
POSSONYI LÁSZLÓ:

A TIZEDIK ÉV KÜSZÖBÉN

Újévi számu nkkal 'a Vigilia tizedik évfolyamába lép. Elég ritka
dolog ez a magyar folyóiratok történe.ében, különősen azokéban, ame
lyeket nem nagy hivatalos közületek adnak ki, hanem fiatal, rajongó,
alkotni és haladni vágyó íróemberek alapítanak. Amelyik lap avant
garde volta ellenére elérkezik egy ilyen két lustrumos jubileumhoz,
önmagát mérlegre téve, megállapíthatja, hogy szükségletet, hivatást
tölt be. Mekkora veszélyek, csapdák, buktatök leselkednek egy ilyen
fiatal írókból összeverődött apróka közösségre. A harmincas éveken
többnyire innen levő ifjú alapítók kezdeti lelkesültségükben rendesen
túlságosan rózsaszínben látják a világot, nincs üzleti tapasztaltságuk
és a nagy, gazdag tartalmú számokkal hamarosan úgy elgaloppírozzák
magukat, hogy néhány havi vagy évi megjelenés után a szép remé
nyekkel induló lap fölött megkondul a vészharang.

,Lapunk a trianoni Magyarországon indult, nagyobbára' kisfizetésű
intellektüellek, fia zal irók, papok, tisztviselők, sorakoztak előfizetői

gárdánkba, Lapunk a hasonló vállalkozások közül mindig a legolcsóbb
volt, mert tudta, hogy ennek a lelkes, de sovány erszényű rétegnek
jobb Magyarországot sóvárgó lelkébe kell először is beleágyaznia ma
gát. Munkatársaink, s:zerkesztőink hosszú éveken át ingyen, anyagi
ellenszolgáltatás nélkül dolgoztak, csupán a Vigilia szellemi sugárzá
sától vezettetve, mint a pusz.ában bolyongók a tüzoszloptől. Ez az
apostoli puritanizmus volt az alapja, hogy itt állhasunk a tizedik év
küszöbén és terveket szőhetünk a jövőre, a gyümölcsözőbb, eredmé
nyesebb, korszakformálóbb munkára. Az "Aeterna Hungária" böjt
jét, vigiliáját üljük tizedik esztendeje és hisszük, hogy eljön a mi
ünnepünk.

Sok fiatalok alapította lap megölője a szerkesztők és munkatár
sak vetélkedése, veszekedése, világnézeti torzsalkodása. A Vigilia
jubiláris évfolyamába léphet mostan, mert a veszekedést, vitatkozást,
torzsalkodást távoltartotta szerény portájától. Lehet, hogy sokan
megróttak bennünket, állóvizűnek neveztek, mert hangos csatazaj
ritkán verte fel lapunk hasábjait. A csendes, szívós, minden értéket,
megbecsülö munka bizony hamupipőke sorsra jut napjainkban, ami
kor egy hangos botrány sokszor nagyobb népszerűséget szerezhet iró
nak, lapnak, seindarabnak vagy regénynek, mint bárminő belső érték.
De mi hi.tük és hisszük, hogy magasrendű céljaink, magvetésünk é,v
tizedek szívós munkájából bontakozik ki és érlelődik meg, nem folya
mondtunk tehát a sikernek azon kissé olcsó módszereihez, mely a
negáló kritika, a személyeskedés, a botránykeresés, minden meglévő

nek lebecsmérlése és bemocskolása által akar szárnyra kapni. A világ
nézeti ocsmánykodások szörnyen zűrzavaros korában, mikor ember
ember ellen, testvér testvér ellen fente kardját, - reméljük, hama
rosan indokolt lesz a mult idő használata - a nagyobb tévedésektől

akartuk megóvni ezzel a rezerváltsággal magunkat és olvasóinkat. Mert
lehetséges, hogy vétkeztünk akkor is, amikor nem támadtunk eléggé
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káros jelenségeket. De amikor az egész szellemi élet személyeskedő

csatazajtől volt hangos, úgy éreztük, lennie kell egy lapnak, amely a
valódi értékekhez -méltó ünnepi atmoszférát felkeltheti a lelkekben.
Nem vezetett tehát személyi elfogultság egyetlen írótársunkkal szem
ben sem, nem vezetett felekezeti vagy politikai elfogultság. Ahol igazi
értéket véltünk felfedezni, arra ráirányítottuk legalább kritikai rova
tunkban olvasóink figyelmét, mert legfőbb célunk egy volt: a szelle
mileg integer Magyarország ezeréves alapjainak feltárása, megerő

sítése és továbbépítése.
Nem vezetett faji elfogultság sem, elsők voltunk a szomszéd

népek és a szeritistváni Magyarország nemzetiségi kultúrájának fel..
tárásában és közvetítésében. A renaissancekori humanista magyar
országi irodalom sokféle nemzetiségű művelöinek egységesen latin
nyelven írt művei fordításán kívül mindig nagy gonddal közve
títettük a cseh, szlovák, lengyel, román, szerb, horvát és szlovén iro
dalom jellegzetes alkotásait, hogy a nagy nyugati irodalmakon kívül
a velünk sorsközöségben élő népek lelkébe is betekintést nyujtsunk
olvasóinknak és a kölcsönös megértés elkerülhetetlen útját egyen.
gessük, A lapterjedelem-korlátozás ugyan. jelenleg akadályoz abban"
hogy szélesebb körben folytathassuk fordításirodalmunk gazdagítá
sát, de a megkezdett útról nem térünk le, a tapodni kezdett ösvényt;.
nem hagyjuk újra elbozótosodni.

Ebben a jubiláris eztendőben többször visszatérünk majd kezdeti
célkitüzéseink vizsgálatára és örömmel fogadjuk a jószándékú, bár
mily kemény kritikát is. Seregszemlét kell tartanunk, meg kell erő

södnünk abban, amit helyesen cselekedtünk és ki kell küszöbőlnünk

az elkövetet: hibák kikűsaőbőlhető részét. Céljainkat nagyon magasra
szabtuk, amikor lapunk kilenc esztendeje megindult. Célunk ma is
ugyanaz, mint akkor: a spirituális erők sűrítése, őszefogása, termővé

tétele Európa eme kőzponti, veszélyeknek leginkább kitett részén.
A nagy vihar, amely gyökerestől fordít ki népeket, országokat és bal
hiedelmeket a földgömb eme szellemileg legtermékenyebb világrészén,
reméljük, lassanként elvonulóban van már. Nem adhatjuk fel a
reményt, hogy azt a lángocskát. amelyet közel egy évtized viharában
dédelgettünk és elaludni nem hagytunk, egyszer még magasra is>
lobogtathatjuk. S hálásak vagyunk a gondviselésnek, hogy a magyar
Szellem európai és keresztény lángoeskáját ennyi időn át minden
veszélyek közt úgy őrízhettűk, hogy több volt annak a fénye, mint a
korma,

Soha anyagi érdek, olcsó siker vagy a szellem elárulása árán vett
kőnnyű diadal nem csábított benünket. Olvasóink bizalma, szeretete
és áldozatkészsége, egy válogatott kör odaadó szeretete volt a horgo
nyunk a rettenetesen megnehezült időkben. Kérjük ezeket a M. ma
gasabb horizontok felé tekintő lelkeket, akiknek életszűkségletük a'

spirituális és a metafizikai erők biztatása: ezután se hagyjanak et
benünket, hanem segítsenek végigharcolnunk ezt a harcot. A világ
és benne Európa vagy valóban keresztény lesz, vagy népei egymást
falják fel. Ma már nem kevesek lukszusn kell lennünk, hanem az élet
ösztön védekező paizsa a romlás és pusztulás. ellen, termékenyítő,

öröktörvényű csírák tovább plántáló ereje. .
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A szellemi értékeknek is válságát éljük. A türelmes papír ma
sokszor dugáruvá vált, és a nyomtatott betűk dömpingje már-már
megutáltatja még az igazi szellem termékeit is a tájékozódni nehezen
tudó olvasókkal. Sem lapunk, sem a Vigilia mellé most szervezett
kiadóvállalat nem adhat helyet a szellemi élet mindent lejárató zsib
vásári stílusának. Minket tizedik esztendeje lerögzített céljaink köte
leznek; ez a tíz esztendő mindenki előtt lernérhető.

Köszöntjük olvasóinkat az új év kűszöbén és reméljük, hogy az
eredményes munkában új évtizedekre forrhatunk össze olvasógár-,
dánkkal lelki és szellemi céljaink megvalósítására.

Possonyi László

FODOR JÓZSEF:

RÉSZLET
A THESBITES ILYÉSBÓL

VI.

Hogy zengjek, szól lelkem: s hogy a:bbahagyjam
Kiált bennem a józan értelem.

Hogy szóljak - mondja - nincs értelem abban,
Ha hallgatok, üres az életem.

De elnémulok. Mert: vagy mételyes csöpp
Tanom: II már erre lelkem nem vihet!

Vagy fintorg rajta s, elfordul a legtöbb,
S unszolni: addig gőgöm nem mehet.

Ne menjen! Ha lehulltam is az éjbe
S lettem akár eb, akit rúghatok, -

De kell egy hely még, elhúzódni, mélybe,
önáltatásnak, hogy ember vagyok.

Kell még szemérme kis önbecsülésnek,
Utolsó kincs, ha minden odavan,

Ennen tüzébe bezárkózó mély seb:
Tudni, hogy bár hulltam, tartom magam.

S nem kell kárpótlás, ha kevés akim van 
Bár rájöttem, hogy mit mondtam, hamis,

S becsületem szólna, hogy abbahagyjam,
Bátran megvalIva, hogy tanultam is.

Ami'; akartam, teljesen akartam,
Megtérést, új utat és változást,

Ne legyen egy kis részlet a jutalmam,
Nem kell: mint hogy nem kérném már a mást!

Egész világ ha indulna utánam,
Igéimre mit mondtam az imént:

Ellene szólnék, hitük feddve vádam,

3


