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1946 decembere:
az újrainduló Vigilia

Sík Sándor 1946 öszén.raz újra nyilvánosság elé készülő Vigilia beköszöntőjét

fogalmazva Veres Pétert idézi, aki az írók kongresszusán, amint Sík Sándor
mondja, "kifejezetten is aposztrofálta a katolikus írókat". Sík nyilvánvalóan a
lap munkatársainak is tolmácsolva ismétli Veres Péter szavait, "szívveblélekkel
mondjanak igent ahhoz, ami készül" s "ugorjanak fejest az új világ árjába". A
Vigilia persze korábban sem csak a katolikus írók folyóirata volt, a katolikus
írók nem csupán erre a fórumra szorítkoztak, s mosf az újraindulás pillanatát is
aligha úgy értelmezték, hogy ide kell visszahúzódniuk. Sík szemmel láthatóan
úgy érezte, alapnak erre-a Veres Péter fogalmazta hívásra, kihívásra felelnie il
lik, s neki mint írónak, a magyar katolikus irodalom vezető egyéniségének li
maga hangsúlyát a feleletbe bele illik foglalnia. "Irók vagyunk, egynek érezzük
magunkat az élő magyar irodalommal - mondja, - Sem szemben nem állunk többi
író-társainkkal, sem külön nem állurrktőlük,Az, hogy katolikusok vagyunk, nem
távolít, hanem közelebb. visz hozzájuk: a megértés, a szeretet, az egyetemesség 
a szakmai összetartozás társadalmi, és a magyar szó szenvedélyes szerelmének
vérünkbe írt törvényén tál - a mi számunkra lelkiismereti parancs." Két bekez
déssel tovább kiegészíti e program értelmű választ egy általánosabb, bizonyos
értelemben mégiscsak igen konkrét, természetes- megállapítással: "De egynek
érezzük magunkat, írótársainkon túl, az egész magyar néppel."

A 46 decemberében, tehát már Sík Sándor jegyzésével útjára bocsátott új Vi
gilia beköszöntője az említett válasz köré a lapprogram-mezejéül két kört rajzol
meg: egy szűkebb belsőt s egy nagyonis tág kört. A lap, szemléletéből követke
zően, természetesen egyik fő feladatának a századfordulón újjászületett magyar
katclikus irodalom hagyományának őrzését tekinti. Adott pillanatban már nem
is annyira szerény hagyomány az egész magyar irodalom hagyómányán belül. A
katolikus irodalom gondolatát nálunk a századfordulón a Kaposi, Klinda, Ger
gely szerkesztette Magyar Szemle sürgette, Sík nem feledkezik meg hangsú
lyozni, hogy a Szemlében később Tarczai György, Domonkos István s mások
neve mellett Ady Endre, Kosztolányi Dezső, Juhász Gyula nevét is megtaláljuk.
A magyar katolikus irodalom megújításának, korszeru művelésénekgondolatát
aztán épp a 35-ben induló Vigilia fiatal, lelkes gárdája vállalta, s lépett addig
nemigen tapasztalt útra. Sík Balla Boriszt, Aradi Zsoltot, Possonyi Lászlót említi;
hozzáilleszthetjük Just Béla, Mécs László, Ijjas Antal, Rónay György, Thurzó
Gábor nevét. A fiatal katolikus írók a világkatolicizmus jegyében igyekeznek
csatlakozást találni a nyugat katolikus irodalmaihoz, elsősorban a franciához, de
a némethez s az angolhoz is. Főképp regényeikhez keresik ott, úgy tetszik, a min
tát. Sík azonban nem véletlenül hangsúlyozza az általa tágra írt kört, a magyar
irodalom s művelődés több százados hagyományát, s az egyetemes kereszténység
még nagyobb hagyományán belül a magyar kereszténységét.A Vigilia írógárdáját
vállalt útkeresésében is nemcsak mondanivalója köti föltétlenül ide, hanem amit
Sík Sándor újólag programként nyilváníthatott ki a hagyomány virrasztására; az
a" katolikus magyar kultúra, amely a múltban a nagy Arpád-szenteket s a Hu
nyadiakat, Pázmányokat és a Zrínyieket adta, és amely. .. mint lélek-kitárulás
és képzeletjárás a Széchenyiek és, Vörösmartyak, a Babitsok és Juhász Gyulák,
sőt Il\yés Gyulák és Tamási Aronok szavaiban" ott él.
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A francia Mauriac, Claudel, az angol Chesterton, az osztrák Musil, a német
Carossa vagy le Fort sugallta szépírói minta, amaritaini, carreli meditációban
megért gondolát iskolája nem szolgálatkész követőket kíván nevelni, hanem hoz
zásegíteni a korszerű katolikus irodalom, gondolkodás olyan magyar változatá
hoz, amely természetesen egyben a magyar irodalom s gondolkodás egészének
értékes része. Sík szinte minden moccanatában elhárítja a gettó, a szektáriánus
szemlélet lehetőségét. A katolikus írók rmíveiben persze ott látszik a magyar
szépírás fejlődésénekvalamennyi jegye, munkálkodásuk ténye önmagában részt
vállalás, lépés-segítség a kortárs magyar próza lendületében. S há csúcsot nem
jelentenek is, az a közeg, ami a csúcsokat körülveszi, támasztjá, általuk is igen
csak minősödik, sűrűsödik.

A mű természetesen többnyire igazol egy fórumot, műhelyt, ahol a próbálko
zásoknak tér jutott, az író eszméit érlelhette, az elképzelés bábjából kibújt szép
lepkét útra bocsáthatja. Mindig van persze olyan, aki magánnyal kezdi, s ez alko
tóéletének végtére kedvez - a Vigilia azonban mégiscsak olyan fórumnak tekint
hető, amely szerkesztőségét műhelynek nyitotta, módszerét regények, verses
könyvek, esszék sora reprezentálta. Sík Sándornak tehát csak folytatnia kell egy
megkezdett utat; hozzáteendő azonban, ez az út egy világégés végkíséretében
tört meg kényszerűen. S az új történelmi helyzet, törekvéseiből adódóan, vajon
nem igazíthat-e most rajta?

A hitből eredő világnézet, a belőle következő esztétikai szemlélet önmagában
aligha zár ki olyan minőséget, aminek ez a hamujából kikelő új világ tisztességes
várományosa. Nyilvánvalóan sokakkal egy töprengésre jut a katolikus alkotó is.
A mérhetetlen szenvedésből,szinte végpusztulásból eszmélő világ, ország magá
tól értetődően a számvetés idejét éli. Számvetést készítve akarva-akaratlan konk
rét történéseinkbőlkényszerülünk kiindulni. Ez nincs ellentmondásban azzal,
hogy a történelem, aminek nevében eljárunk, több e konkrét történések újra
megjelenítésénél, stigmáinál. Ez félreértéseinket főlnagyíthatja de meg is
könnyitheti dolgunkat a tanúságban s a tanulság levonásában. Számvetést ké
szítve, akár megérezzük, akár nem, muszáj többre hivatkoznunk, mint a magunk
szenvedésére s az ezt közvetlenül "kiváltó konkrét történésekre. S' ez a legnehe
zebb, tudjuk, olykor lehetetlen, emberfölötti. A művészet, az irodalom mérlegét
tartva kézben azonban kötelességünk. Ideig-óráig legalább rávaló szándékunk
az. Ha nem tudjuk a történelmi s a konkrét tapasztalat olyan arányát serpenyőre
tenni, ami a másik, az igazságosság, a méltányosság serpenyőjénél sem köny
nyebb, sem súlyosabb, töredékeiben nyilvánvalóan, egészében hozhatunk-e létre
érvényes, igaz rmívet?
, "Az elvont okoskodás és a gyakorlati megítélés számára nincs ennél nehezebb

probléma", mondja Jacques Maritain A jelen pi'llanat három legsúlyosabb prob
lémája című eszmefuttatásában, s ezt vonatkoztathatjuk az iménti gondolatokra
is. A világhírű bölcselő esszéjében 1\kollektív (s az egyéni) bűn kérdését veti föl.
Kereszténység és demokrácia című korábban Írt tanulmányában fejtegetései fö
Iülemelkednek konkrét eseményeken s napi politikán; ez az utóbbi, nagyonis
égető problémákat taglaló írás hatásában ettől, itt még döbbentőbbé válik. "Ha
egy nép kollektíve követ el bűnt, rászorítható-e a kollektív erkölcsi felemelke
désre?" Maritain gondolatmenetébenaz a lényeg, "hogy a nép, amely engedte,
hogy megfertőzzék, tudatában van-e-betegségének és az illető népközösség tagjai,
még azok is, akik nem fertőződtekmeg, sőt egyénileg esetleg harcoltak a kór el
len, elismerik-e, hogy az illető közösség bűntkövetett el". Ugy véli, nem jó,
"ha egy nép megalázkodik mások előtt, de az sem jó, ha megmerevedik gőgjé~

ben". Miután fölteszi a kérdést, mi a lehetséges kiút a dilemmából, elkerülhetet
lenül rátér a német nép felelősségére.Nem a fölmentés engedékenységével, nem
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is csak a keresztény erkölcs és humanizmus nevében, hanem történelmi éleslá
tással jut el a következtetésig: "Ha a német öntudat mélyén nem ébred fel egy
szerre a megbánás és a reménység, a férfias megbánás és a jogos reménység, a
német kérdés sok baj forrása lesz még, nemcsak a német nép, hanem az egész
világ békéje szempontjából." .

A háborúból, az üldöztetésből végtére kiérkező emberiség egyelőre a romok
közül ránízé béke fényében akkora lélegzetet vehetett, a siratás, a számvetés, a
felelősségre vonás napjai alkotóhévvel kereteződtek, az irodalom világszerte,
idehaza ettől sugárzott. A szkeptikus verse ugyanazt a reményt dajkálta, mint a
felhőtlen optimistáé. Az események természetéból fakadt, az adott pillanat kivé
telezettségéből, amikor ki-ki emlékével, indulatával, fönntartásával együtt lélek
szerint mégiscsak föltételezhette egymást. A műveken azt látjuk, nemcsak fölté
telezték egymást, tételezte is egyik a másikat. Egymástól addig is, azután is
ugyancsak távoleső szerzők tartalmilag, formailag szinte azonos produktumokat ,
hoztak létre. Magyarul: más-más eszközzel, gondolatmenettel ugyanazt mondták.
Énjük attól még összetéveszthetetlen maradt. Nyilvánvalóan innen van, hogy az
akkor sorra induló folyóiratokat újralapozva, legtöbbjénél ma is mindenekelőtt a
közös vonásokat érzékeljük. Síkbeköszöntője 1946 decemberében fegyelmezett
foglalatú, pontos, világos fogalmazású útraindító volt. Látnivaló azonban, az
adott idő tág lélegzete a megfontolt mondatokat szintúgy áramolta. Ez a progra
mot csak nyitottabbá tette, s az elkövetkező évfolyamokba a szerzők egész sorát
vonzotta; A Vigiliának nemcsak a változatosságot, a jó színvonalat sikerült bizto
sítania, megiithetett olyan hangot, melynek fő ismérve a felelősségtől áthatottság
volt, sajátos közéletiség vált nyilvánvalóvá itt, égető kérdésekre választ kereső

kezdemény. .
S ezt nem csupán elméleti művekkel sikerült biztosítani. Igaz, az első négy

szám gerincénekMaritain már említett Kereszténység és demokrácia című tanul
mányát kell tékintenünk. 1942-ben írta Amerikában, ott 1943-ban meg is jelent;
hazájában, Franciaországban csak 1945 áprilisában adhatta ki. Társulnak ehhez
közben olyan tanulmányok, mint Eckhardt Sándor Zsidóság és nemzetisége, Tóth
László A magyar konzervativizmus című eszmefuttatása, Louis Beiraert Egyház és
humanizmusa, Juhász Vilmos és Fischer Antal vitája a németek felelősségéről,s
más soronlevő szemle, gondolatmenet. A tanulmányok persze ugyanúgy foglal
koznak aktuális irodalmi, művészeti kérdésekkel. Rónay György a katolikus re
alizmusról 'ír, Kósa János ankétot indít modern katolikus irodalmunkról. Járdá
nyi Pál fölhívja Bartókra a.figyelmet, Baróti Géza Szerb Antalra, A magyar szel
lemi élet mártírjairól a Vigilia emelt ujjal szól; Rónay György Sárközire emlé
kezik, Sík Sándor később Radnótira.

Az első' szám szépírói anyagaként a magyar .katolikus irodalom négy fontos
.szerzője szerepel: Sík Sándor,Rónay György, a fiatal Pilinszky János versei,
Thúrzó Gábor fontos elbeszélése, a Torkolllttflz. Ez az elbeszélés közeljár a re
mekműhöz. Említeni ezért is szükséges, még inkább a hangért, amely a közel
múltat tárja föl, számot vet, számot ad. Búcsú Thurzó írása egy világtól, életvitel
től, osztálytól, melynek alakjai e "torkolattűz" fényében tanácstalanul, szo
rongva várakoznak. Meghökkent ma is az irónia, amellyel Thurzó, nem részvét
lenül, de föloldozva sem, alakjait szemléli, szemlélteti. A második számban Vas
István Ut6hang című verse üt meg (későbbi köteteibe Kérdező idő címen került),
aztán Jékely szólal meg a Rekviemmel, majd Az én országomrnal. Berda József,
Jankovich Ferenc, Takáts Gyula, Darázs Endre; Molnár Kata, Just Béla, Dallos
Sándor. Jékely közölte fordításában (Szedő Dénes Claudelja, Vas István Eliotja,
Szabó Lőrinc Chestertonja mellett) a kommunista Aragon Sirat6ének Yittorie
Colonna felett című elégiáját, a francia szellemi résistance egyik remekét.
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