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S. Nagy Katalin: 
Mű – művészet – befogadás

A tanulmány a képzőművészet és szociológia 
alcímet viseli, de tudománytörténeti szem-
pontból is fontos megállapításokat tesz. 
Időről-időre kilép az önmaga által konstruált 
keretből, amely éppen gazdagítja mondani-
valóját, semmint elterelné az olvasó figyelmét. 
Látszólag szigorú a mű szerkezete. A bevezető-
ben a képzőművészet és a szociológia kapcso-
latáról mint önálló szakszociológiáról érteke-
zik, majd a befogadás egyes fázisaival, a be-
fogadói csoportokkal, műfajokkal, témákkal 
foglalkozik, és áttekinti a közvetítő intézmé-
nyek körét, a látogatottság, az eszközhaszná-
lat, az aktivitási formák és a fogyasztási szo-
kások szempontjából. Láthatóan ez az épít-
kezés egy gyakorlott oktató-kutató megköze-
lítésmódja, amely mederben tartja a kalandoz-
ni vágyót, mégis jelentős az a hatás, amelyet 
éppen ezzel a rendszert teremtő szándékával 
kivált.

Legfontosabb kérdése a művészetszocio-
lógiának a társadalom és művészet kapcsolata, 
összefüggéseinek vizsgálata. Ahogyan Pierre 
Bourdieu nézetei és módszerei sem adaptá-
lódtak a művészetszociológiában, ugyanúgy 
a korábbi gondolkodók is csupán részleges 
nyomot hagytak a kutatók felfogásában, 
vizsgálati eszközeikben. Ezt a hiányt igyekszik 
pótolni S. Nagy Katalin, és tárgya, a képző-
művészet-szociológia alkalmas is erre a kísér-
letre: „A műközpontú művészetszociológia 

a művet a társadalmiság egyik megjelenési 
módjaként tételezi, s egyszerre vizsgálja a mű 
struktúráját (formáját, nyelvét, anyagát), a 
művet mint ideológiai képződményt, mint 
kulturális kommunikációs jelenséget, továb-
bá az alkotónak és a befogadónak a műalko-
tásban benne lévő kölcsönviszonyát, mű–
alkotó–befogadó társadalmi szituációját”.

A képek sokkal erősebben hatnak ránk, 
mint a szavak. Ezt az is jól bizonyítja, hogy a 
képeknek mindig is kiemelt jelentőségük volt 
az emberiség történetében a barlangrajzoktól 
és a Biblia Pauperorum-tól kezdve, a refor-
máció sokszorosított grafikáin át, korunk 
képdömpingjéig. A képeket teljesen „betilta-
ni” sohasem sikerült.

Képkorszakban élünk: képek vesznek 
körül bennünket mindenütt, olyan mennyi-
ségben, mint a történelemben ezelőtt még 
soha. A plakátok, reprodukciók, fotók, képes 
újságok, televízió, mozi, képeslapok ontotta 
képáradat az utóbbi évtizedben tovább bővült 
a számítógépes grafika, digitális kamera és 
fényképezőgép, valamint legújabban a mo-
biltelefonok segítségével létrehozható képek-
kel. A hétköznapi emberek maguk is képal-
kotókká válnak.

Nyíri Kristóf szerint a változások lényege, 
hogy a „mentális képalkotás képessége ismét 
növekvőben van”, és az emberek „kezdik ma-
gukat otthonosan érezni a képek körében, a 
képekkel való tevés-vevés olyan gazdag ta-
pasztalatára tesznek szert, amely példátlan az 
írott történelemben”. Emellett „korunk szá-
mítógépes alkalmazásai is változást gerjeszte-

nek: a könnyű képalkotás lehetőségét, a képi 
kommunikáció egyre mindennaposabbá vá-
lását” (Nyíri Kristóf). Az ’ikonikus forrada-
lom’ magasabb szintű kommunikációt teremt 
meg az emberek között, amely talán a jövőben 
visszaadhatja a személyes kapcsolatok benső-
ségességét, a kis közösségek intimitását. Nyíri 
Otto Neurath-ot idézi: „A szavak elválaszta-
nak, a képek kapcsolatot teremtenek”.

A művészet és a társadalom kapcsolatát 
taglalva mind a kultúra szociológiája, mind 
a kulturális antropológia művelői azon a 
véleményen vannak, hogy érdemes újra és 
újra visszanyúlni a kreativitáshoz mint a 
megválaszolandó kérdés forrásához. A kultú-
rakutatók szemlélete azonban eltér a klasszi-
kus társadalomtudományi megközelítéstől, 
mivel a kreativitást nemcsak mint tevékeny-
séget, hanem mint benyomást értelmezik, 
ezzel az élményt állítják középpontba. Ez 
lehetőséget ad arra, hogy mind a kultúrát 
(esetünkben a művészetet), mind a társadal-
mat, gazdaságot széles értelemben és a befo-
gadó szempontjából tökéletes élménynek 
(Csikszentmihályi Mihály) tekintsék. Korun-
kat úgy is jellemezhetjük, mint az anómia és 
a devianciák világát, ahol az élmények töre-
dezettek, hiszen a társadalmi normákban 
diszkontinuitás keletkezik, a társadalmi lény 
pedig mindinkább individualizálódik, és 
közben egyre erőteljesebben elidegenedik. Az 
áramlatélményt nemcsak az anómia nehezí-
ti, hanem a depriváció is. Ez történt a nyolc-
vanas évek végén a magyar társadalom eseté-
ben is, amikor a gazdasági és a politikai 
szerkezet felbomlott, a kultúra átalakult, és 
döntően a piacgazdaság és egy sajátos szabad-
verseny korlátozta az alkotói és a befogadói 
oldalt egyaránt, de hasonló nehézséget jelent 
a kreativitás és a flow szempontjából a gyors 
gazdasági fellendülés is.

A művészeti észlelés szociológiai elméle-
téről szólva S. Nagy Katalin Bourdieu-ra 
hivatkozik, aki abból indult ki, hogy „vala-
mely műalkotás észlelése minden esetben 
tudatos vagy tudattalan desifrírozó műveletet 
feltételez”. Tökéletesen „közvetlen és adekvát” 
megértés pedig csak akkor jöhet létre, „ha az 
alkotó által a művében mozgósított kultúra 
azonos azzal a kultúrával, illetve pontosabban 
művészeti kompetenciával, amelyet a néző 
mozgósít a mű desifrírozásakor”). Ha a néző 
nincs birtokában a megfelelő jeleknek, bekö-
vetkezik a félreértés. Nem veszi észre, hogy 

„kódolt – éspedig egy másik kód szerint kódolt 
– közleményekkel van dolga…, és a minden-
napi észlelésben megszokott tárgyak desifrí-
rozására használt kódot” alkalmazza. Bourdieu 
szerint ezzel magyarázható, hogy a megfelelő 
kompetenciával nem rendelkező befogadó-
ban erős az ábrázolás realizmusa iránti igény.

A legkevésbé művelt néző csak az Erwin 
Panofsky által jellemzett első befogadási szin-
tig tud eljutni, ami „megcsonkított esztétikai 
élményt” eredményez. A kulturális vakság 
tehát a „dekódoláshoz” szükséges eszközök 
hiányának az eredménye.

A művészeti kompetencia pedig nem más, 
mint azoknak a művészeti felosztási elveknek 
az előzetes ismerete, amelyek segítségével a 
műalkotást a művészeti univerzumban el 
lehet helyezni. Kifinomultságának fokát az 
jelzi, ha a befogadó több egymás utáni felosz-
tást is el tud végezni ezen a rendszeren belül. 
A kompetenciát az egyén családi neveltetésé-
nek és társadalmi helyzetének köszönheti, és 
a referenciacsoport diffúz nyomása tartja fenn, 
támogatja és erősíti.

Ahogyan a digitális társadalom megváltoz-
tatja az egyén kontrollját és kreativitását, úgy 
az élményvilága is átalakul, mondja Dessewffy 
Tibor, ezzel az alkotásnak és általában a cse-
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lekvésnek új teret engedve, illetve biztosítva. 
Visszatekintve a kultúra szociológiájának és 
a kreativitás vizsgálatának történetére, az 
utóbbi másfél-két évtizedben megtöbbszörö-
ződött azoknak a vizsgálatoknak a száma, 
amelyek megerősítik azt az alaptételt, hogy 
az egyén veleszületett generatív és kreatív 
készségei szinte korlátlanul fejleszthetők. Ez 
a tulajdonságunk megjelenik a tudástartal-
mak befogadásában, rugalmas összerendezé-
sében, a szorongások és feszültségek egyéni 
és egyedi oldási képességében, valamint az új 
élmények létrejöttében. A kérdés mindig az, 
milyen szélességben és mélységben képes az 
ember ezt a belső lehetőségét kihasználni. 
Hogyan tudja érvényesíteni azt a vágyát, hogy 
valami kivételeset, valami speciálisat hozzon 
létre, melyben megtestesíti a világról alkotott 
felfogását, ugyanakkor megmutatja egyedi 
jellemvonásait és a kapcsolódásokat, mellyel 
mint individuum a közösség felé nyit.

A befogadói típusokkal kapcsolatban lé-
nyeges a szerzőnek az a megállapítása, hogy 

a művészettel szembeni társadalmi bizalmat-
lanság egyik forrása az, hogy az alkotás folya-
matában csakúgy, mint a befogadáséban, 
domináns szerepük van az érzelmeknek. Eb-
ből a szempontból csoportosítja a közönséget, 
és nagyon plasztikusan írja le az egyes típu-
sokat, a szakértőktől a laikusokig. A képző-
művészet-szociológia és a befogadás szem-
pontjából fontos fejezetei a műnek a képérzé-
kenységről, a természethűségről és az avant-
garde-ról írott alfejezetek. Olvasatomban 
tehát S. Nagy Katalin műve többfunkciójú, 
a képzőművészet-szociológia egyik megke-
rülhetetlen hazai forrásaként kezelendő, 
összegzi a fontosabb magyar kutatásokat, és 
ösztönzi a kultúra- és művészetszociológiával 
foglalkozókat újabb, az egyes műfajok, alko-
tások és befogadóik kölcsönkapcsolatának 
vizsgálatára. (S. Nagy Katalin: Mű – művészet 
– befogadás. Budapest: Gondolat Kiadó, 2007, 
140 p.)

Tibori Tímea
szociológus

Erdő Péter: Az élő Egyház joga
Giotto freskójának részlete – Peñaforti Szent 
Raymund, a kánonjogászok védőszentje – ta-
lálható Erdő Péter bíboros, prímás, érsek 
legújabb magyar nyelvű könyvének védőbo-
rítóján. A kötet tavaly látott napvilágot, a 
szakíró korábbi és újabb tanulmányaiból 
nyújt át egy csokorra valót.

Az előszóban a szerző hangsúlyozza, hogy 
olyan írásokat közöl, amelyek a kánonjog 

„egy-egy aktuális, nyitott kérdésére keresik a 
választ”. A munka a hatályos egyházjog széles 
horizontját fogja át, mivel a negyvenkét ta-
nulmány a tudományág szinte minden terü-
letét érinti. Az írások nem csak tartalmuk, 
hanem keletkezésük időpontját illetően is tág 

időbeli vertikumot ölelnek fel, mert a legko-
rábbi mű 1984-ben, míg a legkésőbbi 2006-
ban jelent meg. 

Az auktor több mint húsz év válogatott 
szakirodalmi „termését” a II. János Pál pápa 
által kiadott, napjainkban is hatályos Codex 
Iuris Canonici könyveinek megfelelően rend-
szerezi, ismerteti. Az első fejezet Általános 
fogalmak és szabályok cím köré csoportosított 
öt értekezése mintegy bevezetőül szolgál a 
következő fejezet törzsanyagához, a tizenki-
lenc tételt számláló, az Isten népének jogi 
szervezettségét ismertető részhez. Itt különösen 
kidomborodik a szerző interdiszciplináris 
látásmódja, mivel a különböző szaktudomá-
nyok kiváló ismerőjétől mély elméleti meg-
alapozást kapunk a kánonjog intézményeiről, 

ezek rendszerbeli elhelyezkedéséről és a közöt-
tük lévő leheletfinom összefüggésekről.

A könyv cezúrája A tanító Egyház című 3. 
fejezet, amelynek két tanulmánya utat nyit 
A megszentelés feladatának gyakorlása fejezet-
cím alatti hét írás kibontásának. A nemzet-
közi hírű tudós az utolsó kilenc dolgozatát 
megosztja az Egyházi vagyon-, büntető- és el-
járásjog – a kötetet lezáró három fejezet – kö-
zött, érintve olyan témákat (pl. házasságren-
dezés), amelyek az egyre növekvő, de még így 
is kevés hazai kánonjogászon kívül szélesebb 
körben tarthatnak közérdeklődésre számot. 

A tanulmánykötet kitűnő minőségű papí-
ron tárja elénk a szellemi muníciót; különö-
sen értékesek azok a cikkek, amelyek ma gyar 
nyelven itt jelennek meg először. A munká-
ban alkalmazott mértéktartó tipográfia és a 
jól sikerült védőborító hangsúlyozza azt az 
alkalmat, amely az apropóját szolgáltatta a 
mű megjelenésének: a Pázmány Péter Kato-

likus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális In-
tézete fennállásának a tizedik évfordulóját.

Ez az ünnepi esemény nem jöhetett vol-
na létre, ha Erdő Péter az édesapjától – akinek 
utolsó munkatársként a múlt század közepén 
be kellett zárnia a Pázmány Péter Tudomány-
egyetem jogi karán az egyházjogi tanszéket –, 
nem veszi át jelképesen a kulcsot, hogy majd-
nem fél évszázad elteltével az Apostoli Szent-
szék segítségével újra megnyithassa Budapes-
ten – igaz, hogy pár utcával arrébb – az inté-
zetet, amely immár tízesztendős múltra tekint 
vissza. Így az intézetalapító oktatói tevékeny-
ségével hozzájárult ahhoz, hogy a ta nít ványai 
is nemzetközi szinten elismert egyházjogi 
publikációkkal öregbítsék a szellemi műhely 
hírnevét. (Erdő Péter: Az élő Egyház joga. Ta-
nulmányok a hatályos kánonjog köréből. Bu-
dapest: Szent István Társulat, 2006, 544 p.) 

Bóka Zsolt
egyházjogász 

Csáki György – Farkas Péter (sz.): 
A globalizáció és hatásai 
Globalizációértelmezések: „áldás vagy átok”?

A globalizációt elemző szakirodalomi termés 
– noha az 1991–2001 közötti termékenység 
mértékét már nem éri el – továbbra is nagy 
léptékkel duzzad. A termés bősége dacára, a 
nehéz kérdések döntő többsége nem kapott 
megnyugtató választ. Ennél kisebb baj, hogy 
az ambiciózus értelmezési kísérletek amúgy 
sem eredményezhettek konkrét nemzetközi 
globális összefogást (legfeljebb cselekvési ter-
veket papíron) még a legégetőbb területeken 
sem. Az elmúlt két évtizedben tovább sűrű-
södtek a globális problémák. A 2007-ben a 
nemzetközivé duzzadt hitel- és pénzügyi vál-
ság, amely az USA-t a recesszióközeli állapot-

ba, és vele a világ vezető tőzsdéit régen nem 
tapasztalt tartós mélyrepülésbe küldte, a befe-
jezetlen iraki és afganisztáni háború, a dohai 
és genfi WTO-tárgyalások sokadik kudarca 
különös, de inkább szomorú aktualitást ad a 
Politikatörténeti Intézet és s Napvilág Kiadó 
gondozásában megjelent A globalizáció és 
ha tásai, Európai válaszok című tanulmánykö-
tetnek. A könyv egy alapjaiban multidiszipli-
náris közelítésű, de csak nagy vonalaiban 
egységes szemléleti keretbe foglalt tanulmány-
együttest kínál, amely összességében egy, a 
sokágú globalizációkutatások számos új ered-
ményeit felmutató, érett szerzőkollektíva 
igényes munkáját dicséri. A nemzetközi kap-
csolatok, a politikatörténet, az eszmetörténet, 
a politológia, a szociológia és a közgazdaság-
tan (nemzetközi gazdaságtan és világgazdaság-
tan) szűkebb diszciplínáit képviselő tanulmá-
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