
SíK SÁNDOR: VIGILIA
(1946. december)

I.

Vigilia: virrasztás. Virrasztók vagyunk, úgy
érezzük, mi, akik e szemle hasábjain akarunk
szólni testvéreinkhez. A virrasztó az éjszaká
ban viraszt. Mi is éjszakában állunk. Körülöt
tünk a történelem sötétsége, egy nagy világ
átalakulás káosza, az éjfélen túl, de a hajna
Ion még innen: derengés előtti szürkület. A
csillagok már fázva bújnak el, a nap még csak
sejlik a látóhatár alatt. De mi még lelkünk
szemhártyáján őrizzük a csillagok képét, és
éber szenvedéllyel várjuk, tudjuk, hívjuk a
kelendő Napot.

A virrasztó alvók között éber. Bennünket
is alvók vesznek körül, alvók és álmodók és
alvajárók. Alvók: álomra hanyatló fáradottak,
csüggedtek, lemondók, kétségbeesettek, aki
ket megviselt és letört az élet és a történelem,
a bűn (a maguk és mások bűnei) és a nyomo
rúság (a maguk és mások nyomorúsága), 
már nem tudnak hinni, nem akarnak élni: al
szanak. És álmodók, tudatosan aludni húzó
dók, visszavonulók és várakozók, akik nem
tudják felejteni a lehanyatló csillagokat és
nem tudnak bízni a napkeltében; félnek meg
vallani szerelmüket a régi iránt, és nem merik
kikiáltani tagadásukat az új elé; nem elég
gyengék, hogy kétségbeessenek, de nem elég
erősek, hogy szemébe nézzenek a Jövőnek,

hát várnak és elhúzódnak, álmodnak egy
jobb világról, amely majd eljön egyszer, ma
gától, az ő közreműködésük nélkül: alszanak.
Es alvajárók, mozgók és mozgatók, lázasan
sürgők, derék munkát végzők, t ársada
lornszervezők és jövő-építők, akik életüket
adnák talán az emberekért és a jobb világért,
alakítanák a valóságot és próbálnák emberré
tenni az embert, de - tragikus vakság! 
nem tudják, hogy ez az ő valóságuk csak egy
része - összehasonlíthatatlanul kisebbik ré
sze! - az egész Valóságnak, és hogy az em
ber emberré sem tud lenni, ha valamiképpen
istenivé nem lesz. Éber testi szemük mellett
sohasem nyílt ki lelkükben az a belső szem,
amely a részeken túl megl átja az Egészet, a
valóságban az örökkévalóságot, az élet szige-
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te körül a Végtelenség tengerét, az emberben
az Istent. Látók és mégis vakok: az igazi Va
lóságra talán csak a halál percében fognak fel
ébredni.

Mi pedig virrasztunk. Érezzük az éjszakát
és nem menekülünk belőle, hiszünk az eljö
vendő Holnapban és dolgozni akarunk érte,
mind a többi hívőkkel és dolgozókkal. Akar
juk 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 többes számú alanyt kíván maga mellé.
Egyedül csak az virraszt, aki kénytelenségből

teszi. Akiket lelkük parancsa, akiket egy meg
látott cél ihlete tart ébren, azok az éjszakában
hamar felismerik testvéri célok virrasztóit, és
közös tűz köré húzódnak. Mi is virrasztunk
közelebbi és távolabbi testvérekkel.

Írók 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 töb
bi írótársainkkal, sem külön nem állunk tő

lük. Az, hogy katolikusok vagyunk, nem tá
volít, hanem közelebb visz hozzájuk: a meg
értés, a szeretet, az egyetemesség - a szak
mai összetartozás társadalmi és a magyar szó
szenvedélyes szerelmének vérünkbe írt törvé
nyén túl - a mi számunkra lelkiismereti pa
rancs. Az az eretnek g~lat, hogy a katoli
kus irodalom valami exterritoriális szeritbiro
dalom vagy egy önként elkülönült gettó, ami
nem tartozik bele az egyetemes irodalomba,
nem tőlünk ered. Ezt a rossszindulatú felelőt

lenség találta ki, mert így, akinek eszméink
nem voltak rokonszenvesek, felmentve érez
hette magát a tudomásulvevés és értékelés
kötelességétől; és a kényelmes felelőtlenséget

fogadta el, mert így a dilettantizmus felment
ve érezhette magát a nagy irodalom kérlelhe
tetlen esztétikai követelése alól. Mi becsü
lettel vállalunk erőnk szerint minden felelős

séget, amit a magas irodalom és a mai ma
gyar valóság megkövetel. De nem mentjük fel
más világnézetű írói és bírálói 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 közelmúltban egy írói kongresszuson
Lukács György szájából egy szó hangzott el
a magyar irodalom egységéről, egy hívó szó
az összes magyar írók felé. Aligha tévedünk,
ha úgy hisszük, hogy ez a szó felénk is szóltj

Veres Péter hozzászólása kifejezetten is
aposztrofálta a katolikus írókat. Ez a hívás az
egység egyetlen feltételéül azt a követelést ál
lította fel, hogy az írók .szívvel-Iélekkel"
mondjanak igent ahhoz, ami ma készül, és
"ugorjanak fejest" az új világ árjába. Az il
lusztris hívó ugyanakkor kijelentette, hogy ez
az egység "nem kívánja az íróktól a műltjuk,

emberi és írói egyéniségük megtagadását,
bármilyen formában történhetik, bármilyen
kritikával lehet összekapcsolva az egyes je
lenségeket illetően, és semmiféle világnézeti,
művészeti, stílusbeli eltérés nem szakíthatja
szét." így minden jogunk megvan rá, hogy
ezt a feltételt nem szektárius módon, hanem
nagyvonalúan, a szellemi szabadság nagy el
ve szerint 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 demokráciá
ra". Mi hisszük és tudjuk, hogy ez az új de
mokrácia végelemzésben az Evangéliumból
született, és szánalmas vagy tragikus kísérlet
marad az Evangélium nélkül - így nélkü
lünk, Evangéliumból élők nélkül is. Hogyne
mondanánk hát igent rá! Fejest ugranunk
nem is kell, hiszen nyakig ebben úszunk, mi
óta egyáltalán úszni tudunk. Egyetlen feltéte
lünk - amit a fentebbi hívószavak eleve biz
tosítanak -, hogy ezt az igent a magunk
módján, a magunk hite és szeretete szerint
mondhassuk, hogy hívek maradhassunk
"keblünk Istenségéhez, aki az Evangélium
HáromszemélyűEgy Istene.

De egynek érezzük magunkat, írótársain
kon túl, az egész magyar néppel. Nem aka
runk középosztály-irodalmat, még csak "ér
telmiségi" irodalmat sem, a szónak abban a
ma járatos értelmében, amely szembeállítja a
tanult embert a "népi"-vel. Bizonyos, hogy az
a magas tartalmi és formai igény, amelyet
magunkkal szemben fel szeretnénk állítani,
elsősorban az ún. művelt közönség részéről

számíthat megértésre. De az a valóság,
amelybe emberi és írói világunk gyökereit le
nyúlni érezzük, és az a közösség, amelyhez
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szólni akarunk, amelynek lelki szükséglete
létrehívta vállalkozásunkat, amellyel közös
eszmények és közös lelkiformák éltetnek ben
nünket, messze túlterjed a "művelt osztá
lyok" elmosódó keretein. A magyar közön
séggel - nemcsak az "olvasóközönséggel"
- való sokszoros érintkezés személyes ta
pasztalatából tudjuk azt is, hogy katolikus
eszményeink, katolikus gondolat- és érzés
világunk testvéri visszhangot kelt szavunkra
a magyar falu és a magyar munkásság széles
rétegeiben is, - azt is, hogy kellő közvetítés
mellett ezek a széles rétegek nem kevésbé fo
gékonyak az ún. magas költészet iránt sem,
mint a szerencsésebb művelődési viszonyok
között nevelődöttek.Szívesen valljuk magun
kénak és akarjuk is szolgálni a népinek neve
zett irodalom alapgondolatait: a dolgozó osz
tályok életének ábrázolása, törekvéseinek, ér
dekeinek szolgálata kell, hogy az eddiginél
nagyobb szerepet kapjon a katolikus iroda
lomban is; kell, hogy ez az irodalom egyre
inkább megtalálja azt a hangot, amely anagy
igények csorbítatlan tiszteletben tartása mel
lett, az egyelőre kevésbé tanultak hallásához
is alkalmazkodni tudj és kell, hogy a magyar
írók - Petőfi-Arany nagy kezdeményét foly
tatva, Bartók-Kodály nagy példáján okulva
- egyre jobban rányissanak a magyar népi
hagyományban (illetőleg e hagyomány fényé
nél a saját lelkükben) a magyar forma-ösztön
éltető forrásaira. Ám a más tisztes úton járókat,
a "proletár írót", aki a városi munkásságból
meríti életanyagát és formáló erőit, az "urbá
nust, a polgári író t", aki egy nagy múltú élet
formának haldoklásában is érdekes világát és
hervatag vagy tragikus szépségeit hozza, a
humanistát, aki a szellemi szabadság és az
emberi megértés örökkévaló igéit hirdeti 
semmivel sem kevésbé érezzük jó úton járó
nak és hozzánk tartozónak - feltéve, hogy
"nem oltja ki a Lelket". Túl az irodalom vilá
gán pedig együtt akarunk virrasztani a ma
gyar éjszaka többi virrasztóival. Meg tudjuk
és meg akarjuk érteni, bizonyos megszentelt
határokig követni is, azokat is, akik a miénk
től eltérő eszmék és látomások megszállotjai
és a mienktől eltérő utakon keresik a "na
gyobb rész boldogságát és a nemzet jövőjét"

- feltéve és remélve, hogy ők is iparkodnak
megérteni és tiszteletben tartani a mi szentsé
geinket. Az emberség, a magyarság, a keresz
ténység nagy Szentségeit, amelyek tiszteleté
ben 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 vir
rasztónak erőre van szüksége, hogy úrrá le
gyen éjszakán és álmosságon. Honnan a mi
erőnk? Mindenekelőtt hitünkből. Hiszünk a
jövőben, az isteni Gondolatban és az isteni
Akaratban, az örök Bölcsességben és a végte
len Szeretetben, amik a történelemben mint
haladás és fejlődés nyilvánulnak meg. Hi
szünk a hivatásban és a küldetésben, egyese
kében és nemzetekében, a magunk küldetésé
ben is. Ez a küldetéshit gyújtja ki bennünk a
felelősségtudat lángját, ha az éjszaka sötétjé
ben megkömyékeznének az írástudói árulás
kísértései. És ha hitünk csüggedni találna, fe
lelősségérzetünk lankadna, akkor "tudjuk,
hogy kinek hittünk", és tudjuk, kinek va
gyunk felelősek, és tudjuk, hogy "mindent
megtehetünk az által, aki minket megerősít".

II.

Vigilia: éjjeli őrség. A virrasztó azért virraszt,
mert őrködni akar. Őriz valamit, ami az ő
éberségére van bízva. Mit őrizünk mi a törté
nelmi szürkületben? Azt, ami ránk van bízva,
ami az éjszakában szent, ami a múltban hal
hatatlan érték: a hagyományt.

Írők vagyunk, őrizzük a magyar irodalom
nagy hagyományát. Az egész magyar iroda
lomét, a sámán-ének töredékeitől és Szent
Gellérttől Adyig és Prohászkáig. Magyarul
érezzük a római mondást: magyarok va
gyunk, semmi, ami magyar, nem idegen tő

lünk. Ezeréves családfa hajtásainak tudjuk
magunkat. Ez a fa a sátorjáró regösből és a
legenda énekes malomforgató leányából hajt
ki, és nedvei elkeringenek a nagy klassziku
sokon és mirajtunk át a fiatalokig, akiknek
szeretettel nyitjuk meg hasábjainkat. Egyek
vagyunk ezzel az irodalmi hagyománnyal, és
rajta keresztül az egész magyarsággal, amely
nek élete, lelke, történelme ebben az iroda
lomban találta meg legigazibb önmagát. Éle
tének mozdulatait ez készítette elő, mozgató
eszméit ez tűzte ki, értékeit ez örökítette rá a
jövőre. Ezt a hagyományt őrizzük - még
egyszer mondjuk: az egészet: Pázmányt is,
Bethlent is, Széchenyi t is, Kossuthot is, Ady t
is, Babitsot is. Tudjuk, hogy ami a magyarság
számára örökkévaló, az egy volt bennük és
bennünk.

Katolikusok vagyunk: őrizzük az egyete-
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mes kereszténység még nagyobb hagyomá
nyát. A rőzse, mellyel tüzünket élesztjük, az
evangéliumi Mustármagról hajtott ki. A kis
őrtűz fényénél sem tesszük le kezünkből az
Evangéliumot, és a néma éjszakában szünte
lenül halljuk a Város felől Péter és Pál szavait.
Halljuk és hallgatjuk, mert tudjuk, hogy aki
őket hallgatja, Küldőjüket hallgatja. "Szentek
unokái" vagyunk, vértanúk és szentatyák,
skolasztikusok és misztikusok vér szerinti
gyermekei. Ágoston és Tamás, Ferenc és
Kempis, a Loyolai és a Néri szent, Pascal és
Newman éppen olyan élők és testvérek ne
künk, mint Rákóczi vagy Petőfi. Hitnek és er
kölcsnek, gondolatnak és szeretetnek, liturgi
ának és egyéni áhítatnak, a Világegyháznak
és a Szentek Egyességének szabadító titkai
kapcsolnak bennünket a földi egyetemesség
világölelő áramába, és állítanak az örökkéva
lóság roppant égboltja alá.

E nagy kettős hagyományon belül örzünk
egy kis hagyományt is: a századfordulón új
raszületett magyar katolikus irodalom folyto
nosságát. Szerény volt a kezdet, de nagy és
szent az akarás. Mi megindultan idézzük az
úttörés tiszteletreméltó munkásait. Kegyelet
tel emlékezünk Kaposi Klinda, Gerely József
Magyar Szemléjére, amelynek lapjain először

találkoztunk nemcsak a katolikus írói gondo
lattal, nemcsak Andor József, Tarczai György,
Domonkos István, Kincs István, de Ady,
Kosztolányi, Juhász Gyula nevével is. Ifjúsá
gunk legszebb napjait hozza vissza a Zász
lónk neve, amelyben először hangzott fel a
katolikus életakarás hangja és először lett
nyilvánvaló, hogy a katolicizmus nálunk sem
csak múlt, hanem még inkább jövő, nem vén
ség, hanem fiatalság. Megelevenedik előttünk

az Élet tarka pályája, Andor [ózseffel, Izsóf
Alajossal, Pethő Sándorral, Alszeghy Zsolttal,
meg-megújuló kísérleteink magunk köré
gyűjteni a rokon írókat és megküzdeni a ka
tolikus magyar irodalom óriási külső és belső

nehézségeivel. Megilletődéssel gondolunk ar
ra a néhány fiatal íróra, Balla Boriszra, Aradi .
Zsoltra, Possonyi Lászlóra, akik az első Vigi
lia merész nekivágásával próbáltak belelen
dülni a világkatolicizmus irodalmának eleve
nítő sodrába és ezzel új medret ásni a magyar
irodalom innen is, onnan is elposványosodás
sal fenyegető áradatának. Szemlénk neve és
Possonyi László szerkesztői kőzrernűködése

közvetlenül is jelzi, mennyire magunkénak
valljuk ezt a legfrissebb hagyományt.

[...]


