
VIGILIA
l.

Vigilia: viIIaiZtás:' Virrasztók vagyunk, úgy érezzük, mí, akik e
szemle hasábjain akarunk szólni testvéreinkhez. A virrasztó az éjszaká
ban viraszt. Mi is éjszakában állunk. Körülöttünk a történelem sötét
sége, egy nagy világ-átalakulás káosza, az éjfélen már túl, de a hajnaion
még innen: derengés előtti szürkület. A csillagok már fázva bújnak el,
a nap még csak sejlik a látóhatár alatt. De mí még lelkünk szemhártyá
ján őrizzük a csillagok képét és éber szenvedéllyel várjuk, tudjuk, hív
juk a kelendő Napot.

A virrasztó alvók között éber. Bennünket is alvók vesznek körül,
alvók és álmodók és alvajárók. Alvók: álomra hanyatló táradottak. csüg
gedtek, lemondók, kétségbeesettek, akiket megviselt és letört az élet és
a történelem, a bűn (a maguk és mások bűnei) és a nyomorúság (a maguk
és mások nyomorúsága), - már nem' tudnak hinni. nem akatnak élni:
alszanak. És álmodók, tudatosan aludni húzódók, visszavonulók és vára
kozók, akik nem tudják felejteni a lehanyatló csillagokat és nem tud
nak bízni a napkeltében. félnek megvallani szerelmüket a régi iránt,
és nem merík kikiáltani tagadásukat az új elé: nem elég gyengék, hogy
kétségbe essenek, de nem elég erősek, hogy szemébe nézzenek a Jövő

nek, hát várnak és elhúzódnak, álmodnak egy jobb világról. amely majd
eljön egyszer, magától. az ő közreműködésük nélkűl: alszanak, És alva
járók, mozgók és mózgatók, lázasan sürgők, derék munkát végzők. tár
sadalomszervezők és jövő-építők. akik életüket adnák talán az embere
kért és a jobb világért, alakítanák a valóságot és próbálnak emberré
tenni az embert, de - tragikus vakság I - nem tudják, hogy ez az. ő
valóságuk csak egy része - összehasonlíthatatlanul kisebbik részel 
az egész Valóságnak, és hogy az ember emberré sem tud lenni. ha valami
képen istenivé nem lesz. Éber testi szeműk mallett sohasem nyílt ki lel
kűkben az a belső szem, amely a részeken túl meglátja az Egészet. a
valóságban az örökkévalóságot, az élet szigete körül a Végtelenség ten
gerét, az emberben az Istent. Látók és mégis vakok: az igazi Valóságra
talán csak a halál percében fognak felébredni.

Mi pedig virrasztunk. Érezzük az éjszakát és nem menekülünk belőle,
hiszünk az eljövendő Holnapban és dolgozni akarunk érte, mind a többi
hivőkkel és dolgozókkal. Akarjuk a napot, amely az emberiség jobb napja
lesz és meg fogja nyitni az emberek szemét az isteni Nap fényének is.

Virrasztunk, de nem egyedül. A virraszt ige többesszámú alanyt
kíván maga mellé, Egyedül csak az virraszt, aki kénytelenségből teszi.
Akiket lelkük parancsa, akiket egy meglátott cél ihlete tart ébren, azt
az éjszakábjln hamar felismerik testvéri célok virrasztóit és közös tűz

köré húzódnak. Mi is együtt virrasztunk közelebbi és távolabbi testvé
rekkel.

Irók vagyunk, egynek tudjuk magunkat az élő magyar irodalommal.
Nem vagyunk szekta, nem vagyunk párt, nem vagyunk még csak írói
csoport sem: egyszeruen magyar írók vagyunk. Sem szemben nem állunk
többi író-társainkkal, sem külön nem állunk tőlük. Az, hogy katolikusok
vagyunk, nem távolít, hanem közelebb visz hozzájuk: a megértés, a sze
retet, az egyetemesség. - a szakmai összetartozás társadalmi, és a m~yar
szó szenvedélyes szerelmének, vérünkbe írt törvényén túl - a mi szá
munkra lelkiismereti parancs. Az az eretnek gondolat,. hogy a katolikus
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irodalom valami exterritoriális szentbírodalom, vagy egy önként elkülönült
Ilettó, ami nem tartozik bele az egyetemes irodalomba, nem tőlünk ered.
Ezt a rosszindulatú felelőtlenség találta ki, mert így, akinek eszméink
nem voltak rokonszenvesek. felmentve érezhette magát a tudomásulvevés
és értékelés kötelességétőlj és a kényelmes felelőtlenség fogadta el, mert
így a dilettantizmus felmentve érezhette magát a nagy írodalom kérlel
hetetlen esztétikai követelése, alól. Mi becsülettel-vállalunk erőnk szerínt '
mínden felelősséget, amit a magas irodalom és a mai magyar valóság
megkövetel. De nem mentjük fel más világnézetű író és bíráló társainkat
sem a megismerés és megbecsülés kötelessége alól. Semmiféle elnézést
nem kérünk senkitől, de a lenézést is' csak mint a tájékozatlanság, vagy
elfogultság önvallomását fogadjuk el.

A közelmultban egy Írói kongresszuson Lukács György szájából egy
szó hangzott el a magyar irodalom egységéről, egYI hívó szó az összes
magyar irók felé. Aligha tévedünk, ha úgy hísszük, hogy ez a szó felénk
is szólt; Veres Péter hozzászólása kifejezetten ís aposztrofálta a kato
likus írókat. Ez a hívás az egység egyetlen feltételéül azt a követelést
állította fel, hogy az írók "szívvel-lélekkel mondjanak igent ahhoz; ami
ma. készül" és "ugorjanak fejest az új világ árjába". Az illusztris hívó
ugyanakkor kijelentette, hogy ez az egység "nem kívánja az íróktól a
multjuk, emberi és íróí egyéniségük megtagadását, bármilyen formában
történhetik, bármilyen kritikával lehet összekapcsolva az egyes jelensé
geket illetően. és semmiféle világnézeti, művészetí, stílusbeli eltérés nem
szakíthatja széf', Igy minden jogunk megvan rá, hogy ezt a feltételt nem
szektárius módon, hanem nagyvonalúan, a szellemi szabadság nagy elve
szerínt értelmezzük. Ebben az értelemben szívvel-lélekkel mondhatunk
igent. Hiszen azt, "ami készül" - mindent, ami van és ami készül 
a mi hitünk szerint végelemzésben az Isten készíti, és a mi legszentebb
hivatásunk, hogy munkatársai legyünk a készítésben. És ezt nemcsak
általánosságban értjük, hanem arra is, "ami ma készül": az "új demo
krácíára". Mi hisszük és tudjuk, hogy ez az új demokrácia végelemzés
ben az Evangéliumból született, és szánalmas vagy tragikus kísérlet
marad az Evangélium nélkül, - így nélkülünk, Evangéliumból élők nél
kül is. Hogyne mondanánk hát igent rá! Fejest ugranunk nem ís kell,
híszen nyakig ebben úszunk, míóta egyáltalán úszni tudunk. Egyetlen fel
tételünk - amit a fentebbi hívószavak eleve biztosítanak -, hogy ezt
az ígent a magunk módján, a magunk hite és szeretete szerint mondhas
suk, hogy hívek maradhassunk "keblünk Istenségéhez", aki az Evangé
lium Háromszemélyű egy Istene.

De egynek érezzük magunkat, írótársaínkon túl, az egész magyar
néppel. Nem akarunk középosztály-irodalmat, még csak "értelmiségi" iro
dalmat sem, a szónak abban a ma járatos értelmében, amely szembeállítja
a tanult embert a .mépí't-vel. Bizonyos, hogy az a magas tartalmi és
formai igény, amelyet magunkkal szemben fel szeretnénk állítaní, első

sorban az Ú. n. művelt közönség részéről számíthat megértésre. De az
a valóság, amelybe emberi és írói világunk gyökereit lenyúini érezzük,
és az a közösség, amelyhez szólni akarunk, amelynek lelkiszükséglete
létrehívta vállalkozásunkat. amellyel közös eszmények és közös lelki
formák éltetnek bennünket, messze túlterjed a "művelt osztályok" el
mosódó keretein. A magyar közönséggel - nemcsak az ,,~lvasó" közön
séggel - való sokszoros érintkezés személyes tapasztalatából tudjuk azt
is, hogy katolíkus eszményeink, katolikus gondolat- és érzésvilágunk test
véri visszhangot kelt szavunkra a magyar falu és a magyar munkásság
széles rétegeiben is, - azt is, hogy, kellő közvetítés mellett, ezek a szé
les rétegek nem kevésbbé fogékonyak az Ú. n. magas költészet iránt sem,
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mínt a szerencsésebb művelődési viszonyok között nevelődöttek. Szíve
sen valljuk magunkénak és akarjuk is szolgálni a népinek nevezétt iro
dalom alapgondolatait: a dolgozó osztályok életének ábrázolása, törek
véseinek, érdekeinek szolgálata kell, hogy az eddiginél nagyobb szere
pet kapjon a katolikus irodalomban ís, kell, hogy ez az irodalom egyre
inkább megtalálja azt a hangot, amely anagy igények csorbítatlan tisz
teletbentartása mellett, az egyelőre kevésbbé tanultak hallásához is alkal
mazkodni tudj és kell, hogy a magyar írók - Petőfi-Arany nagy kezde
ményét folytatva, Bartók-Kodály nagy példáján okulva - egyre. job
ban rányissanak a magyar népi hagyományban, (illetőleg e hagyomány
fényénél a saját lelkűkben) a magyar forma-ösztön éltető forrásaira. Am
a más tisztes úton járókat, a "proletár" írót, aki a városi munkásságból
meríti életanyagát és formáló erőit, az "urbánust", a "polgári" írót, aki
egy nagymultú életformának haldoklásában is érdekes :világát és herva
tag vagy tragikus szépségeít hozza, a humanistát, aki a szellemi szabad
ság és ~z emberi megértés örökkévaló igéit hirdeti' - semmível sem
kevésbbé érezzük jó úton járónak és hozzánk tartozónak, - feltéve, hogy
"nem oltja ki a Lelket". Túl az irodalom világán pedig együtt akarunk
virrasztani a magyar éjszaka többi vírrasztóival. Meg tudjuk és meg
akarjuk érteni. bizonyos megszentelt határokig követni is, azokat is, akik
a miénktől eltérő eszmék' és látomások megszállottjai és amieinktől

eltérő útakon keresik a "nagyobb rész boldogságát" és a nemzet jövő

jét, - feltéve és remélve, hogy ők is iparkodnak megérteni és tisztelet
ben tartani a mi szentségeinket. Az' emberség, a magyarság, a keresztény
ség nagy Szentségeit, amelyek tiszteletében és áhítatos szolgálatában
magunk mellett tudjuk nemcsak a magyarság nagy katolikus tömegeit,
hanem - sokszoros tapasztalatból - protestáns testvéreink igen nagy
részét, sőt nem-keresztény testvéreink legjobbjait is.

Mindezekkel együtt virrasztunk. A virrasztónak erőre van szük
sége, hogy úrrá legyen éjszakán és álmosságon. Honnan a mi erőnk?

Mindenek előtt hitünkből. Hiszünk a jövőben, az isteni Gondolatban és
az isteni Akaratban, az örök Bölcseségben és a végtelen Szeretetben,
amik a történelemben mint haladás és fejlődés nyilvánulnak meg. Hiszünk
a hivatásban és a küldetésben, egyesekében és nemzetekében, a magunk
küldetésében is. Ez a küldetéshit gyujtja ki bennünk a felelősségtudat

lángját, ha az éjszaka sötétjében megkörnyékeznének az irástudói áru
lás kísértései. És ha hitünk csüggedni találna, felelősségérzetünklankadna,
akkor "tudjuk, hogy kinek hittünk" és tudjuk, kinek vagyunk felelősek,

és tudjuk, hogy "mindent megtehetünk az által, aki minket megerősít".

II.

Vigilia: éjjeli őrség. A virrasztó azért virraszt, mert őrködni akar.
Öriz valamit, ami az ő éberségére van bízva. Mit őrizünk mi a történelmi
szürkületben? Azt, ami ránk van bízva, ami az éjszakában szent, ami a
multban halhatatlan érték: a hagyományt. _

Irók vagyunk: őrizzük a magyar irodalom nagy hagyományát. Az
egész magyar írodalomét. a sámán-ének töredékeitől és Szent Gellérttől

Adyig és Prohászkáig. Magyarul érezzük a' római mondást: magyarok
vagyunk, semmi, ami magyar, nem idegen . tőlünk. Ezeréves családfa
hajtásainak tudjuk magunkat. Ez a fa a sátorjáró regösből és a legenda
énekes malomforgató leányából hajt ki, és nedvei elkeringenek a nagy
klasszikusokon és mirajtunk át a fiatalokig, akiknek szeretettel nyitjuk
meg hasábjainkat. Egyek vagyunk ezzel az irodalmí hagyománnyal, és
rajta keresztül az egész magyarsággal, amelynek élete, lelke, történelme
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ebben az irodalomban találta meg legigazibb önmagát. Életének moz
dúlatait ez készítette elő,mozgató eszméit ez tűzte ki, értékeit ez örö
kítette rá a jövőre. Ezt a hagyományt őrizzük, - mégegyszer mondjuk:
az egészet: Pázmányt is, Bethlent is, Széchenyit is, Kossuthot is, Adyt is,
Babitsot is. Tudjuk, hogy ami a magyarság számára örökkévaló, az egy
volt bennük és bennünk.

Katolikusok vagyunk: őrizzük az egyetemes kereszténység még
nagyobb hagyományát. A rőzsét, mellyel tüzünket élesztjük, a világ és
a történelem minden tájáról gyüjtöttük, de minden ága arról a fáról való,
amely az evangéliumi Mustármagról hajtott ki. A kis őrtűz fényénél sem
tesszük le kezünkből az Evangéliumot és a néma éjszakában szüntelenül
halljuk a Város felől Péter és Pál szavát. Halljuk és hallgatjuk, mert
tudjuk, hogy aki őket hallgatja, Küldőjüket hallgatja. "Szentek unokái"
vagyunk, vértanuk és szentatyák, skolasztikusok és misztikusok vérsze
rinti gyermekei. Agoston és Tamás, Ferenc és Kempis, a Loyolai és a Néri
szent, Pascal és Newman éppen olyan élők és. testvérek nekünk, mint
Rákóczi vagy Petőfi. Hitnek és erkölcsnek, gondolatnak és szerétetnek.
liturgiának és egyéni áhítatnak, a Világegyháznak és a Szentek Egyes
ségének szabadító titkai kapcsolnak bennünket a földi egyetemesség világ
ölelő áramába és állítanak az örökkévalóság roppant égboltja alá.

E nagy kettős hagyományon belül őrzünk egy kis hagyományt is:
a századfordulón újraszületett magyar katolikus irodalom folytonosságát.
Szerény volt a kezdet, de nagy és szent az akarás. Mi megindultan idéz
zük az úttörés tiszteletreméltó munkásait. Kegyelettel emlékezünk Kaposi,
Klinda, Gerely József Magyar Szemléjére, amelynek lapjain először talál
koztunk nemcsak a katolikus írói gondolattal, nemcsak Andor József,
Tarczai György, Domonkos István, Kincs István, de Ady, Kosztolányi.
Juhász Gyula nevével is. Ifjúságunk legszebb napjait hozza vissza a
Zászlónk neve, amelyben először hangzott fel a katolikus életakarás hangja
és először lett nyilvánvaló, hogy a katolicizmus nálunk sem csak mult,
hanem méginkább jövő, nem vénség, hanem fiatalság. Megelevenedik
előttünk az Elet tarka pályája: Andor Józseffel, Izsóf Alajossal, Pethő

Sándorral, Alszeghy Zsolttal, meg-megújuló kísérleteínk magunk köré
gyüjteni a rokon írókat és megküzdeni a katolikus magyar irodalom
óriási külső és belső nehézségeivel. Megilletődéssel gondolunk arra a
néhány fiatal íróra, Balla Boriszra Aradi Zsoltra, Possonyi Lászlóra, akik
az első Vigilia merész nekívágásával próbáltak belelendülni a világkato
licizmus irodalmának elevenítő sodrába és ezzel új medret ásni a magyar
írodalom innen is, onnan is elposványodással fenyegető áradatáriak. Szem
lénk neve és Possonyi László szerkesztői közreműködése közvetlenül is
jelzi, mennyire magunkénak valljuk ezt a legfrissebb hagyományt.

Kell-e mondanunk, hogy ebben az újjászülető századunkbeli kato
likus irodalomban sem pusztán irodalmi hagyományt tisztelünk. Rajta
keresztül jól látjuk és magunkénak valljuk azt a szerény, de mégis mér
hetetlen jelentőségű történelmi folyamatot, amelyet a magyar katolikus
újjászületés nevével szoktak illetni. O, jól tudjuk, milyen messze vagyunk
még attól, hogy a magyar katolikus társadalmat az igazi, mély katolikus
öntudat, élet és felelősség járja át, a szó francia, angol, holland, belga,
vagy akár amerikai értelme szerint, mégis lehetetlen meg nem állapítani,
hogy ami ezen a téren az utolsó félszázadban végbement, az megvál
toztatta a magyar glóbus arculatát. És itt elsősorban nem ennek a tör
ténelmi folyamatnak külső megnyilatkozásaira gondolok, az egyesüle
tekre és a sajtóra, és a Nagygyűlésekre, bár belső igazság nélkül ezek
sem teremthettek volna meg olyan eredményeket, amilyen pl. az 1938-i
budapesti Eucharisztikus Világkongresszus volt. Nem is a nevelő és vir-
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rasztó folyóiratokra gondolok, a Katolikus Szemlétől a Jelenkotiq,
bár ezek életrajza és küzdelme a szellemért, az egyre jobban ránkboruló
sötétség ellen, maga is tiszteletet parancsoló fejezete volna századunk
magyar szellemtörténetének. Ami most lelkem előtt megjelenik, az a
le nem mérhető, meg nem fogható belső munka, amelyet papok, szer
zetesek, apácák és apostoli lelkű világi katolikusok, lelkipásztorok és taná
rok, cserkésztisztek és egyesületi vezetők, családapák és édesanyák
végeztek a lelkekben, amelynek nem volt más tanuja, mint az otthonok
magánya és a templomok csendje. Az Egyetemi templom első Konferen
ciáira és a nyomukban járó többi sokezer konferenciára és lelkigyakor
latra és mísszióra: az Elmélkedések az Evangéliumról történelmi esemé
nyére és arra a sok tízezer lélekre, amely ebből és ennek kisebb testvérei
ből megtanult elmélkedni és egész-életet élni. Arra a tanáremberre gon
dolok most, aki egyszer ezt mondta nekem: "Tudja, miért szeretem a
verseit? Mert azok ébresztettek rá az Istenre, és azok tanítottak meg Vele
beszélni és együttélni".

Ezeket a drága hagyományokat őrizzük. Mitől őrizzük?

Mindenekelőtt attól, ami a hagyományok legnagyobb veszedelme:
a megmerevedés/ől. A megmerevedett hagyomány már nem szent hagyo
mány, hanem kártékony kölönc. Ami a multban örök érték, az a hagyo
mány. Ami csak a maga korát érdekli, ahhoz igazodik, ahhoz beszél,
az "nem mag a jövőnek", nem hagyomány, legföljebb történelem: lehet
érdekes és tiszteletreméltó, de nincs mit őrizni rajta. Az igazi hagyo
mány-tisztelet: őrizni az örőkőt, megújítani az ideigvalót. Hit és erkölcs:
örök depositum: gazdasági berendezkedések és társadalmi életformák
változnak, újulnak az idővel. Mikor a hagyományt tisztelem, nem hátra
nézek, hanem az örökkévalóságba. Mikor az üressé vált hüvelyt lerázom,
nem a multhoz vagyok hűtelen, hanem az örökkévalóhoz hűséges. Azért
úgy akarjuk őrizni a régi jót, hogy nyitva tartjuk lelkünket az új jó
számára.

Örizzük a hagyományt attól, amit Kölcsey "felekezet szellemének"
hiv: a szektárius kislelkűségtől. A kicsinyességnek, a szűklátókörnek, a
kollektív önzésnek attól a nyomorúságos lelkületétől. amely csak úgy
képes magát állítani, hogy minden mást tagad; csak úgy tudja szeretni
övéit, ha másokat gyűlöl; csak úgy tud ragaszkodni az igazsághoz 
mindig csak egy igazsághoz -, hogy behúnyja szemét a többi igazság
előtt. Mi katolikusok vagyunk, azaz egyetemesek; 'nem rész, hanem egész.
Nem egy a többi közt, értője és testvére, áthatója és kovásza kell len
nünk mindennek. Mi akarunk és tudunk megérteni mindent, azt is, ami
bennünket nem ért. Szeretnünk kell és szeretni akarunk mindenkit, azt
is, aki bennünket nem szeret. NekÜnk lehetnek ellenségeink, de mi nem
vagyunk ellenségei senkinek. Mindenkit hívunk és mindenkihez van mon
danivalónk: "minden népeknek" szól a küldetésünk. Ezért nem képzel
hető katolikusellenesebb valami, mint visszahúzódni a gettóba, 
rnégha ezt a gettót sekrestyének, vagy templomnak, katolikus egyesü
leti életnek, vagy katolikus irodalomnak hívják is. Parancsunk van rá,
hogy "amit fülünkkel hallottunk, a háztetőkről hirdessük".

Irodalmi hagyomány van kezünkre bízva, őriznünk kell ezt az iro
dalom ősi élősdijétől. a dilettantizmus/ól is. Nem a régi dilettanték
nemes utódairól beszélek, akik a művészet "szerelmesei és pártolóí",
értői és tisztelői, akik nemes szenvedélyükben el-elmuzsikálnak,
festegetnek, irogatnak a maguk és bizalmasaik számára, de álmuk
ban sem jut eszükbe, hogy müvésznek tartsák magukat. A szó
rossz értelmében vett dilettánsról van itt szó, az ál-íróról, arról a tehet
ségtelen, vagy egyéb-tehetségű nem-művészről, aki írónak hiszi magát
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és megkívánja, hogy annak is vegyék. Ide tartozik az utánzó, aki ügyes
formaérzékkel, csalódásig (már persze csak a laikus csalódásig) másolja
az igazi irók témáit, formáit, - ide a lelkes széplélek, akit elbűvöl egy
"nagy gondolat" szépsége, vagy egy téma érdekessége, és azt hiszi, hogy
ez a gondolat, vagy ez a téma már költészetté teszi a verset, vagy novel
lát, - az apostolkodás szent tüzétől égő jámbor lélek, aki irodalommal
akar terjeszteni hitet, vagy erkölcsöt, és nem tudja, hogy az irói tehet
ség és esztétikai felelősség nélkül való írás a "jó beszédet is rosszá teszi".
Mindegyik típus veszedelme magának és az irodalomnak. Magának, mert
a helyett, hogy jó olvasó és értő lenne, ezzel magának gyönyörűség és
mások szemének szepre-jóra megnyitója, rossz íróvá lesz, azaz kibillent
jellemé, örök sértődötté, egy élethazugság hordozójává. Es veszedelme az
irodalomnak; mert a hozzá nem értő, vagyis a közönség nagyobb része,
nem tud különbséget tenni az igazi és nem igazi között és olvassa, sőt

- ami üres, könnyű lévén - sokszor szívesebben olvassa őket, mint az
igazi irodalmat. Igy akarva, nem akarva rontják az olvasó ízlését, meg
hamisítják a közönség ítéletét és elveszik érzékét az iránt, ami egye
dül ad létjogot az irodalomnak. Hogy az Ú. n. katolikus irodalomban
oly kétségbeejtően eláradt a. giccs és a szentímentalízmus. az álpátosz
és álromantika, annak elsősorban a dilettantizmus elburjánzása az oka.
Es ez a fő oka annak is, hogy a nem-katolikus írói és kritikai közvéle
mény a hangos és édeskés álirodalom okozta bosszúságán költ ítéletét
oly 'sokszor kiterjeszti [látatlanban] egész irodalmunkra. és nem veszi
észre, hogy a katolikus irodalomnak a század elején éppen köztünk
annyit vitatott inferioritása ma már nálunk is a multé.

Meg akarjuk őrizni a katolikus irodalom hagyományát a tegnap
és a tegnapelőtt két irqdalomölő elvi tévedése ellenében is: az egyik
az úgynevezett elefántcSonttorony-elmélet tüdővésze, a másik a propa
ganda-irodalom parancsuralma. Az első azt kívánja az írótól, hogy szu
verén megvetéssel forduljon el a szennyes élettől, a "profán tömegtől",

Vonuljon vissza "lelkének elefántcsonttornyába", csak a maga belső vilá
gának éljen, azt fejezze ki, azt formálja. Szellemileg zűllött, vagy forra
dalmilag zavaros korszakokban meg lehet érteni - és szánni is! 
azt a költőt, aki így próbál menekülni a viharból. De törvényül ezt az
öncsonkító magatartást csak az élettől és a kereszténységtől idegen gon
dolkodás állíthatja. Az irodalomnak ennél az elméletnél csak egy még
nagyobb ellensége van: az a követelés, amely (akár nyiltan kimondva,
akár csak a gyakorlatban) egyedül a tendenciózus (mondjuk mai szó
val: propaganda) irodalmat ismeri el teljes jogú irodalomnak. Szóljon
bár ez a követelés egy faj, vagy egy osztály, egy párt vagy világnézet,
a politika vagy az erkölcs, a nemzet, vagy a vallás nevében, egykép
az irodalom halálos ítéletét hordozza magában.

A művésznek - amikor és amíg alkot - egy a kötelessége; a
"lelke Istenéhez" való alázatos odaadó hűség: minél tökéletesebben azt
és úgy adni, ami lelkét eltölti. Az Eszmét, amely megvillant előtte, az
Alakot, amely megnyilatkozik számára, a Dallamot, amely megcsendűl

benne, a Titkot, amelyet megsejtett. Az irodalom azonban nemcsak művé

szet. Minden művész, már azzal is, amit kifejez, vagy ábrázol, mondó
ember, .hírdető, állító vagy tagadó ember. Az író-művész kétszeresen az,
hiszen művészetének eszköze, a szó, értelmes valami, fogalmakat, gon
dolatot, ítéletet hordoz, tehát akarva sem teheti, hogy ne mondjon, állít
son, állításában ne szolgáljon valamit. Az író, éppen mert művész, mások
nál mélyebben élí át a valóságot, elevenebben buzognak benne azok

·\a gyökerek, amelyek termő talajához, az élő közösségekhez, néphez, faj
hoz, nemzethez, társadalomhoz, családhoz .kötík: mikor önmagát fejezi ki,
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ezeket is kifejezi, hangot ad azoknak az érzelmeknek, ösztönöknek. törek
véseknek, gondolatoknak, amelyek ezeket a közösségeket mozgatták és
mozgatják, ezzel a hanggal egyszersmind tudatossá is teszi mindezt a
közösség számára: szolgálja a közösséget. A művész érzékenyebb mások
nál.: Korábban, erősebben, gazdagabban vezet át rajta ami a vele élő

emberiséget mozgatja. A kornak kérdéseit, igényeit; álmait ő éli át elő

ször, benne jelennek meg legszemléletesebben, benne alakulnak ki leg
gezdagabban. Mikor mindezt kifejezi, mások előtt is megvilágítja a kor
lelkét, értelmezi a körülöttünk hullámzó világot, amelyben nélküle mind
ködben botorkálnánk. Tisztábban, erősebben, gazdagabban érzi meg,
látja meg, éli át a nagy összefüggéseket, nemcsak a mélység és a széles
ség, hanem a magasság irányában is. Az egyesben az általánost, az egyén
ben a közösséget, a múlóban az örököt, a tipusban az örök-embert, az
emberiben az istenít.

Az író tehát szolgálhat (és minél teljesebben ember, annál bizto
sabban szolgálni is fog) Istent és embert, de csak a művészet eszközeivel
teheti ezt, vagy megszűnik író lenni. Igaza van Eötvösnek, hogy a művé

szet kedves játékká aljasul, ha elzárkózik az embersors, a kor, a nem
zet nagy kérdései elől, de az is kétségtelen, hogy lapos és eleve hatás
talan erkölcsi prédikációvá, vagy bosszantó és kérész-életű politikai
agitációvá süllyed és önmagát ítéli halálra, mihelyt a művészí élmény
nek, vagy művészi formálásnak kárával kezdi hirdetni mondanivalóit.
A katolikus író számára ezek az elvek maguktól értetődnek. Meg lévén
győződve róla, hogy az isteni törvények a legtökéletesebben megfelelnek
az emberi természetnek, magától értetődik, hogy minél hamisítatlanabb,
objektívebb igazsággal, minél inkább "beállitás" nélkül ábrázolja a való
ságot, annál hatásosabb és mélyebb apológiáját adja a keresztény világ
képnek.

A művészetnek sem lehet egyéb végső célja, mínt mindennek, ami
teremtetett: Isten dicsősége. Ezt azonban minden teremtmény a maga
módján tartozik szolgální, - a művész művészettel. Minél inkább lesz
irása művészet, annál tökéletesebben szolgálja Isten dicsőségét és, ami
ezzel elválaszthatatlanul összefűgg, az ember javát, az életet.

III.

A vigilia egyházi értelme: szent előkészület, böjttel, imával, virrasz
tással, egy nagy ünnepre. Nekünk a vigilia nem profán virasztás. Aki
parancsot adott rá, ezekkel a szavakkal adta: "vigilate et orate - ébren
legyetek és imádkozzatok". A mi vigiliánk mindenképen szent dolog.

Szent dolog nekünk az irodalom is. Nem mesterség, vagy nem csak
az; nem eszköz az érvényesülésre, vagy nem elsősorban az; nem is út
a dicsőség felé, bár az, ha becsületesen írók vagyunk, alázatos önérze
tünk forrása is. Nekünk az irodalom mindenekelőtt hivatás, küldetés,

• bizonyos értelemben apostoli életforma. Hisszük, hogy Isten bízta ránk
a talentumot és a küldetést, és tudjuk, hogy egykor számon veszi rajtunk.
"A szolgálatok különfélék" - nekünk ezt adta a Lélek: tudjuk, hogy
nekünk ez által kell betöltenünk napszámunkat és ebben kell "szentté
lennünk". Nekünk az írás szent dolog, áhítat és szerelem tárgya: szent
szenvedély.

Szent dolog magyarságunk is. Nekünk nem egy szűletési véletlen
esélye, nem földrajzi és történelmi, faji és népi esetlegek kényszerűsége,

hogy magyarok vagyunk; nem végzet és nemzeti büszkeség (bár vállal
juk, mint sorsot is, valljuk is büszkeségünknek). Nekünk a magyarság
- a nagy zeneműnek ez a "drága tétele - Isten gondolata, a mi magyar-
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ságunk pedig lsten akarta feladat, kötelesség és felelősség. Ö szabta
ránk, hogy magyarul legyünk emberek és magyar földön építsük az Ö
országát. Magyarságunkat is küldetésnek valljuk, azt is vallásos hittel
és szerelmes odaadással öleljük magunkhoz, minekünk ez is szent szen-
vedély. ' .

Es szent, százszor szent nekünk a katolikus kereszténység. Megint
nem beleszületés dolga, nem érdekből, politikából, vagy erkölcsi meg
fontolásból származó egyszerű hozzáállás dolga, - bár persze hogy szent
nekünk az oltár, mely előtt édesanyánk tette össze először a kezünket..
és persze hogy azt is látjuk: a jövőnek egyetlen termékeny lehetősége

az Evangélium útja. Nem is filozófia és világnézet dolga, - bár az is;
nem a legtökéletesebb erkölcstan vagy a legkiegyensúlyozottabb társa
dalmi rend vállalása, -;- bár az is; nem is egyszerűen "őseink hite" 
bár ez is; nem értelmi belátás, érzelmi hajlandóság vagy gyakorlati meg
gondolás ügye, - bár mindez benne van. A kereszténység nekünk az
élő Isten egyszeri történelmi kinyilatkoztatása, az élő Egyház misztikus
é.s életadó közössége, az Istenben való örök élet mérhetetlen fontosságú
földi előkészülete, hitnek és szeretetnek végtelenül egyszerű életpro
gramja, titokzatos életlendület és csodálatos Kaland: időre és örökkévaló
ságra szóló szentséges életforma, amelyben benne van minden, ami emberi,
és minden, ami az Istenből az ember számára hozzáférhető.

Adventi virrasztásunk a felé a karácsony felé repes, amikor ez a
nagy kereszténység és benne az Orök Ige, testté lesz az emberekben, 
a magyarokban, Európában, az egész emberiségben. Nincsenek ópiumos
illúzióink és távol tőlünk az olcsó messzianizmus: tudjuk, hogy ami
Megváltónk immár csak az Idők Végén jön el, addig ez a földi élet egé
szen ki nem bontakozhatik az adventi hangulatból. De egyszer már itt
járt közöttünk, elmondta az út, Igazság, Elet igéit és ránk bízta, hogy
elmondjuk míndenkinek, - először az "édes fiaknak", magyar testvé
reinknek. A mi ünnepünk, amelyet előkészíteni virrasztunk: az a nagy
szerű katolikus magyar kultúra, amely a multban a nagy Arpád-szente
ket és Hunyadiakat, Pázmártyokat és Zrínyieket adta, és amely a 18.
század óta valahogy elhallgatott és elrejtőzött. Elrejtőzött, de nem halt
meg. El, mint kiirthatatlan világlátás és életforma a magyar parasztság
lelkében, . a Dunántúl és Hevesben, Szeged-Kecskeméten és Székelyor
szágban; mint lélek-kitárulás és képzeletjárás a Széchenyiek és Vörös
martyak, a Babitsok és Juhász Gyulák, sőt Illyés Gyulák és Tamási Áro
nok szavaiban; mint szomjazott menedék és egyetlen lehetőség, mint el
némíthatatlan életigény és szükségszerűség a történelmi fejlődés méhében.

Ennek a nagyszerű, ennek az egészen magyar és egészen európai,
egészen katolikus és egészen emberi, egészen magasrendű és egészen min
denkinek-való, egészen hagyományőrző és egészen "haladó" szerves és
átfogó kultúrának: ennek a nagy Unnepnek vágya és reménye, hite és
akarása parázslik virrasztásunk tüzében.

Tudjuk, hogy ez a sokak szemében "botrány vagy oktalanság", de
tudjuk azt, hogy sokan, nagyon sokan lesznek, akik a maguk lelke hangját
hallják ki szavunkból. Ezeket hívjuk testvéri szeretettel: jertek, virasz
szatok és imádkozzatok velünk!

Sík Sándor
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