
HIT ÉS ÉLET

Szenrképek és szent képek

Még manapság is - amikor elsősorban a termelékenység, a gazdaságosság, a hasznos
ság, az ésszerűség a viszonyítási alap - gyakran hallhatjuk, hogy "szépen csináltad",
"szépen viselkedett", "csodaszépen kiesztergálta", "esztétikusan tálalt", "szépen ki
hegyezted a ceruzádat", "gyönyörű cselekkel ment el a jobb szélen", .múvészíen el
rendezte", "ezt szépen kitaláltad", "szépen halt meg". Mindez mindennapi életünknek
egy olyan oldaláról tanúskodik, amelyet a szépség, az esztétika dimenziójának nevez
hetünk. Ebben a dimenzióban nemcsak a rendet, hanem még a rendetlenséget is mü
vészinek érezhetjük, vagyis "beleláthatunk" 'Valamiféle müvészi rendezőelvet. Nem
csak pontosnak, helyénvalónak, megfelelőnek, hanem olykor szimbolikusnak is tar
tunk dolgokat, és nemritkán hajlandók vagyunk többet fizetni, ha a jó áru szép is.

A vallásos ember is "szépen imádkozik", de könnyen zavarba hozható "giccses
szentképpel", "a katolikus költövel", "a modern feszülettel", "az egyházzenei áhitat
tal". Ilyenkor felmerül a kérdés; katolikus-e az a költő, vagy ha katolikus, költő-e;

giccses-e a szentet ábrázoló kép, művészi érték-e az a "modern" feszület; kelthet-e
áhítatot bennünk az a "kakofónia"; lehet-e számunkra értékes az a rnű, amelyben csú
nya szavakat találunk; müvészinek tekinthető-e a templom előcsarnokában árult
.müvészí" képeslap csak azért, mert Krísztust ábrázolja az olajfák hegyén, három
dimenzióban és harminc forintért? Hallgassunk bele egy beszélgetésbe, amely egy
középiskolásokból és egyetemistákból álló kisközösségben zajlik, és a téma a keresz
tény ember meg a művészet kapcsolata:

- Értsétek meg, ezek teljesen különböző dolgok: az ízlésem nem befolyásolhatja a
hitemet, és hitem sem az ízlésemet.

- Ellenkezőleg: a művészet a megváltásnak is eszköze lehet, hiszen bármilyen szép
ben meglelhetem Istent.

- Sőt! A rnüvészet nemcsak szebben, de jobban, hatékonyabban szól még Istenről

is, mint a hittankönyvek, a teológia, a prédikációk.
- Csakhogy manapság kevés az igazi művészi alkotás. Számomra nagyon is kérdé

ses, hogy alkothat-e szépet a feldúlt lélek.. Mert mi az eredmény? A művészet ma
napság tele van durvasággal, cinizmussal, kétértelműséggel.Inkább tartsanak müve
letlennek, korszerütlennek, de én már inkább megmaradok a megbízható klasszi
kusoknál.

- Azért azoknál sem árt az óvatosság!
- Igaz, hogy sok a kérdőjel, és kevés a harmónia a mai müvekben, mégsem lehet

leírni, indexre tenni, kikerülni őket, mert mégis ezek szólnak leginkább hozzánk. Ne
olvassam végig Esterházy Péter csodálatos, szinte elimádkozható könyvét, a Szív se
gédigéit, mert olyan kifejezésekre bukkanhatok bennük, amelyeket kiragadva a szö
vegösszefüggésböl szégyellenék kimondani?

- Meggyőződésem, hogy az igazi műalkotás, bárki is legyen a művész, a természet
feletti érzékelhető részéhez tartozik.

Sokan arra hivatkoznak, hogy jól imádkozni bárkinek megadatik, míg a múvészet
hez érzék, jó ízlés, beavatottság, vájtfülüség kell. Igaz, hogy az ízlésünk, vagyis a kü-
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lönféle jelrendszerek iránti érzékenységünk eléggé eltérő, ami azt is jelenti, hogy
nem mindenki számára egyaránt hozzáférhetőmindenfajta múalkotás, de ez nem je
lent különösebb hátrányt az ilyen vagy olyan ízlésüeknek, hiszen - mint Pilinszky írja
- a különféle szövegek ugyanannak az alapszövegnek az olvasatai. Másrészt: a müvé
szet jeleinek nagy része a be nem avatottak számára is hozzáférhető, mert a múvészi
alkotás mechanizmusa úgy rnüködik, hogy olvasás, hallgatás, nézés közben a mü va
lamennyire megtanít a saját nyelvére. Többen azt is felvetik, hogy a fennkölt ízlésű

ember is lehet végletesen embertelen, és azt is, hogya legvacakabb giccs is okozhat
megrendülést. Érdernes-e akkor kűlönösebb figyelmet szentelni életünknek, ernber
ségünknek erre a meglehetősen "csalfa" dimenziójára? Vagy hagyjuk ezt a világ fiai
nak, és inkább imádkozzunk szépen?

*

"Halálosan komolyan venni a pusztán hétköznapi dolgokat sajnálatos tudatzavarra
vall" - figyelmeztet McLuhan. Szent Pál pedig arra biztat, hogy játsszunk bolondot
Krisztusban. Jó, de minek is tekintsük ehhez a művészetet? Hangulatcsináló eszköz
nek, propagandafogásnak, sermintának az imakönyvünkben. "a gyengébbek kedvé
ért" a jobb megértést szolgáló illusztrációnak? Kell-e nekünk, ha Platónnak sem kel
lett? Hiszen a görög bölcs következetesen kiűzte mintaállamából a messzemenőkig

teologizált szépség mellől a müvészetet, és csupán a mágikusan szabályozott múvé
szet szociálpedagógiai hasznát volt hajlandó elismerni.

Vannak aztán olyanok is, akik elvitatják tőlünk, vallásos emberektől a müvészetet,
A legtöbb marxista múvészetfilozófus szerint a tudomány és a müvészet megszűntet

hetetlen ellentétben áll a vallással. Lukács György úgy vélte a hatvanas évek elején,
hogy "az amorf és a kontúr nélküli vallásos szükséglet olyan tendenciát támogat a
muvészetben, amely az esztétikai formák szétrombolását tűzi ki célul", és hogy "a ka
tolikus egyház teljesen képtelen egy olyan, neki megfelelő egyházi művészet létreho
zására, amelynek bármiféle köze is volna a rnúvészethez". Tanítványai között is akad
nak olyanok, akik - fenntartva, hogy a művészet genezisében különbözik a vallástól
nem találnak tartalmi ellentmondást az esztétikai evilágiság és a vallási transzcenden
cia között.

Pilinszky, aki legalább akkora olvasó volt, mint író, még ennél is tovább megy:
megérzi, hogy a Genezis szavaiban "a költészet tengere lüktet", és hogy "a vallás és a
költészet, e két rokon érték mindenkor a kegyelem ajándéka marad az idő számára".
Még a teológia és a múvészet között is megtalálja az át járást: "A zene nyelvén Bach
mintha teológiai problémákra válaszolna, a spekulatív elme kérdéseire." Arra a kér
désre, hogy adhat-e hitünknek lökést a hitetlen, az eretnek, a tisztátalan művész,

Kafka és Dosztojevszkij példájával így válaszol: "Kafka egy angyal szemével látja a vi
lágot, egy olyan tiszta angyal szemével, aki hátat fordít az Atyának. Ettől oly képet ad,
nemcsak az életről, de a létről, a teljes univerzumról. ami bár végtelenűl pontos,
mégis olyan, mint a rézmetszet. Tehát: negatív, egy angyal éleslátásával készített ne
gatív kép a mindenségről." De miért kell nekünk negatív képeket nézegetni, amikor
lehetne "szép" pozitív képeket is, berzenkedünk. Pilinszky erre is válaszol: "A negatív
róI előhívott valódi képre egyedül az Atya szeme (szeretete és kegyelme) képes."
Kezdjük már érteni a müvészet felbecsülhetetlen, pótolhatatlan szerepét. És Doszto
jevszkij példája: "Lehet, hogy ő tisztátalan volt, de olyan bűnös, aki pillantását az
Atyára szegezte, s az alázat kegyelméből képet adott a világról." Ilyen szent képekre
van szükségünk, valamint arra a képességre, hogy egy fahasábbal és egy karóval
muzsikálni tudjunk (és merjünk), mint Isten bohóca, Szerit Ferenc tette, csak úgy
magunknak, a többiek gyönyörűségéreés Isten dicsőségére.
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