
Az ünnep munkásai

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm mindnyájukat. Lehetetlen volna mindenkit
egyenkint üdvözölni, mégis külön hálával és szeretettel jköszöntörn azokat, akik
baráti jószivvel vállalták, hogy ezen az estén megajándékoznak bennünket gon
dolataikkal, művészetükkel.Azt az ügyet szolgálják ezzel, amelyet a Vigilia kép
visel, azt a szellemi-lelki közösséget erősítik, amelyet ez a lap megtestesít.

A lap megteremtői induláskor gazdag jelentésű szimbólumot választottak ei
mül. A VIGILIA a keresztény szóhasználatban a nagyobb ünnepek előtti nap, elő

készület az ünnepre. A lap az ünnep szolgálatába szegődött, elvállalva az ünnepet
megelőző fáradságos és sokszor látszat nélküli munkát. Minden ünnep - ha iga
zán az - mélységesen emberi, s mint minden mélyen emberi, hordoz valamit az
isteniböl is. Amikor a Vigilia írógárdája egyszerre vállalta el a kultúra és a ke
reszténység, a művészet és a hit művelését, látszólag nehéz szintézis terhét vette
magára --valójában olyan természetes egységnek nyitott szellemi műhelyt,

ahonnan egyként szolgálhatta a magyar földön termett kereszténységet és kultú
rát: az embert, aki születése és sorsvállalása jogán egyaránt magyarként és ma-
gyarul él. "

Igy lett a Vigilia az ünnep munkásává, és az is maradt fél évszázadon át. Otven
év: egyhuszada az ezeréves magyarság történetének. Nem kevés ez az idő, s nem
is keveset' éltünk át benne, se egyéni, se nemzeti életünkben. Akadtak ennek az
időnek embertelenül ünnepietlen szakaszai, amikor puszta létünk forgott kockán,
amikor a szellem ésa kultúra tengődni kényszerült - a lap azonban mindig,
ezekben az időkben is hű maradt az induláskor vállalt feladatához, s az ünnep
munkása, "a Vőlegény barátja", az ünneplésre elhivatottak otthona vagy legalább
menedéke, az ünnepben részesedni vágyók figyelmes házigazdája próbált ~a
radni. - ,

Az ünnep nem fölösleges kedvtelés, ráérök üres időtöltése, hanem létünk-egyik
lénye~es alkotóeleme. Igaz, hogya munka teszi az embert emberré - de leg
alább ennyire igaz az is, hogy az ünnepben lesz emberré az ember. Az az igazi
ember, aki tud ünnepelni is. József Attila mindnyájunk kérését fejezi ki: "emel
jétek föl szivünket!" Csak emelkedett szivvel lehet emberül élni, s az, ünnep ma
gaslatai Iegalább annyira hozzátartoznak életünkhöz, mínt a hétköznapok kenyér
harcai.

A tudomány az ember munkájára épít, az ünnep a művészet birodalmához tar
tozik - s rögtön hozzátehetjük: a valláséhoz. Mindkettő az ember ünnepéböl sar
jad, s együtt teremti meg az ünnepet. Szóban, dalban vagy mozgásban; vallomás
ban, elbeszélésben vagy drámai megjelenítésben, áldozatban és istentiszteletben
az ember maga lép elénk, örömeivel. félelmeivel és Iájdalmaival. önmagát felül
múló vágyaival, s a világa horizontján fölsejlő végtelennel. "

Ahogyan Kerényi Károly mondja: az ember létéhez hozzátartozik, hogya bé
kés szemlélődésig eljutva, feifokozottan élje át a világ egészét és önmaga mé
lyeit. Az ünnep emelkedett és fölemelő békéje hozzásegít ahhoz, hogy meglássuk
á- mi életünk és a világ létének értelmét, bátorságot meritsűnk életünk elvállalá-
sához. '

Az ünneplő ember -- Hérakleitosz szavával - "belehallgat a valóság mélyei
be": rácsodálkozik a kozmosz szépségeire - de aztán tovább emelkedik a tekin
tete, s horizontján fölsejlík az abszolút végtelen titka. Abszurdnak bizonyul a vi
lág, ha az embernek be kell érnie véges önmagával. A művészet sejtésekkel és
látomásokkal keresi-közelíti a transzcendenciát és a misztériumot, arhely oly el
érhetetlenül távoli, s mégis meghitten közeli, amely annyira emberfölötti, mégis a
legemberibben emberi. Platón szerint: "Az istenek megszánták a munkára termett
embert, és megalkották a visszatérő ünnepek sorát, hogy felüdítsék fáradtságá
ból. Nekik ajándékozták a Múzsákat, és vezetöjüket, Apollót, meg Dionysiust,
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hogy az is tenek ünnepi társaságában töltekezve újra kiegyenesedve és em el ke
detten járhassanak." . / .
. A mitológiai kép az ember egyik legmerészebb sejtéséről ad hirt : az ab szo lút
végtelen létről, amely-nem örök anyagi mozgás, sem eszme, folyamat vagy hata
lom csupán, hanem személyes szeretet és a szeretetben ö rvendő boldogság. Az
ünnepnek örü lő ember egy örök ünnep sejt ését, ernl éket. sóvá rgó vágyát hordoz
za.m agá ban. Ahogyan Kosztolényi vall róla : " Bizo ny ma már, hogy izmaim lazul 
nak, úgy érzem én, barátom, hogya porban, hol lelkek és gör öngyök közt botol 
tam, m égiscsak egy nagy ismeretlen Urnak vendége vo ltam."

Ami a m űv észetben sejtes, az a hitben elérhető valóság . At an ázius szerint : "ne
k ünk. rak ík ezen a föld ön é lünk, az ünnepek akadálytalan á tmene te t jel enten ek d

túlvilági é le tbe". Az " isme re tl en Úr " megszólított benn ünket , s a tyá nka t ismer
hettük meg benne. A Názáreti szivesen vett részt ünnepeinken, ma jd sze re te tének
végső jeleként lakomát rendelt emlékére tennünk. Tőle tanul hattuk meg~ milyen
ünnep visszfénye csillan fel ünnepe ink en.

A Vig ilia az ünnepek előkészítésé t, va gy is az em ber szolgá la tá t vá llalta e l a
. m üv észetben és a hitben egyaránt , s ezt a sz olgálatot ak ar ja fol yt a tni az ezu tá n
következő hétköznapokban is. De számá ra az ünne p .nem cs upán a meg érdem elt
munka lezárása, hanem az igazi e mberi é le t kezdet e is. Az ószövetségi szo mb at d

- munk~hetet lezáró pihenőnap voll. A keres ztén yek v iszont a vasárna po t a hét fe 
je kén t, e lső napjaként kezdték ünnepelni , s az Ur napj áb ól é lö e mberré vá ltak . A
vig íl iás l elkületű embe r e lőkészít i az ünne pe t, de az t án őrzi is. Örk öd ik azo n,
hogy a h étköznapokb ól föl e melked jünk az ünn e pbe , de azon is, hogy az ün nep
eme lkede tt lelkületé vel é lhessük tov ább a mindenna poka l. .

Vigi liás mun ka t ársak és o lvas ót ársak . ma ünnepre jö tt ünk össze . Az együ tt ün
nep l ők et a szere tet ö röme közösségbe Iog]a. Mi is itt tua juk most a Vig ili a egés z
nagy családját, az ala pítók tó l napjainkig az öss zes irót és o lv a s ót . éll ike t és meg
holtaka t. Mindazoka t, ak ik m ű v é sze t ü k ben vag y hitükben ünnepiéi e mbe r re">, ün
ne pe t kész ítő , ünnepet o lta lmazó, ün nepből é l ő e mbe r ré váltak e bbe n az o rszág
ban s a magyar ny e lv e t beszé lők , rpag yar szivve l érz ő k nag y közösségé ben . Hit- .
te l va lljuk, hogy ez az ün nep nemcsak a Vi gi l ~~sok é , hanem dZ egé sz mdg yar ke 
reszténység é és k ul t úr á é.
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