
Rónay László

A HARMINC ÉVES VIGILIA ELSŐ tVTIZEDE
Súlyos, diadalmas harcokkal és fájdalmas bukásokkal szegélyezett

korszak tanulságaként mondotta ell922-ben Babits Mihály:

A líra meghalt. Nagyon is merész
kezekkel téptük a kényes leány
hegedű-testét, vad-vad hangokig
csigázva, hogy ma már csak nyögni tud,
s hörögni, mint halódó . . .

(Régen elzengtek Sappao napjai)

Ez a keserű kép nem osak a huszas évek kezdetének lírai termését jelle
mezte, hanem jóformán az egész irodalomét, melynek szorongató, pesz
szimista Iközérzete csak a harmincas évek elejére kezdett felengedni. Ek
kortájt jelentkezik a "nagy" költői nemzedék új hajtásaként a Nyugat
"harmadik nemzedéke", ekkor fut a csúcsra a "második" esszéista gene
ráció s folyóiratok, rövidebb-hosszabb életű kisérletek sokasága jelzi a
magyar irodalom megújulását. :És eklkor - a harmincas évek legelején
a katohkus irodalom is felmutathatja nagy eredményeit - elsősorban Sík
Sándor és Harsányi Lajos költészetében.

A francia hatás kétségkívül kimutatható e megújuló katolicizmus első

pillanatától. De nem annyira Claudel és Jammes csodálatos, isteni ke
gyelemtől át-meg átszőtt néha mísztikusnak tűnő ihlete ez, mint inkább
Mauriac, Bernanos és a fiatalabbak sötétebb tónusú világáé. Az a Mauriac
ihlett meg a magyar katolikus irodalmat, aki verseinek második kiadásá
hoz ezt a pár sort írta: "Megtagadom ezt a puha, megfélemlített fiatalem
bert. Nem az akkori hitemet tagadom meg, nem is a verseimet. De ugyan
úgy hittem, ahogyan rímeltem - és milyen felületes hit volt ez ! Megta
gadom a kamaszt, aki mindentől félt, akí mértéktelenül szívta magába a
tömjént, a szentségekből élményt kovácsolt és a szertartásokból gyö
nyörűséget. Élettől visszariadó gyávasága metafízíkával takaródzott, és,
Istent gyengesége bűntársává tette."

Az élet közelségének dgénye hatotta át a megújuló katolíkus irodal
mat és közszellemet is. S a harmincas évek legelejének nyomorúsága, vál
sága, elnyomása éppúgy témája volt a katolikus költőnek, mint a többi
nek. "Zivatarok közt élek én is, mint a bércek keserű keselyűi" - írta
az egyik katolikus, antológiában a fiatal Sárközi György. Mécs László
pedig ugyanebben a gyűjteményben így jellemezte a kort:

Vakon komédiáznak velünk titkos hatalmak,
mi tegnap még erény volt, ma börtön jár azért . . .
Ö, mit húzzak ma néktek, micsoda vigalmat,
hogy felpezsdítsem újra a csüggedt, árva vért?
Mi tegnap ??'tég erény volt, ma börtön jár azért . . .
Vakuljak meg addig, míg véget ér a börtön,
ma boldog az, ki néma, s ki vaknak kJnni bír!
Nem látni: a haláltánc hogy maskaráz a földön,
hogyan bokáz a Téboly: ez is már égi ir !
Ma boldl!Jg az, ki néma, s ki vaknak lenni bír!

(A vakság dicsérete)



Az életközelség igénye mutatkozik..abban is, hogy a fiatalokra nem Pro
hászka Ottokár hatott elsősorban, hanem a sokkal reálisabb Schütz Antal.
akiről Bóka László így ir Arcképvázlataiban: "Az én nemzedékemból
azok fordultak a katolíkus egyház felé, akiket a Prohászkánál sokkal szür
kébb Sohütz Antal hatása ért. Schütz atya nem volt püspök és nem volt
divatos hitszónok ... Az igény volt vonzó, az összefoglalás és teljesség
igénye, melyre hangyászergalommal törekedett. A kulturája volt rokon
rendkivül e meghasonlott nemzedékével", Schütz Antal rendszerében.
volt egy pont, ahol a teológus és a költő találkozott: a müvészet. Maga is
gyakran és szívesen szólt hozzá a művészet kérdéseihez. Ebben parányit
rokona volt protestáns kortársának: Révész Imrének és Makkai László
nak. Schütz a katolíkus közvéleményt formálta, az intelligenciát, a másik
két név a hazai protestantizmus nagyjadt jelzi, noha Révész elsősorban a
szaktudományok felé tájékozódott. Makikai Lászlóról - aki az Ady
kérdéshez is hozzá szólt - éppen Schütz Antal mondta: "Szokatlanul
friss és bátor hang szólt belőle és a szabadság levegőjét árasztotta maga
körül."

Schütz Antal vagy Mákkai László a huszas évek végének kieme1kedó ,
alakja volt. A Szekfü Gyula által elmarasztalt ,,neobarokk" társadalom
nak azonban nem ők voltak a szószólói. Az országgyűlési vitákon - a
földkérdés emlékezetes vitáján például - magukat kereszténynek vallők

hallattáJk szavukat, ám elveiknek vajmi kevés közük volt a krisztusi sze
retet gondolatához. A "hárommillió koldus" országának vezetői nem vet
tek tudomást a nyomorról, a falu borzalmas helyzetéről. A fiatalok, a
.Jiarmlncasok" és a "huszasok" generációja azonban nem ment el érzé
ketlenül a nyomor mellett. Pesten és vidéken is szervezkedtek, társasá
gokat hoztak létre a filiu szociális helyzetének felmérésére és a paraszt
ság helyzeténeik javítására. A Szegedi Fiatalok - Radnóti Miklós, Ortu
tay Gyula, Tolnay Gábor és még sokan mások - jutottak legmesszebb.
Ok indították el a tudományos falukutatast s velük kezdődött az a moz
galom, amely majd a Puszták népében tetőződőtt, S mellettük ott volt a
pécsi Batsányi Társaság (Dénes Tibor, Fejtő Ferenc, Ijjas Antal, Kardos
Tibor, Grandpierre Emil), amely szintén a demokratikus jogokért való
küzdelem jegyében kezdte munJkáját. A Napkelet egyik nagytekintélyű

kritikusa így jellemezte ezeket a mozgalmakat: "A jövendőből hoznak
ezek az új emberek valamit, amit maguk sem látnak, s talán csak ritka,
kivételes pillanatokban éreznek. De tartjálk és magasra emelik két ke
zük között. Utakon eltévedni lehet, de tévedni is csak az tud, aki elindult
valahová." - A magyar irodalom és közélet pedig valóban elindult ek
kor, a harmincas évek l€gelején... A közéletben talán a reakció legfé
Ielmetesebb térhódítása következík: Németországban rohamosan bontako
zik ki a fasizmus, és Sallai meg Fürst 1932-es pere azt mutatta, hogy a
magyarországi reakció sem tétlen. 1933-ban pedig már új Lakója lett a
budai Sándor-palotának is - a magyarországi fasiszta mozgalom fészek
rakója, Gömbös Gyula. Am ugyanekkor erjedésnek indult az irodalom
élete is, de pontosan ellenkező irányban, hiszen színte egy napon Gömbős

beiktatásával Babits Míhály meghirdette a Nyugat új demokratikus irány
ban ható programját, s felhívást !közölt az ismeretlen magyar költőkhöz,

Ebben írja: "A cél, mely előttünk áll, nem tisztán irodalmi. Úgy hisz
szük azonban, hogy a versekból és a hozzájuk csatolt életrajzokból a ma
gyar életnek és társadalomnak olyan lírai képe alakulhat ki, amely ér
demessé teszi munkánkat."



Nemcsak a Nyugat táborában hallatszott fegyvercsörgés. Egyre-másra
jelennek meg új folyóiratok, szervezkedtek a fiatalok is. A Perspektíva,
a Névtelen Jegyző és a Jóság jelzi útjuk egy-egy állomását. A Perspek
tíva beköszöntőjében el-elakadva, kicsit bátortalanul, de megszólal a ka
tolicizmus újszerű, hivatásvállaló hangja. "Elindultunk - mondják a fia
talok -, mert úgy érezzük, hogy szükség van ránk. Szükség van fiatal
energiánJkra, reményünkre, kitartásunkra. gondolatainkra és vágyainkra.
Karácsony előtt indulunk (1931.). Az üdvözítő születése napján. Ilyenkor
kell születnie az eszmének, a szellemnek. Tudjuk, hogy nehéz és gyötrel
mes út előtt állunk. De mi hajlandók vagyunk végigmenni az egész krisz
tusi kálvárián ..." (Ezek után nem is meglepő. hogy a Perspektíva fiatal
jai a későbbi Vigilia lelkes munkatársai lesznek.)

Illyés Gyula a Nyugat 1933. szeprember l-i számában jelentette meg
cikkét az egykéző baranyai falvakról, majd nem sokkal később az ifjú
ságot a Ialukutató munkára ösztönözte. Részben az Ő programja nyomán
sorjáztak a Válasz szociográfíai cikkei és felmérései. (A Válasz 1934-ben
indult. Első szerkesztői FüLep Lajos, Gulyás Pál és Németh László voltak.
"Gulyás Pál neve a lap homlokán - írta Németh László - azt amorális
tőkét jelzi, amely a Választ létrehozta. Másik szerkesztőtársam, Fulep
Lajos, akinek gondolatait azóta Illyés Gyula hatalmas erővel dobta a
köztudatba, a magyarság nemzedékeken át elaltatott sorskérdéseit képvi
seli koztünk, az ő műveltsége, fájdalma és lelkiismerete a biztosíték, hogy
az azóta országossá vált mozgalomnak hasznára tudunk lenni.") A falu
kutatás nyomán kibontakozó dobbenetes kép, a parasztság hihetetlen nyo
mora a változás problematikáját is felvetette. A VáLasz írói a humanizmus
gondolatának újraf'elidézésével próbáltak felelni a sürgető társadalmi €B
sorskérdésekr e, igy merült fel újra és ujra a görögség képe a lapban; így
próbálták minduntalan aktualizálni e kis nép hatalmas tetteit. A V{Ílasz
hasábjain finomít ja ki Kerényi Károly, a korszak kiemelkedő tudósa a
maga Horatius-képét és ekkortól állítja a költő életművének középpont
jába a 16. epodo szt, amelyben Horatius ironikusan szólítja fel kortársait,
hogy hagyják el megromlott hazájukat és keressenek újat "valahol Nyu
gaton". Kerényi Károly szarint "Horatius tanácsa térbeli, szemléletes ki
fejezése az elfordulásnak mmdattól, ami körös-körul a bűn terhe alatt
nyög és végromlással terhes, felszólítás a bátrakhoz az élet tiszta szfé
ráít felkeresni",

Az antik hagyományok újraélesztésére és Idöszerüsítésére vállalkozott
87 Apolló círnű folyóirat is, amely 1934. legvégén Jelent meg először. "Cél
ja hármas: 2 klasszikus antikvitás szolgálata, a magyar antikvitás kuta
tása és a kozepeurópai összehasonlító szellerntudományok megindítása".
E oél érdekébon kiváló munkatársi gárdát toboroztak a külonbcn megle
hetösen szúk hatósugarú lap köré: Gál István szerkesztette, fómunkatársa
Bóka László volt, állandó írói Mátrai László, Ortutay Gyula, Sőtér Ist
ván, Lovass Gyula és még solkan mások.

Az első szám mindjárt az antikvitás egyik legnevezetesebb termékét.
a messianisztikus jövendöléseket tartalmazó vergiliu-si IV. eclogát, és ben
ne a béke örökszép himnuszát tette olvasói elé:

Attól kezdve, hogy emberré érleltek az évek,
Icaimár hagyja haJóit, nem hord buszke fenyőszál

- mindenhol minden terem - át a tengeren árut.
Föld a kapától nem szenved, szőlő akacortól:
barna. paraszt az igát is eloldja birkái nyakáról,
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és a juhok gyapját se' hazugság festi színesre.
Bíbor gyapjat a rét magától ad a rajt legelésző

kosnak, majd a színét sáfrá"Jy-sárgára cseréli .
és a bodor bárány maga öltbzik enyhe mrosba .

Trencsényi Imre fordítása

Az antikvitás újraéledésére, a humanizmus újrafelfedezésére utalt az
1935-ben induló Sziget is, s ugyanekkor jelent meg a Horatius noster cí
mű vereantológia. Trencsényi Woldapfel Imre utószava szerint "a ma
gyarság viszonya Horatiushoz úgyszólván 'egyidős írodalmával", Tren
csényi a magyar irodalmi folytonosságból a "deákos" iskolát, a német be
folyással szembeforduló költőket emelte ki, mint a katexochén rómaiság
és a humánus gondolat hagyományhű képviselőit,

1934-35 körül tehát a magyar irodalom térképe meglehetősen fel
szabdalt. Kétségkívül igaza van azonban Szabolcsi Míklósnak, aki 1935
től számítja a magyar irodalom demokratikus alapokon történő újraéledé
sét. A rengeteg kezdemény, kísérlet között elsőször talán senki sem fi
gyelt fel a Balla Borisz, Aradi Zsolt és Possonyi László szerkesztésében
megjelenő Vigil.iára, amely 1935 "Gyertyaszentelő ünnepén" került elő

ször az olvasák kezébe. Ugyanakkor, amikor a falujárók a paraszti nyo
morúság orvosszerét keresték, ugyanakkor, amikor a magyarság sorsát
a humanizmus gondolatának újraélesztésével gondolták megoldhatónak.
:€s ugyanabban a szellemben, amelyben a fiatal nemzedék kétségkívül leg
eredetibb tehetsége, Weöres Sándor írta ugyanekkor:

Kinek árnyékaiból
kinek árnyékaiból
szólok hozzád, Istenem,
kín mar, sujt, temet,
józan eszemet
vak veszélyben,
láncos mélyben
ne hagyd elveszítenem. (Zsoltár)

"Mi néhányan úgy éreztük - írja kiadatlan kéziratában az első szer
kesztő egyike, Possonyi László -, hogy ha mindenütt romok vesznek
bennünket körül, a romok fölé kell emelkednünk, hogy kiutat találjunk.
Ablakokat kell nyitnunk az első világháború utáni romokból akkor esz
mélkedő szellemi világtájak minden irányába, a szűklátókörű nacionaliz
mus, csendőrszurony őrizte sövényein át kell nyúlnunk szomszédaínkhoz,
egy jó és nemes értelmű keresztény internacionalizmus jegyében."

*
"A mi programmunk - írta a Vigilia bevezető cikkében Schütz

Antal -: őrtállásban és virrasztásban várni az Úr Krisztust. Minden
történelmi kornak ez a legmélyebb értelme és minden történelmi forduló
nak ez az igazi föladata: éber virrasztással várni és elszánt készüléssel
és útkészítéssel fogadni az Úr Krisztust, Ennek a vigiliás készületnek pe
dig nem más az útja, mint amit utolérhetetlen stílusérzékével és alakító
erejével megtett a régi liturgia: megidézni a nagy múltat (lectio) és sze
gődtetni a jelent ..."

Igen, folyamatosan Isten útját kell előkészíteni - ez a gondolat
kezdettől jellemzi a Vigilia cikkeit és szépirodalmí írásait. Az ember maga
megromlott - ahogy Babits Mihály írja a Vigil,ia első számában közölt
Intelem vezeklésre című versében: . '
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Mivel e földön jónak lenni oly nehéz 
erényeid elhagynak, mint az ifjúság,
de bűneid utánad jönnek, mint a hű kutyák,
s ha netán elfáradva az úton leülsz,
mind köribéd telepszik és arcodba néz
nyugodtan, mintha mondanák: "Nem menekülsz!"

Az ember felett azonban ott a transzcendentális világ, amelyet meg is
közeIíthetünk, mint ahogy megközelítették a nagy misztikusok és szentek,
A Vigilia első korszakában gyakran kutatta a -szentek és mísztíkusok
életének titkait; majd mindegyik számban jelent meg tanulmánya legna-
gyebbakról. (Mindjárt a legelsőben Maritainé Aquinói szent Tamásról.)

A Vigilia azonban, jóllehet a Teremtő szolgálatát és megközelítését
'tűzte maga elé célul, nem mondott le a mindennapok szolgálatáról sem.
Első szerkesztői ugyan "politikamentesnek" száriták - hiszen politizált
helyette is a Korunk Szava és az Újker -, a megújuló korszellem azon
ban mégis érezteti hatását majd mindegyik írásban. Stark János például
a harmadik bírodalom akkoriban sokat emlegetett történelemszemléletéről

írva élesen elítéli a hitlerizmus ideológiáját. "Szahad, sőt kell remélnünk
- í'l"ja -, hogy a Párt privilégiuma szellemi téren meg fog törni." Másutt
pedig így ítéli el az cú] eszméket: "Bármerre tekintünk az új történet
iróknál (a "birodalmi" történethamisítókról van szó) mindenütt szűk párt
szempontok uralkodását látjuk és az univerzális emberi értékek megve
tését", Hasonló szavakkal jelzi a hitleri vallásüldözést Thurzó Gábor is
"A mai német katolikus irodalom" című írásában.

A Válasz kezdeményezte falukutató mozgalomba is belekapcsolódott
a Vigilia. A második számában jelent meg Ortutay Gyula "A magyar falu
kutatás új útjai" című nagyjelentőségű-tanulmánya, amelyben összegzi a
mozgalom eddigi tapasztalatait, és új szempontokat jelöl ki. A túlburján
zó leíró szociográfia - Ortutay szerínt "kellemes altatója lelkiismere
tünknek, mintha bizony pár újságcikk megoldaná a felmerülő tudomá
nyos, politikai és szociális problémákat". A falukutatásnak valóságtudo
mánynak kell lennie és a teljes valóságot kell ábrázolnia. Cikkében kü
lön felhívja a figyelmet a paraszti lelkiség vizsgálatára és abegyökere
zett vallásos hagyományok feltárására, Az ő gondolátmenetét fejlesztené
tovább később a Vigiliában Sándor István, amikor a magyar falu szellem
történetéről írt - sok szempontból vitatható - tanulmányt, majd Bá
lint Sándor "A magyar vallásos néprajz problémái" című írásában. Ortu
tay gondolatai azonban színte a teljes "harmadik nemzedék" regénykísér
leteiben visszhangoznak később, akár Rónay György Keresztútjáhan, aikár
Jékely Zoltán Medárdusában. Ezek már lélektani igénnyel íródtak - és a
totális paraszti valóságot mutatták be. Gál István az Apollóban "Huma
nizmus és néptudomány" című írásában szólt hozzá Ortutay cikkéhez. '
Külön kiemeli, hogy csak teljesen új szempontok szerint tervezett faluku
tatás valósítja meg az újfajta humanizmust.

Ilyenformán élnek tovább Ortutay gondolatai a kor egyik elfelejtett
rnozgalmában, a Szolgálat és Irás Munkatársaság programjában. A Szol
gálat és írás "a magyar valóság felmérésére és az írással való szolgálatte
vésre" tömöritette a fiatal írókat: A Vigilia fiataljai közül Thurzó Gábor,
Boldizsár Iván, Rónay György, Toldalagi Pál és Jékely Zoltán nevét tq.
Jálhatjuk a tervezett sorozat szerzői között. (A legnagyobbszabású és a
Jeghatásosabb monográfíát, A tardi helyzetet e sorozat első köteteként
jelentette meg Szabó Zoltán, az a Szabó Zoltán, aki Rónay Györggyel
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'I'hurzó Gáborral és Boldizsár Ivánnal együtt szerkesztette az Újkor
könyvszemle rovatát.) Hogy mennyire előljárt a Szolgálat és írás Mun
katársaság, azt a tervezett ankét-füzetek egyik-másikának elméből is le
mérhetjük: Szociográfia és FaLujavítás; A városi munkanélküliség eny
hítése' Az értelmiség új feladata; A paraszti életforma válsága, stb.

A' Vigilia első évfolyamának legjelentősebb tanulmánya kétségkívül
Sík Sándoré: "A katolíkus irodalom problémájához." A nagyvonalú írás
rengeteg divatos félreértést oszlatott el és végre megnyugtatóari jelölte ki
a katolikus irodalom fejlődéstörténetihelyét. Sik végre ki merte mondani:
"Nemcsaik a templom, az ima, az Eucharistia mondja ki a kegyelmet, az
örökkévalóságot, sőt, nemcsak az úgynevezett természet, a virág, a hegy,
a tenger vagy az élet erkölcsös oldala, hanem a nyomorult pincelakás, a
bűnös ember vergődése, tudományos tény, egy ártatlan, minden eszmei
tartalom nélküli anekdota, két kofa beszélgetése vagy két kutya mara
kodása is. Akármiről fog szólni, a szó mélyebb értelmében vallásos lesz
az alkotása, amely éppúgy szól az Istenről, rnint az adequat tárgyról,
mégha egy szava sem vonatkozik 18 rá: atmoszférájában, perspektívájá
ban, hanghordozásában, színeiben, dallamában, ritmusában lesz benne az
örökkévalóság." Milyen nagyvonalú, és mennyire igaz meghatározás ez!
Jelentősége elsősorban abban van, hogy "helyükre tette" a fogalmakat,
megnyitotta az utat a modern francia katolikus irodalom értékelése felé
és nem utolsósorban közelebb hozta a fiatal nemzedéket a Vigiliához.

A korszak nacionalista uszításainak nincs visszhangja a lapban. Ha
sábjain egyre-másra jelentek meg a szomszéd népek irodalmának leg
szebb termékei. így ismerhették meg a Vigilia olvasói a modern francia
katolikus írók mellett (Louis de Cardonnel, Marie Nod) Jaroslav Durych,
Ivan Can kar, Vasile Alexandru, Mile Urban és a- többiek nevét. Ezeket
az írókat is ugyanazok a gondok szorították, ugyanazok a kérdések gyö
törték, mint a nekik megfelelő korszakok hazai íróit. Milyen pesszimista
ás mégis mennyire hívő például Mihail Eminescu:

Légy közömbös holtodiglan,
bármi buzdít, csábít is bár,
ami hullám, úgyis illan,
bízni is kár, félni is kár.
Jól vitasd meg bent, szívedben,
hogy mi jóság és mi vétek 
minden új és régi minden 
Jönnek évek, múlnak évek.

(Glossza. fordította: Dsida Jenő)

Természetesen Claudel legszebb versei uralkodtak a Vigiliában. De a
francia líra sokféle színéből is jutott szinte minden számra. Időnként pe
dig az északi népek irodalmából is meg-megjelent egy szemelvény (pél
dául Erik Axel Karlfeldi ÚSzi zsoltára, Hajdu Henrik fordításában).

A Claudelek. Sigrid Undsetek, Chestertonole mellett a szépen fejlődő

katolikus irodalom kiemelkedő képviselői is gyakran szóhoz jutottak: a
Vigiliában. De Sík Sándor, Harsányi Lajos, Ijjas Antal, Possonyi László
és a többiek neve mellett gyakran feltűnnek a fiatalok is, a "Nyugat 'har
madik nemzedéke". így jelenik meg a Vigiliában előbb Thurzó Gábor
kisregénye, a Segítő Fortunátusz, majd Rónay György tanulmánya, a
"Szüzek koszorúja". Ezeket később Toldalagi Pál Hajnali versenyfutás
című verseskötetével együtt kiadta a Pázmány Péter Irodalmi Társaság
és így lettek a nemzedék jelentős dokumentumai.
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, 1938-ban Balla Borisz helyett Possonyi László lett a lap felelős szer
késztője. Abban az évben történt ez, amikor Darányi meghirdette a fegy
verkezés programját, Ausztriát megszállták a németek, itthon elrendelték
a sajtójogi korlátozásokat, és meghozták az első zsidó-törvényt. Egymást
váltják a munkásság tiltakozó megmozdulásai, a pécsi bányászok éhség
sztrájkja és a budapesti építő munkások sztrájkja a legnagyobb mére
tűek. Ennek az évnek a történetéhez tartozik még a müncheni egyez
mény és a' bécsi döntés, amely már előre vetítette a második világháború
fenyegető rémét, A következő esztendő elején Magyarország kilépett a
Népszövetségből, és csatlakozik az Antikomintern-Paktumhoz. Véglegesen
elkötelezték az országot a háboru. mellett.

1938 egyik első számában így jellemzi a költő korát:

Csak a vonatok fanyar füstje száll még,
csak az életünk fölött nő az árnyék,
csak a nyomor lesz egyre súlyosabb
és nem mutatja csillag az utat.

(Rónay György: József Attila emlékének)

Nem csoda, hogy a Vigil.ia hangvétele is átalakult ezekben az eszten
dőkben. A mísztikus átlényegülés és a mísztíkusok életszentségét vizsgáló
cikkek és tanulmányok 'helyébe, a katolikus hétköznapok megszentelésé
nek gondolata került. Cikkek és szépírodalrní írások egész sora vitte kö
zelebb az olvasóhoz a mindennap közottünk élő Knísztus, az Oltáriszent
ség gondolatát. így közölte a Vigilia Prohászka Ottokár: "Az Oltáriszent
ség imádása" cimű írását, majd egy rövid florilegiumot a misztikusoknak
az Oltáriszentségre vonatkozó gondolataiból. Kovalovszky Miklós a ma
gyarság múltjából idézi fel az Eucharistia gondolatát, amikor leközlí az
első magyar Oltáriszentség-himnuszt, amely gyermeki hűséggel és szere-
tettel idézi fel a szentháromságot:

Én Istenem, Tégöd dícsérlek,
lelkömmel és jelmagasztallak,
Szentháromság dicsértessék,
és az Ige miá, áldoztassék !

A misztika helyett a mindennapok tevőleges katolicizmusát, a folyton gya
korolt szerétet gondolatát hirdette a Vigilia. Ahogy Sík Sándor fejezte ki
közismert versében:

A virágtalan, gyümölcstelen ágtól,
A meddőségtől, lanyhaságtól,
A naptalan, esőtlen égtől:

Ments meg Uram a szürkeségtől !
Ha elapadna a könnyen a más bűnén,

A minden-mozgást érezni ha szűnném,

Az a nap, Uram, legyen a végső,

Ments meg Uram a szürkeségtől !
(Ments meg Uram)

Possonyí László szerkesztőségével kiszélesedett a lap irodalmi arcu
lata. Tanulmányok, novellák, regényrészletek látnak napvílágot, s egyre
tekintélyesebb a lap könyvrovata is. A világirodalmi szemelvények ele
inte változatlanok, később azonban heves vita kezdődik a hagyomány
védői és a "franciás" ízlésűek között.
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Rónay György még a Magyar Kultúrában írt elemzést a modern ma
gyar katolíkus irodalomról és annak az aggodalmának adott kifejezést,
hogy a francia hagyományok a mi szellemi klimánkon idegenek és sosem
lényegülnek át annyira, hogy saját irodalmunk és fejlődésünk előmozdí

tói legyenek. Utalt a régmúlt nagyszerű irodalmi termékeire és a ke
resztény irodalom kezdeményeire, amelyet bizonyára érdemes lenne fel
támasztani. Rónay a tevőleges hazafiság nevében hirdeti a hazai hagyo
mányok ápolását és újrafelfedezését. - A vita a Vigilia hasábjain is
folytatódott. Nem az érvek a fontosak, hanem az eredmény: a francia
katolikus írók mellett egyre gyakrabban tűnnek fel a hazai hagyomá
nyok képviselői. Ezért közli le a Lap a Csíksomlyóról való misztérium-játék
egy részletét (possonyi László elemzésével), majd Sík Sándor tollából
Pázmány római útjáról szóló cikket és Rónay György tanulmányát Szent
Istvánról. Minden olvasó érezhette, hogy '"a magyar irodalom vallomás
a magyar lényegről, sorsnak, történelmi küldetésünk összefoglalása, vallo
más arról, hogyan állunk szemben a végső dolgokkal".

1938-ban a Vigilia munkatársi gárdája is átalaikul. Egyre nagyobb
szerepet kapnak a fiatalok, különösen gyakran olvashatjuk Toldalagi Pál,
Rónay György és Takáts Gyula nevét. (Különösen Toldalagi költészetének
átalakulása érdekes. A Hajnali versenyfutás sorjázó metaforái még inkább
egy buja pompájú virágos kertré emlékeztetik olvasóit. Üjabb verseiben
azonban megkeseredik a hangja, maguk a címek is jellemzők: Mathias
testamentuma, Éjszaka, Éjfél stb.) Ebben az évben verseik és egyéb szép
irodalmi írásaik hangja még nem egészen kiforrott, Am a következő évek
a "kemény" szóra is megtanították őket, s itt megint tanulhattak Sík Sán
dortól, aki 1939 legelején írta ezeket a sorokat:

Kemény és harcos légy ma, ének,
Légy szikladarab,
Hogy odahajíthassalak
Vérszomjas küllői közé
A század szennyes páncélszekerének.

(Hajítsd el a követ)

Sík Sándor érezte azt is, hogy a nehéz időkben mindenkinek össze
kell fognia a veszedelmek elhárítására, "Kedves fiainak", a Szegedi Fiata
loknak ajánlotta a Virrasszatok című verset: Ebben már döbbenetes erőve!

vetíti előre a háborús évek embertelenségeit és kínjait, melynek éppen a
legkedvesebb tanítvány, Radnóti Miklós esett áldozatul.

Virrasszatok!
Ha barlang Lesz is, és ha katakomba
A fészek, ahol megbújtok szorongva,
S ha cirkusz-állatok
Bőgése rontja is ma semmivé
Szép álmotok.

Igen, ez már a háború, a pusztulás és a félelem időszaka volt. A
költőknek vissza-visszatérő témájuk a halál látomása. Radnóti Miklós írja
az 1939-ből keletkezett Lángok lobognak című versében:

... aknák lebegnek mindenütt, virraszt az érzékeny halál,
s dagálykor néha síkos testével partra száll,
holt férfiak kísérik ringva és széttépett delfinek,
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a hajnalott is fölkél, de nem kell senkinek:
egy gép dörögve száll az égen és sötét árnyéka lenn
némán kíséri röptét a sanda tengeren.

A halál-gondolat nem egy variációja a Vigilia költőinek látomásaiban is
feltűnik. Toldalagi Pál így ír "Késő őrhelyén".

Almélkodom és búsulok a télben,
Almélkodom és ráhajtom sovány,
vén fejemet tollforgató kezemre,
mint hű vitéz a hajdan végeken.
Kinnt hull a hó csom6kban és pihékben
s mezítláb indul árva életem
a téli éjbe, lámpás kis cselédként.
A tél köréje fonja pettyezett
nagy gyűrűit. - Mi lesz, vidám barátok,
ha jeltelen e télben elveszek?

Münchenben Hitler megkapta Csehszlováklát. De mindenki érezte, hogy
ez még nem elég. A láthatáron gyülekeztek a fellegek. Harsányi Lajos a
fenyegető rémeik elől Istenhez menekülne, őt hívja segítségül.

- Mi az igazság - kérdi most is sok gonosz Pilátus,
A véres hold a fellegek alatt baljósan áthúz,

Sötét, halotti leple a világra mindJárt ráborul.
6, kelj fel, én uram s magad tipord el e szörnyű háborút!

(Három rém)

Ezzel már átlépünk 1940-be, a háboru első esztendejébe, amely a Vigilia
életében is új korszakot hozott.

Tudatom az elsápadt nap nevében
s a Holdéban, melynek két szarva már a héten
Jégkéken állt; nevében a hűlő vizeknek
s a madaraknak, míg ijedten dél felé sietnek.
A fáké ban, mik elakadó szívveréssel állnak,
a pókokéban, mik sárga réten kaszálnak
s a magaméban is, kinek száztorkú hangja már
fönséges, tiszta szókat mond, tudatom csendben:
Meghalt a nyár. Meghalt a nyár.

Harsányi Lajos verse mintegy az új korszak bekőszöntője. "Meghalt
a nyár", elkövetkezett a történelem legvéresebb időszaka, amelyben a
természet hagyományos rendje is felborul. S a "hűlő világ" szélén ott áll
most is a költő, tapintja a kor akadozó szívverését, üzenetet küld az
élőkről.

A Vigilia Iíríkusai ds ott álltak az elsotétülő ég alatt, Verseikben teljes
hitellel idézik a közeli jövő borzalmait:

Éjfél előtt, éjfél előtt
megjelennek a bombavetők,

villan a csápjuk, a szárnyuk ezüst,
lobban utánuk a fekete füst,
szemük világít, mint a foszfor,
mert így tanulták a mágusokt6l,
akik a szörnyetege t idomítják,
és pitizni és repmni tanítják



és tanítják, hogy ölni kell,
ha nem elég az eledel
s az eledel nem lehet soha sok,
így hirdetik a mágusok.

(Rónay György: Bombavetők)

A:z. utolsó sorok nyilvánvaló oélzása Hitlerre vonatkozik, s a nácizmus
féktelen gyűlöletére válaszol a Vigilia akkor is, amikor talán még foko
zettabban a francia költészet, a francia katolikus irodalom felé fordul.
így közlik Mauriac félelmetes látomását, a "Gondolatok a háború elő
estéjén" című írást, amelyben előre megjósolja. hogya pusztítás minden
eddiginél szőrnyűbb lesz. De vajon ki nem tulajdonított aktualitást Szent
Tamás szavainak, amelyekkel az uralkodók feladatait körvonalazta:
"Mennyivel inkább megérdemli jutalmát az a férfi, aki egy egész tarto
mány békéjét biztosítja: elnyomja az erőszakot, megőrzi az igazságossá
got és törvényei s parancsai segítségével rendet tart az emberek csele
kedeteiben."

Hol volt már az a férfi! S hol volt már a béke és az igazságosság ...
J aggal mondhatta el a költő:

........................ A végső idő

készül. Ov öltő port hasogat
a szél: s én kifehérített szájjal a halált lesem
a nyögő ég alatt. (Fodor József: Vbhar előtt)

A közös veszedelem közelíti a költőket és az irodalmi elveket. Nemcsak
a Magyar Csillaq alkot szekértábort a haladó gondolkodók számára, a
Vigilia is ilyen - természetesen szűkebb - csoportot tömörít maga kö
ré. Új nevek, új elvek jellemzik a lapot. Egyre gyakrabhan szerepel a
költők között Fodor József és Jankovich Ferenc. A tanulmányok pedig
megkezdik az irodalmi múlt újraértékelését s az antifasiszta hagyományok
feltárását. így jelenik meg még 1940-ben Bóka László tanulmánya József
Attila életéről és életművéről. Ezért idézi fel az egyik legtehetségesebb
fiatal, Lovass Gyula, a Thibault-családot, amely a francia háború eposza
is. Ezek a messze világító, örök drodalmí értékek - Illés László szavai
szerint - "dacos hitvallást jelentettek a lapos provincializmus terjeszke
dése ellenében, amely értetlen gyanakvással és gyűlölettel figyelte a
... humanista szellemet". Az örök eszmények nevében emelte fel szavát
Lovass Gyula a kritika tisztaságáért és elvi szilárdságáért (Az igazi kriti
ka igazságtalan voltáról) és éppen a következetes elvi és művészí szí
lárdságot értékelte a Vigilia könyvrovata például Illés Endre művében,

A nehéz időkben - a sajtó Iehetőségei is egyre korlátozódnak - a
Vigil'ía egyre tágabb teret ad a fiataloknak, a Nyugat harmadik nemze
dékének, amely "védelemért a francia szellemi élethez és a latin világos
sághoz fordul, végsőkig fejleszti a mesterség közeget, a költői nyelvet,
szürrealísztíkus képekbe menti szépségeszményeit, a belső emigrációnak
ilyen formáihan küzd a kor durvasága és vad indulatai ellen". A fiatalok
közül különösen a költők fejezik. ki művészien a kor hangulatát és a pusz
tulás világérzését. Toldalagi Pál így ír például Könyörgés című versében:

Jézus, szegények atyja, jó
pásztor, tereljed nyájasabb,
testet meg lelket hízlaló
napok felé nyájadat.
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tn kérve kérlek, Jézusom,
vezess a jobb felé, vezess
megállás nélkül és legyél
velünk szemben kíméletes,

mert életünk elég BÍvár
és ellenségeink, azok
falkában állnak, mint a táj
havas síkján az ordasok.

Takáts Gyula introvertált, szép verse ugyanebbe a gondolatkörbe tartozik:

Dermedt vagyok és hallgatag,
mint barokk koloetorjaiak,
melyek mögött egy templom ég.
Szívemnek sehol menedék.

Beteg, beteg e furcsa rend . . .
nagy űrben céltalan kereng,
s velünk az óramutató
jár, mint eltévedt kutató.

(Carmen lugubre)

A nemzedék többi tagjai a legkiérleltebb műfajban, az esszében fejtik ki
gondjaikat és gondolataikat. Különös jelentőségük van azoknak az írások
nak, amelyek a magyar nemzeti múlt egy-egy fényesebb alakját, korszakát,
helyét elevenitik fel. Lovass Gyula Babits Mihály belső drámájáról írt,
majd Gozsduról, a századvég elfelejtett nevellistájáról. Sötér István Ko
márornot, Jókai és Csokonai városát idézi, Thurzó Gábor pedig a Nagyke
vély vidékét, Valami titkos nosztalgia szöví át ezeket a szép írásokat.
Mintha búcsúznék írója a megidézettektől. Mintha mindegyik emlék felett
ott virrasztana a halál. Ahogy a fiatal Pilinszky írta egyik versében:

Csillaghálóban hányódunk
partra vont halak,

szánk a semmiségbe tátog,
száraz ürt harap. (Halak a hálóban)

A halál mintha még az ellentéteket is kibékítené. Mert az irodalmi
ellenfelek, a Nyugat "máso9-ik" és "hannadik" nemzedéke nem is egy
alkalommal békejobbot nyújt egymásnak a Vigilia hasábjain. így ír elis
.merő, szép méltatást Lovass Gyula Szerb Antal Világirodalomtörténetéről.

Pedig nem is olyan rég ugyanez a Szerb Ant91 írt félelmetes méltatást a
fiatalokról Könyvek és az ifjúság elégíaja címmel. így kerül gyakran
ugyanabba a számba a "népi írók" korábbi vezéregyénisége, a Válasz
egyik alapítója, Gulyás Pál és Thurzó Gábor, Fodor József és Lovass
Gyula, Sétér István, Rónay György és Tatay Sándor, Kádár Erzsébet 
aki az egyik legnagyobb magyar novellista-tehetségnek indult - és a
fiatal Kéry László (aki akkor ugyancsak tehetséges novellístának látszott),
Parragi György és Vas István, és folytathatnók a sort. Az Ezüstkor éve
ez, 1943., amikor ismét megszületőbenvan i magyar irodalom antifasiszta
koalíciója. A Vigilia ennek is jó példája ...

A multat idéző bátor cikkek közül is feltétlenül kiemelkedik Bóka
László bátor, szép esszéje, melyben Adyról írt ugyan, de szavait korának
és a hivatalos hatalomnak szánta. "Adyt, személyét utálatossá emlékezték.
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politíkájába belekavarták a politikusok sarát, gondolatait kompromitál
ták és mitosza véres gazságole cégére lett". (Nem lenne teljes a kép, ha
legalább futólag nem említenők az akkori legfiatalabbak nevét, akik szin
tén a Vigilia munkatársai voltak: Pilinszky János, Somlyó György, Túz
Tamás, Hegedüs Zoltán, Végh György. És novellát adott a Vigiliának a
Magyar Csillag nagytekintélyű segédszerkesztője, Örley István és Ottlik
Géza is.)

Igen, látszólag az irodalmi emelkedés évei ezek. Létrejött az egység
front. A pesti utcákon azonban hamarosan német csizmák dübörögnek
végig és sok más lappal együtt a Vigilia is megszűnik, írói palackba rej
tik utolsó üzenetüket és rémült, de bízó tekintetüket a jövő faié emelik:

Isten, ki a világ felett
N em rezgő karral emeled
a Rend virrasztó vesszejét:
Legyen úgy, amint rendeléd.

De vajjon híreddel van-é,
Hogy zuhannak a Baál elé
Kiket igéd felszoptatott,
A népek, vért-itt állatok.

Nézd, Uram, disznókkal etet
Megváltott embertesteket,
És mindent, ami kegyelem,
A tékozló történelem.

Tudom, nincs ez sem nélküled,
Tudom, hogy áll a feszület,
Amíg vonaglik és üvölt
Az embervér-gyalázta föld.

Tudom, nincsen messze már
A szabadító napsugár,
És a búnbánó tengeren
A szép szivárvány megjelen . . .

(Sík Sándor: Kiáltás a pusztába}

A palackba zárt üzenetet nem sodorta el a háborús tenger. Megtalál
tuk és olvassuk. Olvossuk belőle egy nemzedék harcos becsületes és tiszta
helytállásának dokumentumait. És e~ a régi Vigilia történetének soha el
nem múló tanulsága ...

Megjegyzés: A Vigiliia történetét csak 1944-ig dolgoztuk fel, hiszen ezzel a
dátummal nemcsak a történelemben zárult le egy Gcorsmk. Az adatokat a Vigília
egyes évtolyamaiból vettük, az egész koncepetót pedig már röviden felvázoJ.
tuk egy régebbí cikkünkben, az Ezüstlwrról szólóban. A "N~t harmadik
nemzedélké"-re vonatkozó adatokat és nézeteket .kJészrüJ.ő, A Nyugat harma
dik nemzedéke CÍIffiŰ m<lII1ogJrárfiálból vettük, A korszak iránt érdeklődő olvasó
fontos eligazítást taláfhet Szabolcsi MíIklÓ5: "Magyar irodalom a két világhá
ború közt" című tanuJanányáJban (az Elődök és kortársak tanulrnánykötetoen),
valamint Illés László A magyar antifasiszta Irodadomról szóló cikkében (a Kor
társ 1965. januári számában). Az érdeklődő haszormal forgathatja Vas István
A líra regénye és Fodor József Emlékek a hőskorszakból eímű irásait is. (A
harminc éves Vigiliáról Petőcz Pál az Irodalomtörténeti Közlemények 1964/5-6.
számában közölt tanulmányt "A Vilg1Ília írodalornszernlélete és írodalompolití
kája, 1935-1944" címrnel. Mivel fejtegetéseill1ek még folytatása is lesz, meg
állapításaira itt nem tértünk: kí.)
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