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  Ars sacra, ars liturgica, ars moderna
 A vallásos művészet 
 és az ars sacra – ars liturgica különválása

1. A LITURGIKUS MŰVÉSZET ALAPJAI

Azért, hogy a kortárs művészeteket megítélhessük, mindenekelőtt tisz-
táznunk szükséges a szakrális és a liturgikus művészet fogalmát és azt, 
hogy mit tartottak az idők folyamán szakrális és liturgikus művészetnek?1 
Szoros értelemben azt tekinthetjük szakrális művészetnek, amelyben a 
szent megtapasztalásának élménye jelen van. Ez a kereszténységen kívül is 
lehetséges. A szakrális művészeten belül azt nevezhetjük liturgikus művé-
szetnek, mely a liturgiát kiszolgálja. Ez a szent zene párhuzama szerint a 
liturgia és a művészet vonatkozásában azt jelenti, hogy aligha lehet úgy 
törvényeket vagy normákat felállítani akármelyikről, hogy a másikat ne 
vegyük figyelembe.2 A liturgikus művészet „ars sacra” néven is ismeretes, 
ezért jelen írásomban e két kifejezést felváltva használom, de a szakrális 
művészetről csak a liturgia vonatkozásában beszélek. A liturgia nem más, 
mint az Egyház hivatalos és nyilvános istentisztelete. Tehát liturgikus 
művészetek esetében a szentségek és szentelmények kiszolgáltatásnak 
helyén alkalmazott művészetről van szó, mely a hívekben a hitet és az 
áhítatot (pietas) növeli. Vannak, akik ezt a definíciót bővebben kifejtve 
részletezik. Ezért a liturgikus művészet fogalmához hozzáfűzik a képek 

1  BOZÓKY Mária, Eszme és valóság a keresztény művészetben (Szent István Társulat, Budapest 1974); 
PLAZAOLA, Juan, L’église et l’art: Vingt siėcles d’architecture et de peinture chrétiennes (Cerf, Paris 
2008).

2  Documenta musicae sacrae: A szent zene dokumentumai X. Pius pápa motu propriójától napjainkig 
(MALEZI, [Budapest] 2005) 65, 183. bekezdés.
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direkt morális, illetve tanító jellegének kérdését, és azt is, hogy a szakrális 
művészetnek a személyiség legbelsőbb magvát kell érintenie. Ez a művé-
szet egyben megfelel az Egyház által kívánt intézményi és ezen belül a 
kánonjogi követelményeknek is, melyeket például a cenzúrával kapcsola-
tos törvények és egyéb előírások tartalmaznak.3

A szakrális művészethez mintegy elsőként kapcsolódik a szakrális tér, 
mellyel a liturgika tudományában a hierotopologia foglalkozik.4 A behatárolt 
terület is érzetet kelt, mely eszmékkel párosítható. Ezek közül hármat említek 
meg. A szentély elrendezése tekintetében jelen korunkban a latin liturgiában 
leginkább megszokott a hosszanti tengelyre elrendezett tér, mely különöskép-
pen az úton levő ember és a megérkezés eszméjével társítható. Ezért lett a 
szentély a mennyei Jeruzsálem jelképe. Ezzel szemben a keleti egyház sokkal 
inkább a centrális teret szereti, mely függőleges tengelyre van felfűzve, és a 
célba érkezés szimbóluma. A latin egyházban a hosszantin kívül az ovális tér 
is lehetséges. Ha az ember a térben van, akkor illúzió révén ezt körnek látja, 
mely jól kifejezheti a II. Vatikáni Zsinat utáni „communio” egyházképet.5 
Mindebből az is érthető, hogy a térhez és magukhoz a térformákhoz is szim-
bólum vagy szimbólumrendszer kapcsolódik, sőt magának az épületnek az 
elhelyezése, orientációja is jelentéssel bír.6

Az üdvösségtörténet eseményei a térben és az időben zajlottak le. Isten 
zarándok népe is az idő előrehaladó folyamában van jelen, és állandóan 
halad a beteljesedés felé. Az idő végezetén ott áll Krisztus Urunk második 
eljövetele és az azt követő események, melyekkel az eszkatológia foglalko-
zik. Továbbmenve, a teret be kell népesíteni szakrális tárgyakkal, rítusokkal, 
szakrális nyelvvel (imaszövegek, énekek) és kommunikációval, melyek elsőd-
legesen Istennek szólnak, de közösségi vonatkozásaik is vannak. Mint ahogy 

3  RADÓ, Policarpus, Enchiridion liturgicum II (Herder, Romae-Friburg Brisg.-Barcinone, 1966) 1399. 
„Definitur ars sacra ea ars, cuius „munus et officium est domus Dei decori plurimum conferre atque fidem, 
pietatemque eorum fovere, qui in templum congregantur, ut divinis assistant officiis implorentque dona 
caelestia.” MENOZZI, Daniel, La chiesa e le immagini: I testi fondamentali sulle arti figurative dalle 
origini ai nostri giorni (Edizioni San Paolo, Milano 1995). Az 1917-es törvénykönyvben legfőként 
az 1399. kánon 12. pontja vonatkozik erre. Az egyéb kánonokat a most idézett műben a 283. oldalon 
találjuk. Újabban a legjelentősebb a II. Vatikáni Zsinat konstitúciója a szent liturgiáról: Sacrosanctum 
Concilium 157–159. Az intézményi háttér vizsgálatával foglalkozik, de inkább az angolszász területet 
veszi figyelembe: HOWES, Graham, A szakralitás művészete (Bencés Kiadó, Pannonhalma 2011).

4  RITZ Sándor, A templom: Múlt, jelen és jövő felülmúlhatatlan alkotása, az Örök-Templom Santo 
Stefano Rotondo (Roma, é.n.); TÁRRECH, Armand Puig I, Gaudí és a Sagrada Família (Typotex, 
[Budapest] 2013); BÖCHER, Otto, Johannes-Offenbarung und Kirchenbau: Das Gotteshaus als 
Himmelsstadt (Neukirchener Verlagsgesellschaft, Göttingen–Vluyn 2010); Cristianesimo e bellezza: 
Tra Oriente e Occidente (A cura di Natalino Valentini; San Paolo, Milano 2002).
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a térhez, ezekhez is kapcsolódnak szimbólumok. A liturgikus tárgyakkal 
foglalkozik a paramentica szakterület a klasszikus liturgika tudományában. 
A művész a formák által tartalmat fejez ki, ezért minden alkotásnak mélyebb 
jelentése van. A művész nem Istent, hanem a szakrum érzékelhető megjele-
nését, tudatban megjelenő képét örökíti meg. Ez egyben a vallásos művészet 
határát is jelzi. A szakrális nyelvnek is van képi vonatkozása, melyhez sajátos 
képteológia is kötődik, ezért ez is inspiratív jellegű, sőt ezen felül alapja lehet 
a képzőművészeti megjelenésnek is.7

A szakrális kommunikáció mindenkor egy adott kulturális környezetben zaj-
lik, hiszen a természetfölötti az ember számára közvetlenül nem ragadható meg,
hanem az adott közösség által elfogadott szimbólumokhoz kötődik. Ezek többfé-
lék lehetnek: nyelvi és képi szimbólumokat egyaránt ismerünk, sőt az ősi keresz-
tény teológiai gondolkodás is anagogikus jellegű. A VIII. századig kifejlődött 
teológiai gondolkodást ezzel a három kifejezéssel szokás jelölni: apofatikus, 
katabatikus és szimbolikus.8 A szimbólum keresztény értelemben véve érzékel-
hető jel (nyelvi vagy bármi más), mely a misztériumra utal. „A transzcendens 
az emberi kultúrában azáltal válik felfoghatóvá, hogy rendelkezésre állnak 
– közösségenként különböző módon – olyan szimbolikus eszközök, melyek 
révén a transzcendensről úgy gondolkodhatunk, mintha kapcsolatba kerülhet-
nénk vele, és erről másoknak is be tudunk számolni.”9 A kép ebből kifolyólag 
sohasem lehet azonos az Istennel, aminek következményeként a képi megje-
lenítésnek önmagából adódó határai vannak. Ezért sem képek, sem szobrok 
istenként nem imádhatók. Ez kimerítené az idololatria, a bálványimádás fogal-
mát. Ezért a képek használata képvitákhoz, sőt képromboláshoz is vezetett.10

A szimbólumokban való gondolkodás és a szimbólumrendszer az előbbi-
ekből is következően már kezdettől fogva azért is nagyon fontos a liturgikus 

15  LUKÁCS László, Joseph Ratzinger és a II. Vatikáni Zsinat ekkleziológiája, in Sapientiana (2013) 
1/20–42.

16  HOWES 83; „Jelbeszéd az életünk” A szimbolizáció története és kutatásának módszerei (szerk. 
Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor; Osiris–Századvég, Budapest 1995), lásd különösképpen is: S. 
NAGY Katalin, A templom vizuális szimbolikája és SZŐNYI György Endre, Misztikus és okkult szim-
bolizmus a templomépítészetben 523–527, 507–522; HANI, Jean, Il simbolismo del tempio cristiano 
(Arkeios, Roma 1996).

17  Képteológia: „Képekben mondtam el nektek”: Krisztológiai metaforák János evangéliumában (Nar-
ra tívák 11) (Kijárat Kiadó, Budapest 2012).

18  LAFONT, Ghislain, A katolikus egyház teológiatörténete (Atlantisz, Budapest 1998) 107.
19  Szakrális kommunikáció (szerk. Korpics Márta–P. Szilczl Dóra; Typotex, Budapest 2007).
10  BERNARDI, Pierregiuseppe, I colori di Dio: L’immagine cristiana fra Oriente e Occidente (Paravia 

Bruno Mondadori Editori, Milano 2007), az őskereszténységet és a Krisztus-képeket illetően: p. 
18–21; BELTING, Hans, A hiteles kép: Képviták mint hitviták (Atlantisz, Budapest 2009).
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művészetben, mert a természetfölöttit nemcsak szavak és fogalomrendszer, 
hanem nyelvi (pl. allegória, parabola) és képi szimbólumok segítségével is 
igyekszünk megragadni.11 Isten a maga valójában láthatatlan, ezért csak szim-
bolikus ábrázoláson keresztül jeleníthető meg. Ezeknek a jeleknek nemcsak 
kulturális begyökerezettsége, hanem mélylélektani aspektusa is van.12 Mindez 
különösképpen vonatkozik a Katolikus Egyházra és a keleti egyházakra, 
melyek nemcsak a szó, a meghirdetett Ige, hanem képek segítségével is köz-
vetítenek a liturgikus ünneplés tárgyáról, a misztériumról. A szimbólumkép-
zésben egészen biztos, hogy új korszakot nyitott az absztrakt, nonfiguratív 
művészet megjelenése, mivel ez nem hagyományos ábrázoló kép. Ezzel a 
hagyományos ikonográfiai formák kizárólagossága kérdésessé vált. A liturgi-
kus művészetben ez a folyamat véleményem szerint a képromboláshoz és a 
protestantizmus megjelenéséhez hasonlítható változást vagy legalábbis útke-
resést, próbálkozást indított el. Az új művészeti kifejezési formák megjelenése 
ugyanis először jobbára elutasításban részesült.13

Mivel azonban a szimbólum a jelentéshez kötődik, ezért jó esetben maga a 
kompozíció is szimbólummá válik. A régi szimbólumrendszer félretétele vagy 
elutasítása nem jelentheti a szimbólumképzés megszűnését,14 sem a szakrális 
és liturgikus művészet végét. Ha valami jelentést hordoz, ezt csak úgy teheti 
meg, ha maga válik jellé. „[A látványnak] vállalnia kell az önvesztést, aminek 
természetesen vannak fokozatai – pl. embléma, allegória, analógia, stb. –,
azonban legtökéletesebb formája, amikor már jelként sem tekinthetjük, csak az 
általa hordott jelentés és evidencia: meglátása már csak a jelentést asszociálja. 
Ő a ’signum significatum’, a ’signum representativum’, vagyis szim bólummá 
emelkedett.”15 Ezért a modern művészet is lehet vallásos vagy szakrális, adott 
esetben liturgikus is.

Az a szerencsés, ha az építmény és a benne levő tárgyak a biblikus, litur-
gikus szimbólumrendszerre épülnek, hiszen az Egyházon belül a húsvéti 
misztérium ünneplését vannak hivatva kiszolgálni. A szimbólumok szerepe, 

11  SCHOLTZ, Gunter, Das Bild im Denken Schleiermachers, in Handbuch der Bildtheologie. I. Bild-
Konflikte (Hrsg. Reinhard Hoeps; Ferdinand Schöningh, Paderborn–München–Wien–Zürich 2007) 
286–299; FILA Béla, A szimbolikus teológia néhány szempontja, in „Ex invisilibus visibilia...”: 
Emlékökönyv Dávid Katalin professzor asszony 70. születésnapjára (Pesti Szalon–Ferenczi Kiadó, 
Budapest 1993) 119–130; LADOCSI Gáspár, Az istenábrázolás mint teológiai probléma, in „Ex 
invisilibus visibilia...” 109–117.

12  Der Mensch und seine Symbole (Hrsg. C. G. Jung – Marie-Louise von Franz – Joseph L. Henderson 
– Jolande Jacobi – Aniela Jaffé; 5. Aufl., Walter-Verlag, Freiburg im Breisgau 1981), magyar fordí-
tásban: JUNG, C. G., Az ember és szimbólumai (Göncöl Kiadó, Budapest 1993). A könyv művészetről 
szóló része különbséget tesz az érzéki és imaginatív kép között. Érzékin a régi képi ábrázolást érti, 
imaginatíven pedig a tudatalattit is előhívó képet. Lásd: 248. 
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ezek létrehozása, estenként a szimbólumok jelentése a különböző keresztény 
egyházakon belül más és más történelmi hagyományra épül.16  Minden jelre 
érvényes, hogy átalakuláson, jelentésváltozáson mehet keresztül, sőt jelfor-
málódás, jelalakulás is lehetséges. A liturgiában elfogadott kép nemcsak val-
lásos témájú, hanem tartalmában is megfelel a szent cselekmény szellemének. 
A fenti szempontokkal máris segítséget kaptunk annak megértéséhez, hogy a 
Katolikus Egyház liturgikus művészete különbözik az általános értelemben 
vett vallásos művészettől és más keresztény egyházak művészetétől.

2. A SZAKRALITÁS FOGALMÁT MAGYARÁZÓ 
FILOZÓFIAI-TEOLÓGIAI ELMÉLETEK

Ezek között első helyen kell említeni a keleti Egyház újplatonista alapon 
álló képtiszteletét. Az őskép és kép, azaz a prótotüposz és a tüposz fogalma 
az ideatannal van kapcsolatban. Ezek szerint az értelmi kép által – bár az 
érzékelés révén az anyagból származik – a megismerés révén az ember mégis 
az ősképpel találkozik, ami számára egyben a valós világot jelenti a látszat 
helyett. Ebben a tekintetben az őskép metafizikai valóság. A keleti Egyház 
képtiszteletében az ikon által az őskép tisztelete valósul meg. Ennek követ-
kezménye mutatkozik meg az ikonkészítés technikájában is, mely a teremtés 
bibliai képzetének rendjét követi. Példaképpen a fekete szín a nihilt szimbo-
lizálja, a fény pedig azt a másik valóságot, mely túl van az anyagon. Ezzel 
összefüggő fontos alapelv, hogy az ikonoknál a fény-árnyék használata tilos.

Pavel Florenszkij az ikonkészítést az egyiptomi múmiák arcának készíté-
sével is kapcsolatba hozza. Az ikonokat hieratikusnak szokás mondani, ami 
a szakralitás elfogadott megjelenése. A szerző így ír: „Az ikon egy bizonyos 
ősképre emlékeztet, azaz szellemi jelenést hív elő a tudatban: aki ezt a jele-
nést tiszta értelemmel és tudatosan szemlélte, az előtt az ikon által közvetített 

13  Handbuch der Bildtheologie. I. Bild-Konflikte; BETTETINI, Maria, Contro le immagini: Le radici 
dell’iconoclastia (Editori Laterza, Bari 2007).

14  HOFMANN, Werner, A modern művészet alapjai. Bevezetés a modern művészet szimbolikus formáinak 
világába (Corvina, Budapest 1974).

15  DÁVID Katalin, A szép teológiája, mint a művészi érték megközelítésének módszere (Szent István 
Társulat, Budapest 2006) 49–50.

16  BÉKÉSI Sándor, Ikonográfia és református hitvallás, in Ikonográfia ökumenikus megközelítésben 
(szerk. Xeravits Géza; L’Harmattan, Budapest 2005) 91–100: „...a szünbolon nem megjelenítő, nem 
is díszítő feladatot lát el, hanem a református hitvallást reprezentálja, illetve Istent dicsőíti”.
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másodlagos jelenés maga is tiszta és tudatos alakot ölt. Másokban viszont 
épp az ikon mozdítja meg a szellem érzékelésére rendelt, mélyen a tudat alatt 
szunnyadó képességet; de legalábbis megerősíti, hogy van ilyen képesség, sőt 
érzékelhetővé teszi vagy közelíti a tudathoz az ilyen nemű saját tapasztala-
tot.”17 Keleten ez a hagyomány ma is töretlen, sőt a mai körülmények között 
a nyugatot is megtermékenyíteni látszik. A nyugati Egyházban a képekre való 
teológiai reflexió – pragmatikus jellege miatt – hasonló képteológiát koráb-
ban nem fejtett ki, hanem inkább a képek didaktikus és esztétikai tartalmával 
foglalkozott.

Az ikonokról nagyrabecsüléssel beszél Jean-Luc Marion is. Mind a mai napig 
alapvető mértéknek tekinti a II. Nikaiai (Niceai) Zsinat határozatát (787). Eszerint 
a lényeg nem a tüposz és a prototüposz közötti hasonlóságban van, hanem a 
tüposznak a prototüposzhoz való közelítésében. Ezzel kapcsolatban elsősorban 
a kereszt botrányára emlékezik. Idézi a katona szavát Jézus halálakor: „Ez az 
ember valóban az Isten fia volt.” Ebből kiindulva mondja, hogy a tüposz jelez, 
de nem válik azonossá azzal, amit jelez, ezért többféleképpen is értelmezhető. 
Voltak, akik Jézust halálakor elvetették, mások viszont éppen ekkor fedezték fel 
benne a láthatatlant, magát az Istent. A tüposz tehát jelzésértéke miatt félreérthe-
tővé is válhat, bálvánnyá is lehet. Két ellentétes magatartást válthat ki az ember-
ből, az elvetést és az elfogadást (tiszteletet). Marion fenomenológiai és egyszerre 
teológiai elemzése szerint az ikon példaértékű marad. Ez a felfogás kizárja az 
Ószövetségben is tiltott hasonmás készítését és a mimézist, mivel a tüposz és a 
prototüposz között hasonlóság nem áll fenn. A hieratikus nem lehet mimetikus, 
hanem szükségszerűen elvont, absztraháló jellegű. Ugyanis minden képre érvé-
nyes, amit Marion mond: „Az utánzás logikája szerint a kép megkettőzi a látha-
tóban azt, amit az eredeti megőriz a láthatatlanban. Az apóriák ennek az ellentét-
nek az egyszerűségéből születnek: ami létezik, az nem látható, nem észlelhető és 
nem adódik; ami látható, ami észlelhető, és ami adódik, az pedig nem létezik.”18 

A hagyományos, szentírási, újplatonikus és skolasztikus alapokon álló esz-
tétikai rendszer a szépet a lét transzcendentális dimenziói közé sorolja a jóság-

17  FLORENSZKIJ, Pavel, Az ikonosztáz (Typotex, Budapest 2005) 57–58.
18  MARION, Jean-Luc, A látható kereszteződése (Bencés Kiadó, Pannonhalma 2013), Az ikonokról: 

51–59. A tüposz és a prótotüposz kérdését lásd: A prototipus és a kép c. fejezetben, 149–196. A szer-
ző bevezette a két hagyományos fogalom mellé az ektipus fogalmát, 89–95. Az utánzásról: 187.

19  CSEKE Ákos, A középkor és az esztétika (Akadémiai Kiadó, Budapest 2011).
20  Ter 1,10. Kai eiden ho Theosz hoti kalon. A kalosz szó szép, kellemes, kedves, bájos alapjelentéssel 

bír. A szentírási szóhasználatban jelenti az üdvre hasznost, előnyöst is. NYÍRI Tamás, A szép és a 
szent, in „Ex invisilibus visibilia...” 29–39.
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gal és egységgel együtt, amelyben a létező analóg módon, létfokozatának mér-
téke szerint részesedik. Az utóbbi esetben a szép a tárgynak objektív, ontikus 
adottsága.19 Platonnál az igaz, a jó és a szép azonos az eggyel, vagyis Istennel. 
A biblikus kifejezések alkalmazása a teológiatörténetben inkulturációs jellegű; 
ez először a hellenista kultúrkörben zajlott le. Ennek következtében a biblikus 
kifejezések értelme pusztán a héber nyelvű szövegek görögre fordítása által 
megváltozott, jelentésük átalakult. Ennek fényében kell értelmezni az itt követ-
kező sorokat. A jó itt a héber „tób”, ami megfelel a görög „kalosz”, „agathosz”, 
„khrésztosz” rokon értelmű szavaknak; azaz a szépnek, a jónak, a hasznosnak. 
Ez a Teremtés könyvének görög (Septuaginta) fordítására vezethető vissza, 
amely a jót a széppel írja le. Többszörösen előfordul: „Kai eiden ho Theosz 
hoti kalon.”20 Az itt említett analógia a keresztény gondolkodásban nem termé-
szetes alapokon nyugszik, nem is egyszerűen a részek és egész összetartozásá-
ról van szó, hanem a teremtés által valósul meg, mely a lét és a semmi közötti 
különbséget legyőzi. A szépség a skolasztika előtti patrisztikus bölcseletben 
az istenismeret királyi útja volt. Ennek befogadása élénken foglalkoztatta az 
egyházatyákat.21 A teremtés tana így összefügg az építéssel és a szép eszté-
tikai fogalmával, az anyagok anyagszerű használatának elfogadásával is.22 

A Kolosszei levél biblikus és nem filozófiai (platonikus kép és őskép) ter-
minológiája szerint Jézus a képmás, melyben a teljesség lakik (Kol 2,9). Erre 
reflektált az ókeresztény művészet. A Kolosszei levél ezen biblikus antropoló-
giája szerint a Megváltó egyben olyan kép, amely helyreállítja a hasonlóságot 
a Teremtő és teremtmény között. Isten ugyanis saját képére és hasonlatossá-
gára teremtette az embert, ami később elveszett. Ez a szépség, amely a teremt-
ményben van, és Istentől származik, visszaadható a dicsőség kifejezéssel. 
A liturgiában megjelenő szépség, mely Isten fenségének kifejezése, a szakrális 
művészetben is ihlető erővel bír. A fenség kifejezésének a lehetőségét sokszor 
a tér méreteihez, arányaihoz és kialakításához kötik.23

A liturgiában használatos szakrális művészetnek megörökítő, átörökítő, 
jelenvalóvá tévő jellege is van. Az üdvösségtörténet eseményei már lezajlottak 

21  DÉR Katalin, Szépséges értelem: Canterbury Szent Anzelm teológiája és filozófiája (Szent István 
Társulat, Budapest 2001), a kereszténység újplatonikus és skolasztikus szemléletét jól összefoglalja 
a 293–294-ig terjedő oldalakon. 

22  Arte e liturgia: L’arte sacra a trent’anni dal concilio (San Paolo, Balsamo 1993) 45–69; VANYÓ László, 
Ars sacra – ars liturgica a 20. században (Budapesti Központi Papnevelő Intézet, Budapest 1994) 
13–17; MCGRATH, Alister E., Tudomány és vallás: Bevezetés (Typotex, Budapest 2003) 161–163.

23  SZILÁRDFY Zoltán, Liturgia és kompozíció, in SZILÁRDFY Zoltán, Ikonográfia-kultusztörténet: 
Képes tanulmányok (Balassi Kiadó, Budapest 2003) 285–298; A fenség mibenléte, in Esztétika. 
Magasabbfokú intézetek és művelt emberek számára (szerk. Kis-Erős Ferenc; Szent István Társulat, 
Budapest 1916) 171.
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vagy eszkatológikus jellegűek. A már megtörtént eseményeket képi formában 
főként a bibliai szövegek vagy akár a szentek életének felhasználásával meg 
lehet örökíteni. Ilyen eszköz a fénykép is, mely a múltat a szemlélők előtt 
jelenvalóvá teszi. A megtestesülés ugyan már lezajlott, Jézus életének képi 
megörökítése a hívő számára valamiképp mégis az eseményben való részvé-
telt is biztosítja. Közismert, hogy a liturgiában lényeges elem a visszaemléke-
zés, az anamnézis. A képek a megtestesülés és a Jézus-esemény időt áthidaló, 
a múltat és jövőt jelenné tevő megörökítő elemei. Amint a megtestesülésnek 
és az Egyház szentségi gyakorlatának, ennek is vannak anyagi elemei. Így az 
istentiszteletben a szó szerinti értelemben vett matéria is szerepet játszik, és 
a szentségi gyakorlatban az Istennel való kapcsolata miatt, a kultusz részét 
képezi. Maga a világ is, a teremtés révén Istenre utaló valóság. A szentségek-
nek is van anyagi eleme, de ezek a liturgikus cselekményben a jel szerepét 
töltik be, de nem azonosak azzal, amit jeleznek.24 A képek nemcsak a múltat 
jeleníthetik meg, hanem az időben előrehozzák az eljövendőt is, például bibli-
kus, eszkatológikus eseményeket kibontó képek alapján. Így a most élő ember 
átélheti saját jövőjét is. Ilyen jelentéssel bírnak például a múltból jól ismert 
pantokrátor képek vagy a maiestas Domini ábrázolás is.

A XX. században a katolikus és protestáns teológiai irodalomban hatá-
rozott filozófiai vonulatot ismerhetünk fel, mely a transzcendens iránt is 
érdeklődő fenomenológia alapján áll. Ennek az irányzatnak megfelelően a 
teológiában a bibliai értelemben vett sacrumnak (szentnek) a tudat számára 
elérhető megjelenéséről beszélünk. A hierofániával ellentétben a teofánia a 
kinyilatkoztatás sajátja. A fenomenológiai irányzat jól ismert képviselője, aki 
a szent megnyilatkozása (hierofánia) kifejezést általános vallástörténeti érte-
lemben és nem feltétlen biblikus értelemben használja, Rudolf Otto. Ehhez 
a vonulathoz tartozik a Max Scheler nyomán járó, a szakrum fogalmát is jól 
körülhatároló, katolikus teológus, Romano Guardini is, aki azt a kérdést teszi 
fel, hogy mi mutatkozik meg a művészetben mint jelenségben. A kérdésre az 
istentisztelet (Kultusbild) és az egyéni jámborság, egyéni áhítat (Andachtsbild) 
ellentétes tipológiájával válaszol. A két jelenséget két egymásból levezethe-
tetlen kulturális folyamatnak tartja, mely egyben a szenthez való viszonyulást 
fejezi ki. Guardini meghatározása így hangzik: „a kultuszkép egy tárgyilagos 

24  Az Oltáriszentségben jelenlévő Jézus és a képek prezentációs értelmezésével Hans Belting is foglal-
kozik: BELTING 125–131.

25  GERL-FALKOVITZ, Hanna-Barbara, Romano Guardinis Gedanken zur Kunst In: Sakralität und Moderne 
(Hawel Verlag, Dorfen 2010); SCHELER, Max, Vom Ewigen im Menschen. I. Religiöse Erneuerung 
(Verlag der Neue Gesit, Leipzig 1921) 591; L’art moderne et la question du sacré (Paris 1993) 15–65,
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felfogású létezés és Isten akaratának közege és ezt is jeleníti meg, így ez a 
kép szakrális. Ezen művészet kötelezőt, feltétlent tartalmaz, mivel a szentség 
folytatása. Tekintélye és jelentése is van, a teremtés szigorát közvetíti. Helye 
a szentély, az egyházi-világi szférába rendelve, különösképpen a liturgiába. 
Az ilyen művészet a lélektől származik, és – az egyénin túlmutató jellege 
következtében – magában hordja a teofánia lehetőségét, következésképpen a 
szent lerombolását és az istenkép elfajzását is.” Ezzel szembeállítja a vallásos 
áhítatképet, mely a privát szféra újkori, szubjektív háttérrendszerének elkö-
telezettje. Ez azonban számára sem a műalkotás minőségi megítélését illeti. 
Ebben a tanulmányban az utóbbit (Andachtsbild) is szakrálisnak vagy inkább 
vallásosnak nevezem, de nem liturgikusnak, nem egyházművészetnek.

Guardini szerint megfontolást igényel a miért kérdése. Mi a művészet 
célja? Egyéni célt szolgál? Vagy még inkább l’art pour l’art? Ezt a kérdést 
közvetlenül a második világháború vége után, 1946-ban írt Kunst und Absicht 
című rövid tanulmányában veti fel. Világos megkülönböztetést tesz – ahogy 
már a Vom Geist der Liturgie című, 1918-ban keletkezett írásában is – a cél és 
a jelentés között. A cél hasznosságot vél, de éppen ezért képes idegen erőtől 
meghatározott, politikai jellegű hasznossággá válni. Ekkor, ahogy Guardini 
írja: „...a művészet az államot szolgálja”.25 (Ilyen művészet volt például az 
általunk ismert szocialista realizmus is.) A festészetnek ez a fenomenológiai 
szempontok alapján történő vizsgálata és értékelése, beleértve a legmoder-
nebb művészeti irányzatokat, ma is jelen van a Katolikus Egyházban, minde-
nekelőtt a már említett Jean-Luc Marion filozófiai-teológiai jellegű írásaiban. 
Ebben az értelemben a teofániával rokon fogalommal, a hierofániával (a szent 
megjelenése) van dolgunk. Így írja: „...a Szent sohasem válik észlelhetővé, 
hiszen csak a látható válik láthatóvá, egy olyan látvány szerint, amely megfe-
lel a mi képességeinknek.”26

A XX. századi katolicizmus egyik jeles egyénisége Maurice Denis szim-
bolista irányultságú művész, aki 1919-ben műhelyt alapított a szakrális művé -
szetek megújítására. Működése egybeesett a francia irodalom szellemi meg-
újulásával.27  Művészetelméletében az isteni szépségről beszél, melyet a művé-
szek saját koruk lelkében látnak, és a formák segítségével ültetnek át a gya-
korlatba. Így akik „látnak”, az isteni szépséget látják. A szentet a forma 

26  a fejezet címe: Esthétique, religion et politque. A szakrum és Jézus Krisztus kapcsolatának megítélése
tekintetében, mely a művészi alkotás tartalmi jegyét adhatja, érdemes munka: GUARDINI, Romano, 
Religiöse Erfahrung und Glaube (Matthias Grünewald Verlag, Mainz 1974) erre vonatkozóan: 47–61.

26  MARION 150.
27  MISSET, Jean-Pierre, A katolicizmus története (Bencés Kiadó, Pannonhalma 2012) 344.
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és a színek harmóniája által fejezte ki. A szakrális alkotásról ezt mondja: 
„Ahelyett, hogy felidézné régi érzelmeinket, amelyek az ábrázolt téma láttára 
fognak el, itt maga a téma, a tárgy akar bennünk érzelmeket kelteni. A díszítés 
helyett a diadalmaskodó szellemi szépségnek felel meg; a csodálatos arányok 
a fensőbb igazságot jelentik, fogalmakat fejeznek ki; a formák összhangja és a 
dogma logikája között egyenérték van.” Művészetelméletében a formák tehát 
a spiritualitásból fakadnak, és ezt jelenítik meg. „A jelenségek lelkiállapotot 
jelentenek – ez a szimbolizmus.”28

A szakrális és a liturgikus művészet a Katolikus Egyházon belül a XIX. 
században kezdett szétválni. Ennek oka a felvilágosodás filozófiája. A roman-
tika művészetében inkább a humán – emberi – oldalt domborították ki, nem 
annyira a dogmákban rögzített igazságot, azok objektív tartalmát, noha az 
egyházi művészetben az objektív tartalom továbbra is a dogmákban rögzí-
tett hitrendszer marad.29 A XX. században mégis valódi megújulás jött létre. 
Maurice Denis működése ebben a tekintetben korszakzárásnak és megúju-
lásnak is tekinthető. Irodalmi tevékenységét az absztrakt nonfiguratívra való 
meghívásként is lehet értelmezni. Az 1920-as évektől Kandinszkij Dans le 
carré noir (Fekete négyzet) című képével (1923) gyökeresen új jelent meg a 
művészetek történetében. Ezek után azt mondhatjuk, hogy minden liturgikus 
(vagyis egyházi) művészet szakrális művészet, de nem minden, a szakrális 
művészet körébe sorolható alkotás liturgikus művészet. Ezért megállapíthat-
juk: „a kortárs művészetben a szakrális vonulat viszont már a korábbi koro-
kénál sokkal ritkábban konkrétan egyházművészeti jellegű...; a mai szakrális 
műalkotások már nem elsősorban valamilyenfajta áhítat céljára szolgáló 
tárgyak, hanem ’mindössze’ olyanok, amelyek valamilyen módon nyitottak a 
transzcendensre.”30 A művészet ma is követi a megismerés útját: az egyedi-
ből, az esetlegesből halad a végérvényes felé. Ezért a transzcendensre való 
nyitottság, a metafizikai érdeklődés, sőt a misztika is, melyeket a művész 
alkotásának kifejező ereje által képes megmutatni, ma is töretlenül jelen van 
különböző stílusirányzatokban.31

28  DENIS, Maurice, A szimbolizmustól a klasszicizmusig: Maurice Denis elméleti írásai. Művészet és 
elmélet (Corvina, Budapest 1983) 59.

29  L’art moderne et la question du sacré i.m., különösen a Martyrologie de l’art moderne fejezetben: 
193–266; PLAZAOLA 2008, 216, 227.

30  MARTOS Gábor, Ars sacra: A szentség erejének sugárzása, in Múzeum Café (2008/2009) December–
január/50–53.

31  SCHADE, Herbert, A modern festészet világnézeti szerkezete, in A teremtő dicsérete (Prugg Verlag, 
Bécs 1985) 61–70; COTTIN, Jérôme, La mystique de l’art: Art et christianisme de 1900 à nos jours 
(Cerf, Paris 2008). 
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3. A MODERN MŰVÉSZET ÉS A LITURGIA KAPCSOLATÁNAK 
NÉHÁNY VONATKOZÁSA

A probléma – vagy talán a legyőzendő nehézség – a vallásos ihletettségű 
művészet és az egyházművészet, a szoros értelemben vett liturgikus művészet 
között több területen van jelen. A pusztán metafizikai érdeklődés nem fel-
tétlenül azonos a transzcendens megtapasztalásának keresztény tartalmával. 
A modern művészet, amennyiben az absztrakt, nonfiguratív formavilágából 
adódóan nem ismeri vagy nem használja a hagyományos szimbólumrendszert, 
melynek legsajátosabb kivirágzása a tipológiai szimbolizmus volt, szakít a 
hagyományos ikonográfiával.32 Nem tagadhatjuk azonban a keresztény iko-
nográfia újrafogalmazásának kísérletét sem. Ezen felül sajátos, hogy a modern 
művészet kevésbé foglalkozik az allegóriával.

Ha a műalkotás átörökítő jellegére gondolunk, a kifejezési formák megvál-
tozása miatt ez is nehézzé válhat, illetve jelentős változáson megy keresztül. 
A modern művészek azzal a dilemmával találkoztak, hogy az uralkodó abszt-
rakt irányzatok ellenére az üdvtörténet főbb eseményeinek és a hitigazsá gok-
nak legalább a tárgyi szimbólumait meg akarták jeleníteni, és ugyanakkor 
korszerűek akartak maradni. Ebből a megközelítésmódból készült alkotások 
kizárólag absztrakt elemek dekoratív rendszerei, amelyekben elidegenedett 
jelek vagy alaktöredékek tűntek fel. „Aminek eredetileg szakrális hatást kellett 
volna kiváltania, az vagy egyáltalán nem hatott a kortársakra, vagy iparmű-
vészeti benyomást keltett.”33

A nonfiguratív művészet vizuális jelképeket, formavilágot, alakzatokat hoz 
létre, melyben az illúzió éppúgy jelen van, mint a korábbi művészetekben.34 

A művészek továbbra sem a természeti formákat utánozzák, hanem annak 
átírását a művészi látomás, vízió alapján, mely a jelenség mögött meghúzódó 
lényeget hozza elő. A tér mélységének érzete keltheti a végtelenség érzetét, 
mely az istenfogalomnak is részét képezi, a helyzetet tehát nem tekinthetjük 
reménytelennek. A formákhoz járuló színeknek szintén szimbolikus értékük 
van, melyek érzelmi hatása sem elenyésző. A perspektíva, mely „láthatóvá 
teszi a láthatatlant”, Marion írásaiban is jelen van. A szerző a nonfiguratív 
képekre mondja: „...ebben az esetben a megcélzott tárgy nem az empirikus 

32  HOWES 19–23. A keresztény ikonográfia 19. századig terjedő történeti fejlődését mutatja be: 
DE CHAPEAUROUGE, Donat, Einführung in die Geschichte der christlichen Symbole (6. Aufl., 
Wissenschaftliche Bundesgesellschaft, Darmstadt 2012).

33  VANYÓ 20.
34  GOMBRICH, E. H., Művészet és illúzió: A képi ábrázolás pszichológiája (Gondolat, Budapest 1972).
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természethez és annak elemi modulációihoz tartozik, hanem a szellem szá-
mára lehetséges képzetek tartományához: olyan, még soha meg nem célzott 
intencionális tárgyakról van szó, amelyek ettől függetlenül is léteznek.”35

A szimbolikus kifejezésmódról a modern művészet sem tud lemondani. 
A különbség a régi és a modern között nem ennek meglétében vagy hiányá-
ban, hanem a képi megjelenítés módjában van. Nonfiguratív művészet eseté-
ben ez eleve nem lehet hagyományos értelemben vett figurális megjelenítés. 
Ennek példája lehet Kovács-Gombos László esztétikai–filozófiai–teológiai 
felfogása, aki ősi eszközzel, a fénnyel és a sötétséggel utal a természetfö-
löttire, ugyanakkor új, egyéni szimbólumrendszert is létrehoz.36 A szép esz-
tétikai fogalmából továbbra is ki lehet indulni annak jegyében, hogy a szép 
önmagában véve tükrözi az Istent. Így az esztétikai dimenzió önmagában is 
szimbolikus értékűvé válik.

4. A MODERN MŰVÉSZET TOVÁBBI KRITIKÁJA 
A LITURGIA OLDALÁRÓL

Azokkal a művészi irányzatokkal szemben, melyek eredendően az Egyház 
kebelén belül jöttek létre (romanika, gótika, barokk), ma már nem beszélhe-
tünk sem „egyházművészetről”, sem „liturgikus művészetről”, hanem csak 
„művészetről a liturgiában”. A művészet és a művész autonóm jellegű lett. 
A művészetre jellemző a szubjektivitás, az alkotó nem áll egy meghatáro-
zott kultúra szolgálatába. Vanyó László ezt nem látja problémának, mert a 
„sacra” kifejezést lefoglalásként értelmezi, miszerint a modern művészet 
alkotásait nem megalázó, hanem megtisztelő célra, azaz a liturgiára foglaljuk 
le. Példaként hozza fel az ókeresztény művészetet, melynek nem volt sajátos 
kifejező formája, hanem a meglévő hellenista és zsidó forrásokból kiindulva 
alkotta meg saját művészetét. Véleménye szerint alkalmazási képességről, 
nem pedig alkalmazkodási képességről van szó. A szerző az alkalmazási 
képességben kreativitást lát, ezért ennek jogosságát állítja a liturgikus művé-
szetben.37 Ennek alapján felmerül bennem a kérdés, hogy a mai liturgiában 
használt művészet esetében nem alkalmazott művészetről kell-e beszélni. Így 

35  MARION 37–38.
36  KOVÁCS-GOMBOS Gábor: Transzcendencia a művészetben mint az idea „felragyogása” az anyagban 

(Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola, DLA értekezés, 2009); KOVÁCS-GOMBOS Gábor, 
Szépség és öröm: Gondolatok kortárs szakrális művekről, terekről, in Vigilia (2013) 5/337–340.
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kérdésessé válhat, hogy a művész birtokában volt annak a lelki élménynek, 
mely a hívő embert a liturgia keretében eltölti.

A modern stílusáramlatok oszlopai a tárgyi és elvont valóság: realizmus, 
romantika, impresszionizmus, expresszionizmus, absztrakt festészet, szürrea-
lizmus. Ezeket egyenként megvizsgálva azt kell mondanunk, hogy valamilyen 
filozófiai-etikai, sok esetben metafizikai érdeklődés is jelen volt bennük, de a 
filozófiai rendszer, mely a kifejezésformák mögött állt, nem azokat a filozófiai 
téziseket tartalmazza, melyeket a Katolikus Egyház a kinyilatkoztatás kifeje-
zésének eszközeként használ. Alapvető problémának tűnik a formák szétesé-
se, a vákuum, az üres tér, az ember világát uraló értelem és akarat hiánya.38

Vanyó László a modern elemzése során kiemeli, hogy a kortárs műalko-
tások többnyire nincsenek helyhez kötve, nem egy adott szűk publikumnak 
készültek, mint ahogy ez a középkorban volt, hanem pusztán az időhöz 
kötöttség jellemzi őket, és mint ilyenek nem feltétlenül lesznek időt állók. 
„A modern művészet nem akar a természet utánzója lenni, sem komple-
mentere, teljes autonómiára tart igényt. Utánzás helyett alkot. Lényege az 
alkotás. Ez az igénye azonban mindig kritikus helyzetbe állítja korában és 
környezetével, sőt versenyhelyzetbe kényszeríti. Mit csinált a művész, ha 
alkotott? Képet. Lett légyen szó épületről, szoborról, festményről, tág érte-
lemben kép mindaz, amely közvetít, kifejez, közöl, ami mindezt úgy teszi, 
hogy kivon az idő mulandóságából, „megörökít”. Vajon nem téveszméje-e 
a mai művészetnek, hogy nem képet, hanem közvetlenül önmagát akarja 
alkotni, kifejezési eszköz nélkül?

A modern művészet legmélyebb ellentmondása ez, aminek árán fenn 
akarta tartani érintettségét az időként felfogott világban, amely teljesen 
deszakralizált: tevékenységét, mint legfőbb értéket tekinti. A mű kultusza 
helyett bekövetkezett az alkotás és teremtés kultusza, a művészi creatio (al-
kotás) „profán liturgiája”. Egészen eddig a pontig kell elmennünk ahhoz, hogy 
egyházias értelemben vett liturgikus művészetről tudjunk szólni, és világosan 
lássuk, hogy zsinat utáni törekvéseink milyen nehézségekbe ütköznek – min-
denekelőtt elvi és nem gyakorlati – szempontok miatt: az önmagát celebráló, 
saját liturgiát kialakított művészet nehezen fogható szolgáló funkcióra. Ez az, 
amit a modern művészet „hübriszének” neveznek.39

37  VANYÓ 7.
38  MARION 36–37.
39  VANYÓ 12.
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A vallásos dimenzió a mai vallásos művekben a felszínen nem mutatkozik 
meg, inkább csak rejtett módon van jelen. Az esztétikumot előnyben részesítik 
a keresztény tartalommal szemben. Jellemző, hogy sokszor a biblikus témák 
sem ábrázolnak dogmatikai igazságot, sokkal inkább egzisztenciális kérdé-
sekről szólnak. 

Ha a mai vallásos műveket meg akarjuk érteni, akkor öt szempontra van 
szükségünk: 1. a művész szituációja: ki ő és mit akart mondani; 2. a történelmi 
háttér, amelyben a művész élt, és az, amit ki akart fejezni; 3. a művészi nyelv, 
melyet használt, a saját nyelvét és annak a csoportnak vagy mozgalomnak a 
nyelvét, amelyhez tartozott; 4. a kép témája és a mű felirata; 5. az alkalom, 
amelyre készült, a fogadtatás, vagy a munka kiállításának helye.40

5. INTÉZMÉNYI HÁTTÉR: ELUTASÍTÁS ÉS BEFOGADÁS

Voltaképpen minden művészet absztrahálás, a valóság látványától történő 
elvonatkoztatás. Az absztrakcióban ez fokozódik, mert a kompozíció nem 
emberi vagy természeti formákból, hanem elvont alakzatokból tevődik össze. 
Az ókeresztény művészet is erősen absztraháló jellegű volt. Az absztrak-
ciónak az a módja, melyet Kandinszkij A szellemiről a művészetben című 
írása kifejtett, az Egyházon belül mégis idegenkedést váltott ki. A problémát 
Kazimir Malevics szuprematizmusa41 sem csökkentette, hiába utalt a láthatat-
lan szférára. Mondrian a teozófia kifejezett híve volt, Malevicsra pedig felet-
tébb ösztönzőleg hatottak Uszpenszkij orosz teozófus írásai. Művészetüket 
Frantisek Kupkával és Frantisek Drtikollal együtt az okkultizmus története 
is számon tartja. Művészetükről Aniela Jaffénál ezt olvashatjuk: „Céljuk az 
élet, a dolgok centrumának, a mélyben fellelhető állandóságnak és a belső 
bizonyosságnak megismerése volt. A művészet miszticizmussá vált.” Pont ez 
a művészet az, mely a szakadékot a művész és a közönség között a végsőkig 
mélyítette. Nem kell tehát csodálni, hogy az ideológiai áramlatokban jártas 
Katolikus Egyházban egy ideig nem találtak elfogadásra, annál inkább, mert 

40  COTTIN 67–68.
41  A szuprematizmus a kubizmusból alakult, minden tárgyi vonatkozást elvető geometrikus absztrakció.
42  VURM, Bohumil, Európa titkos története: Atlantisztól – napjainkig (Sziget, h.n. 2000) X. fejezet: A mű-

vészek és az okkultizmus 711–722; JUNG 268; KOVÁCS Gábor, Mágia és hit (Szent István Társulat, 
Budapest 2006): a szerző numizáció szakralizáció megjelöléssel foglalkozik az okkultizmus képtisztele-
tével; MARION 41; Malevics és Monet egybevetése. A szuprematizmus és a Négyzet kritikája 54; STOCK, 
Alex, Religion und Kunst im Wiedwrstit, in Handbuch der Bildteologie. I. Bild-konflikte 339–252.
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ez a gondolatelvű művészet más világnézeti alapon állott.42 Amikor XI. Piusz 
pápa 1932-ben megnyitotta a Vatikáni Múzeum új képtárát, beszédében emlí-
tette a múltat, egyben pedig bizonyos képeket „cenzúrázott”. 43

Azon tényezők közül, melyek az absztrakciónak a vallásos művészet 
területével való kapcsolatát voltak hivatva rendezni, kiváltképp jelentős volt 
a kánonjogi értelemben vett cenzúra és az egyéb jogi szabályozás,44 melyet az 
Egyház a képek használatának és tiszteletének tekintetében jelen korunkban 
is gyakorol. Az első világháború után az új művészeti esztétika bevezetése, 
különösen az expresszionizmus fenntartást keltett az egyházi elöljárók-
ban. Ez mutatkozott meg 1921-ben az ún. Servaes-ügyben. Albert Servaes 
(1883–1966) belga származású festő az első hivatalos elutasítást a keresztény 
emberek számára sértőnek ítélt expresszionista ábrázolásai miatt kapta, példá-
ul azokért az ábrázolásaiért, amelyeket a luythaegen-antwerpeni konvent szá-
mára keresztútként készített. A Szent Officium (Suprema Sacra Congregatio 
S. Officii) 1921. március 30-án a La passion de Notre-Seigneur Jésus Christ 
(A Mi Urunk Jézus Krisztus szenvedése) ábrázolásával kapcsolatban az 1399. 
kánon értelmében elmarasztaló ítélet hozott.45 Ennek hatására a festő lemon-
dott az avantgárd ábrázolásról, visszatért a tradicionális formákhoz, aztán a 
tájképfestészet felé fordult. 

Bizonyos értelemben hasonló folyamat zajlott le Joseph Lacasse (1894–
1975) esetében is. A szintén belga származású művésznek figuratív és nonfigu-
ratív korszaka is volt. A dominikánusok számára Juvisyben figurális ábrá zolásra 
vállalkozott. A mű kilépett a szokásos ikonográfiai formák világából: a kereszt-
ségből fakadó, Jézus iránti áhítat, az ő emberi szenvedései, melyek az Isten vére 
által megtermékenyítést nyertek; a társadalmi osztályok egysége a keresztség-
ben; a hitben való növekedés; a hét főbűn. A versailles-i egyházmegye általános 
helynöke püspöki rendelkezésre saját maga pusztította el a képeket. Ennek 
a brutális eseménynek a hatására, vagy ettől függetlenül Lacasse visszatért 
Delaunay és Poliakoff indítására a non-figuratívhoz. Mint a tájképfestés Sevaes 
számára, a nonfiguratív ábrázolásmód Lacasse számára garantálta azt az alkotói 
szabadságot, amit a keresztény ikonográfia nem engedett meg. 

43  PLAZAOLA 2008, 227.
44  BÜHREN, Ralf van, Sakralkunst und Moderne – Versuch einer Bilanz aus Sicht des Katholischen 

Lehramts im 20. und 21. Jahrhundert, in Sacralität und Moderne (Hawel Verlag, Dorfen 2010) 
231–278.

45  Acta Apostolicae Sedis 13 (1921), a 197. oldalon olvasható a decretum szövege. A döntés stílusirány-
zatot nem nevez meg, hanem pusztán új festészetről beszél.
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A cenzúra általi elítéléssel ellentétes folyamatról is beszámolhatunk, 
ugyanis az absztrakció nonfiguratív geometriai formák által megtalálta helyét 
a szakrális térben jóval a Lacasse-ügy előtt. 1922-ben Raincyben, a Mi 
Asszonyunk templomában Marguerite Huré készített üvegablakokat beton 
keretben. Művészetét az absztrakt művészet egyházi alkalmazása kezdeté-
nek tekintik. Az alkotóművész azonban nem sokkal ezután mégis előny-
ben részesítette a figuratív alkotást. Ez a kezdet egybeesik Kandinszkij, 
Malevics és Mondrian művészi tevékenységével, aki a teozófia híve volt. 
Mondrian és Kandinszkíj is szívesen használták a magában-való színkont-
rasztot. Kandinszkij munkája Dans le carré noir címen – mint már koráb-
ban is említettük – 1923-ban készült el. 1937-ben Maria Alain Couturier 
domonkos szerzetes, a Maurice Denis által alapított közösség ideológusa, 
a szakrális művészetről írott munkájában újból a nonfiguratív megjelenése 
ellen foglalt állást. Meg kellett várni az 1948-as évet, amikor Manessier 
ablakokat tervezhetett Bréseux-ba, nonfiguratív formában. Manessier a 
liturgikus művészetben elfogadottá vált.

1951-ben Victor Debidour és mások feltették a kérdést: az absztrakt művé-
szet képes-e szolgálni a szent és egyben liturgikus művészetet? Ugyanebben 
az évben jelent meg P. Régamey domonkosrendi szerzetes cikke, mintegy 
48 oldal terjedelemben a La Vie intellectuelle című folyóiratban, mely az 
absztrakt művészetről szóló vitát tartalmazza. Majd ugyancsak ő, 1952-ben 
– szintén nagy terjedelemben – egy másik cikket szentelt a kérdésnek L’art 
sacré au XX-e siécle? címmel, melynek V. fejezetét a nonfiguratív művészet-
nek szenteli. Nem a figuratív és a nonfiguratív közötti különbségre, hanem a 
művészre reflektál, aki kapcsolatban van a világgal, vagy afelé nem érez elkö-
telezettséget. Ugyancsak ő 1953-ban terjedelmes kötetben46 foglalta össze a 
huszadik századi szakrális művészetekről szóló fejtegetéseit. Joseph Pichard, 

a nonfiguratív igazi elfogadója, 1957-ben a L’Art Sacré iskola egyik alapítója 
egy fejezetet szentel az Art chrétien című folyóiratban a nonfiguratív keresz-
tény ihletettségű festészet kérdésének, melyben kifejti, hogy az absztrakt 
művészetnek is jelentőséget kell tulajdoni, sőt ez a kifejezésmód is megfelelő 
az Egyház számára, mert megvan a lehetősége arra, hogy ablakot nyisson a 
természetfölöttire. Szavaiban (ablaknyitás) a katolikus művészek számára 

46  Német kiadása: REGAMEY, Pie, Kirche und Kunst im XX. Jahrhundert (Verlag Styria, Graz-Wien-Köln 
1954).

47  LENIAUD, Jean-Michel, La révolution des signes: L’art á l’église (1830–1930) (Cerf, Paris 2007) 
382–383. Manessier művészetére nézve tanulmányozható: Manessier dans les musées de France 
(Monelle Hayot, Saint Rémy 2006); HOWES 102–108; MENOZZI, Daniele, La chiesa e le immagini:
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1950-ben tartott kongresszuson XII. Piusz pápa által kifejtett gondolat jött 
elő. A nonfiguratív lehetőséget nyújt alkotók és befogadók számára egyaránt. 
XII. Piusz pápa már 1952-ben instrukciót adott ki a szent művészetekről. Ezek 
után már csak a II. Vatikáni Zsinat szemlélete hozott újat. A domonkosrendi 
Couturier személye a gyakorlatban ténylegesen jelentős szerephez jutott az 
assyi templom és a vence-i Chapelle du Roisaire építése miatt, mely utóbbi 
Henri Matisse műve.47

Természetesen a modern művészet elfogadásának részletes története van 
országonként külön-külön, amire kimerítően itt már terjedelmi okokból sem 
térhetek ki.48 Az Egyházban elfogadott művészekként kell kezelni a már 
említetteken kívül többek között a következőket: Emil Nolde, Ludwig Gies, 
Georges Roualt, Graham Suterland, Wiliam Congdon, Arnulf Rainer festőket. 
Az üvegművészetben jelentőset alkottak Jean Basaine és Marc Chagall is. 
Mivel akár a képi, akár a szobrászati alkotásokat a térben kell elhelyezni, és a 
mai egyházművészet talán először is a teret spiritualizálja, ezért a tértől füg-
gően nagyon sokféle alkotás elképzelhető egy modern templomban. A forma 
és szín leegyszerűsítése az általuk létrehozott asszociáción keresztül sajátos 
publikumot tételez fel, ezért az alkalmazás helyét meg kell válogatni. Főként 
az építészetben megmutatkozó anyagszerűség manapság fel-felbukkanó köve-
telménye, melyet a modern művészet nagyon szeret, teológiai szempontból 
képzettársítás révén összefügg a teremtés tanával, mert az anyagot a Teremtő 
által létrehozott formában használja. A művészet továbbra is az „érzékletes-
ség” módján szól hozzánk teológiai igazságokról.

6. A TEOLÓGIA, A FILOZÓFIA, VALAMINT A KULTÚRÁK ÉS KÉPEK 
PÁRBESZÉDE

A II. Vatikáni Zsinat a világgal, a kereszténységen kívüli társadalommal való 
dialógust hirdette meg, mely a különböző kultúrák közötti párbeszédre is 
értendő. Mivel a különböző korok művészetében a hitnek is megvan a maga 
inkulturációja, ezért elképzelhető a „képek párbeszéde” is, mely azonos a 
kereszténységnek a modern művészetbe történő inkulturációjával. Ez alkalma-

47  I testi fondamentali sulle arti figurative dalle origini ai nostri giorni (Edizioni San Paolo, Milano
1995) 275–286. Mondrian és Malevics művészetét illetően a spirituális tartalomnak is rövid és 
nagyon jó elemzése található: BEKE László, Műalkotások elemzése a gimnázium I–III. osztálya 
számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1985) 350, 354.

48  PLAZAOLA, Juan, Arte Cristiana nel tempo: storia e significato II (Edizioni San Paolo, Milano 2002).
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sint a liturgikus művészet szolgálatát is jelentheti. Ennek igen szép példája a 
Fehér Atyák munkája Afrikában, melynek eredménye az európai szakrális és 
liturgikus művészetben, ha kis mértékben is, de jelen van. Mindezek ellenére az 
új egyházi törvénykönyv is fenntartja a „cenzúra” lehetőségét, mely szövegekre 
és képekre egyaránt kiterjedhet, annál is inkább, mert a köznapi értelemben 
vett szentképekhez sokszor szöveg is tartozik. A képekre vonatkozóan az 
1188. kánon óv attól, hogy ez a keresztény népben „csodálkozást” váltson ki, 
vagy kevésbé helyes áhítatnak (devotio) adjon tápot.

Az evangélium örömhírének elfogadása a föld minden területén az 
inkulturáció egyik sajátos módját, a képek párbeszédét teremti meg a keresz-
ténység és a helyi kultúra között. Folytonos feladat, hogy az inkulturációt, 
melyet ezen párbeszéd vált ki, mélyebb szintekre tudjuk ültetni. Ezek között 
foglal helyet a gondolat kifejezése szavak által, majd pedig vizuális jelek segít-
ségével, melynek végeredménye a betűkkel való rögzítés vagy a képi megje-
lenítés. Az inkulturáció lassanként külön interdiszciplináris pasztorálteológiai 
tárggyá alakul.49

A Kultúra Pápai Tanácsa által 1999-ben a kultúrpasztoráció érdekében 
kiadott dokumentumban arról olvasunk, hogy a mai kultúrát átitatta a birtoklás 
elsősége, a közvetlen kielégülés vágyának állandóan gyötrő állapota, a nyere-
ségvágy és a haszonkeresés. Azonban ennek ellenére most is jelen van a szép 
iránti érzék. Azok a formák, melyek ezt az érdeklődést befogadják, kifejezik 
a vágyakozást „valami más” iránt, ami az egzisztenciát elbűvöli és talán így 
megnyitja az ajtót magára a transzcendensre. Az Egyház mindig vallotta, hogy 
a műalkotás kapu lehet a vallásos tapasztalat iránt. Ha a művészet fontosságát 
elismerjük, ez az evangélium inkulturációja szempontjából azonos annak az 
elismerésével, hogy az emberi zsenialitás és az ember érzékenység rokon az 
isteni misztérium igazságával és szépségével. A pápai dokumentum kifejezi, 
hogy az Egyház nagy figyelmet szentel minden művész iránt, mert a művészi 
alkotás a láthatatlan lenyomatát hordozza magában.

A pápai tanács dokumentuma elismeri annak a lehetőségét, hogy a keresz-
tény művészek aprólékosan kidolgozzanak új formulákat, új szimbólumokat 
vagy metaforákat, ha ezek abból a liturgikus szellemiségből fakadnak, amely 

49  PATSCH Ferenc, Globális sokszínűség és vallásközi dialógus: Útban a civilizációk kölcsönös párbe-
széde és az inkulturáció teológiája felé, in „Kezdetben van a kapcsolat”: Interdiszciplináris dialógus 
a dialógusról (JTMR Faludi Ferenc Akadémia, Budapest 2013) 165–212.

50  PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA CULTURA, Per una pastorale della cultura (Libreria Editrice Vaticana, 
Città del Vaticano 1999) 17. pont, 1–2. bekezdés. Magyar fordításban lásd: az Országos Katolikus 
Gyűjteményi Központ honlapján.
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erősen kreatív és évszázadok óta a katolikus képzeletvilág mélységében 
gyökerezik, és azzal a képességgel rendelkeznek, hogy a kegyelem minde-
nütt való jelenlétét kifejezzék. „A különböző földrészeken nem hiányoznak 
a művészek, akiknek hiteles keresztény sugallatai képesek magával vonzani 
a híveket minden vallásból, úgy a nem hívőket is, a szép és igaz hatásának 
köszönhetően. A keresztény művészek közvetítésével az Evangélium, az ihle-
tettség termékeny forrása elér sok személyt, akik Krisztus jóhírével még nem 
kerültek kapcsolatba.”50

Ezt a képek párbeszéde általi inkulturációs munkát többek között Claude 
Boucher Chisale, 1941-ben született québeci Fehér Atya (MAfr) szervezte 
meg. 1975-ben Malawiban (Kelet-Afrika) alapította meg a Kungoni Art Craft 
Centre missziós telepet. Egy 2000 diapozitívval megvalósított játékból kiin-
dulva megpróbálta az evangélium képeit a mindennapi életből nyerni. Ez az 
inkulturációs teológia a kép által és a képekben a maga nemében egyedülálló 
Afrikában. A missziós telep művészeinek alkotásai Afrikában, Európában és 
Kanadában mintegy 80 templomot ékesítenek.51

Más hasonló, figyelemre méltó kezdeményezésekről is beszélhetünk. 
A liturgikus szövegekre, az absztrakt művészetre és a zenére egyaránt épül 
Johann-P. Reuter művészete, aki a zenéből és a festészetből főként a ritmusban 
találta meg a közös elemet. Színeket is használ. Mind a zenében, mind pedig 
a művészetben szokás komponálni, ezért az összhang és a harmónia itt két 
művészeti ágat is egybefog. Ezek a jelenségek a lírai absztrakcióval vannak 
rokonságban. Zenei részről ihletője volt Oliver Messiaen komponista.52 A zene
és szín kettős együttese a szinesztézia ritkán megvalósuló jelenlétét is megte-
remti a liturgikus művészetben. 

„A XX. századi vallásos művészet (arte religiosa) megszabadítva érezte 
magát a didaktikus funkciótól, melyet az előző évszázadokban betöltött. 
A szakrális témák homlokterében, melyet a művészek előnyben részesítenek 
nem annyira a tanítás, hanem sokkal inkább az éneklés, saját érzéseiknek a 
kifejezése foglal helyet” – mondja Juan Plazaola, a szakrális (ars sacra) művé-
szetek kiváló ismerője.53 Sokszor azonban az objektív és szubjektív mondani-
való együtt szerepel a forma művészi átírásában. Ilyen esetben, adott kulturális 

51  BOESPFLUG, Francois, Die christliche Kunst ausserhalb Europas, in Handbuch der Bildtheologie. I. 
Bild-Konflikte 396–397.

52  COTTIN 337–350.
53  PLAZAOLA 2002, 443.
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környezetben, egy létező katolikus szubkultúrán belül ezek az alkotások a 
liturgikus művészet követelményeinek is megfelelnek. Ennek szép példája 
lehet William G. Congdon Virgo potens című alkotása,54 mely az absztrakt 
művészet nyelvét használja.

A téglalap alakú kompozícióban a hatalmast – mint a mű témáját – egy 
sárga négyzet jelzi, mely a tér jó részét betölti, és színhatása miatt előreug-
rik, ugyanakkor a körülötte lévő zöld előre engedi. A négyzetben elhelyezett 
sárga expresszív ereje miatt alapszínként a súlyosság és kemény elhatároltság 
kifejezője. Ezt az elhatároltságot fokozza a sárga négyzetet körülvevő erős, de 
elmosódó kontúr. A szín és a forma között ebben az esetben nincs paraleliz-
mus, ugyanis a négyzetnek a piros alapszín felel meg. Mivel a vörös szín távol 
tartó, elutasító jellegű, ezért ez a „diszharmónia” a teológiai tartalom kifejező 
eszköze. Egyébként is az expresszív színelmélet szerint a piros a matériának 
felel meg, itt pedig nem anyagi valóságról van szó. A Máriát jelképező sárga 
szín a legerősebb karakterű, a körülötte lévő a gyengébb, ezért a kép mon-
danivalójának megfelelően a Hatalmas Szűz kerül az előtérbe. A hatalmas 
egyben „lefelé jön”, mivel a fölötte lévő zöld téglalap nagyobb méretű, mint 

WILLIAM G. CONGDON: VIRGO POTENS

54  Forrás: http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/WG010-00323/. A letöltés dátuma: 
2015. február 3.
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bármelyik, amely körülötte van. A mű szerkezete megegyezik a hagyományos 
kompozícióval, ahol a legjelentősebb figura a központban van. Ez egyben a 
mű első összetevője.

A négyzetet minden oldalról, egy mező kivételével, különböző tónusú 
és karakterű zöld színű, kontúrok nélküli téglalapok veszik körül, melyek 
a sárga szín (itt Mária jelképe) világító értékét növelik. Az egyetlen fekete 
téglalap még inkább növeli a sárga világító erejét, ezért ez is fokozza a kép 
mondanivalójának a kifejező erejét. A sárga színt tölti meg leginkább a fény, 
ezért kifejezetten alkalmas a „Kegyelemmel Teljes” megjelenítésére. A képen 
a szimultán a kontraszt, mely a sárga négyzet bal oldalán, a fekete mező alatt 
foglal helyet, szintén erősíti a megjelenített központi gondolat expresszív ere-
jét. A harmónia kifejezése érdekében a négyzethez valóban a téglalap illik. 
A Hatalmas Szűz ez által ismét a kompozíció központjába kerül. A néző így 
az érzékelés által egyre közelebb kerül egy másik dolognak a felismeréséhez, 
a látható által megismeri a láthatatlant, a Szent Szűz hatalmas erejét. Ez a mű 
második összetevője, mely a Mária erejét körüljáró embert vagy a magához 
engedő Máriát szimbolizálhatja.

Egyéni asszociáció, vagy talán a művész gondolata, hogy amennyiben a 
szem a feketéből kiindulva körbejárja Mária szimbólumát, útja a legvilágosabb 
színnél ér véget, azaz eljut a sötétségből a világosságra. Újabb asszociáció, 
hogy a sötét a borongós lelkiállapot kifejezője is lehet, a világos pedig a belső 
lelki sötétségnek a végét is jelentheti. Ez talán a művész mondanivalójának 
egzisztenciális üzenete és legbelső magja, melyet az is aláhúzni látszik, hogy 
a kontúr éppen a világos színnél nyúlik át legjobban a téglalap alakú mezőbe. 
A néző mindezek által az absztrakt művészet segítségével így a kompozíció 
egészében és részleteiben is találkozik az Istenszülővel, aki anyai szeretetén 
keresztül jön hozzánk. A kereszténységen belül mindig lényeges marad a 
szakrum megmentő, megváltó, üdvösséghozó és nem eltaszító szerepe. A téma 
és a tartalom ebben a műben megfelelnek egymásnak.

7. ZÁRÓ GONDOLATOK

Annak a formának a megtalálása, mely a szent művészetben, az adott közös-
ségben kifejezi a természetfölöttit, általában hierofániának bizonyul. Ez a 
közösségen belüli egyetértés és kulturális tényezők következménye. Ezt a 
liturgikus művészet definíciója is kifejezi, miszerint ennek az a specialitása, 
hogy táplálja a hitet és az áhítatot. A hit tartalmát tekintve ugyan közös, dog-
marendszer rögzíti, de mindenkinek egyénileg is meg kell élnie. Ez utóbbi-
ban pedig egy szubjektív elem jelentkezik. Ezért a szakrális művészet az egy 



� � � VA R G A  L A J O S

40

időben létező különböző keresztény kultúrák számára is lehet különböző. 
Mivel a XX. századi művészeti irányzatok is szerteágazók, ezért egy-egy 
stílusirányzaton belül a metafizika, valamint a szakrum megjelenítésének kér-
dése azt hiszem, hogy mindegyiken belül külön-külön tárgyalandó lenne.55

Az absztrakt és egyéb modern művészet magyarországi egyházi haszná-
latának múltját akkor tudjuk megfelelően értékelni és továbbfejleszteni, ha 
ilyen irányú művészettörténeti kutatásokat végzünk, és megismerjük a mai 
Magyarországon élő művészeket, akik nyitottak a transzcendensre, és ihletett 
pillanatban a liturgiát kiszolgáló művészetet is felvirágoztathatják. Ennek 
részeként kell tekintetnünk az inkulturációt is biztosító katolikus jellegű 
művészeti nevelést.56 

55  L’art modrne et la question du sacré (Cerf, Paris 1993); PLAZAOLA 2002. A VI. fejezetben a XX. 
századot is bőségesen tárgyalja.

56  PÁZMÁNY Ágnes, A vizuális nevelés lehetőségei a hitre nevelésben, in Katolikus Pedagógia (2013) 
1–2/323–341. Ilyen nyilatkozata a Szentszéknek a papnevelésre vonatkozóan is van. A nevelésről... 
A szabadságról... A szentről...: Tanulmányi napok 1996–1997–1998 (Faludi Akadémia–Katolikus 
Pszichológusok Baráti Köre, Budapest 1999); STENGER, Hermann, Verwirklichung unter den Augen 
Gottes: Psyche und Gnade (Otto Müller Verlag, Salzburg 1985), segítség lehet a hit esztétikája 
című fejezet (105–129), mely a nyelvi, biblikus szimbólumok által inspirálhatja az embert a képi 
megjelenítésre.




