
Feldolgozatlan, szőnyeg alá söpört múltbéli problémáink is csak akkor dolgoz
hatók fel, ha azokat egy szabad és független Magyarország szemszögébőlpróbál
juk meg újragondolni. Európa -legyen bármennyi hiba, zűrzavar a pillanatnyi po
litikai nézetek és életfelfogások kőzött, legyenek bármilyen nagyok is a
különbségek gazdasági és egyéb területen - immár olyan deklaráltan is együvé tar
tozó közösség, amelynek Magyarország fontos része, még akkor is, ha ehhez nem
szoktunk hozzá, s így nem is tudunk felelősengondolkodni róla.

A magyar értelmiség java része továbbra is az úgynevezett népi-urbánus ellen
tét sértettségében él, ami az ország egésze számára rendkívül káros. Jogos vagy an
nak vélt nemzeti sérelmeink a régi eszközökkel nem orvosolhatók, kizárólag ak
kor, ha európai megoldást találunk rájuk, mint ahogy meg találták mások is. A
hagyományos értelemben vett nemzetállamok kora lejárt. Ez természetesen nem
azt jelenti, hogy az ember ne lehetne patrióta, s hogy ne kellene ápolnia saját nem
zeti kultúráját, sőt, hogy ne kellene küzdenie e kultúra megmaradásáért, vagy
hogy saját gazdasági, politikai érdekeit ne kellene továbbra is képviselnie.

Meg kell tanulni azonban európai módon követelni ott, ahol követelni való van,
másrészt meg kell tanulni ésszel és szívvel lemondani ott, ahol érdemes. Ahhoz,
hogy lássuk, mi az európai közösségen belüli magyar érdek, azt is látnunk kellene,
hogya társadalmon belüli, főként a politika által gerjesztett áldatlan konfliktus és
megosztottság nem folytatható. A mai értelmiségnek mindkét oldalon óriási a fele
lőssége abban, hogy ne szítson további gyűlöletet és előítéletet. Meglehet, mind
ezek közhelyek. mindenki beszél is róluk, mégsem tartják be az érintettek. Pillanat
nyilag, ha óvatosan is, de optimista vagyok, mert olyan új kihívások előtt állunk,
amelyekre mindenképp választ kell találnunk.

Az Unió felől érkező impulzusok remélhetőlegmeghozzák azt az inspirációt,
hogy végre elfogadjuk, szabadok vagyunk, Európához tartozunk, és hogy lehet
régi problémáinkról is új módon: teljesen szabadon gondolkodni. Talán fájdalmas
lesz ez a felismerés, és ha nem is vezet nagy katarzishoz, de legalább segít egy ész
szerűbb magatartás kialakulásához, aminek oly gyakran tapasztaljuk a hiányát.
(Nyilatkozat; lejegyezte Hafner Zoltán.)

LENGYEL BALÁZS

Sík Sándor a szerkesztő

Ha szabad, idézzük fel a Vigilia hetven éve alkalmából Sík Sándor szerkesztői

gondolatait. Ünnepeljük személyét nem a versei és esszéi, hanem szerkesztőimi
voltában. Igaz ugyan, hogy a Vigilia valóban hetven éves, de némi kihagyással
az. Tény, hogy 1935-ben indultak évfolyamai (már az első számban - ha jól em
lékszem - Rónay Györgynek ott volt egy színvonalas tanulmánya, 22 évesen), de
a háború miatt, az erőszak szörnyűségei következtében léte felfüggesztődött.

Méghozzá elég hosszan.
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Új megjelenése nem korábban, 1946. december havában indult csak meg. Vagy
is már olyan időben, amikor nem egy jelentékeny irodalmi-szellemi folyóirat 1945
után gyökeret vert, és az élő színvonalas irodalomnak kibontakozó része volt. A
Magyarok például Kéry László szerkesztésében 1945 tavaszától, nyarától kezdve.
Később a Valóság 45 szeptemberétől. 1946 közepétől a Válasz, a Nagyvilág, az Új
hold, a Kassák szerkesztette Kortárs (l947-től 48-ig), a Diárium, másfelől a Vértes
György szerkesztette kommunista irányzatú Fórum.

Érdemes talán Sík Sándor gondolkozását bevezető tanulmányában, az indulás
pillanatában nyíltabban kibontani. Reménykedését és érthető bizonytalanságát,
sőt ennél többet is. Hiszen az elnyomás igénye már eleve feltűnni látszott, ennek
nyomai megvoltak, bár tapintatosabban a művészetben és nyersen a politikában.
Lásd Kovács Béla elhurcolását, a miniszterelnök Nagy Ferenc kénytelen disszidá
lását. A Rajk-perről és a Mindszenty-perről nem is beszélve. Vagyis a szellemi élet
ben látszólag bizonyos szellemi függetlenséget lehetett feltételezni, de 1948-tól
kezdve (a fordulat éve) ez egyértelműen megszűnt. A német elnyomás után már ha
bozás nélkül működötta gondolattipró sztálinista diktatúra. Sík Sándor a Vigiliát
megindítva joggal élt, élhetett nyugtalanító feltételezésekkel.

Hadd tapintsunk rá óvatos feltételezéseire, hadd idézzük.
1945-ben vagy 46 elején Horváth Márton a Szabad Nép főszerkesztője- a párt

egyik főembere- nagy, elképesztőcikkben bírálta Babits Mihály függetlenségre tö
rekvő, erkölcsi magatartását, s 1946-ban Lukács György is maximális vehemenciá
val szembefordult vele. (Egykori vitájukat Babitscsal élethosszig nem tudta kihe
verni.) És szembefordult már 1946-ban Vas Istvánnal, Bibó Istvánnal (Révai
Józseffel együtt sértő gúnyolódás közepette), meg Hamvas Bélával. A többiekre
nem emlékszem, de a Lukácsot istenítő Eörsi István Lukács éles hadakozására
azért emlékezhetne. Lukács az Újhold első számáról nem kevesebbet mondott ve
lem szemben, mint hogy amikor élesztjük a babitsi l'art pour l'art, akkor a demok
rácia ellenségei vagyunk. (Zárójelben: sem Babits, sem mi nem a l'art pour l'art
élesztettük, hanem a szabad írói magatartás erkölcsét.) Sík Sándor a Vigilia kezdő

számában így írt: "a közelmúltban egy írói kongresszuson Lukács György szájából
egy szó hangzott el a magyar irodalom egységéről,egy hívó szó a magyar írók felé.
Aligha tévedünk, ha úgy hisszük, hogy ez a szó felénk is szól." És ehhez hozzáteszi
Veres Péter a katolikus írókat említve: "szívvel-lélekkel mondjanak igent ahhoz,
ami ma készül" és "ugorjanak fejest az új világ árjába". Sík Sándor erre tapintatos
óvatossággal mondja: "Fejest ugornunk nem kell, hiszen nyakig ebben úszunk.
Egyetlen feltételünk, hogy ezt az igent a magunkmódján, a magunk hite és szeretete
szerint mondhassuk, hogy hívek maradhassunk keblünk Istenségéhez." És a maga
nagyvonalúságában még azt mondja: "Meg tudjuk és meg akarjuk érteni, bizonyos
határokon túl követni is, azokat is, akik az eltérő eszmék és látomások meg száll ott
jai és a miénktől eltérő utakon keresik »a nemzet boldogságát« és a nemzet jövő
jét... protestáns testvéreink igen nagy részét, sőt nem-keresztény testvéreink leg
jobbjait is." És még folytatva: "a nagy klasszikusokon és mirajtunk át a fiatalságig,
akiknek szeretettel nyitjuk meg hasábjainkat" .

A mai és persze a tegnapi és tegnapelőtti évek természetesen összemosódnak.
1945 és 1948 között egy új nemzedék számára nincs különbség. Kevesen tudhatják
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már, hogya meginduló Vigilia máris erkölcsi-írói szorongásban volt. 1947 után
szellemi, 1948-tól kezdve egyértelmű politikai erőszakba került. De Sík Sándor
óvatos szavak mellett meg tudta teremteni a katolikus különállás következtében
azt a lehetséges függetlenséget, amelyet 1948-től kezdve létrehozott, s amelyet a
többi folyóirat - az eleven szellemi-irodalmi élet - nem tudhatott. Megszűntvagy
puszta politikai szócsővé alakult. Ez nem felejthetőel.

A Nyugat írói, a már alig eleven első nemzedék, a második és a bővebb harma
dik nagyjából kiszorult a publikálásból, az akkori fiatalokról, az én nemzedékem
ről nem is beszélve. Emlékszem, hogy az akkori vonalas Írószövetség tagjait bein
vitálta és sorban azt faggatta, hogy mit készülnek írni. Kassák például csak annyit
mondott: "beteg vagyok, semmit sem dolgozom!" S épp úgy nem akart és nem tu
dott publikálni a többi színvonalas nemzedék se.

Másutt nem, de a Vigiliában olykor igen. Sík Sándor főszerkesztő és Rónay
György szerkesztőségi tag, majd később szerkesztő jóvoltából. Ám azok az írók,
aki sajnos többnyire meghaltak, ma is elevenek műveikben.A Vigilia dicsőségére.

Nevüket más ízben már felsoroltam, ma minden szellemi ember tudja őket. Elmon
danom nevüket fölösleges.

MARNOJÁNOS

Az éjszaka teste

Gyakorló (s ne hagyjam ki: gyarló) virrasztó vagyok. Mióta az úgynevezett esze
met tudom; anyám, hálóingben már ő is, odalépett az ágyamhoz, keresztet kör
mölt a homlokomra, megcsókolt és eloltotta a villanyt. S arra nekem felpattant a
szemem, és bámultam a fekete ablaküveget, mikor bukkan fel rajta a hold, amely
engem már akkor is kórosan vonzott. A bensőségesség, no meg a belsőségek

bolygója; megfelelő udvarral, némely felhőcsíkokkalmintha testünk bomladékát
tárná elébem, alkalmasint (ez későbbi ráismerés) az Apokrif egyes tájait, a szeles
csillagokkal, rabruhával, bottal és megannyi egyéb színpadi kellékkel - mintha
ezekért tanulnék még mindig járni; hiszen a forró, kicsi erdő nekem is szívszorí
tó, legelső emlék, paradicsomi, ha egyáltalán, a kelő napot is ott a sűrűjében tud
nám (kellő módon) üdvözölni. Vadu!', megindultan, és talán ártatlanul újra. Mert
máskülönben nagyon nem szívesen tudom az eszemet, sokra se vittem vele soha,
ám ez hagyján; rosszabb, hogy mintha engem sem szívelne az eszem. Nincs ínyé
re - mondom most fogam-veszetten -, ha okoskodom vele. Hanem, mindunta
lan, visszataszít a testembe (szakemberek ezt mondják pszichoszomatizálásnak),
mint egy két lábon rogyadozó ispotályba (Goethe jósolta meg, hogy egy nap is
potállyá nyeszlik az emberi faj), képzelhető hát, hogya nappalt így még nehezeb
ben viselem, jóllehet öregedvén egyre többet innék magamba fényéből-melegé

ből. Testem legyen egészen az övé. Elválna akkor, hogy állok-e másból is? Netán
csupa kétségből (estemből egyikből a másikba), lévén ez annyi, mint égen a csil
lag, hatalmas közökkel (köztünk a Jeges Úr lakik). Van, kitől tartózkodni illik.
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