerűnek tűnő
tárgyat, jelenséget széles távlatú kortörténeti, műfajelméletí, művészetfilozófiai

és történetfilozófiai elemzés, társadalmi rajz keretében mula] be. Ugyanígy jár
el egy-egy müvész portréjának megalkotásában, .

Több könyvben és számos tanulmányban foglalkozott lenyűgöző anyagisme
rettel a főváros, a Duna-parti három város, Pest, Buda, Óbuda történetével és
művészetí emlékeivel.

Hogy mennyí mindent tudott "kihozni" egy látszólag kis témából, azt leg
szembetűnőbben'talán Pest-budai figurák a múlt század harmincas éveiból című
tanulmánya mutatja, amely a Fővárosi Könyvtár kiadványai között jelent meg
1940-ben. Ebben a Mária Terézia laktanya egyik tervezőjének, Max Felix Paur
nak vázlatkönyvét, illetve abban fennmaradt néhány tucat rajzát ismerteti és
elemzi, melyekben a bajorországi származású Paul' á kornak, az 18S8-as nagy
árvíz évtizedének pesti népét fedezi fel a maga számára, nem nagy művészí

igénnyel ugyan, de hiteles pontossággal. Huszárok, hajósok, csikósok, táncoló
fiatalok, vásátos és utcai figurák: dinnyeárusok. lacíkonyhások, lámpáshordó fiúk,
Duna-víz, sajt, fenyvesmadár árusok, gyolcsosok, utcákat seprő rabok, bundát
próbáló nyalka férfiak sürögnek-forognak a rajzokon. A Duna-parti metropolís
születésének pillanaja ez, amikor a német és a magyar elem mellett még tizell-
hét népcsoport él együtt "békében, mégis valami komplikált feszültségben", ha
gyományait ápolva, ugyanakkor reformokról ábrándozva. "Valami kialakulat
lan osztályharc settenkedik már a lelkekben, amelyet majd némiképp tisztáz
- eligazít vagy elsöpör - 1848."

A tanulmány, azonfelül, hogy pontos portrésorozatotad az akkori Pest jel
legzetes figuráiró1, áttekintést nyújt Pest és a magyar nép, a magyar paraszt
ság festőj.ről is, a reformkortól kezdve napjainkig. (Hadd említsem meg itt,
hogy a "pesti polgár" Jajczay adta a legpofitosabb és legemberibb képet az
:Élet hasábjain a harmincas évek derekán feltűnt magyar parasztféstőkről 
akik nem csupán festették a magyar parasztot, hanem életét is élték. Benedek
Péterre, Silli Andrásra, Győri Elekre és társaikra gondolok, akikről az "őste

hetség" gyanus értékű címkélét nem tudták, sajnos, olykor nem is akarták le
szedni még egyes népi írok sem, és akiket li közelmúltban a .maívok" nem
kevésbé kétes értékű jelzőjével fedeztek fel újra. "Talán még húsz-harminc évvel
ezelőtt is - írja 1934:-es kiállításukról Jajczay - ha egy ilyen klállításra ve
tódünk, kuriózumnak vagy legfeljebb etnográfiának nézzük, ma, amikör a grand
art-tól is elsősorban érzést kívánunk, eszünkbe se ju'!: a néprajzi furcsaság, csak
csodálattal járjuk a helyiségeket és teljes· szívvel élvezzük a léleknek driUtől
mentes kíünneplését ... Nem a hírnév, reklám, nem a pénz, hanem valami ti
tokzatos erő hajtja ezeket a vasárnap délután bicskával farigcsáló napszámőso

kat, prímítív eszközökkel kartonra festő földmiIveseket, hogy vágyakat, álmokat,
az ő világukat, elsősorban önmaguknak realizálják". S a "grand artv-hoz tar
tozó művészeknek 19járó elismeréssel méltatja külön-külön a kiállításon felvo
nultatott paraszt festőket és szobrászokat,

A megszentelt Pest-Buda című, ugyancsak helytörténeti jellegű könyve (meg
jelent a Szent István Társulatnál évszám nélkül) térnakőrét tekintve útikalauz a
főváros templomaihoz. Valójában Jajczay vallomása szülővárosa iránti szeretetéröl:
"Egy városnak kulturális berendezését talán legjobban - ha szabad ezt a kife
jelzést használunk - a kővé vált imáról, a templomról olvassuk le ... A kulturá
lis művészí rétegeződés, a történelem egymásra rakódása Bómán kivül talán sehol
ugy le nem 'olvasható, mint Pest-Budán. Csak ismerni kell a Mvejr rejtélyes nyel
vét." Az író érti és értetni tudja: hogyan szólnak, mít mondanak a főváros temp
lomai e hely kétezer esztendős történetéről, benne annyi örömteli és tragikus ese
ményről, a pannóniai vértanúkról, Szent Demeterről, Lírai Szent Antalról. aki
Aquincumban, a "miniaWr" Rómában született,majd Szent Gellértról: az ő ká
polnájának emlékét őrzi a tabáni templom domborműve és felirata, Szent
Erzsébetről (a belvárosi templomban jegyezték el), Juliánról, Boldog Magyarországi
PáIIXSI, akik a pesti domonkos templomból indultak el, az egyik az óhazát fel
fedezni, a másik vértanú halált halni; Boldog Bánffy Buzádről. aki ugyanitt esett
ej a tatárok kardcsapásai alatt. Szól II könyv a szentek és boldogok kertjérről,

a budaszentlőríncí kolostorról. amely o,ly hatalmas volt, hogy tíz napig tartott,
míg. a tö:tök seregek félig-meddig lerombolták. Boldog Eskandéli Máté, BGldóg
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Lőrinc, Remete Szent Pál, Boldog Lőrinc festő, Boldog Dénes szobrász, Boldog
Báthory László, Fráter György emléke lebeg e romok fölött -. hogy csak né
hányat említsünk a sok közül. Ho~zan ismerteti ezután Szent Margit emlékeit.
Megemlékezik Magyarországi Mihályról, Temesvári Pelbártról. Vásárhelyi
Andrásról, aki a pesti ferences templomban énekelte el először Angyaloknak
nagyságos asszonya kezdetű himnuszát és innen indult meghalni a mohácsí csa
tába. Színte a legújabb korig követi a szellemek vonulását, akik az európai kul
túra egyik gazdag forráshelyévé avatták az 5si dunai átjáró környékét. Ma is
tanulságos olvasmány ez a könyv, amely még a té nakör ismerőinek is tud ér-

-dekeset mondani. .
Budapest múltbeli életét, annak figuráit, érdekességeit úgy ismertette, rnínt a

legnevesebb fővárosi helytörténészek közül is kevesen. Amikor mesélní kezdett
ezekről, nem lehetett elszakadni tőle. Egyébként eg,. kötetre való helytörténeti
írása kéziratban maradt fenn.

Nagykorúságra nevelő kön~ Karácsony múYészetéről

Ertékes tanulmányokkal gyarapította Jajcza,. János a magyarországi ikonográ
fiai irodalmat. A róla szóló kurta megemlékezések legjelentősebb és legértékesebb
műveként enIítik. Karácsony a művészetben círnű moriográfiáját kiadta a Magyar
Könyvbarátok számára a Kir. Magyar Egyetemi Nyomda 1942-ben, második kia
dása a Corvinánál látott napvilágot több idegen nyelven 1972-ben pompás kön
tösben, gazdag színes képanyaggal.

Jézus születése azok közé a témák közé tartozik, amelyek könnyen csábítják
édeskés lirizálásra a hozzá nem értőt. Jajcza,y egy pittanatíg sem enged a csábí
tásnak. Nemcsak hatalmas tárgyismerete óvja meg könyvét a sekelyes hitbuzgal
mi Iirízálástól, hanem modern művészi hitvallása is. "A vallásos művészet nem
jelent stílust - vallja - csak tartalmat. A kereszténység míndíg is ehhez az
elvhez ragaszkodott... Ez a lelki rugalmasság magyarázala annak, hogy minden
i,dő más-más stílusában a kereszténység korszeruen ki tudja, de ki is akarja
fejezni az örök gondolatot. A kereszténység minden korszakban talált módot,
hogy gondolatait a. kor nyelvén nyílvánítsa." - "A kereszténység Idő, hely. stílus,·
valamint népek' felett áll. Sohasem írta elő, hogy a költő miként verseljen 8
így nem parancsolt a szobrászra, hogyan mintázzon, s a festőre. hogy mi módon
tartsa kezében ecsetjét, ha vallásos tál'gyúalkotást akart létrehozni." Ezért is
tudott az egyházművészet a XIX. századig míndíg korszerű maradni, a vallásos
témák keretében a maga korát is ábrázolni, az -európaí szellem; a társadalmi
eszmék fejlődését is tükrözi.

Kezdetben a Jézus születését ábrázoló keresztény művészek az antik mű

vészet eszközeivel elvont jelképekben az ünnep és a misztérium teologíaí magvát,
a megtestesülés misztéríumát, az evangéliuni csillag felragyogását akarják ér
zékeltetni. Ezeknek az ábrázolásoknak főszereptói: a Kisded, akiben megjelenik
a .Megváltó. s a napkeleti bölcsek, akik előtt az isteni bölcsesség fénye fel
tündöklik, Még Mária is passzív résztvevője itt a betlehemi jelenetnek: fekvő

gyermekágyas asszony. Ahogyan a keresztény humanizmus egyre mélyebben
itatja át az európai szellemet, a miivés~ét is, úgy válik egyre gazdagabbá.
egyre több jelképet hordozóvá Jézus születésének ábrázolása. Mária. a passzíT
gyermekágyas asszonyból a női szépség megszernélyesítője lesz, de a Megváltót
körülvevő áhítaté és elmélkedő ímádaté is. A csillag a megváltás kozmíkus
távlatait érzékelteti, a szamár és az ökör a teremtett állatokét. a földi termé
szetét. a pásztorok, valamint Szent József ábrázolásával feltunik a karácsonyi
képeken az egyre erősödő szoclálís látásmód, a megváltás társadalmi aspek
tusa. Ennek szimbóluma az é~zak-európai.festők képein a rongyos istálló. möaötte
palotákkal. A reneszánsz itáliai festők romok közé helyezik a születés míszté
ríumát, hatalmas antik oszlopot állítva fölébe: az antik és a keresztény világ
dialektikus egységére kívánnak fi zvelmeztetní általa. Jelképek gazdag forrása
és tára tehát a szent születés képe, amelyben a művészek a mazuk c<;zl,ö
zeivel a saját és a koruk stílusában egyformán tettek vallomást emberfelettiről

és emberiről.

Azon túlmenően, hogy nagyszabású kultúrtörténeti áttekintés - vagy talán
éppen ezáltal - a hitbeli nagykorúságot mivelő olvasmány ls Jajczay könyve.
Kimutatva, mí, mikor, h.,gy~ került századról századra újabb és újabb dl-
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szítő elemként, jelképként a megtestesülés, a születés ábrázolásaiba, arra
indít, hogy fölébe emelkedjünk minden - bánnennyire is kedves és költői 
gyermeki és népies elképzelésnek, a költők, szónokok és képzőművészek kép
zeletéből kivirágzott legendás elemeknek és felnőtt módra, megrendülten cso-c :
dálkezzunk rá újra és újra az evangéliumok jegyzőkönyv~szerűen szükszavú
és józan közléseíből elővillogó titokra. .

Másik nagyobb terjedelrnű ikonográfiai tanulmánya, Arpádhúzí Szent Ma.rgit
hétszázéves arculata (Szent István Társulat kiadása, 1943) ugyanúgy' széles tör
~nelmi távlatba állítja be kedves szeritünk ábrázolásart. Miután áttekinti a
Margittal foglalkozó Irodalmi alkotásokat, elbeszéléseket és költeményeket. rési
letesen ismerteti képzőművészeti ábrázolásatt. A legnagyobb terei az Olaszor
szágban található Margit-képeknek és freskóknak biztosítja. Róma, Firenze
Assisi, Bologna, Perugia, Milano, Ferrara, Nápoly templomai tanúskodnak róla.
mílyen nagy volt Margit tisztelete az egyházrnűvészet szívében, Itáliában. (Ná
polyban egyébként a Santa Maria di Donna Regina templomhan az Arpád-házi
izentek egész galéríáíát megtaláliuk.) Szól természetesen a magyarországi Mar
git-ábrázolásokról is. Ezek többséget sajnos olyasfajta sors érte, mint a pozsonyi
klarissza templomban ő,rzött ezüst Margit-szobrot; amelyet II. József emberei
Bécsbe hurcoltak s ott beolvasztották pénznek.

A XiX. század kritikája - a XX. század okulására

Egyházművészeti.hitvallását és az egyházrnűvészet jelenlegi állapotáról szóló
kritikáját azonban a Mai magyar egyházművészet círnű könyvében fogalmazta
meg (Révai kiadó, 1941). Az egyházrnűvészet - vallja - szolgálat. I,Az egy
házművészet nem öncélú, hanem alárendelt." - "A vallásos művészet csak út
és nem végső cél ... via· sacra, amely a hívőt el akarja vezetni az oltárhoz,
ahol közel kétezer év óta ismétlődik és az idők végezetéig fog ismétlődni a
legnagyobb dráma." E könyvében még erőteljesebben hangsúlyozza a korsze
rűség parancsát, rnínt a karácsonyról szóló monográflájában. "Az egyházrnű

vészet közel ezer év óta folyton fejlődött és alakult... Az Egyház, mert él,
nem engedte holttá merevedni a rnűvészetét; nemcsak hogy a kor igényelhez
alkalmazkodott, amikor magáévá tett, szolgálatába állított egy-egy stílust, hanem
ezen túl, a korai középkortól fogva gyakran maga teremtett új művészetí irányt."
A korszerűség mellett alapvető törvény: az őszinteség, hitelesség: "A jó egyház
művészet feltétele először a technikai készség, 'l1ásodsZ'>r - és ennek az előbbi

vei egyensúlyban kell lennie - az eszmékben való hit. Csak a lélekből fakadó,
tisztelettől áthatott, formailag tökéletes művészet teljesítheti rendeltetését,"

E szempontok "alapján mond kritikát a XIX. század egynázművészetéről,

olyan módon, hogy megállapításai napjaink egyházművészeti tömegízlésére is
érvényesek." "Az egyházművészet sorsát a XIX. század pecsételte meg. Az
egész korszak csak külsőleg vette föl az egyházi jelleget." A különböző .,neo"
stílusokról E:Z a véleménye: "A XIX. század k,apcsolata a múlthoz csak lát
szólagos. Nem a klasszikust, a románt vagy a gótikát, hanem a . kor ePigon
ideológiáját kristályosította ki. .Sötét-nek nevezi a középkort, és mégis románt
és csűcsívest akar építeni. Vajon akad-e olyan rossz szemű szemlélő, aki a XIX.
század hamis ókeresztény bazilikáját. neo-román és gótikus templomát, neo
reneszánszát és neo-barokkját összetévesztené mondjuk a római Santa Sabiná
val, a jáki templommal vagy a trasbourgi d6mmal? A XIX. századnak nincs
olyan egyházművészeti alkotása, amelyet odaállíthatnánk akármelyik régebbi vagy
akár li már dekadens XVIII. századi mú mellé ... ,,' .

A hanyatlásért elsősorban a rnűvészeket okolja: "A' vallásos művészet el
vesztette rangját, mert többnyire önmagukat is ámító közömbös lelkek csinálták,
akik hittek a történeti hazugságokban. az anyaghalmozás szénséaében és' főleg
a hamis anyag megtévesztő képességében. Az ekletikusok hirdették. hosv elvek
nélkül is lehet valami szép. Hitték. hogy a felület a fontos. Fizikai élménnyé
akarták a művészetet alacsonyítanl. EIg-ondolásuk az e>gyházmlivészetre vonat
koztatva kész lehetetlenség. Az eayházművészet azonban abban a korban har-.
madrangú kérdés volt és leatöbbször jámbor templomfestők és múveletlen ara
rivozök nrédáta. Virágzik a műmárvánvínar, a stukkószobrászat, amalterhomlokzat.
trtékt"len, étettelen és céltalan kiils6 arcbltekrúrát énítenek, »mindent a
látszatnak. a kírakatnak« [elszóvat. Egy kávéház berendezése nagyobb gonddal
történik, mint akármelyik templom belső díszítése. Vajon melyík mulató, orfeum
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készült olyan silány, szegényes bronzfromtt berendeeéssel, mínt ugyanannak
a kornak eok temploma? A börze, a bank, vágóhíd, pályaudvar, színház, mí
nisztériumokvagy parlament nem is hasonlíthatók össze' az egyházi épületekkel.
A lelkiekben oly .szegényes időt csak a templomok es a tö:neglakások, sötét
udvaro, gangos házak leplezik le... A nyolcszázas évek vallásos művészete aZérC
rossz, felületes és henye, mert az alkotékból legtöbbször hiányzott a meggy6
z6déses hit. A közelmúlt gipsz-szentjeinél sokkal nagyobb gonddal készültek
a divatfizletek felöltöztetatt reklámbábut. Gondoljunk csak a barokkos. émelyí
t6en édeskés Jézus Szíveszobrokra, a haloványkék köpenyes, íves szernöldökű,
rózsaszín körmű Máriákra, amelyeket milliószámra gyártottak s az ízlést rontva
a közönségre zúdítottak. Hát lehetett ilyen a Krisztus király és a szenvedéstől
meggyötört Boldogságos Szűz Mária? Vajon olyan puha, édeskés ember volt a
kérges kezű Szent József, az aszkéta Szent Antal, mint ahogy igen sok temp
lomban láthatjuk a gipszöntők jövoltábólj' Ne:n. nekünk nem ideálunk a pin
cékben gyártott Iílíomos Szent József, sem az égre meresztett szernű, vértelen
Kis Terézke, mint ahogy elfordulunk az ízléstelen öntött stációktől is. Ez- a
szobrászat még a tömegízlést sem elégíti ki. Pedig, sajnos, még ma is divat."

Kemény kritika ez, amelyet .Tajczay '- mint a végén kiderűl - a XIX.
századnak címezve a XX. századról is mond. Hozzátenni csupán annyit lehet,
hogy kizárólag a művészeket okoini egyoldalúság volna:" minden kornak olyan
az egyházművészete, amilyet a papok és hívek közössége pártfogol. A' kerti
törpék színtjére alacsonyított "szent" szobrokért nemcsak azok felelősek, akik
a pincékben gyártják, hanem azok is, akik a kegytárgyüzletekben és búcsúk
alkalmával a sátrakban megvásároljék és akik az ilyesmit a templomdíszítő

iparostól -megrendelík, /
Tisztában volt ezzel Jajczay is. Ezért is tartja a müvészettörténész és első

sorban a saját feladatának, hogy a hivő közönség esztétikai kultúráját növelje,
a valóban tehetséges művészekkel megismertesse azokat is, akik a múltban
alkottak, de a jelenben alkotókat, új utakat keresőket is. Mert, mínt mondia:
,,1900 óta javult a helyzet, itt-ott azonban ma is kísért az ízléstelenség. Az új
müvészet ezért kénytelen harcolni különös módon előre is, hátra is."

Az új egyházművészet legfontosabb jellemzőinek a [ózanságot; becsületességet
és egyszerűséget tekinti. "Az egyszerűségre vala törekvésnek elsősorban lélek
tani oka van. Egész korunk erre vágyódik. A tiszta nagy forma, sima felület,
monumentalitás tágítja a lelket," Az új magyar művészgárdában biztosítékot lát,
hogy megteremti a monumentálís igényű művészetet. Nemcsak itt ismertetett
könyvében tesz hitvallást mellette, hanem cikkei, bírálataí hosszú sorában is,
amelyeket elsősorban az tletben közölt 193.4-1944 között egy évtizeden át.

Rövid írásai éppúgy nem vesztették el máig se érdekességüket és frisse
ségüket, cnínt a könyvei. Több kötetet lehetne összeállítani ízlésformáló és
közönségnevelő riportjaiból, régi és új művészekről rajzolt portréib61, tárcáfból.
Könnyedén odavetett vázlatoknak tűnnek ezek a művészí arcképek. de néhány
szőval, egy-egy anekdotával nemcsak pontos, de megszerettető képet adnak.

Közönségnevelő és tudományos munkája a negyvenes években új területtel
is bővült: meghívott előadóként n1űvészettörténeti előadásokat tartott a kolozs
vári, majd a szegedi egyetemen. Balesete azonban megtörte lendületét. Tulajdon
képpen gyermekkora óta betegeskedett: akkor beleesett a Dunába és a jeges víz
ben áthűlt. Egész életében nehezen mozgott. Egyszer úgy elesett, hozv teljes
bénulás fenyegette. Feleségének köszönhette, hogy nem hullt ki véglegesen
kezéből a toll. Csodálat!ra méltó gyöngédséggel és tapíntattal se~'Ítette. ápolta
őt ez az apró termetű, de nagylelkű -asszony, aki, mínt említettük, maga is
kitűnő szakember és művészeti író volt. Halála - 1972-ben - "Il1egti)rte a
beteg férfi életkedvét. Két nagyobb tanulmánya jelent meg még: 1973-ban
egy kis monográfia, a XIII-XIV. század fordulóján élt sienai mesterról, Dúrelé
1'61; 1975-ben pedig a TudomRnyos' Akadémia idegen nyelvű művészettörténeti

foly6iratában (Acta Historiae Artium Academiae Scientiarum Tomus XXI.) szó
nyeg'történeti tanulmánya, "Symbology of the oriental carpet" (A keleti szőnyeg
jelkénrendszere) címmel. ' .

Halálla elótt néhány évvel említette egy beszélvetésünkben. hogy jókora ha
lom kéziratot, [egyzetet' hagy maza után feldolgozatlanul. Sajnos. olyan kusza
írással, hogy abban csak a szerető hitves gyakorlott szeme tudatt eligazodni.

582


