
STEPHAN LÜTTICH

A szerző (1974) a római
Gregoriana egyetemen
szerzett doktori fokozatot
teológiából, jelenleg káp
lán a hildesheimi egyház
megyében. Nacht-Erfah
rong. Theologische Di
mensionen einer Meta
pher [Az éjszaka tapasz
talata. Egy metafora teo
lógiai dimenziói] eimmel
az Echter kiadónál 2004
ben megjelent értekezé
sében a címben jelzette
ket Pascal, Novaiis, Hop
kins, Reinhold Schneider
és Erich Przywara gon
dolkodásában vizsgálja.
Ali my eyes see címmel
egyesszéje is megjelent
Hopkins krisztocentrikus
poétikájáról (Köln, 2003).

1H. U. v. Balthasar:
Unser Auftrag. Bericht

und Weisung. Freiburg,
2004, 31 (a szöveg

további életrajzi részletet
is tartalmaz).

2M. Lochbrunner (Hans
Urs von Balthasar und

die Musik. Communio 29
[2000), 322-335, 324)

rámutat, hogy nem telje
sen egyeztethetők össze

Balthasarnak a noviciá-
tus éveiből származó

La Muse qui est la
Gráce
A zene Hans Urs von Balthasar gondolkodásában

Az irodalmon kívül a művészetek közül egyik sem formálta oly
mélyen Hans Urs Balthasar életét, mint a zene. Egyik visszatekin
tésében maga is megemlíti, hogy gimnáziumi évei előtt a legfonto
sabb a zene volt számára.' Nem csupán a zenehallgatás, majd a
partitúrák tanulmányozása, hanem elsősorbanmaga a zenélés (ki
vált a zongorajáték) hatotta át a középiskolás és egyetemista
Balthasar életét. Jóllehet amikor megkezdte noviciátusát a Jézus
Társaságában, búcsút kellett intenie a zenélésnek, vagy legalábbis
csak egészen szerény keretek között nyílt módja rá,2 később újra
visszatért a hangszerhez, főként egyetemi lelkészként Bázelban te
vékenykedve.

Éppen ezért meglepő, hogy opus magnumában, teológiai trioló
giájában Balthasar nagy teret szentel ugyan az irodalomnak (kü
lőnbőzö szerzőkkel éppúgy foglalkozik, mint az irodalom lénye
gévell.' szűkebb értelemben vett művészetelméleti fejtegetésekbe
viszont nem bocsátkozik." a zene jelentőségére pedig egyáltalán
nem tér ki, bár egy esztétikai teológiától az olvasó magától érte
tődően elvárna ilyesmit." Különbözó rövidebb műveiben azon
ban számos nyomát felfedezhetjük egy önálló művészetelmélet

nek, s ezek alapján megpróbálhatunk képet alkotni arról, miként
vélekedett a művészetekről, különösen a zenéről.

Szembeötlő tény, hogy a kérdéssel foglalkozó vizsgálódások
elsősorban Balthasar egy-egy konkrét művét vagy alkotói kor
szakát vették szemügyre: PierAngelo Sequeri" elsősorban korai esz
tétikai írásainak szentel figyelmet, Wolfgang Klaghofer-Treitler"
pedig lényegében csak annak jár utána, mit állít a trilógiában a
színházról. Manfred Lochbrunner, aki Balthasar teológiájának
átfogó bemutatására vállalkozó értekezésében" a teológus mű

vészetfelfogásáról még kizárólag a keresztény művészetről

1965-ban írt tanulmánya alapján beszélt, egy nemrég megjelente
tett esszéjében" ugyan már figyelembe veszi Balthasar fiatalkori
esztétikai írását is, összességében azonban inkább azzal foglalko
zik, milyen szerepet játszott a zene életében és rmíveiben, mint
sem zenefelfogását vázolná fel.

Mindettől eltérően jelen írás (a rendkívül szűk keretekhez
mérten) Balthasar művészetértelmezésénekkét különböző szaka
szát kívánja bemutatni (főként a zene kérdését szem előtt tart-
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levelei, amelyekben még
zeneszerzésről is beszél,
és időskori visszatekinté-

seinek teljességgel
negatív állításai.
3Főként a Theo

drarnatikban; részletesen
értekezik erről

W. Klaghofer-Treitler:
Gotteswort im

Menschenwort. Inhalt
und Form der Theologie

nach Hans Urs von
Balthasar. Innsbruck 

Wien, 1992, 48-65.
4Jóllehet a trilógia lapja
in többször is említi eb

béli szándékát. Vő. M.
Lochbrunner: Analogia

caritatis. Darstel/ung und
Deutung der Theologie

Hans Urs von
Balthasars. Freiburg 

Basel - Wien, 1981,
191-200, 192 IFThS 120/.

5C. Dumont (Ein
musikalisches Genie.

ln: K. Lehmann 
W. Kasper [szerk.]:

Hans Urs von Balthasar.
Gestalt und Werk. Köln,

1989, 223-236) mind
amellett meggyőzően

kimutatja, hogy
Balthasar gondolkodás

formájában és nyelvében
mindig is jelen van a

zene. Vö. Lochbrunner:
Hans Urs von Balthasar

und die Musik 328sk.
W Sequeri:

Anti-Prometeo. 1/ musi
cale nell'estetica

teologica di Hans Urs
von Balthasar. In: H. U.

II. Balthasar. Lo sviluppo
del/'idea musicale.

va), kiemelve a közöttük lévő - de lényegi ellentétté nem foko
zódó - feszültséget. Minthogy kénytelenek vagyunk szelektálni,
csupán két művet vizsgálunk meg: korai időszakát a Die
Entwicklung der musikalischen Idee (1925) [A zene eszméjének fej
lődése] képviseli, késői gondolkodását pedig a Christliche Kunst
und Verkündigung (1965) [A keresztény művészet és az igehir
detés] alapján közelítjük meg. A két írás áttekintése után Balthasar
zenei reflexióinak egység- és gyújtópontját, Wolfgang Amadeus
Mozart művészetét vesszük szemügyre. Tanulmányunkat a kritikai
igényű értékelés néhány szempontjával zárjuk.

I.

1925-ben Braunschweigban megjelent Die Entwicklung der
musikalischen Ideelo című művében (első nyomtatásban megjelent
írásában) az ifjú irodalom szakos egyetemista művészetelméleti

fejtegetések egész során át arról értekezik, milyen helyet foglal el a
zene a művészeti ágak együttesén belül.

Valamennyi művészet egyetlen középpont köré szerveződik,

amelyet Balthasar "értelemnek" (8) vagy "eszmének" (9) nevez.
Ez a középpont nem az emberi tetszés függvénye, nem választ
ható meg és váltogatható szabadon, hanem "maga az eredendő

isteni fény" (11), amelyet az egyes művészetek "egyazon nyelv
különbözö dialektusaival" (8) próbálnak kifejezni. Ezzel kapcso
latban Balthasar elsősorban két szempontot emel ki. Egyrészt azt
hangsúlyozza, hogya különbözö művészetek sem adhatnak ala
kot szabad tetszésük szerint az "eszmének" . Az az értelmi kö
zéppont ugyanis, amely a formába öntendő anyagot biztosítja,
maga sem amorf, hanem mint materia signata (9) eleve jelzi saját
formáját. Másrészt Balthasar különösen fontosnak tartja, hogy az
eredendő isteni fényt emberi formákba önteni próbáló művészi

tevékenység mindig is csak töredékes lehet. Az isteni végtelen
nem zárható be az emberi alkotás formáinak "börtönébe" (56) 
a művészet még legmagasabb rendű formáiban is csak annyira
képes, hogy felragyogtasson "egy színt az örök fény prizmájá
ból" (12).

Az egyes művészetek tehát a "szellemi eszmét" (10) saját "di
alektusukkal" (8) próbálják formába önteni, a középpont lénye
gét saját eszközeikkel fejezik ki. A művészi megjelenítés külön
böző módjai alapvetően egyenrangúak, kiegészítik egymást, s
bár kölcsönösen áthatják egymást," nem vegyíthetők tetszés sze
rint." A művészetek összességén belül sajátos rang illeti meg a
zenét, a "legmegfoghatatlanabb" és "legközvetlenebb" művésze

tet (7). A zenei forma jellegzetességeinek köszönhetően a zene
könnyebben kifejezi az isteni valóságot, jóllehet az általa megal
kotott forma nehezebben megközelíthető, mint más művészeti

ágak alkotásai: a zenében az isteni (az értelem) elsősorban nem
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Testimonianza per
Mozart. Milano,
1995,67-141.

7Lásd a 3. jegyzete!.
8Lásd a 4. jegyzete!.
9Lásd a 2. jegyzete!.

lOAz annak idején ala
csony példányszámban
kiadott mű az újranyo
másnak köszönhetöen

ma már könnyen hozzá
férhető: H. U, v.

Balthasar: Die
Entwicklung der

musikalischen Idee.
Versuch einer Synthese
der Musik. Bekenntnis

zu Mozart. Freiburg,
1998. A szövegben sze
replő oldalszámok erre a

kiadásra vonatkoznak.
llVÖ, Sequeri: i. m. 94,

12Már e korai írásban is

világosan megmutatkozik
Balthasar ellenszenve

Richard Wagner művé

szetével és a
Gesamtkunstwerk prog

ramjával szemben.
13VÖ. Sequeri 93: "la

sístematica ri-costruzione
dell'idea di musica".

14A szövegben a szó

eredeti jelentése szerint
szerepel: in-formatio =

be(véső)-(meg)formálás.

15VÖ, Sequeri 55,
20. jegyze!.

"Balthasar, mint
említettük, élesen bírálta

Richard Wagnert és
azokat a 19. századi ze
neszerzőket, akik a dal

lamot teljességgel háttér
be szorítva törekedtek
alkotásaik harmonikus

felépítésére.

"mint forma" jelenik meg, hanem "mintegy közvetlenül a for
mán keresztül, akár egy vékony fátylon át" (2).

A zene eszméjének szisztematikus "re-konstruálására" törekvő

fenomenológiai célkitúzését'" követve ezután Balthasar áttekinti
a zene történetét, és kimutatja, milyen jelentősége van a zene
alapelemeinek, a ritmusnak (l-tskk.). a dallamnak (26skk) és a
harmóniának (32skk.) az értelem formába öntésében. A ritmus, a
zenei tevékenység legősibb formája már magában foglalja az is
teni materia signata "információját" 00; 22; 37)}4 amely azután
világosabban kibontakozik a dallamban, "a zene e legnemesebb
alkotóelemében" (26), amely tudományosan alig elemezhető for
mája révén" ki tudja fejezni a titokzatos isteni ősfényt. Ellenben
a zenetörténet során a legkésőbb kialakult harmónia, amely kű

lőnbozó kapcsolatokat teremt a hangok között, és ezért a zene
vertikális "terének" felderítésébe fog (35), szigorúan racionális
formatörvényei okán sokkal kevésbé képes megformálni az ere
dendő értelem titkát." Mindamellett a konkrét zenében, amely
mindig ritmikus, sosem jelenik meg a tiszta dallam vagy a tiszta
harmónia, minthogy "szerves lénye [a zenéél sosem a matemati
ka egyszerű szabályain nyugszik, hanem mindenkor élet, folyto
nosan alakuló-változó fejlődés" (41).

Az utolsó fejezetben Balthasar még egyszer meghatározza,
miben különbözik a zene a többi művészettől. A zene a "gondo
lati tartalmakon, a szavakon, a láthatón túl" (43) mozog, s ezért
mint tiszta forma egyedülálló módon tudja megjeleníteni a "di
namikus Istent" (uo.). Mint "abszolút zene" (uo.) kifejezi azt, aki
abszolút, de ez a sajátossága csak elméleti síkon illeti meg, mint
hogy konkrét mozgásában csak térbeli és belső, érzelmi asszociá
ciókkal tudja felmutatni tartalmát, s ezért elveszíti közvetlenségét.
Bár a művészetek közül a zene közelíti meg leginkább a szellem
testet öltését, mégis tragikus, mert az isteni valóság végső soron
nem adja meg magát az emberi kifejezésnek (vö. 56sk).

A rövid esszé utolsó oldalain a szerző néhány alapvető gon
dolatot fejt ki a művészet és főként a művész közösségi létfor
májáról. A művészet sosem lehet magánügy, mivel az isteni idea
igazságát kifejezvén lényegileg nyilvános természetű. Ezért a
művész egyrészt nem fordíthat hátat a nyilvánosságnak." más
részt viszont nem is helyezheti előtérbe személyét, hanem arra
kell törekednie, hogy személyes jegyei helyett az "emberi lénye
get" (54) formálja meg,JB mivel a valódi művészet mindig is az
emberi létet fejezi ki.

II.

Ebben a szakaszban Balthasar Christliche Kunst und Verkündigung19

című írását tekintjük át, amelyet negyven évvel később, teológiai
trilógiáján dolgozva vetett papírra. E művészetelméleti tanulmány
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"Balthasar: Entwicklung
53: ,A népnek joga van

rnűvészeihez.'

l8E ponton Balthasar
újra kritikával illeti

a romantikus
művészetet, amely 

véleménye szerint - túl
nagy hangsúlyt helyez

a zseniális rnűvész

személyére.
19Megjelent: J. Feiner 

M. Löhrer (szerk.):
Mysterium Salutis.

1. kötel. Einsiedein,
1965, 708-726. A záró

jelben szereplő

oldalszámok erre a szö
vegre vonatkoznak.

2DA két tanulmány közötti
feszültséget illetően lásd

Sequeri 87sk. (bár a
szerző itt A dicsőség fel

fénylésének esztétikai
teológiája kapcsán tér

ki a kérdésre).

21 Ezt Balthasar
főként Mozart zenéjével

kapcsolatban emeli ki,
amely éppen a pőre

emberségben mutatja fel
az isteni mélységet (lásd

erről alább a
3. szakaszt).

vizsgálata során egyidejűlegmegpróbáljuk összevetni a benne ki
fejtett elgondolásokat az ifjúkori esszé szemléletével, s kimutatjuk,
hogy a két megközelítés között van ugyan feszültség, de lényegi
leg nem különböznek egymástól, ellentmondás pedig végképp
nem fedezhető fel közöttük.

Az említett tanulmányban Balthasar azt hangsúlyozza, hogya
kinyilatkoztatásnak, főként a megtestesülés eseményének elsőd

leges jelentősége van a művészi alkotásra nézve. Jézus Krisztus
megtestesülésében teljességre jut a kinyilatkoztatás történeti
alakja, s kifejeződik benne az ember és Isten "végső és felülmúl
hatatlan" valósága (708). Jóllehet összességében a kinyilatkozta
tás inkább szavakon keresztül valósul meg, az alak fogalmával
is leírható, minthogy általa "nem pusztán valamilyen »Iényeg«,
hanem egy végtelenül valóságos személy nyilatkozik meg"
(709). A kinyilatkoztatás pozitív történeti alakjának kell meg
szabnia a művészet alapvonalait, megszabva annak "formajelle
gét" (708). Első pillantásra ez a gondolat mintha ellentmondana
az inkább fenomenológiai szempontú korai esszének, amely a
ritmus, a dallam és a harmónia hármasában megvalósuló konk
rét zeneművészetből indul ki. Valójában azonban a korai írás is
kiemel egy olyan lényegi formaelvet, amely független a művé

szettől: az értelmi középpontot, amely köré a művészetek szer
veződnek, s amely mint materia signata kialakítja alakját a külön
böző művészeti ágakban.t'' Hogya Christliche Kunstban Balthasar
nagy hangsúlyt helyez a kinyilatkoztatás konkrét alakjára, az az
zal is magyarázható, hogy itt kizárólag a keresztény művészetről

beszél, míg negyven évvel korábban általános zeneelméletet dol
gozott ki - alapvető különbség azonban nincs a kettő között,
mivel a megtestesülés eseménye után nem húzódhat már határ
vonal a profán és a szakrális művészet között."

Ezt a gondolatot Balthasar kései írásában is érinti: analóglát
mutat ki ugyanis a kinyilatkoztatás alakja és a lét tulajdonsága
ként értett szépség kőzött, aminek nyomán azt állítja, hogy minden
eredendően normatív művészet vallási természetű, mivel a lét ti
tokzatos mélységeiből, a szépségből táplálkozik (vö. 711).

Megfontolásai során Balthasar nagy teret szentel a keresztény
művész személyének, akinek jelentőségét és szerepét párhuzam
ba állítja a szent írókkal: a bibliai szerzőknek a kinyilatkoztatás
normativitása ellenére is megvan a szabadságuk ahhoz, "hogya
Szentlélek ösztönzésére a kinyilatkoztatás eseményének kifejezé
sére alkalmas formákat keressenek, vegyenek számba, válassza
nak ki és alkalmazzanak" (714). A művésznek hasonló egziszten
ciális kapcsolatot kell kialakítania a kinyilatkoztatással, amellyel
találkozva nem veszíti el szabadságát, hanem a "természetes és
a természetfeletti inspiráció" egysége válik lehetővé számára.
"Azt, ami természetes, semmiféle természetfeletti kegyelem (. ..)
nem helyettesítheti" (715).
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22VÖ. Balthasar:
Entwicklung S6sk.

23E pontos is világosan
megmutatkozik a párhu

zam a romantika
müvészfelfogását bíráló

korai értekezéssel
(Entwicklung SOskk.).

24Entwicklung SOssk.

A keresztény művészet területén a szabadság és a kegyelem
összjátéka ellenére két olyan alapvető probléma adódik, ame
lyeknek bizonyos vonásait a szerző már korai írásában is körvo
nalazta. Egyrészt a Krisztus-esemény Isten tökéletesen helyes és
megfelelő testi formáját állítja a keresztény művész elé, s ezért új
testi forma megalkotására irányuló művészi törekvése szükség
képpen csak fogyatékos eredményt szülhet. A zene eszméjéről

szóló írásában pontosan ugyanezt a gondolatot fogalmazta meg
az ifjú Balthasar (bár nem a krisztusi kinyilatkoztatás alapján),
azt állítva, hogya zene lehetőségei azért korlátozottak, mert
soha nem tudja tökéletesen megformálni a szellemi ideát.22 Erre
az első problémára az jelent megoldást, hogy alkotótevékenysé
gét a művész "egy olyannyira magas rendű valóság teljességgel
célnélküli dicséreteként érti, hogy az az emberi dicséret nélkül
is, önmagában eleve megdicsőült és dicsért" (716). A művész sze
mélyének a művészet voltaképpeni tartalma mögé kell szorulnia, s
képesnek kell lennie arra, hogy az alkotással felhagyva már csak
tulajdon egzisztenciájával dicsérjen és szolgáljon.v

E ponton merül fel a művészi létforma másik alapvető prob
lémája: a keresztény művész létét mélyreható feszültség hatja át,
személyes lényének és az egyház valóságának feszültsége, amely
elsősorban a személyes kifejezés szabadsága és az egyházi kő

zösség igényei kőzőtti folyamatos súrlódásban mutatkozik meg,
és soha nem is iktatható ki. A művésznek és a közösségnek vál
lalnia kell ezt a feszültséget, amely kétszeres kockázattal jár:
egyrészt a művész tévútra terelheti a "közösségi szellemet",
másrészt különbözó "egyházi-klerikális előítéletek" szűkre is
szabadhatják a művész kifejezőképességének lehetőségeit (717).
Írásában Balthasar azonban azt is jelzi, hogy ez a művész és a
közösség között vibráló feszültség általános jelenség (arra emlé
keztetve, hogy a hagyományos kínai festészet hasonló nehézsé
gekkel kűzdött). Korai esszéjében Balthasar hasonló módon be
szél (bár a keresztény kinyilatkoztatástól eltekintve) a művészet

közösségi felelősségéből fakadó nehézségeiröl.i"
Az általunk vizsgált két szövegben kifejtett művészelrnéletek

alapvető hasonlóságai ellenére néhány különbség is mutatkozik
kőzöttűk, főként abból következően, hogya keresztény művé

szet és az igehirdetés problémáját taglaló esszéjében Balthasar
nagy hangsúlyt helyez a kinyilatkoztatás normativitására. Korai
írásában például még csak nem is érinti a művészet, a művész

és a bűn viszonyának kérdését, amelyre később abban talált vá
laszt, hogy Krisztussal a szépség lehatolt a bűn mélységébe (vö.
709sk.): pontosan Krisztus alászálló kenózisában mutatkozott
meg Isten szeretetének dicsősége.

Kinyilatkoztatásteológiai megközelítéséből következően az
időskori írás a művészet feladatát is más szempontból határozza
meg. Húszévesen Balthasar még a "metafizikai tartalom in-for-
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málását,,25 jelölte meg a művészet feladataként, késöbb már egy
értelműen kérügmatikus-doxologikus horizonton közelítette meg
a művészetet. A művészet e szerint "a kezdetre és a végre utal"
(718), de úgy, hogy céloktól és érdekektől mentesen dicsőíti Is
tent, s ezért nem rendelhető alá (eszközként) semmiféle célnak.

A két vizsgált szöveg között egy további kérdésben is feszült
ség mutatkozik: az egyes művészetek viszonyának meghatározá
sában. A Mysterium Salutis számára írt tanulmányában Balthasar
azt hangsúlyozza, hogy valamennyi művészet abszolút egyen
rangú, ami egyebek mellett abban is kifejeződik, hogy az ószö
vetségi kinyilatkoztatáson belül számos művészi forma bukkan
fel (vö. 712). A művészetek egyenrangúságát Balthasar kegye
lemteológiai érvvel támasztja alá: "Lehetetlen, hogy egy konkrét
művészet vagy művészetek egy csoportja a többinél közelebb
álljon a keresztény kinyilatkoztatáshoz. A természet a kegyelem
között nem különíthetők el különböző mértékű, mérhetó távolsá
gok" (723).

Ezt a negatív álláspontot Balthasar elsősorban a zenét
kitüntetett jelentőségűként kezelő protestantizmussal szemben
alakítja ki;26 korai esszéjében viszont mintha a zene lenne az a
művészet, amely minden másnál alkalmasabb az "értelem" meg
formálására, mivel a szellemi tartalmaknak "könnyebben, könnye
debben'r" tud formát adni, mint más művészetek. Bár nem len
ne helyes néhány mozdulattal elmosni a két írás között valóban
létező különbségeket, mégis kiemelhető két olyam szempont,
amely csökkenti az itt megmutatkozó feszültséget, és azt tanúsít
ja, hogy nincs alapvető ellentét a fenomenológiai és a kinyilat
koztatásteológiai esszé között. Korai írásában Balthasar egyrészt
több helyütt is relativizálja a zene kitüntetett jelent6ségét: felhív
ja a figyelmet határaira, azt állítva, hogy bár a "legközvetle
nebb", egyben a .Jegmegfoghatatlanabb" vagy "legérthetetle
nebb,,28 művészet is, vagy azt hangsúlyozva, hogy csakúgy, mint
a többi művészet, a zene is tragikus, mivel az emberi művészet

sosem tudja teljesen megtestesíteni a szellemet." Ugyanakkor
mindaz, amit a keresztény művészetről írt tanulmányának idő

szakában Mozart zenéjével kapcsolatban papírra vetett." azt ta
núsítja, hogy a művészetek közül még idős korában is elsősor

ban a zenén keresztül tudta megközelíteni az isteni valóságot, a
kegyelem tapasztalatát.

Osszefoglalásképpen azt mondhatjuk, hogy a Hans Urs von
Balthasar által 1925-ben és 1965-ben kifejtett művészetelméleti

megfontolások nincsenek ugyan teljes összhangban egymással,
olyan alapvető ellentét sem mutatható ki azonban közöttük,
amely okán valamiféle törést kellene feltételeznünk a szerző

gondolkodásában. A művészet, kivált a zene egy olyan igazsá
got fejez ki, amely fölötte áll az emberi valóságnak, és Istenre
utal - de pontosan formába önteni sosem tudja.
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III.

Wolfgang Amadeus Mozart művészeteegészen kiemelkedő szere
pet játszott Hans Urs Balthasar életében és munkásságában. Élete
végén kifejezetten is elismerte ezt: Mozartot a "mozdulatlan Sark
csillagnak" nevezte, "aki körül a másik kettő (a Nagy- és a Kis
medve) [ti. Bach és Schubert] kering" .31 Ezzel kapcsolatban két
életrajzi mozzanat: a háború után diákokkal szervezett konferenci
ákon Balthasar gyakran ült zongorához, hogy éjszakába nyúlóan
hosszabb szakaszokat játsszon fejből Mozart Don Giovannijából,32
Adrienne von Speyr halála után pedig arra hivatkozva ajándékoz
ta el lemezjátszóját, hogy már nincs rá szüksége, mivel Mozart
összes művét fejből tudja, maga elé tudja idézni a partitúrákat, és
lélekben hallja is a zenét hozzá.r"

Akárcsak általában a művészetről gondolkodva, Balthasar
Mozartnál is műveinek zenei alakját igyekszik megragadni. Kű

lön is kiemeli, hogy Bécsben végzett tanulmányai idején milyen
alapvető segítséget nyújtott számára Mozart és Goethe az "alak
látás" képességének elsajátításéban."

Mozart művei valami időfelettit fejeznek ki, valami olyat,
amit a zenei forma megközelíthetővé tesz, de nem formál meg
teljesen és kimerítően - "egy fantazmagóriát a paradicsomi kez
det állapotából" .35 Mozartnál maga a zenei alak utal erre az idő

feletti, világfeletti igazságra - ezt tanúsítják például a harigne
mek, amelyek sosem önkényesen követik egymást, hanem
minden esetben szerepük van a mélyebb igazság megformálása
szempontjából. A Varázsfuvola búcsú-tercettjében például éppen a
b-dúr harmóniája nyitja meg a "kék virág országát", s így a föl
di valóság sub specie aeterni jelenik meg." Minden esetben maga
a tényleges emberi valóság alakul a tényleges természetfeletti
alakjá vá; Mozartnál nyoma sincs a Beethovenre jellemző megfe
szített, kínlódó művészi erőfeszítéseknek" nem találkozunk
olyan mesterkélt pszeudo-mitikus kerettel, mint Wagnernél." ha
nem maga a földi valóság "ad teret annak, amit túl van a vilá
gon".39

Hogy az isteni Ige megtestesült a világ világiságában, és a
megváltás eseménye révén a világ átalakult, az feltétele annak,
hogy az érzékileg megtapasztalható zene kifejezhesse a keresz
tény kinyilatkoztatás nagyszabású igazságát. A megtestesüléssel
"a zene és a teológia kapcsolata új koordinátarendszerbe ke
rül" ,40 s megszűnik a határvonal a világ profán és Isten szakrális
szférája között. 41 Mozartnak sajátos, lényegi módon sikerült ér
zékileg kifejeznie az örök igazságot, ami végső soron abban is
megnyilvánul, hogy nem alakított ki önálló stílust egyházzenei
darabjainak, hogy "nem tartja szükségesnek, hogyelváltoztassa
hangját, s önálló egyházi stílust és hangot üssön meg" .42 A nyu
gati zenei hagyomány "inkarnácíós terében,,43 a zenei alak ki
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tudja fejezni a végső igazságot, a kezdetbeli szépségre utal, a
megváltás valóságára, s életet ad a beteljesülés reményének az
zal, hogy "megsejteti velünk, mi a szeretet, a fény és a dicsőség,

az örök igazság és harmónia.v" Éppen ezért tűnik úgy, hogy
Mozart zenéjében példaszerűen megvalósulnak a Balthasar által
különböző művészetelméleti írásaiban kidolgozott elgondolások:
Mozart zenéjében az örök értelem ölt formát (ez a korai esszé
alapeszméje), illetve a kezdetre és a végre utal (ez a keresztény
művészetről értekező írás egyik fő szempontja).

Amit Balthasar a művész személyéről állít, abból is sok min
den megjelenik Mozart személyiségében. Mozart személyében és
életművében mintha teljesen megszűnne a feszültség a szemé
lyes szabadság és a "szellem parancsának'C'' illetve a zenei for
mának a követelményei között. Formai tökéletessége olyan tisz
ta, hogyalkotásaiban semmiféle torzulásnak vagy banalitásnak
nem lehet helye." Mozart rendkívüli könnyedséggel alkot, mű
veit "mindenféle erőfeszítés nélkül hozza létre; alkotótevékeny
sége már teljes gyermekként jött világra, és zavaró tényezők nél
kül növekedett".47

Balthasarnak azt az állítását, hogya természetet soha nem he
lyettesítheti a természetfeletti kegyelem,48 Mozart művészetében

szintén a legteljesebb mértékben igazolódik. Akárcsak a bibliai
szentírók, úgy tud személyiségének mélyéből valóban művészi

módon alkotni, hogy "az isteni szeretet dícsóségének'<" kinyilat
koztatását közben nem húzza le az emberi mértékekhez. Mozart
műveiben a múzsa mint kegyelem mutatkozik meg: fIla Muse qui
est la Grike.50 Ami másutt képtelen agyrémnek vagy egyenesen
káromlásnak tűnne, az örök szépség minden búcsún túlnyúló ki
nyilvánulása egy valódi földi testben, az itt, a megtestesülés kato
likus terében egyszer boldogító valósággá lehetett" .51

Ebben a Mozart kegyelemmel telt zenéjét már-már himnikus
hangon magasztaló szövegben mintha teljesen eltűnne az ember
művészet által létrehozott alak és az isteni tartalom különbsége,
amelyet művészetelméleténekkeretében Balthasar többször is ki
emelt. Ebben a szakaszban azonban nem tekint el ettől a - ko
rai esszéjében a zene "tragikus sorsának,,52 nevezett - alapvető

feszültségtől, hiszen bármit is mond Mozart személyéről és mű

veiről, minden esetben tudatában van annak, hogy ez a tragikus
vonás ott rejlik Mozartnál is. Főként Mozart "életrajzának meg
törésére" utalva beszél erről,53 amely törés legvégül és végérvé
nyesen abban fejeződik ki, hogy egész alkotóereje belefúl a töre
dékes Requiembe, "amellyel korábban oly ujjongva dicsérő

hangja megroppan".54
Mozart személyével kapcsolatban azonban kérdés, hogy

mennyiben tekintette alkotótevékenységét a keresztény Isten
szolgálatának, s hogy egyáltalán a tudatosan keresztény művé

szek közé sorolható-e, akik egyházi felelősségük tudatában al-
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kotnak. Ez a kérdés pusztán életrajzi kutatásokkal aligha vála
szolható meg, 55 s ezért Balthasar az életmű felől közelíti meg,
amely "egészen egyszerűen keresztény'T" mivel "istengyermek
ségünk méltóságára" ,57 a "megváltás reményére és bizakodó
megélésére'r'" utal. Mozart zenéje mindig, minden rétegében és
formájában lIa dolgok megváltottságát'<" tanúsítja, és így a
Szentlélek által Jézus Krisztusban végbevitt isteni cselekvést.
Ezért Balthasar olyan művésznek tekinti Mozartot, aki "művészi

tevékenységével és életével az ő [ti. Jézus Krisztus] tanítványa
akar lenni" ,60 még ha ennek talán nem is volt mindig tudatá
ban." Egyházi küldetésének a művész nemcsak kifejezetten
"egyházinak" szánt műveiben, de egész életművében eleget tesz.

Balthasar keresztény művészetelméleténekWolfgang Amadeus
Mozart tehát valóban gyújtópontja lehet. Vagy - PierAngelo
Sequeri szavaival szólva - Balthasar számára Mozart "több,
mint egy történelmi szimbólum: valódi és lényegi abszolút meta
fora. És ezt éppúgy felfedezheti a zenész és a filozófus, mint a
hétköznapi ember. Mint szimbólum és metafora Mozart tehát
több a zeneszerző Wolfgang Amadeusnál.v'"

IV

Balthasar művészetelméletemegkapóan egységes és tág, főként ha
párhuzamba állítjuk egymással fentebb vizsgált két írását. A korai
fenonemológiai és a kései kinyilatkoztatásteológiai megközelítés
között ugyan nagyfokú feszültség állapítható meg, de alapvető el
lentmondás nem húzódik közöttük. Ezért Balthasar egyrészt kö
vetkezetesen tudja képviselni a keresztény kinyilatkoztatás leve
zethetetlenségének és egyetemes érvényének tételét: egyetemes je
lentőségénél fogva a kinyilatkoztatás teljes egészében átalakította
a világ észlelését, s ezért a művészet voltaképpeni tartalma mindig
is az örök igazság, "Isten végső és felülmúlhatatlan igazsága" ,63

amely végérvényesen Jézus Krisztusban fejeződött ki. Másrészt
Balthasar van olyan szabad és tág szellem, hogy azokban a művé

szi és zenei alkotásokban is fel tudja fedezni a kinyilatkoztatás
örök tartalmait, amelyek nem kifejezetten egyházi vagy keresz
tény jellegűek. Ezt a nyitottságot nyugodtan tekinthetjük a kinyi
latkoztatásra alapozott teológia következményének (még ha a ko
rai esszében ez a szellemi háttér nem is mutatkozik meg): a kinyi
latkoztatás egyetemes érvényéből az következik, hogy voltakép
pen nem létezik többé merőben profán művészet, mivel Isten az
egész valóságot megváltotta, amely immár mindenestől Isten di
csőségére mutat.

Balthasar szerint a látszólag profán művészetnekez az Istenre
mutató nyitottsága kitüntetett módon hatja át Mozart alkotásait.
E ponton viszont helyénvaló lehet egy kritikai kérdés: a
Balthasar által az állítólagosan profán művészetnek tulajdonított
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PierAngelo Sequeri
(lásd főként a 105-129.

oldalakat), aki elsősor

ban a zenei .erósz"

gondolatára helyez
hangsúlyt

nyitottság mintha háttérbe szorulna, amikor sok más művészt

(köztük zeneszerzőket is) alig néhány megjegyzéssel (olykor el
lenséges hangon) értéktelennek nyilvánít. Mintha Mozart lenne a
nagy kivétel, aki igazolja ezt a művészi nyitottságot." A Mozart
e kivételes megítélését alátámasztó zenei szempontok viszont
nem teljesen meggyőzőek. Miért nem tudja elképelni von
Balthasar (vagy legalábbis miért nem említi), hogy Gustav Mah
ler - általa amúgy nagyra tartott'f - műveiben, Richard Wag
ner alkotásaiban (amelyeket viszont teljesen elvetr/" Anton
Brucknernél (akiről egy szót sem ejt) vagy Olivier Messiaens-nál
(akit talán nem is ismert igazán) szintén felfedezhetőkolyan vo
nások, amelyek az "isteni szeretet dicsőségére" és a teremtés
megváltottságára: a bűn erejétől változatlanul fenyegetett meg
váltottságára utalnak? Miért nem tudja elképzelni, hogy ezek a
zeneszerzők is könnyekig meg tudják indítani az embert, épp
úgy, mint Mozart." és utat tudnak mutatni a végső titokhoz,
amely Jézus Krisztusban testesült meg?

Ezek a kritikai kérdések azonban semmivel sem csökkentik
Balthasar zeneelméleti megfontolásainak és Mozarttal kapcsola
tos állásfoglalásainak jelentőségét és vonzerejét. Mindaz, amit a
zenéről elmond, egyrészt óriási segítséget nyújthat abban, hogy
elérjük: az egyház és a teológia az eddiginél mélyrehatóbb pár
beszédet folytasson a művészet és a zene látszólag profán vilá
gával, másrészt számos olyan felvetést tartalmaz, amelyet érde
mes lesz továbbgondolni/"
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