
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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