
A LÁTVÁNY METAFIZIKÁJA —
A LÁTHATATLAN SZEMÜGYRE
VÉTELE
Graham Howes: A szakralitás
művészete. Bevezetés a művészet
és a hit esztétikájába

„Olykor veszünk egy régi cserepet
és elhelyezzük a falon.
Pedig csak egyedűl vagyunk,
vagy egyszerűen a szemünk,
mint két üres luk, kihűlt és kiégett.”

Pilinszky János

„…a műalkotásban mindig van valami szakrális.”
Hans-Georg Gadamer

Ha a világra úgy tekintünk, mint egy csupa-is-
meretlenes egyenletre, amelynek Isten a megol-
dása, akkor is kérdések sereglenek körénk, ha már,
úgy hisszük, mindent bevégeztünk. Efféle, a te-
remtés tengelyére mutató kérdésekkel foglala-
toskodik Graham Howes — angolul 2007-ben
megjelent — könyve is. Mégpedig az esztétikai
elemzést a teológiai meggondolással, a történe-
ti vizsgálódást az analitikus elmélyüléssel ösz-
szeboronáló módon. A szakralitás művészete (Be-
vezetés a művészet és a hit esztétikájába) című kötet
tudományos alapossággal kísérli meg az olvasó
elé tárni a vallásos (és elsősorban vizuális) mű-
vészetek kapcsolatát a hittel, a szakralitással, a
transzcendenssel. Ahogy a szerző leszögezi: „En-
nek a könyvnek három célja van: megvizsgálni,
hogy milyen mértékben formálhatja az esztétikai
tapasztalat a vallási tapasztalatot; hogy milyen
mértékben képes erősíteni az utóbbi az előbbit (és
fordítva); és hogy milyen mértékben képes egy
ilyen folyamat szembeszállni ezzel a tapasztalattal,
és talán egészében még tagadni is azt” (13.).

Howes az ikonografikus hagyománytól a sze-
kularizálódó Európán át a globalizált világig fog
egybe s olvas egymásra korszakokat, tradíciókat —
hogy a látvány metafizikáját megértve vegye
szemügyre a nem látható minőségeket. Példatára,
hivatkozási kánonja igen gazdag: Rubljovtól Ma -
tisse-ig, a gótikától a posztmodernig terjed. A ké -
piség hermeneutikája, a látás módszertana eleve
oly hatalmas, és másoktól már bőséggel tárgyalt
ku tatási terület, amely meg is kívánja ezt a tudós kö-
rültekintést. S mivel Howes mindehhez szakrális-
spirituális kontextust rendel, szükségszerűen szá-
molnia kell a kérdéskör hallatlan bonyolultságával.
Az időbeli, földrajzi és világnézeti/felekezeti di-
menziók tudomásulvétele mintegy szakmai köve-
telmény számára; ennélfogva interdiszciplináris tá-

jékozódás az övé — olyasfajta ihletett tudo mány -
 köziség, amely az esztétikai és a vallási tapasztalat
mibenlétét s kapcsolatát — antropológiai, szocio-
lógiai, társadalom-, vallás- és művészet tör téneti be-
látásokra hagyatkozva — koronként meghatá-
rozni igyekszik. Mindehhez igazodóan a mű
nyelvi-módszertani arculatát a szakirodalom folya -
matos reflektálása (statisztikákkal és esettanulmá-
nyokkal megtoldva) s az önreflexiók rokonszen ves
sokasága (például a kettős előszóban s az ön álló be-
vezetésben) jellemzi. Howes észjárása többféle né-
zőpontot méltányol, több válaszlehetőséget meg-
enged, s gyakran kérdéssel old föl kérdést. Nem
csoda, hiszen tárgyában is erre a vonásra ismer rá:
„Korunkban, amikor sem a keresztény teológia, sem
a vizuális művészetek nem úgy helyezik el magu-
kat, és nem úgy mutatkoznak meg, mint válaszok
mintázatai, hanem mint kérdések sorozatai, akkor
a keresztény hit alapvető jellege és a művészet ben
az úgynevezett nyugati tradíció is folyamatos vizs-
gálódásnak és kihívásnak van kitéve” (151.).

Meddig művészeti termék, s mettől kultikus
tárgy valamely szakrálisnak szánt objektum? Van-
e máig ható tanulsága a képrombolók és a kép-
tisztelők 8–9. századi vitájának? Milyen értelemben
képalapú a katolicitás kultúrája, s mely vonatko-
zásokban szóközpontú a protestáns művelődés?
Milyen döntő különbségek tárhatók fel a nyugati
és a keleti kereszténység képhez, ké pi ség hez való
viszonyában? Miféle fordulópon tot jelöl a huma-
nizmus, a reneszánsz, a gyarmatosítás kora vagy
az ellenreformáció és a barokk idősza ka? Mikor és
miért kezdett távolodni egymástól a vizuális mű-
vészet és a liturgikus szabályrend? Hogyan alakult,
hogyan alakul a magas és a populáris művészetek
viszonyulása a vallási gondolathoz?Az e kérdésekre
adható válaszok (avagy a kérdések által életre hí-
vott újabb dilemmák) a fejezetek rendjét is meg-
határozzák. Áttekinthető, informatív és csalogató
ez a szerkezet: 1. A vallásos művészet négy dimenziója;
2. A művészet, a vallás és a viktoriánusok; 3. Látni a meg-
váltást; 4. Pártfogó és művész; 5. Szent helyek és tátongó
terek; 6. Művészet, intézmény és hit; 7. Művészek mint
„hívők”; 8. A vallástól a spiritualitásig; 9. Teológia és
vizuális művészet. A „hit és gyakorlata, az értékek
és a motivációk, a megrendelők, a művészek és a
közönség közötti szélsőségesen összetett mátrix”,
amely Howes szerint „minden vallásos művészet
alapjául szolgál” (51.), törékeny rendszer, s nap-
jainkban épp a rendet, a távlatos transzparenciát nél-
külözi. Hiszen — ha jól értjük a szerző okfejtését
— világunk ban korszakos kihívások előtt állnak az
egyházak is, a művészek is; amiképp válaszúton
ismerhet magára a templomok és a múzeumok kö-
zönsége egyaránt. A John Ruskintól, 1865-ből idé-
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zett kérdés: „Milyen mértékben segítette a szép-
művészet a vallásos életet a világ összes vagy bár-
melyik korszakában?” (13.), ma talán lényegibb és
égetőbb, mint valaha.

Korunkról („ahol a Kép gyakran hangosabban
beszél, mint a Szó” – 13.) Howes illúziótlan diag-
nózist ad. A mai világ szellemtörténeti elhelyez-
kedését a dekrisztianizálódásként értett szekula-
rizáció folyamatából („a hagyományos keresztény
szimbolizmus erejének és hatékonyságának
hanyatlásá”-ból – 54.) származtatja, s a globális tu-
rizmus és globális hitetlenség fogalomkörével írja
le. A deszakralizáló múzeumi kultúráról hűvös tisz-
telettel beszél, a templomturizmus (mint világi za-
rándoklat) jelenségéhez tudományos tárgyilagos-
sággal közelít. Szentkép-olvasási képességeink
meggyöngülésében az egyházak és a művészek,
művészeti intézmények felelősségét is igazolha-
tónak véli: „…kortárs elképzeléseink a mennyei-
ről mára láthatóan nagyrészt eltűntek. Úgy tűnik,
valami elveszett egyházaink hagyományos ké-
pességei közül, hogy olyan térképpel lássanak el
bennünket, amely utat mutat a láthatótól a nem lát-
hatóhoz. Úgy tűnik, manapság nincsen életképes
elképzelés arról, hogyan tehető láthatóvá a nem lát-
ható, és még művészeti egyetemeinken és szemi-
náriumainkban is (legalábbis Nagy-Britan niában)
nagyon kevés kísérletet tesznek arra, hogy a hall-
gatóknak segítséget nyújtsanak abban, hogy a vi-
zuálist — Bernini, a nagyszerű barokk építész sza-
vaival — a »szemmel hallani« értelmében tudják
felfogni” (8.); „Miközben sokan, legalábbis elmé-
letben, tudnak írást olvasni, viszonylag kevesen
tudják »olvasni« a festményeket, a festett üvegab -
lakokat, és a legújabban feléledő hit és vallásos gya-
korlat — például a felszabadítás teológiája vagy a
karizmatikus megújulás — szándéka is az, hogy in-
kább a szavakra, mintsem a képekre fektesse alap-
jait” (30.). Az intézményes vallásosság és a hivatalos
művészetek különválásáról a szerző meggyőzően
számol be; az individualizáció közösség(de)formáló
erejét és a piaci-pénzalapú társadalmi berendez-
kedést sem hagyja szó nélkül. E történeti kontex-
tusban a vallásos művészet visszaszorulása logikus
fejleménynek mutatkozik: „Ha valaki az utolsó száz
év vallásos művészettörténetét szándékozná meg-
írni, gyakorlatilag úgy foglalhatná össze, mint
ennek a művészetnek — mint jelentős művész je-
lentős tevékenységének — majdhogynem teljes ki-
pusztulását” (32.); „…a 19. századtól napjainkig a
festészet, a szobrászat és az építészet szinte min-
den jelentős fejleménye a vallási szférától távolra
helyeződött át, és létezésüket úgy fogták fel, mint
kihívást a vallás primátusával szemben a spirituális,
a morális és a társadalmi témák területén” (34.);
„Korunkban a szentség megszüntetésének e fo-
lyamata csaknem teljessé vált” (91.). A Következte-
tés címet viselő utolsó alfejezet sem kecsegtet üd-

vösen könnyű megoldással — hacsak a probléma
szabatos megfogalmazását nem tekintjük biztató
kiindulópontnak: „Egy olyan kultúrában, ahol
oly sok művész és közönségük sem érdeklődik nyílt
vallási témák iránt, és nincsen átfogó vallásos ha-
gyomány, amelyet az emberek többsége magáénak
vall és ápol, problematikus marad a művészet és
a vallás interakciójának módja” (159.).

A keresztény egyházak felemás viszonyulása a
művészetekhez sem szegheti azonban a termékeny
párbeszédet és közös értékeket-érdekeket keresők
kedvét. A hitbölcselet felelősen nyitott reflexiói és
az esztétikai gondolkodásban rejlő jó szándékok a
teoretikus szinteken túl — a kötet érvvezetése erre
mutat — a mindennapi praxist is újjáalakíthatják:
„»A teológia« — főként a keresztény teológia — és
»a művészet« — főként a vizuális művészetek —
nem két elkülönülő entitás. Inkább ikermédiu-
mokként kell tekintenünk őket, amelyek által a vi-
lág értelmezhetővé és megjeleníthetővé válik.
Mindkettő egy-egy fajta észlelése és kifejezése az em-
léknek, a vágynak, a közösségnek, az ünnepnek, a
veszteségnek és a természeti rend emelkedett
szemléletének. Mindkettő tágíthatja érzékelésünket,
amellyel rendelkezünk, és újabb tapasztalatokat is
létrehozhat bennünk. Ezért nem meglepő, hogy a
nyugati kultúra történetét úgy is jellemezhetjük —
ahogy már láthattuk a könyv folyamán —, mint az
érzékelés és a kifejezés különböző teológiai és mű-
vészeti módjainak megtöbbszöröződő, egymást
átfedő, egymás felé elmozduló kapcsolatait” (143.).

A „túlnyomórészt vizuális jellegű kultúrában
egyre inkább láthatatlanná váló keresztény kép-
világ kortárs paradoxona” (159.) akár lehangoló ta-
pasztalat, elcsüggesztő kutatási eredmény is le-
hetne. Ám a recenzió zárlata a kötet zárómondatát
citálva az abban foglalt reménységet is osztja:
„…bár a hagyományos határok a szakrális és a pro-
fán között egyre inkább elmosódottá válnak, és bár
azt, amit a néhai Michael Camille »az immanen-
cia kollektív tárházának« nevezett, az eltűnés ve-
szélye fenyegetheti, Isten kinyilatkoztatása és ké-
pességünk arra, hogy a művészet által — mint az
élet minden dimenziójában — válaszoljunk rá, még
nincs mindörökre elenyészőben” (161.).

A finom könyvészeti kiállítás a Bencés Kiadó szo-
kott műgondját dicséri (legföljebb csupán a képa-
nyag fekete-fehér voltát sajnálhatjuk), az avatott for-
dításért Máthé Andreának jár a köszönet. Minden
külső feltétel adva van ahhoz, hogy az 1938-ban szü-
letett angol történész-vallásszociológus professzor
alapvetése a magyar olvasók körében is elérje cél-
ját: hogy ráébresszen, hogyan válhatunk — a ho-
mállyal csábító tükröket hátrahagyván, színtől szí-
nig araszolva — a láthatatlan szemtanúivá. (Ford.
Máthé Andrea; Bencés Kiadó, Pannonhalma, 2011)
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