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Ha a művészeten azt értenénk, amit napjainkban is sokan gondol
nak, hogy egyszerű kikerülés, kilépés, vagy még inkább kijárae a
valóság világából, akkor ez az előzetes döntés két irányban is kap
csolódhat a vallás, a vallásos tudat, a vallásos művészi kommuniká
ció megítéléséhez. Egyrészt mondhatnánk, hogya művészethason
ló "menekülési út", mint a vallás - mindkettő a hétköznapiságból
próbál kiemelni, kimenteni, kivezetni, kiléptetni úgy, hogy sajátos
(rnűvészi, vallási) ajánlatokkal kecsegtet. Ebben az értelmezésben a
művészet és a vallás is (a Marx óta jól ismert) funkcionális értelmet
kap; a hétköznapi"valóság" talajáról értelmeződik? (Ahogyan a te
jeszacskó és a malteros vödör a hétköznapok feladatrendszerében
kapja meg jelentéseit, ugyanúgy a művészet, a vallás is ebben a hét
köznapi szükségszerűsítésben, funkció-tulajdonításban nyeri el
tisztségét, tisztességét.) Ez a funkció-tulajdonítás, hogy mindennek
megvan a maga feladat-jelentőségeaz ég alatt, kijelöli a művészet

és a vallás saját területét is. Két kijárat, két kapu, amelyeknek az a
funkciója, hogy a változó, hétköznapi világból, a valóságból kivezes
se az oda érkező (igen-igen kafkai, pascali, Simone Weil-i) embert.

Bármennyire is szép a feladat ilyen értelmű kijelölése, egészen
bizonyos, hogy mind a művészet, mind a vallás tiltakozna ellene
(ha tudna), még akkor is, ha ,,[mlindenki azt hangoztatja, hogy
»átmeneti korban« élünk. ... Ha meggondoljuk, lényegében min
dig is átmeneti korban élünk, a kor és az idő mindig is »átme
nóben van«, vagyis az »átmeneti kor« kifejezés lényegében nem
sokat mondó tautológia. Inkább azt kell mondanunk, hogy ko
runk mélyreható átalakulás kora, amely kihat mindenre, egész
kulturális rendszerünkre és minden úgynevezett alrendszerére
(ha éppen ezt a kifejezéskészletet használjuk): kihat tehát a gaz
daságra éppúgy, mint a politikára, a társadalomra és a kultúrára,
kihat a tudományra, a művészetre és a vallásra."? Ha pedig ezek
az "alrendszerek" is érintettek a mélyreható átalakulásban, ak
kor érdemes őket megkérdeznünk arról, hogy mit is gondolnak
az előbb említett funkciószerepükró1. Valószínű, hogy sem a művé

szet, sem a vallás nem azonosulna önszántából az újkorban rájuk
osztott szerepekkel. Ezért aztán, ha nincs elismert, vállalt (vallá
si-művészi) "funkció", akkor nincs önkéntes "eszköz" sem a
funkció elvégzéséhez. Ahogyan a művészek vagy a műélvezők,

úgy valószínűleg a vallásos emberek sem gondolják azt, hogya
művészet vagy a vallás eszköz, egy cél elérésének instrumentuma
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lenne. A művészek és műértők művészet-világa, valamint a vallá
sos emberek közössége, egyháza védi meg a művészetet és az
egyházat attól, hogy valamiféle funkciónak vagy instrumentum
nak tekintse magát. A vallás és a művészet tágasabb "üzenetével"
messzebbre hatol, mint az újkor emberének fejlődésorientált táv
lattalansága." A vallásos, a művészeti kultúra (a harmadik [al
rendszer], a bölcselet is ide értendő, de ezt most csak módszerta
nilag érintjük), kommunikáció, eredeténél fogva képes arra, hogy
ne érje be részfunkciók, vagyalrendszerként történő besorolások
kal, hiszen belső mozgásaik, kommunikációs struktúráik az egész
ember munkálását, képzését végzik a teljes valóság vonatkozásrend
szerében. "Minden absztrakt fejlődés- és humanitás-felfogással
szemben érvényre juttatott eszkatologikus fenntartása révén az
egyház megóvja a jelenben élő embert attól, hogy pusztán egy
technológiailag minden ízében racionalizált jövő anyagának és
eszközének tekinthessék. Kritikával illet minden olyan megközelí
tést, amely az individualitást meróben egy technológiailag irányí
tott társadalmi folyamat funkciója ként igyekszik felfogni."5 Ez az
eszkatológiai távlat, a jövő iránti már itt és most megnyilvánuló
várakozásteli bizalom (is) az, ami a teljes valósággal számot vető

bölcselők, a művészek-műértó'1< és a vallásos emberek közősségét,

az egyházat megóvja attól, hogy valamiféle eszközszereppel,
funkcióval beérje napjaink funkciótulajdonító pragmatizmusában.

Mindezért a "kijáratot" nem tekinthetjük mi sem eszköznek.
Inkább a fenti "kijára t"-problematika-magyarázatok közül a má
sodik - amely az előzővel szemben nem funkcionálisan gondolja
el magát, esetleg nem is gondolja magát "alrendszernek", és nem
is tekinti magát a hétköznapi világ, a valóságból való kilépés, ki
jutás "eszközének" sem - lesz az, amelyik mentén továbbléphe
tünk művészet és vallás viszonyrendszerének érintőleges áttekin
téséhez. Ha a kijárat lehetőség, adottság, képesség, akkor már
nem a gépiesített funkció-eszköz szerepben kell önmagát a vallás
nak vagy a művészetnek elgondolnia, hanem önnön "kijáratos"
tágasságnak engedve rábízhatja magát arra, ami, aki a kijárat túl
só felén, a kinn távlatában megmutatkozik. A kintinek ez a meg
mutatkozása lehetőséget teremt arra, hogy a kijárat maga is új
tartalmakkal gazdagodhasson, esetleg átváltozzon, és arra is,
hogya kijárat felé közeledők ki-kitekintve akijáraton belelássa
nak olyan valóságmozzanatokba, amelyek esetleg eleve kérdéses
sé teszik azt a látszólagos tényt, hogyabetonszarkofág alá he
lyezett, korlátozott valóság lenne egyetlen hétköznapiságunk ott
hona. A kijárat, ha valóban kijárat, kijárata lehet más hétközna
pok világainak, hiszen a kijárat egyben bejárat is. A bejárat pedig
más értelmezéseknek is teret adhat, nemcsak azoknak, amelyeket
a belső térből tudunk megfogalmazni, hanem olyanoknak is, ame
lyek a kűlső, a kinti világban fogalmazódtak meg. A lebetonozott
ég távlattalanságával szemben a művészet és a vallás kommuni-
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kációja, cselekedetei, alkotásai képesek arra, hogy a lebetonozott
eget megnyissák az égi magasok előtt.6 Az égi magasok harmata
nem érhet el hozzánk, ha bebetonozott horizont alatt élünk, ha
nem hagyjuk az eget nyitva, ha nem élünk nyitott ég alatt. (Nem
érintjük a misztika vagy a művészi zseniproblematikáját, hiszen
ezek az egyedi utak jelen esetben kevesebb evidenciával szolgál
nak, mint a "tenyeres-talpas" vallásos vagy művészi tapasztalatok
elemzései.) Ez a tapasztalat, a kintinek ez a bentivé válása, az
egek megnyílása az a hely és az a pillanat, ahol az igazság meg
mutatkozik? Az igazság megmutatkozását nem az emberi cselekede
tek, funkciótulajdonítások határozzák meg - az igazság megmu
tatkozása végelemzésben mindig egy olyan szándék, amelyik a
kint otthonosságát vezeti be a bentiek otthontalanságába. A meg
mutatkozó, a szent, az, ami, aki saját (elidegeníthetetlenül szemé
lyes) akaratából, szabadon lép közénk. Az epifánia, a szent meg
mutatkozása, ahol a kapu megnyílik; ahol az igazság teljessége
mutatkozik meg, ahol a kijárat többé már nem csak kijárat.

Ez a kijárat emlékeztethet bennünket Jézusnak arra a metafo
rájára, amikor önmagát az Atyához vezető ajtóként állítja elénk.
az Atya világához. A vallás, mint a hívő emberek közösségének
életpraxisa, olyan kommunikációs formák, gondolkodás- és cse
lekvésminták összessége, amely folyamatosan tudatosítja ezt a jé
zusi adottságot. A teljes valóság tétjével szembenéző művészek

Dantétől Van Gogh-ig, Monteverditől Csontváryig nem rettentek
vissza a szépség követelőzésétől. A szépségétől, ami egyetlen evilá
gi misztériumkénr arra szólítja, hívja az őt szemlélőt, hogy enged
jen szépsége erejének, és ne saját (pusztán emberi) horizontján fo
galmazza megt.Je") őt, hanem engedje szóhoz megjelenésében,
megjelenítésében a szépség nem csak evilágiként megmutatkozó
teremtő és kezdeményező sajátlagosságát. Ha nem bíznánk az ed
digiekben, művészettörténeti igazolgatások tömkelegével lehetne
az elóbbi állítást alátámasztani, ahol költők, zenészek, szobrászok
vallanak ars poetikájukban erről a követelőző hívásról. Mégis, a
költők, zenészek szépségről szóló vallomásos tudósításai csak
azért lehetnének egyáltalán idevágóak (relevánsak), mert a művé

szek még mielőtt szólni kezdtek volna, már létrehozták műveiket,

amelyek művészi ereje, sikerültsége másodlagosan, mintegy a
művészi teljesítményre tekintettel igazolhatja, magyarázhatja,
vagy csak inkább árnyall1atja a művész világhoz, valósághoz, nyi
tott éghez való viszonyáról szóló kijelentéseit. A művész művei

ben műveivel közöl, hírt ad. Művei nemcsak meditációs, hanem
kommunikációs objektumok is. Ennek az elsődleges (primer) kom
munikációnak az eredményeiről beszél akkor is, amikor erre az
elsődlegességre (a műre magára) következtető (szekunder) módon
hajlik vissza (reflektál). Éppen ezért igazolható az is, hogy mód
szertanilag miért helyénvaló a művész művein túl megszólaltatni,
elemezni, figyelembe venni a művész gondolatait, önreflexióit is."
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A vallási művek

A művészet léttani (ontológiai) értelmezése az emberiség több
százezer éves, ugyanakkor egyre kevésbé magától értetődő alap
tapasztalata.l" amit Descartes, Hume, Baumgarten vagy Kant élet
műve és az utánuk következő 200-300 éve tartó egzaktságra törő

tudományos folyamat sem tudott elhomályosítani. A léttani értel
mezéssel szembeni függetlenségre törő, esztétikaként felfogott müoé
szetbölcselet a felvilágosodás egyik olyan vitathatatlan tudományos
eredménye, amely segít bennünket abban (is), hogy fogalmi keret
ben próbáljuk meg kibontani, kommunikálni a sokszor fogalmilag
megragadhatlan, ugyanakkor a teljes valósághoz tartozó figurá
kat, formákat, alakzatokat, alakokat (is). Az esztétikai nézőpont

igyekszik a valóságot az érzéki horizont ege alá betonozni, és lát
szólagos vakságot fogad minden részben érzéki és érzekfelettivel
szemben. Önkorlátozása, öncsonkítása abból az előzetes döntésé
ből fakad, hogy minden tapasztalat fölött az értelem (ratio) és az
ész (intellektus) ítélkezik - a vallási tapasztalat felett is. A léttani
értelmezésben viszont a szent, vagy a szépség ugyanúgy szerves
és ezért elidegeníthetetlen alkotóeleme az emberi valóság- és életta
pasztalatnak, mint a vágyakozás, a fájdalom vagy a halál. A létta
ni értelmezéshez az akarat világa is hozzátartozik, az akarat jóra
való törekvésével, ami végső soron gyönyörködni szeretne. Nem
lehet büntetlenül sem a szépet, sem a jót, sem az örömet, sem a
bánatot, sem a gyönyört pusztán önmagában vizsgálni, mint a
vi11ámlásos esóbe kirakott, a balkon fémkorlátjára függesztett am
putált békacombot. A léttani (ontológiai) nézőponthoz szervesen
tartozik hozzá a létezők, gondolatok, akarások, életmódok egymás
hoz rendeltsége, ugyanakkor hierarchiája. Aki közelebb van tudás
ban, érzésben, szenvedésben, hitben, akarásban a lét teljességéhez,
az a lét hierarchiájában közelebb van az ősforráshoz, az őseredet

hez, az archéhoz. Istenhez, aki a szeretet. Aki közelebb van, az fel
jebb van. (A hierarchia ellentéte az anarchia.) Az ontológiai néző

pontban heteronómia van, vagyis a törvényt más (a lét teljessége)
adja, ezzel szemben az autonómia azt jelenti, hogya törvényt én
magam adom. A heteronómia a másikból, az autonómia önmagá
ból építi fel a lét házát. Az ókori és a középkori zseni Istennek ad
hálát, a modern művész (többnyire) önmagának. Ha művészet

ként nézzük a szerit különböző kifejeződései megragadásának
eseteit, akkor a műalkotások három irányban tesznek tanúságot,
közölnek. kommunikálnak saját "istenközelségükről" .11

A vallási művek (jelesül a Biblia, de idetartoznak a szenttől ta
nulni képes misztikusok művei is, vagy a sugárzó alakot [Gestaltl
megfestő ikonok) önmagukban olyan alkotások, amelyek a vallá
sos tudat belső alakjának formát nyert kibomlásai. Igen vulgári
san kifejezve, tőlük (is) tudjuk, hogy vallásunk alapjai, vagyis
világfelfogásunk és életünk alapmozdulatai (szentsége) milyen
külső formák "segítségével" mutatják fel, közlik, kommunikálják
annak az alakját, aki minden forma (Form) alkotója, aki maga a
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szép, a szent személyes ősforrása.V Ebben az értelemben, de
csakis ebben az (esztétikaiként felfogott művészetbölcseletiként)

értelemben formájuk másodlagos, hiszen ez a forma az alaktál (Jé
zustól) áthatott, az alak (Jézus) jelenlététől átitatott. Az alakétól,
akiben "Egyszerre van jelen a belső szféra valósága és annak kife
lé irányuló megnyilatkozása, a lélek és a hozzá rendelt test, a
nyelv törvényszerűségeinek és érthetőségének keretében történő

kifejezés. Ez a jelenségek őseredeti formája, s aki úgy véli, nem
képes látni vagy értelmezni ezt, aki nem fogadja el, hanem (azzal
az ürüggyel, hogy az alapjául szolgáló feltételeket kutatja) a kriti
ka jegyében valamely általa eredetibbnek tartott formát részesít
előnyben, az zsákutcába fut, vagy ami még rosszabb, a jó, illetve
az igaz ellentéténél köt ki. Az eredendő valóság sem nem testet
nélkülöző szellem, amely az önkifejezés szféráját kutatja, talál ma
gának egyet, a megfelelő formára hozza (ahogy egy írógépet állí
tunk be, majd gépelni kezdünk rajta), majd továbbáll. sem nem
lelket nélkülöző test, amely az anyagi erők kikutathatatlan játéka
(ha azt mondanánk: törekvései, azzal túl messze mennénk) nyo
mán így vagy úgy összeáll, majd aztán darabokra hull.,,13

Ebben az ontológiai nézőpontban (tehát) a forma elidegeníthe
tetlenül kapcsolódik az alakhoz, mintegy az alak erejében, az alak
felfényléséből születik, lesz érzékelhető formává. A vallási műben
a szépség alakja azonos önmaga formájával. De ,,[hla a szépség
olyan formává válik, amelyet már nem a léttel, a szellemmel és a
szabadsággal azonosként fogunk fel, akkor ismét az esztéticizmus
kora köszönt be, és a realisták jogosan emelik fel szavukat a szép
ség ellen. Joggal nyilvánítják semmisnek azt, ami kiüresedett, de a
létnek a forma létrehozásában megmutatkozó erejét semmivel sem
képesek helyettesíteni. És ha a forma valódi, azaz élő és hatást ki
fejtő forma, akkor szellemtől átlelkesített test, amelynek értelmét és
egységtörvényét a szellem szabja meg és méri ki."H A keresztény
vallási művészet kommunikációja Jézus Krisztus igehirdetése, aki
a hatást kifejtő forma, a szellemtől átlelkesített test, az Ige, min
den formát megvilágító fény, a megtestesült szellem hierarchiája.

Aíz esetünkben) vallási propaganda-művészet másodlagos, már
már kvázi-cselekvések tere; viszonyítgatások, elvárások teljesítése,
megfelelésvágy, az anyag és eszközök megválasztásának mérics
kélése, takarékossága, vagy épp azok eltúlzása, a belső tapasztalat
hiányosságai miatti formátlanság, kétes, elhibázott formák, csúsz
káló jelentéstartalmak létrehozatala. A (külső, látszó, érzékileg ér
zékelhető) forma ugyan utalásokkal van teli, de ezek az utalások
csak az (belső) alak iránti külső, tehát esztétikai hasonlóságukból
(inkább másoltságukból) nyerik el létjogosultságukat; mintegy ha
sonlítani akarnak. Másolnak, nem utánoznak. Ebben az értelem
ben pszeudoikonoknak is felfoghatók, ahol ugyan (még) az ábrázo
lat (kép) valamelyest hasonlít az ábrázoltra (személy), de a
kifejezés utáni vágy (propaganda) alaktalansága, homálya erősebb
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A kényszerítő erejű

és érvényű tapasztalat
hiánya

15UO.

Azesztétikai horizont
kifulladása

az ábrázolás alakzatai, formai összetevői, az alak felfénylésével
szemben. Az alak ereje, fénye helyett a forma gyengesége és ho
málya. Azonban, míg az ikonban az alak felfénylése történik meg
(Hiszen az ikonfestő festés közben is imádkozik, beszélget Istené
vel - értelmét, kezét Isten szolgálatába ajánlja. Testének, értelmé
nek, lelkének kommunikatív teljességével hangolódik a szentre és
így alakot hoz létre, alakít és maga is alakul, élete formálódik és
nem pusztán külső formákat másol, konstruál.), addig a propa
ganda-művészetmásodlagos, felelet-jellegű, különböző viszonyok
ban (megrendelők, szakmai tetszés - nem tetszés, kritikusokra
pislogás, egy templomi közösség látszólagos vagy valós igényte
lenségének műtárgyi kiszolgálása), már eleve értelmezett viszo
nyokban próbál formálódni, formát ölteni.

A formák halmaza önmagában csak stílus, ezért lehet képes egy
zeneakadémista, aki zeneszerzést tanul, barokk vagy impresszionis
ta korstílusban létrehozni akárhány zeneszerzés szemináriumi fel
adatát. Az alak felfénylése, a kibomló forma nem stíluskérdés.
ezért mondhatják teljes joggal, hogy, például, Dosztojevszkij nem jó
stiliszta. Valóban nem az. Az alak fénylik fel műveiben és a ki
bomló forma, akár (sikertelenül, vagy) formátlanul, mégis alakkal
(fénnyel) átitatott. Fénylik belülről - mintegy a szellem világos
sága formálja, ugyanúgy, ahogy Rembrandt festett Krisztusai is
belülró1 fénylenek a Golgotán. "Annyi kérdőjel és figyelmeztető táb
la elhelyezhető ezen analógia mentén, amennyi csak tetszik: ám
csakis - mindig közvetlen veszélyként fenyegető - téves alkal
mazására vonatkozhatnak, magára az alkalmazásra nem. Téves
alkalmazásról azoknál beszélhetünk, akik az alakban létező isteni
kinyilatkoztatást a metafizika és az (individuális vagy szociális,
szocíológiai) etika, ekképpen pedig egyben a világi esztétika tör
vényeinek rendelik alá, azaz nincsenek tekintettel az Isten által
végbevittekben kellő világossággal megmutatkozó felsőbbrendűség

re. Ez az esztétikán belül gyakrabban és könnyebben megtörténik,
minthogy a világi esztétika kényszerítöbb erővel ragad meg, mint
a mindig is kérdéses világi metafizika és etika: míg a legtöbben
nem mernek végérvényes kijelentéseket tenni a világ alapjainak
végső lényegéről és az emberi tettek végső igazságáról, azok, aki
ket lényük legmélyén megragadott a természetben, az emberi
életben és a művészetben megnyilvánuló világi szépség, sosem
állít ják, hogy nincs igazi fogalmuk a szépségról.r " Ezt a tapaszta
latot a propagandista csak másolja, mert nincs kényszerítő erejű

és érvényű tapasztalata a világot megsebző világfeletti szépségről.

Ebben az értelemben nem sokban különbözik a sznobtól - annak
negatív megfelelője. A sznob szentimentális, a propagandista naiv.

A propagandista tapasztalata a világból, a világ szépségeinek
(pusztán esztétikai) horizontjáról érkezik. A "kinti" (elrettentő

vagy megigéző) szépségtapasztalat vezet el az esztétikai horizont
kifulladásához, ahol a világi szépség(tan) már nem talál mértéket
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16UO. 37.

A propagandista
vallási múvészet

"értéke"

A vallásos múvészet

a szép tárgyhoz. "A szép olyan evidenciát von magával, amely
közvetlenül be- és felfogható. Ezért van, hogy amikor a szép ka
tegóriájával közelítjük meg Isten kinyilatkoztatását, mintegy ma
gától értetődően a szép világi kategóriájával indulunk útra, s
csak akkor méregetjük tanácstalanul, ha nem illik a kinyilatkoz
tatás mindenen túllépő alakjára, és lelkíismeretesnek lenni igye
kezvén, nem megyünk tovább. Két eset lehetséges: annak a ki
nyilatkoztatás szférájára történő alkalmazását, amit szépségként
vélünk (olykor egészen biztosan) ismerni, »reflektálatlan alkal
mazásnak« tartjuk, ami legfeljebb csak naiv és vallási ihletett
ségű lelkesültségről tanúskodik, olyan félreértésnek, amelyet épí
tő hatásai miatt talán meg kell tűrnünk. Vagy pedig (bár ez
lényegében ugyanaz) Isten Igéje, az Ige súlya és semmivel össze
nem hasonlítható fensége iránti tiszteletből eleve elzárkózunk az
esztétikai kategóriák alkalmazásától, hiszen az csak téves útra
vezet, és mindent Ietompít.r "

Ahogyan Balthasar is jelzi, a propagandista vallási művészetet,

a "reflektálatlan alkalmazást", a "félreértést" el kell viselnünk,
tudván tudva, hogy az legalább annyi újabb félreértést, jogos kri
tikát von maga után, mint amennyi örömet szerez nekünk, "naiv
és vallási ihletettségű" befogadóknak. Innen válik világossá, hogy
nem dobhatjuk ki válogatás nélkül az elmúlt hatvan év történelmi
szorításának templomainkban felhalmozódott, vallásinak nevezett
kétes és vitatott esztétikai értékű propaganda-alkotásait. Hiszen
egy gipszjézus, egy világító műanyag Mária nemcsak külsó1eg ér
zékelhető, evilági esztétikával megragadható formaegyüttes, hanem
egy (igaz, csak pszeudo, sikerületlen, de mégis) fényleni igyekvő

alakzat is. Alakzat, amelyik mégis, kívülró1 (egzisztenciális, szelle
mi, vallási, ima) nyert szellemi erejéből, kulturális és vallási össze
függések eredőjeként emberi örömök és fájdalmak művészi és val
lási kifejeződésű igényeinek megformált nyoma, pszeudo-alakzata
lehet. A dicsőség felfénylésének hitét az elmúlt hatvan évben még
iscsak azok őrizték, tartották fenn és adták tovább, akik ezen sze
génység-szülte gipszjézusok előtt imádták minden szépség forrását.
Amikor a jóval késöbb Szent Ágoston néven ismert művelt rétor
azon sopánkodott, hogy a keresztények milyen csúnya (kikötői)

görögöt beszélnek, még nem tudta, hogy ezek között a kikötői

munkások, falra pingált giccskeresztek előtt imádkozó prolik kö
zött lesz pásztor - a görögöt csúnyán beszéló1< pásztora.

Végül (továbbra is Eliot belátásaira építve) a harmadik kom
munikációs irány a vallásos művészeté. Ehhez kell a legkevesebb
magyarázat. Magától értetődik, mint a sírás, vagy a nevetés.
Szépségtó1 elszenvedett sebeinkre a vallásos alkotások ideig-óráig
tartó gyógyírral szolgálnak: kegyelmet közvetítenek, de fel nem
oldoznak. Másképp működik evilág szépészeinek logikája: mivel
a "transzcendentalitásától megfosztott szép a világ területére kor
látozódott, ahol már csak egyértelműségtől ölelt feszültségek és
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17UŐ: Herrlichkeit. Eine
theologische Asthetik.

Bd. 111/1, Teil 2: Neuzeit.
Einsiedein, 19652, 928.

lBA pontos idézet helye
Jancsó Miklós Oldás és

kötés (1963) című filmjé
nek zérószöveqében.

19Hans Urs von
Balthasar: Herrlichkeit.

Eine theologische
Asthetik. Bd. 111/1, Teil 2:

Neuzeit. i. m. 928sk.

A szép ontológiai
helyének a kérdése

ellentmondások megzabolázása a feladat" ,17 az önmagát és a vilá
got korlátozó művészet belső vizsgálódásokba, az ellentmondások
(hegeli, kanti, heideggeri sib.) megzabolázásába kezd. A korlátozott
valóság tételezése, az ég lebetonozása beszűkíti a teljes esztétikai
valóság tágas ökonómiáját. Tévedés, ha napba nézve a napot
okoljuk látásunk elvesztése miatt." Balthasar szerint ezzel a "me
tafizikai eltévelyedéssel" magyarázható az egész európai művészi

gyakorlatra lassan kiterjedő "mérhetetlen ízléstelenség; az emberi
lét kellően körülírt lakának folyamatos megvilágítását ígérő látszat
elburjánzása - bár »odakint« már réges-régen mindent sötétség
borít". 19A kinti, az "odakinti" sötétség beborítása, az ég bebetono
zása: a nyitott egek kijáratai által hozzánk kapcsolt valóság leinté
se, atyáskodó helyreigazítása, közömbösítése, majd megszüntetése
(negligálása). Az az állapot, amikor nem engedjük szóhoz jutni azt,
ami, aki a kijárathoz, a bejárathoz az Úr nevében érkezik. A vallá
sos művészet nem általában, nem "ideológiájában", nem "program
jában", nem "hangoltságában", hanem konkrét, kidolgozott, alakí
tott, megformált, megszenvedett műalkotásaiban képes arra, hogy
szóhoz engedje, játékba hozza azokat a működéseket, üzeneteket,
mozdulatokat, hangokat, amelyek a kinti (egyúttal a legbenső) va
lóság kommunikációs struktúráira jellemzőek. A konkrét forma,
amit létrehoz a fénylő alak szellemi sugárzásának érzéki kibontása:
misztika és esztétika. Nem kell Istenről, üdvösségró1 direkt-zengedez
nie, elég, ha a kinti (egyúttal legbenső) valóság benti valóságot is
alakító szeretet- és fénystruktúráit, kommunikációs és dramaturgiai
kezdeményezőkészségét játékba hozza. A vallásos mű képes egy
húron pendüini a kint megszólaltatottal, a kintró1 (egyúttal a legbe
lülről) hangzó hanggal. Hangja, formája a kinti hangé, formáé 
szerétettől alakított forma. Odahallgatása a nyitott ég örökkévaló
hangjainak beszédére figyelmez. Ebben a "hangkészletben", dra
maturgiai és kommunikációs repertoárban egy törött műanyaglavór is
a passió alakítója, tárgya, résztvevője (sohasem eszköze) lehet.

Az egyházi teológiai hagyományban a szépségnek a lét igazsá
ga és jósága mellett kitüntetett helye van. Bölcseletileg csak a 18.
század óta kérdés (ontológiai) helyének a kérdése. Addig és azóta
sem a teológiai hagyomány nem mondhatott le a szépségró1, mint
a lét igazságának és jóságának észlelhető felfényléséró1, még akkor
sem, ha ez bölcseletileg különböző nehézségeket okoz. Bölcseletileg
a Szentháromság, vagy a feltámadás is olyan kérdésköteg, amelynek
hiteles kibontásához az egyház teológiai hagyományának ismerete
nélkülözhetetlen. Az egyház Isten vándorló népe. Művészeink, akik
vállalják a lét teljességének hívását, társaink a vándorlásban. Fra
Angelico, Andrej Rubljov, Van Gogh, Bach, Kodály, Dante, Hop
kins, Dosztojevszkij, Claudel, Eliot, Pilinszky és mások (vallásos)
munkáinak öntörvényűség-foka (autonómia-foka) egyenlő a más
tól-kapott-törvény (heteronomitás) vállalásának és akarásának fo
kával. Paradox módon: engedelmességűle intenzitásával.
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