
Vas István köszöntése
Amikor lapunk - a magyar művészetí élet egészéhez csatlakozva - tiszteletét
'és jókívánságait fejezi ki a hetvenéves Vas Istvánnak, egyben egyik legrégebbi
munkatársát is köszönti személyében. Irásai ott szerepeltek már a felszabadulás
előtti Vigiliában is, annak bizonyságaként, hogy a költő magáénak érezte a lap
szellemíségét, a sötétülő korral szemben való fényteremtésének kísérletét. S mí
dőn a felszabadulás után újraindult, immár Sík Sándor főszerkesztésében, Vas
István - feledve egy ínszínuálö, személyeskedő támadást, mely Horváth Béla
tollából származott - itt jelentette meg 1945-ben írt első versét, az Utóha1lg-ot,
melynek címét később Kérdező idő-re változtatta. Majd amikor a folyóirat ismét
új lapját nyitotta, s Rónay György főszerkesztésében a marxizmus és a keresz
ténység között kibontakozó párbeszéd fórumává lett, Hegyi Bélának a költóvel
folytatott beszélgetése ennek a - nyugodtan' mondhatjuk - korszakos kezde
ményezésnek egyik első, legfontosabb dokumentumává vált, Mert ez az "öt mi
niatűr fejezet" nemcsak egy imponálóan gazdag életút akkori összefoglalása, ha
nem egy magatartásforma példája is, melyben nem az eszmék és ideálok foly-'
tonosséga a legjellemzőbb, hanem azok összefogásának, egységbe vonásának nagy
szabású ,kísérlete. (Ugyancsak ezt· példázza a "Ki nekem Jézus?" körkérdésünkre
adott emlékezetes válasza ís.) Nem véletlenül hangsúlyozta Vas István, hogy so
sem volt a "vagy-vagyok" embere. Nem azt kereste, ami a végtelenül gazdag
élet különbözö rétegeit szétválasztja, hanem a kohézíót, azt az erőt, mely a ne
mes szándékokat és alkotó erőket egybeforrasztja. Lapunk őszintén reméli, hogy
ilyen Irányú, megújuló célkitűzései mögött, azok hitelesítéséül továbbra' is maga
mögött tudhatja Vas István figyelmét, . magáénak mondhatía segítségét és szemé
lyes jelenlétét is hasábjain.

Amikor egy életút a hetedik éVltizedből a nyolcadikba fordul, a vele szem
besülőnek kötelessége számadást készítenie. De Vas István életművét, mllvésze
tét nem oly egyszerű pár sorban összefoglalni. Benne egy ellentétektől szabdalt
korszak ellentmondásai feszülnek egymásnak - lírábanés prózában egyaránt 
s találják meg végül a szintézis Iehetőségét, A kiküzdött egyensúlyban Jlzonban
ott találjuk a marxista társadalomszemlélet elemeit éppen úgy, mint a keresz
tényi életbölcsesség és életvitel jellemzőit. S hogy e kettő békésen megfér egy
mással egy személyíségen belül, sőt harmonikus egységet alkotva válik annak
kítellesítöjévé, abból arra lehet és kell következtetnünk, hogy ezek az ellentétek
az élet nem .mínden területén antagonisztikusak.

Vas István nemegyszer mondta el tréfásan és önironikusan, hogy sosem tar
tozott az igazán merész emberek közé. Mert akik bátorságuk miatt. válnak híres
sé, mindig félnek egy kicsit. E látszólag visszahúzódó költői magatartás azon
ban az értékek szívős védelmét is jelenti, olyan emberi és művészi gesztust,
mely jottányit sem enged vélt és valódi igazából, és épp a történelem megpró
báltatásai és nyomása alatt válik kristálykeménnyé, kikezdhetetlenné.A huszadik
század oly sok sebtől vérző embere emberi személyísége építésében is nemes
példát kaphat tőle, mint ahogy a század magyar Ínűvészetének is sajátos, téved
hetetlenül egyéni színét és ízét reprezentálja Vas István lírája. Bár a már idézett
beszélgetésben a' költő az emberre teszi a hangsúlyt s nem a versre, azért benne'
a kettő elválaszthatatlan és örök együtt létező.

Ennek tudatában köszöntjük most a hetvenéves Vas Istvánt, egyszerre ün
nepelve a verset és az embert, mindkett6 további gazdagodását, teljesedését kí
vánva - az egész, egyetemes magyar Irodalom javára és minden olvas6ja igaz
örömére.

A Vigilia szerkeszt6slge
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