
Hova lett
a „zengő ünnep”?
A himnuszköltészet példázata — vázlat és töredék

„A világirodalom… a két klasszikus nyelv,
a görög és a latin irodalma.

Továbbá a Szentírás.
Ezek kultúránk közös alapjai.”

(Szerb Antal)

Mindjárt felmerül két kérdés, mi is valójában a „zengő ünnep”? És a
himnuszköltészet minek a példázata? A „zengő ünnep” magyaráza-
tát Babits adja. Alexandriai Kelemenre hivatkozik. A keresztények
egész élete „zengő ünnep”. Mert minden mozzanatot megszentel a
felcsendülő himnusz. A föld művelését, a tenger hajózását, az Isten
dicséretét. A „zengő ünnep” tehát a himnusz-megemelte keresztény
lét. A példázat magyarázatát pedig az évezredet átívelő latin nyelvű
himnuszköltészet irodalomtörténete adja. Az élet egészét átszövő, for-
máló, alakító, magyarázó nagy kultúra példázata. Nagy kultúra. Mert
mint miden más nagy kultúra, teljes világmagyarázatot ad. Létező vi-
lága teljes magyarázatát. Ennek része a latin himnuszköltészet. Előbb
a görög-római mitológián alapuló teljes antik világmagyarázat, antik
nagy kultúra. Utóbb a keresztény Szentíráson alapuló teljes keresz-
tény világmagyarázat, keresztény nagy kultúra. Tehát antik és ke-
resztény teljes világmagyarázat, nagy kultúra. Ezért e kettő együtt
kultúránk közös alapja.

Az antik teljes világmagyarázat, nagy kultúra egy organikus, koz-
mikus kisvilág teljes világmagyarázata. E világ organikus. Mert szer-
ves kisközösségek, nemzetségi közösségek és városközösségek alkot-
ják. E világ kozmikus. Mert az alkotóelemek egymást kiegészítő,
megbonthatatlan rendet képeznek. E világ kicsi. Mert határai a benne
élők számára karnyújtásnyira húzódnak. Ám ez organikus, kozmikus
kisvilág teljes magyarázatában végtelen távlatok rejlenek. Eredetmí-
toszaiban e világ keletkezése. Istenmítoszaiban e világ szerkezete. Hős-
mítoszaiban e világ eszményrendszere. Vagyis egyszerre magyarázza
az anyagi világ rendjét és az emberi magatartás értékét. E teljesség adja
a nagy kultúra megteremtésének lehetőségét. A mítoszaiból kinövő
költészete megrendítő mélységét; tudománya átfogó igényét; bölcse-
lete tartós érvényét. Ettől nőhettek át egyes elemei a nem keresztény
kelet kultúrájába; más elemei a keresztény nyugat kultúrájába.

POSZLER GYÖRGY

19 31-ben született Kolozs -
várott. Aka démikus, egyete -
mi ta nár, irodalomtörténész.
Legutóbbi írását 2009. 12.
számunkban közöltük.

Az antik világmagyarázat
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A kora középkori keresztény teljes világmagyarázat, nagy kul-
túra egy anorganikussá és kaotikusabbá vált nagyobb világ teljes vi-
lágmagyarázata. E világ anorganikus, mert heterogén közösségei
csak most vannak alakulóban. E világ kaotikusabb, mert különböző
kultúrák elemeit küzdelmesen próbálja egybeforrasztani. E világ na-
gyobb, mert az antik birodalmak hatalmas terjedelmét foglalja ma-
gába. Világmagyarázata hordozója a Szentírás és annak értelmezése.
Az Ószövetség epikus folyama. A világ és az ember teremtéstörté-
netével. A nagy Jézus-előképek megjelenítésével. József elbeszélés-
remekével; Mózes jelképépítményével. A választott nép vándorlá-
sával és megváltáskeresésével. Az Újszövetség drámai szerkezete.
A kereszténység lényegének metafizikai magvával. Az üdvösség
tényleges elveszítésének és lehetséges visszanyerésének sorsdöntő
válaszútjával. Mert az Atya elküldte Istenemberré tett fiát, hogy kín-
halálával korrigálja az első emberpár végzetes vétkét. Az elveszített
valóságos, közvetlen üdvözülés helyett adja vissza annak lehetsé-
ges, közvetett mását. Erre épül e világmagyarázat egész rendszere.
Az Atya és Fiú kettőssége hívja létre a közöttük lévő kapcsolatot hor-
dozó Szentlélekkel a Szentháromságot. A Fiú emberré levése a Szűz-
anya és a szeplőtelen fogantatás csodáját. Az üdvösség lehetséges
visszanyerése az emberi magatartások értékskáláját. Sikeres meg-
valósulásában a kiteljesedés üdvösségét. Sikertelen megvalósulat-
lanságában az elbukás kárhozatát. Isten városának lehetséges földi
megvalósulása teremti az érte vívott harc világtörténelmét. És még
lehetne sorolni e teljes világmagyarázat és a belőle fakadó nagy kul-
túra elemeit. A latin nyelvű himnuszköltészet hordozza, a „zengő
ünnep” részévé emeli ennek leglényegesebb összetevőit. Ezért essék
néhány szó e himnuszköltészet példázatáról. Nos, a kora középkori
keresztény világ és világmagyarázata, a „zengő ünnep” himnusz-
költészete vissza nem hozható. Vissza nem hozható, de megidéz-
hető. Erre teszek kísérletet magam is. Asztalomon két antológia.
Babits Mihály és Sík Sándor könyve. Két alkotó a 20. századi ma-
gyar líra és magyar katolicizmus legnagyobbjai közül. Amor sanctus
— a zseniális kísérő esszével. És Himnuszok könyve — a tudós beve-
zető értekezéssel. Bennük minden, ami számomra most lényeges.
Előbb azonban egy alapkérdés még tisztázandó.

A régi, kora keresztény kisvilág teljes világmagyarázata a himnusz
„zengő ünnepével” vissza nem hozható. De teremthető-e helyette
egy új? Az új „késő”(?) keresztény nagyvilág teljes világmagya rázata
egy ismételt költői megújulással, másfajta „zengő ünnep pel”? Ter-
mészetesen nem tudom. De ritka, legjobb pillanataimban arra gon-
dolok, talán igen.

Csakhogy csupán a lehetőséghez is, néhány dolog végiggondo-
landó. Új teljes világmagyarázat ma? A második világháború,
Auschwitz és Hirosima után? A teljes nukleáris fenyegetettségben?
A kezelhetetlen demográfiai robbanásban? A megállíthatatlan kör-
nyezetszennyezésben? A végiggondolatlan globalizációs lázban?

A kora középkori
keresztény

világmagyarázat

Lehetséges-e teljes
világmagyarázat ma?
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Nem folytatom. Nem tudhatom, de sejteni vélem. Mindez csak a
hit alapjainak további finomítása, a természettudományokkal való
szintézis kidolgozása, a hitéletet megújító radikális reform, a törté-
nelmi bűnök eredményes kiengesztelése, a szociális gondolat ál-
landó átfogalmazása mellett képzelhető el. 

Nem vagyok sem teológus, sem vallás- vagy egyháztörténész,
netán ezek kritikusa. Csupán néhány olvasmány alapján remélem.
Karl Rahnernek a transzcendenciától való megszólítottságra ala-
pozó elmélete; Teilhard de Chardinnek a kozmosz és az ember fej-
lődésének egységére vonatkozó feltételezése; XXIII. János lényeges
fordulatokat hozó egyházpolitikája; II. János Pál megrendítő zarán -
doklatsorozata és az enciklikák és egyéb egyházi dokumentumok
sora a Rerum Novarumtól és a Quadragesimo Annótól a katolikus egy-
ház katekizmusáig és az Igazságosabb és testvériesebb világot című ál-
lásfoglalásig ebbe az irányba mutat. És akkor talán — egy új egysé ges
keresztény világmagyarázat alapján — létrejöhet egy új keresztény
nagy kultúra is. Persze nem egy új „zengő ünneppel”. Csak valami
olyan kulturális produktummal, ami a tegnapelőtti „zengő ünnep”
holnaputáni mása vagy pótléka lehet. Természetesen egyetemes
kulturális produktumra gondolok. És újra Babits és Sík jut eszembe.
No meg a Nostra Aetate című vatikáni dokumentum. Hogy csakis
egye temes szemléletről, nem nemzeti bezárkózásról lehet szó. Ahogy
Babits és Sík vallja a himnuszköltészetről, a Nostra Aetate a jövő val-
lásosságáról és erkölcsi magatartásáról.

Tehát a himnuszköltészet mint az egykori teljes világmagyarázat és
nagy kultúra része és költői leképezése. Vagyis e világmagyarázat köl-
tői összefoglalása és gondolati modellje. Csak részleteiben felvillantva.
E „zengő ünnep”-ben magas poézisként felcsendülnek a kora ke-
resztény világmagyarázatnak a Szentírásból, főként az Újszövetségből
fakadó szakrális fogalmai. A szent titkok, amelyeken e világmagya-
rázat nyugszik. A Szentháromság és az Oltáriszentség elméleti-köl-
tői magyarázata. A megszentelt erotikával átfűtött Mária-kultusz.
A szeplőtelen fogantatás gyönyörű misztériumának ábrázoló meg-
fejtésével. És a Krisztus-történet — az emberré születéssel, megkín -
za tással, feltámadással, utolsó ítélettel együtt. A műfaj történetének
szerkezetében az egész világmagyarázat szerkezete. Erwin Panofsky
nagyszerű elemzését továbbgondolva. A világkép Aquinói Szent
Tamás filozófiájának, a gótikus katedrálisnak és latin himnuszköl-
tészetnek a kompozíciójában.

A szakrális fogalmak költészete a műfaj egész évezredes történeté-
ben. Egy vérbeli remekműben, a műfaj talán legcsodálatosabb telje-
sítményében, Lavardini Hildebert Szentháromság-himnuszában pró-
bálom értelmezni. És mellé veszem még Aquinói Szent Tamás énekét
az Oltáriszentségről és Pierre Abélard Szombatesti himnuszát. Amint
egymást összekapcsolják, kiegészítik, magyarázzák. A két titok, a
Szentháromság és az Oltáriszentség az egész teoretikus-himnikus vi-
lágértelmezés középpontjába emeli magát. Abélard éneke pedig e tit-

A keresztény kultúra
lehetősége

Himnuszköltészet
— szakrális fogalmak

költészete
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kok költészetének lélektani szituációját közelíti. Hildebert remekműve
mindkét gyűjtemény középpontjában. Amint páros rímekbe rende-
zett nyolcszótagos verssoraiban énekli a hármas egység és egységes
hármasság csak költői teóriában vagy teoretikus költészetben meg
nem ragadható, de körülírható csodatételét. A szerkezet négy pillé-
ren nyugszik. Az istenfogalom ellentétekből felépülő illékony logiká-
ján. Az egységet hármassággá alakító hitbéli csodatételen. Az ehhez
szóló költőileg átszellemült vallomáson. A hit által elnyerhető üdvös-
ség boldogságán. Sík fordítására figyelek. Babits ugyanis az egység
hármassággá alakítását kihagyja. Ezzel a szerkezetet tömörebbé teszi.
De megfosztja elméleti magvától. És megtöri az eredeti kompozíció
oszlopainak „gótikus” rendjét. Sík a teljes remeket adja. Az istenség ér-
telmét. Ami kezdet és vég; fent és lent is, belül és kívül; most és min-
dig; mozdulatlanul és mozgatva; formát adva az ősanyagnak. A há-
romság létrejöttét. Az Atya teremtő, a Fiú teremtő és teremtett, isteni
és emberi lényegét. A kettőjükből született, kettőjük között közvetítő
lélek a Szentlélek hármasságot beteljesítő erejét. És az e hármassághoz
tett vallomásban és a hit erejében elnyert üdvösség boldogságában
meg tudja formálni az eredeti szöveg mámoros kicsengését.

A kereszténység teljes elméleti-költői-hitbeli drámája. Isten lénye-
géről, hármas arcáról, a hitnek tett vallomásról. A hit által elnyert üd-
vösségről. Ehhez tesz hozzá két vonást az aquinói tudós szent és a
szomorú szerelmek hőse, Pierre Abélard. Az első az Oltáriszentség
születését az utolsó vacsora epikai keretébe ágyazza. Amelyben Isten
kínhalálra szánt és megváltásra kiszemelt fia vacsoraként önmagát,
kenyerét és borát, testét és vérét osztja ki. Ám az üzenet lényege nem
is ez. Hanem az ésszerű magyarázat elutasítása. A régi szövetség újjal
való felváltásáról van szó. Nem az ész, de a szív dolga. Nem a rest ér-
zéké, ám a merész hité. A második az üdvösség megvalósult világát
énekli. Ahol epedés és tény, vágy és beteljesedés örökösen egybeesik.

A megszentelt erotikával átfűtött Mária-kultusz költészete
ugyancsak a műfaj évezredes történetében. A műfajt nyitó Ambrus-
himnuszoktól a műfajt záró „gótikus” remekekig. Bennük nemcsak
a szeplőtelen fogantatás titka. Hanem az antik kultúra eroszának
szakrálissá avatása és a megszentelt anyaság bánatának és örömé-
nek, gyötrelmének és gyönyörének megrendítő ábrázolása is.

A kezdet időbeli rendben és érzésbeli minőségben is Ambrus
himnusza Ágnes vértanúságáról. Ahogy vibrál a vértanúvá válás
tragikus szakralitása és az alig érett növendéklány szemérmének
ösztönös kacérsága között. Mártíromságra már felkészülten, szere-
lemre még felkészületlenül. De önkéntelenül is érzékeltetve a két
lépés egymásra csúszásának lehetőségét. Babits fordításában szo-
morú játékossággal, erotikusan telítettebben. Sík fordításában meg-
rendítő egyszerűséggel, tragikusan kopárabban.

A Mária-kultusz költészetében a Biblia egész jelképes emberi-
ségtörténete. Az Ószövetség epikája és az Újszövetség drámája. Éva
elcsábításától Mária megváltásáig. Az Ősanya kárhozatos bűnétől
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az Istenanya üdvözítő ártatlanságáig. Ahogy bűntől megbocsátá-
sig emelkedve összekapcsolja a jelképes történet zuhanó és szár-
nyaló ágát. Megteremtve az örökölt zsidó szent könyvek és a meg-
alkotott keresztény szent könyvek szakrális és poétikai egységét.
Egyben az asszonyi princípium rangját is megadva. Odahelyezve a
szent történet kárhozattal fenyegető elejére és üdvösséget sejtető
végére. A zuhanó ág elejére és a szárnyaló ág végére. A himnuszok
költői bölcsessége ebbe a keretbe helyezi Mária Istenanyaságának
történetét. Hogy fohászkodhassanak hozzá a veszélybe került ha-
jósok. Hogy elhallgathasson minden „állat-emberség” a titok előtt.
Amikor az Istenanya az Ősanyának válaszol. És saját szülőjét szüli
meg szeplőtelenül fogantatván. Amit a költészet félig értve, félig
értetlenül, áhítattal megénekelhet.

A titkot a maga racionálisan értelmezhetetlenségében Guy De
Bazoches himnusza nem megfogalmazza, hanem megénekli. Mert a
megfogalmazhatóságon túl van. De a megénekelhetőségben benne
lehet. Hogy a szűzi méhben a teremtő teremtetté, a nemző gyermek -
ké lett. Az elemzés nem értelmezheti. Ám a költészet megcsodálhatja.
A nemző megszülésének fizikai képtelenségét naiv tapasztalatiságá-
ban egy franciaországi himnusz közelíti. Hogy a fül fizikai és a lélek
spirituális valóságán át hatol be. És mindkettőn átsugárzik. Mint az
üvegen a napfény. Csak így születhetett az Isten fia saját jegyesében.
A Mária-énekek költői csúcspontja a Todi Jakab két éneke a fájdal-
mas és az örvendező Szűzanyáról. A Stabat Mater dolorosa és a Stabat
Mater speciosa. Sík legszebb fordítói teljesítményében a fájdalomnak
anyja és az édes Istenanyja. Csakhogy a vers és a versfordítás csodája
éppen az, hogy az isteni és emberi, égi és földi gyermek születésé-
nek örömét és az isteni és emberi, égi és földi anya gyermeke kínha-
lálának fájdalmát egyszerre érzékelteti. Mária boldog, mert egészsé-
ges fiút szült, és boldog, mert megszülte az emberiség megváltóját.
És Mária szenved, mert végigélte fia tényleges kínhalálát, és szen-
ved, mert végigélte a Megváltó jelképes kínhalálát.

A Krisztus-történet a műfaj egész históriájában — különböző for-
mában és taralommal — állandóan visszatér. Meghatározó motí-
vumai jól megfigyelhetők. A keresztfa a történet beteljesítője. Amit
az ősszülők a gyümölcsfa csábításában elveszítettek, az utódok a
keresztfa megváltásában visszanyerhetik. Jézus a várva várt meg-
váltó vőlegény. A szent erotikával átfűtött várakozásban a szüzek
szeretője. Áldozati bárány mivoltában a legyőzhetetlen ártatlanság
jelképe. Tekintetére a vérengző vadállatok lesütik a szemüket. Jézus
a csodák megidézője. Akarata legyőzi a gyengeséget, betegséget,
halált. És ama bizonyos „harag napján”, az utolsó ítéletkor, dönt
igazság és igaztalanság, bűntelenség és bűn, jóság és gonoszság,
üdvösség és kárhozat fölött.

A keresztfa himnusza az egész keresztény drámát értelmezi. Mint
Mária asszonyi tisztasága az asszonyi elcsábíttatás történetét. Mű-
vészi erejében az Újszövetség tragikus végkifejlete az Ószövetség

Stabat Mater

Krisztus története és
alakja a himnuszokban
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végzetes indításához megoldásként visszatér. A kínhalál keresztfája
a paradicsom gyümölcsfájának átkát oldja fel.

Jézus mint égi vőlegény a legszebben titokzatos himnuszok ih-
letője. Ő kopogtat éjszaka az ismeretlen földi menyasszony ajtaján.
Ő a nagy király egyetlen fia. Aki megváltóként a földre száll. Őt
várja szakrális vágyában egy németországi himnusz. Hogy eljöjjön,
mint a szüzek szeretője. És bárányként bíró legyen a végső napon.

A bárányt énekli „daktilusok ütemén” Prudentius himnusza is.
Aklától megalázva kullog el a farkas. Az ő arca előtt retteg az orosz-
lán. És a keselyű is eltűnik tétova fellegek útján. Jézus ez a bárány.
Aki szűzi ölön született. Őt dicséri ez az ének. A majdani kereszten
kínhalált szenvedő megváltót.

Jézus életét Isten-voltát bizonyító jótékony csodák övezik. Gyó-
gyít nehéz „kórságokat”. Feltámaszt halottakat. Meggyógyítja a
százados szolgáját. Halála után a negyedik napon támasztja fel Lá -
zárt. Imájára vízen jár Péter. És felkel a béna beteg. Sedulius áhíta-
tos éneke sorolja a hitet megerősítő csodákat.

Celanói Tamás himnuszvíziója az utolsó ítéletről az egész költői
verstípus és műfaj egyik művészi csúcsteljesítménye. Látomásának
költői ereje az Apokalipszissal, János jelenéseivel vetekszik. A Dies
irae, a harag napja. Amikor is csodakürtök zengésében bíróként jön
el a bárány. Hogy kézzel írott könyvéből olvassa a végső ítéleteket.

Ennyit a himnuszról, a „zengő ünnep” költészetéről. Láttuk: a kor
világképének összegzésévé, művészi példázatává vált. Évezredes éle-
tében végbement a Karoling-reneszánsz. És beköszöntött a virágzó
középkor kultúrája. A kolostorok és katedrálisok kora. A kolostorok
szellemi központjaival — az ír szigettől Dél-Itáliáig. A katedrálisok
összművészeti remekeivel — az Atlanti-óceántól a Keleti-Kárpátokig.
Közben az irodalom kiteljesedésével. A Mária-kultusz világi változa-
taival. A trubadúrdallal és a Minnesanggal. A Krisztus-történet világi
leágazásával, a lovagi irodalommal. A késő középkor nagyepikájával.
A Roland-énekkel, Igor hadának históriájával és a homéroszi rangú
Nibelung-énekkel. A kelta és a germán mítoszvilág költészetté emel-
kedésével. No meg az izlandi csodával — az Eddával és a Sagákkal.
Folytatható lenne még. De itt nem lehet. Egy nagy kultúra teljes koz-
moszáról van szó. A világ értelmezésének körvonalazásától az em-
beri magtartások formálásáig; a kultúra intézményrendszerétől mű-
vészi megvalósulásáig. Keresztény nagy kultúra. Ennek példázata a
himnusz „zengő ünnepe”.

Persze ma „csak” egy egyetemes nagy kultúra keresztény indí-
tékairól és összetevőiről lehet szó. Ami semmiképpen sem feledke-
zik meg egyetemes jellegéről. A veszélyeztetett jövőjű emberiség
közös sorsáról és közös sorsát közösen formálni akaró közös érték-
rendjéről. Valahogy a Nostra Aetate emelkedett szellemében. Hogy
a vallás nem az erkölcsösség egyetlen formája. A kereszténység nem a
vallás egyetlen formája. A katolicizmus nem a kereszténység egyet-
len formája.

Jézus mint vőlegény
és áldozati bárány

A himnuszköltészet
évezredes története
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A himnuszanyagot Babits Mihály és Sík Sándor gyűjteményéből
merítettem. Igaz, más, nemzeti értelemben az egyetemességről be-
szélnek ők is. Ezzel gondolom befejezni.

„A középkori latin himnuszköltészet kétségtelenül nem nemzeti
költészet. Érthető, ha az a ma divatos irodalomszemlélet, amely az
irodalomnak csupán nemzeti értékeit képes meglátni, s az irodalmi
értéket hajlandó a nemzeti értékkel azonosítani, hidegen vagy za-
vartan áll meg előtte. Ennek a felfogásnak, amely szeret kitessékelni
az irodalomból mindent, ami »nemzetközi«, a középkori latin him-
nuszköltészet a legékesebben szóló cáfolata.” (Babits Mihály)

„A nagy európai keresztény család közös gondolati és érzelmi
kincse, élményi és ízlésbeli gazdagsága halmozódik fel benne — de
mindegyik nemzet beléleheli a maga egyéni lelkének frissességét,
nemzeti ízeinek édességét is.” (Sík Sándor)

Nemzet és
egyetemesség
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A Krisztustól rábízott üzenet továbbadásához az egyháznak szüksége van a művészetre. Az egyháznak
ugyanis a szellemi, a láthatatlan valóságot, Isten világát kell fölfoghatóvá, sőt, amennyire csak lehet,
vonzóvá tennie. Tehát az önmagában kimondhatatlant kell érthető formába öntenie. A művészetnek
megvan a képessége, hogy az üzenet egyik vagy másik szempontját kiragadja, és olyan színekbe, for-
mákba, hangokba öltöztesse, amelyek megfelelnek a szemlélő vagy hallgató intuíciójának. S ez úgy
történik, hogy nem sérül az üzenet transzcendens tartalma, sem misztérium jellege nem vész el.

Az egyháznak különösen olyan emberekre van szüksége, akik mindezt irodalmi és képzőmű-
vészeti szinten meg tudják valósítani azáltal, hogy a képek és azok szimbolikus jelentésének vég-
telen lehetőségeivel dolgoznak. Maga Krisztus az isteni tervnek megfelelően, hogy a megtestesülésben
a láthatatlan Isten képe legyen, igehirdetésében nagyon gyakran használt képeket. Ugyanígy van
szüksége az egyháznak a muzsikusokra. Az évszázadok során mily sok egyházi kompozíciót ír-
tak olyan emberek, akiket mélységesen eltöltött a misztérium tisztelete! (…)

Az egyház tehát rászorul a művészetre. De elmondható-e, hogy a művészetnek is szüksége van
az egyházra? A kérdés provokatívnak tűnhet. Valójában azonban, ha helyesen értjük, megvan a maga
jogos és mély megalapozása. A művész mindig a dolgok rejtett értelmét kutatja; kínzó gondja, hogy
sikerül-e a kimondhatatlan világát kifejeznie. Nem látjuk-e, hogy az indításoknak micsoda forrás-
vidéke lehet számára az a lelki birodalom, amit a vallás jelent? A vallásban nem a legfontosabb sze-
mélyes kérdések tétetnek-e föl, s nem a végső, egzisztenciális válaszokat keresik-e?

A vallási kérdés valójában minden kor művészeinek legtöbbször feldolgozott témái közé tar-
tozik. Az egyház mindig kreatív képességükre hivatkozott, hogy az Evangélium üzenetét és an-
nak a keresztény közösségben történő konkrét alkalmazását jelenítsék meg. Az együttműködés
mindig a kölcsönös gazdagítás forrása volt. Haszna volt belőle az ember megértésének, hiteles ké-
pének és igazságának. Napvilágra került a művészet és a keresztény kinyilatkoztatás közti különleges
kapcsolat is. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a zseniális emberi szellem más vallásokban nem
talált indító benyomásokat. Gondoljunk csak az ókori, főleg a görög és római művészetre és a leg-
régibb keleti kultúrák mindmáig virágzó művészetére. Mégis igaz, hogy a kereszténység, Isten Igé-
je megtestesülésének központi dogmája következtében olyan horizontot nyit a művésznek, mely
tele van inspiráló mozzanatokkal. Micsoda elszegényedést jelentene a művészet számára az Evan-
gélium kimeríthetetlen folyamának kiszáradása!

(II. János Pál pápa levele a művészeknek, 1999. húsvét)
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