
A „MINIMUM” ESZTÉTIKÁJA  
ÉS A KERESZTÉNY HIT 

A Pannonhalmi Bazilika felújítását vezető John Paw-
son (1949) brit építész, tervező az építészetben min-
den felesleges elemet nélkülözni kívánó minima-
lista esztétika egyik legismertebb élő képviselője.1 
Ő maga így írt erről az irányzatról: „A minimaliz-
mus nem az igénytelenség, a nélkülözés vagy a hi-
ány építészete. Nem az határozza meg, ami nincs 
benne, hanem az ottlévő helyénvalósága és meg-
tapasztalásának gazdagsága.”2 A Pawson által 
1996-ban összeállított Minimum című album ennek 
az esztétikai igénynek kívánt megalapozást adni az-
zal, hogy az egyszerűség kánonjának számtalan pél-
dáját mutatta be az epidauroszi színháztól Tadao 
Ando egy épületéig vagy éppen Da Vinci vázlatá-
tól egy Mondrian-festményig.3 A szerző a kötethez 
előtanulmányt is írt a „minimum” eszméjéről, a „ki-
vonás és a redukció” esztétikai igényéről,4 melyben 
az eszme teherbírását kutatta, az egyszerűségnek 
az alkotásokban sokféleképpen megmutatkozó 
jellegét próbálta feltárni. Ezen az úton nem vallá-
sos célok vezették, mégis az elvek megalapozása-
kor kapaszkodókat talált egyes vallási hagyomá-
nyokban is. Ilyen kapcsolódások keresése vezette 
őt a keresztény szerzetesek, elsősorban a ciszterciek 
egyszerűségének eszményéhez (a provence-i Le 
Thoronet monostora, amely egykorú a pannonhalmi 
templommal, visszatérő hivatkozás a kötetben), a 
buddhistákhoz és a zen japán felfogásához, illetve 
az olyan keresztény puritán mozgalmakhoz, mint 
a kvékereké és a sékereké. A 2019-es The Anatomy 
of Minimum című albumban összegyűjtve találjuk 
Pawson újabb munkáit, köztük nem egy szakrális 
alkotást is. A keresztény terek közül a Pannonhal-
mi Bazilika és az augsburgi St Moritz templom fel-
újítása, illetve az ugyancsak bajorországi Dillingen 
rönkökből épült kápolnája kerülnek részletes be-
mutatásra a kiadványban,5 Pawson tehát keresztény 
épületeken is érvényesítette az egyszerűség köve-
telményét. A Minimum előtanulmányában célki-
tűzésének bemutatásához filozófiai kapcsolódá-
sokat elsősorban Friedrich Nietzschénél (1844–1900) 
talált. E hivatkozásai egy sajátos gondolkodásmódra 
engednek következtetni, melyet alább megpróbá-
lok bemutatni, mert úgy vélem, hogy ez a filozó-
fiai megalapozás hozzájárul az általa létrehozott ke-
resztény terek értékeléséhez is. 

1. Pawson „filozófiája” 
A Minimum előtanulmányában felhasznált alap-
gondolat A hatalom akarásából való, mely írásában 
Nietzsche arról beszélt, hogy hazugságok felépí-
tésével próbáljuk legyőzni a valóságot, mert a va-

lóság hamis, kegyetlen, ellentmondásos és jelen-
tésnélküli (vö. 853. pont — ezt a gondolatot idézi 
Pawson). Nietzsche szerint ennek érdekében al-
kotunk egy hamis világot, melyet olyannyira aka-
runk, hogy tételezzük számára az igazságot és a 
szubsztancialitást (485. pont). E világ része a me-
tafizika, a morál, a vallás és a tudomány, melyek 
ebben az összefüggésben a hazugság különböző for-
mái. Ezek megalkotásával szeretnénk elérni, hogy 
az élet bizalmat keltsen (853. pont), így végül az em-
ber a hazugság által erőszakot tesz a valóságon an-
nak érdekében, hogy otthonossá és élhetővé tegye 
azt. Kiutat keresve ebből az állapotból, Nietzsche 
a művészet felé fordult, mert a művészet életre csá-
bító hatalom, ösztönző erő, az akarat kifejeződése 
(853. pont), mely által felülkerekedhetünk a vi-
lágnak tulajdonított igazságon. Ahogy a tanulmány 
idézi: „Azért van művészetünk, nehogy elvesz-
szünk az igazság által”, vagy más fordításban: „ne-
hogy belepusztul junk az igazságba”. Ha tetszik, 
a művészet által meg tudjuk haladni azt a kon-
vencionális világot, amelyet alkottunk, miközben 
úgy tudunk felülkerekedni a valóság kegyetlen je-
lentésnélküliségén, hogy valami őseredeti szen-
vedélyt mozgósítunk az élet érdekében. 

A művészetnek ezt az útját keresi Pawson, 
amikor a visszafogottság érvényesítése által az ere-
deti valósághoz akar visszatérni. Ez a redukáltság 
éppen a felesleges ornamentikában megnyilvánuló 
világot megelőző kezdeti tisztasághoz való visz-
szafordulás igénye. A tanulmányban példaként sze-
replő Peter Behrens (1868–1940) szerint az ember-
nek fel kell szabadítania saját akaratát és bátorságát, 
a részben teológiai elvárásoktól megváló művészet 
számára pedig megnyílik az út a praktikus és a gya-
korlati hasznú alkotások elkészítésére.6 Ily módon 
Behrens valamiféle kezdeti letisztultsághoz térne 
vissza úgy, ahogy Nietzsche az ősi világot, a pri-
mordiális, eredeti valóságot kereste. Pawson az ere-
dethez való visszatérés igényét a modernista épí-
tész Mies van der Rohe (1886–1969) alkotásaiban 
is felfedezi: „Amit Mies a kezébe vett, azt leegy-
szerűsítette”. Eközben az ipari formatervező Dieter 
Rams vagy a kereskedelmi fotós Charles Schee ler 
munkáit dicsérve fontosnak tartja hangsúlyozni, 
hogy az egyszerűség nem azonos a pragmatizmus -
sal, sokkal inkább valami megelőző tisztasággal. 
A modern építészet fontos elméletalkotója, a ta-
nulmányban idézett Adolf Loos (1870–1933) a dí-
szítőelemek kapcsán így írt egy helyen: „Íme, az al-
kotja korunk nagyságát, hogy nem képes új 
díszítőelemet előállítani. Leküzdöttük a díszeket, 
kiharcoltuk a dísznélküliséget. Íme, elérkezett az 
idő. Beteljesülés vár ránk. Hamarosan fehér falak-
ként csillognak a városok utcái! Mint Sion, a szent 
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város, a mennyek fővárosa! Akkor eljön a betelje-
sülés.”7 Ez a dísztelenség és lecsupaszítottság a for-
ma felemelése. Az állítás tagadása egy állításokkal 
túlzsúfolt, kényelmesnek megálmodott világban. 
Pawson megjegyzi a háztartásokhoz tartozó tárgyak 
kapcsán, hogy míg a 19. században egy tehetős ház-
tartásban néhány száz tárgyat találunk, melyek ki-
tartottak egy emberöltőn át, addig ma tárgyak ez-
reit halmozzuk fel, és boldogok vagyunk, ha 
kidobhatjuk azokat. A tárgyi javak elnyomó erejé-
vel szemben is a visszafogottsághoz, a letisztult-
sághoz fordul. Az egyszerűséget a mélységhez, az 
őseredeti, a világot megelőző elsődleges tiszta-
sághoz köti. Nietzsche törekvésének megvalósu-
lási lehetőségét a dísztelenségben fedezi fel. 

2. E filozófia tágabb kontextusa 
Mivel az egész eszmefuttatást a szakmai síkról 
maga Pawson tereli időről-időre filozófiai síkra, 
úgy, hogy meg is jelöli a viszonyítási pontot a 
Nietz sche-szövegben, alább bátorkodom a filo-
zófia eszközkészletével értékelni az általa ajánlott 
utat, némiképpen eltérve az ő hivatkozásaitól, 
hogy aztán árnyaltabban kezelhessem azokat. Ab-
ból az előfeltevésből indulnék ki, hogy létezik egy 
bizonyos uralkodóvá váló gondolat, amely mielőtt 
tudatosodott volna, már réges-régen meggyőzött 
bennünket, és amely a megismerés és az állítás mi-
benlétét — elsősorban talán Thomas Hobbes 
(1588–1679) alapján — a hatalom rendjéből vezeti 
le. Az ember — ahogy Hobbes fogalmazott — a 
természeténél fogva törekszik a mások feletti ura-
lomra, a megismerés pedig ezen alapmagatartás 
első rétege, az ismerettárgy feletti uralom, annak 
birtokbavétele.8 Az uralom járja át aztán az em-
ber életének minden más rétegét is, és végső so-
ron egész világunkat az uralmi viszonyok érvé-
nyesítésének szándéka határozza meg. Az állítás 
hatalmi viszonyként való értelmezését igazán erő-
sen talán Michel Foucault (1926–1984) írta le. Az 
ő megközelítésében a megismerés nem más, mint 
az a folyamat, amelyben „az emberi lény erő-
szakosan hatalmába keríti a dolgok egy részét, re-
a gál bizonyos helyzetekre, rájuk kényszeríti saját 
erőviszonyait”.9 E gesztussal szoros összefüggésbe 
kerül maga az állítás: beszélek valamiről, szóvá 
teszem azt, elnevezem, és eközben leigázom. Az 
ismeret tárgya olyan lesz, amilyennek én megis-
mertem, aminek én elneveztem. Tudok valamit, 
biztos vagyok valamiben, állítom, hogy így van, 
ezzel pedig tematizálom a valóságot, megragadva 
és végső soron meghódítva azt.10 Mintha a hatalmi 
törekvések egészen beivódtak volna a minden-
napjainkba: a megismerésünkig, az állításainkig, 
a bizonyosságunkig szivárogtak. És itt újra 
eszünkbe juthat Nietzsche. Szerinte ugyanis olyan 
világba menekülnénk, amely számára tételezzük 
az igazságot, a valóságot és a szubsztancialitást. 

Ebben a világban állítunk, rendet teremtünk és 
úrrá leszünk a valóságon. Megalkotunk, elrende -
zünk és elnevezünk egy világot, amelyben köny-
nyebben otthon érezhetjük magunkat. Azonban 
éppen az így tematizált kényelmes világot kelle-
ne levetkőznünk magunkról, visszatérve az ős ere-
 deti, világ előtti tisztasághoz. A dísztelenségben, 
vagyis az állítás, az uralom világának mintázataitól 
megtisztított valóságban kellene ismét fellelnünk 
azt, ami elsődleges és tiszta. 

Valahol úgymond itt jön képbe egy modern kori 
képtilalom, az uralom felépített világának elveté-
sével kapcsolatban. A világ elnyomó állításainak el-
utasításával az ornamentika, sőt a képi megfogal-
mazás mint alapvető állítás is gyanúba keveredik 
ugyanis. A díszítőelem a felépített világhoz tarto-
zik, így az egyszerű állításnélküliség lehet az, ami 
ebből az elnyomó világból valamiféle kivezető utat 
kínálhat. Ebben a pillanatban pedig mintha egészen 
közel kerülnénk a minimum eszménye által kívánt 
kritériumokhoz. Pawson ugyanis a bennünket 
körülvevő épített környezet — felépített világunk 
— elnyomó ereje ellen szólal fel, amely — ahogy 
Tillmann írja — „sokkal hathatósabb, mint a ‘ha-
talom’, az ‘uralkodó osztály’, vagy a ‘termelési vi-
szonyok’ fogalmaival jelzett realitásrendszerek… 
Az egyszerűségre törekvés így a szabadság meg-
valósulásának lehetőségével is jár: a minimalizált 
élet mindig is egyfajta szabadságérzetet kínált.”11 
Ez a felépített világtól, az ornamentika nyomasz-
tó hatalmától való szabadság igénye. Nem állítom, 
hogy közvetlen összefüggés mutatható ki a felépített 
világ elnyomó jellegével kapcsolatos gondolatmenet 
és a minimum eszménye között, de azt igen, hogy 
e világban az uralommal és az állítással kapcso-
latban megszilárdult gondolat, ha közvetetten is, 
de hatott a redukció és a leegyszerűsítés igényének 
kidolgozásakor. 

3. Az állítás keresztény lehetősége 
A fenti következtetések tükrében — mert ha nem 
is fogadjuk el azokat, akkor is jelen vannak és hat-
nak ránk — könnyen kellemetlen helyzetbe ke-
rülhet a szakrális és főleg a keresztény művészet. 
Méghozzá azért, mert a keresztény művészet ál-
lítani akar, állításai okán pedig könnyen érte és ér-
heti az a vád, hogy a felépített világhoz tartozik. 
Mivel azonban Isten emberré lett, végérvényesen, 
visszavonhatatlanul és felülmúlhatatlanul mond-
ta ki Önmagát, a keresztényeknek is beszélniük 
kell a megismert igazságról, annak tartalmáról. 
A teo lógia az Istenről szóló beszéd: kijelentés, ál-
lítás, bizonyosság. De mit tehetünk akkor, ha ma 
kimondatlanul is benne élünk egy olyan össze-
függésrendszerben, ahol az állítás uralomként, a 
megismerés hatalomgyakorlásként, a bizonyosság 
pedig elnyomó funkcióként tűnik fel egy hazug-
ságokból felépített világban? Ha komolyan ven-
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nénk ezt a felismerést, egyetlen állítás sem tűnne 
többé hitelesnek. Ez pedig megkövetelné a teljes 
redukciót, az állítás lehetőség szerinti teljes hiányát 
a művészi alkotásokon is. Ez az egyszerűség ká-
nonja, a puritanizmus diadala, radikális megva-
lósulásában pedig a teljes tagadás volna. 

A keresztények mégis az állítás lehetőségét ke-
resik. Szóhoz juttatva az igazságot úgy akarnak be-
szélni róla, hogy a szavaikkal ne roppantsák össze 
azt. Az általánosan elterjedt és az imént vázolt köz-
vélekedéssel ellentétben az állításnak lehetséges 
ugyanis egy olyan formája, amely nem uralkodó 
természetű és nem a felépített világhoz tartozik. Az 
igazmondás, a παρρησία, a hiteles beszéd felsza-
badító. (Érdekes módon erről beszélt Ferenc pápa 
a szinódusokon várt hozzáállás kapcsán, de Fou-
cault-nak a halála előtt a Collège de France-ban tar-
tott utolsó előadásainak is éppen ez a témája.12) Ami-
kor az igazmondást gyakorolja valaki, akkor 
kockázatot vállal, mert szavai haragot és elutasítást 
válthatnak ki.13 Szokatlan ez a beszédmód, mert 
nem az uralom logikája, hanem az igazság felsza-
badító ereje érvényesül általa. Annak az igazság-
nak az ereje ez, amelyet elnyomtunk a bizonyos-
ságban megfogalmazódó állításaink hamis uralma 
által. Az igazmondás a szabad ember tulajdonsá-
ga, és őszinteséget kíván tőlünk. Aki ezt a be-
szédmódot gyakorolja, érdekmentes és mezítelen. 
Nincs a kezében fegyver. A keresztény állítás — Is-
ten megkérdőjelezhetetlen igazságának erejében — 
eminens módon mutatkozik igaz beszédnek. 

4. A minimum és a keresztény művészet 
Mindezek tükrében a kérdés újra csak ugyanaz: Va-
jon lehetséges-e a kereszténység és a minimum esz-
ményének együttállása? Vajon működhet-e az 
ilyen jellegű egyszerűség a keresztény művészet-
ben? Pawson a Minimum bevezető tanulmányában 
példaként említette Fra Angelico művészetét, aki-
nek angyali hite ott ragyog az egyszerű képein. Van 
tehát talán olyan kapcsolódási pont, amely nem a 
teljes kiüresedés és tagadás felé vezet, így — még 
ha Pawson legfontosabb célkitűzése nem is e le-
hetőség feltárása volt — lehetségesnek tűnik és iga-
zolható a minimum eszményének érvényesítése a 
keresztény terekben is. Az itt érvényesülő tiszta be-
széd hitből fakad — ennek az egyszerűségét ke-
ressük. Ezt a jellegénél fogva nagyon csendes és na-
gyon visszafogott beszédmódot és kifejezéskészletet 
kell szóhoz juttatni a most keresett összefüggésben 
is. Kazimir Malevics fehér négyzete, az amerikai 
absztrakt expresszionizmus, így Mark Rothko ké-
pei (ne feledjük, a legtöbbnek nincs is címe), vagy 
Barnett Newman Vir heroicusa, James Turell terei — 
Turrell keresztény kápolnát is alkotott! —, Barcsay 
Jenő formái, Andreas Gursky vagy Hiroshi Sugi-
moto fotói — hogy csak néhány példát említsünk 
— a redukció hallatlanul izgalmas és érdekes pró-

bálkozásai, de nem visznek előre bennünket a je-
len keresésünkben. Rothko kápolnája például fe-
lekezeti elköteleződés nélküli csendes hely. Tér. 
Üresség. Állítás nélküliség. És Pawson is ír ilyes-
miről saját célkitűzése kapcsán: „az ember vágy-
hat olyan helyre, ahol elcsendesedhet, anélkül, hogy 
ott feltétlenül imádkozni szeretne”.14 Ennél mi, ke-
resztények talán többre vágyunk. Mi a hit valósá-
gát szeretnénk megmutatni a most keresett össze-
függésben is, mert ez a hatás elvezet a felépített 
világot megelőző eredeti tisztasághoz, amelyet ke-
restünk, sőt fel is múlja azt. 

Oberfrank Luca grafikusművésszel az évek 
alatt együtt gondolkodva értettem meg, miként 
lehet jelen az ő Belső várkastély című textil szita-
nyomatán Avilai Teréz hite és misztikája úgy, hogy 
mi csak formákat látunk, mert kézírással gótikus 
ablakformában vitte fel az egész szöveget a nagy 
méretű textilre, amely így jelen van a térben, még-
sem penetráns, nem erőszakos. Mintha a hit fi-
noman járná át az egyszerűség igényével meg-
formált teret. Molnár Sándor teljes absztrakciójáról 
az Üresség című tárlaton bemutatott munkái 
kapcsán Buji Ferenc fontos tanulmányt írt a cím-
ben szereplő fogalom értelmezéséről, elhelyezve 
azt a keresztény hagyomány összefüggéseiben is. 
„Az üresség voltaképpeni eszméjétől éppen azok 
a képromboló mozgalmak esnek a legtávolabb, 
amelyek előbb a Bizánci Birodalomban, majd a 
huszitizmustól fogva a protestantizmus külön-
böző formáiban jelentek meg. Az üresség nem a 
kép megtagadása, hanem a kép meghaladása. De 
csak azért lehet a meghaladása, mert minden for-
ma, kép és artikuláció forrása a forma, kép és ar-
tikuláció nélküli Valóság” — fogalmazott.15 A kép 
ilyen értelemben vett meghaladása a hitből fakadó 
keresztény igazmondás pillanata lehet. Turányi 
Gábor a pannonhalmi felújítást elemző tanul-
mányában emlékeztetett arra, hogy Szent Bene-
dek komolyan vette a tér és az idő kérdéskörét, 
amikor úgy fogalmazott, hogy a monostor az Úr 
háza, és minden, aki és ami benne van, szent.16 
Pannonhalmán a felújítás során kifejezett cél 
volt a Bazilika imaterem-jellegének visszaállítá-
sa a templom székesegyház-jellegének rovására.17 
Mintha az imádság szempontján keresztül a hit 
szempontja szólalt volna meg ebben az igényben. 

A ciszterciek egyszerűsége — ne feledjük, hogy 
Pawson csehországi Novy Dvurban megvalósított 
temploma trappista kolostor —, a kvékerek puri-
tanizmusa vagy Fra Angelico letisztultsága a mi-
nimum példái, melyek egyben megmutatják a hit 
valóságát is. Ez alapvetően vallási tapasztalat, de 
akár egybeeshet a valóság felülmúlásának nietz schei 
követelményével is. A londoni St John at Hackney 
anglikán templom tavaly befejezett átalakításáról 
szóló bejegyzésének Pawson ezt a címet adta: 
„Atyám házában sok hely van” (Jn 14,2).18 Ameny-
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nyiben pedig maga az alkotó lehetőséget lát arra, 
hogy az alkotása lényegét egy bibliai szöveghely 
alapján ragadja meg, az részéről is megnyitja az utat, 
megadja a lehetőséget, hogy az általa kijelölt kánont 
a hit kritériuma szerint értelmezzük. 

5. A hit követelménye és az ima 
A keresztény művészet kritériuma a hit, amely a leg-
mélyebb tisztaság útja. Az egyszerűség, a fehérség 
és a minimum helye lehet. És ezt időről időre ma 
is megérzi a hívő szemlélő az egyes alkotásokon. 
A művésznek lehetőleg Isten közelségéből kell el-
indulnia, de ez nem feltétlenül az életszentség vagy 
egy elmélyült, szerzetesi imaélet követelményét je-
lenti. Mert, hogy az alkotók, mondjuk középkori 
katedrálisépítők, Leonardo, Michelangelo vagy 
Rubens hite milyen mély volt, az jelen esetben ke-
vésbé fontos, mint az a szempont, hogy vallásos tár-
gyú munkáikat az ő hitük és a munkákat szemlé-
lők hite tölti meg Isten mélyebb megtapasztalásának 
lehetőségével. A hit egyfajta érzület, ez pedig al-
kalmas arra, hogy a művészet forrása legyen, hi-
szen a művész is egyfajta érintettségben és az ih-
letettség erejében alkot. Graham Howes írja: „A 
teológia — főként a keresztény teológia — és a mű-
vészet — főként a vizuális művészetek — nem két 
különböző entitás. Inkább ikermédiumokként kell 
tekintenünk őket, amelyek által a világ értelmez-
hetővé és megjeleníthetővé válik. Mindkettő egy-
egy fajta észlelése és kifejezése az emléknek, a vágy-
nak, a közösségnek, az ünnepnek, a veszteségnek, 
a természeti rend emelkedett szemléletének. Mind-
kettő tágítja az érzékelésünket, amellyel rendel-
kezünk, és újabb tapasztalatokat is létrehozhat ben-
nünk. Ezért nem meglepő, hogy a nyugati kultúra 
történetét úgy is jellemezhetjük, mint az érzékelés 
és a kifejezés különböző teológiai és művészeti for-
máinak megtöbbszöröződő, egymást átfedő, egy-
más felé elmozduló kapcsolatait.”19 A hit megmu-
tatkozásával ezek az egymást átfedő, elmozduló 
kapcsolatok a művészet és a teológia világa között 
mindig, újra és újra mozgásba hozhatják a két te-
rület korrelációját. Pawson szakrális munkáit is ez-
zel a szemmel kell néznünk, hittel életre keltve a 
minimum eszményét, tudva, hogy nem a minimum 
az egyetlen út,20 de az eredeti tisztaság és a hit meg-
mutatkozásának útja lehet. Az augsburgi St Moritz 
templom a fehér szín apoteózisának helye, ahol az 
egyes ablakokat is ónixlapokkal pótolták, mely meg-
oldás később Pannonhalmán is hangsúlyossá vált. 
Az épületről Jakob Schoof az ünnepélyes átadás 
előtt ezt írta 2013-ban: „A katolikus egyházban a fe-
hér szín lehet a legfontosabb, mert az a lemon dás 
és a szerénység szimbóluma. Az új pápa, Ferenc is 
kedveli az egyszerű fehéret, katolikus vezetőként 
valami új hozzáállást mutatva.”21 A tisz taságot, a 
hit áttetszőségét szemléljük tehát. Ez a minimum 
számára lehetőséget jelent a keresztény alkotá-

sokban. Meg kell tehát szelídítenünk a Pawson ál-
tal felidézett nietzschei eszményt, amely a vallást 
a felépített világhoz tartozónak véli, úgy, hogy be 
kell imádkoznunk Pawson tereit, hogy azok Is-
ten tereivé váljanak, Isten terei maradjanak. Erre 
Pawson egész gondolkodásmódja nyitott és al-
kalmas: a minimum esztétikája érvényesülni 
tud a hit tisztaságát közvetítő terekben is. Ettől 
válik a szakrális tér hiteles, igaz állítássá, amely 
adott esetben még a vágyott primordiális, őse-
redeti valóság tiszta egyszerűségénél is mé-
lyebbre visz. 
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A KORTÁRS KÉPZŐMŰVÉSZET 
JELENLÉTE A SZAKRÁLIS TÉRBEN 

Katolikus képzőművészként foglalkoztat, hogy le-
hetséges-e egyáltalán a kortárs művészet és a val-
lás szigorú kritériumrendszerének eleget tevő 
műalkotás létrehozása. Gyakran úgy tűnik ugyan-
is, hogy megoldhatatlan feladat egyszerre megfe-
lelni ennek a két viszonyítási pontnak. Kutatásom 
során megpróbáltam néhány mai példa alapján kü-
lönböző megoldási lehetőségeket bemutatni. Ezek-
ből szeretnék néhányat ismertetni az alábbiakban. 

A vallás és a művészet kapcsolata iránt ér-
deklődőkre kijózanítóan hathat James Elkins On 
the Strange Place of Religion in Contemporary Art 
(2004) című tanulmányában megfogalmazott kri-
tikája. Állítása szerint „általánosságban az ambi-
ciózus, sikeres kortárs képzőművészet teljesen val-
lásnélküli. A legtöbb vallásos művészet (…) csak 
rossz művészet.”1 Elkins a modernizmus autonóm 
művészetfelfogásával indokolja álláspontját, meg-
győződése szerint pedig egy komoly műalkotás-
nak el kell távolodnia a vallástól. Kritikáját kife-
jezetten a tiszta hit kifejeződése ellen fejti ki annak 
érdekében, hogy a művészet véletlenül se váljon 
az intézményesült vallás propagandájává. Meg-
győződése, hogy egyfajta kétértelműségnek és iró-
niának integrálva mindig kell benne lennie a mű-
alkotásban és át kell járnia azt, ennek ellenére 
felkínál egy lehetőséget, amelyen át mégis bevon -
ható a tiszta szakrális tartalom az alkotás folya-
matába. Elkins szerint egyfajta misztika lehet az 
a megközelítés, amelyet bizonyos esetekben fel le-
het használni anélkül, hogy az káros hatással len-
ne a művészetről folytatott diskurzusra.2 

Aaron Rosen Art+Religion in the 21th Century 
(2015) című könyvében a vallás és a művészet vi-
szonyának újfajta, az előbbitől merőben eltérő 
szemléletmódját adja. Úgy véli, hogy manapság 

a két területet tévesen egymás ellenségeiként azo-
nosítják. Az egyes műalkotások értékéről gyak-
ran eltereli a figyelmet a körülöttük felkavart bot-
rány, miközben ideológiák céltábláivá válnak, 
elveszítve azt a megfoghatatlan értéket, amely a 
jó művészet ismérve lenne. Pedig ezekben a 
művekben pont az az érdekes, hogy kérdéseket 
tesznek fel. Ha pedig arra gondolunk, hogy ma-
napság lépten-nyomon tapasztalhatóak a de-
szekularizáció különböző megnyilvánulásai, ak-
kor tekinthetünk úgy a vallásra, mint belsőleg 
megélt tapasztalatra, amely ilyen módon elvá-
laszthatatlanná válik más kulturális gyakorla-
toktól. Valójában ez a hangsúly lehetővé teszi 
olyan területek bevonását a vallás vizsgálatának 
folyamatába, mint például a kulturális identitás 
kérdései, a kollektív emlékezet vagy a posztko-
loniális elméletek felőli megközelítések. Rosen sze-
rint ezek a tényezők óhatatlanul is befolyásolják 
a kortárs műalkotások létrejöttét és fogadtatását. 

Tracey Emin a liverpooli katedrális felkérésé-
re készítette el For You (2008) című munkáját, amely 
ambivalens viszonyulást foglal magában. A neon 
pink fényű csövekből kirajzolódó „I felt you and 
I know you loved me” felirat a katedrális belső nyu-
gati kapuja felett az ószövetségi Énekek énekének 
rejtett nyelvezetét idézi. Az intim és közvetlen 
hangvételű neonfelirat a hívőknek az isteni sze-
relem metaforáját közvetíti. 

A tudomány társterületeinek bevonásával jött 
létre az argentin művész, Tomás Saraceno Aeroce-
ne (2018) című alkotása a bécsi Karlskirche barokk 
templomterében. A folyamatos fejlesztés alatt álló 
interdiszciplináris projekt különböző kültéri és bel-
téri helyszíneken is megvalósult már. A fém színű 
gömbökből álló installáció képes lenne csupán a 
napfény és a szélmozgások által akár a Föld at-
moszférájáig is felemelkedni. A templomtér kupo -
lájában lebegő gömbszobrok a felettünk álló vég-
telen felé nyitják meg a teret, emberi léptékbe hozva 
az égi és a földi dimenziók közti határvonalat.3 

Óvatosan kell ugyanakkor bánni a templomtérbe 
helyezett műalkotásokkal. Miközben ugyanis ezek 
által akár új templombajárókat is nyerhetünk, 
vannak esetek, amikor a változások kívül esnek egy 
közösség komfortérzetén. Az absztrakt alkotások 
gyakran kerülhetnek viták központjába, mint pél-
dául a kölni dóm déli kereszthajójában található 
üvegablak esetében. Gerhard Richtert arra kérték 
fel, hogy a második világháborúban megsemmisült 
19. századi műalkotás helyére a fasiszta hatalom 
által meggyilkolt mártíroknak, többek közt Edith 
Stein nek és Maximilian Kolbénak állítson emléket. 
Miután sokat küzdött a figurális elvárásokkal, vé-
 gül egy véletlenszerűen elrendezett absztrakt mű 
megalkotása mellett döntött. A színes négyzeteken 
áthatoló fény a katedrális belső terében különleges 
fenomenont hoz létre. Az elkészült üvegablak fo-
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