
szerez megváltást és föltámadást az emberiségnek. Ábrahámtól csak az az Isten
követelhetett ekkora hitet, aki maga is kész volt Izsákká tenni a Fiát. De Krisztus
napjának csak azok örvendhetnek, akik Abrahám hitével hinni hajlandók.

Abrahám áldozatának emléke nem maradhatott volna fönn, ha nem lettek
volna emberek, akik rezonálni tudtak tentatiójára; nyilván azért, mert maguk is
átéltek hozzá hasonlót. Szent István királyunk emléktelenül halt meg, mert ma
gányos óriásként nőtt ki kortársai közül. Abranámra emlékezett a népe, mert maga
is élte, amit Ábrahám élt, ősének próbatételében saját belső tapasztalásának elő

képét látta, magyarázatát találta meg.
"Kellett lenniük Izraelben koroknak és köröknek - írja Gerhard von Rad -,

amelyek különösen érzékenyen reagáltak Isten történelemirányító gondviselésének
rejtélyeire és paradoxonaira, és különös hangsúllyal ki akarták fejezni azt, amit
ebből élményszerűen megragadtak. A jahvista Ábrahám-történet egyenesen a betel
jesedés sorozatos elmaradásának témáját dolgozza ki: az ünnepélyes szavakkal meg
fogalmazott ígéretek újra meg újra veszélybe sodródnak ebben az elbeszélésben ...

_Az Izsák föláldozásáról szóló história minden előző történetnél szívet szorítóbb.
A legszélsőségesebb belső tapasztalások sávjába merészkedik, ahol maga az Isten
tűnik föl saját művének lerombolójaként, és az ígérettel megajándékozott embert
egészen az Istentől való elhagyattatásig juttatja." - "Kik voltak azok Izraelben 
kérdi ugyancsak von Rad -, akiknek életében, istenkapcsolatában ilyen tapasz
talásokra sor került?" Feleletül a prófétákra mutat. De rámutat arra is, hogy a
Verborgenheit Gottes s a hit belső veszélyeztetettségének tapasztalása az egyház
történetéri is végigvonul. Talán ezért említi meg a legszentebb percekben Abranám
áldozatát a Római Kánon ősi szövege, Ezért kerül a fiát oltárra emelő pátriárka
domborművű képe az ókeresztény szarkofágokra. Ezért beszél, ír róla Kierkegaard,
ezért' foglalkozunk vele mí is.

Kérdezhetnénk, hogy higgyünk Ábrahám hitével a kísértés-próbatétel, az Isten
rejtőzésének vagy csöndjének idején, ha nem volt részünk olyan kinyilatkozta
tásban, mínt Abrahámnak. Nos: a mí hitünkre áll Szent Pál szava. Fides ex audi
tu - hallomásból származik. Épp azokra a kinyilatkoztatásokra épül, amelyeket
közvétlenül nem nekünk, hanem Abrahámnak s hivő közösségünk atyáinak adott
az Isten. Lehet, hogy az emberek tanúságtételén át hozzánk érkező isteni szó hal

,kabb annál, amely fcözvetlenüj Ábrahám lelkébe hangzott. Halkabb, de teljesebb.
Hiszen a hozzánk közvetve eljutott kinyilatkoztatás már Krisztus napjának, a hús
vétnak örömhírével van teli.

BODA LÁSZLÓ

EGYHáZMOV~SZETI SZEMPONT~K I ZSINIT UTáN
Vallásos és liturgikus művészet

A liturgiára vonatkozó zsinati rendelkezések nem szólnak részletesebben a
vallásos és liturgikus művészet határozott elkülönítéséről. Ezt azonban már föl
tételezik. A 122. pontban az instrukció szővege erre enged következtetni, amikor
a "szakrális művészetben" a vallásos művészet beteljesítőjét látja. Az egyház
művészeti témákkal foglalkozó könyvek és tanulmányok többször megemlítik a
különbséget. Nálunk Doromby Károly egyik tanulmánya (Vigilia, 1952) már két
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-évtízeddel ezelőtt kitér erre a problémára és szükségesnek tartja hangsúlyozottan
. -emíítení, hogy " ... az egyházművészet ... semmiképpen sem azonos a vallásos tár

gyú művészettel". Ez a különböztetés él ugyan a köztudatban. de nem eléggé kör
vonalazottan. Pedig az egyházművész vagy a megújításra váró templombelső Iitur
,~ikus tárgyait tervező mérnök ma is találkozik ezzel az alapvető problémával,
éppúgy, mint a terveket megrendelő pap, illetve egyházi közösség,

A vallásos és liturgikus művészet elkülönítése természetesen nem lehet merev.
Bizonyos vonatkozásban kénytelen elvi síkon maradni. Az mindenesetre jól felis
merhető, hogya liturgikus művészet lényegesen nagyobb megkötöttségekkel jár.
..Jellemzője, hogy a szó legjobb értelmében szolgálni akarja a szetit szertartásol~at.

Erre az emlitett liturgikus rendelkezések is utalnak. Igen fontos tehát, hogy meg
feleljen a templomi alkalmazás feltételeinek. A szakrális művészet alapvető' kö
vetelménye, hogy - mint Doromby mondja - "összhangban legyen az egyház
szándékával és tanításával", A vallásos művészet egyéni vallásos érzést vagy él
ményt közöl, a liturgikus művészet a közösség áhítatának kifejezője. A vallásos
művészet témakörében megtaláljuk Istent, Jézus Krisztust, a szenteket vagy I1Z

üdvösség történetének eseményeit. Az ilyen művek lehetnek művészlleg rangosak,
kvalitásosak, mégsem feltétlenül alkalmasak a liturgikus használatra. A vallásos
művészet ugyanis szinte teljesen kötetlen. Az alkotó szubiektív hajlamainak, pil
lanatnyi hangulatának indítására éppúgy keletkezhet vallásos mű, mínt tartós hit
'ből, személyes, belső meggyőződésből. A vallásos művészet területére tartozik pél
daul Ady valamelyik istenes verse, Kondor Béla egy zöld tónusú keresztre feszí
tett Krisztusa vagy a zenében Kodály Psalmus hungaricusa. Egyik sem sorolható
azonban a liturgikus művészet körébe.

Különös, de előfordul, hogy egy liturgiailag egyébként kifogástalan vallásos
mű pusztán külsődleges okokból nem kerül az egyházrnűvészetbe, Például a kép
mérete nem megfelelő, vagy pedig a zenei rnű időbeli kategóriája az, ami túllépi
a megkivánt kereteket. Beethoven Missa solemnise is főként hatalmas méretei
miatt kívánkozik előadóterembe. Templomi előadása - ha a megfelelő követel
mények biztositva vannak - színtén lehetséges ugyan, de a liturgia keretein kí
vül. Általánosabbak persze az olyan jellemző vonások, amelyek a vallásos művet

belső adottságai alapján zárják ki a liturgikus művészetből, Van vallásos zene,
amely hangvételével nem felel meg a "szentzene" követelményeinek. Van kép vagy
szobor, amely vallásos témájú ugyan, de élményét tekintve merőben szubjektív,
vagy egy beteges lélek vallomása, amely pszichopatológiai jellegével, torz vonásai
val sérti az egészséges vallásos érzéket. Ennek következtében nem alkalmas arra,
bogya hivő közösséget Istenhez emelje.

Szükséges azonban ez a megkülönböztetés azért is, hogy másfelől jobban meg
tudjuk ítélni a vallásos művek sajátos jelleget, hogy ne várjuk tőlük azt, amit
jellegüknél fcgva nem várhatunk, minthogy nem liturgikus céllal készültek. Ró
nay György Júdás című színjátéka például vallásos témájú, a középkori népi
passiójátékok ihletésére íródott, de nem templomi, liturgikus előadás szándékával.
Nyelvében azért szókimondóbb, az élet realitásait leplezetlenebbül átfogó színjáték,
akárcsak a hajdani passiók, vagy akár Claudel egyik-másik műve. Az ilyen szó
kimondó nyelvezet a hasonló szándékú darabokban a művészi ábrázolást szolgálja,
Aki. viszont csak a templomi vallásosság vagy a liturgikus nyelv stíltzáltsága
szemszögéből olvassa, könnyen félreérti a művet, esetleg botránkozik is rajta.

A vallásos és liturgikus művészet határozott megkülönböztetése persze nem
mentes a problémáktól. Fölvetődik a kérdés: lehet-e az ars sacra egyáltalán igazi
művészet, ha az alkotót előírásokkal köti meg? Mert az egyházművészet - mínt
említettük - megköveteli az alkotó részéről a körülhatárolt feladato khoz való
alkalmazkodást. Vajon nem megalkuvás ez? Nem jelenti az egyéniség feladását s a
hiteles élmény mellőzését? Nem jelenti valamilyen alacsonyrendű, .Jcözízlés" ki
szolgálását? Az egyházművészet nem követel ilyet az alkotótól. Megkívánja viszont,
hogy a művész bizonyos tekintetben lépjen ki a maga sajátos. zárt világából. Nem
azért, hogya művet megfossza személyes hitelétől,élményszerűségétől. Sokkal
-inkább azért, hogy az alkotó a tárgyi követelményeket magáévá tegye, azokat át-
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gondolja és átélje, Mert így képes arra, hogy rnűvészí értékű, egyéni Invencíójú,
de egyben a liturgikus célnak megfelelő művet alkosson. Ehhez szükséges a litur
gia, sőt a korszerű teológia -ismerete, legalábbis a feladattal kapcsolatos kérdések
ben (erről még bővebben lesz szó), Egyházművészeti képzettség híján szelgálhatja
ezt a rnűvész és a hozzáértő pap párbeszéde, amely biztosítja az alkotás személyes
átélésének tárgyi feltételeit. Az is előfordulhat, hogya szakrális feladattal meg
bízott művész gyakorlatilag nem vallásos, de kész bizonyos belső átalakulásra,
melyet a feladat megkövetel. Matisse és Léger is úgy alkotott liturgikus vonátko
zású műveket,'mintha "önmagát győzte volna le". Az is előfordult már, hogy
ateista színész játszotta filmen a szentet, mégpedig igen meggyőzően.

Mindezek kétségtelenül kivételes esetek. Az igazi egyházművészet csak hitből

és belső meggyőződésből fakadhat. Mert mint Somogyi Antal megfogalmazta: "Csak
a hiteles élménynek van meggyőző ereje". A strukturalista szemlélet legföljebb
arra figyelmeztet, hogy ezt ne az alkotó mondja el, hanem a mű,

A szubjektív világ féltése akkor sem indokolt, ha liturgikus művészetről van
szó. Az igazi művészet ugyanis lényegesen többet ad, mint az egyéniség exhibi
cionista kívetítését, Az egyérten kívüli valóságról vall, közösségek élményét fe
jezi ki egyéni módon. A vallás irányában fogékony alkotónak tehát aligha kell
féltenie művészetét, ha az tárgyi követelményekhez, előírásokhoz igazodik a szak
rális keretekben. A liturgia szolgálatában is alkothat egyénit és művészit, akkor
is, ha a közösség áhítatának válik kifejezőjévé.

Esztétikai döntés - A szempontok ütközése

Az egyházművészet éppen megkötöttségei, objektív követelményei miatt a meg
oldásí szempontok feszültségi terét teremti meg. Esztétikai mérlegelést és döntést
kíván. Megkövetel továbbá bizonyos érzéket a helyes állásfoglaláshoz. A fölme
rülő szempontok ugyanis több vonatkozásban ellentétes igényeket támasztanak,
miritegy dialektikus formában jelentkeznek. Mind a tervező, mind a megrendelő.

illetve a rnűalkotás befogadásában érdekelt közösség találkozik tehát azzal a je
lenséggel, melyet a "szempontok ütközésének" nevezhetünk.

Vegyünk csak néhány típusos példát. Az alkotó egyéni elképzelése olykor üt
közik a liturgikus előírásokkal vagy a közösség igényeivel. Vannak igen kvalitá
sos tervek, amelyek egyházművészeti vonatkozásban sem számolnak eléggé a kör
nyezet adottságaival. Az elgondolt forma ütközhet a rendelkezésre álló anyag mi
nöségével, kötöttségeível. Vagy pedig - amiről alább szólunk -- az egyszerű

forma szembe kerül az egyénítés követelményeível. Az sem ritka eset, hogy egy
nagyszabású elgondolás szerényebb anyagi keretekkel találja magát szemben. Elő

fordul, hogy a szentély tágas és magas térsége tömbszerű formát igényelne a szem
benoltárbeáUításakor, a rendelkezésre álló faanyag viszont inkább az áttört for
mákhoz alkalmas. A kőből, márványból készült szembenoltár körül a fából ké
szült ambó s a sedilia csak stílustöréssel oldható meg stb.

Olyan szempontok ezek, amelyek egybehangolása egyáltalán nem kőnnyű, s a
tapasztalat szerint többnyire heves vitákat szokott kiváltani. Még az egyházmű

vészeti bizottságok tagjainak megbeszélése is azt tükrözi, hogy bizonyos esetekben
a döntés lassú folyamat eredménye, mert különféle szempontokra kell tekintettel
lenni. Ebben a vonatkozásban kétségtelen hasonlóság mutatkozik az etika és az
esztétika között, "Az etikai döntések kérdéseit azonban az egzisztencialista filozófia
részletesen kidolgozta. Esztétikai téren az ilyen döntések nagyrészt még mindig a
jó érzéken múlnak, bár kétségtelenül vannak elvek, amelyekre támaszkodni le
het. Az elvek alkalmazása azonban épp az említett szembenállások miatt válik
nehézzé.

Hogy milyen problémák adódnak a szempontok ütközéséből. arra vonat
kozóan igen tanulságos tapasztalatai vannak a múfordításnak.. Az idegen nyelvú
versek műfordítói jól tudják, hányféle szempont merül föl ilyenkor, s hogy vala
mennyi szempontnak eleget tenni lehetetlen. Ekkor jelentkezik az esztétikai dön-
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tés igénye, amely arra irányul, hogy a műfordítás a lényeges szempontokat jut
tassaérvényre a kevésbé lényegesekkel szemben. Ismert példa Tóth Árpád neve

4zetes Verlaine-fordítása, az Úszi dal, amely a francia nyelvű vers lényeges elemét,
zeneiségét (abban is a gordonkázó o magánhangzókat) adja vissza nagyszerűen.

Ehhez hasonló esztétikai problémákkal találkozunk templomaink belső te
rének megújításánál. a tervek elbírálásánál, a liturgikus tárgyak térbeli elhelye
zésének vitái során. A fő törekvés itt is az, hogya lényeges szempontok jussanak
érvényre a kevésbé lényeges szempontokkal szemben. Az ilyen esztétikai döntések
nél nem tagadható az érzék fontossága. Nem elég azonban az ilyen vélemény: "Én
ügy érzem, hogy ..." Fontos szerep jut tehát az értelmes megindokolásnaf, amely a
rnűvész és a megrendelő, illetve az egyházi közösség párbeszédében az érzések kü
Iöní'élesége és változékonysága közepett rendet tud teremteni, elősegítve a meg
felelő megoldást. Mert ilyen esetekben a tekintélyekre való hivatkozás sem ele
gendő.

Az egyik legáltalánosabb problémát a forma típusos és egyéni jellegének üt
közése veti föl. Ismert dolog, hogy a modern egyházművészet mennyire kedveli
az egyszerű formákat, ugyanakkor pedig mennyíre kerülni igyekszik a sablonfor
mákat. Csakhogy minél egyszerűbb az esztétikai forma, annál kevésbé egyéníthető!

A két szempont tehát nyilván ütközik. Vegyünk egy szélsőséges példát. A kocka
vagy a gömb a legegyszerűbb geometriai forma, mindkettő egyénitése épp ezért
csak akcidentális, külsődleges lehet (azzal például, hogy anyagukat vagy méretüket
változtatjuk meg). Itt azonban az egyszerűség nyilván akadálya az egyéni meg
formálásnak.

Alkalmazzuk ezt a szembenoltár esztétikai formájára. A döntés problémája itt
is jelentkezik. A Iegegyszerűbb, típusos forma a kő esetében általában a vastag
menzalap, tömbszerű tartó részen. A fából készült menzalap esetében többnyire
a kétoldalt elhelyezett vastag deszkalap-lábazat nyer alkalmazást. Utóbbinál az
üres középrész ad variációs esélyeket, lehetőleg a fa természetes erezetének és lap
formájának felhasználásával, segítségül híva a modern építészet, valamint egyház
művészet ilyen vonatkozású eredményeit, tapasztalatait. Az igazi egyénítés struk
turális jellegű, tehát a terv szerkezeti elemeiben mutatkozik meg. Ugyanakkor
funkcionális, azaz tekintettel van a liturgikus tárgy rendeltetésének szempontjaira.
Ehhez képest csak külsődlegesen egyénítí a formát valamely felírás vagy a litur
gikus tárgyra (oltár, ambó) helyezett díszítő elem, szímbólum (pl. a Krisztus-rno
nogram), Adott esetekben ezzel is be kell érnie a tervezésnek, de jó, ha az eszté
tikai alapproblémák tudatosulnak.

, Már Guardini rámutatott a liturgikus művészet alapvető kettősségére. amely
feszültséget hoz létre az objektív igény és az egyéni formálás szempontjai között.
Az ellentétes tendenciákban keresni kell az egyensúlyt. Ha ugyanis a terv elto
lódik a közös jegyek irányába, könnyen sablonossá válhat; abba a kísértésbe esik,
hogyegyszerűen átvegye a meglevő, típusos formákat. Ha a terv csak az egyéni
ség szempontjaira figyel, könnyen az öncélú formalizmus áldozata lehet. A két
szempont egyensúlyának klasszikus példái agótiltus katedrálisok. Azonos stílusban,
azonos struktúrával, azonos funkciót betöltve tudnak olyan egyéni formákat föl
mutatni, mint a párizsi Notre Dame, a kölni dóm vagy a bécsi Stephans Dom.
De ugyanezt el lehet mondani a modern templom-építészet jó néhány remekéről is.

Ezek az ismert példák segítik tisztázni a mai egyházművészet számunkra
adódó problémáiból azokat a szempontokat, melyeken gyakran vitatkozunk egy-egy
szembenoltár, ambó, pasztofórium stb. tervével kapcsolatban. Vannak persze ter
vek, amelyek gyanútlanul siklanak el az említett esztétikai problémák mellett,
s a belső érzék nem bizonyul mándig elégséges eligazító normának.
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A hivő közössé&" szerepe

A szempontok ütközésének igen jellemző típusa a rnűvész és a hivő közösség
szemléletenek gyakori különbözése, Sokfelé tapasztalható, hogy az új formákat a
hivek idegenkedve fogadják, Az alkotó ilyenkor úgy érzi, hogy ki van szeigál
tatva egy olyan közösség ízlésének, amely zömében alig ért a múvészethez, vagy
egyszeruen képtelen szabadulni a hagyományos, megszekott ábrázolásmódok kép
zeteitől. Ilyen tapasztalatok birtokában hajlamos arra, hogy a hivő közösségben
ne lásson mást, mínt alkotó egyémségének újabb akadályát.

A két szernléletmód feszültsége olyan problémákat vet föl, amelyekre keresni
kell a megoldást. Két fontos szempont míndjárt leszögezhető. Egyfelől nem lehet

.ketséges, hogy a művészí igényt nem szabad feladni. Másfelől a hivő közösséget
nem lehet mellőzni, azon a címen, hogy úgysem ért az egyházművészethez. A mű

vész elmegy, a hívek pedig ott maradnak és ők használják a templomot, malyben
a közösség áhítata főszerepet kap. Az egyházról szóló zsinati rendelkezések is ki
térnek erre. A hivő embereknek - szögezí le a konstitúció - "hozzáértésükhöz
mérten módjuk van rá, hogy véleményt nyilvánítsanak az egyház javát illetően".

Ez a jog gyakorlatilag a képviselő-testület közvetítésével szokott érvényesülni. De
hogyan szolgálja ez valóban a művészet és az egyház "javát"?

Fontos szempont a hívek előkészítése (kozös megbeszélések, vetítés). Erre szép
példákat sorakoztat föl a gyakorlat. Vannak persze hiányosságole is ezen a téren.
- Egy másik, idevágó szempont viszont kevésbé tisztázott. Nincs eléggé elren
dezve, hogyan kapcsolódhatnak be a templombelső megújításába az egyházközség
hez tartozó iparos szakemberek? Mert az volna az ideális, ha az új liturgikus tár
gyak az ő közrernűködésük nyomán kerülnének a megújuló térbe. Sok helyen ez
természetes. Sajnálatos viszont, hogy számos esetben előfordul a kontárrnunka is,
ha az ilyen műves (asztalos, fafaragó, kovácsoltvas formáló) kellő hozzáértés nél
kül, magára hagyatva "tervez" és állít be a templomba ambót vagy más liturgikus
tárgvat. sőt esetleg festési feladatra is vállalkozik. Ezt nyilván nem lehet meg
engedni. Előfordul viszont az is, hogy a vissza'élések nyomán egyes helyeken le
mondanak a helybeli iparos szakember közrernűködéséről, Pedig kellő irányítás
esetén elkerülhető a nem kívánt öntevékenység. A körültekintő tervezés lehető

séget ad az ilyen képességek gyümölcsöztetésére, megadva a kellő irányítást.
A tapasztalat szerint a hivő közösséghsz tartozó iparos szakember nem egy

esetben még az anyagok (kő, vas, fa) felhasználásával kapcsolatban is hasznos
tanácsokat tud adni. Egyes esetekben pedig meglepő érzékkel szól hozzá a litur
gikus tárgyak esztétikai formáihoz. A hivő közösség tagjainak ilyen megbecsülése,
képességeik tiszteletben tartása és fölhasználása a zsinati határozatok szellemében
szolgálja a hivő embernek egyháza életében való tevékeny részvételét. A világiakra
vonatkozó rendelkezések értelmében a lelkipásztornak úgy kell vezetnie a híveket,
hogy azok "hozzájárulva az egyház [avához", vele együtt munkálkodjanak a "kö
zös mű érdekében".

Formák és asszociációk

Mind elméleti, mind gyakorlati szempontból többször fölvetődik az egyházmű

vészeti alkotásokkal kapcsolatban, hogy milyen asszociáci6kat ébresztenek a szem
lélőben. A legegyszerűbb hivő éppúgy érzékenyen reagál például a liturgikus tár
gyak keltette asszociációkra, mint az esztétikailag képzett szakértő. Az utóbbi
érthető. A művészetben ugyanis jól ismert jelenség, hogy az alkotás nem mond
ki mindent, hanem megindítja bennünk az asszociációk termékeny kapcsolatait.

. Az a tény azonban már meglepő. hogy az egyszerű ember és az esztéta ítélete
mennyíre képes találkozni ebben.

Persze a liturgikus céllal készült művek tervezőjét sem lehet minden tekin
tetben felelősnek tartani. Közismert pszichológiai tény ugyanis, hogy a képzettár-
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sitásnak merőben szubjektív oldala is van. Tehát a szernlélőn is múlik, míre asz
szociál. A gondos tervezés mégis ügyel arra, hogy a kép, szobor vagy a liturgikus
Lerendezésí tárgy ne keltsen szakrális rendeltetésétől idegen asszociációkat. Zavaró,
ha Szent Józsefet csak baltával ábrázolja a kép vagy szobor. Nem szerenesés az
íróasztalhoz hasonló, a kony ha asztalszerű, még kevésbé a zsúrasztalt idéző szem
oenoltár, sem a kottatartó asszociációját keltő legile.

A szimbólumokkal kapcsolatos viták, megbeszélések szintén lényegében az
.asszociációk problémájával kapcsolatosak. Mire gondol a mai ember e,gy bárány
szunbólum láttán?' Ebreszt-e termékeny asszociácíót a hal-szimbólum ? Milyen
Jl:épzetek társulnak ma a Szentlélek galamb képében való ábrázolásához? (Egy
ISKolásnak az esztergomi Keresztény Múzeumban erről a békegalamb jutott eszébe.)
Igen figyelemreméltó az a következtetés, melyet ezzel kapcsolatban az Országos
.Egyhá2;művészeti Konferencia levont: a hagyományos keresztény szimbólumok kö
züí ma már nem alkalmazható valamennyi azon céllal, hogy valami jellegzeteset
.mondjon a hitről; ezért lehetőleg magát a liturgikus tárgyat (szembenoltár, ambó)
J..ell úgy megforrnální, hogy az egyben szírnbólummá is váljék. Mindez még foko
zottabban kiemeli. a liturgikus formák asszociatív szerepét.

Vizuális teológia

A mai egyházművészetnek egyik legnagyobb problémája - különösen hazai
vonatkozásban - az, hogy megtalálja a kellő összhangot korunk teológiai szem
léletével. Régebben is voltak ilyen problémák, de ezek ma valahogy tudatosabban je
lentkeznek. Tudatosul bennünk a szó-íntormácíó és a kép-információ rokonsága, amely
az egyház életében ugyanazon valóságokra vonatkozik. Ennek következtében fo
kozottan jelentkezik az igény, hogy az egyházmiivészet lépést tartson a teológia
1ejlődésével, szinkronban leg1Jen a teológiával, objektiváci.óiban a vizuális teológia
-szerepét töltse be, amennyíben a látás érzékével megragadható formákról van szó.

A zsinati rendelkezések utalnak arra, hogy az egyházművészet fontos feladata
a transzcendens valóság érzékeltetése. A szakrális műveknek arra kell törekedniök,
hogy "a termeszetfölötti igazi jelei és képei legyenek". Mínthogy a magasabb di
menzióba tartozó az alacsonyabb dimenzióba Ievetíthető (pl. kocka a síkba), az
€gyházművészetnek is alapproblémája az érzékfölöttinek az érzékelhetőben való
oiyan cibrázolása, amely az adott korlátolc között a lehető legigazabb és leghite
lesebb, egyben pedig kellően korszerű.

Tudjuk, hogy az egyes koroknak megvan a sajátos szellemisége, világképe,
szernléletmódja. Ismert dolog, hogy mennyíre tükröződött a teológiai szemlélet a
régebbi korok Krisztus-ábrázolásain,. Az ókeresztény bazilikák arany háttérben áb
rázolt, dicsőségbe öltözött Krísztusa után jött a gótika, amely a szenvedő Krisz
tust állította a középpontba, expresszíonísztíkus erővel. A barokk érzelmi dina
mikával áthatott Krisztus-ábrázolásai után a múlt században megfigyelhető a
1eatrális megközelítés jelensége. Igazában két irányból fenyegetett a vizuális teo
lógiától való elidegenedés. Az egyik a reneszánsz, amely a hangsúlyozottan "földi
szépség" igézetében kevésbé fogékonya transzcendens érzékeltetésére, és mítológtaí
-elemeket is bevon az egyházművészetbe (szárnyas angyalkák). A másik az egvéní
rnísztika áhitata, amelyamelIre kihelyezett, tövissel, lánggal "ékesített" Jézus
'Szíve képeken, szobrokon nyilvánul meg. Mindkettő idegen a mai ember szá
mára.

Vajon mi jellemzi korunk szemléletét ebből a szempontból? Számos jel mu
tat arra, hogy ama hivő embere és teológusa Krisztus emberségén keresztül akar
rásejteni Krisztus isteni voltára. Mivel pedig korunk világképét alapvetően jellemzi
a fejlődés gondolata, különleges hangsúly esik előttünk a feltámadás tényére,
amely hitünk látókörében döntő módon érinti a világ, a történelem és az ember
sorsának sszkatologtkus távlatait.
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A keresztre feszített Krisztus e hatalmas teológiai koncepciót tekintve már
nem áll a hivő szemlelet középpontjában úgy, mint régen. A teológia kitágult
szemléletét követi a liturgia és vele az egyházművészet is, amikor előtérbe kerül
húsvét szent titka, a "paschale mysterium". Ez nem jelenti a régi szemlélet taga
dását, inkább szemléletünk módosulását. A kereszten függő Krisztus képe szerve
sebben illeszkedik a megváltás eseménysorának egészébe (születés, halál, feltá
madás), minthogy nagypéntek húsvétvasárnapra utal.

A jelen teológiai szemléletére is jellemző a pozitív beállítottság és a lényeg
kiemelése, ahogyan ez sokban jellemzi korunkat is. Ez a magyarázata annak, hogy
a bűneinktől megszabadító. értünk a kereszten szenvedő és meghaló Krisztus alak
jának centrális szemlelete helyébe iz feltámadt Vdvözítő lép. Ami pedig az ábrá
zolási médokat illeti, különös szerepcsere vehető észre. Az eddig többnyire reáli
san ábrázolt, keresztre feszített Krisztus alakja szimbolikus vonásokkal gazdagodik.
Kapcsolatba kerül például a húsvéti örömhírrel és az egyházzal. "Mert a kereszt
fán Elhunyt oldalából jött elő az egész egyház" - olvassuk a liturgikus konstitú
cióban,mely a kereszt gyötrelmeivel kapcsolatban is - meglepő módon - "bol
dogságot adó szenvedésről" beszél. Másfelől viszont a feltámadt üdvözítő kezében
idegenszerűnek hat a "királyi zászló", amely szimbolikussá stilizálja a husvéti
valóságot.

Ha tehát az egyházművészet megkísérli, hogy lehetőséged szerint vizuális
teológiává legyen, vállalnia kell a szemléletbeli megújulást, amennyiben ez még
nem történt meg. Természetesen nem gondolunk itt a hagyományos, művészi íz
léssel megalkotott feszületek mellőzésére vagy centrális helyükről való elrnozdítá
sára. Attól is sok függ, hogyan nézzük a feszületet, illetve hogyan beszélünk róla.
Ahol azonban az új teológiai szemlélet érvényesítésére lehetőség nyílik, ott érde
mes fontolóra venni a liturgikus rendelkezések említett szempontjait, nem feled
kezve meg arról, hogy a keresztség (újjászületés Krisztusban), az eukarisztia (az
örökélet kenyere), valamint a pünkösdi esemény, illetve jel is utal a "paschale
mysterium"-ra.

Az elmondottakkal kapcsolatban néhány kísérlet: a korpusz nélküli kereszt,
a kereszt fölé magasodo s a föltámadást sejtető Krisztus-ábrázolás, a kereszt-áb
rázolás a föltámadás örömét megérzékeltető háttérben stb. Kevésbé volna ,;szink
ronban a mai teológia szemléletével, ha például nagy felületen egymagában le
begve ábrázolnánk a megdicsőült Krisztus alakját. A mai teológiában és ige
hirdetésben ugyanis hangsúlyt kap a gondolat, miszerint Krisztus feltámadása és
megdicsőülése nem egyedi esemény csupán, hanem egyszersmind a világ és az
ember új életre támadásának hírnöke. Szűk területen persze már aligha nyílnék
lehetőség ennek ábrázolására.

Talán nem fölösleges megjegyezni, hogy a vizuális teológia emlitett szempontjai
megkérdőjelezik a feltámadással kapcsolatos témák absztrakt ábrázolását is. A
mai teológia ugyanis hangsúlyozza, hogy nem a lélek testetlen megdicsőülését kí
vánja kiemelni, hanem a test-lélek egységében létező ,ember átszellemülését.Ezt
megérzékeltetní azonban csak figurális formában lehet: Ez korántsem jelent rea
lisztikus' ábrázolást. Sőt a mai egyházművészet egyik izgalmas problémája épp il
transzcendens dimenziók korszerű érzékeltetése. Ezzel kapcsolatban nyilvánvaló a
szárnyas angyalkák mítologtkus jellege (ennek sohasem volt köze a teológiához).
De magát az angyalt sem kell ma már szárnyakkal ábrázolni. Meg kell keresni a
teológiailag hitelesebb ábrázolási formát. Ha ugyanis elfogadjuk a magasabb lét
dimenziót, ebből hozzánk "átrepülni" nyilván nem lehet, legfeljebb "megjelenni"
lehet a tér-idő dimenziós világban.

A vizuális teológia szempontjainak tudatosítása ilyenformán új ábrázolási mó
dokat nyit meg a ma és a holnap egyházművészete előtt. Ebben a tekintetben
pedig a szakrális művészet egy úton halad a profán vagy a vallásos alkotásokkal ~

a lényeget kereső, a mínél hitelesebb, ugyanakkor pedig mínél egyénibb és spi
rituálisabb ábrázolásmódok irányában.
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