
A VIGILIA ÉVTIZEDEI I. (1935–1944)

Amikor 1935-ben Gyertyaszentelő Boldogasz-
szony ünnepére megjelent a Vigilia első száma,
több szempontból is osztott irodalmi mezőnybe
lépett be. Az ekkor már Babits és Gellért Oszkár
által szerkesztett Nyugat a modern írók, költők
harmadik generációját kezdte közölni. A Nyu-
gat mellett, esetenként vele szemben több más
irodalmi folyóirat is működött hosszabb-rövi-
debb ideig a húszas-harmincas években, főként
nemzedéki szerveződésben. A Nyugattal szem-
ben legjelentősebb lap azonban a hatalmon lévő
politikai kurzus elvi és gyakorlati támogatásá-
val 1923-ban alapított, konzervatív-nemzeti iro-
dalomszemléletet képviselő Napkelet volt, ami-
nek a szerkesztője Tormay Cécile írónő, majd
1937-től a katolikus irodalommal is foglalkozó, s
a Vigiliában is publikáló irodalomtörténész,
Kállay Miklós voltak. A különböző irodalomfel -
fogásokat valló, esetlegesen eltérő politikai és fi-
nanciális háttérrel működő lapok szerzőgárdái
között azonban ekkora már nagy volt az átjárás,
több fiatal, nyugatos író pályáját a rivális Nap-
keletnél kezdte. „Nem nagyon válogattak —
vallja az első világháború után induló generáci-
óról Rónay György —, a Nyugat nem mindjárt
közölt valakit. A Nyugatnak, amikor mi indul-
tunk, bizonyos fokig előiskolája volt a (…) Nap-
kelet, amelyet lehet, hogy bizonyos kurzus-szán-
dékokkal alapított annak idején Tormay Cecil,
de amikor mi írtunk bele, minekünk az már nem
volt se jobboldali, se baloldali — papír volt,
ahova írni lehetett, ahol leközölték a dolgokat.”1

A katolikus irodalmi lapok sorában ebben az
időszakban többek között ott találjuk az 1909 óta
működő Életet, mely első öt évfolyamában mun-
katársai és szerzői között tudhatott több nyugatos
írót, költőt (Kosztolányit, Juhász Gyulát, Krú dyt
és másokat) is. Az első világháború kitörése után,
a fiatal modernek kilépését követően, az Élet
egyike lett a konzervatív szemléletű képes heti-
lapoknak. A harmincas évek elejétől azonban már
a fiatal generáció katolikus szellemiségű tagjai
publikáltak a lapban: mások mellett Thurzó Gá -
bor, aki a lap szerkesztője is lesz, Toldalagi Pál,
Rónay György, Pilinszky, aki Thur zó mellett egy
időben a lap segédszerkesztője is volt, Sőtér Ist -
ván, Takács Gyula, Keresztury Dezső, Végh
György, Darázs Endre és Rába György is. A har-
mincas években is őrizte antimodern szemléletét
a jezsuiták lapja, az 1913-ban induló Magyar Kul-
túra. Noha szerzői között ott találjuk a Vigilia ala-

pító szerkesztőit, Possonyi Lászlót, Balla Boriszt,
Aradi Zsoltot, valamint Mihelics Videt és Rónay
Györgyöt is (aki egy időben Bálint József és Sze-
gedi Gergely álnéven közli itt írásait), a Magyar
Kultúra szellemiségét döntően meghatározó szer-
kesztője, Bangha Béla, lapjában támadta Posso -
nyiék, a „három fiatalok” nyitott szellemiségét és
változtatási kísérleteit. Az Egy új folyóirat margó -
rájára című írásának apropója az Új Kor alapítá sa
volt, de jelezte az ugyanekkor induló Vigiliával
szem beni, a konzervatív katolicizmusról részéről
megfogalmazódó kételyeket is.2 A korszerű katoli-
cizmust valló fiatal értelmiségiek lapjaként műkö-
dött 1931 és 1938 között a Korunk Szava, melynek
1932-es évfolyamában például Magyar próza írók
címen Possonyi László publikált egy sorozatot,
melyben Herczeg Ferenc és Tormay Cécile mellett
portrét közölt Babitsról, Móriczról és Kassákról is.
A Korunk Szavából kivált írók hozzák létre 1935-
ben az Új Kort, melynek szerzői és szerkesztői
gárdája is részben azonos a Vigiliáéval. Possonyi
László, a Vigilia egyik alapító szerkesztője s a lap
első évtizedében kiadója, találóan jellemzi a har-
mincas évekbeli fiatal értelmiség helyzetét, amikor
Tettenérés című önéletrajzi könyvében a „fo lyó -
iratalapítás lázáról” ír.3 „Miért volt meggyőződé-
sünk, hogy új fórumot kell teremteni a már meg-
lévők mellé annak, amit kényelmesség okából
ka tolikus, és megkülönböztetésül neokatolikus
irodalomnak szoktak hívni, bár talán helyesebb
lenne egyszerűen keresztény, vagy katolikus ihle-
tésű irodalomnak nevezni?” — teszi fel a kérdést
a Vigilia harmincéves jubileuma alkalmából tar-
tott előadásában Rónay György. Majd így folytat -
ja: „De hagyjuk a terminológiát, úgyis mindenki
tudja, miről van szó: egy, a közvetlen előzmények -
hez képest újfajta, mélyebb, drámaibb, divatos
szóval egzisztenciálisabb keresztény szemlélet és
életélmény irodalmi kifejezéséről.”4

�

(A Vigilia szerkesztősége) A Vigilia 1935-ben ne-
gyedéves lapként indult, az évi négy szám megje-
lenése egyházi ünnepekhez kötődött. A lap első
felelős szerkesztője Possonyi László, majd Balla
Borisz volt. Balla külügyi szolgálata miatt akkor
mondott le a lap szerkesztéséről, amikor az a har-
madik évfolyamtól kezdve már nem negyedéves
kiadványként, hanem havilapként (1938-ban évi
10, 1939-től 12 számmal) jelent meg. ’38-tól a fő-
szer kesztő újra Possonyi lett. A harmadik alapító
szerkesztő, Aradi Zsolt szintén diplomáciai mun-
kája miatt (’36-tól a vatikáni követség alkalma-
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zottja volt) vált meg a lap szerkesztőségétől.
Mindhárom alapító a nálunk ezekben az években
bontakozó katolikus széppróza máig felfedezésre
váró képviselője. A lap szerkesztői és szerzői név-
sora folyamatosan bővült, s a havilappá alakulás
után megváltozott a folyóirat szerkezete is. Külön
kritikai rovat indult, melynek vezetője 1938 októ-
berétől 1941-ig Rónay György volt, s aki a követ-
kező év elejétől Mécs László főszerkesztői kine-
vezéséig mint szerkesztőségi munkatárs is részt
vett a lap kiadásának munkálataiban. Látszat és va-
lóság cí men vitacikkeket, glosszákat, kritikákat kö-
zöltek, s főként Possonyi László írásaival a szín-
házi kritikák is külön rovatot kaptak. Minden
bizonnyal Possonyi érdeklődése is meghatározta
azt, hogy a Vigilia többször is közölt magyar és
külföldi szerzőktől drámarészleteket, melyekkel
a lap és a szerkesztő célja nemcsak az olvasókö-
zönség irodalmi tájékozottságának a szélesítése
volt, hanem — ahogy Friedrich Brezing A lélek-
vesztett város című művének fordításához írott
szerkesztői megjegyzésből kiolvasható — a hazai
laikus színjátszás elősegítése és színvonalának
emelése is volt. Az első sikeres év után a Vigilia
irodalmi pályázatokat is kiírt, s noha legtöbb mű-
fajban a beérkezett pályaművek alacsony színvo-
nala miatt nem osztottak ki díjakat, a novellapá-
lyázatot Rónay György Júdás című írása nyerte,
mely az 1976-ban nyomtatásban is megjelent azo-
nos című dráma témájához való első közelítés
volt. A második évfolyamtól kezdve az impresz-
szum szerint a lapszerkesztésben munkatársként
vettek részt a magyar katolikus irodalom repre-
zentáns alakjai: Harsányi Lajos, Mécs László és Sík
Sándor. ’38-tól kapcsolódott be (figyelemre méltó
termékenységgel) a szerkesztőségi munkába
Horváth Béla és Just Béla, akiknek a jelenléte a
lapban szépíróként, tanulmányíróként és műfor-
dítóként is meghatározó volt, s akikről már idé-
zett önéletírásában Possonyi László igen negatív
képet fest. Az 1941-es év elejétől alakul át jelentő-
sen a szerkesztőség, amikor Mécs László lesz hi-
vatalosan a lap főszerkesztője. No ha Mécs, aki
ekkor a hazai katolikus irodalom ünnepelt alakja
volt, rendszeresen megjelent a Vi gi liában is, fő-
szerkesztői kinevezését főleg anyagi okok indo-
kolhatták, a szerkesztői és kiadói munkát to-
vábbra is Possonyi végezte.5 Új tagként került be
a szerkesztőségbe ugyanekkor Ijjas Antal.

A Vigilia kezdetektől fogva kerülte az aktuál-
po litikai megnyilatkozásokat, de egyértelműen ki-
jelölte azokat a szélsőséges szellemi irányzatokat,
melyektől a lap távol tartotta magát. Az első szám
függelékében közölték Stark János A harmadik bi-
rodalom történelemszemlélete című tanulmányát,
mely a hitleri nemzeti szocializmus világos kriti-
ká ja is volt, valamint Avar Gyula Miért veszedelem

a turanizmus? már címében is beszédes írását. A Vi -
gilia 1944-ig terjedő első periódusának történeté-
ből talán csak három esetet emelhetünk ki, ami-
kor a politika (közvetve vagy közvetlenül) mégis
helyet kapott a lap hasábjain. A második évfolyam
4. számának elején a Hóman Bálint kultuszmi-
niszterrel folytatott beszélgetés szövege található.
A szerkesztői bevezető itt is hangsúlyozza: nem
aktuálpolitikai célok vezették a beszélgetés közlé-
sét, s a szerkesztői szándék szerint a kérdések és
válaszok tematikája is általánosabb annál, hogy az
interjú a napi politikai ügyekhez köthető legyen.
A másik két eset a lap 1942. januári számhoz kö-
tődik. Ekkor jelent meg Mécs László nevezetessé
vált, Hitlert holdkó rosként ábrázoló verse, az
Imádság a nagy Lu na tikusért, valamint Horváth
Béla antiszemita kitéte leket is tartalmazó kriti-
kája és Just Béla „fino mab ban” támadó írása a
Látszat és valóság rovatban Vajthó László Mai költők
című antológiája ellen. Az előbbiért a Gestapo
kérte a szerző kia da tását, az utóbbi pedig nem-
csak kisebb irodalmi vitát váltott ki, hanem a kri-
tikában mások mellett megtámadott Radnótit egy
Sík Sándornak szóló kese rű hangú levél megírá-
sára késztette.6 Mécs ügyét végül egy formális bí -
rói ítélet rendezte, Horváth nak és Justnak viszont
később részben emiatt az ügy miatt kellett távoz-
nia a szerkesztőségből.

Már a harmincas években megindult a lap
könyvkiadási tevékenysége, mely a már futó ka-
tolikus könyvsorozatok mellett (például a Magyar
Kultúra által kiadott Vigilia-könyvek) főként a
lapban publikáló szerzők műveit, s külföldi köny-
vek fordításait adta ki. Többek között Just Béla,
Pos sonyi László, Horváth Béla, Tűz Tamás és Végh
György, a külföldiek közül André Gide, Georges
Bernanos, Thorton Wilder művei, s Ró nay György
fordításában a Modern francia líra cí mű kötet jelent
meg, melyből a lap 1938. decembe ri s a következő
év első számai már ízelítőt is közöltek. A Vigilia
kiadásában jelent meg továbbá Végh György Ne-
vesincs című meséje, s az Ifjúság klasszikusai so-
rozatban Cervantes Don Quijoteja és Twain Kol-
dus és királyfija Mándy Iván átdolgozásában. Az
1942-ben kiadott A mai katolikus irodalom kincses-
háza című kötet pedig a magyar és a külföldi ka-
tolikus irodalom reprezentatív kiadványa volt.7

�

(Programok és irodalmak) Noha az alapító szerkesz -
tők a lap indításakor harmincas éveik elején jár-
tak, sőt az 1908-as születésű Aradi Zsolt még csak
huszonhét éves volt, a Vigilia nem kifejezetten
nem zedéki kiadványként indult. Ennek ellenére
irodalomtörténetileg is jelentős szerepe, hogy
teret adott a fiatal katolikus szellemiségű, de nem
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klerikus értelmiségnek. A szerkesztők azonban
mindig ügyeltek arra, hogy a szükséges egyházi
legitimáció is meglegyen. A „nihil obstat” meg-
szerzése mellett közöltek írásokat tekintélyes egy-
házi személyiségektől is. A harmadik szám pél-
dául Theodor Innitzer bécsi érsek üdvözlő
soraival kezdődött, s ugyanitt közölték Faulhaber
bíboros, müncheni érsek írását, valamint Agosti -
no Gemellinek, a milánói katolikus egyetem rek-
torának A keresztény kultúra természete című ta-
nulmányát. Ez utóbbi azért is érdekes, mivel
antimodern szemlélete és a középkori kultúra
irán ti rajongása a szerkesztők felfogásától is vél-
hetően távol állt. „A modern kultúra a keresz-
tény ség ellentétje — írja például Gemelli. — Nem
le het vele egyezséget kötni, nem lehet azt en-
gedmények, féligazságok útján megnyerni.”8

Az első évfolyam programadó írásai az első vi-
lágháború előtt induló generáció tagjaitól szár-
maznak. Az első szám első írása a piarista teoló-
gustól, Schütz Antaltól származik, aki a folyóirat
címét értelmezve határozta meg azt a szellemi ma-
gatartást, melyet a Vigilia (Just Bélától származó
ötlet alapján címválasztásában a francia Vigile
című lapra is utalva) magáénak vallott már az in-
du lásakor is: „A ma és a holnap között van — az
éjszaka, a rémekkel, sejtelmekkel, reményekkel
teljes éjszaka; s a hajnalvárók és holnap-építők
attitude-je — a virrasztás és őrtállás: vigilia.”9 Az
első évfolyam második számában jelent meg Sík
Sándor A katolikus irodalom problémájához című ta-
nulmánya, melyet az irodalomtörténet-írás mél-
tán tekint a Vigilia programadó írásának. Sík dol-
gozata, mely bizonyos értelemben az 1933-as
Illyés által a Nyugatban elindított „katolikus köl-
tészet”-vita lezárása is volt, teoretikus igénnyel
tett kísérletet a katolikus irodalom fogalmának
meghatározására úgy, hogy közben Babits iro-
dalmi autonómia-felfogását és katolicitás-értel-
mezését is beépítette szemléletmódjába. A művé-
szet önelvűségének meghatározása Sík szavaival
a következő: „A művészet a szépség birodalma,
egészen külön világ, amely lényege szerint min-
den mástól különbözik, önmagán kívül mással
nem mérhető és csak önmagából érthető meg.”10

Ezért a katolikus író morális kötelessége: „a tőle
tel hető legjobb művésznek lenni”.11 Az írót kötő
er kölcsi parancs tehát pusztán az, hogy azt mond -
ja, amit lát, azt fejezze ki, amit érez megalkuvás és
színlelés nélkül. Szerinte tehát a műalkotás er-
kölcsisége nem a min, hanem a hogyanon fordul:
„A mű erkölcsi tartalma a közeledés módjától
függ, az írónak az erkölcsi világrenddel szemben
elfoglalt attitűdjétől. (…) A mű erkölcsisége az ő
tökéletessége.”12 Sík fejtegetései meghatározóak
voltak a fiatal katolikus írók számára, akik rész-
ben e lap hasábjain alakították ki saját írói, költői

identitásukat irodalmi és vallási meggyőződéseik
szoros kölcsönhatásában. Rónay György 1947-ben
az újrainduló Vigiliában a modern magyar katoli-
kus irodalom mibenlétéről lefolytatott ankét alkal-
mával veti vitapartnerei szemére, hogy nem isme-
rik eléggé Sík alapvető tanulmányát.13 Pilinsz ky
(akinek Üzenet az üvegvárból című versét a lap
1939. februári száma hozta, s a következő évek-
ben a Trapéz és korlát kötet több verse is itt jelent
meg) évtizedekkel később is egyetértőleg hivat-
kozott Sík 1935-ös tanulmányára: „Sík Sándor a
katolikus költő feladatát világosan tisztázta egy
kitűnő és igaz tanulmányban, amikor abszolút
költészetet követelt a katolikus költőtől tankölté-
szet helyett. Ez a költőnek, a katolikus költőnek is
»állapotbeli kötelessége«” — írja Pilinszky Sík
utolsó kötete kapcsán.14

Bár a Vigilia kezdetektől fogva sem kizárólag
irodalmi lap volt, alapkarakterét mégis a külföldi
(főleg francia) katolikus irodalom megismertetése
és a hazai katolikus írók, költők megjelentetése ha-
tározta meg. A francia irodalom (főként Claudel
és Mauriac, majd Péguy, a filozófusok közül fő-
ként Maritain) fordítása mellett azonban a lap fon-
tos feladatának tartotta más nemzetek irodalmá-
nak a bemutatását is. Már az első évfolyamokban
találunk fordításokat Európa számtalan nemzeti
irodalmából a skandinávtól (különös hangsúllyal
a Nobel-díjas norvég írónő, Sigrid Undset írásai-
ból) a szomszédos népek, szlovákok, románok és
délszlávok irodalmáig. 1936-ban pedig Vida Imre
az orosz Szolovjev életét ismerteti.15 A francián
kívül más nyugati kultúrák felé is igyekezett a Vi -
gi lia minél szélesebb horizontot nyitni. Thurzó
Gá bor már a második lapszámban a kortárs né -
met katolikus irodalmat mutatja be, de helyet kap
a Vigilia lapjain az amerikai irodalom is (Reményi
József például Eugene O’Neille-ről közöl tanul-
mányt 1936-ban). A magyarországi Heidegger-re-
cepció korai példáit is megtaláljuk a lap hasábjain.
Az 1936-os évfolyam első számában Vida Imre
A saját halál fogalma Heideggernél és Rilkénél címmel
közöl tanulmányt, melyben „az egykori katolikus
kispap és skolasztikus Heidegger” filozófiáját pró-
bálja összeegyeztetni a katolikus gondolkodással.
A heideggeri autentikus létezésben egy mélyebb
hívő magatartás körvonalazódásának a lehetősé-
gét látja Vida. Az 1938-as évfolyam decemberi
száma Heidegger Mi a metafizika? című írásának
a közlését ígéri, erre azonban nem kerül sor.16

A magyar katolikus gondolkodás szellemi lá-
tókörének a kiszélesítése szempontjából is fontos
továbbá a misztikus irodalmi hagyományok, va-
lamint főként Bálint Sándor tanulmányainak kö-
szönhetően a népi vallásosság ismertetése, de már
a második lapszámban Ortutaty Gyula is beszá-
mol a hazai falukutatás helyzetéről. Épp ezért
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ekkor már (legalább részben) indokolatlan Rónay
György kifogása, aki a Magyar Kultúrában közölt
írásában17 a magyar katolikus irodalom szemére
veti, hogy a francia irodalom utánzása mellett
megfeledkezik a magyar misztikus és népi vallá-
sosság hagyományairól. A jezsuiták lapjában el-
indított vita a Vigilia 1938/4-es számban folytató-
dik Kézai Béla hozzászólásával és Rónay György
válaszával. Ez a katolikus irodalom forrásairól és
jelen állapotáról folytatott belső vita már jelzi a ka-
tolikus gondolkodás színvonalának alakulását is,
s a katolikus irodalom bizonyos fajta irányzattá
szerveződésének a lehetőségét is magában hordja.

Szintén jelzés értékű volt, hogy az első szám-
ban Schütz írása után Paul Claudel Az idő fel-
ajánlása és Babits Intelem vezeklésre című verse
következett. Babits a lapban kiemelt helyen tör-
ténő megjelenése nemcsak jóvátétel volt a költőt
katolikus részről ért korábbi támadásokért,18 ha -
nem meg is előlegezte azt az irodalmi programot,
melyet a lap magénak vallott, s amelyhez csatla-
kozni kívánt. Noha életében több művet nem kö-
zölt a Vigilia Babitstól, jelenléte a lap hasábjain a fi-
atalabb nemzedéknek a költőelőd személyéhez
és irodalomszemléletéhez való kötődése miatt
megkérdőjelezhetetlen. 1938-ban például Rónay
György tollából kritikát közölnek Faludy György
Dicsértessék című katolikus himnuszfordításokat
tartalmazó kötetéről, melyben a kritikus Faludy
ferdítéseit Babits himnuszfordításaival szembe-
síti. Novemberben pedig a Látszat és valóság cí -
mű rovatban jelenik meg egy glossza, melynek
R. szignóval rejtett szerzője Babits rímelését ve -
szi védelmébe egy kritikával szemben. 1941 szep -
temberében Pogány Ö. Gábor nekrológjával bú-
csúztatja a Vigilia Babitsot. De helyet kapnak a lap
hasábjain a Nyugat első nemzedékének íróiról
szóló tanulmányok is, Baráth Ferenc Kosztolá -
nyiról, Karinthyról, Juhász Gyuláról közöl íráso-
kat, Bóka Lászlónak pedig Adyról jelenik meg ta-
nulmánya ebben a periódusban. Rónay László
hív ja fel a figyelmet arra is, hogy az induló Vigiliát
a Nyugat szellemiségéhez köti Bartók és Kodály
zenéje iránti elkötelezettsége is, ebből a szempont -
ból Demény János tanulmányai méltók a figyelem -
re.19 Az 1937-ben elhunyt József Attila emlékének
őrzése is helyet kap a Vigiliában, Rónay György
1938 augusztusában versben (József Attila emléké-
nek) emlékezik tragikusan elhunyt költőtársára, s
Szántó Judit jóvoltából 1943-ban közlik József
Attila addig publikálatlan Juditnak című versét is.

A Vigilia irodalmi arculatát s katolikus iroda-
lomszemléletét a lap történetének most tárgyalt
szakaszában azonban a papköltők írásművészete
határozta meg, a legtöbb vers Mécs Lászlótól, Sík
Sándortól és Harsányi Lajostól származott. Igen
beszédes ebből a szempontból Kállay Miklós írása

(Metafizika az irodalomban s a magyar irodalom meta-
fizikátlansága), amiben a szerző figyelemre méltó
világirodalmi példaanyagra támaszkodva illuszt-
rálja mondanivalóját, a magyar irodalom fejlő-
déstörténetét azonban a téma szempontjából a kö-
vetkezőképpen írja le: „Azon az úton, amelynek
első úttörő lendülettel Ady vágott rést s amelyet
Prohászka tett járhatóvá a szigorú dogmatikus ka-
tolicizmus számára, Sík Sándor indította el a ma-
gyar lírát, hogy a költők egész processzióját vigye
magával a magyar metafizikai líra monstranciáját
emelő Mécs Lászlóig.”20 A lap első fél évtizede
után, s az addig kialakított irodalomszemléleté-
nek tükrében igen kétséges, hogy hová helyezzük
Mécs László főszerkesztői beköszöntőjét. A Ma-
gyar Vigilia című írásában Mécs kijelenti, hogy a
Trianon utáni magyar szellemi életben a Nyugat-
nak nincs létjogosultsága. „A Nyugat meghonosí-
totta azt az erkölcstelen eljárást — írja —, hogy
ami a magyar szellemi termelésből nem felelt meg
szabadkőműves-liberális célkitűzésének, azt el-
fogult kritikájával: hallgatással, mellőzéssel s ha
ez nem ment, akkor irgalmatlan dorongolással,
gúnnyal kiterrorizálta a magyar tömegek gondo-
lataiból, szívéből szóval a magyar jövőépítés-
ből.”21 A századelő konzervatív kritikájának a szó-
lamai mögött Mécs személyes sértettsége szólalt
meg, s ebből a szempontból is szerencsésnek
mondható, hogy pusztán a katolikus tömegek
megnyerése érdekében került fel neve a Vigilia
címlapjára, s a tényleges szerkesztői munkát to-
vábbra is Possonyi végezte. A lap első periódusá-
nak mai szempontból is kiemelkedő irodalomtör-
téneti értéke a fiatal generáció felkarolása: Thurzó
Gá bor, Rónay György, Toldalagi (akkor még
Toldala ghy) Pál, Pilinszky János, Végh György,
Örley István, Ottlik Géza, Sőtér István, Rába
György, Takács Gyula és mások megjelenése, sok
esetben a pályakezdés meghatározó momentu-
mában. Az a tény, hogy a Vigilia szerzőinek lis-
tája nemcsak az Ezüstkor, de a Magyar Csillag és
majd az Újhold szerzői névsorával is jelentős rész-
ben megegyezik, adja a lap ma is kétségbe von-
hatatlan irodalomtörténeti jelentőségét.

A lap első évtizedének áttekintése után ösz-
szegzésként mindenesetre annyit elmondhatunk,
hogy a Vigiliának fontos szerepe volt a hazai ka-
to likus irodalom megújulásában, mely a 20. szá-
zad elején a politikai katolicizmusból s főként
Pro hász ka Ottokár hatása alatt bontakozott ki.
A negy venes évek elejére az intézményrendszer
kiépülésének, a nemzeti hagyományok feltárásá-
nak és a külföldi irodalmak recepciójának kö-
szön hetően mindez odáig vezetett, hogy a magyar
irodalom irányzati sokszínűségén belül esély mu-
tatkozott egy színvonalas és korszerű katolikus
irodalom kialakulására. Ezeknek a kedvező folya -
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matoknak azonban véget vetett a második világ-
háborús katasztrófa, majd az azt követő kommu-
nista hatalomátvétel. Amikor 1944-ben Ma gyar -
or szág német megszállása után az éppen tízedik
évfolyamát kezdő Vigilia megszűnt, még nem
lehetett tudni, hogy valamikor folytatódik-e ez a
történet.
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