
AVIGILIA
második évfolyamát kezdi ezzel a köte
tével. Megilletődve állunk meg egy percre
a nyolcszáz oldalas tavalyi évfolyam előtt,

amely két tényt bizonyít a legnagyobb ha
tározottsággal. Az első az, hogy anagy
szellemi versenyben Magyarország sohasem
marad alul, a magyarság mindig ki tudja
termelni magából azokat az örök és korszerű

értékeket, melyeket az európai szellem tisz
telt és emelt magasra. Kevés külföldi folyó
irat veheti fel a versenyt a Vigilia köteteivel,
most, hogy az első éven túl vagyunk, el
mondhatjuk, hogy nemcsak az utódállamok
ban, azok nyelvén nem találni párját, de tar
talmának és külsejének harmonikus egységé
vel a nagy európai folyóiratok között is az
első sorban áll. A második tény nem kevésbé
örvendetes. Rácáfol azokra, akik a magyar
közönséget s általában a közönséget «le
nézik» s nem hiszik el, hogy a jó, magas szín
vonalú s a szép mindig megtalálja útját azok
lelkéhez, akik valamiképen mindig rezo
nálnak rá. Hogy a Vigilia Magyarország és
a külföldi államok magyarságának körében
oly sikert ért el, azt legnagyobbrészt annak
köszönheti, hogy volt és van egy, ezekre az
értékekre szomjas, megértő közönség, amely
nem sajnálta az áldozatokat, meglátta a
Vigilia értékeit és felemelte azokat. Most már
nyugodtan és biztosan megyünk a további
úton. A mozgalom, amelyet elindítottunk,
meg nem állhat. S az, amelyet a Vigilia
reprezentál az irodalomban, filozófiában,
esztetikában, misztikában, amit az Uj Kor
jelent az aktualitásokban, azoknak örök
fénybe állításában, kezdi meghozni gyümöl
csét. A nagy és nehéz utat járt elődök nyomá
ban, mindenütt tiszteletben tartva a kato
likus tradició, a humanizmus és magyarság
bennünk egységben élő értékeit, szerény
munkásságunkkal szeretnénk hozzáépíteni
ahhoz az épülethez, amelynek elkészül egy
szer hatalmas kupolája is.

A Vigilia e húsvéti kötete ugyanolyan
gazdag tartalommal jelenik meg, mint a



többiek. Nagy sajnálattal kell azonban jelen
tenünk, hogy a megígért cikkek közül nem
mindegyik fért be hatalmas anyagánál fogva
a jelenlegi kötetbe s azokat csak a következő

számckban tudjuk hozni. Igy kimaradt Pietro
Mignosi Szolovjev öröksége című nagy
szabású cikke, P. Bruno de Jesu Marie tanul
mányának folytatását is a nyárra hagytuk.
Ugyancsak elmaradt Antonio Widmar
essay-je a modern olasz katolikus irodalomról
és Kisbán Emil tanulmánya aPálosokról.
Nélkülözni fogják olvasóink Gertrud le Fort
verseit is, kinek oly gyönyürű regényét csak
mult köteteinkben fejeztük be. Külön örö
münkre szolgál, hogy közölhetjük a világ
hírű francia írónak, Franccis Mauriacnak,
Nagycsütörtök című művét, amely nemsokára
teljes egészében a Szalézi művek kiadásában
a könyvpiacra is kerül. A fordítás kitűnő

munkáját Sprenger Mária Mercedes végezte
el. Kérjük, ismertessék meg barátaikkal
a V i g i l i á t és amellékelt megrendelőlapot

használják fel.

vÁ G ] A K I ezt a megrendelőlapot, írja rá pon
tos eimét és helyezze be egy borítékba és
küldje el a V IG I LI A kiadóhivatalának eimére.
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