
kán, figyelték a Folyó túlsó partján osonásuk nesze it, hol rezzen meg a levél a sö
tét bokrokban, s izgatottan keresték a gázlót, hogy végre megölelhessék egymást.
Az ember azokért virraszt, akiket szeret. Ki merné s tudná megnevezni, kit ne
szeressen?

"'""I<

Hogy mi a szeretet, ez a kérdés izgatja a virrasztót. Felelni erre a kérdésre annyi,
mint virrasztani. Bár van biztos válaszunk: a szeretet Isten. De ez a válasz annyit
jelent, hogy kértem egy vödör vizet, s helyette megérkezett a tenger. S azóta itt
hullámzik minden oldalon. Elönt, elsodor, magában foglal, s ami a legkülönö
sebb, azt érteti meg velem, hogy élni csak elsodorva lehet érdemes. Nem pedig
kiadagolva. Van halálfélelem-íze az elsodortatásnak, ezt nem lehet letagadnunk,
de kimondatlan élet keletkezik abból, hogy épp az tart meg, ami - úgy tetszik 
kimossa lábam alól a talajt. Ahol tehát virrasztanak, ott kivirágzik a föld, kert nő
a falak közt, megszépül az emberi test, elmélyül a szellem és a lélek, értelmét
veszti a versengés, a gyűlölet, az eszement kapkodás és sietség, nincs, miért ha
zudni, s a teremtés, úgy, ahogyan van, éjféli zsolozsmába kezd.

VÁSÁRYTAMÁS

A virrasztásról

A virrasztás előkészületarra, hogy az ember valóban tiszta fejjel és tiszta lélekkel
végezze a feladatait, az igazán nagy feladatait. Nem véletlenül alakult ki, gondol
junk csak a szeritekre. a régi nagy prófétákra, akik kolostorba vagy pusztába vo
nultak lélekben és testben megtisztulni. A magány, a befelé fordulás egyben sajá
tos fizikai állapotot is jelent, törekvést arra, hogy az ember teste, amelyben a lelke
lakozik és az értelme működik, megfelelő keret legyen szelleme számára. Mert az
embernek bármennyire tiszták is a gondolatai, bármennyire kész is a lelke, ha a
teste erőtlen, nem képes elvégezni feladatait. Ahogy Pál apostol mondja: a lélek
kész, de a test erőtlen. A test is mi vagyunk, azzal is kell törődnünk, még az is na
gyon fontos, hopy az ember mit eszik és mit iszik, vagy hogy éppen mikor és
mennyit böjtöl. En művészként is megtapasztaltam, milyen nagymértékben befo
lyásolja a zenei produkciót, hogy például hogyan étkezem hangverseny előtt.

Nagyon fontos, hogya fizikai kondíció összhangban legyen az elvégzendő lelki
feladattal. Ha böjtölünk, jobban működik a szellem, jobban működik az agy. Va
lamikor a pályám kezdetén még abban a tévhitben éltem, hogy egy-egy hangver
senyelőttminél több erőt kell gyűjtenem, vagyis jó sokat kell ennem. Aztán álta
lában mégis borzasztó rosszul éreztem magam a hangversenyeimen. Egy
alkalommal Angliában járva nem jutottam ételhez a hangverseny előtt, ráadásul
Rachmanyinov III. zongoraversenyét játszottam, ami borzasztó nehéz, és hát meg
voltam győződve, hogy botrány lesz - végül is életemben olyan jól még nem ját-
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szottam. Azóta tudom, hogy ez a recept: a testnek is készen kell állnia arra, hogy
megfelelő keretet adjon a szellem szabad működésének.

Korunk embere alvó állapotban van. A mai ember túlságosan beleragadt az
anyagba, túlságosan azonosul a halandó lényével és a halandósággal. De mindig
tudnunk kell, hogy lélek vagyunk a testünkben. Tudnunk kell, hogy Isten részei
vagyunk, és ő halhatatlan. Nekünk is van egy halhatatlan részünk, ami a lélek. A
léleknek nincsenek korlátai, kötöttségei, mint az anyagnak: gondolattal alkotha
tunk, bejárhatjuk a múltat és a jövőt. Természetesen a testünk is csodálatos dolog,
isteni alkotás, de halandó. Az a baj, hogya mai ember ezzel a halandó mivoltával
azonosul, és mindent ahhoz igazít, annak a jegyében tesz. Rendkívül keveset fog
lalkozik a szellemével, a szellemi világával. Sajnos már az iskolában arra oktatják a
gyerekeket, hogy pusztán tárgyi tudással fejlesszék mentális képességeiket, tehát
nem azt tanulják meg, hogy mi az élet, milyenek az emberi viszonyok. A mai gye
rek arra van beállítva, hogy ő egy gép. Egész napját falak között tölti, szabadidő
nélkül, és tulajdonképpen semmi lényegeset nem tanul, mert az, amit belésulykol
nak, ma már egy gombnyomással elérhető. Teljesen felesleges, hogy annyi adatot
tömjenek a fejébe. Valójában rendkívül keveset tud, és nem törődik eleget sem a
testével, sem a lelkével, tehát az emberi mivoltával.

A tudományok terén korunk minden korábban elképzelhetőnélelőbbre és ma
gasabbra jutott, ugyanakkor szellemi és erkölcsi vonalon - mint ahogy azt Arthur
Koestler mondja - törpék maradtunk. Óriások lettünk a tudományban, de törpék
maradtunk a lelki dolgokban. A mai ember arra van beállítva, hogy részt vehessen
a versenyben, ami egyre nagyobb és egyre egészségtelenebb méreteket ölt. A taná
rok és a szülők is erre nevelik a gyerekeket, s közben elsikkad az, hogy nekik a saját
szellemi lényüket kell érvényesíteniük. A jelszó mindenütt a "produkció": minél
többet kell produkálni! Mindenütt az anyagi fellendülés az elsőrendű fontosságú.
Valóban jó, ha az ember jobb és kényelmesebb anyagi körülmények között él, csak
hogy nagyon sokszor éppen az anya~i javak hajszolása miatt élünk rosszul, éppen
azért nem tudjuk élvezni az életet. Ugy működik az egész társadalmi mechaniz
mus, hogy az ember ne tudjon kivétel lenni. Kénytelenségből mi is részei vagyunk
az anyagi jólét elvére épülő társadalmi mechanizmusnak, alig tudunk kibújni a
szorításából. Az emberek esztelen rohanásban vannak, s közben egyáltalán nem
boldogok. Saját magukat ölik meg, saját magukat áldozzák fel az őrült rohanásban.
Azért, mert valóban azonosítják magukat a halandó részükkel. Például társaság
ban, összejöveteleken már-már illetlenség szóba hozni a halált. De azok, akik hisz
nek az örök életben, nem félnek tőle. Ha felismerjük, hogy csodálatos isteni lények
vagyunk, hogya lelkünk nem halandó, már nem félünk. S ezt nemcsak a fejünkkel
kell tudnunk, hanem az egész lényünkkel: hogy halálunkkal visszatérünk, beleol
vadunk a nagy egészbe.

Számomra a zene elválaszthatatlanul kötödik a szellemhez. Tartottam egy soro
zatot A zenén túl címmel, ami éppen arról szólt, ami engem a zenében érdekel, ami a
zene által megközelíthető. Zenéről és zeneszerzőkről beszéltem, zenei betétekkel
illusztrálva, ahol a zene mintegy csak apropó volt ahhoz, hogy lényeges szellemi
dolgokról beszéljek. Szerintem a nagy zenék jönnek hozzánk: jön a zeneszerzőhöz,

jön az előadóhoz, és jön a közönséghez is. A zenének az a lényege, hogy átemeljen
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bennünket egy magasabb létállapotba. Ugyanúgy, mint például amikor imádko
zunk. Ahogy a virrasztás, úgy a zene is azt a célt szolgálja, hogya lelkünkben él
jünk - nem az anyagi, halandó részünkben, nem az egónkban, hanem a valódi
énünkben, ami az Istennek a része. Ezért nagyon fontos napjainkban a zene, talán
fontosabb, mint bármikor máskor. Ma az emberek tudatosan materialisták, de ha
az ember zenét hallgat, ha valóban átadja magát a zenének, kilép ez egójából, és
egyszeruen nem lehet materialista. A zene szabadulási lehetőség saját kis énünk
től, a halandó részünktől,közelítés saját isteni részünkhöz, vagyis az Istenhez. A
zenének akkor van igazán létjogosultsága, ha olyan, mint az imádság, ha nem
mást, mint tiszta szeretet.

VATHY ZSUZSA

Vigilia, 1940.

Tisztelettel és elismeréssel gondolunk arra a folyóiratra, amelyik törékeny vilá
gunkban megér 70 évet. És milyen időkben! Említsük meg: 1940 augusztusában
megszűnika Napkelet, 1941-ben, Babits halála után a Nyugat, 1942 szeptemberé
ben a Kelet Népe. Az Illyés szerkesztésében indult Magyar Csillag sem érhette
meg a tíz évet.

Milyen volt a lap, amelyik a kultúra és a hit párbeszédét, a katolikus irodalom
megújulását és az egyházi gondolkodás korszerűsödésétszándékozott elmélyíte
ni? Találomra választottam ki az 1940-es évfolyamot - az indulás után a hatodikat.

Mai nyelvhasználattal azt mondanánk, esszével kezdődik egy-egy szám, né
hány oldalas tanulmánnyal a kultúra, a vallás, a filozófia, a tudomány valamelyik
területéről.Olyannal, ami valami okból erősen foglalkoztat bennünket. "Senki ne
legyen gőgös, azért, mert franciának született" - írta egy francia szerző. "Milyen
nemzeti szerencsétlenség az, ha nagy politikai változások idején informálatlan a
közvélemény" - panaszolja, akár máig érvényesen egy másik szerzö, HegedűsZol
tán azt írja: "A forrongás korszakát éljük. .. Az azelőtt tiszta fogalmak és eszmék
zűrzavarbajutottak. Az írók többsége hontalan lélekké betegül, elveszett időkben,
árnyalakok közt bolyong, a múltba menekül."

A Vigilia erőssége a VERSEK,ma úgy mondanánk: a versrovat. Kiemélt szerzői
Sík Sándor, Fodor József, Mécs László, Rónay György, [ankovich Ferenc, Tűz Ta
más, a húszéves Végh György. És költők a világ más országaiból: angol katolikus
költők, új itáliai költők, Villon, Chesterton... GONDOLATOK, MŰVÉSZET,

KÖNYVEK a további sorrend. S mert az 1940-es évben vagyunk, versben is, prózá
ban is vészjósolóan villan fel a háború közelsége. A történelem újra félelemmel, té
ves kijelentésekkel, sejtésekkellesz tele.

Nem más, Thomas Mann írja a kialakítandó, szociális felelősségű kultúrember
ről: "A szocializmus nem más, mint kötelességszerűelhatározása a kultúrember
nek" (Vigilia, 1940. április). Mauriac ugyanebben a számban: "Ugyanaz a kétség-
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