
A TEONÓMIA ÉS AZ AUTONÓMIA
A Da Vinci-kód mint szabadságtörténet

Egyik kedves barátom, aki egyáltalán nem kon
formista ízlésítéletei meghozatalaikor, és aki
ezeket a tetszés-nem tetszés ítéleteit minden
külső tekintéllyel, vagy ízlésfórummal nemigen
törődve hoz meg, s akinek mindettől függetle
nül is adok a véleményére, a tőle megszokott
bátorsággal a minap azt állította, hogya DaVin
ci-kód nem is olyan rossz film, mint amilyennek
mondják. Korábban egy másik ismerősömmon
dott valami ehhez hasonlót Mel Gibson Pas
si6jával kapcsolatban. Nem egyértelmű tehát az
ilyen filmek művészi minőségének megítélése.
A filmes jelenség maga világos: bemutatás előtti

hisztéria, aztán nézőszám-csúcsok,majd horri
bilis bevételi összegek - és végül a hatalmas,
jóllakott csönd, amibe csak néha-néha kordul
bele egy-egy (többnyire már amerikai tulajdo
nú) bank betonsötétségű gyomra. Miért van
ezeknek, az ilyen filmeknek zajos fogadtatásuk,
és miért kíséri őket olyan kitörésszerű figyelem,
ami pedig - ha bemegyünk a moziba (film
színházba!) és végigüljük őket - nem járnának
ki nekik? És mitől a hisztéria utáni nagy csönd,
a csalódott hallgatás? Míg Pasolini Máté evangé
liuma nagyjából elkerülte a később már kötelező

felhajtást , addig a későbbi kísérletek a Jézus
Krisztus Szupersztárt6l a Jézus utol56megHsértésén
keresztül a Da Vinci-k6dig már más nyilvános
ságterekben és közvetítettségeken keresztül,
vagyis a média újszerű csatornáiból odalöttyint
ve kerültek a mozivályúk rabszolgafogyasztói
elé. Korábban, Dreyer, Bergman, Bresson hason
ló tárgyú, ezzel a problematikával ("isten")
többé-kevésbé számot vető filmjeinél még nem
létezett az a medializált tér, megdolgozott nyil
vánosság, amiben a későbbi filmek elkészültek,
vetítésre kerültek, majd a feledés homályába
buktak. "Az" a medializált tér még nem létezett,
de létezett egy másik: alakuló állami tévécsator
nákkal, példányszámunkban növekvő filmes
szaklapokkal, jelentőségükben folyamatosan
erősödő filmfesztiválokkal, filmszemlékkel. A
hisztéria, a bevétel még nem került totális
medializálódás (közvetítettség) alá - nagyjából
még az alkotás esztétikai minőségei körül zaj
lottak a lényegi beszélgetések, aztán pers ze a
nyilvánosság különböző csatornarendszerei for
malizálták, "tematizálták" a vitákat.

A következő két-három évtizedben kialakult
a m édiaadat ; az az üzenetegység, ami - hasonló
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természetű társaival együtt - a fogyasztás
mennyiségi szempontjai alapján látszólag sza
bad társulásokat létrehozva: tömegesedett. Infor
mációk, pletykák, botrányok és botránykróni
kák, kritikák és ismertetők hordozójává vált. A
médiaadatok formalizált és lassan a tartalomról
(konkrét műalkotásr ól) leváló ("elszabaduló")
módon hozták létre a tömegkommunikáció, a
tömegesedés társadalmi és kulturális adathal
mazait, terepeit, virtuális jelentőségeit. A sze
mélytelen média-közeg a posztmodern rabszol
gatartó, amihez előzetesen (a siker érdekében)
passzítani kell a művészt, a műalkotást, és
mindehhez diszkréten kondicionálni a fogyasz
Mt. (Aki már rég nem "befogadó" - hiszen
nem ízlésítéletet mozgósít, hanem a médiatáp
lálék egyik szegmenseként fogyasztja az árucik
keket. Mondjuk 4-től 6-ig, majd 6-tól 8-ig
megint valami mást, hasonl ót.) Innen az újszerű

problematika, ami lassan, a mennyiségi elv
(mármint hogy "mindenki" így látja, hogy "min
denki" megnézi stb.) kényszerítő erejének en
gedve konformizálja (és ezzel tömegesíti, fo
gyasztóivá teszi) a műalkotásokra vonatkozó
eleddig befogadói szemléletünket.

A film, mielőtt megérkezne, látható lenne ,
médiaformájában mutatkozik be. Bekőszön - la
kásaink hívatlan látogatója lesz - hiszen hall
gatunk rádiót, nézünk TV-t. Pletykák, botrá
nyok, álviták hoznak létre, gerjesztenek megfe
lelő beetetési, médiaformált (virtuális, média
adatokkal .Jebombazott") felületeket; mint ami
kor a horgász bekukoricázza a horogkörüli víz
felszínt. "Megdolgozom"- mondja jelentőség

teljesen mosolyogva, és már készíti is a merítő

hálót, miközben a táskarádióból szól az Önök
kérték. A médiaetetés természetesen része a ter
mék piacra dobásának. "Megfelelő helyre zuty
tyantott kukorica nagyszámú sügér vagy harcsa
kifogását biztosíthatja" - így a média-horgász
könyv. Nézegetjük tehát a magasból hulló in
gyen-kukoricát (hírt, pletykát, álbotrá nyt) és ta
nakodunk, melyiket együk meg és melyiket ne.
A képlet csak látszólag bonyolultabb akkor,
amikor adaptációról van szó . (Az adaptáció ké
szülhet sikeres vagy sikertelen irodalmi, vagy
más művészeti ág által ajánlott eredetiből. Ha
sikertelen az alapmű, a producer, a rendező,

vagy egy jó forgatókönyvíró tehetségét dicséri,
amennyiben értékarányos vétel [nyomott ár) le
szurkolása után a megvásárolt darab filmesített
változata - az előzmények ellenére - sikert
arat. ) Sikeres iroda lmi mű nem garancia arra,



hogy a belőle készült film is sikeres lesz - de
jók az esélyei, hiszen asikergyanús forgató
könyvhöz (storyhoz) jutás kényszere minden
filmstúdió alapösztőne, és a sikeres könyv szer
zője bízvást remélhet valami újabb bőrt magá
nak, amit a fogyasztókról most épp filmesített
formátumban fognak majd lehúzni.

Hogyan jelenik meg az előbbi médiaformált
(médíaladat például a Népszabadság Online
egyik népszerű oldalán? "A káprázatos lincolni
székesegyház volt Dan Brown sikerkönyve, A
Da Vinci-kód forgatási munkálatainak első állo
mása a szigetországban. Mint arra az eddig
negyvenkét nyelvre, köztük magyarra lefordí
tott és összesen tizenhétmillió példányban el
kelt regény fogadtatásából már sejteni lehetett,
a Sony Pictures stúdió égisze alatt készülő film
is felkorbácsolta a kedélyeket. Amikor Tom
Hanks, a többszörös Oscar-díjas amerikai sztár
megérkezett a forgatás színhelyére, tucatnyi
tüntetővel találta szemben magát. Hanks a fő

hőst, Robert Langdon professzort alakítja. A de
monstráció élén a hatvanegy éves római katoli
kus apáca, Mary Michael állt, aki »istenkárom
lónak" tekinti a Da Vinci-kód történetét. A hí
vők világszerte a regénynek elsősorbanazt a té
telét kifogásolják, mely szerint Jézus Krisztus
feleségül vette Mária Magdalénát, aki titkos
gyermeket is szült neki. A rendkívül megviselt
nek látszó Tom Hanks az ellenséges hangulat
miatt autón tette meg a lincolni szállodája és a
katedrális közötti rövid utat, majd anélkü!,
hogy figyelemre méltatta volna autogramra vá
rakozó rajongóit, Ron Howard rendező és Sir
lan McKellen oldalán eltűnt a székesegyház
ban." Ez egy darab médiaadat. egyegységnyi.
Minden együtt van a médiaforma új közvetí
tettségében: egy médiaadatban sikeres emberek,
alapinformációk, tények, nevek, helyszínek,
pletykák, botrányok.

Ha Paul TilIich logikáját követjük (ő ez ügy
ben konkréten leginkább a szürrealista művé

szettel foglalkozott), akkor a vallásos jelenség
műalkotásba történő applikálása kétirányú erőt

mozdít meg a régi tartalom-forma összetettség
vonatkozásrendszerét újrafogalmazva.' Ebben a
forma az autonómia elve, a tartalom a teonómiáé.
Az erős művészi forma nagy autonómiát mutat,
a "húzós" tartalom a teonómia erejének meg
mutatkozása. Ha jó műalkotást akar, akkor a
tartalomnak (így vagy úgy) megfelelő forma in
venciózus alakításával sikerülhet az alkotónak
maradandót alkotnia. Ehhez azonban nem elég
séges a forma invenciózus autonómiája, az ala
kító erő mozgósítása. Kell hozzá a tartalmi elv
(történet) is, ami viszont a teonómia szabálya
alatt áll, azt jeleníti meg. A valóság egésze, az
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élettől a halálig a teonómia, a tartalom, a törté
net jegyében (is) áll. Tartalom és forma egymást
tételező, korrelatív fogalmak - nincsenek meg
egymás nélkül. Ahogy "apa" sincs "gyerek"
nélkül. Az alkotó nem képes formátlan műalko

tást létrehozni. A forma az alkotó tulajdonkép
peni autonómiája, a tartalom is az övé, de más
ként: a történet mindig teonóm: olyan tartalma
kat kell megjelenítenie, amelyek hihetőle, vagyis
magának az egész történetnek is hihetőnek kell
lennie. Ha nem hihető, akkor nem tud mükö
désbe lépni. Ennyiben tehát a történet nem au
tonóm, hanem a történet hatékony jelentősége

(a tartalom hihetősége) alá rendelt, vagyis tea
nóm. Teonóm azért is, mert első történeteink: a
Gilgamestől, Jahvétól, az Istenek születésétől Jé
zusnak a Krisztusnak az élettörténetén keresztül
egészen Allah és az 6 prófétájának történetéig
mind-mind istenproblematikával terheltek. A hi
hetőség-kérdés isten-történetei ennyiben a mű

vészet isten-történetei is. Arisztotelész nem vé
letlenül foglalkozik annyit Poétikájában a hihető

ség problematikájával, 'híszen a valóság irányába
kell(ene) tájékozódnunk, méghozzá úgy, hogy a
műalkotás a hihetőbó1 a lehetségesen keresztül a
valóságos irányába alakuljon tovább - saját vi
lágot, saját valóságos világát teremtve meg ezzel
a hihető és a valóságos kőzött, (Mindezt a hihe
tetlen [hiteltelenl óceánjai felett.)

Ha a film (más művészeti ágakhoz képest
igen rövid) történetét nézzük, látható, hogy a
tartalmi elv végső háttérbe szorulásának általá
nos időszakára esik a film nagykorúsodása. A
filmművészet nem az őskeresztény, nem a kép
rombolás, nem a Karoling időszak, nem a rene
szánsz, nem a felvilágosodás korában született
- már születésekor és különösen emancipáció
jának fontos pillanataiban, az ötvenes, hatva
nas, hetvenes évek aktuális szellemi horizont
ján, nem a történet irányába kereste ábrázolás
és kifejezésmódjának végpontjait, axiómáit.
Már keletkezésekor is inkább állomásra befutó
vonatszerelvények, kellőképpen hosszadalmas
csókok, mozgalmas táncjelenetek és mindenféle
gépezetek, technikai valóságelemek voltak áb
rázolásának tárgyai. Mindeközben persze egy
egy Jézus- vagy Mózes-tőrténetis vászonra ke
rült, de ezek a fősodor egyik mellékáramának
voltak tekinthetők.Az érdeklődés (teljes joggal)
a technikai fejlődésbe vetett hit mentén tájékozó
dott, egészen a vegyi fegyverek, Auschwitz és
Hirosima történelmi paravánjainak előhúzása

ig. Tekintetünk ezzel beleütközött egy ember ál
tal javasolt, elért, kivívott, mindenkit azonos
képp elrettentő horizontba.

Ami technikailag és morálisan lezajlott a
modernitás végén, tágabb értelemben az első



világháborútól kezdődően, szűkebb értelemben
a II. világháború emberalatti borzalmaitól szá
mítva, az teljes joggal nyomta el a filmkészítői

(irodalmiakat és egyebeket is) szándékokat a
történelemtől, a történéstől, általában a teonó
miai elemtől. Végső csömörünk idejére, akkor
ra, amikor a nyolcvanas évek gimnáziumi, majd
egyetemi képzéseiben azt hallottuk, hogy a tar
talom-forma kettősség lejárt, túlhaladott (sőt,

hogy a "történet tulajdonképpen nem is kell"),
már a film is leszámolt történeteivel. Aztán
egy-egy szakember ismét vállalni kezdte a "tör
ténet terhét", és ezzel ismét (megtürt) helyet ka
pott a "diskurzusban" a tartalom és a forma
korrelációja. A kérdés igazi tétje azonban egy
mélyebb problematikában fogalmazható meg:
Krzysztof Zanussi, a külföldön amúgy igen
sokra becsült lengyel filmrendező, a Pápai Kul
turális Bizottság tagja, egy három évvel ezelőtti,

Pázmány Péter Katolikus Egyetem által
szervezett filmes konferencián a következőket

mondta: "Végezetül szeretnék valamit mondani
a küldetésről, ami számomra lényeges. A mai
embernek nagyon fontos különbséget tenni a jó
és a rossz, a szép és a ronda, az igazság és a ha
zugság között. A választás egyénektől függ,
hogy ki hogyan tekint ezekre a dolgokra. Nem
lehet drámai történéseket, eseményeket bemu
tatni, ha nem különítjük el a jót a rossztól. Az
európai dramaturgia az utóbbi 15-20 évben
szenved, mert a relativizmus csapdájába esett.
Ez a relativizmus okozza azt, hogy minden egy
formán jó és rossz. S mivel szabad társadalom
ban élünk, mindent szabad, nincsen semminek
ellentéte, mert mindent szabad. Valahogy még
sikerülhet valakinek a hazafias vagy vallásos
érzelmeit megsérteni, de ezen igazán sokat kell
dolgozni - mert a tolerancia mindenre lehető

séget ad és mindent megenged. Ez a tolerancia
nagyon kedvesen bánik minden ellenséggel, hi
szen betegnek titulálja 9ket, így az ellenségből

egyszerűen beteg lesz. Am az ellenség mindvé
gig létezik. Társadalmunkban ez az ellenség a
barbárság, az emberek elbutulása és a nevelet
lenség. Es ha egy művész nem érzi ennek a ve
szélyét, akkor nem szeret más embereket. Mert
ha szeretne más embereket, nem lehetne kö
zömbös ezekkel a dolgokkal kapcsolatban."
Meg kellene magunkat (történeteinkkel együtt)
ítélnünk, hogy történeteink magunk és mások
számára is hihetőek legyenek...

Amikor Pasolini arra hívja fel a figyelmet,
hogy ha "a film vizuális dimenzióját egy nyelv
előtti (előre nem tudott) jelentéspotenciál eszté
tikai aktualizálásaként határozzuk meg",2 akkor
ez a nyelv előtti jelentéspotenciál (forma és tar
talom tekintetében is) kellő hermeneutikai fel-
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adatot ad mind a filmkészítőnek, mind a filmfo
gyasztónak. H.-G. Gadamer ugyan megpróbálja
(a modernitás alapelveinek megfelelően) folya
matosan egymástól jól elzárható helyekre elkü
löníteni az esztétikai tapasztalatot és a vallásos ta
paeztauuot: - az előbbi Pasolinit idéző megha
tározás fényében azonban megnyugtató módon
nemigen sikerülhet efféle elhatárolódás. Egyéb
iránt Gadamer hasonló (rnodern) akarással egy
más ügyben is megnyilatkozott, amikor is Ro
mano Guardini Rilke Duinói elégiáiról szóló ki
tűnő művét amiatt (is) kritizálta, hogy Guar
dininél a vallási tételek is (lényegi) szerepet ját
szanak a műalkotás vizsgálatában és megítélés
ben." Gadamernek nincs nagy baja (úgy általá
ban) a vallási tapasztalattal, csak azt (teljesen jo
gosan) nem szeretné összemosni a művészi ta
pasztalat autonómiájával.i Azonban (Guardini
szerint) az autonómia nem sérül, már amennyi
ben az előbbi, Tillich-féle modellt alkalmazzuk,
hiszen az autonómia, a formaelv már eleve sem
lehet kérdéses. Ennyiben fölösleges is lenne tá
madni vagy védeni a művészet autonómiáját,
hiszen épp abban (is) áll autonómiája, hogy tar
talmainak formát teremt, megformálja azokat.
Ugyanakkor, ezzel együtt állítható, hogya tar
talom (mint a teonómia elve) formátlanul nem
mutatkozhat meg - pontosabban nem tud
megmutatkozni. (Elvileg tudhatna, csak ez em
berileg [érzékileg] elképzelhetetlen.) Ennyiben
tehát mégsem abszolút, vagyis mindentó1 eloldott
módon autonóm a művészet, ahogyan a kvantum
fizika sem abszolút ("eloldott"), mondjuk a tö
megpusztítás kérdéskörétől.A forma rászorul a
tartalomra, hogy hihető legyen, a tartalom rá
szorul a formára, hogy érzékileg strukturálható,
befogadható legyen.

E nehézkes bevezetőre azért volt szükségünk,
hogy általános értelemben, vagyis röviden, egy
általán foglalkozni tudjunk azzal a médiaadattal
(például, ami a Da Vinci-kódban is megjelenik),
amit transzcendensnek tűnőnek,más értelemben
vallásinak. más értelemben valamiféle istennel
foglalkozónak, más értelemben a "fikció" kate
góriája alá tartozó "fantasy"-nak (cinikusan pe
dig "ezoterikus" műalkotásnak ["bennfentesnek"])
nevezhetnénk. A filmes fikció ([inga - létrehoz)
mint műfaj lehetne akár tudományos is, de ese
tünkben inkább fantasyról van szó. A Da Vin
ci-kód, vagy a Jézus utolsó megkísértése-szerű fan
táziálások a fantasy műfajának sajátos alfaját
képviselik. Létrehoznak egy olyan Jézust, aki
nem olyan, mint amilyennek kinyilatkoztatta
magát. Lehet, hogy van ilyen "fantasyjézus", de
ezzel nekünk nem kell foglalkoznunk. Nem is
vagyunk mérgesek, ha ezt-azt "fantaziznak"
róla, még akkor sem, ha más vallású testvéreink



(teljes joggal) felháborodnak azon, hogy Istenü
ket különböző európai lapok rajzai ilyennek
olyannak .fantazízzak"." A tudományos (in
kább tudománytalan) fantasztikus filmek müfa
jilag a fikció világában mozognak, ennyi a "tu
dományos" értékük. A fikció másik formája a
posztmodern mese, a már említett fantasy. A
fantasy meséset mesél mesésen. Nincsenek tu
dományos ambíciói, mint a tudományos fan
tasztikus filmnek. A fantasy vagy lerabolja a
numinózust (Harry Poiier, A gyűrűk ura, Peter
Pan), vagy megrabolja a kinyilatkoztatott Isten
hez fűződő hagyományt (Jézus utols6megkísérté
se, A Da Vinci-k6d). Szemezget belőlük, fantázi
ál, mesélget, játszik. Ennyi az érdeme.

Visszatérve még az ezotériára (bennfentes
ségre): a minap egy könyvesboltban Eckhart
mester egyik kis kötetét keresgélve (bevallom,
kellő könyvszakmai segítség igénybe vétele
után) a könyvet végül is az "Ezoterikus köny
vek"-nek elkülönített gettóban sikerült fellel
nem. Bizonyára (a műfaji és egyéb káosz okán)
előbb-utóbb ide kerül majd többek között a Gil
games, a Biblia, Homérosz, Dante, Csontváry,
Jung, Gabriel Marcel, Claudel és mondjuk Pi
linszky, vagy Arany János is. A posztmodern
Gutenberg-káoszhoz képest azonban a vizuál
káosz még hatalmasabb. (Ezért is szeretjük job
ban... ) Nincs módunk azonban elidőzni azon,
hogy az előbbi "ezoterikus" kérdéshalmaz (fo
galmilag is) mennyire össze-vissza (részben
már média-lzagyvalék-problematikát mozgat.
Nekünk most elég annyi, hogy először is jól
irányzott mozdulattal leválasztjuk végre egymás
r6l a numin6zust és a kinyilatkoztatás Istenének
problematikáját. Amúgy egyesek szerint talán
Guardininek köszönhető"a kinyilatkoztatás Is
tenébe vetett hit és a vallási tapasztalat, azaz a
világban lévő numinosumról és szent hatalom
ról szerzett tapasztalat megkülönböztetése'" is.
Két külön műfaj tehát a világ valós titokzatossá
gáról és (részben immanens, részben önmagán
túlmutató, vallásinak mondható) "szentségé
ről" beszélni és a kinyilatkoztatás Istenéről érte
kezni. Az általános vallási tapasztalat (numi
n6zum) tematizálása (ebben a megközelítésben)
sem azonos a kinyilatkoztató Istenről való gon
dolkodással. A mindent mindennel összemosó
ezoterikus-gettó meggyőződésünk szerint nem
tesz jót sem a numinózumnak, sem az Isten
problematikának, de nem tesz jót azoknak sem,
akik nem numinózumban gondolkodnak, vagy
nem főkérdésük az "Isten problematika",
ugyanakkor annál azért tájékozottabbak, hogy
peckesen indifferenseknek ítélhetnék az előbbi

nyomasztó, ugyanakkor lelkesítő kérdésköte
get. Ha tájékozatlanságunknál, vagy probléma-
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tudatunk árnyalatlansága okán megsértjük az
egészet, azzal sérül a rész is. Az ezotéria egy
nevezőre hozza az előbbi különbségtétel két ol
dalát - összemossa a világ és Isten részbeni
hasonlóságait, és többnyire lényegi különböző

ségeit is. Ezért a fantasyt olyan filmként kezel
jük (és szeretjük), ami a meséset mesésen jelení
ti meg, és nem keverjük hozzá-bele-ide a benn
fentesség egész máshol és másként kezelhető

attribútumait. A fantasy a filmművészet egyik
szép lehetősége,az ezotéria a szellem (bennfen
tességének) kísértése. Jobb lenne tehát, ha
Eckhart kötetei oda kerülhetnének a posztmo
dern könyvesboltok polcaira. ahová a 13. szá
zad óta mindig is valók voltak - és hagyjuk az
ezotériát másra.

Mircea Eliade ismert mítoszelméletében a
numinózumon belül szakszerűen elkülöníti egy
mástól a rettenetes és kápráztat6 motívumát, s ez
zel újabb fajosító jegyet szolgáltathatna szá
munkra egy későbbi, részletes elemzés tovább
folytatásához. Rettenetes az, ami taszít bennün
ket, borzongást kelt bennünk a titokzatosnak és
szentnek mutatkozó valóság megmutatkozása
kor, káprázatos pedig az, ami megérint ben
nünket, ami odavonz a szent és titokzatos világ
feltárulásához. Ebben az irányban (a numi
nózumon belüli rettenetes-taszító és elkápráz
tató-vonzó motívumok alapján) lehetne tovább
csoportosítani A gyűrűk ura, a Harry Poiier, a
PeterPanés egyéb ilyen jellegű munkákat, ame
lyek épp a fantasy világában használják ki
(rabolják le) a numinózusban rejlő rettenetes
és káprázatos tartalékokat. Miután elválasz
tottuk egymástól a numinózust és a kinyilat
koztatás Istenének köreit, s a numinózus té
máin belül elkülönítettük a rettenetes és a
káprázatos motívumát, hagyjuk kicsit a filmes
műfajok és alfajok evolúciójának ismertetését,
de ne feledjük, s térjünk vissza eredeti kérdé
sünkhöz.

A Da Vinci-k6d apropóján kerülhettek szóba
az előző fogalmak, miatta van itt most minden.
Ha bevonjuk a Harry Potter. A gyűrűk ura, a
Peter Panáltal jelzett fantasy-körbe a Jézus utolsá
megkísértését, a Passi6t, vagy épp a Da Vinci-k6
dat és a többi hasonlóképpen nagy média-fel
hajtást elérő alkotás, akkor viszonylag könnyen
adatolhatjuk az eddigieket. Könyökünkön jön
nek ki "az emberek metafizikai vákuumban él
nek, ezért ugranak az ilyen »misztíkus filmek
re« típusú magyarázatok, mégis ez az, amit elő

ször rögzíteni kell. Ennek bővebb magyarázatá
ra nem vállalkozunk. Az (tényszerűen) bizo
nyos, hogy komoly érdeklődés mutatkozik
olyan filmek után, amelyek a fantázia vonalán,
pontosabban a numinózum tartalmait fölajánl-



va kínálnak gyerekeknek (ez is hatalmas piac, s
a Harry Potteres médiaügyek elemzésekor ez ki
hagyhatatlan lenne ... ) és felnőtteknek posztmo
dern médamesét: fantasyt. Mesét mesésen.
Ugyanezen igény magyarázza a Jézus-filmek
körüli nagy felhajtást: sokunkat érdekel és érin
tettek vagyunk általa.

Mivel ezek a fantasyk a művészet formaau
tonómiájából következően úgy dolgozzák fel a
kínálkozó (numinózum, kinyilatkoztatott Isten)
tartalmakat, ahogyan azt ők jónak látják, a fil
mek megítélésekor formai elemzést kell végez
ni. Ehhez a szakemberek értenek elsődlegesen.

A formai elemzéssel együtt viszont szükséges a
tartalmi (ennek egyik része magának a történet
nek a teonómia szabályai által történő megfon
tolása) elemzés, amelyet mindenki el tud végez
ni, aki ismeri a Történetet. Aki ismeri a Történe
tet, és tudja, hogy vannak kis történetek is, az
tetten érheti, hogy mi az a műalkotásban, ami
nem az eredeti történet része - ami idegen
tőle. Ez a teonómia logikája. Akik a hit útját jár
ják, ismerik a történetet, és azok is ismerhetik
azt, akik nem a hitben való látás alapján tájéko
zódnak. Kölcsönös kísértésben élnek - ugyan
annak a történetnek a szereplői. A történet foly
ton összekapcsolja őket ~ korrelációban van
nak egymással. Az egyháznak nem kötelessége
műalkotásokkal kapcsolatban nyilatkoznia. A
hívők illetékessége, ereje hit és erkölcs dolgában
arra intheti őket, hogy bizonyos kérdésekben
mégis megnyilatkozzanak. A művésznek Isten
től kapott teremtményi joga van arra, hogy a
benne is élő történetnek formát találjon, úgy
mondva ki életünk eseményeit, történéseit, aho
gyan ő látja, érzi, tapasztalja. A művész szabad-
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sága az ember szabadsága egyben. "Isten egye
temes üdvözítő akaratából következően (... ) az
üdvösség ajánlata és az üdvösség lehetősége

addig nyúlik, ameddig az emberi szabadságtör
ténet terjed." B
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