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egyházban

Az a művészettörténész, akit az ehnúlt ötven évben az egyházi emberek
örömmel, bizalommal fogadtak, manapság gyakran találkozik elzárkó
zással. Sokszor hallhatja is, hogy "az az idő már elmúlt", amikor mű
kincseik kedvéért világiak .ugréltathatték" a papságot. Megfelel ez az
újkeletű ellenszenv a templomokban sok helyen a turisták rendszabá
lyozására kifüggesztett viselkedési és öltözködési szabályzatoknak. Ezek
többnyire azzal a figyelmeztetéssel kezdődnek, hogy Ifa templom nem
múzeum" (mintha az utóbbi maga a gyehenna lenne). Általában véve
az egyház tiltakozik muzeális jellege ellen, mert elevenként kíván meg
jelenni az emberek között. Egyház és művészet, múlt és jelen között
tehát konfliktus jelei mutatkoznak.

A 26. (25). zsoltár fent, a címben idézett 8. verse, amelyet a közép
kor óta szívesen hangoztattak az egyházművészet donátorai, a szent
széki bibliafordításban így hangzik: "Szeretem házadnak táját". A Vul
gata-szöveg közismert jelentéséből éppúgy eltúnt az Isten materiális
házának díszítésére utaló árnyalat, ahogyan problematikussá vált a
művészet és a vallásos kultusz viszonya is. A probléma régi; a korai
kereszténység korszakától rá adott válasz - a szélsőségesen radikális
megoldásoktól, képromboló mozgalmaktól eltekintve - pragmatikus.
E gyakorlatiasság evangéliumi példája "Kinek a képe és a felirata ez?
A császáré. (...) Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és az Isten
nek, ami az Istené!" (Mt 22,20-21). A kérdés elvi problematizálására
tudvalevőleg a reformáció során került sor - a reneszánsz idején ki
alakult modem művészetfogalomnakmegfelelően-, és először Lut
hemél vált el a művészet a vallásos kultusztól, s lett az egyén magán
ügyévé. Az így átalakult felfogás alapjaiban változtatta meg a katoli
kus egyháznak a művészethez való viszonyát is; az nem puszta foly
tatása a középkori gyakorlatnak.

A művészetre azonban mint az önkifejezés eszközére a vallásos
egyén, a vallásos emberek közössége és az egyház is igényt tart. No
ha nosztalgikusan keresik a kapcsolódási pontokat a régebbi for
mákhoz, ezek a formák mégis a minket tőlük elválasztó idő ellenére,
határozott döntéssel választott formák. Megindít a gregorián zene,
de nem olyan szervesen szabályozza szertartásainkat, mint egykor;
magyarázatra szorul a liturgia is, a paramentumokkal és kegytár
gyakkal együtt. Ez a távolság adja az "egyházi archeológia" létjogo
sultságát. "Uram, tetszik nekem házadnak ékessége" - szólhatna
(és szól is) a fenti zsoltárvers modem parafrázisa. Ha pedig a mű-
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feloldásában

vészethez való alapvető viszonyunk az ízlésítélet, a tetszés, ez joggal
igényli a modemséget, az önkifejezés a korszerűt, a spontán módon át
élhetőt, a mi vizuális kultúránkba illőt. Az elevenség elutasítja a muze
alitást, a spontaneitás borzad a történeti preparátumoktól.

A művészettörténet a felvilágosodás szülötte. Kettős értelemben is
szekularizált tudomány, tehát a vele szemben megnyilvánuló ide
genkedés indokolt. Először is azon a művészet-fogalmon alapul,
amelynek középpontjában a középkor után emancipálódott, auto
nóm újkori művész típusa áll.

Másodszor alapfeltevései közé tartozik ennek a művészetnek

minden más tényezőtől független története. A művészettörténeti ér
ték az egyházban idegen, konfliktust teremtő tényező. Jegyében
meghitt templomokat restaurálnak alig használhatókká, fekete Ma
donnák öltenek ragyogó színeket, ereklyetartókat és monstranciákat
babrálnak profán restaurátorkezek De ezeknél is élesebb, tudathasa
dásig erősödhet az odaadás és a kritikai megközelítés ellentéte. 08
kar Schnütgenről, a 19. századi keresztény művészeti mozgalom
nagy műgyűjtő vezéralakjáról (nevét a kölni Schnütgen Múzeum őr

zi, gyűjteményéből számos tárgyat őriz az esztergomi Keresztény
Múzeum) hallottam egyszer egy anekdotát. Halálos ágyához egy
kölni kanonok társa vitte a szentségeket, s végül csókra nyújtotta a
feszületet. ,,19. századi" - állapította meg borzadva a kifinomult íz
lésű műértő,

Csupán illúzió, hogy ez az ellentét feloldható. Az elevenségét őr

ző, élő vallásosság élő formákat keres, s nem önmagától, hanem
kompromisszumként fér meg a hagyományosakkal. Jobb, kedve
zőbb anyagi lehetőségek híján marad meg a régi templomban, az
immár virágtartónak használt ősi oltárok között, a legfeljebb diavetí
tő elhelyezésére felhasznált barokk szószék alatt, a fogyatkozó, töre
dező, szakadozó, avitt kegytárgyak használata mellett. Esetleg illedel
mesen, de meggyőződés nélkül engedve a műemléki ismertetőkben

olvasható rábeszélésnek, akár némi (például lokálpatrióta érzelmekre,
a nemzeti jelentőségre vagy akár a világörökségre hivatkozó) történel
mi büszkeségtudattal is. ilyenfajta kompromisszumnak sok addig
érintetlen szentélyberendezés, áldoztató rács, történelmi enteriőr esett
áldozatul a n. Vatikáni zsinatot követő liturgikus reformok során.
Mégis, egyedül a kompromisszum, az egymással ellentétben álló ér
tékrendek kibékítése a járható út.

Az egyház nem múzeum, a pap sem nem teremőr, sem nem mű

vészettörténész. Mégis, az emberiség művészeti örökségének jelentős

része van rájuk bízva. Erről az örökségről mint halott vagyonról le
hetetlen volna gondoskodni, radikális szekularizálásával - ha talán
a vallásgyakorlat kevesebbet is - az egyház is vesztene. Az örökség
értékének tudatosítása, megtanulása azok közé a kulturális feladatok
közé tartozik, amelyek az egyház sokrétű szociális teendőihez, sőt

küldetéséhez tartoznak. Változatlanul papok és laikusok közös
kötelezettsége ez.

586


