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A Vigília — melynek első kötete 1935 „Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén" 
jelent meg — már megalapításában a legszorosabban összefüggött a „katolikus reformnemze
dék" porondraléptetésével, az uralkodó osztályoknak azzal az ideológiai offenzívájával, ideoló
giai frontjaiknak azzal a „korszerűsítésével", ami az 1929/33-as világgazdasági válság kény
szerítő hatására megindult — már a válság éveiben, 1931-ben — s 1934—35-ben, a második 
•Gömbös-kormány hatalomrasegítésében széles méretekben kibontakozott. 

Gömbösek különböző manőverekkel, s nem utolsó sorban felfokozott demagógiával, 
•a „reformpolitika" meghirdetésével kerülték el a kormánybukást, s biztosították az uralkodó 
osztályok más, kormányratörő csoportjaival szemben saját részükre az 1935-ös választások 
„sikerét". Gömbös e siker érdekében különböző ideológiai bázisokat épített ki, s többek között 
szervesen épített a politikai katolicizmus táborára is. A „katolikus reformnemzedékkel" közvet
lenül kiépítette e táborban azokat az erőket, melyek nem egyszerűen a fasizmus valamilyen 
parlamenti formáját támogatják, hanem a fasizmus nemzeti szocialista, hitlerista, totális for
máját és módszereit is készek támogatni, sőt átvenni.1 

A Vigiliát is a „katolikus reformnemzedék" legexponensebb tagjai alapították, Aradi 
Zsolt, Ballá Borisz, Possonyi Lászlő voltak a folyóirat első szerkesztői, ugyanaz a triumvirátus, 
mely az Új Kort, a politikai katolicizmus szélőjobboldali sajtóorgánumát Gömbös népszerűsí
tésére, a hitlerizmus propagálására, a szélsőjobboldali törekvések türelmetlen sürgetésére 
használta fel, nyíltan kimutatva a „katolikus reformnemzedék" lényegét.2 

De a Vigília lényege a politikamentesség álarcában jelentkezett. Ballá Borisz, aki 
a leginkább exponálta magát Gömbös mellett, s aki társaival az Új Kor-Ъап a papságnak és 
a katolikuskeresztény tömegeknek a Gömbös-kormányt támogató aktívabb politizálásáért 
szállt síkra, türelmetlenül sürgetve a kormány jobbratolódását — kiadta a jelszót: „Politizál
hatunk mindenütt, de a Vigília hasábjain ne politizáljunk."3 S ezt az útmutatást a Vigília 
különböző szerkesztői be is tartották. Féltve őrizték a Vigília politikamentességét, pontosab
ban a politikamentesség látszatát. 

A vallásos világnézet bonyolult rendszert alkot, melynek csupán az alapját, belső mag
vát képezi jnaga a vallás, amire aztán felépül a vallásnak megfelelő politikai teológia, vallás
filozófia, valláserkölcs, e vallásnak megfelelő művészeti felfogások stb. A vallási ideológia, 
melynek terminológiája szinte változatlanságot mutat, soha sem független az adott kizsák
mányoláson alapuló társadalom uralkodó ideológiai rendszerétől, hanem beleépül az elnyomó 
osztályok ideológiai frontjába, mint hamis tudatforma különböző eszközökkel és különböző 
áttételeken keresztül ezek érdekeit szolgálja. A vallásos világnézet kapcsolódása az uralkodó 
osztályok politikájához, a politikai katolicizmus különböző áramlatainál más és más módon 

*L.: PETŐCZ PÁL: A politikai katolicizmus „reformnemzedéke", TörtSz 1964. 1. sz. 
2 A „katolikus reformnemzedék"-en minden esetben az „Uj Kor" köré csoportosuló, a 

szélsőjobb felé orientálódó áramlatot értjük. 
3 BALLÁ BORISZ: Őrség az éjszakában, Vig 1938 február, IV. évf. 3. 
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érvényesült. A „katolikus reformnemzedék"-nél közvetlenebb volt ez a kapcsolódás, hason
lóan a jezsuitáknál, ahol a legerősebben érvényesült a katolicizmus politikai hegemóniákra valá 
törekvése,4 a Vigiliánál viszont erősen közvetve, hangoztatva aVigilia „arisztokratikus" jellegét,, 
azt a magatartást, mely „fölötte állva az eseményeknek", mintegy „kulturális fellegvárból"' 
harcol az „örök emberi igazságokért", az „örök isteni célokért". A Vigília éppen azáltal szol
gálta az uralkodó osztályok érdekeit, hogy igyekezett elterelni a társadalom problémáiról olva
sói figyelmét, az összkomfortosság érzetét igyekezett kelteni olvasóiban, az „igényesebb kato
likus értelmiség" táborában, egy olyan irodalomszemlélet egyeduralmáért harcolt, mely a 
figyelmet a lelki életre irányítja, az „örök értékekre", „megfeledkezve" a reális társadalmi 
problémákról, a problémátlanság tudatát igyekezett elhinteni••.. . A „szellemi elit" egy rétege 
felé ez a módszer ígérkezett a leghatásosabbnak. A katolikus értelmiség egy része is egyre 
nagbobb szorongással érezte, tapasztalta a növekvő társadalmi elidegenedést, egy rothadd 
társadalmi rendszer züllésének szimptomáit. . . Ennek a bizonyos fokú eszmélésnek, „kiáb
rándulásának adnak hangot Szekfű és a hozzá hasonló értelmiségiek, bár — ezt hangsúlyozni 
szeretnénk — ez nem több az ellenforradalmi rendszer közvetett védelmezésénél. Mégis prob
lémafelvetést, problémalátást jelent, s az álproblémák között sokszor reális problémák hangoz
tatását, bizonyos szembeállást a kormánnyal, szembefordulást a totális fasizmussal, olyan 
magatartást tehát, mely megbontja az értelmiség sorait, kételyeket ébreszt bennük, s bizonyos, 
rétegeit gondolkodásra kényszeríti. (Lásd a Korunk Szava szerepét e táboron belül!) Ennek 
kell megtalálni az ellenszerét, s ez az „ellenszer" a „katolikus irodalom"/Ez adja a szorongások,, 
a kételyek ellen a megfelelő gyógyszert, azt az irodalmat, mely nem vesz tudomást földkérdés
ről, nemzetiségi kérdésről, munkanélküliségről, „középosztály"-problémáról, „diktatúrák"-ról, 
hanem a kérdéseket mindig az „örök emberi" síkján veti fel, s a lelki élet megjavításában 
jelöli meg a gyógyulás módját.' 

A Vigília irodalompolitikája, irodalom-elmélete természetesen szervesen épül a politikai 
katolicizmus ideológiájára, fideista történelemszemléletére. 

A „politikai katolicizmus" fogalmát abban az értelemben használjuk, ahogy hasz
nálták ők maguk: „A »politikai katolicizmus« —már amennyire ezt az éppen nem szép és 
oly könnyen félreérthető kifejezést használni szabad — olvassuk a jezsuiták lapjában, a Magyar 
Kultúra"-ban — igazi és helyes értelemben nem jelenthet mást, mint azt, hogy a pápa, a püs
pökök, vagy akár a hívek is minden tekintélyüket és erejüket latbavessék azért, hogy a világ 
Alkotójának és Megváltójának jogai csakúgy, mint a teremtett világ minden részében, az 
államban és a társadalomban is biztosíttassanak. Ez a politikai katolicizmus tehát lényegében 
vallási, keresztényi dolog. Ezt hivatalosan mint valami bűnt kárhoztatni, nem jelent egyebet,. 
mint a kereszténységet az államhatalommal visszaélve lényegében támadni meg."5 

A politikai katolicizmus tehát lényegében nem jelent mást, mint az állam és az egyház 
szövetségét. Az állam garantálja az egyház hatalmát a lelkeken, azaz, hogy a „földi lét min
den területén kivétel nélkül az isteni erkölcstörvények minden egyes pontja érvényesül
jön" — ezt annál is könnyebben megteheti, mivel ezek az általános törvények minden 
helyzetre tetszés szerint alkalmazhatók, s magyarázhatók —, sőt az egyház állami és politikai 
jogait, az egyház viszont azt az államhatalmat támogatja és abban a mértékben, ahogyan az 
illető államhatalom az egyház „jogait", az egyház „tekintélyét", valamint a „lelkiek gondozá
sát" elfogadja. Ellenkező esetben a keresztényeknek nem szabad „csontlágyulásba" esniük; 
amennyiben az egyház jogait és tekintélyét az államhatalomtól veszélyeztetve látják a 

4 A jezsuita rend specifikumát a többi katolikus szerzetesrenddel szemben Bangha 
Béla így fogalmazta meg: „ . . .a jezsuita rendet bizonyos fokú fürgeség, elszántság és álhata-
tosság jellemzi a hitélet nevelésének és az Egyház védelmének munkájában." (BANGHA BÉLA:. 
A „jezsuitizmus". Magyar Kultúra, 1927. I. félév. 18. 

5 Tollheggyel. Magyar Kultúra, 1938. május 5. XXV. évf. 9. sz. 288. 
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politikai katolicizmus szellemében fel kell emelniük szavukat az államhatalom ellen, az 
államhatalom olyan megvalósulásáért, mely megfelel a katolikus hitelveknek. 

1935 tavaszán fasizmus és demokrácia világméretekben folyó küzdelme a magyar
országi katolikus táborban is éreztette hatását. A katolikus tábor mélyen lappangó áramlatai 
nyíltan a felszínre törtek, az alapvető kérdésekben egységes katolikus táboron belül frontok 
keletkeztek, bizonyos ellentétek a fasizmushoz való viszony kérdésében. 

Mint már rámutattunk a „katolikus reformnemzedék", hasonlóan, mint a keresztény
szocialista párt jobbszárnya (Wolff Károly, Csilléry András) a politikai katolicizmus szélsőjobb 
felé orientálódó részét képezte. E tábor „a katolicizmus spirituális és szociális megújhodását" 
a totális fasizmustól remélte, a fasizmus parlamentáris formáját tehát jobbról támadta és 
reményeinek kiteljesedését a második Gömbös-kormánytól, majd a Gömböst követő kor
mányok jobbratolódásától várta. 

A politikai katolicizmus legszélesebb táborát a „konzervatív fasiszta" szárny képezte. 
Ide tartozott, a köztük meglevő különbségek ellenére a Magyar Kultúra, a Katolikus Szemle, 
a Nemzeti Újság stb. E tábor a fasizmus parlamentáris formáját igenelte, lényegében azokat 
az állapotokat, melyeket a Bethlen-éra valósított meg, csak a katolikus befolyás még nagyobb 
fokú érvényesítését követelték. „Harcoltak" a hitlerizmus ellen, annak „vallásüldözése" 
miatt; felléptek a túlzásba vitt „faj s vér" mítosza ellen, ugyanakkor mélységesen antiszemi
ták voltak; hallatták hangjukat a nyilas mozgalmak ellen, a magyar „alkotmány"' védelmé
ben. Kritizálták Gömböst és dicsőítették Imrédyt, az utóbbiban a keresztény államférfi min
taképét látták. E tábor némi fenntartásokkal az olasz fasizmust tartotta követendőnek, de 
még inkább a Salazar-féle, majd a Francó-féle fasiszta diktatúrát. Ha el is ítélték az egyik, 
vagy másik fasizmus bizonyos jelenségeit, lényegét mindig elfogadták. „A pápa — hangoz
tatták — sohasem habozott a fasizmus képviselőinek, sőt politikájának tévedését kárhoztatni 
de soha sem ítélte el a pártot és a rendszert, mint ilyet, hanem ellenkezően, ismételten dicsé
rettel emelte ki érdemeit. Következik ebből, hogy ha a katolikusoknak kötelességük is elítélni 
a fasizmusban azt, amit az egyház kárhoztat, nincs joguk ennél tovább menni és egyszerűen 
összeegyeztethetetlennek nyilvánítani a katolicizmust és a fasizmust. Az olasz katolikusok 
nyugodtan lehetnek fasiszták, ami persze nem jelenti, hogy kötelesek is azokká válni. Ezzel 
szemben a bolsevizmus, amelynek integráns alkatrésze a materialista és istentagadó világszem
lélet, teljességgel összeférhetetlen a kereszténységgel."6 

A Korunk Szava — gróf Széchenyi György szerkesztésében — a konzervatív fasizmus
tól kissé balra álló, á polgári demokrácia felé orientálódó tábor fóruma volt. (A politikai kato
licizmusnak ehhez az orientációjához tartozott a keresztény szakszervezetek balszárnya, 
Tóbler Jánossal az élen.) 

A Korunk Szava tábora az ausztró-fasizmus platformjáról állt szemben a hitlerizmussal. 
Az uralkodó osztályokon belüli ellentét, ha szembe is fordította e tábort a totális fasizmus erői
vel, nagytőkési, nagybirtokosi osztályhelyzetük akadályozta a polgári demokratikus álláspont 
felé való közeledést. Csak részletkérdésekben (pl. „tisztességes" állásfoglalásuk a spanyol pol
gárháborúval kapcsolatban, „fellépésük a szociáldemokrácia és a szabad szakszervezetek védel
mében, éles hitlerizmusellenességük stb.) tudtak viszonylagos demokratikus álláspontra 
helyezkedni. 

Az ellenforradalmi korszak politikai katolicizmusának áramlatait ádáz kommunista-
ellenesség jellemezte, sőt polgári liberalizmus —, polgári demokrácia-ellenesség. Amikor az 
ellenforradalmi Magyarország vonatkozásában katolikus „harmadik út"-ról beszélünk, ez 
a politikai katolicizmus egyik vagy másik áramlatának azt a törekvését jelenti, hogy egyfelől 
a hitlerizmussal, másfelől és alapvetőén a polgári demokráciával, és a.szocializmssal szemben 
a fazismusnak egy sajátos, „szelídített" válfaját igenlik, a „hivatásrendiség"-nek azt a formá-

6 Hitlerizmus, bolsevizmus, fasizmus, KatSz 1934 szeptember, 579—580. 
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ját, mely leginkább megfelel a katolikus hitelelveknek, ami csak mértékkel veszi át a ,,faj 
i és a vér" mítoszát, mely teljes tiszteletben tartja az egyház tekintélyét, nem csorbítja, sőt 

növeli az egyháznak az államban betöltött jogait, azt a formát, mely leginkább megvalósult az 
ausztrófasizmusban, a Salazár-féle fasiszta diktatúrában, melyet megközelített az olasz 
fasizmus stb. A kleriko-fasizmus Magyarországon nem valósulhatott meg. Az uralkodó osz
tályok személyi pozícióik véd elmében 1935 után is a fasizmus „bevált", régi, parlamentáris 
formáját tartották meg — kimélyítve ezt a totális fasizmus irányában — s a politikai katoli
cizmus különböző', kleriko-fasizmusra törő irányzatait csupán, mint első számú szövetségest 
használták fel. 

Hogyan helyezhető el a Vigília a politikai katolicizmus különböző áramlataiban? 
A kérdésre a választ csak részletes elemzés alapján adhatjuk meg. Előlegezésül annyit, hogy 
felfogásunk szerint a Vigília egyik áramlathoz sem tartozik, közbülső helyet foglal el, helyét 
leginkább a „katolikus reformnemzedék" és a „konzervatív fasizmus" tábora között, e két 
tábor fókuszában tudnánk kijelölni. 

A Vigilia elemzése során használjuk a „keresztény fasizmus" fogalmát. Ez a folyóirat 
egyik publicistája által használt fogalom, mindig idézőjelben használjuk tehát, és abban az 
értelemben, ahogy megjelölték és kifejtették e fogalom tartalmát. Mint látni fogjuk e fogalom 
tartalmát tekintve lényegében a katolikus „harmadik út" fogalmának felel meg. 

E „harmadik út" hirdetői azt vallották, hogy a bolsevizmus a nyárspolgárosodás 
(értsd: elkereszténytelenedés — P. P.) „melegágya", s ez az „elbolsevizálódás" ma egész 
Európában és Amerikában megtalálható. Ez a felfogás az „elkereszténytelenedés", elleni harc
ban szembenáll nemcsak a kommunizmussal, hanem a polgári demokráciával, a liberalizmussal, 
s mint „korszerűtlennel" az arisztokráciával is — mindezekben „antiszociális", „antikeresz
tény" lényeget lát. Ezeket az irányzatokat — hirdetik — kisszerűség, lelki szolgaság, gerinc-
telenség, párturalom, a gondolatszabadság letiprása jellemzik. Az „elbolsevizálódás" — han
goztatják — a világ elkereszténytelenedésének az eredménye, „antikulturális magatartást" 
von maga után, a kispolgári félműveltségnek kedvez, a „szellemi törpeség"-nek, amely „élet-
irigységet táplál a szellemi kiválóságokkal szemben és azt lealacsonyítás útján nivellálni akarja" 

Mindez „vallásellenessége" miatt a hitlerizmusra is vonatkozik. De — hangoztatja ez 
a felfogás — „az életértékek kultusza", „a faj, nép, nemzet vitális értékeinek" elismerése, a 
„gyakorlati hitlerizmust" az „elbolsevizálódás fölé" emeli. 

A fasizmus, ennek keresztény formája biztosíthat csak — véli ez a felfogás— olyan 
társadalmat, amelytől idegen a nyárspolgárosodás és a kultúrellenesség. „Az összhang és meg
egyezés csak fasizmus és kereszténység között teljes, mert mind a kettő a végtelenre törekszik, 
a szellemi és erkölcsi heroizmusnak egy forrása. 

„Keresztény fasizmus szükséges — hirdetik — nem abban az értelemben, mintha azt 
sürgetnők, hogy a kereszténység tegyen magáévá valamit a fasizmus állami, politikai és nacio
nalista ideáljaiból, hanem keresztény fasizmus, mint elszántabb, határozottabb, tevékenyebb, 
buzgóbb, komolyabb kereszténység. Ez a katolikus fasizmus legyen ellensége minden kényel
mességnek katolikus téren. Legyen ez hősi, harcos és tevékeny katolikum, kérlelhetetlen ellen
sége minden katolikus nyárspolgárosodásnak, megalkuvásnak, félbemaradtságnak, idillikus 
nyugalomnak, pogány vasárnapi kereszténységnek, keresztény epikureizmusnak. Ne legyen 
fanatikus, ne kerülje ki az élet és kultúra kapuját, de mégis győzze le önmagában az ember 
kicsinyességet, silány önzését, szemforgató részvétlenségét." 

Tehát szavakban nem kérnek a fasizmus „állami, politikai, és nacionalista ideáljaiból", 
csupán a fasizmus „energiáját", „életerejét" — hasonlóan mint Szabó Dezső — a fasizmus 
„elszántságát", „határozottságát" stb. igénylik, mindettől a kereszténység „megújhodását" 
várva. Ez azonban objektive mindenképpen a fasizmus támogatása, sőt a hitlerizmus magyar
országi útjainak az egyengetése. Tény, hogy a „keresztény fasizmus" platformján állók idegen
kedtek a hitlerizmus, a fasizmus nyílt terrorjától, „humanizálni", „átkeresztelni" akarták 
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a fasizmust — olyan kereszténységet akartak, mely nem „fanatikus", nem kerüli ki „az élet 
és kultúra kapuját" — de ugyanakkor a „harcos és tevékeny katolikum" hirdetésével,s köve
telésével szembefordulást hirdettek nem egyszerűen a kommunizmussal, hanem még a polgári 
demokrácia vívmányaival is. Ez a felfogás Marx és Lenin mellett a polgárság haladó gondol
kodóit — Hume, Hobbes, Voltaire, Kant stb. — szintén az „Antikrisztusok" táborába sorolta, 
s könyörtelen harcot hirdetett ellenük.7 

Élünk tehát az általuk használt „keresztény fasizmus" fogalmával, véleményünk sze
rint jobban kifejezi ennek az áramlatnak a lényegét, mint a „katolikus harmadik út" fogalma, 
de nem szeretnénk visszaélni vele. Ahol lehet tehát mellőzzük. Különösen nem szeretnénk 
azonosítani e fogalom alatt Sík Sándort, Horváth Bélát és a többieket, tehát e tábor „bal"szár-
nyát, Aradi Zsolttal, Ballá Borisszái és másokkal. Azt azonban világosan látnunk kell, hogy 
az előbbiek is, minden szubjektív jószándék ellenére, fideista irodalomszemléletükkel objek
tíve az utóbbiakkal azonos érdekeket szolgáltak. 

Misztika az értelem ellen 

A misztika átszövi a Vigília minden cikkét, tanulmányát — a tanulmányok nagyrésze 
magával a misztika elemzésével, magyarázatával, értelmezésével foglalkozik —/csaknem min
den szépirodalmi alkotását. A Vigília cikkírói az értelem elé állítják a hitet, a megismerés elé az 
intuíciót, a cselekvés elé a szemlélődést, a realitás elé, — mint igazi valóságot — az irrealitást, 
az átlagember elé a szenteket, s az ember emberhez méltó életformájának a misztikus életfor
mát tartják. Ez a magatartás az adott történelmi helyzetben szorosan kapcsolódik a fasizmus 
lényegét kifejező és szolgáló elmélethez, s magatartáshoz, melyben uralkodó elvvé emelkedik 
a mítosz, a vezér, a faj, a vér mítosza. A „keresztény fasizmus", mely nem akar tömegeket a po
litika porondjára léptetni, konzervatív hagyományokhoz ragaszkodó, retteg minden gyors, 
„forradalmi" változástól, nem a fizikai, hanem elsősorban a lelki terror segítségével kívánja 
kiépíteni hatalmát — szavakban fellép e „materiális" mítoszok ellen, azonban ugyanúgy 
mítoszokkal dolgozik, mint a hitlerizmus, csupán a mítoszt transzcendentizálja, spiritualizálja. 
E céljai erdekében irodalomelméleteben, irodalompolitikájában a dekadens polgári művésze
tet, s irodalomelméletét hívja segítségül, főleg a francia exisztencializmus katolikus irányzatát. 

Ennek az irodalomszemléletnek, mely az irodalom „metafizikátlanságának", történei-
miségének, társadalmiságának teljes elvetésével kívánt irodalmi színvonalat emelni, volt egyik 
tolmácsolója a Vigília hasábjain Kállay Miklós. Szerinte a költészet és az irodalom a valóság 
ábrázolásában két utat járhat. Az egyik a reális szemlélet, a valóság reális ábrázolása, „egy racio
nalista világnak valósághű kivetítése az irodalom eszközeivel". A másik, az igazi út ennél tovább 
megy, messzebb vezet, nem áll meg a reális szemlélet határánál, hanem „áttör a realitás korlá
tain". A reális szemléleten túlmutató úton — hirdeti Kállay — a romantika tette meg az első 
tapogató lépéseket, az utat azonban csak a metafizikus szemlélet tudja végigtekinteni. „A lát
ható racionális világon túl egy immaginárius, irracionális világ tárul ki ez előtt a szemlélet 
előtt és végeredményben ezen az úton ér el a költészet a misztikus mélységekbe, s a metafizikai 
magasságokba."8 

Hasonlóan Just Béla. Just örömének ad kifejezést, látva, hogy a magyar könyvkiadás 
a „korszerű" francia irodalom kiadásában, s a magyar olvasóval való megismertetésben igyek
szik behozni az „évtizedes" lemaradást, s sorra jelenteti meg a modern francia szerzők, Mauriac, 
Julien Green, Andre Malraux és mások műveit. 

7 A „keresztény fasizmussal" kapcsolatos idézeteket lásd: Dr. NOSZLOPI LÁSZLÓ: A világ
nézetek lélektana. (Víg. 1936. Húsvét ünnepe. 93.) TBIKÁL JÓZSEF: Krisztus és az Antikriszíu-
sok. (Vig 1938 április, 169.) A „keresztény fasizmus" részletes elemzését és politikai vetülete 
fejlődésének ábrázolását a Vigília politikai ideológiáját tárgyaló tanulmányunkban adjuk. 

8 KÁLLAY MIKLÓS: Metafizika az irodalomban, s a magyar irodalom „metafizikátlan-
sága". Vig. 1935. I. k. 19. 
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Green regényei — hangsúlyozza — a való -és álomvilág határán, „vagy teljesen az utóbbi 
területén játszódnak le". 

Úgy látja, Geren közelebb áll az angol regényirodalomhoz, mint a franciához, melyben 
— véleménye szerint — „a parttalanlelkű, kiegyensúlyozatlan alakok csaknem teljesen hiá
nyoznak". Just, Green nagyságát éppen abban véli felfedezni, hogy Greennél, hasonlóan mint 
az angol regényben „a szereplők elszigetelten állnak, s a bonyodalom abból származik, hogy 
külső kényszer következtében az ellentétes vonalú sorsok metszik egymást". 

Just egyetért Valéryvel, miszerint „a regény belső szerkezete, külső felépítése és világa 
teljesen az álomhoz hasonló", s Green kiválóságát abban látja, hogy „egysíkú történetet ad", 
amit „saját lelke prizmáján bont elemeire", mesterien kezelve az analízist. 

„Green az elfojtott, lidércnyomásos lélek vergődését mutatja be regényeiben. . . Az alap
motívum az állandó magány, mely szinte független a külső körülményektől; és az elszigeteltsé
get még fokozzák az őket körülvevő emberek, akik meder helyett gátat alkotnak, amely végleg 
megakadályozza a feszültség levezetését". — S e világból „menekvés csak a betegesen passzív 
lélek számára lehetséges, aki félig tudatosan, félig öntudatlanul álomvilágba menekül, ahol 
maradéktalanul élhet, mert minden és mindenki őhozzá alkalmazkodik", teljes elszigeteltség
ben a világtól, fantáziájában élve ki magát. 

Green olyan lelkiállapotba helyezi hőseit — hangsúlyozza Just — a pánik, a félelem 
olyan extázisát kelti fel lelkükben, amikor „a földi törvények és értékek minden jelentőséget 
elveszítenek".9 

Az idézetek világosan bizonyítják, hogy mi az amit Just lelkesen üdvözöl Green regé
nyeiben: az exisztencialista magatartás. Ezt a magatartást üdvözli, mely az egyént önmagába 
zárja, önmagába saját — a társadalom felkeltette — félelmeivel, szuggerálva azt a szemléle
tet, hogy az egyén egyedül van és társtalanul, megoldást tehát ne is várjon a társadalom
tól. A föloldódást, a lelki megbékélést ez a szemlélet mindig, az anyagtalan, szellemi világ
tól, azaz a vallástól, a misztikus életélménytől várja, mely magatartás a „világ dolgait kívül
ről megbocsátva"10 nézi. 

Ez az irodalomfelfogás, mely az irodalmi alkotások súlyát azzal méri, hogy mennyire 
fejezik ki és szolgálják az „érzékfeletti" világot, kíváncsian kutatja a magyar irodalom meta
fizikai jellegét. Kállay Miklós — a már ismertetett cikkében — perbe száll azokkal, akik a 
„magyar lélek metafizikátlanságáról" beszélnek és azt hangsúlyozza — nem véletlenül—, hogy 
a magyar nem racionális fajta, hanem inkább „romantikus csapongásokra hajlamos", mint 
a germán faj. Ennek ellenére irodalmunkban mindezideig háttérbe szorultak a metafizikai 
elemek, nem érvényesült kellően a metafizika. Ennek okát a magyar irodalom sajátos fejlődé
sében, a magyarság Európába helyezkedésének sajátos körülményeiben véli felfedezni. Idő
kellett, míg a kereszténység a pogány magyarság lelke mélyéig hatolt, középkori irodalmunk 
ezért nem „önálló" irodalom, hanem a latin függvénye, nélkülözi a magyar eredetiség bélyegét.. 
A Mátyás udvarából kiinduló humanista latin civilizáció fejlődését pedig a török barbarizmusa 
vágta ketté, így évszázadok múlva a felvilágosodás racionalizmusa indította a magyar irodal
mat önálló útjára, s ez a tény egyáltalán nem kedvezett a magyar irodalom metafizikus jelle
gének, a kifejlesztéséhez. „Egészen a XIX. századig csak íróink vannak, de irodalmunk és 
irodalmi életünk a szó igazi értelmében nincs. Mikor a magyar irodalmi élet megszületik, akkor 
Európában már diadalát üli az úgynevezett „felvilágosodás", amely hadat üzen minden metafiziká
nak s a természetfölötti jelenségeknek csak mint káprázatoknak és illúzióknak vagy hamis tartal
matlan, üres allegóriákká merevült ornamentikának, a stílus artisztikus elemeinek ad polgárjogot 
az irodalomban."11 

9 JTJST BÉLA: Álom és valóság. Julien Green és Andre Malraux, Vig 1936. I. k. 116—117. 
10 MIHÁLY LÁSZLÓ: „elsején költözünk . . ." с verséből, Vig. 1936.1. k. 127. 
11 KÁLLAY im. 28. '. . 
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Tarkányi és Mindszenty12 azok, akik hangot mertek adni e korban „metafizikai eszméik
nek és érzéseiknek", a második vonalba szorulnak, kénytelenek megelégedni „a regionális 
költő szerény rangjával". Egyedül a „katolikus" Madách Imre az, aki ki tudja vívni e kor 
irodalmának az első helyet. A misztika emeli fel őt, az a misztika, mely a népies nemzeti iroda
lomban a nyugati realizmus hatása miatt hangot nem kaphatott. „Madách Imre — hirdeti 
ez a felfogás — ennek a kornak legnyugatibb, legeurópaibb szemhatárú költője.. . Madáchot 
egész egyénisége, kontemplativ és meditáló lénye hivatottá tették a metafizikai problémák 
feszegetésére és költői kifejezésére. Nála kora költészetének egyik fő tartalma, a nemzeti érzés is 
csak metafizikai összefüggésben nyer értéket. A magyarság külön csak úgy érdekli, mint az 
egyetemes emberi fejlődés, s az emberi hivatás végcéljának munkása."13 

A fideista irodalomszemlélet tehát az irodalom értékmérőjeként használja a katolikus 
misztikát, ezzel hangsúlyozza a művészet egyetemességét, osztályfelettiségét, általános, össz-
nemzeti jellegét, hamisan felhasználva e nézetek konkrét igazolására Madách fő művét, 
Az ember tragédiáját. 

A „keresztény fasizmus" irodalompolitikája tehát a katolikus egyetemesség álláspont
járól szállt sikra az európai irodalom polgári dekadens áramlatainak magyarországi térhódí
tásáért. Adyt ez a felfogás, mint „legmetafizikaibb hajlandóságú költőnket" tartotta számon, 
és Ady küzdelmeinek, irodalmi csatározásainak, megnemértettségének okát abban látta, hogy 
„magasabbra, irracionálisabb légkörbe szállt a magyar dogmák megengedett szintjénél." 

Ebben a korban már Ady nagyságával az uralkodó osztályok minden ideológiai áram
latának számolnia kellett. Már nem volt célszerű Adyt megtagadni, védekezni csak úgy tudtak 
ellene, hogy meghamisították, mindegyik áramlat a maga szája íze szerint magyarázta költé
szetét. S a fideista-tolmácsolásban az antiklerikális, a társadalmi haladásért küzdő Ady — istenes 
költővé válik: 

„Vörösmarty és Vajda óta — hirdeti e felfogás Adyról — úgyszólván az első költő, 
akinél az élet tragikus talánya állandó drámai szembefeszültségben áll a halál végzetes rejtélyé
vel. Adynak csaknem valamennyi költeményében ott csírázik ez a sejtelmes, titokzatos halál
szorongás, minden versében láthatatlan rések vannak, amelyeken át a túlvilág félelmes fuval
lata és misztikusan fakó fénye szüremlik be. Ez a fuvallat emeli azután túl a realitás szféráin 
s indítja el a Minden Titkok teljessége felé, kényszeríti arra az ösvényre, amelyen Európa-
szerte Istent keresi a pozitívizmus farsangjába csömörlött, megigazulást, bensőbb tartalmat, 
magasabb célokat sóvárgó metafizikai vágy Verlaintől Thomsonon át Rilkéig. Egészen különös 
jelenség, hogy talán a protestáns Ady a magyar irodalomban az egyetlen költő, aki legjobban 
közeledik a nagy spanyol misztikusokhoz, de nem annyira a személyes Istenhez fölsugárzó 
szerelmes egyesülés vágyában, mint inkább valamely harcos szövetség attitűdjében".14 

Ám a realizmus dogma — jegét Ady csupán megtörte, az igazi felszabadulást, — hirdeti 
a „keresztény fasizmus" — a „fagybontó kikelet melegét és ragyogását" Prohászka Ottokár 
hozta meg, ő indította el a magyar metafizikai költészet új, eleven virágzását. „Prohászka 
nemcsak filozófus, nemcsak az istentudomány hivatott mestere... hanem maga is a leghiva
tottabb s a legszárnyalóbb költő. . ." Ady rést vágott, de az utat Prohászka tette járhatóvá 
a „szigorú dogmatikus katolicizmus" számára. Ezen az úton aztán „Sík Sándor indította el 
a magyar lírát, hogy a költők egész processzióját vigye magával a magyar metafizikai líra 
monstranciáját emelő Mécs Lászlóig."15 

12Tárkányi Béla kanonok (családi nevén Viperina József (1821 —1886), Mindszenty 
Gedeon áldozópap (1829—1877). Teljesen huszadrangú vallásos költők. 

13 Uo. 29-30. 
14 Uo. 31-32 . 
15 Uo. 32. Közvetlenül a második világháborút megelőző, s a háború éveiben Mécs László 

az ellenforradalmi fasiszta korszak „legnépszerűbb", legpropagáltabb költője volt. Nem volt 
ifjúsági ünnepély melyen a hivatalos körök verseit ne szavaltatták volna. Mécs László hatása a 
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A politikai katolicizmus programját legagresszívebben a „katolikus reformnemzedék"" 
fogalmazta meg, amikor nyíltan hitet tett Gömbös és a totális fasizmus mellett. Deimíg a 
„katolikus reformnemzedék" sajtóorgánumában, az Uj Ког-Ъап a „lázadó" polgár Franco, 
Degrelle „és a többiek" „bátor holnapjának" eljövetelétől várta, hogy helyet kap a nap alatt,16 

addig a Vigília hasábjain ezt a lázadását a dekadencia — melynek lényege nem a formabontás 
elsősorban, hanem a misztika, az irracionalizmus,, a teljes történelmietlenség és társadalmiat-
lanság — piedesztálra emelésében élte ki. 

E törekvésükben a magyar irodalomban olyan „hagyományok"-ra melyek közvetlenül 
„a metafizikai szublimált fönségének" irányába mutatnak — ahogy azt ők maguk is világosan 
látták — nem igen támaszkodhattak. Amit e tábor igényelt, s irodalompolitikájában meg
valósítani igyekezett, az nem egyszerűen a polgári dekadencia, hanem a katolikus polgár,, 
a keresztény polgár dekadenciája. Azaz a dekadenciának az a formája, mely a művészet eszkö
zeivel közvetlenül támogatja a vallást. Ezt a formát a magyarországi társadalmi fejlődés nem 
termelte ki — bár szükségességét megértette és propagálta Prohászka Ottokár, tanításának 
„korszerűségét" igazában azonban csak az 1929/33-as gazdasági válság hatására kezdték 
megérteni — nem pedig azért, mert a katolikus egyház szerves összefonódásában az állam
hatalommal, monopolhelyzetet élvezett, szilárdnak tudta uralmát a lelkeken. 1919, majd az: 
1929—33-as világgazdasági válság során kiéleződött társadalmi problémák e biztonságérzetet 
alapjaiban rendítették meg. Előtérbe került a „korszerűsítés", az új módszerek alkalmazásának 
a követelménye. És ez útkeresésben a politikai katolicizmus táborához tartozó literátor még 
„forradalmár"-nak is képzelhette magát, vagy legalábbis reformernek, avagy „szabad"-nak^ 
pedig csak azt tette, amire osztályálláspontja determinálta. 

A Vigília irodalompolitikája, harca az „irodalom átalakulásáért", a kritika „új utakra" 
való tereléséért közös nevezőre hozza e tábort — ebben a kérdésben — a „polgári baloldal"" 
szellemtörténészeivel. Mért látják és láthatják irodalompolitikájuk szövetségeseként pl. Szerb 
Antalt? A szellemtörténeti platform, a misztika, a polgári dekadens irodalom igenlése az a 
közös nevező, ami egy táborba hozza őket közös — a pozitivista irodalomkritika és irodalom
történet s e szemléleten alapuló irodalmi gyakorlat ellen vívott — harcukban. A szellemtörténeti 
elmélet és módszer talajáról követelik az irodalom spritualizálódását, emelnek szót irodalmunk 
„metafizikátlansága" ellen, s állnak szemben a „konzervatívokkal", a „változatlanságba 
merült" akadémizmussal, a „Herczeg—Pékár—Csathó" vonallal. 

A „keresztény fasizmus" a kor új igényét a szellemtörténet módszerétől várja kielégíteni; 
elvetve a „Beöthy-féle irodalomszemléletet" a Szerb Antal képviselte szellemtörténeti módszer 
fölényét, „mélységes különbségét" „hangsúlyozza az előbbivel szemben."17 

Szerb Antal 1934-ben megjelent magyar irodalomtörténete szervesen beépül abba az 
ideológiai frontépítésbe, ideológiai „korszerűsítésbe", ami a gazdasági válság éveiben, s köz
vetlenül a gazdasági válság után az uralkodó osztályok részéről megindult. A szellemtörténet,, 
e tábor különböző csoportosulásainak harca a pozitívizmus ellen, a „konzervatív kritika'' 

kor ifjúságára nem csupán a politikai katolicizmus táborán keresztül érvényesült, költészetének 
propagálóivá váltak a másfelekezetű keresztény egyházak is. Az ezekhez tartozó ifjúsági egye
sületekben ez a „művészet"-ként propagált dilettantizmus szintén megtette a hatását. Problé-
mátlanságra, hamis illúziókra nevel±,tompította a művészi érzéket, mélyítette a hamis tuda
tot, egyengette az utat a fasizmus gondolatvilágának befogadásához. A Mécs-féle költészet lénye
gét József Attila már a harmincas évek elején leleplezte. (József Attila összes művei. III. köt. 
100. Sajtó alá rendezte SZABOLCSI MIKLÓS. Bp. 1958. Akadémiai Kiadó.) 

16 RÓNAY GYÖRGY: Várjuk böjtölve az új napot. (Uj Kor, 1936. december 3. II. évf. 28. 
sz. 7. 

17 ZOLKAI BÉLA: „Biedermeier és az idealizmus" с cikkében felhívja a figyelmet arra a 
tényre, hogy irodalmunk „metafizikátlanságát" már fél évvel Kállay Miklós előtt kimutatta 
Szerb Antal, kivíva ezzel maga ellen a „konzervatív kritika" osztatlan ellenszenvét és haragját-
(Vig 1935. IV. k. 45.) 
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ellen, lényegében a „korszerű" reakció harcát jelenti a „korszerűtlen" reakció ellen, a szellem
történet mindegyik csoportosulása — a köztük meglevő különbségek ellenére — objektive 
a fasizmus erősítését jelentette az ellenforradalmi Magyarországon. 

A szellemtörténet egyes képviselői (Szerb Antal, Szekfű Gyula és mások) a hitlerizmus 
hatalmának növekedését látva, rádöbbentek a „magyarság létét" fenyegető veszélyre, felléptek 
a „faj és a vér" mítosza ellen, azonban szellemtörténeti alapról, azaz az uralkodó osztályok 
osztályalapjáról ez a harc nem lehetett eredményes, nem léphette túl az „önálló" magyar 
imperializmus elképzeléseit. Szellemtörténeti módszerrel nem lehet feltárni a fasizmus lényegét, 
osztályalapját, legfeljebb bírálni lehet a fasizmus egyik vagy másik formájának bizonyos meg
nyilvánulásait, „túlkapásait", pl. a hitlerizmus „vallásellenességét", vagy „túlzásba vitt" 
faji nacionalizmusát, ami ugyanakkor egyáltalán nem zárja ki a fasizmus egy másik formájának, 
akár az olasz, vagy a Salazár-féle fasiszta diktatúrának elfogadását, dicsőítését. Nem a fasiz-
musellenesség, hanem a németellenesség veti fel az uralkodó osztályok egyes tagjaiban a kérdést 
már 1936-ban: „Mi a magyar?", s kísérli meg a kérdésre a „tudományos" válaszadást írókr 
művészek, tudósok közreműködésével.18 Ez a magyar nacionalizmusból eredő németellenesség, 
már hallatta hangját korábban is, a hitlerizmus hatalomrajutásával és megerősödésével a 
„német veszély" azonban közeli valóság lett, s az uralkodó osztályok egyes tagjaiban még 
inkább félébredt saját hatalmi pozícióik, az „önálló" magyar imperialista célok veszélyeztetett
ségének tudata, a „hazaszeretet" érzése, a „függetlenség" védelmének gondolata. Hogy ezeket 
az érzéseket és gondolatokat mennyire osztályérdekek determinálták, azt legvilágosabban az 
a tény mutatja, hogy az uralkodó osztályok e tagjai közül is csak igen kevesen jutottak et 
a dolgozó tömegekkel való összefogás gondolatáig. Az ellenforradalmi korszak uralkodó osztá
lyai már nem termelhettek ki soraikból hazafiakat, alig egynéhány azoknak a száma, akik 
ezekből az osztályokból — az ország pusztulásának végóráiban — ténylegesen a szabadság 
és függetlenség oldalára álltak. 

A Vigília a Szekfűék által felvetett kérdésre is a misztika oldaláról kíván választ adni, 
a „magyarság sorskérdései" közül csak egyetlen egy érdekli: „Misztikus-e a magyar lélek, 
vagy sem?" A cikkíró — Bulányi György •— a magyar irodalom tanúsága alapján, — hasonlóan,, 
mint Kállay — kénytelen megállapítani, hogy „a magyar lélek nem misztikus". Prohászka 
Ottokár szavait idézi, aki szintén arra a megállapításra jutott, hogy „a miszticizmus nem a mi: 
hazánk". E szemlélet nem mondhat le azonban a misztika megteremtésének lehetőségéről,. 
a misztikának a „magyar lélekben" meglevő „adottságairól". A misztika ki nem fejlődésének 
tényét tehát a „kedvezőtlen történelmi körülményekkel" indokolják. Magyarország sorsválla
lása, a szerep, melyet „Európa védőbástyájáéként betöltött, az ezzel járó nehéz történelmi meg
próbáltatások, ezek a tényezők magyarázzák a „keresztény kulturális, haladásnak, s egészséges 
erős néplélek kifejlesztésének" hiányát. Nem a „magyar lélek struktúrájában van" tehát az 
oka — hangsúlyozza Bulányi — a misztikusság hiányának. Sőt, a „magyar néplélek ismerői," 
elsősorban a papok, tanúsíthatják, „hogy a nép lelkétől ma nem idegen a misztika."19 

Ez a szívós törekvése a misztika elterjesztésére, a „magyar néplélek" misztikus voltá
nak felderítésére, szervesen összefügg a „keresztény fasizmus" „népies" vonalával, azokkal 
a törekvésekkel, melyek a „paraszti lélek" misztikusságának elmélyítésével kívánták levezetni 
a társadalmi ellentmondásokat, s megszilárdítani az uralkodó osztályok hatalmát. -̂  

Harc a „katolikus irodalom" egyeduralmáért 

A Vigília a fideizmus szellemében harcolt •— miként az élet minden területén — úgy 
az irodalom területén is a misztika, a spirituális szemlélet elterjesztéséért, uralmáért. A Vigília 

18 Mi a magyar? Szerk.: SZEKFŰ GYULA. Magyar Szemle Társaság kiadása Bp. 1939. 
19 BULÁNYI GYÖEGY: Magyarság és misztika, Vig 1941 május, 189—199. 
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irodalompolitikája, harca a „katolikus irodalom" kibontakoztatásáért különösen a második 
világháborút közvetlenül megelőző években, és a háború időszakában öltött határozott formát. 
Igaz, hogy már 1935-ben, a Vigília első évfolyamában lefektették az általuk elképzelt 
„katolikus irodalom" „kórszerű" alapelveit, ezeknek az elveknek a megvalósítására, gyakorlat
ban való alkalmazására, a „katolikus irodalom" egyeduralmának megteremtésére — legalábbis 
ennek kísérletére — azonban csak a negyvenes években került sor, a megélénkülő viták során. 

Ez az irodalomszemlélet az urbánusok és népiesek vitájában „harmadik utat" hirdet 
és a kérdésre: „városi, intellektuális célzattal tápláló irodalomra van-e a magyarságnak nagyobb 
szüksége, vagy pedig népi gyökerekből táplálkozó nemzeti irodalomra" — a katolikus egye
temesség szellemében adja meg a választ: „Mi szerves, organikusan felépített irodalmat aka
runk, amely nemcsak a magyar társadalmi osztályokat tükrözi és reflektálja, hanem éppoly 
•szerves tartozéka az európai irodalomnak is. Egy percig sem engedhetjük meg, hogy a városi 
kultúrát reprezentáló, bonyolultabb problémákkal foglalkozó irodalmat akár nemzetietlen-
ség, akár más címeken, háttérbe akarják szorítani, mert városi irodalom nélkül a XX. század
ban egyetemes szándékú irodalom nem létezhetik. De ugyanakkor kétszeresen szívünkön fekszik 
a gyökereiben és nem sallangjaiban népi irodalom gyenge hajtásainak ápolása, éppen azért, 
mert sok ideig a szemétdomb sarkában tengődő vadhajtás volt nálunk ez a népi irodalom."20 

E „harmadik út" lényege az „egyetemes emberi problémák" előtérbeállítása, az irodalom 
-osztályjellegének elleplezése. Az „új katolikus misztika" segítségével kívánják feloldani 
urbánusok és népiesek ellentétét, s megteremteni az „organikusan felépített" katolikus iro
dalmat. 

A „korszerű katolikus irodalom" platformjáról hirdetnek szembefordulást a „konzer
vatív" irodalomszemlélettel, a „nemzeti idealizmus megmerevítői "ellen. 

A fideista szemléletnek megfelelő „korszerű " irodalomfelfogást Sík Sándor fejtette ki 
a Vigília hasábjain. 

Sík mindjárt tanulmánya bevezetésében a „katolikus irodalom" művészi igényességét 
hangsúlyozta. A „katolikus író"-nak — hirdette — a szennyet, a rosszat is észre kell vennie és 
ábrázolnia kell. Bűnös érzéseit is ki kell fejeznie, s a világ elé kell tárnia „rossz, hazug, erkölcs
telen tükör volna, amelyik a tükrözött világnak csak bizonyos vonásait mutatná."21 

Sík Sándor „korszerű", katolikus irodalomfelfogása szoros kapcsolatban van az ellen
forradalmi korszak burzsoá ideológiájának mindazon áramlatával, mely felhagyott a kapita
lizmus közvetlen védelmével és a kapitalizmus közvetett védelmére tért át, érezve, hogy 
a társadalom ellentmondásait már letagadni nem lehet, meg kell tehát azokat „magyarázni". 

Ezen az alapon jut el a katolikus tendenciairodalom meghirdetéséig. Hangsúlyozza, 
hogy bizonyos helyzetben a katolikus írónak nemcsak joga, hanem kötelessége is az állásfogla
lás, világnézetének, eszméinek nyílt megvallása. Ennek feltétele azonban ezeknek az eszméknek 
belső átélése és művészi kifejezése. Sík Sándor világosan és egyértelműen a „katolikus irodalom"-
tól az ellenforradalmi rendszer meggyőző, belülről átélt ábrázolását, művészi eszközökkel való 
szolgálatát követelte meg.22 

Sík cikkének másik központi problémája: mi adja meg a mű katolikus jellegét? Sík 
hangsúlyozza, hogy a „katolikus" jelző, tehát a megkülönböztetés más irodalomtól, nem 
esztétikai jellegű, az esztétikának ugyan azok a törvényei érvényesek a „katolikus irodalomra" 
is, mint minden más irodalomra. A különbséget a „katolikus lelkiség" jelenti, az, hogy az iro
dalom eszközeivel a katolikus szemlélet fejeződik ki a műben. Mindez nem jelenti azt, hogy 

20 POSSONYI LÁSZLÓ: Kétféle irodalom. Nemzeti Újság, 1935. október 31. (Az én kieme
lésem. -P. P.) 

21 „Aki azt mondja, hogy nincs a világon szenny és nyomorúság, az hazudik. De az is 
hazudik, aki azt mondja, hogy csak szenny és nyomorúság van, vagy, hogy ez a végső szó és 
végső valóság". SÍK SÁNDOR: A katolikus irodalom problémájához. Vig 1935. II. köt. 9—10. 
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„katolikus irodalmat", csak katolikus művész alkothat, teremthet. A katolikus ideál adva van, 
mely normát megközelítheti más vallású író is.22 Keresztény és katolikus különben is egyet 
jelent, hiszen az „emberi lélek természeténél fogva a kereszténységre van eligazítva". 

Katolikus, mindenekelőtt annyit jelent: egyetemes. A katolicizmus életforma és pedig 
totális életforma, amely az egész valóságot átölelni, alakítani, betölteni, átlelkesíteni igyekszik. 
Világfelfogás, amelyben benne van minden, ami embernek hozzáférhető; világérzés, amelyben 
elfér mindaz, „ami az ember szívébe felhatott", és világalakító lendület, amely mindent — külső 
és belső valóságot — a Krisztus képére akar átformálni.23 

Ezek alapján állítja Sík, hogy a katolicizmusról nem lehet, mint irányról beszélni. Az 
irányok, pártok, iskolák, mozgalmak mindig csak egy-egy igazságot, rendszerint csak a maguk 
igazságát hirdetik, s a maguk szempontja szerint ítélnek meg dolgokat. Mindegyik ad valamit 
a valóságból, de csak együtt teszik ki a valóságot. A különböző irányok igazságai a katoliciz
musban nyernek összefoglalást. „Nincs olyan irányzat, amely — ha emberi tartalma van — 
valahol ne érintkeznék vele (ti. a katolicizmussal — Р. Р.), és nincsen olyan irányzat, amely 
mindenestül kimerítené. Minden, ami emberi — amennyiben emberi — a miénk; semmi, ami 
emberi — amennyiben csak emberi — nem elég nekünk."24 

Véleményünk szerint a fasizmust a maga sajátos módján igenlő álláspont elvi megalapo
zásáról van itt szó. Annak a katolikus „harmadikutasság"-nak az elvi megalapozásáról, mely 
minden szubjektíve elképzelt esetleges jószándék ellenére, objektíve teljes mértékben az ural
kodó osztály fasiszta útjának egyengetését jelentette, s gyors léptekkel vitte s készítette elő 
a magyar társadalmat a szélsőjobb eszméinek, ideológiájának befogadására, mivel felmentette 
a „katolikus ember"-t mindennemű felelősség alól politikai hovatartozását illetően. „Minden, 
ami emberi — írja Sík —, megértést és rokonszenvet, vagy megértést és kiigazítást, minden
képpen megértést és kiegészítést találhat a katolikumban. Azért semmit sem értett meg a 
katolicizmusból, aki részállítmányokat állít róla. A legnevetségesebb, mikor a politika hitvány 
kis relativitásaival próbálják mérni. Lehet-e jobboldali, vagy baloldali az, aki elvileg minden
kihez érez küldetést és akinek birodalma nem ebből a világból való, és akit éppen ezért baloldali 
és jobboldali forradalom egyaránt ellenségnek érez."25 

Mindez — hangsúlyozza Sík Sándor — nem jelentheti azt, hogy katolikus emberek, akár 
főpapok is, nem vállalhatnak szerepet ilyen vagy olyan politikában, sőt sokszor kötelességük is 
részt venni a politikai mozgalmakban. Ezek a mozgalmak bizonyos korokban „kedvezhetnek 
jobban egyik vagy másik politikai, vagy szociális irányzatnak" ezek azonban mindenkor csak 
részek a nagy katolikus egészben. 

Ezt jelenti tehát az elvi „harmadikutasság" a politikai katolicizmus gyakorlatában. 
Hogy ez a felfogás a „katolikus egész" jegyében a „katolikus embereket" milyen politikai 
„mozgalmakban" kívánta látni, és hogy a katolikus papság, és elsősorban a főpapság milyen
irányú politikai csoportosulásban „mozgalmakban" találta meg az ellenforradalmi korszakban 
a maga helyét, — ehhez különösebb kétség nem férhet. 

Tanulmánya befejezéseként Sík Sándor a katolikus író tragikumát elemzi. E tragikum 
abban jelentkezik, hogy míg a katolikus kritika és irodalompolitika „imponáló tárgyilagosság
gal" ismerteti, elemzi és értékeli a nemkatolikus irodalmat, addig ezen irodalom részéről leki
csinylés, elhallgatás nyilvánul meg a „katolikus irodalom"felé. Ennek okát azon túl, hogy 

22 Ez már a „katolikus irodalom" „korszerűsített" felfogása. Mint majd látni fogjuk, 
ez a „korszerűsítés" megkönnyítette a magyar irodalom nagyjainak kisajátítását. A régi 
felfogás így fogalmazta meg a „katolikus irodalom" fogalmát: „A katolikus irodalom fogalmi 
alapvetésének egyetlen és minden meghatározója az, hogy írók teremtik meg, akik katoliku
sok". (BRISITS FRIGYES: A magyar katolikus költészet szelleme. Élet, 1934. április 8. 213.,) 

2 3 SÍK SÁNDOR i. m. 15. 
24 Uo. 18. 
25 Uo. 
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a „katolikus irodalom" még fiatal irodalom, tehát „túlnyomó része ma még alatta marad az 
általános irodalmi fejlődés szintjének" Sík abban látja, hogy míg a „katolikus lelkiség" egye
temes jellegénél fogva „minden emberit képes átélni" a nemkatolikus irodalom viszont, éppen 
mert ez az egyetemesség hiányzik belőle, mivel csak a részt fejezi ki, érthetetlenül áll a ter-
„természetfölötti valóság", a „misztika", a „kegyelem", a „bűneitől megtisztult lélek tisztaság 
örömeivel" szemben, azaz azokkal a tényekkel szemben, melyekkel a katolikus író az egye
temest fejezi ki. „A rész nem alkothat helyes képet az egészről. íme, ez a katolikus író külső-
tragikuma. Annak, amit ír, amibe a lelkét, művészetét belegyötrődi, a nemkatolikus fogékony
ság majdnem mindig csak töredékét lesz képes felfogni.. ,"26 

Sík Sándor tehát minden oldalról, még a kritika „agyonhallgatását" is „kivédve", 
alátámasztja a „katolikus irodalom" „jogosultságát" és „felsőbbrendűségéét. Jellemző az 
ellenforradalmi korszak viszonyaira, hogy ez a katolikus irodalompolitika a negyvenes években 
már irodalomszervező erőként léphetett fel, szinte egyeduralmi szerepre törve az irodalom terü
letén. Rangsorolta és propagálta — a „katolikus irodalom" értékrendjének megfelelően — sok 
jelentős író életművéről teljesen hamis képet terjesztve, a magyar irodalmat. 

Kállay Miklós 1941-ben a „katolikus irodalom" azaz a misztika, a metafizika alapján 
álló irodalom, jelentős előretöréséről és fejlődéséről számolt be, az esztergomi nyári egyetemen 
propagálva a „katolikus irodalmat". 

Kállay szerint a „katolikus líra" csúcspontját Sík Sándor, Harsányi Lajos és Mécs 
László, a három szerzetes költő képviselte. A „három nagy" nyomában lépő „fiatalabb katoli
kus líra" képviselői között Városi István, Magassy Arthur, Dzsida Jenő, Pakots Károly, 
Puszta Sándor, Kocsis László, Székely László, Horváth Béla, Toldalaghy Pál és Tűz Tamás 
nevét említi, röviden jellemezve költészetüket. (A harmincas években Babits költészetét még 
nem tartották eléggé „metafizikai" jellegűnek. Csak a negyvenes években sorolták a „katolikus 
líra" táborába, akkor is csak a második vonalba.) 

A „katolikus regényirodalom" helyzetét vizsgálva, Kállay itt Ballá Borisz, Just Béla, 
Rónay György, Thurzó Gábor, Possonyi László, Aradi Zsolt, Ijjas Antal, Tóth Miklós nevét 
említi, valamint Tamási Áront is Szűz Máriás királyfi című regénye miatt, azzal a megjegy
zéssel, hogy Tamásit nem lehet a szorosan vett „katolikus irodalom"-hoz számítani. 

A dráma terén, a „színpad meghódításában" a „katolikus irodalom" nagyfokú lemaradását 
panaszolja. 

A katolikus társadalompolitika „magasszínvonalú" — Prohászka Ottokár nyomdokain 
járó — tolmácsolóiként említi Bangha Béla, Nyisztor Zoltán, Tóth Tihamér, Glattfelder Gyula, 
Czapik Gyula, Kriston Endre nevét. A „katolikus esztétika" képviselői: Sík Sándor, Alszeghy 
Zsolt, Brisits Frigyes. „Katolikus történészek és filozófusok": Szekfű Gyula, Echardt Sándor, 
Brandenstein Béla, Leopold Antal, Kühár Flóris. A „fiatal katolikus esszéirodalom" képviselői 
között felsorolja Ijjas Antal, Kézai Béla, Thurzó Gábor, Lovass Gyula nevét, hangsúlyozva, 
hogy e névsor korántsem teljes.27 

A „katolikus irodalomnak" ezt az „előretörését" és „fejlődését" — mai szemmel — 
ismerve ennek az irodalomnak végtelen sekélyességét és tudománytalanságát — esetleg haj
landók vagyunk lebecsülni, szembeállítva a „katolikus irodalom" „alkotásaival" a kor más 
— bár szintén polgári talajon született, de tudományosabb, művészibb — termékeit. Bennün
ket azonban most nem e munkák objektív értéksorrendje érdekel. Ha csak ezt vennénk figye
lembe, akkor megelégedhetnénk annak az elmondásával, hogy az ellenforradalmi korszak 
„katolikus irodalma" az ellenforradalmi korszak szellemi életének perifériája, s ebből a szem
pontból teljesen érdektelen — ennek az irodalomnak egy-két alakjától eltekintve a — vele való 
foglalkozás. Mi azonban azt vizsgáljuk, hogy a „katolikus szellemiség"-gel művelt irodalom 

26 SÍK SÁNDOR: i. m. 28—29. 
87 KÁLLAY MIKLÓS: Katolikus irodalmunk fővonásai. Vig 1941 augusztus, 303—305.. 
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és tudomány milyen mértékben hatott az ellenforradalmi korszak társadalmának gondolko
zására. S ebből a szempontból megnő a „katolikus irodalom" jelentősége. Az ellenforradalmi 
korszak szellemi életét, s szellemi életének hatását vizsgálva szem előtt kell tartanunk, hogy 
e korban egy mű objektív hatását nem objektív igazságtartalma döntötte el, hanem az, hogy 
a fasiszta állam intézményeivel milyen nyilvánosságot biztosított, vagy engedett a műnek, 
írói alkotások, tudományos munkák abban az arányban szorultak háttérbe, vagy semmisítettek 
meg, amilyen mértékben kifejezték az objektív igazságot. Ilyen körülmények között a „kato
likus irodalom" monopolhelyzetet élvezett. Képviselői közül sokan egyetemi katedrán ültek, 
széles körű sajtó-, rádió- és pódiumnyilvánosságot kaptak. Eszméik aprópénzre váltva éltek és 
hatottak a közoktatás minden formájában, az ifjúsági egyesületekben, a templomokban, a szó
székek nyilvánosságában és a gyóntatószékek magányában. E monopolhelyzetet élvező „kato
likus irodalom" természetesen nem elégedett meg csupán a saját „termékeinek" propagálásá
val, hanem felhasznált céljai érdekében minden olyan írói alkotást, mely valamilyen módon 
alkalmasnak mutatkozott a „keresztény fasizmus" eszmekörének terjesztésére. E téren az „új
jáértékeléstől", a durva hamisítástól sem riadtak vissza, sőt ez volt egyik alapvető módsze
rük. A magyar irodalom és művészet letagadhatatlan nagyjait nem bírálták, nem agyonhall
gatták — a „korszerűség" e módszereket már régen elvetette — hanem hamisítással védekeztek 
ellenük, a „keresztény fasizmus" eszméinek nagy harcosaiként, váteszeiként" állítva be őket. 

* 
A „katolikus irodalom" fejlődését" végeredményben az 1938-as sajtótörvény segítette 

elő. E törvény, amely minden „baloldalinak" számító irodalmi fórumot megszüntetett, nagy
mértékben hozzájárult a Vigília irodalmi jellegének megerősödéséhez. 1935 és 1938 között 
a már ismertetett két-három tanulmányon kívül — irodalompolitikai cikk meg sem jelent 
a Vigiliában, sőt irodalomkritika sem. 1938-tól veszik kezdetüket azok az irodalompolitikai 
viták, melyek a „katolikus irodalom" jegyében a legfőbb feladatként tűzték ki az irodalom 
egységesítését. 

E törekvésükben — 1938-ban elsősorban — a népiesek célkitűzéseivel és népszerűségével 
találták szembe magukat. Meg kellett tehát találniuk annak a módját, hogy a „harmadik 
utasság" látszatát népiesek és urbánusok vitájában megőrizve, gyengítsék a népiesek befolyá
sát, illetve saját szolgálatukba állítsák őket. Ennek egyik módja volt; bekapcsolni a „katolikus 
irodalmat" az „európai irodalom" áramkörébe. A „keresztény fasizmus" szubjektíve jószán-
dékú képviselőinél ez a törekvés magában rejtette azt a szándékot, hogy kiszabadítsák a 
magyar irodalmat provinciális jellegéből, a „keresztény fasizmus" platformjáról azonban, arról 
az álláspontról, mely az európai irodalomból kizárja, nem akarja észrevenni a ténylegesen 
haladót, ez a törekvés szükségszerűen csak egy másik provincializmust eredményezhetett. 
Horváth Béla éles szavakkal kel ki a „késleltetők", a konzervatív irodalomszemlélet képviselői 
ellen, akik nem hajlandók észrevenni az „európai szellem „modern spirituális lendületét", 
s ezzel a magyar irodalom fejlődését ötven esztendővel visszavetik.28 Horváth szemében—Clau
del, Bergson, Gide, Péguy, Chesterton — testesítik meg azt az „örök európai" szellemet, 
melynek termékenyítő hatását a magyar irodalmi élet „sárgaságban szenvedő ittmaradt 
augurjai" nem hajlandók figyelembe venni. A „késleltetők" — hangsúlyozza Horváth — „még 
mindig a nyolcvanas éveknél tartanak, vagy. . . inkább visszafelé mentek, inkább letagadták 
tulajdon dédelgetett dekadenciájukat s lettek a népi őserő fiatal bajnokainak öreg epigonjai. 
Nyilván azt hitték, hogy ez kevésbé megszégyenítő, mint elismerni kortársaik dicsőségét."29 

A „korszerűség" parancsa 1938-ra egyébként a politikai katolicizmus „konzervatív 
fasiszta" táborának még a jobbszárnyán is hatott. Bangha Béla a Magyar Kultúrában, — kap-

28 hb. (HORVÁTH BÉLA. — P. P.) A legutóbbi három évtized . . . Víg 1938 január, 66. 
29 Uo. 
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csolódva ahhoz a vitához, mely egy regény30 értékelésében kialakult a politikai katolicizmus 
táborában — „korszerű" hangot hallat, a Vigilia álláspontjára helyezkedik. Hangsúlyozza, 
hogy „nem szabad a katolikus kultúrszínvonalat" a fiatalkorúak színvonalára lenyomni, 
nem szabad „örökös szellemi kiskorúságra kényszeríteni" a „katolikus regényírást". Azaz 
Bangha magáévá teszi a Sík Sándor által hirdetett „katolikus esztétikát", miszerint a „katolikus 
irodalom" tárgya lehet a rossz, a bűn is, a lényeg nem a min, hanem a hogyan-on van. Hogy 
mennyire új jelenség Bangha Béla és a Magyar Kultúra részéről ez a „fogékonyság" a „kor
szerű" iránt, azt leginkább az az „örvendezés" jelzi, amit hozzászólása a Vigilia köreiben 
kiváltott: „Valóban örvendetes, hogy P. Bangha lapjában elhangzott végre, amely elismeri, 
hogy nemcsak zárdanövendékeknek készül'a komoly katolikus irodalom, s hogy abban, ha 
egyébként tisztességes módszerrel dolgozik, igenis helyet kaphatnak a legkomolyabb élet
problémák is, melyet katolikus korunk felvet és végre nem kell attól rettegniök a katolikus 
íróknak, hogy művüket éppen a legismertebb katolikus fórumokról támadják meg. P. Bangha, 
íme, európai és korszerű módon állott ki a katolikus regényirodalom szellemi szabadsága 
mellett. . . "31 . 

A politikai katolicizmus különböző áramlatainak ez a közeledése az irodalom, az iroda
lompolitika kérdéseiben, jelzi azoknak a lehetőségeknek a felismerését, mely lehetőségeket az 
1938-as év vetett fel az egyre inkább monopolhelyzetbe kerülő „katolikus irodalom" előtt. 

A Magyar Kultúra 1938-ban — a „korszerű katolikus irodalom" megteremtéséért vívott 
harcban — Rónay György cikkének közlésével, már egyenesen a „magyar katolikus irodalom" 
önállósodását, a külső, főleg francia hatás levetését sürgeti, s a „magyar katolikus irodalom"-tól 
elvárja, hogy a magyar nép rejtett forrásaiból merítve" továbbfejlessze az elért eredményeket. 

A Vigilia — Kézai Béla tollával — „öntudatosan" védelembe veszi kezdeményező 
szerepét a „katolikus irodalom"-ért folytatott harcban, s az elért eredményeket. A „katolikus 
irodalomból" —. hangsúlyozza Kézai — még hiányoznak az igazán nagyok, a zsenik, de a már 
elért eredmények sem lebecsülendők, s kiharcolásukban jelentős szerepet vállalt a Vigilia. 
„A Vigilia — írja — nem vállalkozhatott egyébre, mint hogy ébren tartson bizonyos kérdése
ket. Nem vállalkozhatott egyébre, minthogy rámutasson arra, milyen széles világkép kell, 
hogy beletartozzék a magyar katolikus író tudatába, kezdve a nyugati misztikusoktól — Bartók 
Béláig és Kodályig, Claudeltől Harsányiig, Horváth Béláig, Mauriactól — Rónay Györgyig." 

A Vigilia munkálkodása nyomán — hirdeti Kézai — kitárult a „katolikus irodalom" 
horizontja. Példaként Ballá Borisz Niczky növendék-ét hozza fel — mely szerinte — az első 
„franciás eszközökkel" írt „magyar levegőjű katolikus regény". „A tények elhallgatására 
vallana — írja —, ha tagadnók, hogy a Vigilia fennállásának nehéz, négy esztendeje alatt 
nem szélesítette ki Sík, Mécs, Harsányi, Horváth Béla egyívású törekvéseinek frontját."32 

Hogy ez a frontkiszélesítés — melyben a Vigilia öntudatosan vallja kezdeményező 
szerepét — mit jelentett, s milyen célokat szolgált, — erre már az előzőkben kitértünk. E front
kiszélesítés módszerében, azokban a módszerekben, melyeket Kézai a Magyar Kultúra ellen 
védelembe vesz, kifejeződik azonban a Vigilia sajátos arculata is. Az a profil, mely minden 
téren igyekszik távoltartani magát a közvetlen politikától és egy nagyobb távra szóló politika 
burkolt megalapozását tekinti feladatának. 

A Magyar Kultúra Rónay György cikkével — bekapcsolódva a „korszerű katolikus 
irodalom"-ért folytatott harcba, a Vigiliától jobbra vívja ezt a harcot, a népiesek növekvő 
befolyása ellen küzdve a „katolikus irodalom" „magyarosodását" követeli, azt kéri számon 
az íróktól, hogy a „mi szorongató légkörünkből" ne meneküljenek „Nyugat, vagy Kelet vilá-

30 Paule Régnier: Az elveszett darchma с regényéről van szó, aminek kiadását az Egy
házi Lapok szerkesztője „lelkipásztori szempontból aggályosnak" tartotta. 

31 NAGY TAMÁS: Vihar egy katolikus regény körül. Víg 1938 január, 68. 
32 KÉZAI BÉLA: Rónay György . . . Víg 1938 április, 234— 237. 
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gába", ne „közvetve nyújtsanak tanulságokat", hanem „a magyar nép rejtett forrásaiból 
merítve" adjanak választ „magyar életünk... fölötte kényes kérdéseire". Az írónak ez a „népi-
sége", — azaz katolikus népisége — fejezi ki Rónay szerint a magyar lényeget, a magyar sors 
történelmi küldetését, ez mutatja meg, „hogyan állunk szemben a végső dolgokkal, élettel, 
halállal, Istennel, mitoszaink és misztériumaink legvégső principiumainkkal." 

„Ezért hirdetem és hirdettem — írja Rónay — még annak idején nem egy cikkemben 
az Új Korban, hogy nekünk „lényegünket" népünk közelében, egyenesen népünkben kell 
keresnünk, aminthogy ott kereste Kodály és Bartók is, és ahogy mutatis mutandis, ott ke
reste Ady i s . . . " Állásfoglalásomat — hangsúlyozza — „egyetlen érzés és parancs sugallta: 
katolikus és magyar voltom felelősségtudata és a katolikus és ugyanakkor magyar hűség és 
helytállás parancsa."33 

A Vigília irodalompolitikájában nem a közvetlen, a gyors eredményeket sürgető politikát 
követte, szélesebben megalapozva, nagyobb távra dolgozva vívta harcát a „katolikus irodalom" 
egyeduralmáért. Mivel leplezte céljait, ezért normája a „katolikus irodalom" megteremtésében 
mérsékeltnek, toleránsnak tűnik. Ezt a látszatot erősítette az is, hogy időnként helyet adtak 
a Vigília hasábjain a polgári baloldal néhány írójának. A Vigília — „tartózkodva a politiká
tól" •— a háború éveiben, a nyilas szennylapok tengerében semleges szigetnek tűnt, az „egye
temes", az „osztályokon, osztályharcon felülemelkedő irodalom" fórumának. Elsősorban e lát
szatok fenntartásával tudta elérni, a Vigília tényleges célját, a „keresztény fasizmus" szolgálatát. 

Ez a „nagyvonalú" irodalompolitika — a kisajátítás szándékával — „elismeréssel" ír 
Juhász Gyuláról,34 József Attiláról, — a kapitalizmus közvetett védelmét választva, hirdeti, 
hogy nem lehet „tiszta költőnek ez elaljasodott világban helye.. ."35 s hangoztatja, 
hogy a „katolikus létforma" a „középkori létforma" az a rendszer, melyben kibontakozhat 
az „egyetemes" költészet, melyben megvalósulhat az „egyetemes és örök keresztény 
erkölcsiség". 

A „keresztény fasizmusnak" ez az átértékelési törekvése nem újkeletű. Kapcsolódik az 
új módszerek kereséséhez, ami — mint láttuk — különösen a válság évei után bontakozik ki, 
de amihez az alapokat már sokkal korábban lefektették, elsősorban Szekfű Gyula: Három 
nemzedék с művében. Szekfű — mint ismeretes — nem csupán Széchenyi alakját értékeli 
e munkájában a szellemtörténet módszereivel oly módon, hogy megteszi, minden kor „leg
nagyobb magyarjának", aki nem a forradalmak, hanem a reformok útját követi, hanem Ady 
Endrét is elfogadhatóvá teszi a faji szemlélet számára. Szekfű „A népi elv két arca"36 с cikké
ben, nem véletlenül irányítja a figyelmet a magyarság olyan nagyjaira, akik a „népi" felé 
fordították figyelmüket. E jelszóval, a népiség jelszavával követel elismerést ez a felfogás 
Bartóknak és Kodálynak, akiknek „népfeléfordulása" a „keresztény fasizmus" tanítása szerint 
egybeesik a katolikus törekvésekkel. így válik a „keresztény fasizmus" elméletében s tanítá
sában Ady Endre Prohászka Ottokár harcostársává. 

E felfogás már nem utasítja el Bartók, Kodály és Ady művészetét, hanem művészetük 
lényegét hamisan értelmezve és propagálva, kisajátításukra törekszik, s mint „nagy magyar 
géniuszok"-ról beszél róluk, azonosítva velük Szabó Dezsőt. Demény János hozzáfűzi Szekfű 
gondolatához, hogy a magyar népi elv belső arca ezeknek a „magyar géniuszoknak" munkájá
ban, életútjában él. S azzal a szándékkal, hogy igazolja a kereszténység népi jellegét párhuzamot 
von Prohászka és Ady között. Szerinte mind Ady, mind Prohászka különböző helyről indultak 
el, de egy cél felé törnek. Ady a magyarság útján halad, Prohászka a kereszténységén.37 

33 RÓNAY GYÖRGY: Válasz. Vig 1938. április, 238—240. 
34 „Két falusi" költő, (hb.) Vig 1938 január, 70. 
35 Uo. 
36MSz 1939. I. Idézi DEMÉNY JÁNOS: A népi elv két arca Szekfű Gyulánál. Vig 1939 

február, 151. f 
37 DEMÉNY JÁNOS: Magyar messiások. Vig 1939 június, 420. 
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Az elsőbbség természetesen Prohászkáé. Mert a kisajátítási törekvésben „elismerik" 
ugyan Adyt, de azért egy kicsit a purgatóriumba küldik. A népi és vallásos erők nagy szintézi
sének küszöbén halt meg Prohaszka"— elmélkedik a fideista literátor — hasonlóan ekkor halt 
meg Ady is. De míg Prohaszka a mennyek felé vette útját, Dózsa György unokája, papok 
ivadéka, Ady Endre a purgatórium útjain halad. „Ady a pokol füstgomolyagjaiból emelkedik 
a menny fényei felé: Prohaszka belső, misztikus élete egészében a dantei világ szeráfi körei 
fényrózsáinak égi útjain halad. . ."38 

A „keresztény fasizmus" felfogásában tehát Ady Endre, Prohászkával egysorban — a 
„népi és vallásos" Magyarország harcosává lép elő. Ama — azaz az ellenforradalmi kor har
mincas éveinek — prófétáit viszont Szabó Dezsőben és Németh Lászlóban tiszteli. Demény 
János Ady folytatójának Szabó Dezsőt tekinti, Prohaszka Ottokár folytatójának, szellemi 
örökösének pedig Babits Mihályt teszi meg. 

A szellemtörténet retortájában elkészült tehát az új, a kornak megfelelő prófétai pár
huzam; Babits és Szabó Dezső. 

„A magyarság újszövetségi váteszei" Demény szerint, — természetesen Szekfű alapján 
— Kodály, Bartók, Prohaszka, Ady, Szabó Dezső — e sor a harmincas évek második felében 
kiegészül Babits Mihállyal (Szekfű sorolja őt egyik cikkében a „független, józan és megvesz-
tegethetetlen érzésű magyarok" közé), majd a „fiatalok közül Németh Lászlóval.39 

Demény szerint Német László Szabó Dezső „szellem fia". Hogy a magyarság keresztény 
lehessen, előbb magyarrá kell lennie, — ezért harcol Szabó Dezső. Németh László viszont Európa 
„ígéretföldjéért" Kelet-Európáért harcol; azaz a magyarság kelet-európai hivatásáért. Hogy 
ez az „ígéretföld" keresztény lehessen előbb „göröggé kell bontakoznia". Németh László 
vallásossága azonban valamiféle belső protestantizmus, a léleknek az az állapota, mely a pro
testantizmushoz van a legközelebb. Ezt kapcsolja össze a görögséggel, az „új nemeséggel", 
a Németh László féle „szocializmussal". Ez a Németh László-i „belülvaló vallás", „protestáns 
vallás" nem tetszik Deménynek, s szerinte Németh László „örök vívódásainak " is ez a gyökere, 
innen ered „pesszimizmusa", önvádló „letargiája". 

Németh László szemléleti tévedéseinek alapja — Demény szerint —- protestantizmusa. 
Innen pesszimizmusa, szörnyű „kórjóslata a halál", nem veszi észre, hogy csak a protestantiz
mus halála érkezett el, s hogy б ezt a halált általánosítja tévesen. Németh László nem látja, 
hogy a kereszténység egy nagy megújulás előtt áll, az „új középkor életformája" előtt, mely 
életforma „nemcsak felekezeti, de ősi értelemben is katolikus lesz. Németh Lászlót vívódásai 
visszavonultságba, magányba kergetik; e magányból Demény a katolicizmus segítségével 
kívánná megszabadítani, mert úttévesztése ellenére nagyra értékeli Németh Lászlót. „Ha meg 
kell határoznom — írja —, hogy ki a legnemesebb anyag a ma magyar szellemvilágában, aki 
a katolicizmusra méltónak látszik: habozás nélkül Németh Lászlóra mutatok. Mérhetetlenül 
sokat nyerne vele a magyar katolicizmus. Egy Szabó Dezsőt egy Prohaszka sem tudott meg
téríteni, Németh Lászlónál más a helyzet, viszont van-e Prohászkánk hozzá?"40 

A „keresztény fasizmus" a „bontakozó világban" azaz a fasizmus európai térhódításá
ban egy új népiség jelentkezését hirdeti. A probléma számukra csak abban jelentkezett, hogy 
a „Volkstum gondolattal" szemben, pontosabban azt továbbfejlesztve, hogyan és mi módon 
tudják érvényre juttatni a Közép-Európa térségben a „keresztény fasizmust", vagy egy másik 
terminológiájukkal; az „új középkori — kelet-európai Magyar birodalmat".41 

Magyarország háborúba lépésével a „katolikus irodalom" problémái az eddigiektől 
eltérő módon merültek fel a Vigiliában. A „nagy magyar géniuszokról" csend van. Nemcsak 

38 Uo. 423. 
39 DEMÉNY JÁNOS: Purgatóriumi utak. Vig 1939 július-augusztus, 523. 
40 Uo. 516. -
41 DEMÉNY JÁNOS: Bartók és Kodály. Vig 1939 december, 719. és DEMÉNY JÁNOS: 

Pax Hungarica. Vig 1941 április, 123. 
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Bartók és Kodály népszerűsítése marad el (Bartók ekkor már Amerikában volt. Amerikai 
szereplésével kapcsolatban Demény még azt írhatta 1941 áprilisában: „ . . . Bizonyos most már 
az is, hogy bujdosó életünk apotheozisainak ritka perceit az angolszász közönség melege villant
ja fel előttünk."42 — Kodály 60. születésnapjára jelenik meg egy cikk, mely Kodályt már szem
beállítja Bartókkal43, — hanem a Szekfűre való hivatkozás is, s a népiesek ellen is megindult 
a Vigilia átmenetileg nyílt harca. 1938-ban, Németh László „Villámfénynél" című színjátékát 
a Vigiliában Rónay György kritikája még osztatlan elismeréssel üdvözli, a „Villámfénynél" 
-orvosában a politikai katolicizmus szociális magatartású új, a régivel, az értetlen falusi intelli
genciával szembeforduló típusát. . . Possonyi László Németh Lászlóban az új magyar dráma
irodalom nagy ígéretét köszönti,44 de a Vigilia 1942 februári számában már mint „dilettáns" 
írót jellemzi, bírálva a „Cseresnyés"-t, melynek témája érdekes, s nyersanyaga „íróért kiált", 
de a témát Németh László „dilettáns módra összekuszálja". Possonyi a legsértőbb jelzőktől 
sem kíméli meg az írót. „Ha Németh László egészséges tehetség lenne — írja — nem pedig 
idegenszerű kiagyalt lombikember" — egész jó drámát írhatott volna.45 

De hasonló bírálattal fogadja a „katolikus irodalom" kritikusa Németh László: „A másik 
mester", című regényét is. Just Béla kritikájában a regényt „egy műkedvelő regényeként", 
„egy dilettáns rossz regénye"-ként jellemzi.46 

Alig egy év leforgása alatt tehát jelentős fordulat, gyökeres fordulat állt be a Vigilia 
Németh László értékelésében. Hiszen 1940-ben, 1941-ben még mint „nagy magyar géniuszt" 
tartották számon és propagálták a Vigilia hasábjain. Miért ez a nagy változás? Természetesen 
nem egyszerűen Németh László ilyen, vagy olyan színdarabjáról, vagy regényéről van szó, 
hanem arról, hogy a „katolikus irodalom" részéről frontális támadás indul elsősorban a népi 
irodalom, mint e korszak legerősebb irodalmi csoportosulása ellen, frontális támadás az „egye
temes irodalom", a „katolikus irodalom" egyeduralmáért. A népi írók jelentős része — köztük 
Németh László is — erre az időre, 1941-re, már nagymértékben jobbra tolódott, a Vigilia 
körei azonban úgy ítélték, hogy ebben az irodalomban még mindig túl sok a valóság felé fordu
lás, a háború első éveiben, még fokozottabban, mint eddig politikamentes irodalmat akartak. 
Jobbról támadták tehát a jobbra tolódott népieseket, ugyanakkor elítélték a nyilasmozgalma
kat is, hasonlóan, mint a kormánypolitika. Magatartásuk szerves kapcsolatban van a tömegek
től való iszonyodásukkal. A „keresztény fasizmus" rettegett a tömegektől, ez alapvető vonása 
volt a politikai katolicizmus mindegyik áramlatának. 

A „keresztény fasizmus" a szélsőjobb törekvéseiben potenciálisan a kommunizmus 
veszedelmét látta és rettegte. A hitlerizmust, vagy a fasizmus más, tömegeket mozgató formáit 
is, pl. a magyarországi nyilasmozgalmakat is, többek között alapvetően ezért is ítélik el,47 

ezért állnak „szembe" még az olasz fasizmussal is, ami pedig — szerintük — „megőrizte a 
hagyományokat", s ezért látják a parasztságban, tudniillik a kisárutermelő parasztságban, 
melyet atomizál a magántulajdon, a jövő társadalmának fundamentumát.48 

1941 januárjában, a Teleki-kormány lavírozó politikája idején, mintegy fél évvel 
-Magyarország háborúba lépése előtt, Mécs László még irodalmi egységet hirdetett, a terület-

42 Uo. 127. 
43 KOZÁKY ISTVÁN: Kodály Zoltán. Vig 1943 január, 25. 
44 POSSONYI LÁSZLÓ: Színház. Németh László . . . Víg 1938 április, 240. 
45 POSSONYI LÁSZLÓ: Színházi krónika. Vig 1942 február, 79—80. 
46 JUST BÉLA: Egy műkedvelő regénye. Vig 1942 február, 79—80. 
47 Mesterien jellemezte Móricz Zsigmond az úri középosztálynak ezt a mentalitását a 

'dzsentri származék háztulaj donosnő alakjában: „Mariska néni roppant liberális volt összes 
elveiben, például Hitlert egész hangosan és élesen támadta, ahányszor csak szóba került, 
„proli", de a valóságban olyan antiszemita volt, hogy csak úgy ropogott". (Móricz Zsigmond: 
Az asszony beleszól. Regényei és elbeszélései. Magyar Helikon kiadása 1963. 6. kötet 544.) 

48 Ezekről a kérdésekről, hogy ti. mit jelent a hitlerizmus „elítélése", stb. a már idézett 
tanulmányukban — A politikai katolicizmus „reformnemzedéke", valamint a Vigilia politikai 
ideológiájának elemzése során részletesen szólunk. 
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visszacsatolások nacionalista örömmámorában a különböző irodalmi csoportosulások közös 
campaniele-t hirdette a Vigília égisze alatt. A háború, „csapataink didalmas előrenyomulásá"-
nak légköre, majd a függetlenségi mozgalom kibontakozása elleni küzdelem nyílt színvallásra 
késztette, s kényszerítette a Vigiliát. Átmenetileg irodalompolitikájában feladva leplezett, 
a „politikától tartózkodó" álláspontját nyílt sisakkal veti magát az irodalom frontján a haladó, 
vagy valamelyest is haladó erők elleni küzdelembe. 

A háború éveiben az irodalom harcainak, csoportosulásainak jelentőségét növelte 
az is, hogy a negyvenes évekre nagymértékben megnőtt Magyarországon a tömegek érdeklő
dése a nyomtatott szó iránt. Az irodalom — a legfrisebb és a múlt idők irodalma egyaránt 
— „divatba jött". „Furcsa paradoxon — írja Makay Gusztáv „Irodalomnépszerűsítés" 
című cikkében, — hogy véráztatta korunk oly szenvedélyes érdeklődést mutat a szellem ter
mékei iránt. Már pedig senkisem tagadhatja, hogy például a legszellemibb tápláléknak, a könyv
nek konjunktúrája van napjainkban."49 

Az irodalom e megváltozott szerepét, jelentőségét nagyon jól látta a „keresztény 
fasizmus" s ezért irányozta fő tüzét a katolikus irodalompolitika platformjáról a vele 
szembenálló táborok, elsősorban a népi írók tábora ellen.50 A támadás elsősorban a népi 
írók osztályjellegű, „szociális szempontú" irodalma ellen irányul, az egyetemes, osztályoktól, 
politikától független „katolikus irodalom" nevében. 

A „keresztény fasizmus" irodalompolitikája harcolva az „alpári szellem" elterjesztése 
ellen, védelmezve az európai irodalom egyetemességét, lényégében a népiesek irodalmában 
kifejeződő osztályszempontúság ellen harcol, a „harcos népiséggel" állítja szembe az „osztály
harcmentes", az „egyetemes" irodalom platformjáról a „katolikus irodalom" alapvető princípiu
maként a „szeretetet", amit Mécs László költészetében lát kiteljesedni.51 

A „keresztény fasizmus" az „alpári szellem"-et nem a népiesek jobbratolódásában 
látta, hanem abban a pozitív politikai hatásban, amit a népiesek — súlyos, és a háború éveiben 
még csak tovább növekvő ideológiai tévedéseik ellenére — kifejtettek. 

Horváth Béla e felfogás talajáról Erich Kästnert és Bertolt Brechtet „két sötét 
és szánalmas alak"-ként jellemzi, akik „németül írnak ugyan", de akiknek „semmi köze" 
a német irodalomhoz. E két „szánalmas alak" szerinte a mestere „irodalmunk" azon kis 
„nyüzsgő" csapatának —: Radnóti Miklós, Rónai Mihály András, Vas István, Faludy György, 
Fenyő László — mely csapat „hajdan nagyon is sokat zajongott, de zajongásukból semmi jó 
nem jöhetett", s az „irodalmi alvilág" jelentkezése ellen a könyvkiadás módszereinek meg
vizsgálását követeli."52 

A „keresztény fasizmus" irodalompolitikája az „írói szabadság" jelszavától kezdve 
(azaz: ne kössék meg az írók kezét, ne csak egy „szociális réteg" problémáiról írjanak) egészen 
a „teljesebb magyarság" jelszaváig — melyen az értendő, hogy az „ázsiai" eredetű magyarság 
lényegileg kapcsolódik Európával és a keresztény kultúrával — minden érvet és erőt meg
mozgatott a „katolikus irodalom,, hegemóniájáért. Magának érezte ez a felfogás a népi írók: 
egy részét — Illyést pl. vagy Kodolányit —, főleg azokat a műveket, melyeknek közvetlen 
politikai jellege nem dobomrodott ki, s az urbánusokkal is szembefordult — elismerve közülük 

49 MAKAY GUSZTÁV: „Irodalomnépszerűsítés". Vig 1942 szeptember, 343. 
50 A tényleges szocialista irodalmat azért nem említjük, mert mint irodalmi csoportosu

lás mély illegalitása, valamint tagjai ellen indított terrorintézkedések miatt, a Vigília számára, 
mint közvetlen ellenfél nem jött számításba. 

51 Érdekes és jellemző a Vigília cikkíróinak dühödt reagálása arra a diákújsági cikkre, 
melyben egy hetedikes gimnazista tesz hitvallást a népiesek irodalma mellett. Erre vonatkozóan 
lásd: Egy hetedikes gimnazista eszményei. Vig. 1942 február, 68. IJJAS ANTAL: Mellette vagy 
ellene. Víg. 1942 július, 245—246. KÉZAI BÉLA: Válasz, Vig 1942 február, 69—70. IJJAS ANTAL— 
POSSONYT LÁSZLÓ: Néhány idézet egy különös rohamból. Vig 1942 március, 123. 

52 HORVÁTH BÉLA: Mai magyar költők, avagy az irodalom alvilága. Egy Dánte-kiadvány^ 
Felelős kiadó: Szálai Sándor. Vig 1942 január, 25. 
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pl. Márait, Cs. Szabót stb. — azokkal akiket eszmei mondanivalójuk, származásuk miatt 
a kereszténységtől, keresztény felfogástól idegennek érzett, és hirdetett.53 

Osztálytalanul, az egyetemes Magyarországért egyformán dolgozni! — ezt a jelszót 
adja ki a „keresztény fasizmus" az irodalompolitika területén is. Kell a megújulás, kell a revízió, 
kell a reform — hirdeti ez a felfogás. E gondolatokat a középosztály minden tagja magáévá 
is tette, azért van olyan nagy olvasótábora a népi íróknak a középosztályban, az urbánus 
rétegekben. Az egész tehát műveltség kérdése. Műveltség kell ahhoz, hogy megértsük:,,.. .Egy 
nép a magyar és bűnei is egyformák parasztnál, úrnál, mágnásnál. Újítani, reformálni is egy
formán kell mindegyiket, ha úr, ha paraszt." „A középosztálybeliek szellemükben fel tudják 
ölelni a parasztság és munkásság sorsát is, saját osztályuk megbírálása mellett. Lásd Szabó 
Dezsőt, Mécs Lászlót, vagy Kodolányit", de a műveletlen rétegek, akik olvasni éppen csak 
megtanultak, válogatás nélkül nyúlnak olyan könyvek felé, melyek a „kirgiz puszták közösségét 
akarnák ránkerőszakolni", — azaz a „keresztény fasizmus" a kommunizmust rettegi a népie
sekben. 

Mindez azonban — folytatódik Possonyi gondolatmenete — a barbárság, az eretnekség 
tünete, annak a tanúsága, hogy „civilizációnk beteg". A parasztimádat apostolai azt követelik, 
hogy se urbánusok, se európaiak, sem keresztények, sem egyetemesek ne legyünk. Azt akarják, 
hogy „tegyünk ellenzőt a szemünkre, szűkítsük be a magyar horizontot, vessünk el minden val
lást, szépséget, evangéliumot, hitet s ne merjünk mást írni, mint szociológiát, vagy paraszti 
történetet".54 

Ez a felfogás, ami — Possonyi szerint — már nem is irodalom, hanem „materiális
biológiai bódulat", mert még közvetítő megoldásokat sem ismer el — s a vádlottak padjára 
állítja Cs. Szabó Lászlót is, „mert támadói szerint az irodalmi Deák-párt szerepét akarná vállal
ni". „Mi a Cs. Szabó bűne? — teszi fel a kérdést Possonyi —. Hogy történelmi műveltsége 
van? Hogy urbánus szellem? hogy látja a dolgok másik oldalát is? Ha az irodalmi ellentétek 
lebontása nem lehet cél, csak biztatni tudjuk Cs. Szabót, hogy tartson ki meggyőződésénél, 
urbanitásánál és egyetemesebb magyarságánál, amelybe a népiek ügye is belefér a világ többi 
problémái mellett. A végén úgyis az győz, aki örök, átfogó s nem múló problémákat szolgál." 

Possonyi szerint a paraszti álarc mögött, idegen, forradalmi eszmék húzódnak meg. 
„A paraszti álarc mögé bújva, sokszor paraszttömegeket vadítva nagyon sok „dialektikusan" 
formált eszmét el lehet h in ten i . . . A nagy parasztimádat gyökere talán ott rejlik, hogy a 
parasztbárány bőrébe sokszor idegen farkasok bújnak, dialektikus ügyeskedéssel formált 
célokkal."55 

Possonyi tehát kifecsegi, hogy miért fél a katolikus irodalompolitika ezekben az években 
a népi íróktól; az uralkodó osztály hatalmát félti. Az a keresztény politika, mely a válság 
éveiben, s közvetlen utána bátran kacérkodott a szociális demagógiával, mely a népi írók 
mellé sokszor „kiállt", „propagálta" műveiket, a háború éveiben érzi, hogy elvetette a sulykot, 
s a politikai kérdések, a szociális kérdések, azaz a szociális demagógia helyett fokozottabban 
az „örök emberi" felé kívánja irányítani a figyelmet. A szellem kibújt a palackból, s nem lehet 
visszakényszeríteni! Ez a félelem gyötri a katolikus irodalompolitika képviselőit, ezért töltik 
meg a Vigilia háborús évfolyamait a népiesek elleni nyílt polémiák. Az osztályharc tüzében 
a Vigilia kénytelen volt kijönni elegáns elefántcsonttornyából, s a „tárgyilagos" ismertetések 
hangját időlegesen a harcos polémiák hangjával kénytelen felváltani. 1943-ban viszont Ballá 
Borisz egyik cikkét56 már ismét az „írói szabadság" nevében kommentálja Possonyi László. 
Szerinte Ballá Borisz az írói szabadságért száll síkra, amikor a katolikus irodalom nevében az 

5 3 IJJAS—POSSONYI: i. m. 125. 
54 POSSONYI LÁSZLÓ: Irodalmi partizánharcok. Az egyre szűkülő horizont jegyében. Vig 

1942 május, 164-166. 
55 Uo. 166-167. 
56 BALLÁ BORISZ: Katolikus irodalom. Vig 1942 december, 443—445. 
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-írói témaválasztás gazdagságát hangsúlyozza. E szabadság azt jelenti, hogy a katolikus iroda
lom transzcendens irodalom, azaz osztályokfeletti célokat, egyetemes célokat szolgál. Ezt 
a transzcendens irodalmat szolgálja a Vigília, hirdetve függetlenségét, minden irodalmi cso
portosulástól s hangsúlyozva, hogy hasábjai az „egész magyar irodalmi gárda felé nyitva 
állnak". Mindegyik magyar író — hirdeti Possonyi — nem véletlen, hogy ismét akkor, mikor 
„csapataink dicsó' előrenyomulását" felváltotta a „rugalmas visszavonulások" időszaka — meg
találja helyét a Vigiliában. „Olvasóink talán néha csodálkoznak — írja — ha egyszer Márait 
kell megvédenünk egészen irodalmiatlan eszközű támadásokkal szemben, máskor Kodolányi 
János transzcendens mélységek felé fejlődő tehetségét kell megdicsérnünk." Az a közönség, 
mely a politikára van egyoldalúan beállítva, mely számára az irodalom életét csoportosulások, 
klikkezések jelentik, egy egészségtelen sajtókampány eredményeként, talán csodálkozik ezen, 
de a Vigília senkit politikai álláspontja, vagy csoporthovatartozása miatt „kivégezni nem akar", 
„senkire sem haragszik, mert népi vagy nem népi, jobboldli ,vagy baloldali", a Vigília az „igazi 
irodalomért" küzd, azért az irodalomért, mely a „termékeny csendet, a gyümölcsöző magányt, 
a transzcendens elmélyedést kedveli". Az igazi írói szabadság sem jobbra, sem balra nem jelent 
elkötelezettséget, hanem az „örök igazságok" szolgálatát. 

Possonyi természetesen szükségesnek érzi annak hangsúlyozását is, hogy a Vigília 
nagy szabadsága, nem jelenthet eltévelyedést, azaz nem jelent letérést az uralkodó osztály 
szolgálatától: „Hogy a Vigília mégsem tévedhet el ebben az „írói szabadságban" (ma hogy félnek 
sokan ettől a megtépázott fogalomtól) — írja — arra belső katolicitása, transzcendentális 
célkitűzései adnak biztosítékot. Lelkiismeretünk szavára hallgatunk minden költő és prózai 
mű közzétételénél és ha nem is minden mű írója katolikus, ez a katolikus szerkesztői lelkiisme
ret adja meg a dolgok rendjét lapunkban."67 

A Vigília tehát ismét — leplezve politikáját — „harmadikutas" álláspontot foglal el 
az irodalmi vitákban. Természetesen továbbra is szilárdan az uralkodó osztály, a kormány 
álláspontján van, erről a platformról hangsúlyozza a veszély- és tévedésekmentes írói szabadság 
jogosságát azok felé, akik a szélsőjobboldalon szót emelnek az ellen, hogy a polgári baloldal 
•egynéhány képviselője helyet kap a Vigília hasábjain. Erről az álláspontról védelmezi mind 
Kodolányit, mind Márait a „handabandázók, az irodalmi sanda mészárosok" „taglóütése", 
„gáncsvetése" ellen. A Vigília nagyra értékeli Márai Kassai őrjáratát, ezt a drámát — Harsányi 
Kálmán Ellákja óta — a magyar drámaírás legjobb alkotásának tartja, s hangsúlyozza a 
„gáncsvetők" ellen Márai elismerését „nagy népszomszédunk" — nyilván Németországról 
van szó — részéről. „Nagy népszomszédunk valóban kulturált szellemi vezetőinek — írja 
Possonyi — megfelel ez az író, műveit fordítják, játszák, mert az igazi érték előtt gyermek
szobájuk nevelése folytán meg szoktak hajolni és fülük van Bartókra is, Kodályra is, papírjuk 
-és színpadjuk van Madáchra is, Vörösmartyra is, sőt Maráira is. De ugyanakkor nálunk azok, 
akik elájuló hódolattal viseltetnek még a határainkon túlról szóló mellék körzeti közösségi 
étkezde megnyitó szónoklatokra is, nem akarnak példát venni abból a magasabbrendű lelki 
megértésből, hogy nagyon jól megleszünk mi, ha szomszédaink Vörösmartyt, Madáchot, 
Móriczot, Márait becsülik meg, mi pedig Dantét, Goethét, Schillert, Hauptmannt és Stefán 
Georgét. Nem, minálunk most külön pennarágó rohamosztagokat szerveznek az irodalomból 
tehetségtelenségük, vagy összeférhetetlenségük miatt kimaradt elemekből, hogy mindent, 
ami lelki és szellemi igényekkel lép fel, trampli lábakkal letiporjanak, gúny és nevetség tárgyává 
tegyenek, s lehetőleg elszakítsák tömegeinket minden magasabbrendű szellemi tápláléktól, 
mondván rá, hogy destruktív."58 

Possonyi az irodalmi élet „beszennyezett atmoszférájáról" „lelki elbolsevizálódásáról" 
beszél s ez ellen kél fel az arisztokratizmus a „gyermekszoba" védelmében a polgári irodalom 

57 POSSONYI LÁSZLÓ: írói szabadság . . . írói hangnem . . . Víg 1943 január, 5. 
58 Uo. 6. (Az én kiemelésem. — P. P.) 
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mellett, pontosabban az elefántcsonttorony irodalom mellett, védelmezve Márai, Babits, 
vagy Kodolányi írói „egyéniségét", sőt Adyt is felvonultatja a „katolikus irodalom" lobogója
ként. „A lelki elbolsevizálódás egyik tünete ez: eltiporni mindent, ami magasabbrendűen lelki, 
szellemi, azaz bonyolult. A primitív düh csak eltiporni tud, meggyőzni nem."59 

1942-ben a Vigília még nyílt és határozott népies-ellenes álláspontot foglalt el. 1943—44-
ben a külpolitika, a háborús helyzet alakulásának hatására már azon igyekezett, hogy az ellen
téteket — világnézetük megtartása mellett — feloldja, hogy a népiesek legjobbjait a politikai 
katolicizmus, a „katolikus irodalom" táborába vonja, azaz felkészült egy hosszabb távra szóló 
politika, irodalompolitika vitelére. 

„Magyar figyelő" aláírással, név nélkül jelent meg A „Vita " című cikk a Vigília 1943 
májusi számában egy állítólagosán külföldön élő, haza-hazalátogató „magyar" tollából, aki 
lényegében a Szekfű-féle „korszerű" szemlélet szükségességére hívja fel a népiesek-urbánusok 
vitájában is a Vigília, illetve a Vigília olvasótábora figyelmét. Arról ír, hogy 1919-ben, — a 
Tanácsköztársaság leverése után — a „független Magyarország" megszületésével új korszak 
kezdődött az ország életében, s a gombosi „reformkorszakot" visszavetíti a bethleni konszoli
dáció időszakára. 

„Mohács óta — írja — először voltunk „szabadok" s a nagy világban gyámkodás nélkül, 
mi magunk dönthettük el saját megváltásunkat vagy halálos ítéletünket. S mi valóban úgy 
vetettük bele magunkat ebbe a csodába, ahogy kellett. Szemünk előtt a történelmi Magyar
ország képe volt s a veszteség elbírhatatlannak látszott. Először lázadtunk és az első hónapok
ban még fegyverrel akartunk visszaszerezni mindent. Romantikus mozgalmak születtek itt is, 
«t t is. Aztán megkezdődött az eszmélés korszaka. Az egyik csoport a konszolidációt tartotta 
a legfontosabbnak, a másik a titkos választójogot, a harmadik az azonnali földreformot. 
Egymás torkának ugrottunk, a magyar parlamenti élet a liberális korszak „legszebb" napjaira 
•emlékeztetett. Személyi vitáktól volt hangos a magyar glóbusz, s mindent egyszerre s azonnal 
akartunk megoldani. Aki felüti az 1924—36 körüli évek napilapjait és folyóiratait (ha magától 
nem emlékezne) azonnal látja, hogy a mohóság jellemzi ezt a korszakot. Lázasan akartunk 
építeni és rombolni."60 

A cikk világos hitvallása az uralkodó osztályok azon meggyőződésének, hogy 1935 
után — a meginduló nagy ideológiai offenzívában — sikerült egy szilárd ideológiai bázist 
kiépítenünk, azaz a „magyar szellem nem aludt". 

A második világháború — a cikkíró szerint — megváltoztatta e kialakított helyzetet; 
,,valamennyiünk alatt reng a föld". Az új helyzet új követelményeket támaszt; a meglevő 
eredmények alapján az emberekbe az építés örömét kell plántálni.61 

A népi írók hibájául elsősorban azt rója fel, hogy csak a parasztsággal törődnek, s a 
magyarságot nem mint „egészet" nézik. Áthaladást keres tehát a „magyar szellem" jegyében 
az arisztokrata és népi Magyarország között. A magyar társadalom „sorskérdéseinek" „osztály-
lalan" vizsgálatát hirdeti. É szempontból — szerinte — a vitázó felek sok tekintetben közös 
úton járnak, csak sokszor maguk sem veszik észre, hogy egyet akarnak. „ . . . Az igazi magyar 
értékekért, a szociálisabb Magyarországért, az igazi magyar irodalomért harcolók egyrésze 
szélmalomharcot folytat, nem veszi észre, hogy hol s miben van már meg az említett magyar 
konszenzus. Fegyverei élesek, hozzászokott forgatásukhoz s nem látja, hogy sok tekintetben 
hoti ellenség ellen harcol. De tovább megyek: ez a harc, melynek végén ott van a lényeg: „törőd
jetek a magyar parasztsággal", mert ő az egyetlen mentség fajunknak, csak akkor lehet ered
ményes s csak akkor érdemes érte meg is halni, ha a magyarságot, mint egészet nézi s ezt soha 
<el nem felejti. Aminthogy nem lehet cél egy külön grófi, bárói, méltóságos, nagyságos Magyar-

59 Uo. 7. 
60 Magyar Figyelő, A „vita". Vig 1943 május, 185. 
61 Uo. 187. 
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országért verekedni, mindazok, akik elvetik a fentieket, ne akarjanak csak paraszt Magyar
országot. Aki magyar sorskérdésekhez szól hozzá legyen osztálytalan."62 

E felfogás hirdeti, hogy van a népi írók és urbánusok, vagy az uralkodó rétegek között 
„egymás felé vezető út", csak legyen „jószándék és egy kis alázat", azaz mindegyik irányban 
a jót, az egyetemes magyarság szempontjából kedvezőét kell megragadni. 

A Vigília 1943-as álláspontját talán a legvilágosabban Ijjas Antal tanulmánya, „A 
népiség a mai magyar szépirodalomban"63 — melynek vázlata előadás formájában a Prohászka 
Társaságában is elhangzott 1943. május 21-én fejezi ki. 

Ijjas tanulmányából szintén az világlik ki, hogy a „keresztény fasizmus" irodalompoli
tikája 1943-ban már ismét „elismeri" és propagálja a népi irodalmat. A népiesek és urbánusok 
vitáiban, „kelet és nyugat irodalmi pőrében" a közvetítő szerepét kívánja betölteni. Hirdeti 
mind a népi, mind az urbánus szemlélet jogosságát és a kettő összebékítését, összeegyeztetését 
kívánja a katolikus irodalompolitika jegyében. Elemzésünk elején már hangsúlyoztuk, hogy 
a Vigília irodalompolitikájában távlati tervekkel dolgozik, ez harcmodorának egyik alap
vető sajátossága. A háború utolsó éveiben egységesítő törekvései azoknak az erőknek a csopor
tosítását szolgálták a Vigilia égisze alatt, melyeket céljai érdekében majd felvonultathat a 
háború után kibontakozó új társadalomban. Világosan kifejeződik ez Makay Gusztáv: Kelet 
és nyugat irodalmi pöre с cikkében. Makay a népies és urbánus ellentét gyökereit elemzi,, 
majd rátér az ellentét egészségtelen elmérgesedésére, s felveti először csak általánosságban a 
két tábor összebékélésének fontosságát: „A két irány nemes vetélkedése — írja — boldog: 
hasznára válnék az irodalomnak és a nemzet szellemi kincstárának. De súlyos hátrány szárma
zik abból, hogy az oktalan harc rengeteg jobb sorsra érdemes energiát őröl fel. . . Megmérgezi 
az irodalmi élet légkörét. . . Kiélezi a személyi és nemzedéki súrlódások következtében amúgy 
is szétszabdalt íróvilág ellentéteit, lerontja a józan szó, a tárgyilagos kritika hi te lé t . . . Azt a 
tényt, hogy napjainkban annyira megrendült a bizalom a szellem embereiben, jórészt ilyen 
okok magyarázzák."64 

De az összebékítés általános szempontjainál sokkal érdekesebb, amit Makay a jövő 
alakulásával, a társadalom változásával kapcsolatban mond: „Az idő mindent elintéz, minden 
harcot eldönt előbb-utóbb. De a szellem és az írók örök szégyene lesz, ha ezt a harcot nem a 
minden írók szükségszerű fejedelmének, az öntudatos szellemnek fölényes igazságtevése fogja 
elsimítani, hanem a világesemények függvényeként beálló, irodalmonkívüli társadalmi alakulás 
fogja meghozni a döntést, aszerint, hogy a háborús „győzelem" milyen társadalmi osztályok 
javára befolyásolja majd a korszellemet."65 Mint látjuk, Makay már a háború befejezését ille
tően több megoldással számol. Makay Kelet és Nyugat harcában egy harmadikutas álláspont 
elfoglalását tartaná a legcélszerűbbnek, Kelet és Nyugat „békés egyensúlyát". „Ez az az út 
— írja — amlyen a magyar lélek jár ezer év óta. Olyan hagyomány ez, amelytől a magyar lélek 
nem szakadhat el tragikus meghasonlás nélkül. Az az elv, amelyet egyik kritikusunk mondott 
ki: „Nyugat ellen Kelettel, Kelet ellen Nyugattal", — talán kissé brutálisnak és célratörőnek 
látszik európai szempontból, de kitűnően kifejezi egy sajátos földrajzi és műveltségi helyzetben 
élő kis nép történelmi kényszerét, — egy olyan, műveltségre büszke népét, amely lelki, kultu
rális és állami önállóságát minden körülmények között megkívánja őrizni."66 

A háború utolsó éveiben az uralkodó osztályok számára kedvezőtlenül alakult háborús 
helyzet hatására ismét előtérbe kerül a „katolikus népiség" feledésbemerült gondolata. Nem 
elégednek meg a népi írók jelentősebbjeinek kisajátításával, hanem azt hirdetik, hogy a katoli-
kurrinak meg kell teremtenie a maga népiességét, azaz a „katolikus irodalmat" bele kell építeni 

62 Uo. 188. 
63Vig 1943 július, 271. és augusztus, 294. 
64 MAKAY GUSZTÁV: Kelet és nyugat irodalom pöre. Víg 1943 november, 406. 
65 Uo. Az én kiemelésem. — Р. P. 
66 Uo. 406. 
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a magyar népiességbe. Ez a gondolata Sinkó Ferenc: „A népi forradalom és a magyar katoli
cizmus című cikkének.67 A katolikus népiesség megteremtésével kívánják a „keresztényfasiz
mus" megerősítését, a hitélet omladozó bástyáinak restaurálását... 

* 

Végigtekintettük — legfőbb vonásaiban —a Vigília felszabadulás előtti tíz évfolyamát, 
részletes elemzéssel feltártuk a „politikai semlegesség" látszata mögött meghúzódó osztály
érdekeket, az ellenforradalmi kor fasiszta erőinek szolgálatát. Ez a „politikamentesség", 
„harmadikutasság" sokak szemében demokratikus színben tüntette fel a Vigiliát. Mint láttuk, 
teljesen jogtalanul. E hamis látszatoknak köszönheti, hogy még címét is átörökíthette a fel
szabadulás utáni évekre, 1946 decemberében jelentkezik újra XI évfolyamával. Beköszöntő
jében Sík Sándor — az új évfolyam felelős szerkesztője — az „új demokrácia" hívének vallja 
a Vigília köré csoportosuló politikai katolicizmust, hangsúlyozva, hogy azok voltak a múltban 
is, s a katolikus irodalom haladó hagyományaként jelöli meg —• többek között — a „katolikus 
reformnemzedék" alapította Vigiliát, mely — más katolikus folyóiratokkal összefonódva 
— „virrasztva és nevelve" harcolt „az egyre jobban ránkboruló sötétség ellen". 

„Megilletődéssel gondolunk — írja — arra a néhány fiatal íróra, Ballá Boriszra, Aradi 
Zsoltra, Possonyi Lászlóra, akik az első Vigília merész nekivágásával próbáltak belelendülni 
a világkatolicizmus irodalmának elevenítő sodrába és ezzel új medrét ásni a magyar irodalom 
innen is, onnan is elposványosodással fenyegető áradatának. Szemlénk neve és Possonyi László 
szerkesztői közreműködése közvetlenül is jelzi, mennyire magunkénak valljuk ezt a legfrissebb 
hagyományt."68 

Ez a „hagyomány" azonban — amint elemzésünk bizonyítja — a társadalom reakciós 
erőinek szolgálata, s semmi köze a demokráciához. A Vigília a felszabadulás előtti tíz évfolya
mával mindvégig a légraffináltabb eszközökkel, a legkifinomultabb módszerekkel szolgálta 
az uralkodó osztályok, a fasizmus érdekeit, s reakciós szerepet töltött be a magyar társadalom 
bizonyos rétegeinek — elsősorban a katolikus értelmiség egy részének — tévútra vezetésében. 

A Vigilia köré szőtt mítosz még napjainkban is tartja magát. 1960-ban, a Vigília 25 éves 
fennállását köszöntve, Sík Sándor, a folyóirat vallási jellegét domborította ki, erről az oldalról 
élesztgetve a Vigilia „politikamentességéről" szőtt legendákat. „Huszonöt éven át — han
goztatja Sík Sándor — szüntelenül előre néztünk, mindig a jobbat, a tökéletesebbet, a fejlődést 
akartuk szolgálni, minél gazdagabb irodalmat, minél fejlettebb társadalmat, minél mélyebb 
és egyetemesebb kereszténységet... Amit adtunk becsületes szándékkal, tiszta szívvel, egész 
erőnkből adtuk."69 

Mi most nem szólunk a felszabadulás utáni évfolyamokról — ezek elemzése egy későbbi 
munka feladata — s az ellenforradalmi korszak tíz évfolyamánál sem a „jószándékot" kívántuk 
elvitatni. A jószándék azonban ha a valóság hamis tükrözésén alapul, önmagában nem mente
síthet a reakciós erők szolgálatától, amiatt még a Vigilia — egyes szerzők minden szubjektív 
jószándéka ellenére — objektive teljes mértékben a fasizmus erőit szolgálhatta, mint ahogy szol
gálta is. E tíz évfolyam szerkesztői, szerzői közül sokan ma becsületes munkával szolgálják szo
cializmust építő hazánkat, s társadalmunk megbecsült tagjai. Talán felesleges hangsúlyoznunk-
hogy bírálatunk nem ellenük, hanem régi — talán még általuk is elfelejtett — nézeteiknekszól... 

A Vigilia régi évfolyamai könyvtárak mélyén porosodnak, cikkei, tanulmányai feledésbe 
merültek. Hatásúk azonban még ma is ott él észrevétlen, meghúzódva nagyon sok ember 
tudatában, akadályozva a mi társadalmunk eszméinek, tudatosságának térhódítását. Ha igenel
ni akarjuk a mát, szembe kell nézni a múlttal. Tanulmányunk e szembenézést, azaz a ma 
igenlését kívánja megkönnyíteni. 

67 Víg 1944 április, 123. 
68 SÍK SÁNDOR: Vigilia. Vig 1946 december, XI. évf. 4. 
69 SÍK SÁNDOR: A Vigilia 25 éves. Vig 1960. 109. 
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Pál Petőcz 

THE LITERARY THEORY AND POLICY OF THE PERIODICAL 
"VIGÍLIA" 1935-1944 

Already at its foundation, Vigília was closely related to the ideological offensive, to the 
"modernization" of the ideological front of the ruling classes which has set on upon the impera
tive impact of the world economic crisis of 1929—33 and already in the years of the 1931 
crisis, and evolved in wide dimensions in 1934—35, helping the second government of Gömbös: 
to the power. 
'.'% All articles and studies, nearly all literary compositions of Vigília are interwoven by 

mysticism. The contributors of Vigília regard the mystic way of life as the only one worth to 
live. This attitűdé in the given historical Situation is closely connected with the theory expressig 
and serving the véry essence of fascism and with the behaviour in which the myth — of the 
leader, of the race and of the blood — is exalted to a ruling principle. 

The literary policy of Vigília, its struggle led in the spirit of mysticism for monopolizing 
"catholic literature" assumed a definite form particularly in the years preceeding World War 
II. In the debate between urbanism and popularism tehese writers professed a "third way" and 
attempted to dissolve the antagonism between urbanists and popularists with the aid of a 
"new catholic mysticism", creating thus an "organically constructed" catholic literature. 

The "developrnent" of "catholic literature" was in the last analysis promoted by the 
press law of 1938. This law which liquidated every literary forum that could have been regar-
ded as "leftist" greatly contributed to the preponderance of the literary character of "Vigília". 
With the year 1938 those discussions of literary policy were begun on the columns of "Vigília" 
which, under the auspices of "catholic literature", set their main target the unification of 
literature. In this endeavour — in 1938 — these writers found themselves, first of all, confronted 
with the programme and the popularity of "popularists". So they had to find means to weaken 
the influence of the latter or to use them for their own purposes. To increase the influence of 
the "catholic literature" they did not refrain evén from the falsification and expropriation of 
the Hungárián classics. As a detailed analysis of the ten volumes published before the Liberation 
reveals, with the catchword "free of politics" and more than once in the disguise of democracy, 
Vigilia served with the weapons of literature the reactionary forces of society and the interests 
of the ruling classes. 
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