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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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gadtatása ugyanakkor rendkívül végletes volt a 
közösségen belül. Köln egykori érseke, Joachim 
Meisner kifogásolta a megvalósult műalkotást, je-
lezve, hogy az akár tartozhatna mecsethez vagy bár-
milyen más vallású imaházhoz is.4 A kritikák elle-
nére, véleményem szerint, Richter üvegablaka 
eszköz lehet arra, hogy új megvilágításba hozza a 
gótikus rózsaablakok teológiai üzenetét. 

A másik nehezen elfogadható kategóriába az új 
médiumok felhasználásával készült műalkotá-
sok esnek. Figyelemre méltó példa lehet Bill Viola 
oeuvre-jéből két videóoltárkép a londoni Saint Paul’s 
Cathedral anglikán templomterében. A Martyrs 
(2014) és a Mary (2016) című videómunkák az első 
olyan mozgóképek Nagy-Britanniában, amelyeket 
hosszú távra helyeztek el templomtérben. Olykor 
anglikán szertartásokat is vezetnek előttük, bevonva 
őket a liturgikus életbe. A Martyrs (2014) című vi-
deóinstalláció a katedrális déli kórusában találha-
tó. A négy panel egy-egy magányosan szenvedő ala-
kot ábrázol, akik az őselemek, a föld, a szél, a tűz 
és a víz áldozatául esnek. Mindegyikük csendben 
tűri a megpróbáltatásokat, végül sértetlen testtel, 
a hitük ereje által elnyerik a szabadulás kegyelmét. 
A mozgóképek folyamatos jelenben játszódnak, az 
újramesélésben tárul fel előttünk a négy történet. 
Nem csupán a középkori ikonográfiából ismert kép-
témát kívánják megjeleníteni a mai kor eszközeivel, 
de a hit esztétikájának megváltó erejét is közvetítik 
felénk.5 A katedrálisban tett látogatásom során a mű-
alkotást szemlélve az idő érzékelhető jelenlétté bom-
lott ki előttem, megnyitva a kaput az időtlen di-
menzió felé. A videóoltárkép Szent Pál sorait idézi 
fel bennünk: „Mindenfelől szorongatnak minket, de 
össze nem zúznak, bizonytalanságban élünk, de két-
ségbe nem esünk” (2Kor 4,7–9.17–18). A megkínzott 
szentek az emberi lélek méltóságát testesítik meg, 
így a videómű a vallási vagy politikai nézeteik mi-
att üldözött embereknek is emléket állít. 

A szakrális tér elvárásai magasabbak, mint 
akármelyik múzeumé. Az, hogy a művészet és a 
vallás kritériumrendszere egységre juthat-e benne, 
még bizonytalanabb, mintha mindez egy kiállító-
térben történne meg. Persze akadnak pozitív pél-
dák, amikor a személyes és a szakrális tartalom szé-
pen kiegészíti egymást, de gyakran megesik, hogy 
ez a szintézis nem jön létre. Az egyik eset az, ami-
kor a műalkotás nem illik bele a hely szentségébe, 
ilyenkor a művészet felé billen el az egyensúly. 
A kortárs művek hátulütője talán éppen az lehet, 
hogy azokat nehezebben értik meg a konzervatí-
vabb ízlésű hívek. A másik eset pedig az, amikor 
a giccs elfogadottá válik a szakrális térben. Ebben 
az esetben ugyan a szentség nem károsul, de va-
lójában nem aktualizálja, nem teszi jelenvalóvá azt, 
ilyen módon nehezebben érinti meg a híveket, a 
rossz ízlést közvetíti feléjük. Azonban az is igaz, 
hogy a szentség megnemesítheti a gyengébb szín-

vonalú alkotásokat, melyekre visszahathat a hely 
szakralitása. A lehető legjobb eset az lenne, ha a ket-
tő találkozna és egységre jutna a térben, ez azon-
ban mindkét fél, mind az egyház és a közösség, 
mind pedig a művészek részéről kompromisszu-
mokkal jár. Egyrészről szükség van arra az állan-
dóságra, amit a liturgia kötött hagyományrendszere 
ad, mert ez az, ami biztosítani tudja a folytonosságot 
és változatlanságot. Azonban mindeközben a fo-
lyamatosan változó jelenben a műalkotások for-
manyelvének lépést kell tartania a kor kihívásaival, 
új képi igényeivel. A kortárs szakrális művészet 
nagy kérdése az, hogy vajon létrejöhet-e ez a talál -
kozás a posztmodern kételyek korában. 

Megoldást kínálhat, ha a személyességre, az 
egyé ni hit elmélyítésének elősegítésére koncent-
rálunk. A posztmodern kultúrában a vallás is szét-
töredezettségnek, átmenetiségnek kitett való-
ság. Ez a jelenség a templomterek struktúrájában 
is új igényeket támaszt.6 A kölni Sankt Peter je-
zsuita templom terét ebből a szempontból újí-
tották meg. Friedhelm Mennekes atya a tér érzel -
mi, spirituális dimenzióit hangsúlyozza: „Az 
egyénnek olyan terekre van szüksége, amelyek 
megnyitják a lehetőségeket. A szent hely lehető-
vé teszi számunkra, hogy kilépjünk az akuszti-
kus és optikai zajból, hogy belépjünk egy olyan 
térbe, ahol a csend és a valódi hallás lehetséges-
sé válik.”7 A templom terében meghatározóvá vált 
üresség a látogatóban rezonanciát vált ki. Men-
nekes atya szerint a modern lelkeknek egy olyan 
térre lenne szükségük, amely segítheti őket visz-
szatérni önmagukhoz, saját kételyeiken és kér-
déseiken keresztül. A Sankt Peter templomban 
megjelenő műalkotásokat is a tér ürességének ren-
dezőelvéhez igazították. A baszk szobrászművész, 
Eduardo Chillida Gurutz Aldare (2000) című grá-
nit oltárköve egyszerre műtárgy és a liturgiát szol-
gáló oltár.8 Ez a dinamikus atmoszférát hangsú-
lyozó szándék jelen van a templom közösségi 
életében is: kortárs képzőművészeti kiállítások-
nak, zenei koncerteknek is otthont ad a tér, hogy 
azok új esztétikai formákkal és tartalmakkal 
töltsék meg azt. Ugyan a kölni Sankt Peter temp-
lom esetében is fennállhat a kiüresedés veszélye, 
úgy vélem azonban, hogy amíg a rendezőelv to-
vábbra is a liturgia szolgálatában áll, addig a szak-
rális tér szentsége nem sérülhet. 

Mennekes jezsuita atya művészetpártoló tevé-
kenységéről vált ismertté. A templom terében 
időszakosan egy-egy kortárs műalkotás is helyet 
kap, ezek közül szeretnék kettőt kiemelni. Olafur 
Eliasson Inner Touch Sphere (2015) című műve egy 
tükrökből és színes üvegekből készített világító ob-
jekt, a kiállítás idejére a templom egyik oldalká-
polnájában kapott helyet. Az installáció a sötétbe 
burkolózott középkori falakra különleges orna-
mentikát vetít, a megtört és visszatükrözött fény a 
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jégkristályok szerkezetére emlékeztet, de egyben 
elvont kozmikus jelenség hatását is kelti. 

Egy újabb példa Gerhard Richternek a temp-
lomtérben 2020-ban kiállított Grauer Spiegel (2018) 
című munkája. A kép Rubens Péter keresztrefeszí-
tése (1638) című olajfestményének a helyére ke-
rült, amíg azt restaurálás miatt leemelték az ere-
deti helyéről. A Grauer Spiegel a művész látható 
és láthatatlan valósággal kapcsolatos gondolatát 
fejezi ki. Mivel a tükör csak látszólagos képeket 
mutat, ilyen módon képes megjeleníteni Richter 
kétségeit afelől, hogy vajon amit látunk, mennyire 
felel meg annak, amit érzékelünk a valóságból. En-
nek a jelentésnek a fényében Richter munkája mél-
tán foglalja el a kései Rubens-festmény helyét.9 

Végül szeretnék bemutatni három magyar 
képzőművészeti példát is. A posztmodern ko-
runkban megjelenő csendkápolnák vagy csend-
terek a nagyvárosi lét rohanásában az egyéni ima 
helyszínei lehetnek. Funkciójuk ugyan nem li-
turgikus, de különleges helyszíneken jelölhetik a 
kollektív emlékezet egy-egy kiemelkedő példá-
ját. Egy híres ilyen csendterem a berlini Bran-
denburgi kapuban álló Raum der Stille (1990), 
amelyben Hager Ritta Sugárzó Csend című alko-
tása található. A történelmi jelentésű helyet az uni-
verzális békére való törekvés szakralizálja és 
tölti meg transzcendens tartalommal, ahol az üres 
térben Hager textil képe szinte lélegezni kezd.10 

Lovas Ilona Zehn (2002) című installációja a Stutt-
gart-Merlingen-beli Wendelinskapelle-ben, egy ko-
rábban templomként működő kiállítótérben való-
sult meg. A Wendelinskapelle 1812-ig templomként, 
majd juhakolként, napjainkban pedig galériaként 
üzemel. Sturcz János megállapítása szerint Lovas Ilo-
na kiállításának idejére a tér újra szakrális tarta-
lommal telhetett meg.11 A művész a padlón acélla-
pokra üveglapokat helyezett, templomi padsort 
idézve, az üveglapokba homokfúvott tízparan-
csolatra pedig ostyákat tett. Ilyen módon az Ó- és 
az Újszövetség összekapcsolásával a padokból ol-
tárt készít. A szentély videó-oltárképén a művész 
látható a marhabél kikezelésének folyamata közben. 
Lovas művészetében a marhabél már önmagában 
is sok jelentést hordoz, az ostya használatával pe-
dig az Eucharisztia hiá nyát építi bele a műbe. Az ins-
talláció részeként megjelenő videóperformanszban 
személyes spirituális útra hív meg minket.12 

Mátrai Erik Gömb 02.2 (2013) című munkája a 
velencei Chiesa de San Lio templomban valósult 
meg. A Gömb 02.2 egy helyspecifikus félgömb ins-
talláció, amely UV-reagens papír segítségével veri 
vissza a fényt, s az alatta lévő vizes medencében 
tükröződve egy teljes, 6 méter átmérőjű gömböt 
rajzol ki. Mátrai alkotása Tiziano és Tiepolo mű-
vei közé, a művészet felszentelt terébe került.13 
Gulyás Gábor a Gömb kiállítási katalógusának elő-
szavában felhívja a figyelmet az installáció lé-

nyegére: nekünk kell észrevennünk a velencei ká-
polnában a fénygömböt, és azt, hogy amit látunk, 
az csak illúzió, hiszen valójában csak a tükröző-
dést érzékeljük teljes gömbként. „Túl kell lépnünk 
a ráción — vagy le kell mondanunk a teljesség-
ről. Ez a különleges alkotás (…) a szakralitás meg-
élését kínálja számunkra, de nem a vallási ta-
pasztalat, hanem az esztétikai befogadás révén.”14 

Az, hogy a jövőben miként lesz lehetséges a 
kortárs műalkotások által megragadni a vallás és 
a hit témáit, a szemünk előtt kibontakozó folyamat. 
Jó és rossz példákat egyaránt találunk, azt azonban 
semmiképpen sem állíthatjuk, hogy a mai művé-
szet alkalmatlan volna a szakrális és a keresztény 
témák kifejezésére. Vajon képes lesz-e megújul-
ni a szakrális művészet? Vagy a sok egymás kö-
zött feszülő ellentét végül lehetetlenné teszi azok 
összehangolását? Létezik-e egyáltalán ma is re-
leváns metszéspontja a két területnek? 

OBERFRANK LUCA 
 
Az alkotó jelenleg a Magyar Művészeti Akadémia 
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