
KÖNYVEK
NEGY NEMZEDEK - ELÖ MAGYAR

KOLTÖK. (Versantológia, a tanulmányt
irta és a költőket bemutatja Sotér "István.
Parnasszus-kiadás.)

Már arányaiban is figyelemreméltó ez
az antológia, amely 76 élő magyar költő

verseit mutatja be a 77 éves Heltai Jenő

sanzonszerű verseítöl a 21 éves Lakatos
István ostroméposzáig. Hét évvel ezelőtt

jelent meg utoljára hasonló jellegű köl
tői antológia (Vajthó László: Mai magyar
költők). Vajthó antológiája is az akkor
élő magyar költők verseiből adott némi
izelítőt. Nagy vita kisérte annakidején a
Vajthó-féle antológia megjelenését. Sokan
hibáztatták hogy Vajthó László, nem tö
rődve az új magyar költészet életrajzi
adatoknál döntőbb irodalomtörténeti egy
ségeivel és belső, esztétikai összefüggései
vel, szigorú mechanizmussal az akkor
negyvenéves költőknél vágta el a "mai
magyar költészet" határát. Még verses
vita is támadt egyik akkor negyvenegy
néhány éves költőnk és a szerkesztö kö
zött. De a legfigyelemreméltóbb észrevétel
az volt, hogy a "mai magyar költők"

könyvéből nem hagyhatók ki azok a ha
lottak, akik költészetükkel még részesei
il mai élő magyar 'költészetnek, akiknek
versei szervesen beletartoznak a modern
magyar költészetbe.

A Négy nemzedék című antológia 
nagyon helyesen - nem rekesztette ki
az ,idősebb költőket, de halott, modern
költőinket kihagyta és ez a hiány - na
gyobb keretű antológiáról lévén szó 
még sokkal szembeszököbb. mint a Vajthó
féle gyüjteményben. Ady nem-egy nem
zedéktársa igy bekerült az antológiába
-:- a költők sorait megnyitó Heltai Jenő

hat évvel született korábban, mint
Ady -, de a Nyugat halottai és épp a
legnagyobbak, a műveikkel "még ma is
élők": Ady, Tóth Árpád, Kosztolányi, Ju
hász Gyula, Babits mind kimaradtak. Er
dekes ötlet a ma élők termésének össze
gyüjtése is, de a kihagyottak névsora azt
bizonyitja, hogy a nem irodalomtörténeti,
vagy esztétikai elvekre, hanem biográfiai
véletlenekre épülö antológia nemcsak
hiányos, de egyoldalú és épp ezért hamis
képet ad az utolsó évtizedek magyar köl-
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tészetéről. Milyen kép alakulhat ki a ma
gyar költészet utolsó négy nemzedékéről.

ha az említett öt nagy költő hiányzik a
seregszemléből, hogy a többit ne is em
lítsük. A háború mártirjait már azért sem
lett volna szabad kihagyni ebből a nagy
közönség érdeklődésére számító antoló
giából, mert verseik még mindig nem ju
tottak el szélesebb rétegekhez: Sárközi
Györgyre gondolunk és elsősorban Rad
nóti Miklósra. Es hiányozhat-e az "élő

magyar költők" közül József Attila?
Sőtér István, a kötet bevezetöjének

írója is jól érzi az antológia szerkezeté
ben rejlő nagy ellentmondást. "Különös
feladat: élő lír áról szólnunk, anélkül,
hogy halottakat ne é!esztenénk - igy
kezdi bevezetőjét - vagy: élőkről, akik
nél nem egyszer élőbbek a halottak", és
a kötet nagy tartozását azzal próbálja né
mileg kiegyenlíteni, hogy az "élőknél

élőbb halottakat" is sűrűn emlegeti be
vezetőjében, bár inkább csak az élő köl
tőkkel való relációjukat emeli ki: mit
kezdtek a fiatalabbak Ady, Bahits, Kosz
tolányi, József Attila örökségével. De a
tartozás végeredményben kiegyenlítetlen
marad: a bevezető tanulmány nem ad
összefoglaló ismertetést az utolsó évtize
dek magyar költészetének történetéről, a
négy nemzedék útjáról. A költészet felü
leti változásait: a rim a mérték, az ütem,
a képanyag módosulásait konstatálja
ugyan, de mint egymástól elszigetelt je
lenségeket kezelt, anélkül, hogy föltárná
az alapvető összefüggéseket a formai át
alakulások különböző megnyilatkozásai,
vagy a tartalom és a forma között.
"József Attila eszközei nem is egy vonat
kozásban forradalmiak: rím-, ütem- és
képforradalmai teljesek és végletesek
voltak" ~ állapítja meg Sőtér, de nem
Ielzt, hogy mindez egytőről fakadt: abból
a forradalmi magatartásból, amely egy
formán jellemző József Attila emberi, köl
tői és társadalmi magatartására.

Ebből aztán az következik, hogy a
felületi egyezések révén a legellentéte
sebb költői alkatok, a legkülönbözőbb

jellegű és fajsúlyú költői életművek ke
rülnek közeli rokonságba Sőtér sereg
szernléjében: Szép Ernő, Kosztolányi, Jó-



zsef Attila és Weöres Sándor mint rím
forradalmárok kerülnek egymás mellé,
Balázs Béla szimbolizmusáról olvasva
könnyen optikai csalódásba téved az ol
vasó, túlértékelve és szinte Ady mellé
emelve Balázs Béla forradalmi jelentösé
gét: "Ady eszköz-forradalmáról már meg
emlékeztünk - írja Sőtér, - Az övével
együtt született a Balázs Béláé is: képek
és metafórák, szimbólumok és megszemé
lyesitések lázadása volt ez is - szecesz
sziós zsúfoltság és barbár tarkaság, mely
a maga korában nagyon is helyénvaló in
dulattal lázított egy új öszinteség eszkö
zei mellett",

Végigolvasva a bevezetö tanulmányt,
úgy tűnik, hogy Sőtérnek nem is volt
célja a magyar költészet utolsó nagy kor
szakának részletes bemutatása, e költé
szet történelmi, társadalmi, filozófiai kap
csolatainak érzékeltetése. Az irodalmi
forradalmak mögött nem keresi azok "iro
dalmonkívülí" rugóit. Mintha legföbb tö
rekvése az lett volna, hogy megtalálja
azokat a varázsigéket, amelyekkel közös
nevezőre hozza, vagy ahogy előszava

mondja, "egy akolba békítse" a legellen
tétesebb vérmérsékletü, programú és vi
lágnézetű költőket, hetvenéveseket és
húszéveseket, forradalmárokat és hagyo
mányőrzőket, hívőket, hitetleneket, ur
bánusokat, népieseket.

A "kőltői őszinteség", a "forradalmi
ság" és il "konkrétumok befogadása" 
ez a három szempont. amelyekkel Sőtér

közös nevezőre próbálja hozni a legkülön
bőzőbb költői reuvreüket. "Mély és igaz
kőltészet nincs őszinteség nélkül"
vallja alapigazságként, de amint alkal
mazni próbálja tételét, kitűnik, hogy nem
általános érvényű és a kisériet végén
vissza is vonja a tételt. A "forradalmi
sággal" sem jut messzebbre: pontos de
finiciót nem ad arról, hogy mit ért ezen
a kifejezésen, de ahogyalkalmazza, abból
nyilvánvaló, hogy meglehetősen liberáli
san értelmezi. Csaknem minden költő for
radalmár valamiben, Sőtér szerint: Gereb
Iyés László a "formában", Devecseri Gá
bor a "játékosságban", Berda József az
"eszközökszolgálta érzékek forradalmára".

Sőtér szemléjében a "konkrétumok be
fogadása" is minden kőltőnkre jellemző,

mert ha akarjuk. bármit konkrétumnak
nevezhetünk: "A költői őszinteséget él
tető konkrétum nem mindig a történelem,

vagy a társadalom felől sugárzik - ma
gyarázza Sőtér. - Szerelem, betegség,
természet - vagy: Isten, és maga a koz
mosz~ egyaránt válhatnak a költő őszinte

ség, sőt a foradaImi őszinteség konkrét
sugallóivá ... Igy válik konkrétummá Vas
István költészetében egy Janyar és áb
rándtalan, kemény és csillogó racionaliz
mus. .. Maga az intellektus, a gondolat
is kézzelfogható, sőt az absztrakt sugalla
tok is kézzelfoghatókká válhatnak
csak, épp nehezen". Ezek a lehető leglibe
rálisabban fogalmazott varázsigék azért
válnak használhatatlanná, mert mint lát
tuk, "ha akarom" mindenkire egyformán
ráhúzhatók és éppen ezért egy költöt sem
határoznak meg döntően. A fogalmaknak
ilyen tág értelmezéséből következik, hogy
Sőtér hemutatásában bár tételesen
nem mondja ki - fiatal költőink közül
Vidor Miklós vagy Rába György közelebb
áll a realizmushoz. mint Pilinszky János
vagy Darázs Endre. Ha kikeressük a be
vezető után következő versanyagot, ki
tűnik- az ellenmondás.

A bevezetőtanulmány után következik
ugyanis a gazdag versanyag: 76 költő 233
verse! Az új magyar költészet nagy kó
rusában méltó helyet foglal el a katolikus
líra. "A világ katolikus költészetében 
irja Sik Sándorról Sőtér - senki sem áb
rázolta oly pontosan és részletesen Isten
és ember, viszonyának egységét, mint ö.
Claudel ódáinál és litániaszerű dícséretei
nél kőzvetlenebb feladatokra vállalkozott
Sik Sándor -- vallomás-sorozatot, lelki,
bensőséges önéletrajzot adott." Rónay
György kőltészetében a katolikus élmény
újabb megfogalmazását kapjuk: minden
nemzedékben akad egy-egy költő, akinek
lirájában újra és újra feltörnek a kato
likus élmények és hagyományok. Tolda
lagi Pálról találóan írja Sőtér, hogy "ama
kevés új lírikus közé tartozik, akire mind
eddig nem figyeltek fel érdeme és értéke
szerint, s aki még mindig nem részesült
abban a figyelemben és megbecsülésben,
mely művészete és eredményei nyomán
vitathatatlanul megilletné" . Kár, hogy ez
az antológia nem pótolja a mulasztást:
mindőssze két (jól választott) verssel sze
repel Toldalagi. Végh György három
verse azt bizonyítja, hogy méltatlanul
tartották sokan szűkskálájú költőnek. Pi
linszky János költészetéről valóságos ke"
resztmetszetet ad a hat nagyszerű vers.

765



Sajnos, Harsányi Lajos és több jeles kato
likus költő verseit hiába keressük ebben
a teljességre törekvő és tárgyilagos szán
dékú gyüjteményben. Harsányi "De Pro
fundis"-ának egy-két részlete nélkül pl.

. nem teljes a katolikus költészet bemuta
tása.

A szerkesztő tárgyilagosságát dícsérik
a versek elé írt költői portrék is. Kár,
hogy ezek az ünnepí prológokra emlékez
tető móltatások nem elég egyszerűek.

Nagyközönség számára készült antológiá
ban több konkrétságra kellett volna töre
kedni. Egyik-másik arckép nagyszerűen

sikerült. pl. Fodor József vagy Berda Jó
zsef bemutatása, de ahol kevésbbé mar
káns költői portrét kellett megrajzolni, az
impresszionista hasonlatok és jelzők hal
mazában elvész az arc: "Mint a folyékony
arany, mint a méz: úgy ömlöttek első

versei' - írja Hajnal Annáról -, trom
bitáló rémeikkel. hajlékony zenéjükkel,
gyengéden és szeráfian, hátravetett jelzők

himnuszi rajongásával. örökös elragadta
tások, epekedő emfázisok közcpett. Fiatal
patakok szökkennek úgy, mint az ő játé
kai, - képzelete, holdsütötte, nyári mező:

ezüstje csupa olvadékony {on óság."
Ha vannak is hibái ennek az antoló

giának, végeredményben nagy missziót
tölt be. A magyar líra néhány örökéletű

értékét viszi ·szét az olvasók közé. Sokan
talán ebből az antqlógiából ísmerik majd
meg Tompa László "Lófürösztés", Kassek
"Mesteremberek", Sík "Ments meg Uram"
című verseit. Sok olvasóhoz talán csak
most jut el az utolsó évek költői termé
sének legjava: Füst MiIán "Oregség"-e,
Szabó Lőrinc "Tücsökzené"-je, Vas István
"Gyertyaszentelői elégiá"-ja, Illyés Gyula
"Nem volt elég", Pilinszky János "Francía
fogoly", vagy Kálnoky László "Szanató
riumi elégiá"-ja. Az antológia nagy ér
téke, hogy egy sereg tehetséges fiatal
költöt is bemutat. Vargha Kálmán

THE HEART OF THE MATTER. Gra
ham Greene. - (London, 1948.)

Az író huszonötéves korában már a
Times irodalmi szerkesztöje volt, oxfordi,
hagyományos diákévei után. Nyilván itt
s ekkor érlelődött meg benne a lassú,
belső ellentállás Galsworthy világával, az
engedelmes, konzervatív szövegekkel
szemben, melyeket ebben az időben az
angol világlap sajátos kánonná avatott.

. Váratlan módon egy csomó tengeren-
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túli füzetes kalandregény közt, egy ódon
dász polcán találkoztam másodszor Gra
ham Greene művével, hiszen már akkor
a Hatalom és Dicsőség különleges va
rázsa ismeretes volt sokunk előtt. A bár
gyúnak Játszó kalandregény lapjáról
"Bérgyilkos pisztoly" volt a címe
Greene talányos, fiatal arca nézett az ol
vasóra. Milyen lehet egy vérbeli író alan
tas külsejű detektivregénye? Nem hiány
zott az "illir" politikai háttér, hadititkok
misztikuma, sorozatos emberölések, a
végzet tragikomikus taglejtéseivel. Csak
éppen néha megfeledkezett az író magá
ról: egy-egy karcoló mondatával lemerült
sablónos hősei mélységébe, egy jelzője

elfújta az adott kulisszákat. Gyilkos tünő

dött a sötétben a lét értelmén s rendőre

egy-egy pillanatra, az örök dolgok ked
véért, abbahagyta az üldözést.

A "Hatalom és Dicsöség" ma már vi
lághírű írójának művét talán nem is le
hetne e Bérgyilkos Pisztoly nélkül egé
szen megérteni. Hozzátartozik sokrétűsé

géhez s ahhoz alázadáshoz, mely Greene
felé két oldalról, a lélek és az írás part
jairól közelített. Húszeszténdös, amikor
nagy belső konvulziók eredményeként 
talán Eliot árnyékában - katolikussá
lesz. Ez írásművészetének belső, elemi él
ménye s megváltoztatja az író kaland
regény felé szakadó "cIimat"-jának egész
emberi tartaImát.

Hiszen a Hatalom és Dicsőség for
rongó, hívő s hitetlen Mexikójában is az
emberi mélység váltakozik a mí lieu ka
landos játékaival: e nagy könyv most
megjelent filmváltozatát bírálva, római
kritikusai épp azt kifogásolják, hogy a
mexikói papnak gyarló, bűnös, sokat
vitatott figuráját egysíkban, mintegy át
szellemülten hozzák vászonra s így
persze, képtelenek visszaadni a regény
valódi varázsát, me ly nyugtalan hullám
csapásaival a "rossz" papot körülveszi,
azt az embert, aki lelki hányattatásainak
fokán, vérbő és vétkes életének clímaxá
ban ér el olyan martíriumhoz, melyet a
mai Mexikóban az őskeresztény egyház
vértanu-Iégköre leng körül. A bukott pap
áldatlan családi állapotaitól is hajszolva,
fogdmegek gyűrűjében lopódzik vissza
egy haldoklóhoz - maga is tudja, hogy
kelepcébe csalják -, hogy megadja neki,
élete árán is, a végső vigaszt. A konver
tita író hősének erénye a bűnei között "-



szerető öleléssel - roppantja össze a sza
kadékokat.

A Heart of the Malter-ben, melyet ta
lán a Dolgok Szívé-vel fordíthatnánk - e
most megjelent s a világsajtóban máris
sokat vitatott könyvében Greene gyarló
hősét rendőrfőnökké változtatja s a szén
hely Mexikó helyett az a középnyugat
afrikai part, melyen az iró kormánymeg
bizatásból a háború alatt két esztendőt

töltött el. Legtöbben egy évig sem bírják
el itt az erkölcsöket posványosító, testet
elemésztő klímát, ám Scobie, a helyettes
rendőrfőnök, aki e stratégiai helyzete
miatt is jelentős angol gyarmaton már
másfél évtizede szolgálja hazáját, látszó
lag még ellenáll a környezet fenyegeté
seinek. A kolóniát behálózza - különös

"angol hivatalnokokat vádlottak köntösé
ben látni - a korrupció szövevénye: a
kísértők a kufár "szíriaiak", akik a ma
guk primitív szívósságával: kárörömmel,
foggal s vesztegetésekkel védik anyagi
érdekeiket.

A háború inkább csak háttér, néhány
szó az elsötétítésről az afrikai éjtszaká
ban, egy gyanús portugál hajó útja, fiatal
könyvelőnek álcázott romantikus kém
elhárító - a valóságban a premier plan
ban a gyarmat angol lakosságának mély,
erkölcsi válsága áll, a családi élet laza
sága, ahogy kibomlik a trópusi ég alatt.

Scobie, a helyettes rendőrfőnök pasz
szív hős, bukása inkább Dosztojevszkij.
valamelyik figuráját idézné, mint valóság- .
ból ellesett, politikai szereppel felruhá
zott angol gyarmati funkcionáriust. Min
denkit s minden összefüggést ismer, ő az
őslakó az egy évre kihelyezett alkalmi
vándorok között. Mint rendőr -, mélysé
ges kétkedéssel nézi kisvilágát, de mint
hivő katolikus lélek, igyekszik a maga
módján egyengetni Isten országa felé a
konfliktusokat.

Kit lehet vádolni a tragikus elhaj
lásért, mely ezt a meditáló, rokonszenves,
lelkiismeretével szüntelen viaskodásban
álló embert családi élete tragikus válsá
gába esze:veszett szenvedélybe, korrup
cióba, gyilkossági bűnrészességbe s végül
is előre kiszárnitott, megfontolt öngyilkos
ságba hajszolja? Az író - katolikus lé
tére - nem használhatja a Kiszmet sza
vát, a kozmikus erőkből talán inkább
csak a trópusi bomlás az, ami Scobie tra
gédiájában éreztetí elemi erejét. A re-

gény a konfliktus előtti napon indul: a
helyettes rendőrfőnök nem kapja- meg a
várt előléptetest. Mélységesen katolikus,
de emellett hisztérikus, ingatag, kék
harisnya felesége méltatlan kölcsönkérés
kalandjába kergeti, mely már egy a kor
rupcióval, csak azért, hogy az asszony el
hagyhassa bizonytalan időre a családi há
zat s a vele járó egyenlítői kényelmet
lenségeket. Scobie jószívvel útnakenged
egy csempészhajót (így kiszakítva, a mo
tívumok számtalanszor kalandregény part
jait súrolják) s ugyanakkor pénzt fogad
el -egy írástudatlan, de nagyhatalmú s
laikusan bölcs szíriaítól. A hazai kém
elhárító kopót küld nyakára,. aki
Louise-ba, Scobie feleségébe szeret bele:
az asszony a vonzalmai - elutazásáig 
platonikus módon ugyan, de bátorítja.

A magános férfi elé egy megtorpedó
zott hajó mentőcsónakjáról csodálatos
szépségű húszéves özvegyet vet ki a ten
ger. Halott leánya helyett színte a leánya
lehetne Helén, ám így csak a szenvedély
csap ki s Scobíe - régi, apró kalandozá
sai helyett - fülledt, bomló szenvedély
ben oldódik fel, melyet Louíse váratlan
visszatérése hirtelen a tragikus oldalra
taszít.

Scobie arca ezeken az oldalakon veszí
fel az örök ember Iájdalrnasan-szép, tra
gikus vonásait. A hitében' erős, de szen
vedélyétől elragadott férfi tragikus dilem
mája csap fel a gyóntatószék félelmes ho
mályában, nem bírja felidézni magában a
szándékot, hogy örökre elkerülje a "bűnre

vezető alkalmat". Feleségéhez szinte ért
hetetlen gyöngédségek fűzik, halott gye
rek emléke s az a megmagyarázhatatlan
áhítat, mellyel a nálánál műveltebb s bo
nyolultabb Louise sorsát s életét figyelí.
A gyarmat maga is beleszól: viszonya
közhírré válik, levelét a bennszülött,
boy-ok alvilága zsaroló kezébe juttatja,
lefelé gördül az uton, s ugyanakkor szívé
ben veszedelmesen kezd fájni a vívőér,

Az epilógus néhány fanyar szava rnu
tatja, hogy Scobie maga "túlkomplikáIta"
egész gyarló lelkiállapotát. Felesége tud
viszonyáról - hiszen ezért szakította meg
hosszu szabadságát. Szerelme, Helén,
tompa érzékiséggel hull halála másnapján'
egy alkalmi ismerős karjába, talán ugyan
akkor, amikor felesége forró ígérettel bo
csátja el a rövid gyászév tartamára a Ji
terátus kémelhárítót. Az orvos megerősíti
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angina pectoris-át (Scobie maga rendőri

alibipontossággal terveli öngyilkosságát,
hogy halála ne ütközzék bele a biztosító
kötvények kizáró klauzulájába; felesége
az ő halálával pénzhez juthasson) s maga
a pap is talán a maga módján, túlságosan
skrupulózusnak találja Scobie-t, aki, halá
losan vergődik hite s szenvedélye között.

Csak éppen az olvasó az, akit meg
rendít e prózai, kevéssé bonyolultnak
látszó ember sorsa, aki míndazt, ami kö
rülötte történik - komolyan veszí. Míg
mások lazábban, vidámabban élnek a hit,
világ, erkölcs szabadságaival - e nehéz
kes, trópusi munkában elfáradt ember fel
őrlődik ágostoni töprengései között: el
követi azt a legsúlyosabb bűnt, melyet
mindenkor, minden időkben megbélyeg
zett a Hit s 'csak talán végködületében el
ejtett, Istent-hivő mondatának ereje az,
ami - a gyarmati pap zárószavai szerint
- hányatott lelkét mégis ajánlja az isteni
kegyelemre.

A Dolgok Szíve előttünk fekszik, oly
bonyolult s ellentmondó fogalmazásban,

mely csak vérbeli s elementáris író kezé
ben áll össze úgy, mint engedelmes ős

anyag. Néha kicsap, sokszor fellázad, az
elemek elszakadnak, a moralizálás árny
képszerúen ködlik, a kaland ott él önma
gáért s az olvasó (az iró minden előzetes

fenntartása ellenére) úgy érzi, hogy
Greene alakok vázában, történetek vil
lantéséban nem bír elszakadni saját, sze
mélyes, háborús emlékeitől. A katolikus
regény fogalma nagyon kitágult, csodála
tos mértéket ölelt át az elmúlt esztendők

ben. Ledobta magáról a szűk, multszázad
beli pedantéria köntösét, beengedte hősei

sorába a tévelygést, szenvedélyt, gyarló
ságot, hogy mindezek szintézisében mu
tassa meg hitének átfogó erejét. S éppen
ezért, ha Scobie, az egyetlen valódi hivő

el is bukik - ha klíma, hipokrízis, vég
zet és angina diadalmaskodnak is felette,
végső mosolya olyan szép, olyan őszinte

és olyan emberi, hogy bátran megfogad
hatjuk bűnös sorsában is - örök testvé
rünknek.

Passuth László
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KEDVES OLVASÚINKI

A Vigilia 1949 január elsejével a XIV. évfolyamába lép. 1935 Gyertya
szentelő Boldogasszony napján indult meg a lap, mint a viIágkatolicizmus
vemhének egyik eleven kis forrása. Maga az évfolyamszám nem fejezi ki
pontosan azt a zivataros időt, amelyet a folyóirat élete átfog. Kényszerű

hallgatásokon. fasiszta időkbeli betiltásokon lábolt át a lap és most feltámadt
és él. Gyümölcséről ismeritek meg a fát, mondja a példabeszéd. A Vigilia
elmélyült szellemével mindig a jövöbe is tudott nézni, mert mindig meg
maradt az örök alapon, a krisztusi sziklán. A lényeget kereste, nem az eset
legességeket, azt, ami mindnyájunkat összeköt és nem azt, ami elválaszt.

Néhány fiatal író kezdeményezése volt csupán eleinte, de a tiszta
szándék áldásban fogant s az elültetettoltványból erős fa nőtt. Fiatal kato
líkus írókból ezalatt irodalmunk jelesei nőttek ki és a Vigilia körüli írókból
és olvasókból állandó szellemi kör alakult ki. A szándék most is tiszta, az
áldás Istené s míénk a küzdés, a szeretet irányította szellemi harc. Most
szerény lehetőség van az olvasókör tágítására. A Vigilia sohasem törekedett
hangos reklámra, pillanatnyi szenzációk fellobogtatására. Szellemi munká
jának jellege és pecsétje az elmélyült szemlélődés, a gondviselés működé

sének vájtfülií. íürkészése, ezredéves multak tanulságain il még tágabb jövő

Építése. Minden emberi dolgok megértése s mínden jószándék beépítése
egyetlen nagy műbe, amiért az emberiség földi létre hivatott el.

A Vigilia nagy példányszámemelkedést a papírellátás helyzete miatt
úgysem birna el. A szemlélődés, a bölcs magábaszállás, a virrasztás mécse
mellett való elmélkedés a kenyere. Azt szeretné tehát, hogy meghitt körben
terjedjen, olvasók és előfizetők szeretete, szent tűztől hevített buzgósága
folytán. Két kérésünk van tehát az új év küszöbén. Kérjük olvasóinkat és
előfizetőinket, írják meg nekünk kívánságaikat, véleményüket, hogy észre
vételeiket a belső Vigilia-kör hasznosíthassa és velük gazdagabbá, teljesebbé
tehesse lapunkat. Másodszor pedig kérjük olvasóinkat, azokat, akik szeret
nek minket: terjesszék a lapot. Szerezzenek előfizetőket a Vigiliának baráti
körükből, olyanokból, akik tisztán szellemi táplálékra éhesek. A Vigilia a
papírellátás nehézségei miatt ma, épúgy mint a többi folyóirat, igénytelen
papíron, habár tekintélyes, havi 64 oldalas sűrű lapterjedelemben jelenik
meg. Célunk az, hogy a szellemi nívóhoz mérten mihamarább ismét szemnek
kellemesebb, megőrzésre anyagilag is méltóbb papíron jelenhessünk meg.
A Vigilia régebbi példányai ma már könyvkereskedelmi ritkaságszámba
mennek, hisz akinek megmaradt a folyóirat egy-egy száma, féltett kincsként
őrzi. Csekély példányszámban maradtak fönn egyes Vigilia-számok kiadó
hivatalunkban és most azzal kívánjuk viszonozni mindazon előfizetőnk sze
rétetét. aki új előfizetőt szerez, hogy a lap multjának egy-egy élő doku
mentumával, a régi évfolyamok egy-egy példányával lepjük meg őket.

Szerények körülményeink, szerény az ajándék, de mínden Vigilia példány
egy-egy téglája az építménynek. amelyet nemzedékről nemzedékre építenek
a legjobbak. Akiknek szándéka szeretet és béke, lelkifürdője az imádság
és legvégsőbb célja a krisztusi igazság.

A VIGILIA KIADÓHIVATALA.
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