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Június 12.
Áttanulmányozva a legújabb magyar irodalomtörténetet, fájó szív
vel döbbentem rá, hogy ifjúságom egyik irányítója, Sík Sándor ki
maradt belőle. És nemcsak ő, hanem az az ideál is, amelyet életében
ő képviselt a legmagasabb színvonalon. Igaz, ez az ideál mintha
egyre távolodnék mai világunktól. Vasadi Péter Kenyeretadtál ... című
esszékötete egyik elmélkedésének címe (Elfáradtak akeresztények?) sok
mindent megsejtet korunk szellemi állapotáról. Még inkább a kö
vetkező írás (A szenteket megölik, ugye?), amelynek befejezése meg
ragadó szépséggel ábrázolja a "halhatatlan" Roger Schutzot. Reá
tekintve - ahogy Vasadi írja - "eltöltött valami, amit könnyen és
szívesen tévesztettem össze a kegyelemmel". A kegyelem jelenlé
tének ékesszóló bizonyítéka volt Sík Sándor is, amint legendás óráit
tartotta Szegeden, ahogy Krisztustól bekerítve végigsietett a rend
ház folyosóján, vagy láztól cserepes ajakkal immáron némán idézte
az Úr imáját.

Helye van az imádságnak a Iírában? A magyarban biztos. A kez
deteknél az Ómagyar Mária-siralom a bizonyítéka, de ha csak a 18. és
a 19-be áthajló lírai termést olvassuk, számtalan versbe foglalt
imádsággal szembesülhetünk, amelyek Jézushoz, Szűz Máriához, a
szentekhez és az ünnepnapokhoz kötődnek, s mi volna má s nem
zeti himnuszunk, mint megrendítő imádság? Az imádság, a tém a
bizonyára kötöttséget is jelentett: nem engedte a romantikus szél
sőségeket, s irányt szabott a személyiség érzésvilága megjeleníté
sének. Az egyházhoz való szoros kötődés, a Krisztus szerint való
életforma lemondást követel a költőtől, de megajándékozza a cél
látás bizonyosságával. Sík Sándor így kezdi az egyházról írt ódáját:
"Anyánkat énekeljük, / Akinek kebeléről le nem téphet semmi, / Akinek
csókja fogadott a földön , / Akinek kebelén akarunkelpihenni."

A Nap volt költészetének korai jelképe: a kegyelem vakító vilá
gossága, amelyet az emberek tekintetében és a természetben is ér
zékelt. Ez adta a biztonságát. Ez tette erőssé és kitartóvá azokkal a
támadásokkal, lekicsinyléssel szemben, amely a hitét megvalló köl
tőknek mindenkor osztályrésze azoktól, akik felvilágosultaknak
gondolják magukat. Neki is jutott lekezelő bírálat Karinthy Fri
gyestó1. Sík átérezte az eszmények nélkül élő világ öntudatos üres
sépét, amelyet a sivatag képében ábrázolt, megrajzolva ellentétét is:
"Asít a sivatag. / Ezer álnok álmos szemével/Gúnyosan hunyorog
a homokóceán. / Állok a porhullámok közepén. / A két karom ma-
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gasra tárva, / Az ég felé, az ég felé. / És égő szemmel és égő szívvel
/ Nézek, szembe a Nappal" (Szembe a Nappal).

Szanin volt annak az orosz regénynek a címe, amely ezt a képet
inspirálta. Később Gorkij egyik elbeszélésének hőse szívét tépi ki,
hogy annak fényénél vezesse ki népét a sötétségből. Mutatis mu
tandis ez a szándék irányította Sík Sándort is, aki a holdra felte
kintve ugyancsak távoli üzenetet kottázott le (Holdsugár, Este).

Harsányi Lajos, a modem katolikus költészet indítója talán azért
nem futotta ki tehetségét, mert papi hivatása elszólította az irodalmi
központoktól, magányosan igyekezett felesigázni képzeletét, amely
sokszor túlságosan elrugaszkodott a valóságtól. Síknak szerencséje
volt. Kiváló társakra talált rendjében, amely az ő tanáréveiben egyik
fénykorát élte, szellemi színvonalát például Schütz Antal vagy
Balanyi György jelezte. Ösztönző közege lett a Zászlónk, majd az Élet
köre, ahol Prohászka bűvkörébekerült. Családját sosem hanyagolta
el, mindig nagy-nagy szeretettel írt édesanyjáról, rendszeresen talál
kozott testvéreivel, s nagyobb családjára talált elóbb gimnáziumi,
majd egyetemi tanítványaiban, s otthonát adta a magyar irodalom,
amelynek kiváló ismerője, lelkes magyarázója volt a "Nagyfiúk" kö
zött: "Ó fiúkl / Imádjuk együtt a megfoghatatlant / A Költemény
ben, az égő bokorban, / És adjuk át magunkat áhitattal, / Saru-meg
oldva a titoknak: / Hogy ily magas és ilyen mély az Ember."

Hogyne tett volna óriási hatást mindenkori tanítványaira egy tanár,
aki ekkora lelkesedéssel olvassa Zrínyit! (Remek monográfiát írt róla,
tele kitűnő stilisztikai megfigyelésekkel.) Hogyne keltett volna szen
zációt a Zászlónk körében. A torony kürtöse, a kor hevesen támadott
katolicizmusának riadója, amelyet egy temesvári esten Kosztolányi
is megdicsért. Mindez azonban csak kerete volt egy mélyen hívő, szer
zetesi életérzésnek: a kis dolgokból a Végtelenre következtető,annak
bizonyosságában ésbiztonságos közegében elnyugvó magatartásnak:
"És ha száll a délután, / Utak magánya hívogatja lábam. / Füzes őszi

partokon / Futó Dunának ballagok nyomában. / Fejehajtva ballagok,
/ S ismeretlen dallamok / Mély orgonái zsongadoznak / Én isme
retlen énem csarnokában. / / Árva cellám négyfala, / Nincs másom
a világon, / És a deszkás ablakon / Egy zöld cserép virágom, / S lom
bon át és üvegen / Egy parányi kék egem: / De térdrehúzó ámulat
tal/Az újszülött kis Végtelent imádom" (Dunapart éscella).

Az imádságos, elmélkedésre késztető közeg bensőségesmegjele
nítése végigkíséri líráját, s egyik legszebb verses imádsága, a Krisztus
mindenfelől ösztönzője is. Többször számot vetett kétségével, vajon
pontosan értelmezi-e Krisztus hívását. ott a helye a refektóriumban,
ahol a párolgó levest szolgálják fel? Nem kellene a rendalapítót kö
vetnie, ",Napfénytelen utcák közé, / Sápadtka rongyosoknak vinni
Kátét / Es Abécét és embermeleget?" Fontos, költészete beszédmód
jára érvényes gondolatot fogalmazott meg a maga számára: "A kérge
seknek kell a szó: / Az össze-visszarugdosott / Mostoha bárányoknak
/ Serege sír vagy sírni se tud már / Pásztor után! ... " (Jól vanez így?).
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Itt kereshetjük áttetsző, sokszor naivnak érzett kifejezésmódjá
nak magyarázatát. Megmosolyogták, olykor lenézőenlegyintettek,
mondván: elmaradt a modernségtől, egyszerűsége leszállítja költé
szete értékét. Tévedés. Tudatos választása volt ez, apostoli mozdu
lat: útra kelt és küldője kívánsága szerint mindenkinek hirdette az
igét, a hiteles, érthető szavak igézetében. Azokat az eszményeket
foglalta verseibe, amelyek ma hiányoznak életünkből, s gőgösen,

magabízón azt hirdetjük, nincs is szükségünk rájuk. Velük együtt
száműzzükSík Sándort is, hiszen az apostolokhoz hasonlóan eset
leg lelkiismeret-vizsgálatra késztetne, ami fölöttébb kellemetlen
lehet. Sík Sándor az a költő, akinek kicsinységében rejlik a nagy
sága. Közülünk való ember, lényeglátásra nevel, s a lényeg közelé
ben mindenkihez hasonlóan elakad szava, s épp ezzel az egysze
rűségével tanít beszélni és érezni. Desiderius Desiderii Erasmusról
írt verse juthat eszünkbe. A rotterdami bölcs ennyit mondott utol
szor: "Én édes Istenem!" (A név Trencsényi-Waldapfel Imrét rejti.)

Néha felvetem magamnak a kérdést: a Szeritírás és az egyház
atyák mellett kik lehettek költészete ösztönzői. Nagyon nehéz vá
laszolni, hiszen említi ugyan Maeterlincket, Racine-t, Verlaine-t,
Rilkét, Kosztolányi "hangulat-verseit", de ezek formaválasztását
befolyásolták. Nyilván kapott ösztönzéseket első komoly tanulmá
nyának hősétől, Mindszenty Gedeontól, de nála sokkal jelentéke
nyebb költő, arról nem is szólva, hogy bámulatosan széles ismere
tei szinte a világirodaimat és a lelkiségi irodalmat is átfogták (elég
csak a legendás "Sík-Schütz" szemelvényeit és imádságait végig
lapozni). Adytól persze tanult, elsősorbannémelyik képe hatott rá.
Ady különben is felszabadító hatást gyakorolt kora költészetére.
Prohászka hasonlóan befolyásolta kora vallásos irodalmát is, a Kul
túra és terrorban kifejtett irodalmi elvei azonban nem tántorították
el Síkot saját irodalmi elveitől, amelyek inkább arra ösztönözték,
hogy kibékítse az ellentéteket és mindenre nyitott maradjon. Ezért
írhatott majdnem egyforma beleérzéssel Adyról és Prohászkáról, s
ezért nyomatékosította, hogya Teremtő elképzeléseit leképezni
vágyó igazi irodalomban a bűnnek is megvan a helye és szerepe.

Gárdonyi, Ady,Prohászka című könyve harmadik szereplőjétó1azon
ban elsajátította a feloldás képességét. Gárdonyi egyik kedves írója
volt, azonosulni tudott a műalkotásaiban kifejeződő szeretettel és jó
sággal, amely oly magával ragadó hitelességgel nyilatkozik meg pél
dául Az én falum elbeszéléseiben. Jól tudta, hogy hatásának és nép
szerűségénektitka, hogy a jóság és szeretet küldötte ő is: "Az Isten
küld, testvéreim, tinéktek / Hogy sugarai eleven tüzét, / Amik Arcá
ról a szívembe égtek, / Sugározzam csendesen szerteszét / A testvé
reknek, kik az éjben járnak. / Az Isten küldött szentjánosbogámak."

Június 13. .
Égzengés hallik távolról. Ez az év szerencsétlenül alakul. Szegényem
bert az ág is húzza. Tegnap a Sík Sándorról írtak után Clara Haskil
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előadásában Mozart legszebb zongoraversenyeit hallgattam. Vélet
len, hogy Mozart zenéje valami különös erővel visszhangzik Szabó
Lőrincnél?Halála előtt egy évvel Sík is verset írt róla, a Mozart, hege
dűversenyt: "Mozart hegedűverseny,/ Ojsztrah játszik Stradívariusán.
/ Alázd meg magad szeleburdi versem, / Némulj ímára szám. / /
Egy pillantás az emberarc mögé / Egy dobbanás az emberszíven át. ..
/ Ember, a szépség a hazád! / Te nem lehetsz az ördögé. / / Csak egy
pillantás, befelé, magadra, / Ahol e percben búg a végtelen, / Még
egy szívdobbanás, és megjelen / Lelked vásznán a boldog Isten arca."

Nemeshegyi Péter Fecskeszemmel című tanulmánykötetében újra
olvastam Mozart varázsa című vallomását, amely előszöra Vigiliában
jelent meg. Ennek egyik gondolata Sík versének befejezését juttatta
eszembe: "Mozart egész életében, jó értelemben, gyermek maradt.
Tudott sírni, keservesen, mint a gyerekek, de gyorsan meg is vigasz
talódott, mint a gyerekek. Csodálkozunk, amikor például a tragikus
D-moll zongoraversenyt (K. 466), vagy a még tragikusabb G-moll vo
nósötöst (K. 516) egy-egy kis vidám témával fejezi be. Mintha azt
mondaná: »Igen, borzasztó nagy baj történt. De most már sírtunk ele
get. Bízzunk rá mindent a jó Istenre, mert Őrá nyugodtan mindent rá
lehet bízni, és aztán nevessünk egy jó nagyot!«"

Szabó Lőrinc ezt úgy mondta: csak a derű óráit számolja, mint
egykor a görög bölcs. Sík Istenre hagyta dolgát. Talán ő is mosoly
gott a megtalált békesség biztonságában. Mert bármekkora súlyok
nehezedtek is rá, bármekkora eltökéltség, lelki erő kellett is a cípe
lésükhöz, a gyermekségét, a gyermek mosolyát semmi sem törölte
le arcáról. A gyermek először szűleire sugározza mosolyát. Sík Is
tenre mosolygott szelíd bizalommal.

A bűn problémája ma című tanulmányában arról ír Farkasfalvy
Dénes, hogy elhomályosult bűntudatunk,s egy angol szerzőrehivat
kozva sürgeti a keresztény erkölcstan külső és belső forrásai kőzötti

kapcsolat helyreállítását. Az egyik belső forrás az igazság és a jóság
iránti érzék, melynek révén Isten felé törekedhetünk. Sík Sándor éle
tének ezek természetes irányítói voltak. Nyomatékosan hangsúlyozta,
hogy Isten színe előtt porszemek vagyunk, bűneiketmegvallva, szé
gyenkezve léphetünk elé, ám töretlenül bízhatunk megbocsájtó sze
retetében. Ez az érzület az európai neokatolikus irodalom legjelesebb
íróit is áthatotta, elég csak Paul Claudelre hivatkoznunk, aki talán még
drámaibban élte meg a bűnbó1 való kilábalás nehézségeit. Igaz, Sík
életének is voltak drámai eseményei. A második zsidótörvény hatálya
alól mentesült, de támadások sorát kellett elviselnie, mint az ifjúság
addig kivételesen népszerűvezetőjének,s rendjében sem talált véde
lemre (egy-két kivétellel). Meg kellett tapasztalnia a Rákosi-rendszer
egyházellenes intézkedéseinek keserves következményeit, a tárgya
lásokon rendje vezetőjekéntmenteni próbálta a menthetőt, miközben
lelkiismeret-próbáló kompromisszumokba kényszerítették, a Vigilia
főszerkesztőjeként napi küzdelmeket vívott a cenzúrával, fájdalmasan
kellett elviselnie a méltatlan gyanúsításokat, bizonyára szomorúan ta-
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pasztalhatta, hogy némelyik volt kedves szegedi tanítványa dicstelen
szerepre vállalkozott, s készségesen szolgálta ki az egyházat sújtó el
képzeléseket, végre is hajtva azokat. Bár a Győzöd-e még? 1942 au
gusztusában született, költője közérzetét a következő években is,
szinte haláláig jellemezte. Keresztvivőnek mutatta m~gát, s az Úristen
segítségéért esedezett: "Győzöd-emég ezt a beste, / Ordöghasból ki
vágott / Haramia világot / Megáldani minden este! / / Meddig győ

zöd egymagadban: / Emberesre mosdani / Képedet a mostani /
Szennyektó1 a csepp patakban, / / Az imádság patakában! / Az sem
a szép régi már: / Zavaros is, el-eláll, / (Dögöt görget mostanában).
/ / Meddig győzöd türelemmel/Az Úristen türelmét?"

Visszatérve Sík Sándor világirodalmi környezetére, elmondhat
juk, nem állt egyedül az egyszerűség igényével. 1939-ben közölte a
Vigilia Bernanos Gondolatait. Ezek között olvassuk a következőket:

"A modern világ mindinkább arra törekszik, hogy a becsületbó1 a
sznobizmus egy fajtáját, tetszelgő affektálást csináljon, mely a be
avatottak kizárólagos joga, öncélú eleganciát, rafinált modorossá
got, mely épp olyan idegen a szegény világ számára, mint a kéz
csók, vagy a szájöblítés szokása. Nem sajátította-e ki már teljesen a
»becsületbelí adósság« kifejezést magának az inbecilis klubtag, aki
elvesztette minden pénzét a Körben?" (Just Béla fordítása).

André Gide akkoriban igen olvasott naplójának jó néhány szép
gondolata ugyanúgy rokon Sík szemléletével és Istenhez való vi
szonyának sokszor olvasható vallomásos megfogalmazásával:

"Október 22.
Uram, vedd ki szívembó1 mindazt, ami nem a szeretethez tartozik.
Isten képe az, amelyet meg kell tisztítanunk önmagunkban.
Uram, add, hogy imám - mint a nagyon tiszta lélek imája - ne

legyen más, csak a Te visszfényed, mely visszatér Hozzád, amikor
fölém hajolsz.

Uram, ne szakítsd meg bennem kegyelmedet, hogy ne szűnjek

meg imádkozni Hozzád.

Október 26.
A Gonosz akkor támad meg bennünket, ha nincs bennünk szeretet.

Október 29.
(Fénelon egyik Lelkilevele olvasása után.)
Istenem, minden zúzódásommal, melyek sebek lettek, Hozzád

jövök: minden bűnömmel,amelyeknek súlya alatt lelkem összeros
kadt... " (Just Béla fordítása).

Rokonságot érzünk a Kosztolányira is ható Francis Jammes és Sík
Sándor között is. A francia író is az egyszerűségért imádkozott, még
természeti képeik is hasonlítanak: "A pillangó minden kis fuvalom
nak enged, / mint a virágszirmok, amit a gyerekek / a körmenetek
ben elibéd hintenek. / Istenem, itt a reggel és már az ima szárnyal /
s libeg feléd ezzel a szirmos pillerajjal, / kakasricsajjal ésa kötörök za-
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jával. I Július van, a föld éretten fölhasad, I és - zöld lombjuk ra
gyog - a platánok alatt I a zirrenő tücsök - nem látni őt, de halld
csak! - I kitartóan dalolja mindenható hatalmad. I A nyugtalan rigó
a sötétvizű lombban I megpróbál egy hosszút fütyürészní, de nem
mer. I Nem tudja, hogy miért nincs kedve. Megpihen I s elröppen
hirtelen, földet súrolva s nyomban I messze suhanva már, hol nem
látja az ember. I Istenem, csöndesen, mint tegnap s azelőtt I any
nyiszor újra elkezdődikmost az élet. I Mint ez a pilleraj, mint ezek
a munkások I s mint ez a napot habzsoló víg tücsök I s a rigó, mint
a lomb hűs feketéje rejt el, I hadd folytassam Uram, én is életemet I
olyan egyszerűen,ahogy csak lehet" (Rónay György fordítása).

S egy az új napot köszöntő,már-már a gyermekverseket idézőköl
temény, a Piros reggel Sík Sándortól: "Piros reggel. Harangoznak
Mindszenten. I Bólogat a búzavirág, I Harangoz az egész világ szí
vemben. I I Ki húzhatja? Egész világ aluszik, I Csak a gatyás pici Ger
gő I Komandéroz egy tekergőkis bocit. I I Teljesa csend, nincs egy fia
szellő se. I Az égen is csupa pici I Álmos-gyerek, lusta-boci felhőcske.
I I Káprázik is tán a fülem tisztára: I Nem is harang, amit hallok, I
Csak a lelkem felhajnallott tisztája. I I Minden baját kidalolta, kirázta,
I S mint a tejszín égi mező, I Nevet rá az ébredező világra."

Csoda-e, hogy ez a naiv, egyszerű lelkületű író tisztán tudta meg
őrizni magát a mocskos világban? Épp ezzel a már-már fentró1 is jó
váhagyott tisztaságával lehetett a legnemesebb eszmények, érzések
hírhozója ésmegerősítője. Az ötvenes években intézménye lett a nyo
morgatott hazai katolicizmusnak. A helytállás nagyszerű példáit
idézte konferencia-beszédeiben, máskor pedig a megtéró1<ró1 szólva
azt bizonyította, van remény. Isten bármikor eligazíthatja a rosszat, és
bűvkörébe vonhatja lelkünket. Az összezsugorított, Duna-parti ott
honából kiűzött,megfogyatkozott piarista rend élén megalkuvás nél
kül hirdette az igét. Az volt a célja, hogy megmutassa: viharban is
munkálkodik a kegyelem, s elér aszívig: "Múladozóban már a ziva
tar, I A hegyeken a rejtett ütegeknek I Sorozatai egyre csendesednek.
I Már-már esővé lankad a vihar. I I De minket itt a völgyben eltakar
I Ólomfüggönye zuhogó vizeknek. I Ránk a hegyek hasztalan inte
getnek - I A völgyfenék még fürdeni akar. I I Még szomjazik, még
egyre inni kér, I Még mindig mintha megváltásra várna, I Nincs
addig nyugta, nincsen addig álma, I Míg a kegyelem szívéig nem ér.
I I Ezt imádkozza erdőben a málna, I S föld szívében a burgonya
gyökér" (Múladozovan mára zivatar).

Ez a vers is azt bizonyítja, hogy Sík Sándor vallomásaiban és verse
iben jelképrendszert teremtett, amelynek középpontjában a megvált
hatóság, a bűnbocsánat esélye, s ormán a megértő Isten áll. A versbeli
zivatar mintha a 60-as évek kezdetének lassan konszolidálódó hely
zetére (is) utalna. A zuhogó vizek tisztára mossák a megváltásra váró
lelkeket, melyek imáikkal elérhetik, hogy a kegyelem járja át őket.

A kegyelem reménysége élteti az embert. Erről szól Sík legtöbb
verse, s ennek jegyében írta irodalomtudományi munkáit és Esziéti-
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káját is. Kora egyik legnyitottabb, legfeszültebb tudósa is volt, nyi
tottságának részben az a magyarázata, hogy meggyőződéseszerint
a kegyelmes Isten a rosszat is teremtő terveibe kalkulálta, és imád
ságainkkal kiérdemelt támogatásával jóra fordíthatja. "Hetven felé"
már "Mindenfelé / Egy fényességes árny" vezérelte: az Istené. Az ő

biztonságot adó közegében a szavaknak is búcsút mondott: "Dob
ban a szíved, írnál, mondanál, / S a toll kezedben reszketni megáll,
/ Megzördül rajt egy látatlan bilincs, - / Nézel, utána, annak, ami
nincs. / / Hát így maradtál, - de jó ez neked: / Beszéltél hetven évig
eleget. / S ha most a szó kegyelme elhagyott, / Gondolj szó nélkül
szépet és nagyot. / / Nézd ama bölcs hajdani remetéket, / Kik kinőt

ték az emberi beszédet, / S elvonulván barlangjuk éjjelébe, / Némán
merültek a Lét tengerébe. / / Csak egy, csak egy szót, csak azt ne fe
ledjed: / Őbenne hallod az Egyetlenegyet / S újra tanulsz beszélni ál
tala. / A Szót, a Szót, mely kezdetben vala."

Talán soha nem volt nagyobb szükségünk arra, hogy meghalljuk
ezt a Szót, mint napjainkban, amikor a mindenfeló1 felhangzó ~
nyos és ellenséges lármázók mindent elkövetnek, hogy elfojtsák. Am
aki figyelmes, bizonyságát szerezheti jelenlétének és érvényességé
nek abból az emelkedett programból is, amelyet Sík Sándor fogal
mazott meg az újrainduló Vigiliában 1946-ban: "Adventi virrasztá
sunk a felé a karácsony felé repes, amikor ez a nagy kereszténység
és benne az Örök Ige, testté lesz az emberekben, - a magyarokban,
Európában, az egész emberiségben. Nincsenek ópiumos illúzióink
és távol tőlünk az olcsó messzianizmus: tudjuk, hogy a mi Megvál
tónk immár csak az Idő Végén jön el, addig ez a földi élet ki nem
bontakozhatik az adventi hangulatból. De egyszer már itt járt kö
zöttünk, elmondta az Út, Igazság, Élet igéit és ránk bízta, hogy el
mondjuk mindenkinek, - először az »édes fíaknak«, magyar test
véreinknek. A mi ünnepünk, amelyet előkészítenivirrasztunk: az a
nagyszerű katolikus magyar kultúra, amely a múltban a nagy
Árpád-szenteket és Hunyadiakat, Pázmányokat és Zrínyieket adta,
és amely a 18. század óta valahogy elhallgatott és elrejtőzött. Elrej
tőzött, de nem halt meg. Él, mint kiirthatatlan világlátás és életforma
a magyar parasztság lelkében a Dunántúlon és Hevesben, Szeged
Kecskeméten és Székelyországban; mint lélek-kitárulás és képzelet
járás a Széchenyiek és Vörösmartyak, a Babitsok és Juhász Gyulák,
sőt Illyés Gyulák és Tamási Áronok szavaiban; mint szomjazott me
nedék és egyetlen lehetőség,mint elnémíthatatlan életigény és szük
ségszerűséga történelmi fejlődés méhében.

Ennek a nagyszerű, ennek az egészen magyar és egészen euró
pai, egészen katolikus és egészen emberi, egészen magasrendűés
egészen mindenkinek-való, egészen hagyományőrzőés egészen
»haladó« szerves és átfogó kultúrának: ennek a nagy Ünnepnek
vágya és reménye, hite és akarata parázslik virrasztásunk tüzében.

Tudjuk, hogy ez a sokak szemében »botrány vagy oktalanság«,
de tudjuk azt, hogy sokan, nagyon sokan lesznek, akik a maguk
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