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"A test
romlatlansága, az
anyag szellemisége"
Arra, hogy milyen szerepet játszott a két bázeli teológus, Karl
Barth és Hans Urs von Balthasar baráti kapcsolatában a zene, kü
lönösen Mozart zenéje, hogyan hatottak egymás zenéről alkotott
felfogására, milyen zenei élményeiket osztották meg egymással,
miként volt jelen Mozart a bázeli irodalmi elittel (például Emil
StaigerreD kialakult kapcsolatukban, miféle személyes pontokon
bukkant fel a muzsika életútjuk során - arra nem érdemes szót
vesztegetnünk, már csak azért sem, mert az életrajzi vonatkozások
a zenével kapcsolatban kínos spekulációkkal kísért "teológiai"
adomázgatásraj éppúgy alkalmat adtak, mint a merőben életese
ményeket sorjázó visszás" teológiai" biografitásra. Balthasar pedig
tudja, hogya kitüntetett egyházi életutak "nem a pszichológia és
az életrajz horizontján, hanem az egyház és a küldetés összefüggé
sében vizsgálandók, azaz nem a szenzációhajhászást, a kíváncsisá
got és a kívülre sugárzott reklámot kell táplálniuk, (. ..) hanem a
nekünk szánt tartalmak megszívlelésére índítanak"," és Barth Mo
zarttal kapcsolatban kiemeli, hogy "a szubjektivitás sosem kerül
előtérbe nála", s egyetlen műve sem hozható szerves összefüggés
be élettörténeti eseményekkel.'

Bár ma már egyre világosabban látjuk, mit jelentett (általáno
san), hogy Balthasar és Barth elvetette a vallás és az esztétika kö
zött éles ellentétet feltételező kierkegaardi felfogást, miért állítható
(konkrétan), hogy "fel kell idéznünk Mozart alaphangját, ha Barth
alapszándékát szeretnénk felkutatni"," s Barth-nál miért pont a
Kirchliche Dogmatik teremtéstanában (III/3) találkozunk meglepő

módon rövid Mozart-exkurzussal (337sk.), másrészt viszont (álta
lánosan) végzetes - a konkrét művészeteket előtérbe toló - fél
reértésekhez is vezettek Balthasar esztétikai tőrekvései.' és (konk
rétan) képtelen "teológiai" okfejtéseket is eredményeztek Barth
zenével kapcsolatos megjegyzései (Mozart-felfogása ariánus!"). Az
elmúlt évtizedek idevágó írásai és vizsgálódásai mintha csak a
legnehezebb feladat: a két bázeli szerző gondolkodásának termé
keny továbbfűzése elől tértek volna ki, s a "vallás és esztétika"
kérdésével kapcsolatban az olvasónak még ma is többnyire vallási
tartalmú műalkotások vallási horizontú elemzésével, a művészete

ket vallási célokra instrumentalizáló próbálkozásokkal, a rnűvé-
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szetben a "transzcendencia" jeleit és nyomait kémlelő kutatással
vagy az "istenkérdés az irodalomban" banalitásaival kell beérnie.

Egyetlen kivétel mintha azért lenne: a milánói Pierangelo
Sequeri nagyszerű életműve. Balthasar két zenei írásához írt het
venoldalas utószavában (Antiprometeo. II musicale neú'estetica
teologica di H. U. v. B. Milano, 1995) Sequeri a szép alig két évszá
zados esztétizálásától mentesen, az esztétika eredeti értelmében
(észlelés) vázolja fel egy teológiai zeneesztétika körvonalait, és mű

vei azóta is üdítően magasodnak a vallási művészetelemzések

síkföldje fölé (lásd újabban a misztika és a zene kapcsolatáról
[2005] és Mozartról [2006] írt könyvét). A zeneesztéta
fundamentálteológus meggyőzően beszél arról, hogy "a teológiai
esztétika legitimmé teszi a hit feltételeként felfogott szellemi!ér
zéki észlelés keresztényelméletét (amelyben összefonódik az
apostolok »szemtanúságának« hagyománya és a »lelki érzékek«
patrisztikus tana)" (Antiprometeo 86.), hogy "az érzékelhető való
ságnak pontosan a kereszténységgel kezdődött meg zenei jellegű

története" (126sk), s bár "a zene nem változtatja meg a világot,
lakhatóvá teszi, azt sugallva, hogy létezik a test romlatlansága, az
anyag szellemisége, az érzékek értelmi működése" (128.). Sequeri
világosan látja, hogy Balthasar szerint karunk döntő fejleménye
nem az úgynevezett antropológiai fordulat, hanem az igazságra
irányuló újfajta vágyakozás kialakulása, "amelynek alakja [az
igazságé] csak akkor lehet meggyőző, ha egybeesik megmutatko
zásának/bemutatásának csodálattal teli elismerésével"? A művé

szet pontosan ebben az értelemben tehet azért, "hogy hitelre mél
tó legyen a teremtmény végső rendeltetésének igazságára
vonatkozó tudásunk", s az ezzel számoló teológia visszaadhatja
az emberi vágyakozásnak az isteni igazság objektív jellegét 
"és ezzel együtt a kultúra összefüggésében is rehabilitálhatja" .8

Wolfgang Amadeus
Mozart
(... ) Senki se gondolja, hogy olyan egyszerű lenne tudni, kivel és
mivel is van dolgunk, amikor Mozartról beszélünk Mozart gaz
dag életműve rövid, ám mozgalmas életével együtt magában fog
lal valami olyat, ami sehogyan sem fejthető fel: sajátos titkot, ha
úgy tetszik És titkát látnunk kell ahhoz, hogy megértsük, miért
gyakorol oly eleven hatást zenéje (és zenéjével együtt személye)
egészen a mai napig.
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