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 Múzeumlátogatás – a keresztény
 művészettörténet szerepe a hitoktatásban*

V. Lazarev írta Bizánc művészete c. munkájában:1 „A templomépületek, a mozai-
kok, a falfestmények, az ikonok, a kegyszerek, a papi ornátusok, a szentségek 
szertartásai, az egyházi énekek, a liturgikus szövegek, mind szerves elemei 
voltak a kultusznak, ennek a grandiózus összművészetnek, amelynek feladata 
az volt, hogy miközben esztétikai élvezetet nyújt, a mennyekbe emelje a hívő 
lelkét. Ez az összművészet rendkívül bonyolult szimbolikán alapult.” Azt gon-
dolom, ugyanez elmondható a nyugati kereszténység művészetéről, legalábbis 
a középkorig, és részben később is. Mindez együtt érvényesül leginkább nem 
csupán eredeti helyén, a liturgikus térben – a templomban –, hanem az élő 
liturgia során is. A „csak” művészettörténeti megközelítés kevés sikerrel ke-
csegtet, és mindig hiányos marad.  

A Szentírásban a teremtés Isten kétkezi és művészi tevékenysége; az emberi 
művészet pedig az isteni művészetből való részesedés. Jeremiás úgy beszél Isten-
ről, mint a keramikusról, az agyagművesről, akinek csodálja alkotói ügyességét és 
szabadságát. Az Egyház számára a Szentírás a művészet „kimeríthetetlen kincs-
tára” és „képeskönyve” – írja II. János Pál pápa a művészekhez szóló levelében.2 

MŰVÉSZET ÉS HIT KAPCSOLATA

„A Biblia első fejezetei Istent úgy is elénk állítják – tehát –, mint az alkotó 
ember mintaképét: Istennek mint Teremtőnek képe tükröződik a művészben. 
E kapcsolatot nagyon szemléletesen fejezi ki a lengyel nyelv, amikor szinte 

*  Az Esztergomban 2011. november 11-én, a Keresztény Múzeum által szervezett múzeumpedagógiai 
szakmai napon elhangzott előadás szerkesztett változata.

1  (Budapest 1979) 43. 
2  II. János Pál pápa, Levél a művészeknek, 1999. április 4.
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azonos szavak jelentik a Teremtőt és a művészt: Stwórca és twórca” – írja 
II. János Pál.3

A szépet létrehozó művészet az emberi alkotóerő és tehetség egyik legma-
gasabb rendű, új szellemi szintet teremtő megnyilvánulása. Egyidős az ember-
rel. A vallástörténet tanúsága szerint pedig a kezdeti idők művészete mindig 
vallásos volt, vagyis a hívő ember alkotása. Az ókortól kezdve a különböző 
nagy kultúrák és világvallások művészete mindenekelőtt az istenséget, a helyi 
kultuszt szolgálta.  

Az egyháznak szüksége van a művészekre. Együtt kell működniük, hogy 
érthetővé, sőt magával ragadóvá tegyék a lélek, a láthatatlan, a kimondhatatlan 
világát, Isten világát – mondta VI. Pál 1964-ben.4 

A képmeditációt művészi fotók és képzőművészeti alkotások inspirálják. 
Gondoljunk csak Henri J. M. Nouwen A tékozló fiú hazatérése c. könyvére,5 
amelynek kiindulópontja Rembrandt festménye, melyet csupán reprodukcióban 
látott először. A szépség tehát sokak számára inspiráló erő, hitet fakaszt, akár a 
természeti szépségekre, akár az emberi kéz alkotta szépségekre gondolunk.

„A világnak szüksége van a szépségre, amely az igazsághoz hasonlóan 
örömmel tölti el az emberek szívét. A művészek a világ szépségének őrzői” 
– mondta VI. Pál pápa a zsinat lezárásakor tartott beszédében.6 

XVI. Benedek pedig a művészekhez intézett beszédében 2009 novembe-
rében a következőket mondta: „A hiteles szépség az, ami reményt és lelkese-
dést ad az embernek. A hiteles szépség onnan ismerhető fel, hogy egyrészt a 
természetben jelen levő szépséget tükrözi, másrészt az ember lelkét megnyitja 
– végső soron Isten felé, hiszen Ő maga a Szépség. A művészet nagy feladata 
ma a remény erősítése, továbbadása a hiteles szépség megjelenítése által. A 
hit pedig semmit nem vesz el a művész tehetségéből, hanem csak többletet ad 
számára, amint azt műalkotások végtelen serege is tanúsítja.”7 

A művészekhez írt levelében Boldog II. János Pál pápa hivatkozik Marie 
Dominique Chenu páter merész kijelentésére, aki szerint még a teológiatörté-
nész is tökéletlen munkát végezne, ha nem szentelne kellő figyelmet az irodal-
mi és képzőművészeti alkotásoknak. A maguk módján ugyanis a műalkotások 
nem egyszerűen illusztrációk, hanem a teológiának valóságos „forráshelyei” 
(loci theologici).8 Azt is hangsúlyozza, hogy „a Krisztustól rábízott üzenet 

3  Uo. 1. pont. 
4  VI. Pál pápa, Beszéd a művészekhez, 1964. május 7. Idézte: XVI. Benedek pápa, Beszéd a mű vé-

szeknek a Sixtus-kápolnában, 2009. november 21.; vö. http://www.magyarkurir.hu/hirek/forduljatok-
vegtelen-szepseg-forrasahoz. 

5  (Budapest 2001).
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továbbadásához az Egyháznak szüksége van a művészetre. Az Egyháznak 
ugyanis a szellemi, a láthatatlan valóságot, Isten világát kell fölfoghatóvá, sőt, 
amennyire csak lehet, vonzóvá tennie. Tehát az önmagában kimondhatatlant 
kell érthető formába öntenie. A művészetnek megvan a képessége, hogy az 
üzenet egyik vagy másik szempontját kiragadja, és olyan színekbe, formákba, 
hangokba öltöztesse, amelyek megfelelnek a szemlélő vagy hallgató intuíció-
jának. S ez úgy történik, hogy nem sérül az üzenet transzcendens tartalma, sem 
misztérium jellege nem vész el.” 

Gondoljunk csak bele, hogy szekularizálódott világunkban a mai olvasó, 
kiállítás-, színház- és hangverseny-látogató, de még a mozinéző is a műalko-
tásokkal való találkozástól várja minden kor emberiségéhez hasonlóan a felvi-
lágosítást, hogy milyen úton járjon, és mi a rendeltetése, életének értelme.  

A középkori művészet tanulsága, hogy „a román stílus erőteljessége és a 
gótikus katedrálisok ragyogása a via pulchritudinist, a szépség útját úgy állítja 
elénk, mint az Isten titkához közeledés kiváltságos és magával ragadó útját”.9 
A szépség is hozzásegíthet az Istennel való találkozáshoz, és ahhoz, hogy Őt 
szeressük. Ráadásul talán ez a legvonzóbb, a leginkább magával ragadó út. 
A hiteles szépség élménye soha nem múlandó vagy felületes; nem távolít el 
a valóságtól, hanem megszabadítja a mindennapi életet a szürkeségtől és azt 
átalakítva ragyogóvá teszi. 

A művészet mindig a dolgok rejtett értelmét kutatja; kínzó gondja, hogy si-
kerül-e a kimondhatatlan világát valahogy kifejeznie. Amiről nem lehet beszél-
ni, arról hallgatni kell – mondta egy filozófus. Ám amiről nem lehet beszélni, de 
hallgatni sem lehet, azt műalkotásba (zenébe) kell foglalni – írta egy művész. 

MŰVÉSZET ÉS HITOKTATÁS 

Hermann Hesse szerint a művészet annyit jelent, mint megmutatni Istent min-
denben. Vagyis mintha ugyanaz volna a feladata a művésznek és a hitoktató-
nak, csupán eszközeik, megközelítési módjaik különböznének, nem céljaik. 
Ez arra biztat, hogy fogjanak össze, dolgozzanak együtt.10 

16  VI. Pál pápa üzenete a művészeknek, 1965. december 8. Idézte: XVI. Benedek pápa i.m.
17  XVI. Benedek pápa i.m. 
18  II. János Pál pápa i.m. 11. pont.
19  XVI. Benedek pápa i.m.  
10  XVI. Benedek pápa hivatkozik a költő szavaira, 2009. november 21-i művészekhez intézett beszé-

dében, http://www.magyarkurir.hu/hirek/forduljatok-vegtelen-szepseg-forrasahoz.
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Ám az is igaz, hogy a hit, a vallás és a magas kultúra nem feltétlenül jár 
együtt, de azt állíthatjuk, hogy a szép, a szépség – mint a lét transzcendens tu-
lajdonsága – megérinti, sőt az élmény szintjén előkészítheti a transzcendenssel 
való találkozás élményét, és megerősítheti azt. 

Az ünneplés része a szépség, a zene, a művészet. A liturgiának mint ün-
neplésnek nem csupán kísérői a művészetek, hanem maga a liturgia kell, hogy 
művészi legyen, a szó legnemesebb értelmében. A hit ismereteinek oktatása 
pedig nem nélkülözheti azt az óriási kifejező és tanúságtévő erőt, ami a művé-
szi alkotásokban rejlik. Ezért szükséges, elengedhetetlen a bemutatásuk, nem 
csupán illusztrációként, hanem igazi tanúságtételként. 

Egy egyházi iskolában ez természetesen nem csupán a hitoktatók feladata. 
A szépség által az egész iskolának, a környezetének éppúgy, mint a tanári kar-
nak és a szülői összefogásnak nevelnie kell, érzékennyé tenni az Isten világára. 
A természettudományok szépsége által éppúgy, mint az irodalom, vagy a zene 
világa által. Persze a nem egyházi oktatási intézményeknek ugyanúgy feladata 
kellene, hogy legyen az emberi lélek nemesítése, a személyiség fejlesztése 
a szépségre nevelés által. De azt is láthatjuk, hogy csökkennek az ilyen óra-
számok, az ünnepeken sok helyen nem énekel sem a diákság, sem a tanári kar, 
csupán gépről hallgatják a Himnuszt és a Szózatot. Ünnepelni sem tudunk ma 
már társadalmi méretekben. Újra meg kell tanulnunk, tanítanunk, mert a mű-
vészet a szépség ünneplése.  

A természettudományok és a művészet között az a legnagyobb különbség, 
hogy a tudományok eredményei folyton változnak, a következő generáció 
felfedezései meghaladják, módosítják a korábbiakat. A művészet viszont az 
isteni, örök, változatlan értékekről tesz tanúságot azáltal is, hogy alkotásai a 
maguk egészében tökéletesek, befejezettek, örök értékűek és örök érvényűek. 
Ilyen Bach zenéje, akit ötödik evangélistának is neveznek, vagy Michelangelo 
Piétája, avagy a Sixtus-kápolna freskói, amelyek létrejöttük óta semmit sem 
vesztettek értékükből. Ezért a műalkotások bemutatása, az azokra való hivat-
kozás örök értékeket mutat fel a diákok számára. 

A művészetnek mint alkotásnak, alkotó folyamatnak nem csak passzív 
nézőként, hallgatóként lehet részese a hittanórák foglalkozásain a diák, ha-
nem együtt zenélve és énekelve, együtt megjelenítve az adott szentírási részt, 
vagy éppen valamilyen kézműves technikával, gyurmázva, rajzolva vagy fest-
ve mintegy az alkotás folyamatában éli újra a hittartalmat, a tanítást a diák. 
De jó is lenne, ha volna ezekre alkalom, lehetőség, eszköz, szakértelem és 
anyagi fedezet! Ezek a módszerek többnyire a kisebb korosztálynál ismertek, 
pedig bátoríthatók az idősebbek is, mert az alkotás öröme számukra is fontos. 
Megtapasztalhatják például ikonfestés közben, az alkotás folyamata által – aki 
próbálta, tudja – megszentelődnek a kezek és a szívek. A teremtő Isten ihlető 
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Lelke költözik belénk, lakozik bennünk, Isten templomává lesznek a szívek, és 
papjaivá az alkotó kezek. A részvétel bekapcsol ebbe az áramlásba. 

Hitet fakaszt maga az alkotó tevékenység is. Hiszen a szakrális művészetet 
úgy is nevezhetjük, hogy testet öltött tanúságtétel. 

A barcelonai Sagrada Familia templomban a japán származású buddhista
Etsuro Sotoo szobrászművészként friss diplomásként kezdett dolgozni 
(1978-ban). Már több mint harminc éve dolgozik rajta, faragja köveit. A ter-
vező Gaudí építészete rendkívül nagy hatást tett rá: olyannyira, hogy munkája 
során keresztény hitre tért és 1989-ben megkeresztelkedett. „Munkám során 
– vallotta – megértettem, hogy nem Gaudít, a nagy építészt kell faggatnom, 
hanem ugyanabba az irányba kell néznem, amerre ő … Gaudí építészete átad 
valamit, de nem kényszerít semmire. Ugyanolyan emberi, mint a Jézushoz ve-
zető út: semmire sem kényszerít, de vezet bennünket” – mondja.11

A bibliai történeteknek értékes művészi alkotásokkal való szemléltetése bizony 
létkérdés néhány hittankönyv – finoman szólva – hiányos esztétikuma miatt is, 
hogy pótolja a hittankönyvek sokszor szörnyű grafikai és fényképanyagát. 

A versek és egyéb irodalmi alkotások részleteinek felhasználása elmélyít-
heti az adott hittanos tananyagot, művészi hangsúlyokat kaphat, vagy éppen az 
erkölcsi kérdések megbeszélésének válhat kiindulópontjává egy-egy alkotás 
felidézése, megbeszélése, a szereplők jellemzése.  

MÚZEUMLÁTOGATÁS A HITOKTATÁS SZOLGÁLATÁBAN

A különböző műfajú műalkotások bemutatása, illusztratív használata hitok-
tatói munkámnak kezdettől fogva fontos részét képezték. Az egyháztörténeti 
óráimon az ókori és középkori kereszténység kapcsán az építészeti képek mel-
lé hallgattunk megfelelő korból származó liturgikus zenét, hogy az ismeret 
minél több csatornán érkezhessen el a diákokhoz, és minél teljesebb lehessen 
a befogadás élménye, ezáltal az egész személyiséget gazdagítva, táplálva. 
A kiállítások és a vallásos épületek meglátogatása – ha csak tehettem – ezeket 
az órai alkalmakat kiegészítették.    

Például a zsidóságról tanulva a Dohány utcai zsinagógát és a hozzá tarto-
zó múzeumot, kiállítást is megnéztük a diákokkal. Hasonlóan az egyháztörté-
nelemhez kapcsolódóan a reformációhoz érkezve meglátogattunk protestáns 

11  Egy japán buddhista megtérése a Sagrada Familia falai között, http://www.magyarkurir.hu/hirek/
egy-japan-buddhista-megterese-sagrada-familia-falai-koezoett. 



� � � M E RVAY  M I K L Ó S

16

templomokat éppúgy, mint a Deák téri evangélikus múzeum gyűjteményét. 
Ezt persze könnyű megtenni a fővárosban, ahol sok minden közel van és kis 
erőfeszítéssel elérhető. Az ország más részeiben talán más lehetőségek adot-
tak, de azokat is érdemes kihasználni. Mert a helyszínen megtekintett, átélt, 
megtapasztalt élmény sokkal gazdagítóbb, maradandóbb, mint a fénykép. Le-
het, hogy néhány helyen csak az osztálykirándulások alkalmával adódik erre 
lehetőség, de akkor érdemes kihasználni, felkeresni az egyházmegyei püspök-
ségek gyűjteményeit, kiállításait. Vagy olyan egyedülálló emlékeket, mint a 
pécsi ókeresztény sírkamrák. 

De még ott is, ahol könnyebben elérhető látnivalók vannak, sok összefogás-
ra van szükség a tanártársak részéről, hiszen a kollégáknak kell együttműködni 
abban, hogy óracserékkel ez a program megvalósulhasson. Ám sokszorosan 
megéri. Összefoghatnak a történelem és más szakos munkatársak, és együtt 
tervezhetik meg a látnivalók felkeresését, előre készíthetnek feladatlapot a di-
ákjaiknak a látnivalókról, mit keressenek, figyeljenek meg. 

Ám a múzeumi közeg megtévesztő is lehet sokaknak, mintha a hit és a val-
lásosság elavult, múzeumi látnivaló, csupán letűnt korok kulturális öröksége 
volna. Akik most itt vagyunk, remélem hitet teszünk amellett, hogy szó sincs 
róla, hanem eleven élet és életet alakító erő ma is. A vallásosság nem egy le-
tűnt, múzeumi világhoz tartozik. Amiért múzeumlátogatás kapcsán beszélünk 
itt a műalkotásokról, annak csupán az az oka, hogy a régi korok embereinek 
alkotásai itt őrzik az ő hitük, vallásosságuk művészi kifejeződését, amiket sze-
retnénk megismerni és megismertetni a mai diákokkal. Zárógondolatként Túr-
mezei Erzsébet versét idézem:

Átragyog-e rajtunk?

Benéz a nap a templomablakon.
Átragyog a szinesruhájú 
tizenkét férfialakon.
Tarka foltokat vet a padsorokra,
s a kisfiúra édesanyja mellett. 
Az nézi egy ideig álmélkodva
a szép mozaik templomablakot,
a tizenkét sugárzó alakot.
Aztán kérdez, legrosszabbkor talán.
Megkérdi: ,,Kik azok, édesanyám?”
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Tart még az igehirdetés.
Édesanyja csak arra figyel.
S a kis kérdezőt súgva, hirtelen
egyetlen szóval csendesíti el:
,,Keresztyének!”
S hangzik tovább a prédikáció,
szól az orgona, zeng az ének.

,,Gyerekek!” – vetődik fel hittanórán
néhány nap múlva váratlan a kérdés:
,,Milyen emberek a keresztyének?
Ki mondja meg nekem?”
S a kis csapat nagy igyekezettel
töri a fejét a feleleten.

Aztán egy kisfiú jelentkezik.
- Tanítója ilyen feleletet
egyhamar újra aligha kap. -
,,A keresztyének olyan emberek,
akiken átsüt a nap!”

Milyen gyermeki, igaz felelet!
Lehet-e annál drágább feladat,
mint hogy rajtad, rajtam, mindegyikünkön
átsüssön-ragyogjon a Nap?!
Átragyogjon sötét világba,
és beragyogjon sötét szíveket!
Nem, ennél szebb feladat nem lehet!

Kísérjen hát egyre a kérdés
tovatűnő évek alatt:
Átragyog-e, átsüt-e rajtad,
átragyog-e rajtam a Nap?


