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Humánum, e'gyetemesség,
forma
(A Vigilia induláaa) *

1.

A Vigilia 1935 februárjában, a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepére meg
jelent első számának élén Schütz Antal professzornak, a magyar teológia egyik
legnagyobb egyéniségének bevezető írása olvasható. A cikk szerzóje az induló fo
lyóirat címében rejlő jelképek értelmét bon tja ki. Mit jelentett a kereszténység
legősibb korszakában és mit jelent ma, a lap indulásakor a vigilia fogalma ,
amelynek magyar megfelelőjevirrasztás, ébrenlét, éjszakázás?

"Vigilia: az őskereszténység szíve-dobbanása; ifjúság, élet, tartalom, alakító
erő" - fejtegeti Schütz Antal. "A hajnalvárók és holnap-építők" jellemző maga
tartása az őrtállás és virrasztás . A jövő hivatottjai számára magától.értetődőaz
"egyetemes foglalni vágyás" szelleme. Feladatuk megidézni a nagy múltat és sze
gődtetni a jelent. ,;Elébe menni és elébe dolgozni a holnap nagy titkának." Az ál
taluk őrzött lángnak világosságot kell adnia "minden világra született ember
számára.

A Schütz Antal cikkében jelképek által kifejezett törekvések Sík Sándornak a
Vi"gilia második, húsvéti számában megjelent írásában (A katolikus irodalom
problémájához) teljesednek ki és nyernek konkrét .megfogalmazást, Sík Sándor
szemléletére a nyíltság és nyítottság, gondolatainak kifejtésére a világosság és a
fogalmak egyértelmű meghatározása jellemző. _

Sík Sándor kiindulópontja a katolikus irodalom lényegének a sokféle katoli
kus és még "többféle nem-katolikus előítélettel és babonával szemben való meg
határozása. "Katolikus irodalomnak csak azt nevezzük - írja Sík Sándor - , ami
katolikus is, meg irodalom is egyszerre. "

• A tanulmán y elsősorban az első három évfolyam elemzésén alapu l.
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Megállapításához nyomban azt is hozzáfűzi, hogy "ez a semmitmondónak lát
szó meghatározás voltaképpen minden lényegest magában foglal és minden fél
reértés eloszlatására alkalmas, mindenki számára, aki evvel a két fogalommal
tisztában van". _

1',; tétel részletesebb kifejtése során válik nyilvánvalóvá, hogy Sík Sándor ép
pen azáltal, hogy a tömör meghatározásban rejlő alapelvekhez következetesen
ragaszkodott, hogy mindent "szó szerint" úgy értett, ahogy kimondott, milyen
sok téves, hamis és félrevezető járuléktól tisztította meg a katolikus irodalom fo
galmát. A magától értetődő dolgok tudatosításával nemcsak felszabadította, ha
nem nyitottá és vonzóvá is tette az önmagával valóban azonos katolíkus-iro
dalmat.

Érvelése szerint a katolikus irodalom legfontosabb célja sem lehet más, mint
az, hogy valóban irodalom legyen. Az írónak, amikor- ír, legelső kötelessége,
hogy képességeinek mértéke szerint a lehető legjobb művész legyen. "A kateli
kus irodalom - állapítja meg Sík Sándor - amennyíben igazán irodalom, éppen 
abban az értelemben az, amelyben minden más irodalom. Ha mégis tartalmat
akarok adni ennek a sokszor használt kifejezésnek, azt kell mondanom: katoli
kus az az irodalom, amely az irodalom eszközeivel kstclikus lelkiséget fejez ki.
Voltaképpen azt kell keresnem, melyek a katolikus lelkiségnek az írói alkotás
szempontjából legfontosabb és legjellemzőbb vonásai?"

A szerző gondolatmenetét követve nyilvánvaló, hogy ez a legfontosabb kérdés,
amely a tanulmányban fölvetődik. Minden további okfejtés jellege, iránya, célja
attól függ, hogy Sík Sándor miben látja, milyennek látja az irodalom eszközeivel
megnyilatkozó katolikus lelkiség lényegét.

Ebben a vonatkozásban is a legegyszerubb, leginkább kézenfekvőmódszert vá
lasztja, a "katolikus" szó etimológiájából indul ki és abból von le messzemenő

következtetéseket. "Katolikus annyit jelent, mint egyetemes. .. A katolikus hit
nem dogmák összessége, a katolikus morál nem parancsok és tilalmak kazuiszti
kája, s a katolikus élet nem bizonyos liturgiai cselekmények végrehajtásában áll,
amelyeknek nincs közük egyéb életmegnyilvánulásokhoz. A katolicizmus életfor
ma, éspedig totális életforma, amely az egész valóságot átölelni, alakítani, betöl
teni, átlelkesíteni igyekszik. Világfelfogás, amelyben benne van minden, ami em
bernek hozzáférhető;világérzés, amelyben elfér mindaz, ,ami az ember szívébe
felhatott' és világalakító lendület, amely mindent - külső és belső valóságot - a
Krisztus képére akar átformálni." .

Bár a katolikum ilyen jellegű meghatározása eleve ellene mond mindenféle fe
lekezeti vagy dogmatikus elhatárolásnak. Sík Sándor lapalji jegyzetében külön is
felhívja a figyelmet arra, hogy a katolikus irodalom jegyeinek megállapításánál
nem lehet döntő szempont az író felekezeti hovatartozása. "A katolikus ember
szemében keresztény és katolikus egyet jelent. Minél teljesebben ember és mi
nél mélyebben keresztény tehát egy nem-katolikus lélek, annál közelebb fog áll
ni a katolikumhoz, még ha nem is sejti azt. A katolikus tanítás szerint az egyház
lelkéhez tartozik (tehát valójában katolikus) mindenki, aki jóhiszeműen szolgálja
az Istent úgy, amint hite szerint az Isten kívánja. Ez megmagyarázza, miért ér
zünk sokkal katolikusabbnak nem egy tiszteletre méltó protestáns, sőt zsidó írót,
mint azokat, akik katolikusoknak vannak ugyan elkönyvelve, de életükben és
művészetükben a katolikumnak nyoma sincs, vagy akik katolikusnak vallják
ugyan magukat, de írásaikban a katolikumnak csak halvány sejtelmeit, nemegy
szer valóságos paródiáját adják."

Nagy hangsúlyt kap Sík Sándor tanulmányában - szintén az egyetemesség el
vének érvényesítése értelmében - a teljes valóság tudomásulvételének a gondo
lata. "A katolikus lélek (amennyiben igazán az) ösztönszerűen tiltakozik a való-
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ságnak mindenfajta megcsonkítása ellen. Az ő világnézete a mindenségnek - ér
zékelhetőnek és érzékfelettinek, emberinek és isteninek - értelmezése. Benne
van tehát, legalább kereteiben, Jehetőségeibenminden, ami van, és minden, ami
gondolható."

Az ilyen jellegű teljesség-igénynek természetes következménye a különböző

emberi magatartásformák iránt megnyilatkozó megértés és érdeklődés. "Magun
kénak kell, hogy érezzünk bizonyos értelemben minden valóságot és törekvést,
amiben a humánum jelentkezik - fejtegeti Sík Sándor. - Minden, ami emberi,
megértést és rokonszenvet vagy megértést és kiigazítást, mindenképpen megér
tést és kiegészítést találhat a katolikumban,' -

De nem szegődhet a katolicizmus egyetlen filozófiai vagy esztétikai irányzat
szolgálatába sem. "Kétségtelen, hogy az Egyház legkedvesebb gyermeke az Arisz
totelészre és Szent Tamásra épülő philosophia. perennis. mint amelyben legsze
rencsésebben tudta megtalálni a maga gondolatainak kifejezését, és amely leg
időtállóbban és legtermékenyebben képes magába fogadni az emberi gondolat
fejlődésének legújabb eredményeit is. De lehetne-e vastagabb tévedés, mint azt
állítani, hogy a platoni gondolatcsírák nem fejlődtek tovább a keresztény filozó
fiában, vagy hogy Szent Ágoston, Duns Scotus vagy a nagy misztikusok filozó
fiája nem katolikus?"

Ha az irodalmat átható katolikum valóban egyetemes életforma, világfelfogás,
világérzés, a világot átalakítani. kívánó lendület, annak - Sík. Sándor okfejtése
szerint - logikus következménye, hogy a katolikus művész számára nincs külön
vallásos művészet: "A vallásosság, a katolicizmus egész életét, minden élményét
átjárja, tehát ott lesz, egyszer láthatóan, ~ásszor láthatatlanul, kimondva vagy
kimondatlanul, de mindig érezhetőenés döntően minden alkotásban."

Az egyetemesség gazdagsága a típusok változatosságát foglalja magába. A kato
likum annyiféleképpen élhető át, ahány egyén van. Minél gazdagabb egy élettar
talom, annál nagyobb szüksége van határozott, erős formákra, hogy igazi életté
váljék. A formátlanság a saját súlya alatt való szétbomlást jelentené, megnyomo
rodást, önismétlést, halált. Az egyetemesség életigénye a legerősebb forma. "A
katolicizmusnak - állapítja meg Sík Sándor - az egyetemesség mellett másik lé
nyegi jellemzéje a minden' téren való kemény formáltság:a határozott formák
kultusze; hite, szeretete, átélése." A formák csak akkor válnak bénító kötöttséggé,
ha idegenek, egyéniségemmel ellenkeznek, azt megnyomoritják, ha kívülről, ön-
kényesen erőszakoljákrám. '

Mindebból az is következik, hogy tévedés volna a katolicizmusról mint készen
kapott világnézetről beszélni. Kereszténynek nem lehet születni, csak újjászület
ni, a lélek újjászületése pedig izgalmas, bonyolult, drámai tevékenység, amely
mindennap újra kezdődik, amelyben az ember újra és újra birtokba veszi, egyen
súlyba rendezi önmagát és a mindenséget.

Sík Sándor filozófiai, teológiai, esztétikai vonatkozásban egyaránt megalapo
zott és minden következtetésében végiggondolt tanulmánya nem programcikk
gyanánt jelent meg a Vigiliában, de a szerzőnek a katolikus irodalom legfonto
sabb kritériumait meghatározó, a fogalomnak új értelmet adó, radikális megálla
pításai igazolást adtak a Possonyi László szerkesztésében induló folyóirat új kez
deményezéseihez. A legmagasabb elvi és esztétikai követelmények érvényesíté
se, a katolikumnak mint egyetemes világfelfogásnak az értelmezése, a teljes való
ság és a legkülönfélébb humánus szándékok lllegértésének igénye olyan alap
elvek voltak, amelyek az új folyóirat arculatát és irányát is jellemezték. Mind
ezen felül, Sík Sándor tanulmányában a jelenségek újra átgondolásának elfogu
latlan bátorsága is olyan példa volt, amely nyilván ösztönzően hatott a Vigilia.
köré csoportosuló fiatal írókra és tudósokra.
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Azok a publicisták, akik korábban a magyar katolikus irodalom problémáival
foglalkoztak, többnyire konzervatív álláspontról fejtették ki nézeteiket akkor is,
ha ezt nem hangoztatták vagy nem is voltak annak tudatában. Ha a katolikus iro
dalom megújulásáról beszéltek, általában arra gondoltak, hogy a katolikus iroda
lomnak, ha haladni kíván a korral, bizonyos engedményeket kell tennie a mo
dern törekvések irányába.

Sík Sándor tanulmánya viszont, míközben visszaadta a fogalmak eredeti jelen
tését, kiemelte a katolikus irodalom problémakörét a konzervativizmus és a mo
dernség hamis alternatívájából. Azt az irodalmat, amelynek kifogyhatatlan témá
ja az ember mindennapi újjászületésének drámája, nem köthetik alapvető érde
kek a konzervativizmushoz, de a modernségnek sem kell engedményekettennie,
mert mindaz, amit létéből következően meg kíván oldani, saját formavilágának
kialakítására kényszeríti. Abban az egyetemességben pedig, amely elvileg min
den emberi megnyilatkozást magába foglal; minden modern gondolatnak és tö
rekvésnek is megvan a helye, ha valódi emberi szükségletből származik' és igá-
zán emberi problémára keres megoldást. .

2.

A Sík Sándor tanulmányában körvonalazott egyetemesség egyik legszembetű

nőbb megnyilvánulása a Vigilia hasábjain a korabeli európai (és amerikai) iro
dalom rokon jelenségeit befogadó figyelem és érdeklődés. Már az első évfolya
mokban bemutatják és részben elemzik Paul Claudel, Charles Péguy, Franceis
Mauriac, Julien Green, André Malraux, Miguel de Unamuno, Gertrud von Le
Fort, Sigrid Undset, Eugene O'Neill, majd Francis Jammes, André Gide, Paul
Valéry, Max Jacob, Jules Supervielle, Valéry Larbaud, Georges Duhamel, Jules
Romains, Jean Coctéau, Franz Werfel, Giovanni Papini, Gilbert Keith Chester
ton, Thornton Wilder, William Butler Yeats művészetét.

A Vigiliában megjelenő teológiai, filozófiai, esztétikai és világirodalmi tanul
mányok írói részint külföldi, részint hazai szerzők. Szent Domonkos világába
Georges Bernanos vezeti ge az olvasót, Aquinói Szent Tamás filozófiáját Jacques
Maritain elemzi, Szent Agoston portréját Révay József rajzolja meg, Morus
Tamás emlékét Boldizsár Iván idézi fel. Közreadják Henri Ghéonnak, a Nouvelle
Revue Francaíse egyik alapítójának a színpadról minta misztika kifejezőjéről

szóló esszéjét, valamint Stanislas Fumet-nek, a Temps Présents círmí baloldali
francia katolikus folyóirat szerkesztőjének A szenvedés értelmé-vel foglalkozó
tanulmányát. Hevesi Sándor Lope de Vega, Possonyi László pedig Calderon de
la Barca kapcsán értekezik a spanyol drámáról, Berczeli A. Károlya 18. századi
olasz filozófus, Giambattista Vico gondolatvilágát ismerteti. Reményi József, a
clevelandi egyetem tanára azt vizsgálja, hogy az amerikai pragmatikus világban
az értelmiség különbözó típusai miként értelmezik a lélek fogalmát. "Az ameri
kai költők közül - írja Reményi József - a lélekhez való visszatérést legmeg
rendítőbben az Angliában élő T. S. Eliot fejezte ki; ugyanakkor bizonyos, hogy
Thornton Wilder korábbi és Willa Cather későbbi regényeiben az állandó érté
kek szépsége, a metafizikai láthatár utáni vágy fontos szerepet játszik." Thurzó
Gábor a német katolikus irodalom helyzetét elemző tanulmányában szembeszáll
a német hivatalos .körök vádjával, amely szerint a német katolicizmus nemzet
közisége elárulta volna a nemzeti érdekeket. Az új német irodalom egyik leg
nagyobb eseményének a "neofita" Franz Werfel Musa Dagh negyven napja
címú regényét tartja. A könyv szerzőjéről megállapítja, hogy származásától,
múltjától függetlenül "az 'anima naturaliter christiana' már régen a katolikus
egyéniségek közé sorozta",
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A folyóirat szerkesztői a kelet-európai irodalmakban is megkeresték azokat a
részben múlt századi, részben újabb kezdeményezéseket, amelyek mint analóg
jelenségek saját törekvéseiket igazolják és erősítik. Bemutatják az orosz Vladi
mir Szergejevics Szolovjov, a lengyel Henryk Sienkiewicz és Julian Tuwim, a
román-Vasile Alecsandri, Mihail Eminescu, Lucian Blaga, a bolgár Elin Pelin, a
horvát Paula Preradovic, a szlovén Ivan Cankar műveit.

A tolmácsolást jeles közreműködőkvállalják, az első évfolyamokban szereplő

fordítók között ott találjuk Kállay Miklós, Hajdú Henrik, Szerb Antal, Possonyi
László, Íjjas Antal, Dsida Jenő, Gáldi László, Boldizsár Iván, Rónay György
nevét.

A magyar irodalom történetében korábban csaka Nyugat, valamint Kassák
Lajos aktivista folyóiratai töltöttek be olyan élénk közvetítő szerepet a hazai és a
külföldi irodalmak között, mint 1935-tőlaVigilia.

A század eleji nagy szellemi megújulás szervezője, a magyar irodalom fejlődé

sét meggyorsító és évtizedekre .meghatározó Nyugat elvben mindenre fogékony
volt, ami külföldön már értéknek számított. Egyaránt érzékenyen rezonált a na
turalizmus, parnasszizmus, impresszionizmus, szimbolizmus jegyében született
művekre. Kassák folyóirataiban, A Tettben és a Mában egymás mellett jelentek
meg a hazai és a külföldi aktivizmus legújabb képviselőinek versei, tanulmá
nyai, manífesztumai.és képzőművészetialkotásai.

A Vigilia európai tájékozódásában is az egészséges elégedetlenség szelleme
munkált. Akik .Claudel, Mauriac, Sigrid Undset és mások művei után nyúltak,
azok a lét teljesebb, intenzívebb, drámaibb átélésére törekedtek. Nem tudták el
fogadni, a korabeli hazai közfelfogást, amely a vallásosságot (és az azt kifejező

irodalmat) többnyire az érzelmes jámborsággal, kispolgári puritanizmussal vagy
a felekezeti elfogultsággal azonosította. A szerkesztők széles látókörű és elfogu
latlan tájékozódásának eredményeképpen ~ Vigilia volt egy évtizeden' át (a né
met megszállással bekövetkező betiltásáig) számos jelentős európai (és ameri
kai) író művének legfrissebb és legmegbízhatóbb hazai közvetítője.

,

3.

A Vigilia példája is azt mutatja, hogy minél határozottabb körvonalú tervekkel
indul egy új folyóirat, annál következetesebben törekszik arra, hogy a szellemi
élet (és azon belül az irodalom) múltjának értékelésében is a maga felfogását
érvényesítse. A folyóirat első évfolyamaiban megjelent irodalmi tanulmányok a
kódexirodalomtól kezdve a barokkon, a romantikán, a múlt század végi költésze
ten át egészen a legújabb történelmi regények bemutatásáig és a hazai irodalmi
élet bírálatáig a legkülönbözőbb témaköröket érintik.

Fábián István olyan kérdést tárgyal tanulmányában (Kódexirodalmunk és a
misztika), amelynek alaposabb vizsgálatára korábban nem vállalkozott az iroda
lomtörténetírás. Azt elemzi, hogy miként tükröződik kódexirodalmunkban az a '
folyamat; amelynek eredményeképpen a román kori skolasztikus szemléletet
egyre inkább a gótikában kifejezést nyerő misztikus vallásosság váltja fel. Meg
győzden bizonyitja, hogy a misztika terjedése a személyesebb jellegű, érzelmileg
elmélyültebb, az ember belső világát jobban figyelembe vevő felfogás térhódítá
sát jelentette. Etikum és esztétikum, mulandóság és végtelenség, reális életlátás
és élményszerű látomásosság egységét vázolja fel Angyal Endre a Koháry István,
a barokk ember című esszéjében. Rónay György arra keres feleletet tanulmányá
ban (Romantikus lélek), hogy az erkölcs, szerelem, házasság kérdésével kapcso
latban milyen álláspontot képviselt a romantikus felfogás. Komplex látásmódja,
nagy anyagismerete, intuíciós készsége legérettebb korszakának szemléletét elő-
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legezi. Irodalom és élet, stílus és életérzés, morál és életforma összefüggéseit
már a jelenségek egymásra gyakorolt kölcsönhatásában látja és érzékelteti. A
századforduló magyar költészetének fejlődésrajzát vázolja fel esszéjében (Új fé
nyek felé) Agoston Julián. Azokra a tünetekre figyel fel, amelyek a köznapiságba
belenyugodni nem tudó lélek lázadásának jelei,és azokat a tendenciákat mutatja
be főként Vajda János, Reviczky Gyula, Komjáthy Jenő költészetében, amelyek
már Ady lírájához, az égyénből kirobbanó, mindent elsöprő végtelenbe-törés
lendületéhez vezetnek, Magyar Bálint tárgyköre (Az új magyar történelmi regény)
alapos ismeretének birtokában a múfaj különböző típusainak kategorizálására
tesz kísérletet. Zolnai Béla esszéje (Biedermeier és idealizmus) a korszak hazai
irodalmi életének és konzervatív irodalomszemléletének éles kritikája. A szerző

szerint az akadémiai körök által támogatott kisszerű és sekély idealizmus helyett
a mai olvasó mélyebb világnézetet, megrendítőbb művészi élményt, magasabb
régiókba való emelést vár az irodalomtól. Kállay Miklós tanulmányában (Metafi
zika az irodalomban s a magyar irodalom metafizikátlansága) mint ellenpéldára
Madáchra és Adyra hivatkozik, és a két alkotó költészetének metafizikus voná
sait emeli ki.

4.

A művelődéstörténeti, néprajzi és művészettörténeti kérdések tárgyalása so
rán is a jelenségek reális elemzése jellemzi az induló Vigilia tanulmányait, sőt a
történeti témakörökkel kapcsolatban a konzervatív nézetekkel való szembefor
dulás káros hiedelmek és veszélyes tévtanok megcáfolására is módot adott.

Három tanulmány is bírálja a turánizmust, a magyarság eredetét mitizáló és
az ország politikai lehetőségeit irreálisan megítélő naiv és ugyanakkor veszélye
sen önáltató nacionalista elméletét, amely az első világháború utáni évek letargi
kus légkörében új erőre kapott, majd a faji-nacionalista áramlatok hatására még
virulensebbé vált (Avar Gyula: Miért veszedelem a turánizmus?, Csapody Csaba:
A turáni eszme kialakulása, Fehér Mátyás: Julián hétszézéves útja és a turenie
ták). Csapody Csaba alapos elemzést ad tanulmányában arról a folyamatról,
amelynek következményeképpen a magyar mondavilág színes romantikájából, a
félig értett és félreértett tudományos eredmények érzelmi alapon történő fel-:
használásával olyan politikai eszmévé vált a turánizmus. amelyben a túltengő

nemzeti öntudat, a hamis múltszemlélet és az irreális politikai elképzelések
egyaránt fontos szerepet kaptak, és amely tragikus végkifejletében a német faji
mítosz magyar változatává hasonult.

A Vigilia a közvetlen vitát is vállalta a német fajelmélet mítoszával. Közread
ják - Boldizsár Iván fordításában - a jezsuita Anton Koch Válasz Rosenbergnek
című írását, amely a német fajelmélet teoretikusának a kereszténységet támadó
tételeit utasítja vissza. Stark János tanulmánya (A Harmadik Birodalom történet
szemiélete) Alfred Rosenberg és a német fajelmélet más teoretikusainak
megnyilatkozásaival kapcsolatban a történeti érzék teljes hiányát, a tények
gátlástalan mellőzését, ·a fogalmak tisztázatlan voltát és a zavarosságot
emeli ki mint az új német irányzat történészeinek jellegzetes vonásait.
"Sokan talán megmosolyogják 'az új német történetírást és közben lebecsü
lik annak veszélyes voltát a keresztény és európai tradíciók szempontjából.
De ne felejtsük el - írja Stark János -, hogy akármilyen szellemi nívón mo-
zog is a nemzetiszocialista párt irányelveit követő történetírás, mégis oly egé
szen kivételes monopo-helyzetben van, hogy hatása a most felnövő német nem
zedékekre kétségtelenül igen nagy lesz."
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5.

A magyar művelődéstörténetnéhány feledésbe merült értékére is felhívják a
figyelmet a folyóirat munkatársai. Rónay György a humanista műveltségű, Ran
sanust kiadó, naptárszerkesztő, jogtudós Pécsi Lukács 1591-ben, Nagyszombat
ban kiadott pedagógiai munkáját, a Keresztény szüzek tisztességes koszorújá-t
mutatja be, amely magyar földön elsőnek foglalt állást, külföldi törekvések
visszhangjaként, a nőnevelés intézményessége mellett. Szerb Antal pedig a ma
gyar művelődéstörténet egyik legvitatottabb művét, a folklorista, múvészettörté
nész Ipolyi Arnold nagyváradi püspök 1854-ben kiadott Magyar mythologiá-ját
ismerteti, amelynek értékelése körül a legszélsőségesebb vélemények hangzot
tak el és nyertek megfogalmazást. Szerb Antal elsősorban abban látja a tudós vá
radi püspök érdemét, hogy az ősmagyarok hitvilágátnyomozva saját kora népi
szokásait, meséit, szólásait gyűjtötte össze és rögzítette az utókor számára.
Egyetértéssel idézi Tolnai Vilmos szavait, hogy miközben Ipolyi Arnold a ma
gyar mitológiát akarta feltárni, megtalálta helyette a magyar folklórt. .

Sándor István esszéje (A magyar falu szellemtörténete) a művelődéstörténet és
a folklór határterületeit érinti. A szerző két (látszólag ellentétes) megállapítás
feloldására tesz kísérletet. Miközben alapelvként vallja, hogy a népi kultúra is
állandóan változik, mert nem hagyták és nem hagyják érintetlenül a magyar pa
rasztság életében bekövetkezett átalakulási folyamatok, gazdagon dokumentálja
azt a megfigyelést, hogyajelenkorig (vagy legalábbis a világháború végéig) a ka
tolikus barokk határozta meg a magyar falu szellemi létét. Véleménye szerint a
falvak vallásos hitének, egyházi életének, népi rítusainak, könyvkultúrájának
világa {részben folklorizálódva, részben megmerevedett, formálissá vált örökség
ként) megőrizte a barokk hagyományokat. Megállapításaiból következően an
nak, aki a magyar falu művelődéstörténetét kívánja feltárni, a barokk tradíciók
elemzésével kelJ kutatásait kezdenie. Ortutay Gyula A magyar falukutatás új
útjai című tanulmányában a korábbi kísérletek és kezdeményezések kritikai
összefoglalása után a jelen feladatait körvonalazza. Halaszthatatlan követelmény
9. magyar parasztság történeti és jelenkori állapotának szociológiai, etnikai vizs
gálata. Ahhoz, hogy a falu létét akár történeti, társadalmi, akár néprajzi vagy lé
lektani síkon ábrázoljuk, eleve le kell mondani minden előre kialakított feltéte
lezésről vagy elvrendszerről. A falukutatásnak nem lehet célja a részletekbe
merülés, a falut egész struktúrája és funkció-rendszere összefüggéseiben kell
megragadnia. "A falu-élmény, a közvetlen és huzamos falu-kutató munka ráéb
resztett a falu bonyolult valóságrendjére,a társadalmi, népí erők szétválaszt
hatatlan kapcsolataira ~ írja Ortutay Gyula. - A változó, bomladozó, régi össze
függéseit fölcserélő falu a lelkiismeretes és tiszta munka gyors elvégzésére sür
get. A gyors idő nem könyörületes, ha sokáig habozunk, majd azt sem tudjuk,
hogya .magyar történet, a magyar kultúra egyik értékes erőforrásamit is jelen
tett és mit jelenthet még számunkra!" Ortutay Gyula tanulmánya arra is felhívja
a figyelmet, hogy milyen fontos volna a népi vallásosság lélektanának elemzése.
"Ezek a kutatások teljesen más megvilágításba helyezhetnék a csupán józannak,
reálisnak hirdetett parasztságunkat, és egyben jobb megértést nyújtanának a
hiedelemvilág, mágikus, vallásos aktusok kérdéseinek is." A Vigilia első évfolya
maiban már ebben a vonatkozásban is történnek fontos kezdeményezések. Bá
lint Sándor tanulmányai (A katolicizmus és a magyar népiség, A magyar vallásos
néprajz problémái) liturgia és népszokások, gregorián és népdal, egyházi szöve-

.gek és vallásos népköltészet összefüggésének és kölcsönhatásának kérdéseit ve
tik fel, továbbá arra figyelmeztetnek, hogy a nép körében bizonyos folklorizációs
folyamat a vallási élet gyakorlásának területén is kialakult. "A helyi vallásos
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gyakorlatban, a népies liturgiában, az egyházi év lokális megszentelésében sok
szor találkozunk olyan megnyilatkozásokkal, amelyeket hivatalos előírásokban

hiába keresünk - állapítja meg Bálint Sándor. - A vallási népszokásokban a régi,
hivatalosan ma már elavult vallási gyakorlatnak számos formája kövült meg és
szűkebb körben ma is-kötelezd erővel hat ... Természetes, hogy az efféle jelen
ségek csak régi, zárt, azonos gyökerű emberközösségeknél lehetségesek, ame
lyeknek stílusformáló ereje éppen a hagyományok kultusza."

6.

Somogyi Antal Krisztus a modern egyházművészetben című tanulmánya abból
a megállapításból indul ki, hogy a mai egyházművészetcélja az örök katolikum
új átélésének a kifejezése. Az alaptétel részletesebb kifejtéséből,valamint a Vigi
lia más képzőművészetivonatkozású írásaiból (Fiala Ferenc: A kstolikus temp
lomépítészet örök irányai, Nagy Zoltán: A magyar egyházművészet új arca) az
'derül ki, hogy ennek a megállapításnak értelmezésében és gyakorlati alkalmaza
sának kérdésében távolról sem volt egységes sem a művészek, sem a hivők véle
ménye.

A katolikumot (Sík Sándor tanulmánya figyelmeztetett már erre) minden egyé
niség másként éli (és élheti) át, az örök katolikum új átélése, illetve annak mú
vészi kifejezése ismét mást és mást jelenthetett a legkülönbözőbb egyéniségek és
az egyének rokon elveket és hasonló művészi felfogást valló csoportjai számára.

Abból a/ szenvedélyes hangból, amellyel a Vigilia. munkatársaí, a modem
templomépítészet (városmajori, pasaréti) tervezőinek, kivitelezőinek (Arkay
Aladár, Arkay Bertalan, Rimanóczy Gyula) és a hasonló szellemű egyházművé

szeti alkotások létrehozóinak (Aba' Novák Vilmos, Molnár C. Pál, Sztehló Lili,
Ohmann Béla, Vilt Tibor) törekvéseit védték, arra lehet következtetni, hogy az
újabb irányzatok még mindig szívós ellenállásba ütköztek. Az új arculatú ma
gyar egyházművészet teoretikusai azt vallották, hogy a múlt századból örökölt
eklektikus-történeti irányzat uralmát, amely eleve lemondott egy valóban 'Új stí
lus megteremtéséről, és megelégedett 'elmúlt stílusirányzatok elemeinek alkal
mazásával, olyan új áramlatnak kell felváltania, amely a huszadik század embe
rének lelkiségét fejezi ki és tudatosan felhasználja az új technikai lehetőségeket.

7.

Az új zenei törekvések ügyében is egyértelmű álláspontot képviselt az induló
Vigilia. Munkatársainak tanulmányai Bartók Béla és Kodály Zoltán művészetét

értékelik a folyóirat hasábjain (Haics Géza: A korszellem spirituális hatóereje a
modern zenében, Demény János: Bartók és Kodály művészetének korszakos jelen
tősége, Bartók Béla világa, Kodály Zoltán útja).

8.

Miközben a Vigilia a korszak számos jelentős külföldi írójának és tudósának
művét magyar fordításban mutatta be, és fontos új áramlatok közvetítőjévévált,
fokozatosan kialakította hazai munkatársi gárdáját is azokból az alkotókból, aki
ket a humánum, az egyetemesség és a magas formai követelmények igénye a fo
lyóirat körébe vonzott. Az első évfolyamokban többek közt Babits Mihály, Rar-
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sányi Lajos, Sík Sándor, Kocsis László, Rozványi Vilmos, Mécs László, Rónay
György, Toldalagi Pál versei, Dallos Sándor, Possonyi László, Balla Borisz, Ber
czeli A. Károly, Íjjas Antal, Just Béla, Aradi Zsolt, Ignácz Rózsa, Thurzó Gábor
prózai írásai jelentek meg.

A továbbiakban is úgy bővült a Vigilia munkatársainak köre, hogya folyóirat
eredeti arculata nem változott meg, hanem új színekkel és árnyalatokkal gazda
godott. Az első évtized költői között ott találjuk (a már említetteken kívül) Pável
Agoston, Reményik Sándor, Bartalis János, Várkonyi Nagy Béla, Fodor József,
Gulyás Pál, Szemlér Ferenc, Horváth Imre, Jankovich Ferenc, Vaád Ferenc,
Horváth Béla, Tűz Tamás, Végh György, Pilinszky János, Vidor Miklós, Rába
György; az elbeszélők között Tersánszky J. Jenő, Tamási Aron, .Sinka István, Ko
dolányi János, Molnár Kata, Márai Sándor, Passuth László, Kádár Erzsébet, Ké
zal Béla, Ottlik Géza, Örley István, Sőtér István, Mándy Iván, a tanulmányírók,
esszéisták, kritikusok között pedig Benedek Marcell, Alszeghy Zsolt, Kolozsvári
Grandpierre Emil, Zimándi Pius, Makay Gusztáv, Vas István, Bóka László,
Kovalovszky Miklós, Vajda Endre, Lovass Gyula, Rezek Román, Kéry László
nevét.

Ottlik Géza a Vigiliában
Szerkesztőségünk természetesen Ottlik Gézát is megkérte, írja meg a Vigiliá

val kapcsolatos emlékeit. Erre, betegsége után, lábadozva, nem tudott vállalkoz
ni. Élőszóban azonban elmondta, hogyan került kapcsolatba lapunkkal. Ez az
adalék egyben kiegészítése annak a tanulmánynak, mely Ottlik Géza és a Vigilia
címmel jelent meg egy régebbi számunkban. Emlékeinek felelevenítéseazért is
fontos, mert visszaidézte a korán elhunyt kitűnő esszéistát, Lovass Gyulát is, aki
a harmincas-negyvenes évek fordulóján a lap egyik legígéretesebb, legszélesebb
látókörű munkatársa volt.

1942-ben, a rádióban olvasta fel Vegyészek .című elbeszélését. A felolvasás
után Lovass Gyula elkérte a novellát a Vigilia számára. "Nem baj, hogy másod
közlés lesz?" - kérdezte Ottlik, de Lovass, a kitűnő irodalomértő eloszlatta két
ségeit. Így a Vegyészekkel vette kezdetét Ottlik Géza és a Vigilia termékeny kap
csolata, melynek egyebek mellett olyan fontos állomásai voltak, mint a lapunk
ban közölt Minden megvan és a Kosztolányi-esszé.

Ottlik Géza azt is' elmondta, hogyaVegyészeket keresztény szellemiségű írás
nak érezte. Ha föllapozzuk a novellát, mely egy fantaszta tervezőről szél, aki ki
akarja termelni a levegőt, rögtön belátjuk vélekedése igazságát, hiszen a történet
narrátori így vonja meg az események mérlegét: "De van valamilyen hatalom,
amelyik mi magunknál is jobban ügyel lelkünk méltóságára: s amit mi gyarló
tévetegen kirakosgatunk, azt ő rendre eligazítja."

Szeretettel köszönti az ötvenéves Vigiliát és eredményes munkát kíván a
következő ötven évre.
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