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Vallás és művészet

viszonya

Szemléletbeli
változás

A vallás az érett
és a kései barokk
művészetében

Az értékteremtés vallásnak és művészetnek egyaránt sajátságos
feladata, s mint ilyen, nemcsak arra a kérdésre kíván választ adni:
"ki is valójában az ember?", hanem mindenkor arra is törekszik,
hogy az embernek mértéket és célt jelöljön ki. Mivel az ember ön
meghatározása nem történhet Istentől függetlenül, ezért ahhoz az
ősképhez kell mérnie magát, mely létezése óta ugyan formaként
benne rejlik, de felismerni csak akkor lesz képes, ha a hit megélé
sében vagy a művészet teremtő aktusa révén találkozik vele, s így
rádöbben saját mintakép-szerűségének megismételhetetlen egye
diségére. Az Istentől-valóság szépsége ragyogja be a személyes,
élő hitet, de a műalkotások "mitikus" világát is, hiszen egyaránt
ember és Isten viszonyáról sejtetnek meg olyan mély, eladdig is
meretlen igazságokat, melyekre mostani, elidőzésre és odafordu
lásra egyre kevésbé hajlandó világunkban csak kevesen figyelnek
fel. A hit és a művészet azonban egész lényünket követeli, nem
csak egy pillantást, de teljes és átható szemlélést, amely egy
mindig-valahova-tartó, a tőle idegen valóságra hályogos szemmel
tekintő korban szinte lehetetlenségnek tűnik. Már az a tény, hogy
vallás és művészet különváltak, jelzi azt a törést, amelyet az ember
máig képtelen kiheverni. Az ókorban és a középkorban magától
értetődő, természetes volt, hogy a művészet csakis vallásos tarta
lom révén - nem pedig vallásos színezetben, mint ahogy később

számos alkalommal megmutatkozott - képes önazonos lenni; a
szépség, mint isteni attribútum, s az áhítat, amely az embert ennek
a szépségnek az "elszenvedésére" késztette, tökéletesen egyben
tartotta a művészetet a vallással. Ember, világ és Isten lényege a
vallásos művészet terében bontakozott ki és vált megragadhatóvá,
megismerhetővé,magyarázhatóvá. Az ember, aki művésszé neme
sedve kétszeresen is képmás - egyfelől ember mivoltát tekintve,
másfelől Istent mint Teremtőt követve - igyekezett az Ő dicsősé

gét saját műveiben híven (azaz hittel, hitben) tükrözni. Az egyen
súly és harmónia azért lehetett tökéletes művészet és vallás között,
mert a kettő valójában egy és ugyanaz volt.

Szemléletbeli változásról szokás beszélni, amikor az újkor tu
dományos-ismeretelméleti forradalmáról esik szó, de miben is
áll tulajdonképp ez a szemléletbeli változás? Egyrészt a hang-
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'Hans Urs von
Balthasar: A dicsőség

felfénylése. I. köt. Az
alak szemlélése. (Ford.
Görtöl Tibor.) Sík Sán

dor Kiadó, Budapest,
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A barokk korszak

2Fontos itt megjegyez
nünk, hogy az a maga
sabb dimenzió, amelyről

itt szó esik, nem a földi
valóságnak pótlása, ha-

nem annak beteljesítése.
Ontológiailag és esztéti

kailag tehát két külön
entitást jelentenek, me
lyek egymással sosem
helyettesíthetők. Lásd

Balthasar: i. m. 30.

Avilai Szent Teréz és
Keresztes Szent János

súly az addig harmonikus ember-Isten kapcsolatban az ember
felé tolódott el, s még csak nem is az egységként értett ember
irányába, hanem az emberi lényegnek csupán egyetlen tulajdon
sága, eszessége kerűlt a középpontba. Így magának a szemlélés
nek, a tekintésnek a minősége változott: megszűnt az az egy
ben-látás, amely a középkori embernek, a hívőnek és művésznek

a sajátja volt.' Azóta, kivételes műalkotásokban, néha még felsej
lik ez az Egység, de mindennapjainkban csak nagyon ritkán van
jelen. A vallásos művészet feladata ezért éppen ennek a régi
szemléletmódnak az újjáélesztése, az embertől az Istenig vezető

útnak a kijelölése lenne. A hit mint önérték, a művészet pedig
mint létrehozás így lesz - egymásra utalva - ténylegesen érték
teremtéssé, amire korunknak, de tulajdonképpen minden kor em
berének szüksége van.

Leginkább a barokknál szembetűnő az az igyekezet, amely is
mét eggyé akarta forrasztani a művészetet és a vallást. De éppen
ezért egyik korszaknak sem vetették annyiszor a szemére, hogy
a művészet (mint eszköz) által kívánja népszerűsíteni a hitet,
még inkább az egyházat - s ily módon a harmóniára törekvés
mindössze látszólagos, mivel a művészi érték így bizonyos érte
lemben .Jealacsonyulva dicsőül meg", tehát eszközként szolgál
valamire, amit ugyanakkor ő maga tetőz be, s amin ő maga kere
kedik felül. Valójában a barokk volt az utolsó olyan pillanat, ami
kor ahittartalom (depositum fidei) hozzá méltó művészi formával
párosult. A barokk műalkotás nem csupán káprázat, egyfajta
arannyal bevont, gyöngyökkel kirakott, ám belül üres díszdoboz.
A hangsúly épphogy a telítettségre, a látható és érzékelhető vi
lág gazdagságára esik. Azonban mindez önmagában semmit
sem érne, ha nem a túlvilágon ránk váró isteni szépségre hivat
na felkészíteni. Művészet és vallás két külön természet, de
ugyanazon valóságra utal előre, arra a Szépségre, amelynek (ér
zéki) lényegében még sincs köze az evilághoz, mert ahhoz sem
miben sem hasonlítható - ennek ellenére minden létező emberi
képességünket a lehetségesig feszítve, hitünkkel, értelmünkkel és
érzékeinkkel próbáljuk azt megragadní,"

Ez az elszánt küzdelem jelenik meg Avilai Szent Teréz és Ke
resztes Szent János írásaiban is: mindketten Isten érzéki megra
gadhatóságát-megragadhatatlanságát teszik meg legfőbb kérdés
sé, ám e kérdésfelvetéshez eleve a szemlélődő élet útján jutnak
el - ez pedig szoros kötődést mutat a művészethez, ugyanis az
alkotó-mű-befogadó hármassága az Isten-világ-ember hármassá
gával megfeleltetve ugyanolyan bensőséges viszonyt feltételez,
mint amellyel a kontemplatív létmód kívánja megközelíteni az
őt körülvevő világot s annak létrehozóját, Istent. A kifejezhető

ség problémája az, amivel ezek a szerzők legelőször találkoznak,
hiszen minél több jelenik meg az isteni lényegből, az annál ke
vésbé közölhető, mivel egyfelől nincsenek róla pontos fogalma-
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3Maga a keresés nem
pusztán az ember részé

ről tett gesztus, hanem
egy kölcsönös vágy, ami
az embert Istenhez űzi,

Istent pedig az ember
hez: "Hogyha a lélek

keresi Istent, lsten még
sokkal inkább keresi ót"

- mondja János.
(Az éló szeretetláng.
Harmadik versszak.
IV. §. In: Keresztes
Szent János művei.

Budapest, 1926, 504.)

A művészi lemondás

4Gabriel de Vos: Istennel
egyesült élet - Keresz
tes Szent János szerint.

(Ford. Puskely Mária
Kordia.) Szent István

Társulat, Budapest,
1991,36-41.

5A. M. Haas: Die
Problematik von Sprache

und Erfahrung in der
deutschen Mystik.

ln: Balthasar - Haas 
Beierwaltes: Grundfragen

derMystik. Zürich,
1974, 76.

6Keresztes Szent János:
A szellemi páros ének.

ln: i. m. II. köt. 171.

ink, csak sejtéseink, másfelől viszont személyes és bensőséges ta
pasztalatról van szó, amikor ember és Isten találkozik. Hiába
tudjuk, hogy Isten közöttünk és bennünk lakozik - tehát tud
juk, hogy hol kell keresnünk -, ez messze nem egyenértékű az
zal, hogy meg is akarjuk találni őt, testileg-lelkileg eggyé válni
vele és örökre nála maradni. Teréz és János is arra mutat rá,
hogy mindez a keresés először is a lemondással kezdődik.'

Hasonlóképp, amikor a művész rádöbben hivatására - gondol
junk például Csontváryra - attól fogva egyedül annak szenteli éle
tét (vagyis egy másik, profán dimenzióból egy magasabb szintre
emeli), de közben lemond mindenról, ami akadályozza nemcsak a
megismerés és alkotás folyamatát, hanem annak az isteni lényeg
nek a megtalálását is, amely minden igazi műalkotásban jelen van.

Mit is jelent ténylegesen ez a lemondás? Egyáltalán nem a vi
lág szépségeitől való elhatárolódást és befelé fordulást, mint
ahogy azt sokan gondolják.4 Maga a lemondás nem egyetlen
"nagyvonalú" mozdulat, sokkal inkább egy hosszú út, melynek
során - a hit aktusában, Isten kegyelméből - a lélek megtisz
títja és kiüresíti önmagát, hogy minél kevesebb legyen benne az
ismertnek vélt énből, az ego-ból, s minél több a rejtélyes Isten
ből. Teréznél és Jánosnál is megfigyelhető a vallásos szerzőkre

olyannyira jellemző örök tépelődés: mivel nagyon is tisztában
vannak azzal, hogy Istent nem megérteni, hanem látni, észlelni
és csodálni kell, méltatlannak érzik magukat e tapasztalat közve
títésére, ugyanakkor mindvégig arra törekednek, hogy élményei
ket az isteni nagysághoz és méltósághoz mérten beszéljék eLs A
misztikus élményt a maga valójában akarják bemutatni, anélkül,
hogy valamiképp popularizálnák, vagy egyfajta szenzualiszti
ku s-empirikus szenzációvá silányítanák. Számukra Isten megta
pasztalása nem kizárólag a szellem felfogóképessége, illetve a
megismerési aktus révén valósul meg, hiszen az érzékeknek
ugyanolyan fontosságot tulajdonítanak, s hogy e kettő nemhogy
kizárná egymást, hanem (a szeretet terében) kölcsönösen meg
erősíti, már maga az ész-lelés szó is bizonyítja. Az értelem itt
nem magyaráz, csak befogad, s ezt János azonnal világossá is te
szi: A szellemi páros ének előszavában azzal érvel, hogy az Isten
és a lélek között zajló párbeszéd egy költeményhez hasonlít (itt
konkrétan az oly sokféleképp értelmezett Énekek énekére gon
dol), melynek célját és valódi jelentését - szigorúan véve magá
nak a művészetnek a titkát - lehetetlen megfejteni. "A misztikus
bölcsesség ugyanis nem egyéb, mint az a szeretet, amelyró1 ezek a ver
sek beszélnek s nincs szükség arra, hogy az ember teljesen átértse:
anélkül is megteszi a hatását és fölkelti a vonzaImat és a szeretetet a
lélekben. E tekintetben olyan, mint a hit, amelynek révén szintén sze
retjük Istent, anélkül, hogy megértenők:'"

Itt érhető igazán tetten az a tény, hogy a barokk nem csupán
a vallásos tartalom művészi formába öntése, nem egyfajta érzű-
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A barokk művészet

jellegzetességei

7Avilai Szent Teréz:
A belső várkastély.

Hatodik lakás, IV. fej.
ln: Szent Terézia összes
művei. Budapest, 1923.

I. köt. 385-386.

BA hangsúly ezen az
egyetlen pillanaton van

- amindennapokat
ugyanis, ezzel a szép
séggel összehasonlítva

sivárnak és üresnek lát
juk. Lásd Otto Langer:

Mystische Erfahrung und
spffftueHe Theologie:
zu Meister Eckharts

Auseinandersetzung mit
der Frauenfrömmigkeit
seiner Zeit. München,

1987, 144-145.

Handel; Messiás

9Jel 19,1--B

let, hangoltság, hanem jóval több annál: művészet és vallás egy
más által megerősödve megnemesíti érzékeinket. emlékezteti
őket arra az ősrégi állapotra, amikor az ember még képes volt
Isten káprázatos szépségére anélkül tekinteni, hogy el kellett
volna takarnia a szemeit. A barokk templomok szemlélésekor
valami ahhoz hasonlót érezhetünk, mint amit Szent Teréz élt át,
amikor Alba hercegnő palotájában járt 1574 februárjában, s az
megmutatta neki műkincsgyűjteményét: .Dt! voltam tehát abban a
gyűjteményben s jó ideig nézegettem, azonban annyi mindenféle volt
benne, hogy egy-kettőre elfelejtettem az egészet. Azoknak a tárgyaknak
a képe úgy kiment az eszembó1, mintha sohasem láttam volna egyet
sem közülük; egyikró1 sem tudnám megmondani, hogy milyen volt; el
lenben az összbenyomásuk megmaradt a lelkemben. (. ..) Midőn a lélek
(...) extázisban van, az Úr nem mindig enged neki bepillantást a tit
koknak e gyűjteményébe. (.. .) Néha azonban az Úrnak úgy tetszik,
hogy a lélek felébredjen s körülnézve abban a lelki lakásban, lássa, mi
van benne. Midőn azután magához tér, visszaemlékszik arra, hogy fel
séges dolgokat látott, de egyet sem tudna megnevezni. Gyarló termé
szete ugyanis nem éri fel ésszel azt, amit Isten természetfölötti módon
mutatott meg neki,"? A barokk dinamizmusa a lélek felemelkedé
séről, önmagán túlra lendüléséről szól, arról az eksztatikus moz
gásról, melynek során megtisztult érzékekkel képessé válunk
egyetlen kitartott pillanatra meglátni, megérezni valamit Isten
fenséges szépségéből.8 A barokk művészet attól kivételes, hogy
benne a részletek tökéletessége által hatványozódó, felfokozott,
monumentális összhatás úgy tudja megérinteni a lelket, hogy az
elnémul, mozdulatlan marad, ám mégis a legteljesebben, a leg
igazibban van jelen. S amint felocsúdik, egyetlen tiszta szó hagy
ja el ajkait: 'Halleluja'.

Handel egy egész oratóriumot épített erre az egy - valójában
két - szóra: Hallelu Jahve! Dicsőítsétek az Urat! - énekli a ha
talmas kórus, ünnepelve Krisztusnak, a Királyok királyának eljö
vetelét és végső győzelmet." Handel alkotásait visszafogottabb
ornamentika jellemzi, mint a barokk zenét általában, ezért Bach
hal együtt gyakorta a jóval formálisabb klasszikus korszakhoz
szokták sorolni, holott alkotásaikban még mindig a barokk bo
nyolult, díszítőelemekkelsűrűn teletűzdelt stílusa a meghatározó
(elég ha a szerkezetileg talán legösszetettebb, a hagyományostól
eltérő formavilágú Bach-fúgákat említjük). Korántsem hagyható
azonban figyelmen kívül, s erre remek példa Handel Messiása,
hogyabarokkra oly nagyon jellemző expresszivitás itt már nem
a művész személyét érintette, mint ahogy azt Avilai Szent Teréz
nél vagy Keresztes Szent Jánosnál láthattuk, hanem sokkal in
kább a műalkotás felszínét. A formai bravúrok, a tetszetős hang
zás, s nem utolsósorban az általuk kiváltott hatás sajnálatos
módon fölébe kerekedett a mondanivalónak, így csak néhol tu
datosodik bennünk azoknak a szavaknak a súlya, melyeket
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Hiindel oratóriuma
mint szakrális zenemű

1°Azt, hogy Hiindel tulaj
donképp sosem volt

egyházi zenész, alátá
masztja, hogy oratóriu

mait (melyeket akkoriban
műfajuk szerint .vallásos
aktus"-ként értelmeztek,

így például a Messiás
plakátjára ki sem írhat-

ták, hogy oratórium)
színházban adatta elő,

nem pedig templomban
- holott azt könnyedén

kaphatott volna, akár
honfitársai révén is.

Lásd Romain Rolland:
Handel. (Ford. Benedek

MarcelL) Gondolat,
Budapest, 1967,

112-113., illetve 287.

11Winton Dean: Handel.
(Ford. Barna István.)

Zenemű Kiadó,
Budapest, 1987, 117.

Handel használ - amelyek végsősoron a Biblia szavai. A hang
súly mindvégig a drámai koncepcióra helyeződik, és hiába szokás
a Messíást kivételnek tekinteni, mégis érvényes az a megállapítás,
amely valamennyi művére igaz: Handel. bármi legyen is a téma,
voltaképpen mindig világi marad. Míg Bach poézise állandóan az
örökkévalóság gyötrő problémáját járja körül, addig Handel szá
mára a színpadiság, a drámai hatás jelenti a legfőbb kérdést.

Érdekes, hogy ma már egyértelműen szakrális zeneként értel
mezik Handel oratóriumát, s ezt két dolog látszik alátámasztani:
egyrészt vallásos tartalma, másrészt maga az oratóriumforma 
vagyis szólóének, kórus és zenekar együtt szerepeltetése, anél
kül, hogy ténylegesen "szerepelnének", hiszen eredetileg nem
színpadra szánt műről van szó.!" Elegendő-e azonban a biblikus
tematika ahhoz, hogy valamit szakrálisnak nevezzünk? Nem le
hetséges, hogy mindössze az affektusok jól sikerült összejátszása
okozza azt a ténylegesen szellemi örömöt, amelyet a mű kapcsán
élvezünk? Ezek a kérdések már az első előadás alkalmával felve
tődtek, ráadásul további nehézséget okoz/ott) az is, hogy nem léte
zik végleges formája sem alibrettónak - amelyet Handel barátja,
a korábban Shakespeare-drámakat színpadra író Charles [ennens
kompilált különböző bibliai részletekből -, sem pedig a zenei
előadásnak, mivel Handel gyakran változtatott meg, hagyott ki,
illetve toldott be részeket, attól függően, hogya darabot hol és
milyen közönségnek játszották. Mintegy ötven évvel később pe
dig Wolfgang Amadeus Mozart módosított (többször is) a dara
bon, a bécsi udvar előkelőségeinekkérésére, akik a saját otthona
ikban tartott előadások között a Messíást is szívesen hallgatták
volna, csakúgy, mint Handel más műveit.11 A rengeteg változat pe
dig leginkább digitalizált jelenünknek kedvez, ahol a Messíásnak
immár számos verziója jelent meg CD és DVD formájában, így a
kérdés, hogy tényleg szükségünk van-e újabb Messíásra, ez esetben
korántsem teológiai jellegű. Mindazonáltal nem véletlen, hogy
ennyi feldolgozása született az oratóriumnak az évszázadok során,
hiszen nincs egyértelmű és szilárd szerkezete, sőt, jóformán cse
lekménye sem. Sokkal inkább egymás után illesztett hangulatok
ból, érzelmi motívumok sorából áll össze. A Bach-passiékhoz ké
pest feltűnően kevés recitativo is azt mutatja, hogy nem a történet
egysége áll mindenek felett, ehelyett inkább azoknak az érzel
meknek, gondolatoknak a felvonultatása az elsődleges, melyeket
Krisztus, a Megváltó személyéhez társítunk. A kórus, mely arra
hivatott, hogy az emberiség egészét jelenítse meg, már csak ezért
is rendkívül fontos Handel számára, mert egyetemes, általános
jelleget kölcsönöz az épphogy felvillantott egyéni érzelmeknek.
Az áriák visszafogottsága, kifinomult ihletettsége, nemes hangzá
sa végül a kórus vokális "őrjöngésében" , egy monumentális
összecsendülésben éri el tetőpontját: ez a Halleluja-kórus, a Messí
ás leggyakrabban és legszívesebben kiragadott részlete.
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Túldíszített dallamok
és az intimitás hiánya

12T. W. Adorno: Fétisjel
leg a zenében és a

zenei hallás regresszió
ja. In: A művészet és a

művészetek. Helikon
Kiadó, Budapest. 1998.

290-291.

Visszafogott lírai
szólók

13Winton Oean:
i. m. 115.

Míg Haydn vagy Beethoven kolorisztikus egyszerűsége mint
egy garantálta a szerkezeti egységet is, addig Handel. aki ugyan
szintén a világos struktúrájú, már-már népies dallamvonalakat
kedvelte, a Messiásban a vokális kontrapunktnak akár a leg
összetettebb formáit is hajlandó volt alkalmazni, hogya fenséges
és magasztos ornamentika még inkább előtérbe kerüljön - így
viszont a túldíszített dallamok gyöngyökként gurulnak szerte
szét, megszakítva azt a dinamikus egységet, tiszta lendületet,
amelyet a nyitány ígérni látszík.F Ettől olyan személytelen az
ezerszer hallott Halleluja-kórus, ezért fedezzük fel benne az inti
mitás hiányát, mert Handel csupán a formai bravúrokra figyel, a
drámaiságra - melynek legfőbb eszköze épp a kórus -; az
eredmény így egy korrekt, de szenvedélytől, izzástól mentes
műdarab. Akik szakrális zenének tekintik a Messiást, ugyanúgy
nem őszinték önmagukhoz, mint ahogy Handel sem volt az a
megírásakor, hiszen számára másodlagos volt az isteni üzenet
(egyéb bibliai témájú műveiben is inkább az Ószövetség véres,
"barbár" történeteihez nyúlt szívesen, például: Saul [1738], Izrael
Egyiptomban [ua.j), és minket sem elsősorban a vallásos tartalom
érdekel, amikor megvásároljuk a koncertjegyet vagy a hanghor
dozót. Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy Handel Mes
siása ne ébresztene bennünk bármiféle mélyebb érzéseket; ugyan
a művészet iránti - akár valós, akár látszólagos - igényeinket
tökéletesen kielégíti, és nem mindenütt hat mesterkéltnek az a
mód, ahogy az Istenbe vetett hitet megjeleníti.

A kölcsönös, ember és Isten közötti bizalmi viszony nem az
erőteljes, ünnepélyes kórusszólamokban, hanem éppen a leg
visszafogottabb lírai szólókban mutatkozik meg igazán - ilyen
például a harmadik részt bevezető szoprán ária, a kivételesen
tiszta, egyszerű dal1amvezetésű ,J know that my Redeemer liveth"
kezdetű. Ennek egyik oka minden bizonnyal az, hogy itt Handel
nek egyetlen póza sincs jelen: sem az olasz opera melodra
matikus kifejezési készlete, sem a német passiókból átvett, bo
nyolult kontrapunkt-technika, sem pedig az angolszász egyházi
zene fenséges pompája. B Itt Isten és ember párbeszéde zajlik,
mindenféle szcenírozás nélkül; a szerző hagyja, hogya tér tiszta
sága, a csend önmagáért beszélő ereje érvényesüljön. Itt nem
akar mindenáron kitölteni, kápráztatni; itt minden szünetnek
helyiértéke van, minden kihagyott hangnak jelentősége. Amikor
Beethovennel együtt azt állít juk, hogy Handel csodálatraméltó
komponista volt, nem elsősorban a pompakedvelő, felszínes, si
kerorientált zenészt látjuk, hanem olyasvalakit, aki - jóllehet hí
vőként és művészként is külsődleges gesztusok jellemezték - a
szórakoztatás mellett, ha finoman is, de mindig érzékelte és je
lezte az evilági szépségek és az ismeretlen, akár elvontan (tehát
az embertől függetlenül) értelmezett Szép közötti különbséget. A
látásnak legalább ugyanolyan fontosságot tulajdonított, mint a
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hallásnak: nézett, hallgatott és megfigyelt - a Messiás pazar
képisége, akár egy flamand festmény, páratlan vizuális érzékről

árulkodik. Sokak szerint vaksága azért vonta maga után művé

szetének sorvadását is, mert nem tisztán auditív zenész volt, ha
nem minden érzékét teljességgel használó, kivételes tehetség."

Hit és művészet találkozása ezerféleképp nyilvánulhat meg:
míg a spanyol misztikusok a művészetet a személyes hitvallás
mellé helyezték, Handeinél ez az egybeesés mesterkélt, őszintét

len műalkotásokban és - nem szeméremból. hanem épp a le
lepleződés tó1 való félelem miatt - álcát viselő vallásosságban
nyert kifejezést. Az érett barokk a legtökéletesebb tartalmat társí
totta a legfenségesebb formával, ám a hanyatló korszakban már
csak a pompás külsőségekmaradtak meg, s még ha ugyanahhoz
a témához is nyúltak - hisz voltaképpen Jánost, Terézt és Handélt
is a Szentírás inspirálta -, műveikben alig fedezhetők fel hason
ló vonások. Bár mindannyiukra jellemző az ellentmondásosság
és egyfajta széttartó, feszítő dinamika, ez Jánosnál és Teréznél is
a misztikának mint olyannak a természetéből fakad. Arról van
ugyanis szó, hogy azért nem állíthatunk ezt vagy azt Istenről,

mert ő, aki minden meghatározást magában foglal, minden tu
lajdonsággal rendelkezik, Ez és Az is egyszerre - így egyrészt
nem érvényes semmilyen kijelentés rá nézve, mert azok a minő

ségek, amiket rá vonatkoztatunk, a mi alkalmatlan emberi minő
ségeink, másrészt a kettősség, dialektika nem Istenben van, csu
pán a mi róla alkotott fogalmainkban és képeinkben. Handel
személyiségében azonban semmiféle misztikus elem nem rejlett;
ellentmondásossága inkább a meggyőződés hiányára illetve egy
fajta túlterheltségre vezethető vissza: a közönség, az udvari és
egyházi megrendelők a vallásos hit biztonságát igényelték,
Handel pedig megadta nekik ezt az illúziót, ám ami másoknak a
könnyed, önfeledt szórakozást jelentette, rá hatalmas és elvisel
hetetlen súlyként nehezedett.

A vallásos művészet akkor válik teherré, ha nem lehetőség

ként, hanem kényszerként élik meg. Végső soron maga a művé

szet is egy választás eredménye, mint ahogya vallás is az, de
korántsem szükségszerű, hogy e kettőnek mindenképp együtt
kell hatnia. Adott társadalmi jelenségekre reagálnak, de nem
süppednek bele teljesen az élet gyakorlati szférájába, mert arról
leszakadva határozzák meg magukat egy magasabb horizonton.
Ha tekintetüket nem erre a horizontra vetik, a pusztán esztétizá
ló tendenciák ugyanolyan üresnek bizonyulnak, mint a vallás
külsőségei, reprezentációs formá i. A hit és a művészet is az em
beren túlira tekint, egy olyan valóságra, amelyhez az embernek
nem-emberként van köze. Pál a korintusiaknak írt első levelében
az érzéki testet megkülönbözteti a szellemitől, melyeknek formá
ja, alakja azonos, de minőségük teljesen más." A vallás tehát
nem söpri félre az emberlét problémáit (a halandóság, a bűn
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kérdését), nem szakítja szét test és lélek egységét, hanem megol
dást kínál a köztük levő feszültség feloldására; kétfajta valóságról
beszél, melyek ontológiailag jól megkülönböztethetőek, s bár fel
nem cserélhetők, épp az ember és a benne rejlő Isten révén szer
vesen összekapcsolódnak. Az ember, amikor művészként "meg
kettőzi" magát, túllép saját korlátain, de közben megőrzi identitá
sát, lényege szerint önmagánál marad. Ő alkotja meg és teljesíti
be ezt a saját, második valóságot, amely képes függetlenedni tőle,

az alkotótól; úgy lesz mindenkié, hogy valójában nem birtokolja
senki. Arra a közösségi érzésre, amit a művészet és a vallás nyújt
- hiszen a felvilágosodás miatti szétszakadásuk, sőt, gyakori
szembekerülésük óta talán az egyetlen, ami még ma is közös ben
nük, az a kultusz - napjainkban egyre nagyobb az igény.

A modern, tudományos kor bizalmatlanná tesz az ismeretlen
iránt, miközben a hit, és voltaképpen a művészet is ennek az is
meretlennek a folyamatos jelenlétét, sőt a jelenlét és a bizalom
szükségszerűségét tudatosítja bennünk. Azonban ez az egyezés
még nem követel mindenképp összefogást a vallás és a művé

szetek között, hiszen a konfrontálódás a bizánci képviták óta
ilyen-olyan intenzitással, de továbbra is előfordul, így tulajdon
képp nem is a két szféra újbóli összeillesztése volna a cél - mi
vel a megváltozott feltételek újfajta vallás- és művészetértelme

zéseket hoztak mozgásba -, inkább arra kellene odafigyelni,
hogy párbeszéd jöhessen létre, melynek terében a kölcsönös ins
piráció megvalósulhat. Vegyük például Dosztojevszkijt, akinél
szervesen összefonódott a személyes hitvallás a művészi kifeje
zésmóddal, saját korának társadalmi-politikai helyzetével, vagy
Van Goghot, aki folyamatosan vergődött művészet és vallás ket
tős vonzásában, hiszen már akkor a művész létmódját választot
ta, amikor magát a művészetet még nem, s előbb megvolt benne
- ha homályosan is - a hit alázata, az elhivatottság érzete, de
ehhez az igazi formát csak mint művész lelte meg.

Mélységről szokás beszélni, amikor olyan páratlan műalko

tásokkal találkozunk, mint amilyen a száműzött Dosztojevszkij
Feljegyzések a holtak házából című regénye, vagy a haláláig helyét
kereső Van Gogh facipős csendélete - ezek a szimbolikus ön
arcképek nem csak az egyes emberről, az alkotóról mondanak el
valamit, hanem az embernek mint olyannak lényegét érintő,

gyötrő kérdésekről is, mint amilyen a sebezhetőség, a magány,
az állandó keresés és kétely. Éppen ezért talán helyesebb volna
mélység helyett szélességet, tágasságot mondani, mert mindaz,
amit megismerünk, a művészet által és a művészetben folyama
tosan hozzáadódik egy idegen, mégis ismerős érzéshez, gondo
lathoz, lényeghez, mígnem bezárt önmagunktól elindulva, lassan
lépegetve eljutunk addig a derengő horizontig, ahol az Istennel
való találkozás valósággá lesz, ahol a létezés a testében eleve ki
nyilatkoztatást hordozó ember által igazi jelenlétté tágul.
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