
Kereszténység
és kultúra
Megközelítések

Néhány évvel ezelőtt Rómában nagyszabású kiállítás mutatta be
Nagy Konstantin császár korát. Jelentős és meghatározó uralkodó
volt, akinek politikai döntései azonnal megmutatkoztak az élet min-
den területén. A kiállítás rendezői a keresztény szabadságot az átala-
kulás hatásában ragadták meg. Sikerült érzékeltetni a szinte megfog-
hatatlan, de mégis átélhető spirituális minőségi váltást, amit az akkori
Róma hagyományával ellentétben a kereszténység jelentett. Különö-
sen a képzőművészet alkotásaiban, szobrok, portrék, de még haszná-
lati tárgyak vonatkozásában is valamiképpen kézzel foghatóvá, lát-
hatóvá vált, amint a Rómára és a birodalomra jellemző művészet, a
különböző irányzatok képviselte kifejezési formák lelket kapnak.
Arcok, tekintetek, mozdulatok valami eddig ismeretlen emberi mély-
séget, ihletettséget mutatnak. A mennyiségi és megszokott szép kö-
zepette átsütött a minőségi más, az, ami a formák mögött az alkotó
lelke mélyeiből fakadt. Az alkotásokban kimondatlanul is találkozott
vágy és válasz. A régi formák leírhatatlan élettel teltek meg és a szem-
lélőben vágy gyúlt erre az életre. Ezek az alkotások, bármilyenek le-
gyenek is formájukban: írásos-irodalmi, zenei, művészi alkotás, a vál-
tozó formák ellenére is „örök üzenetet” hordoznak, maradandók,
kultúrákat, nemzedékeket átívelők, mondhatnánk mai megfogalma-
zással, hiszen ma is érzékenyek vagyunk rájuk, ma is befogadók va-
gyunk irányukban és „vesszük” üzenetüket. Az itt leírtakat kitapint-
ható modellként tekintem a keresztény ember, a keresztény művészet,
az egyház és a kultúra viszonyára. Az ember kultúrát teremt, viszo-
nyul környezetéhez, kölcsönhatásban van vele, de környezetére rá-
nyomja lelke bélyegét, és így lesz — ha maga hívő, istenélménnyel
rendelkező, akár a legegyszerűbb lélek is — körülötte keresztény kul-
túra. Ha megélt, megtapasztalt hite mélyéből cselekszik, akkor első-
sorban megóvja környezetét, a teremtést, tisztán tartja azt, abba min-
dig olyan személyeset alkot, amely méltó kapcsolatban, összhangban
áll vele és a környezetével. Műalkotásai pedig nemzedékek múltán is
visszahat nak, ihletnek, formálnak. Ez fordítva is igaz, lelke egyen-
súlyvesztettségét, diszharmóniáját, szenvedését ugyanúgy ki tudja
vinni környezetébe, amely felkiáltójelként jelzi: valami, valaki, az
ember nincs a helyén, új tapasztalat, új szintézis és új harmónia kell,
a megszokott formák már alkalmatlanok az életérzés kifejezésére.
Ennek a szenvedésnek a mélyén többnyire az az üzenet, ami nehezen
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feloldható, nehe zen megfogalmazható, mert nagy őszinteségre van,
vagy lenne szük ség: a csak önmagát kereső, az önmagával kapcsola-
tot kereső ember magára maradt, magára maradt élete értelme kere-
sésében (ha erre még gondol egyáltalán), magára maradt az istenke-
resésben, magára maradt a szerelemben — s mert első helyre tette
magát, és mivel neve sincs annak, akit vagy amit keres, hallgatag, vá-
lasz nélküli, süket csend mélyíti fájdalmát. Másként fáj és vérzik a léte
egy jól szervezett, túlcivilizált társadalomban, és másként a tömegek
nyomora közepette.

Tarnai Brúnó egy filozófiaóráján ezt mondta nekünk, kezdő hallga-
tóinak: Jegyezzék meg, nincs keresztény filozófia, hanem kereszté-
nyek vannak, akik filozófiát űznek, akik keresztény módon gon-
dolkodnak. Ez az elv átültethető a kereszténység, illetve az egyház
és a művészet kapcsolatára is. Az Isten teremtményéről, az ember-
ről elmondhatjuk, hiszen ezek tudományos, továbbá filozófiai és
lélektani megállapítások: homo sapiens, homo religiosus, továbbá homo
ridens, és hozzátenném: homo aestheticus, művészetet, kultúrát te-
remtő lény. A keresztény teológiai gondolkodás János szavaival így
ragadja meg ezt a felülmúlhatatlan valóságot és egyúttal csodát, tit-
kot: „Az Ige testté lett, és közöttünk lakott” (Jn 1,14). A Teremtő a te-
remtésben sorsközösségre lép az emberrel, mindig újból és újra
szétfeszíti a fásultság és megszokottság kereteit, örökké új módon
közli magát és vonzza az embert efelé az új mélység felé.

A folyamatról, ahogy egy fáradt világ régióin az új spirituális im-
pulzus, ihlet áttör és gazdaggá, élhetővé teszi ismét a világot, kul-
túrát teremt, Babits Mihály ír az inspirált és tudós költő módján
Az európai irodalom története című munkájában. Végiggondolandó
az elemzése, amely és amint az újszövetségi iratokról mint forrás-
ról szól: „Tiszta, friss levegő áramlik belőle, minden szava nekem szól,
mintha csak tegnap írták volna. A világirodalom nyelvén írott könyve ez,
s születésével be is kapcsolódott a világirodalomba. S noha eredetileg nem
irodalmi célok szülték, hatását a világirodalomból sohasem lehet többé ki-
törölni.” Majd eljut a stilus christianushoz, a keresztény stílushoz,
amelynek háttérében — mert csak akkor beszélhetünk keresztény
stílusról, hozzáfűzném, kultúráról — bemutatja Ágoston örök gyöt-
rődő, mégis tiszta forrásból, hitből fakadó alapállását és értelmiségi
tisztességét, aki pontosan érzékeli a kultúra és az igazság közti fáj-
dalmas feszültséget, és azt is, hogy az ember, a keresztény ember
esetenként tragikus választás elé kerül, de az igazság mellett kell
döntenie. Ágoston és kortársai is tudták egy hanyatló világrend kö-
zepette, hogy az igazság az, amiből újra és újra kultúrát teremthe-
tünk. „Ő hajlandó volt a kultúrát, mint mindent föláldozni az igazságért.
De álma és törekvése mégis csak a kultúra és Igazság harmóniája lehetett.
Ahogy egyike volt azoknak, akik a kultúrát az Igazság hordozójává tették;
úgy az Igazságban sem lerontóját látta a kultúrának, hanem magasabbra
emelőjét” — írja Babits. Ágoston szintézise mindig időszerűvé és
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modernné teszi őt, még akkor is, ha a kultúra az Igazság ellenében
időnként elbukik.

XVI. Benedek, tudatában a hit és a kultúrateremtő művészet között
kialakult távolságnak, sőt szakadéknak, meghívta magához a mű-
vésze ket, festőket, szobrászokat, építészeket, irodalmárokat, zené-
szeket, valamint az olyan modern művészetek képviselőit, mint a
film, a formatervezés, a videóművészet. A találkozóra 2009. nov-
ember 21-én a Sixtus-kápolnában került sor.

A Szentatya párbeszédet kívánt kezdeni a művészekkel abban a
reményben, hogy a múlt nyomán újjászületik egy „termékeny szö-
vetség”, tíz évvel azután, hogy II. János Pál pápa levélben biztosí-
totta a művészeket nagyrabecsüléséről. Római őrhelyéről művészet
és vallás tragikus szétválását, illetve már ennek a szétválásnak fáj-
dalmas következményeit látja és fogalmazza meg XVI. Benedek
pápa akár Európáról elmélkedik, akár akkor, amikor a művészeket,
a szellem és ihlet embereit gyűjti maga köré a Vatikánba, és arról be-
szél nekik, hogy „a hit semmit sem vesz el művészetükből, ellen -
ke zőleg, annak tápláléka”. Arra kérte továbbá a legkülönbözőbb
mű vészeti ágak képviselőit, hogy legyenek „az igaz szépség őrei,
(...) építsenek fel egy új humanizmust”.

Ez a felszólítás és ez a meghívás akkor nyer igazán súlyt, és lesz
lépésről-lépésre vonzóvá, erőteljessé és ismét eredményessé, ha a
kereszténységben, katolikus egyházunkban a II. János Pál pápa
meg hirdette radikális újra-evangélizáció megvalósul. Az Evangéli-
umnak veleszületett frissessége, dinamikája van, amely Jézus Krisz-
tus és a teremtő Atya személyes szeretetkapcsolatából forrásozik,
amely Forrás maga is Lélek — teremtő Lélek, aki egyedül képes
arra, hogy megújítsa a föld színét, hogy ismét cultura humanát, em-
beri kultúrát teremtsen.

Magyar történelmünk változásai közepette Vigilia folyóiratunk meg-
maradása a csodák közé sorolandó. Életereje és helytállása szer kesz-
tőinek, íróinak istenélménye és kifinomult keresztény, európai (vi-
lágra nyitott) és magyar műveltsége, ihletettsége volt. Főszerkesztőit,
íróit indításakor, majd az évtizedeken át tartó szellemi beszorítottság
idején és ma sem a mindenkori mának való megfelelés vezette és ve-
zeti, hanem az a törekvés, hogy a lélek és szellem szabad áramlásában
mindig elégséges erőt és szellemi táplálékot közvetítsenek ahhoz,
hogy a keresőket, az érzékenyeket, a szomjazókat jó gazdához ha-
sonlóan „régi és új” kincsekkel gyarapítsák. Így, vissza tekintve a 75
esztendőre, értékelésként mindaz elmondható, amit a Vigilia méltatói
és értékelői eddig az egyes kerek és félkerek évfordulókon a folyó-
iratról elmondtak: a lélek és szellem oázisa volt évtizedeken át ez a
lap, a kire  kesztettek befogadója a diktatúra zordabb szakaszában,
a humánum és christianum védelmezője, a környezetre nyitott és pár-
beszédképes folyóirat, amely hangvételében mindig megtartotta azt
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a humán tónust, amellyel még az igazságukban alulmaradt ellenfelei
sem tudták kikezdeni. Értékeket megmutatott, értékekre szemet nyi-
togatott, tanított és utat mutatott, elfogadott és kultúrált párbeszédre
kész volt, a katolikus értékeket vonzó módon tudta elmondani. Nem
tennék különbséget a lap kezdetei, első évtizede és a rákövetkező dik-
tatúra időszaka között, mert bár a feltételek mások voltak, a kezdet
magyar társadalma és katolikus magyar egyháza másként volt kor-
szerűtlen, mint a későbbi évtizedek kényszerű korszerűtlensége,
amelyben ez a folyóirat szellemi töltetével a remény folyóirata lehe-
tett. A Vigilia ebben a történeti szakaszban az egészségesen új, az
evangéliumi ihletettségű szellemnek a lapja volt. Az is maradhat, ha
szerkesztői, írói nem letűnt korok érdemeire, akkoron nagyszerű meg-
oldásaira, lobogóra tűzött változatlan igazságokra hivatkoznak, ami-
ket ma már egyikünk sem ismer, hanem mély hitből, a keresztényekre
jellemző valós és radikális szeretetből fakadó ihletett írásokkal tiszta
forrásvíz, tiszta kenyér, mécses, virrasztó közösség marad, amely
együtt érez a világ, környezete, egy nép örömével és mély fájdalmá-
val, s ezt nemes és művészi egyszerűséggel, a nagyokra jellemző köz-
érthetőséggel, igényes szavakkal és magatartással tudja tanulmánya-
iban, cikkeiben, megjelenő irodalmi alkotásaiban kifejezésre juttatni.
A minőségi más, a vonzó és átütő igazság egyszerűen elmondva ma
is a legjobb „kommunikáció”.
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Levelemmel hozzátok fordulok, az egész világ művészeihez, hogy kifejezzem megbecsülésemet
és hozzájáruljak a művészet és az egyház közötti még termékenyebb együttműködéshez. Meg -
hívlak benneteket, hogy fedezzétek föl újra a szellemi és vallási dimenzió azon mélységeit, melyek
a művészetet legnemesebb kifejezési formáiban mindig jellemezték. Ebben a távlatban szólok
hozzátok, az írott és mondott szó művészei, a színház és muzsika művészei, a képzőművé szet és
a kommunikáció modern eszközeinek művészei. Főként hozzátok, keresztény művészekhez for-
dulok: egyenként szeretnélek emlékeztetni arra, hogy az Evangélium és a művészet között kezdet-
től fennálló kapcsolat a funkcionális követelményeken túl magában foglalja a kihívást, hogy
kreatív intuícióval hatoljatok be az emberré lett Isten misztériumába és ugyanakkor az ember
misztériumába is.

Bizonyos értelemben minden ember ismeretlen önmaga számára. Jézus Krisztus nemcsak Istent
nyilatkoztatja ki, hanem „teljesen föltárja az embert is az embernek” (Gaudium et spes, 22). Krisz-
tusban Isten megengesztelődött a világgal. Minden hívő arra hivatott, hogy erről tanúságot tegyen;
de azok a nők és férfiak, akik a művészetnek szentelték magukat, tartoznak azzal, hogy zseniális
tehetségükkel elmondják: Krisztusban meg van váltva a világ, az ember, az emberi test, és meg lesz
váltva az egész teremtés, mely, ahogy Szent Pál írja: „sóvárogva várja Isten fiainak kinyilvánulását”
(Róm 8,19). Várja Isten fiainak kinyilvánulását a művészet által és a művészetben is. Ez a ti feladato-
tok. A műalkotásokkal való találkozástól várja minden kor emberisége, a mai is a felvilágosítást, hogy
milyen úton járjon és mi a rendeltetése.

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