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MAGYAR VIGILIA

"Lesz még egyszer ünnep a világon." Soha még annyi
pokolszakadék szélén ünnepet nem vártak, mint most a
magyarok. Kóstolót kaptunk belőle a Felvidéken és Er
délyben. Jogunk van a teljes ünnepi örömet szenvedése
inkre való hivatkozással, imáinkkal eröszakoskodva is
siettetni! Imával is, nemzeti böjttel is, aszkézissel is, sze
retettel is, őrtállni a magyar éjszakában! Ez a Vigilia.
Ünnep előtti lelkiismeretvizsgálat. Likvidálása annak a
multnak, amely a magyar édenből való kiüzetéshez veze
tett. Politikailag, szociális téren csinálják meg mások.
Mi szeretnők a magyar lelkiismeret harangját előre meg
húzni, félreverni, ha még szükség van rá, de főkép ösz
szeharangozni a magyar sokcélúság lábait az Ünnep felé
vezető útra. A katolikus és protestáns templomok na
gyon messze vannak egymástól s más-más útra hívják
harangjaik a moháesí vész óta a magyarokat. Hitem sze
rint az irodalom haranglábjában mégis lehet csinálni egy
közös útra való összeharangozásat. A Bodrogközön kocsin
utaztam egy kálvinista pappal még a cseh időkben kirán
dulásra, Egy kis falucskán mentünk keresztül, melynek :
nem volt temploma. Egy kis haranglábat láttunk, mely
nek tetején ott szorongott egymás mellett a katoli
kus kereszt és a kálvinista csillag, egészen összeértek s
alattuk felváltva harangoztak hol a katolikus halottak
nak; hol a kálvinistáknak. Összenéztünk barátommal és
elmosolyodtunk. A magyar irodalom a legutolsó 20-30
fájdalmas és gyanakvó magyar esztendőt leszámítva ilyen
közös campanile volt, amelyben felváltva kongatták szí
vük harangját katolikus és protestáns írók és soha se
kérdezte senki, milyen vallású harang kongatja meg a
magyar fájdalmat vagy örömet. Engem például premont
rei paptanárok neveltek Kassán, de nyugodt lélekkel ki
jelentem, hogy a tanári szakvizsga elvégzése után se tud
tam soha, hogy Petőfi, Berzsenyi milyen vallású. Nem'
érdekelt. Jellemző a mai magyar időkre, hogy egy vitá
val kapcsolatban negyven éves koromban utána néztem
s így tudtam meg, hogy Petőfi luteránus. De megtudtam.
Igy adják tudtul máma az irodalmi részletharanglábak,
hogy ez az író protestáns, ez katolikus, sőt gondosan oda-
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írják tévedések elkerülése végett: "papköltő", vigyázat,
mázolva I Az én kedves tanárom Kassán leharapta volna
a nyelvét, ha a Gólyához írt vers élvezetét avval akarta
volna elrontani bennünk, hogy Tompa Mihály "papköltő".

A 48-as ünnepet az irodalom közös Harangtornyá
ban harangozták be, hogy együtt legyen a Család a nagy
ünnepen. Ady Cassandra-hangját a magyar dicsőség

trójai égés éről nem hallgatta meg a magyar nemzet egé
sze, mert a szabadkőműves-liberális célkitűzésű Nyugat
részlet-tornyából hangzott szét s a nemzet jobbjai gyana
kodva fordultak el a félrevert harang hangjától. Ez a
hang csak ma jut el az egész nemzet öntudatába.

Ma hiányzik egy közös Campanile. A Nyugat meg
honosította azt az erkölcstelen eljárást, hogy ami a magyar
szellemi termelésből nem felelt meg szabadkőműves-li

berális célkitűzésének, azt elfogult kritikájával: hallga
tással, mellőzéssel IS ha ez nem ment, akkor irgalmat
lan dorongolással, gúnnyal kiterrorizálta a magyar töme
gek gondolataiból, szívéből, szóval a magyar [övöépítés
ből. A liberális napisajtó ugyanazt csinálta. Rászoktatta
erre a metódusra a jó magyar embereket is. Móricz Zsig
mondJ például a multévi könyvnapra kiadott egy lírai
antológiát s evvel a nyugatos elfogultsággal az egész
modern magyar katolikus lírát kihagyta belőle. Jellemző,

hogy a mai nemzeti, építeni akaró felbuzdulás közepette,
az egész világraszóló Petőfiből Móricz Zsigmond egye
dül a Farkasok dalát s három hasonló társát tartotta föl
veendőnek a magyar lírai gyüjteménybe, mintha a Kun
Béla királyságát megelőző hónapokban élnénkI A világ
háborút megelőző boldog Nagymagyarországon megen
gedhette magának valaki az ilyen bűnös elfogultságot,
de ma, mikor nagy veszedelmek közepette nagy ünnepet
áhítanak a magyar tömegek, minden építő erőt össze kell
harangozni és nem "kifelejteni", kiterrorizálni.

Hol találkozzanak ezek a szellemi, irodalmi magyar
erők? A tiszteletreméltó katolikus és protestáns irodalm:
lapok nem lehetnek tekintettel az összes nemzeti alkotó
erőkre. Az a Magyarország, amelyet szolgáltak napisajtó
val az Est-lapok és társaik, társadalom- s történelem-tudo
mányával a Huszadik század, irodalmilag a Nyugat, az a
Magyarország meghalt Trianonban. A Bodrogközön van
nak Holt-Latorca-ágak, Holt-Tisza-ágak, úgynevezett Ti
cék és Karcsák, melyek kilométereken, néhol mérfölde
ken át jobbra-balra kanyarodnak, láppal, náddal, káká
val vannak tele. Halásznak is bennük. Vizük holt. Néha
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fiatal árvízek friss vizet és új halakat hoznak beléjük,
de a halak hamarosan iszapszagúak lesznek. A Nyugat,
amely oly nagyszerűen szolgálta idejében a maga célki
fűzését, ma ilyen holt-ága a magyar tavaszodó világnak,
dacára az árvízes kitűnő fiatal írók beleömléseinek. 
Képes irodalmi újságjainknak minden ambíciőja az, hogy
elérjék a szinházi magazinok példányszámát és "nívóját."

A zsidótörvény szétrebbentette az összes romantikus
és kevésbé romantikus írói érdekcsoportokat. Mindenki
alibit igyekszik ma igazolni az új magyar tavaszodással.
Az eddig cinikus európéer egy cikkben megfenyegette a
pozsonyi rádió magyar bemondóját s evvel evezett át a
mai fájdalmasan vajudó Magyarországba; írásait közli a
kedves, ártatlan magyar Gartenlaube. Egy költő kivette
óráját s rájött, hogy ettől a perctől.kezdve neki a szélső

jobboldalai lapnál a helye s bizonygatja, hogy a kommu
nista pártban is ez volt a meggyőződése I A harmadik, ma
gyar sorsproblémákról .sohase író költő rögtön lejeleut
kezett a Turulba, a negyedik egy verssel hagyta ott "be
csülettel" a zsidókat és így tovább. Gúny nélkül írom
ezeket, mert érzem, hogy ezek az írótársak nincsenek az
irodalmi felíogásuknak és tiszta szándékaiknak megfelelő

helyen. Mondják meg az író-testvérek, ha volna miből

élniök, írnának-e azokba a lapokba, amelyekbe most
pénzért írni kénytelenek? Én nem hiszem. S ha ez így
van, írjanak továbbra is odal De nem lehetne-e néha ta
lálkát adni egy jószándékú, a mai időknek megfelelő ma
gyar lapban, hol kezet nyujthatnánk egymásnak mind
nyájan, anélkül, hogy le kellene sütnünk a szemünket?
Jószándékú magyar írókl Találkozzunk a Vigiliában!
Miért itt? Mert e mögött a lap mögött nem vigyorog a
Disznófejű Nagyúr, a Pénz és nem fertőz a Politika. Ha
a Vigilia nem volna képes megvalósítani, találiatok ki
jobbat, de találkoznunk kell/! Magunk miatt is, a magyar
jövő miatt is!

Meg kell kiáltanunk a Medret I A Medertől függ
minden! A magyar lángész a meg nem felelő Mederben,
melyet nem ő ásott, nem ő dirigál, a szebb magyar jövő

vel ellenkező célt szolgálhat. Megkérdezhetné magát min
den író gyónási őszinteséggel: mit céloz az a Med~r
(újság, irány, egyesület), amelynek partjai közé folyatja
legszebb álmainak energiáját? I Kevésszer volt ilyen ko
moly vajudás a Tisza-Duna táján az igazi szép Jövő meg
álmodására és megszületésére, mint most, Hol van en
nek a sorsdöntő vajudásnak méltó irodalmi Medre?
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Az erdélyi íróknak megvannak a maguk, kitűnő

medreik: Pásztortüzek, Erdélyi Helikon s megvannak
hozzájuk a meder-mélyitő és szabályozó esztétikusaik.
A szabadkőműves-liberális korszellem megteremtette
irodalmi Medrét, a Nyugatot. Képzeljük el Adyék lírai
forradalmának sorsát, ha ez csak a kivénhedt Ábrányi
Rákosi korszak esztétíkusaí kezétől, tollától függött volna!
A Nyugat rögtön felsorakoztatta a maga felkészült meder
mélyítöít, Ignótust, Földessyt, Babitsot. A kivénhedt
Vasárnapi Újság kritikusa rögtön hozzájuk csatlakozott
s a Meder lelkesítő sodrában kitűnő, hasznos esztétikát
művelt. A Meder céljának megfelelően kizárólagos és
másokkal szemben bűnösen elfogult esztétikát adtak, de
a maguk dolgát kitűnően csinálták, hiába "morogtak
salakbakterék."

A mai írói generáció úgy nő fel, hogy nem gyüjti
egybe Meder s szinte kizárólagosan az őt "megmorgó
salabakterék" ítéletének van kiszolgáltatva, Kegyetlen
szabadkőműves irígységgel kezelnek ezek a nyugatos,
merev irány dogmatikusai és lapoknál szétszórt tanítvá
nyaik mindenkit, aki nem tartozott s nem tartozik immár
holt vizekkel veszteglő Medrükhöz.

Meg kell kiáltanunk egy új Medret és az ezt védő, mé
lyítő, irányító új, becsületes, megbízható, világraszóló
irodalmi és művészeti kritikát. A politikai és szociális
hazugságok mellett ma undorítóbb és lelkiismeretlenebb
dolgot nem ismerek, mint a magyar irodalmi krítika. A
kevés tiszeletre méltó kivételnek kivételes tisztelettel
adózom. Minden újságnál ott ül valamilyen rovatnál egy
író, egy költő, egy drámaíró. Ezek a lap kritikusai rende
sen. Most megjelenik egy tehetséges regény: az összes
lapok, összes regényírók belesápadnak, hogy hogy mer
ez itt írni, különösen ha sikere van! Erre épületes és
nemes dühükben vagy elhallgatják vagy epébe mártott
tollal kivégzik. Vagy ép ellenkezőleg. Előadnak egy új
drámát, történetesen a híres kritikus drámáját. A dráma
csapnivalóan rossz, de: agyondicsérik, mert jönni fog
hamarosan az ő drámájuk, az ő regényük, az ő versköte
tük s akkor ő is a "kéz kezet mos" magas esztétikai el
vet fogja rájuk alkalmazni. Olyan nagy az anarchia e té
ren, hogy az ember már nem is tud hinni a becsületes
kritikában. A multkoriban olvastam egy frisstollú fiatal
barátomnak roppant elítélő kritíkáját: egy színdarabról.
Azt hittem, hogy csak fenegyerekeskedik s nagyon meg
nehezteltem rá, míg meg nem néztem magam is az elő-
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adást. Sajnos, igaza volt. A multkor egy elítélő mozi
kritikát olvastam. Rögtön az jutott eszembe, hogy a mozi
elfelejtette megfizetni a "kritikus" urat vagy nem adott
neki mozijegyet. Pedig lehet, hogy tényleg becsületesen
kritizált az illető, - de: mindenki gyanús, aki kritizál!

Ha a Vigilia célkitűzéséből csak ezt az egyet, a be
csületes, elfogulatlan kritikát valósítaná meg, máris meg
érdemelné az országos figyelmet. Meggyőződéses, tiszta,
aszketikus magyar férfiakra gondolok, akikben van sze
retet. A világot évezredekre szóló vándorlásra 12 meg
győződéses férfi forditotta el a nagy római birodalom
évszázados politikai, társadalmi és esztétikai dogmáitóll

Az idők bennünk vannak és amilyenek mi vagyunk,
olyanok az idők, - mondja valahol Szent Agoston. A tö
megek vágyai ihletik az írókat akik formát adnak az új
vágyaknak és új történelmek felé harangozzák össze a
tömegeket szent találkozóra. Legyen a Vigilia az új Ma
gyarországot akaróknak, íróknak és olvasóknak harang
tornyaI

Mécs László.
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