
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)
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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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