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Szokatlan nálunk, hogy modern és kortárs művekből rendezzenek olyan nagyszabású kiállítást, amely 
a modern és kortárs művészettől távoli témával foglalkozik. De nemcsak szokatlan, hanem nehéz is, és 
ez a nehézség csak részben adódik a gyakorlatlanságból; ezt főleg a téma problematikussága okozza. 
Egyenesen merészség ugyanis a mai vallástalan nyugati világban vallásos témák képzőművészeti színre-
vitele.1 Igen körültekintően kell(ene) tehát eljárni,2 már csak a – szóban forgó kiállításban felvetett – téma 
fontossága miatt is. Az említett „problematikusságot” pedig – leegyszerűsítve – az okozza, hogy a modern 
és kortárs művészeti főáramból3 kimaradó művészetben igen keskeny az a mezsgye, mely kikerüli mind 
a giccset, mind a propagandisztikus didaktikusságot. Márpedig ez a kiállítás a felvetett kérdéseket a 
képzőművészet által sokoldalúan járja körbe. A képzőművészet hozta magával saját értékeit; a művek 
nem illusztrációi vallási vagy filozófiai tételeknek, hanem összefüggenek velük. A kiállítás ilyenformán 
képekben beszél el, tesz láthatóvá, alkot – ha tetszik – vallásfilozófiát.

Egy régi vita

A kortárs művészetben is újra és újra fölmerül, hogy mi a művészet szerepe. Jóllehet ma nem vonható kétség-
be, hogy a művészet önálló entitás, de státusza mai felfogásunkban már távolra került a művészet modernista 
autonómiafelfogásától. A művész mint sajátos képességű és tudású értelmiségi munkáival állást foglal az embert 

 1 Időnként Bécsben láthatunk ilyeneket: Glaube Hoff nung Liebe Tod címmel rendeztek 1995-ben az Albertina közreműködé-
sével a Kunsthalléban kiállítást, ahol – a felvetett probléma feldolgozásához – 15–16. századi és kortárs műveket együtt mutattak 
be. Glaube Hoff nung Liebe Tod. Von der Entwicklung religiöser Bildkonzepte. Szerk. Christoph Geissmar-Brandi – Eleonora Louis. 
Wien, 1995. A 2003-ban, ugyancsak a Kunsthalléban rendezett Heiliger Sebastian pedig kortárs alkotásokra koncentrált. Heiliger 
Sebastian. A Splendid Readiness for Death. Szerk. Gerald Matt – Wolfgang Fetz. Wien, 2003.
 2 Az pedig vakmerőség, hogy művészettörténészt nem vontak be a munkába. Hornyik Sándor megjegyezésével egyetértek: az a 
tény, hogy nem művészettörténész rendezte, egyszerre vált a kiállítás hátrányává és előnyévé. „Szakmai” korlátok, sztereotípiák nem 
akadályozták a gondolkodás szabadságát, ugyanakkor szakszerűtlenségek zavarják az összképet. Mindazonáltal, a kiállítás fölötti 
örömöm nem engedi, hogy belemenjek a „művészettörténeti” és „esztétikai” szempont kihagyására, illetve korlátozott érvényesítésére 
vonatkozó kérdésbe, mivel az a lényegről terelné el a fi gyelmet.
 3 Peremhelyzetekben közismerten kontraszelekció érvényesül.
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érintő és érdeklő dolgokban, nem bújik (kiváltságosként) elefántcsonttornyába, ahonnan egyedül (felelőtlenül, 
kívülállóként) folytatja „szabad” művészetét – tekintetét a szentséges művészet felé fordítva. E kiállítás kapcsán 
óhatatlanul is felvetődik és különös jelentőségre tesz szert a művészet funkciójának kérdése, illetve a keresztény 
valláshoz fűződő viszonya. A korántsem egyszerű kérdés aktualitását igazolandó érdemes a kölni dóm új üvegablakai 
által generált vitára utalni (Ullrich 2008), melynek jelentőségét az emelte ki, hogy az üvegablakok a világsztár 
Gerhard Richter alkotásai. Richter a gótikus osztású ablakba négyzethálós elrendezésben 11 500 darab, 72 szín 
véletlenszerű kombinációiból álló üveglapokat helyezett. A szituációk különbözősége ellenére4 fi gyelemre méltó a 
2007-ben Németországban kirajzolódó kétféle álláspont.5 Voltaképp egy roman-
tikus-modernista művészeti és egy korántsem művészetellenes vallási nézőpont 
csapott össze. Az egyik a művészet mint olyan kialakulásában gyökerezik (Belting 
2000), és az avantgárdban csúcsosodik ki; voltaképpen a középkori vallási hatalom 
művészet általi átvételét legitimálja. E romantikus „művészetvallás” (Loboczky 
2008, 3. o.) szerint a művész megvilágosodott, átvállalja a próféta szerepét. „A 
művészetet immár nem azért becsüljük, mert ismert dolgokat transzcendál, hanem 
mert merő transzcendencia. Autonómiája megóvja attól, hogy másvalamit kelljen 
reprezentálnia; őseredetként és mindenek alapjaként léphet színre. Nem valami 
magasabb értelemhez – magához az istenihez – emeli föl a szemlélőt, hanem ő ma-
ga ez az isteni, és ebben a minőségében imádat tárgya. Minden egyedit meghalad, 
valamennyiük forráskódja, vagyis minden meghatározható irányultságot megelőz. 
Minden jelentés nélküli jelentés – maga a végtelenség.” (Ullrich 2008) Továbbá: 
„Az esztétikai tapasztalat a modernitás egészében újra és újra »szekuláris metafi zi-
kává« válik, miközben megőrződnek a vallást konstituáló várakozási keretek. Az 
üdvösség és a katarzis, a fenségesség és a megváltás immár a művészetre tartozik, 
sőt egyenesen ezek számítanak a sikeres recepció mozzanatainak: »A keresztény 
vallásosság dogmatikus-elbeszélői motívumai elsikkadnak, ugyanakkor tapasztalati 
szerkezetei megőrződnek.«” (Wyss 1997. Idézi Ullrich 2008)

A másik, Joachim Meisner bíboros álláspontja. E szerint a vallási szempont az 
elsődleges, a mű csupán „az isteni földi visszfénye… megvédi az embert a célszerűség 
és a hasznosság diktatúrájától…” (Ullrich 2008) „A művészet ugyanakkor isten-
bizonyítékká és istentiszteletté is magasodik, hiszen nélküle aligha volna lehetséges 
az isteni – az értelem – jelenvalóságának a megtapasztalása.” (Uo.) „A mű észet ér-
telme, hogy felkutassa Isten teremtő gondolatát a világban, újból alakot adjon neki, és 
embertársait emlékeztesse rá.” (Uo.) (Kiemelések: T. E.)

 4 Azaz Kölnben egy szakrális térbe történő beavatkozásról, Debrecenben pedig egy múzeum időszaki kiállításáról van szó. Ezért 
a speciálisan a templomot érintő érveléseket nem is veszem ezúttal fi gyelembe.
 5 Számunkra ez azért is tanulságos, mert a Modem kiállítását kísérő sajtóban ugyanez visszahangzik. A napi és bulvársajtó elem-
zése külön tanulmány tárgya lehetne, ezért csak két dolgot jegyzek meg. Sajnálatos módon túl egyszerűen polarizálódnak a pozitív 
és a negatív minősítések – az orgánum politikai színezetétől függően. Arra, hogy ez a kiállítás sokkal összetettebb dolog annál, 
hogysem ilyen egyszerűen el lehessen intézni, fi gyelmeztet az is, hogy mind a baloldal, mind a szélsőjobb elégedetlen vele – kritikáik 
árulkodnak művészetszemléletükről: az egyik túlzottan tematikusnak látja, a „független”, önjáró művészet nevében utasítja el, a 
másik egy premodern álláspont szerint ítéli művészietlennek (értsd: vallástalannak) a tárlatot.

Pauer Gyula: A torinói lepel szobra, 2005 (zöld gránit)
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Az 1960-as évekre a neoavantgárd művészetben addig soha nem tapasztalt módon vált kitapinthatóvá az a 
fajta dualista felfogás, ami az európai kultúrában, több ezer éves örökségeivel együtt, jórészt meghatározó volt. 
Miközben minél kevésbé különböztette meg alkotásait a köznapi és ipari tárgyaktól, annál inkább szellemiként 
defi niálta magát (pop art, minimal art) (Danto 1996; Danto 1997; Foster 1996). Minél kritikaibb és minél 
inkább l’art pour l’art művészetdefi nícióra törekedett („A művészet a művészet defi níciója” – publikálta 1969-ben 
Joseph Kosuth), az évtized végére dematerializálódott a műtárgy (Lippard–Chandler 1968). A műtárgy tehát 
eliminálódott, maradt a tárgy nélküli, pusztán gondolatilag (legfeljebb a gondolat írott dokumentumaiban) létező, 
konceptuális művészet. E holtponttól kezdve a művészet újra testet ölt (Tatai 2005, 44. kk.).

A kiállítás

A Messiások az itt vázolt utak metszéspontján áll: adott egy vallásos téma, amelyet a kiállítás a művészetvallás ko-
rából és annak részleges dekonstrukciója utáni idejéből származó alkotásokkal elevenít meg, korántsem egyértelmű 
módon. Egyértelműség részben a művek milyensége miatt lehetetlen is, de a heterogén válogatásukból létrehozott 
szisztéma sem az egyértelműség irányába hat. Itt említendő meg a kiállítás legsúlyosabb hibája, az, hogy három hónap 
után sincs katalógusa. Nem a műtárgylista hiányzik (bár ekkora mennyiség esetében az is nélkülözhetetlen lenne), 
inkább arról van szó, hogy tanulmányok híján ez a kiállítás értelmezhetetlen, akár ellentétes értelmű intenciók is 
rekonstruálhatók. A kiállítás mint kortárs művészeti termék nem dönt el semmit, nem adja meg – a meg nem ad-
ható – végső választ, viszont gondolatokat indukál. Benne sok mű egyszerre (ikonográfi ájuk révén) a vallási kultusz 
és (egyéni stílusuk, megformálásuk révén) a művészetvallás tárgyai – kétértelműek, mint a csaliképek (serleg vagy 
arcok, nyúl vagy kacsa), csak a képváltás nem az észlelés, hanem az értelmezés síkján valósul meg. Mindazonáltal 
a művészetvallás immanensen transzcendentálisnak tételezett tárgyainak szövedékén át és együttesük által olykor 

áttűnik valami más, és pont ez az áttűnés, az áttűnés e megteremtett lehetősége 
a kiállítás erőssége.

A kiállítás központi témája – címe ellenére – a megváltás. (Messiásokról – így, 
többes számban – ugyanis a négy egységre tagolt kiállításnak csak a 3. részében esik 
szó; a Messiásról pedig, bár az 1. és 2. részben is felbukkan, csak a 4. egység szól. 
A cím csak akkor pontos, ha az – horribile dictu – a művészekre vonatkozik, akik 
alkotásaikkal – ha csak rövid időre is – transzcendens élményt nyújtván Istenhez 
vezetik a nézőt.) Megváltó általi megváltás a ma élő vallások közül a zsidó és a 
keresztény vallásban merül fel (és a kiállítás a nyugati kultúrkör műveiből merít). 
Az Ószövetségben a megváltás Jahve műve, aki a szolgaságtól és a gonoszságtól 
szabadítja meg népét (2Móz 6,6–7), az Újszövetségben pedig ez Jézus Krisztusé, 
aki az eredeti bűntől szabadítván meg az emberiséget, a test szenvedélyeiben lakó 
bűntől, a szenvedéstől és a haláltól menti meg a Krisztusban hívőket, a kereszténye-
ket. A megváltás Jézus Krisztus e világi testben való élete, szenvedései, kereszthalála 
és feltámadása által valósul meg „…nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem 
hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét válságul sokakért.” (Mt 20,28; Károli-ford.) A 
halál legyőzésével viszi véghez megváltó tettét, ez pedig úgy lehetséges, ha – Isten 
lévén – ugyanolyan testet ölt, mint az emberé, melytől csak bűntelensége külön-

Ország Lili: Pár I. (Önarckép férfivel), 1950–1951 
(olaj, vászon)
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bözteti meg. Krisztus már megváltotta az emberiséget, de csak később, „az idők végezetén” fog a megváltás műve 
beteljesedni. A beteljesítendő ígéret a test feltámadására és az örök életre vonatkozik, valamint arra, hogy a világ 
visszanyeri eredeti tökéletességét.

A kiállítás tehát értelemszerűen szerveződik négy fő téma köré: 1. Miféle test adatott nekünk? 2. A halott ember. 
3. A történelem ígérete. 4. A megváltás keresztje. Mindegyiket egy-egy tömör, továbbgondolásra késztető szöveg 
vezeti be, ugyanakkor nincs közös logikai szál vagy egységes szempontok szerinti csoportosítás, ami racionálisan 
tájékoztatná a látogatót. A művek nem követnek ikonográfi ai rendet (ez a modern művészeten tett erőszak nél-
kül lehetetlen is lenne), de nincsenek kronológiába sem állítva, és még csak nem is stílus vagy problémák szerinti 
csoportosításban jelennek meg. Sem esztétikai, sem tematikai, de még eseménytörténeti fonal sem rajzolódik ki. 
Ehelyett a különböző korú, stílusú és témájú alkotások a termek különböző pontjain – kissé talán álomszerűen – 
helyezkednek el. Ráadásul nemcsak egy témán belül, hanem a különböző témák között is van – egy-egy mű erejéig 
– ikonográfi ai átjárás.

Művészettörténeti szempontból par excellence szentkép ezen időszakban nem lelhető fel, csak vallásos ikonog-
ráfi ához kötődő alkotás. A kiállítás felvetéséhez képest viszont meglepően sok a nem vallásos (témájú) mű. Más 
képek épp valláskritikának adnak hangot – olykor egyenesen blaszfémek. Végül néhányuk konfl iktusmentesen, 
ám sokrétűen és kortárs módon hordozza a mai ember nem feltétlenül dogmákhoz kötött vallásosságát. (Ezek nem 
kerülhettek volna be egy hitet, vallást propagáló kiállításba.) Ugyanakkor akadnak olyan vallásos témájú képek, 
amelyek közhelyesek vagy giccsesek (ezek a művészettörténészi rostán estek volna ki). Mindez nem jelenti azt, 
hogy ne lett volna „rendezve” a kiállítás, sőt. Az egyes tematikus részek egymáshoz kapcsolása, a kiállítás kezdése 
és zárása megfontoltságra vall.

A mottóul választott mű, Pauer Gyula Torinói lepel szobra egy sor olyan kérdést felvet, ami a kiállításban 
kibomlik – kezdve a szent és profán, az ábrázolás igazsága, a látható és a való bonyodalmával.6 De Moholy-Nagy 
László fotójának záróképként történő elhelyezése sem kevésbé kiszámított. A miféle test adatott nekünk? és A halott 
ember valamint A történelem ígérete és A megváltás keresztje közé voltaképp színpadias megoldással úgy és olyan 
műveket helyeztek el, amelyek által az átmeneteket is értelmezik, illetve az elválasztást határozottá teszik; míg 
A halott ember és A történelem ígérete határai egybemosódnak.

A sokféle alkotásból – az „előrevetítések” és keresztutalások révén – olyan szövedék jött létre, amely sokfajta 
elgondolást inspirálhat. A szokatlan kontextusba kerülő alkotások átértelmezik egymást, feldúsulhat a jelentésük. 
Új (nem művészettörténeti) aspektusokból lehet művekre tekinteni és a megváltás tárgykörében meditálni. Ami 
egyfelől szertelenség, az másfelől termékeny sokféleség; a tágnak tűnő merítés egyúttal a határok kiterjesztése is. A 
kiállítás nem művészettörténeti kérdést vet fel, így nem is művészettörténeti választ ad. A művészet nem a művé-
szettörténet kedvéért van, hanem – jó esetben – azért, hogy „használják”.7

 6 Szőke 2005. A pszeudo. Beke László beszélgetése Pauer Gyulával a pszeudóról 1970 novemberében, 25–46. o. Beke László: A 
Pszeudo. Funkcióelemzés (1972–1976), 47–60. o.; A torinói lepel szobra, 279–286. o. Boros Géza: A leleplezett lepel. Pauer Gyula: 
A torinói lepel szobra (1992), 281–283. o. Víz László: A torinói lepelről (1991), 284. o. St. Auby Tamás: Pauer: A torinói lepel szobra 
(1992) 285. o. Körner Éva: A torinói lepel szobra (1991), 286. o.
 7 A kortárs művészetelmélet számára evidencia, hogy különféle „legitim” képhasználatok léteznek, a művészettörténeti csak egy 
a több (kitüntetett) között. Vö. Mitchell 2005.
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1. Miféle test adatott nekünk?
„Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt:8

férfi úvá és asszonnyá teremté őket.” (1Móz 1,27; Károli-ford.)

Ha a kiállítás középpontjában a megváltás eszméje áll, és a megváltás a keresztény hit lényegéhez tartozik, akkor 
a kiállítás a kereszténység számára fontos kérdéseket kell, hogy megfogalmazzon. És mivel e megváltásprobléma 
sarokpontja a test mibenlétének kérdése, kézenfekvő, hogy a test témájával indul a kiállítás; annál is inkább, mert 
ahogy Geréby György írta: „A teremtés, a bűnbeesés, a megváltás és megtestesülés valamint a feltámadás, de Istenről 
alkotott fogalmunk is olyan összefüggő kérdésmátrixot alkotnak, amelynek megoldásai a test teológiai értelmezé-
sén múlnak.” (Geréby 1996, 65. o.) A lélektől függetlenített test felvetésének egyébként is csak az antropológiai 
dualizmusok szempontjából van értelme – amikor is a test valami más (lélek) ellenében fogalmazódik meg.

A kiállítás a feltett kérdésre nem tud egyértelműen felelni, ehelyett sokféle választ ad, illetve vizuálisan újabb 
kérdéseket is felvet. Itt az egyetlen, szokványos rend csak annyiból áll, hogy az első teremben vannak a modern és 
a következőben a kortárs alkotások – de ezek sincsenek szigorúan elkülönítve. Amilyen nyilvánvaló a megváltás 
kérdéskörében a testtel való foglalatosság, olyannyira ellentmondásosnak tetszik a modern művészet általi reprezen-
tációja. Nemcsak azért, mert bármiféle – különösen a vallásos – tematika fokozatosan száműzetésbe kerül a modern 
művészetben, hanem – és ezzel szoros összefüggésben – a művészetvallás térhódításának köszönhetően a testtel 
való foglalkozás is kiesik a modern művészet középpontjából, szétfoszlik, ellényegtelenedik. Talán arra a kérdésre 
pontosabb választ ad e kiállítás, miféle test adatott nekünk a modernitás által. A profán képek tömegében tehát 
csupán egy-két, jórészt címe, kevésbé ikonográfi ai-kompozicionális jellege által kinyilvánított vallási téma szerepel: 
A jó szamaritánus (Emil Filla, 1910), Szent Sebestyén (Batthyány Gyula, 1920 k.), Falusi Madonna (André Kertész, 
1920) Korpusz (Ország Lili, 1959) Ádám és Éva. A fehér lepel (Johannes Grützke, 2001). A test a modernizmusban 
általában véve nincs jelen. A stílusra koncentrálás miatt az az egyéni stílusnak esik áldozatául (Picasso: Matador és 
meztelen nő, 1970). Míg a testellenesség9 az absztrakt művészetben kulminál, erre kitűnő példa itt Reigl Judit olaj-
festménye (Ember, 1968) és a test elfojtását jelenti ki a tömbbe zárt test Schaár Erzsébet szobrai esetében (Nő, 1972), 
addig a fotóművészetben a szép női test sztereotípiája bővítetten újratermelődik (Féner Tamás: Akt, 1967–2008).

A posztmodern fordul újra a test felé,10 de ez korántsem az ideális, a problémamentes – valahol a szimboliz-
musban hagyott – testképhez való visszatérés.11 A biológiai tudományok, a technológia és a kultúratudományok 
változásával együtt a kortárs művészet testre történő refl exiója is átalakul. Ebben a teremben meggyőződhetünk 
arról, hogy a test többé nem mikrokozmosz. A töredék 19. századi kultuszából átszármazott, a modern művészet-
ben önállósult testrészek (Krauss 2000) utóda Cindy Sherman hatalmasra nagyított, Szem című fotója és Dieter 
Appelt A kezek felszabadulása 1–6. című fotósorozata (1979). Egyfajta anatómiai felfogás nevében – kíméletlenül, 

 8 Ma a képmás nemcsak teológiai szempontból fontos, hanem a kortárs művészetben és elméletekben is kitüntetett szerepe van. 
Mitchell 2008.
 9 A fotó indexikus jellege miatt speciális helyzetben van: kezdeti, felfutó korszakában nem tekintették művészetnek – csak 
eszköznek; az önálló fotós formanyelv kialakításának időszaka absztrahálja a fotót; a későmodernitásban a művészinek nevezett, 
fi gurára (kiváltképp női aktokra) kihegyezett fotó státusza pedig kétes.
 10 Az utóbbi húsz évben megnőtt érdeklődést jelzi a témával foglalkozó könyvek száma, közülük vizuális kultúra szempontjából 
kiemelendő: Ewing 1994. Mirzoeff 1995. A testtel foglalkozik a Café Bábel 22. (1996/2.) és a Replika – társadalomtudományi 
folyóirat 28. (1997. december) száma.
 11 Az emberkép és a test képének bonyolult összefüggéseire világít rá Belting 2003.
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de egyben annak kritikájaként – egy sötét szobában, szín-
padias megvilágításban, mintha ereklyék volnának – tárja 
elénk Grzegorz Klaman Jelképek (1993) című munkáját: 
emberi szervek preparátumait. A beteg, sebesült és fájdal-
mas test különös hangsúlyát mintegy megokolja Salvador 
Dalí Dante Isteni színjátékához készítetett Pokol-illusztrá-
cióinak (1960) szerepeltetése. Francis Bacon Testtanulmány 
triptichonja (1987) a festészeti lehetőségek széles skáláján 
jeleníti meg a hús és a test fájdalmát, a bécsi akcionisták 
„véres” performanszai a művészet (etikai) határait fesze-
getik. A test tűrőképességét próbára tevő rituáléik mel-
lett Hermann Nitsch Orgiamisztérium-színháza – még 
dokumentumaiban is – kínzó látványosság. A néző és a 
leölt állatok miatt lázadó állatvédők fájdalomküszöbét 
próbálgatja. Létező és „még el nem idegenedett kultúrák” 
elképzelt véres, pogány szertartásainak szinkretikus elegye. 
A történelemből rendre kirekesztett női nézőpont itt – ha 
nyomokban is, de – jelen van. Marina Abramovic és Sigalit 
Landau minimalista ökonómiájú, mazochizmussal létreho-
zott videómunkái kifejezett politikai tartalmuknál fogva 
felkavarók. Nincs narratíva, csak primér hatású önsebzés. 
Abramovic ötágú csillagot falcol önmaga hasára, Landau 
pedig a Holt-tenger partján szögesdrótból hajlított hula-
hoppkarikával gyakorlatozik. Az elemi, bár különböző 
típusú jelek, melyek a szimbolikus világába transzponálják 
a „jeleneteket”, a test politikájának kérdését hozzák játékba, 
és a test fájdalma (illetve reprezentációja) által különböző 
történelmi sebeket tépnek fel.

Cristi Pogacean Caranime Caravaggio-animációja 
(2002) Caravaggio megbotránkoztató naturalizmusban 
megfestett Hitetlen Tamásának (1601–1602) kulcsmotívu-
mát animálja: Tamás ujjával Krisztus oldalsebét tapintja, 
bele váj. E szekcióban egyedüliként – a megváltó feltáma-
dott teste kapcsán – Pogacean Caravaggio naturalizmusát 
fokozva a hit, a kétely és a bizonyosság természetét vizuális 
köznyelvünkön tárja fel.

Egy fél szinttel feljebb, e rész utolsó szobájában vetítik 
Andy Warhol Alvás (1963) című fekete-fehér, vágatlan fi lm-

Schaár Erzsébet: Nő, 1972 (gipsz)
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jét (egy hat órán át alvó ember arcát, amelyet rögzített géppel vett fel). Ez az elkülönítés felerősíti a sötétben vetített 
fi lm hatását (unalma a nézőben is hasonló mentális állapotot vált ki). Az alvás egyaránt utalhat a szellemi restségre, 
egy különleges spirituális fogékonyságra, valamint az élet és a halál közti állapotra, de a test gyengeségét, kiszolgálta-
tottságát is konnotálja. Az avantgárd videó és elhelyezése így a nézőt mintegy hipnotikus módon ismerteti meg az alvás 
ikonográfi ájával: „…jóllehet a lélek kész, de a test erőtlen. (…) És mikor [Jézus a Gecsemáné-kertben az apostolokhoz] 
visszatér vala, ismét aluva találá őket; mert megnehezedtek vala az ő szemeik.” (Mt 26,41.43; Károli-ford.)

2. A halott ember
„Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?” (Mt 27,46)

A Test fejezet záróképe, mely egyben az átvezető is, Marina Abramovic kórházi ágyon, kígyó ölelésében ülő, szorongó 
fényképe. Felirata – Spirit exit – nem hagy kétséget – a kiállítás felfogásában – sem arról, mi lesz a következő fejezet, 
sem arról, hogy milyen természetű az a halál, amivel találkozni fogunk: a testet elhagyja a szellem. A fotót még a 

Marlene Dumas: Hófehérke és a következő nemzedék, 1988 (olaj, vászon)
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Test fejezet utolsó terméből látni, bár az – hatásos az inszcenírozás – már a következő fejezethez vezető lejtős, zárt 
folyosón van, melynek túlsó, záró falán az 1989-ben AIDS-ben elhunyt Mapplethorpe 1988-as koponyás Önarckép 
fotója fogad. Egyszerre csak ez látható – a halál kapujában.

Ez a legtömörebben és legegyértelműbben fogalmazott szekció. Már címe is kegyetlen: nem a halál, az absztrakt, 
még eufemizmusokra is hajlamosító fogalma szerepel benne – csupán a halott ember, a lélektől elhagyatott test; 
ez itt a végérvényes pusztulás, az elmúlás, a vég helye. Nincs menekvés. Ezt fogalmazza meg Andres Serrano kilenc 
nagyméretű, színes, minden részletet precízen közvetítő fotográfi ája a Hullaház sorozatból (1992), mely méreté-
ben uralva a kiállítás terét, meg is határozza annak szellemiségét. Serrano alcímei: Fulladásos halál, Gyilkosság, 
Túladagolt altató stb. tárgyilagosan közlik a halál okát. A címekhez hasonlóan szenvtelen az ábrázolás is. Natura-
lizmusa szerint csak a test (hús, vér és csont) van, és nincs semmi más, a test pusztulásával végérvényesen lezárul az 
élet. Ugyancsak realista halálfelfogást mutat Mapplethorpe közelgő halálának tudatában készített önarcképe is. 
Arnulf Rainer Halotti maszkok 1–5. című fotóalapú festményei (1978) pedig ebben a kontextusban válnak igazán 
fájdalmassá, és teszik félelmetessé azt, amitől reszketünk. De nem ad felmentést Václav Chochola fotója sem Dalí 
Gaudí Megfeszített Krisztusával (1969), ahol Krisztus merő csont. A könyörtelenség képeihez tartozik Marlene 
Dumas két életnagyságú korpusza (2003), melyek Grünewald Halott Krisztusának kompozícióját idézik – a bezárt 
sírt. Dumas laza akvarellfelületei ezúttal sem enyhítők. Épp ellenkezőleg, a technikai könnyedség ellenpontozással 
csak aláhúzza: íme, a visszavonhatatlan vég. Olajfestményének (1988) kegyetlenségét címe tetőzi be: Hófehérke és 
a következő nemzedék. A lazán megfestett horrorisztikus jelenet (egy kiterített meztelen nővel – csak neve utal 
mesei mivoltára – és erős, önfeledten játszadozó, rózsaszín popsijú babákkal) alkotója bölcs belátásáról és fekete 
humoráról tesz tanúbizonyságot: az élet megy tovább.

A téma a következő teremben, az elkezdődő történelmi szekcióval párhuzamosan folytatódik, nincs olyan hatá-
rozott térbeli elkülönítése, mint a többi témakörnek. Igaz, például Kalervo Palsa: Halál a gyűlésen (1972) szatirikus 
festménye vagy Wim Delvoye láncravert, megbilincselt múzsás, röntgenképes üvegablakai – az epikus költészet és 
a gyász múzsájával (Kalliopé, Melpomené, 2001–2002) – valójában tartalmilag össze is kötik a két fejezetet.

Módosul a témakör is, narratív képek váltják fel a halálimágókat (Munch: A halottaságynál, 1896; Derkovits 
Gyula: Halottsiratás, 1924; Czigány Dezső: Gyermektemetés, 1907–1908). Elbeszélő jellegű elemek bekerülésével 
– noha végső soron nem kevesebb rettenetről szólnak – nem a puszta halált nyilvánítják ki. A halál kapcsolatban 
van az élettel, melynek körülményei mintha azt – ha nem is elfogadhatóvá, de – e világi tudatunk számára magya-
rázhatóvá tennék.

Christian Boltanski installációja (Árnyékok, 1984) viszont más dimenzióba emeli a rettenet és a halál eddigi 
képi elbeszélésének világát. Játékszínpadnyi szobájába, az Árnyak birodalmába egy ablak enged bepillantást, ahol 
mint lelkek, megannyi apró fi gura – halálfej és hanyagul megformált bábok – veti óriásira árnyait. Mint akasztot-
tak lengenek, minthogy drótokon lógnak. Boltanski a low tech egyszerűségével, szellemességével a haláltáncot és 
borzongató játékosságot egymásba oldja.

A profán narratív képek között – a háborúk és lázadások vizuális reprezentációival szemben – oda nem illően, 
egy-egy keresztény ikonográfi ai, illetve kompozíciós hagyományt folytató, kis festmény (mint Bortnyik Sándor: 
Sírbatétel, 1917; Vaszary János: Lázár feltámasztása, 1912) utal arra, hogy – a keresztény tanítás szerint legalább-
is – van kiút és remény. Hogy ez csak egy alternatíva, az a képek kiválasztása és az elhelyezés szofi sztikáltságából 
következik. Keresztény kontextus (Jézus élettörténete) helyett profán környezetben, szinte elbújtatva, egyáltalán 
nem nyilvánvaló a jelentés. Nem szentképek ezek, hanem modern képek, olyanok, amelyek az egyéni (és kor)stílus 
eszményében modern nyelven épp keresztény kompozíciós sémát és ikonográfi ai témát követnek.
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3. A történelem ígérete
„Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, a kik juhoknak 
ruhájában jőnek hozzátok, de belől ragadozó farkasok.” (Mt 7,15; Károli-ford.)
„…és szeretni embernek felebarátját, mint önmagát, többet ér 
minden égőáldozatnál és véres áldozatnál.” (Mk 12,33; Károli-ford.)

Ez a szekció áll legszorosabb kapcsolatban a kiállítás címével, ugyanis a messiás (héber-arámi szó, jelentése: ’felkent’) 
az Ószövetség alapján többféle szerepre is vonatkozik, ráadásul a zsidó nép történelme során többször megjelentek 
messiási méltóságra igényt tartó emberek. A felkent király „Jahve helyettese, akin keresztül Isten teljesíteni akarja 
népére vonatkozó terveit”,12 és a próféták jövendölte messiás is halandó, királyi, politikai szereplő; a metaforikus érte-
lemben használatos „Jahve prófétái” mellett felkentek a papok is (2Móz 28,41). Az Újszövetségben a megváltó Isten 
emberként született fi a, Jézus a Messiás, a Krisztus (görög khrisztosz: ’felkent’). Jézust többször is prófétának nevezik, 
ugyanakkor több helyen is óvnak a hamis prófétáktól: „Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy 
jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is.” (Mt 24,24; Mk 13,22; Károli-ford.)

 12 Biblikus teológiai szótár, 938. o.

Anna Margit: Céllövölde, 1976 (vegyes technika)
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A halálban az ember magára marad. A történelem ígérete mint „társadalmasított halál” magában foglalja – 
háború, forradalom, népirtás és egyebek mellett – a szentté, hérosszá válást is, és ennyiben előkészíti a kiállítás 
következő (utolsó) szakaszát, amelynek a tematikáját a megváltás adja. Egy ember halála olykor közüggyé válik (az 
áldozat lehet önkéntes is, amitől a kín nem kevesebb, de talán kevésbé értelmetlen).

Ebben a legdiff úzabb szekcióban feltűnő a művek stílus- és minőségbeli különbözősége csakúgy, mint a bennük 
megnyilvánuló művészi felfogás és világlátás, ennek oka a téma divergenciájában, szerteágazó voltában kereshető. 
Itt – ahol épp lehetne – sincs egy lineáris, történeti vagy logikai szál. Nem épül fel egységes történelemkép, amelyhez 
képest defi niálható lenne a (történelmi) megváltás. A tér más-más pontján bukkannak fel a tragikus-drámai és a 
komikus alkotások, a szorongató és a szimbolikus művek, amelyek csak áttételesen engednek következtetni bizonyos 
társadalmi eseményekre (Ország Lili: Rózsaszín ruha, 1956). A háborús borzalmakat sebesültek, elesett katonák 
ábrázolásai képviselik (Szalay: Halott katona; Oskar Kokoschka: Pieta), drámaian hatásos az, ahogyan Szervátiusz 
szobra köré helyezték Derkovits Gyula 1514. (Dózsa) fametszetsorozatát (1928–1929). Szervátiusz Tibor: Tüzes 
trónon (1968) ülő hatalmas Dózsája elégett csontvázra sült hús csupán, koronás koponyája feszül neki Derkovits 
„büdös parasztjának” – az imágó és a história kiegészítve erősíti egymást.

A leghírhedtebb önjelölt messiások (Hitler, Lenin) itt gúny tárgyai. Jiři Surůvka: Ikrek című (1997) nagyméretű 
nyomatáról hitlerbajuszos gyermekarcok néznek ki. Egy ilyen bajuszragasztásos viccelődés ugyan önmagában a 
konkrét történelmi eseménytől való távolságot fejez ki, hiszen csak ilyen távolságból lehetséges ez egyáltalán – nem 
csupán társadalmilag, de lélektanilag is (Van Alphen 2003). Ugyanakkor a távolságot kijelentő absztrahálás olyan 
általánosítás is, mely az állandóan jelen levő veszélyre fi gyelmeztet. Ilyen módon nem kevésbé félelmetes Anna Margit: 
Céllövöldéje sem (1976). A csupa szín és játékos formákkal előadott vidámparki részlet kilövendő bábfi gurái között 
Krisztus, Hitler és maga a művész is szerepel – játékba oldva fel így a traumát (Turai 2004). Lenin alakja Fratišek 
Skála (Lenin Párizsban, 1983) szatirikus feldolgozásában szerepel, a mai Oroszország felkentjét pedig a Blue Noses 
csoport fi gurázza ki (Életünk gyertyája, 2004). Igaz, ők senkit nem tisztelnek, nekik semmi nem szent. A három 
művész orosz népi virágmintás háttér előtt pózol, arcuk helyére Krisztus, Puskin és Putyin arcképét montírozták – a 
Szentháromságot egy modern és profán háromságra cserélve élcelődnek. A szent ikonnal való blaszfémikus játék 
azonban a kulturális identitás, a hatalom és a művészet változásának kérdéseit feszegeti.

A harmadik és negyedik részt egy elsötétített folyosó köti össze, didaktikusan, oly módon, hogy a néző primér 
fi zikai szinten is megtapasztalhassa a „köztes állapotot”, mely átjárás két, lényegében másféle világ között. Szeren-
csére mégsem ilyen egyszerű, mivel itt van Kicsiny Balázs Ivócsarnok (2005) című installációja: hat-hat pizsamába 
öltözött, gumicsizmás, gumikesztyűs nő és férfi  térdel. Az életnagyságú fi gurák ezüst áldozati serlegből isznak. 
Fejük helyén lámpaburából kialakított búvársisakjuk13 azonban lehetetlenné teszi az ivást – szomjaznak.

 13 A fej helyén megjelenő fény, hordozójával együtt komplex jellé alakul; a búvársisak  a mély vízbe merülő búvár alakján keresztül 
konnotálja a lelkek alászállását. A búvársisaklámpából áradó fény fi zikai szinten a mi világunk része is. Fizikai tény, ugyanakkor 
megfoghatatlan energia, a középkori fényszimbolika szerint pedig nem más, mint a láthatatlan látható jele, Isten-szimbólum. A 
lámpazsinór egyszerre blaszfémikus – az összeköttetés konkrétsága révén – és vonatkozik a fentről való függésre, szellemi tartomá-
nyokra; az energiaforrást valósággal fönt levőnek nevezi meg. A fej ekképp közvetítő láncszem, égből függesztett lámpás, egy darab 
az égiből, de a test része is, annak megkülönböztetett szerepű, irányító tagja. Az idegen közeg túlnyomása ellen védő nehézbúvár-
sisak elidegenítő is, a mi életközegünkben való megjelenítése azt közli, hogy akik viselik, más világhoz tartoznak, mint mi – ők a 
mi világunkba alászálltak. A távolságot csak fokozza, hogy az alakok arctalanok, nem egyéniségek. Nem mutatkoznak meg, vagy 
pedig csupán valami általános közvetítői. Tatai 2003. Lásd még: Sturcz 2005, 237. o.
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4. A megváltás keresztje
„Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, 
a kik elvesznek; de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje.” (1Kor 1,18; Károli-ford.)

Az összkép egyértelműen a Krisztus kereszthalála általi megváltást jelenti ki: a művek többsége keresztre feszítés, 
feszület, korpusz – remekművek. Így Georges Rouault: Kereszre feszítés (1939), Odilon Redon: Krisztus a kereszten 
(1910 k.), Csontváry: Krisztus-töredék (1902), Robert Mappelthorpe tűéles korpuszfotója (Christ, 1988), közhelyek, 
giccsek és határesetek, mint Mátrai Erik Tövismozaikja (2000), ahol a Megfeszített félalakjának realista képét tö-
visek rajzolják ki. Ezeket egészíti ki – ikonográfi ai ráközelítéssel – egy-egy evangéliumi történet: Kufárok kiűzése a 
templomból (Antonin Procházka, 1909), Utolsó vacsora (August Brömse, 1922 k.), Krisztus Pilátus előtt (Munkácsy 
Mihály: Pilátus-vázlat 1881), Krisztus kigúnyolása (Georg Baselitz, 1983), Keresztvitel (Kai Althoff : C. n., 2001), 
Levétel a keresztről (Volker Stelzmann, 1978–1979), Mennybemenetel (Kmetty János, 1913).

Egy közeli perspektívából azonban árnyaltabb képet kapunk: az idillt blaszfém művek zavarják meg. A botrányt 
legfőképp Andres Serrano Piss Christ (Pisi Krisztus, 1987) című fotója okozza. A transzcendens fényben, misztikus 
párában és gyöngyözésben fürdő „Krisztus a kereszten” – ahogy az ilyesfajta látványt az absztrakt expresszionizmus 
óta olvassuk – imidzse szenved csorbát. A címben közölt információ nemcsak a bigott vallásosokat botránkoztatja 
meg, de az érzelgős művészetszemléletnek is hadat üzen. Lehoz a földre – elbeszélése szembesít a valósággal – vagy 
legalábbis egy másféle valóságot állít. Azt vágja szemünkbe, hogy szöveg nélkül nem vagy félreérthető a kép, készítési 
folyamatának ismerete áthangolja a vizuális élmények feldolgozását, kizökkenti a sztereotipikus értelmezéseket. 
A kép mellett kiállított magyarázat („ezt tettük Krisztussal”) szintén lehetséges, ám leszűkítő. Serrano botrány-
képének erejét veszi, ártalmatlanná, jólnevelt polgárok számára fogyaszthatóvá teszi. A másik a humoros Csináld 
magad! című assemblage Eugenius Get-Stankiewicztől. A vászonra erősített fakereszt, korpusz, kalapács és három 
szög gúnyos egyszerűségében igen összetett, többféle jelentésű. Egyaránt kritikája egy felemás vallásosságnak 
és a fogyasztói társadalomnak úgy, hogy a kettőt egy barkácsolós világon keresztül kapcsolja össze. A „Csináld 
magad!” felszólítást elemezve egy teológiai vita éled újra: szükséges-e az egyéni erőfeszítés a megváltáshoz, vagy 
elegendő az isteni kegyelem. Végül: vajon mit is tennénk az adott „tárgyakkal” és keretek között, ha e művet tényleg 
barkácsfelszerelésként használnánk?

A többi nem vallásos alkotás ellenben nem feltétlenül akasztja meg az áhítatot, részben mert a kiállítási kon-
textus megengedi vallásos olvasatukat, vagy inkább új értelemmel színezi át őket, részben pedig kiegészíti-átfedi 
egymást a kétféle (a művészi és a vallási) „rajongás”.

Marlene Dumas: A festésen túl, 2003 (tinta, akril, vízfesték, papír)
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Az ismeretlen, nem e világi, a megváltás beteljesedésével mint új teremtéssel megvalósuló új világ, „mennyei 
Jeruzsálem” középkori és kora újkori hagyományaitól szakad el legjobban a modern és kortárs művészet – és ez 
a kiállítás is. Sőt itt, mint olyan, meg sem jelenik, az alkotások csak utalnak rá. Marc Chagall Kék faluja (1968) 
voltaképp Chagall vityebszki emlékeit idézi fel – a gyermekkor paradicsomi állapotának helyszínét. A körkörös 
kompozíció, az égen középen világító nap egyfajta tökéletességet, mennyei világot idéz, amelyet modern módon 
csak „kiegészít” az angyal, a Madonna-ábrázolásokra emlékeztetető „anya gyermekével”. Bill Viola A hírhozó 
(1996) című videóján, mely a durhami katedrális számára készült, egy vízből – ősóceánból – kiemelkedő és abba 
újra belemerülő meztelen férfi  látszik; a víz absztrakt játékában az alak újra- és újraformálódik. A loopolás (fi lm 
végtelenítve, újra és újra játssza a voltaképp kezdet és vég nélküli történetet) az örök visszatérés, a körkörös mozgás 
technikai és vizuális megfelelője; a videó lassú mozgása kontemplációra készteti a nézőt, aki ekképp egy örökös 
teremtés és jó hír befogadójává válik. Damian Hirst Összevissza című centrális kompozíciója játékosan mintha az 
őskáosz és teremtés közti momentumot ragadná meg – ugyanoda térnénk vissza? Más absztrakt képek a művészet 
transzcendens voltát aknázzák ki, míg kontextusuk (Kandinszkij szavaival élve: a képzeletkeltő jelek is) a vallásos 
transzcendenciát hivatottak képviselni.

Amennyire helyénvaló volt Pauer Gyula Torinói lepel szobra, hogy összetettségével faszerűen elágazó gondo-
latokat indítson el, hasonlóan méltó lezárás Moholy-Nagy kereszt kompozíciójú, absztrakt fényképe (Cím nélkül, 
1930 k.) – a sejtések spirituális világába vezető fi nom, szubtilis szürkéivel és a racionális megfontolás józan világába 
vivő egyszerű formáival.

Kicsiny Balázs: Ivócsarnok, 2005 (vegyes technika)
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