
bennünket egy magasabb létállapotba. Ugyanúgy, mint például amikor imádko
zunk. Ahogy a virrasztás, úgy a zene is azt a célt szolgálja, hogya lelkünkben él
jünk - nem az anyagi, halandó részünkben, nem az egónkban, hanem a valódi
énünkben, ami az Istennek a része. Ezért nagyon fontos napjainkban a zene, talán
fontosabb, mint bármikor máskor. Ma az emberek tudatosan materialisták, de ha
az ember zenét hallgat, ha valóban átadja magát a zenének, kilép ez egójából, és
egyszeruen nem lehet materialista. A zene szabadulási lehetőség saját kis énünk
től, a halandó részünktől,közelítés saját isteni részünkhöz, vagyis az Istenhez. A
zenének akkor van igazán létjogosultsága, ha olyan, mint az imádság, ha nem
mást, mint tiszta szeretet.

VATHY ZSUZSA

Vigilia, 1940.

Tisztelettel és elismeréssel gondolunk arra a folyóiratra, amelyik törékeny vilá
gunkban megér 70 évet. És milyen időkben! Említsük meg: 1940 augusztusában
megszűnika Napkelet, 1941-ben, Babits halála után a Nyugat, 1942 szeptemberé
ben a Kelet Népe. Az Illyés szerkesztésében indult Magyar Csillag sem érhette
meg a tíz évet.

Milyen volt a lap, amelyik a kultúra és a hit párbeszédét, a katolikus irodalom
megújulását és az egyházi gondolkodás korszerűsödésétszándékozott elmélyíte
ni? Találomra választottam ki az 1940-es évfolyamot - az indulás után a hatodikat.

Mai nyelvhasználattal azt mondanánk, esszével kezdődik egy-egy szám, né
hány oldalas tanulmánnyal a kultúra, a vallás, a filozófia, a tudomány valamelyik
területéről.Olyannal, ami valami okból erősen foglalkoztat bennünket. "Senki ne
legyen gőgös, azért, mert franciának született" - írta egy francia szerző. "Milyen
nemzeti szerencsétlenség az, ha nagy politikai változások idején informálatlan a
közvélemény" - panaszolja, akár máig érvényesen egy másik szerzö, HegedűsZol
tán azt írja: "A forrongás korszakát éljük. .. Az azelőtt tiszta fogalmak és eszmék
zűrzavarbajutottak. Az írók többsége hontalan lélekké betegül, elveszett időkben,
árnyalakok közt bolyong, a múltba menekül."

A Vigilia erőssége a VERSEK,ma úgy mondanánk: a versrovat. Kiemélt szerzői
Sík Sándor, Fodor József, Mécs László, Rónay György, [ankovich Ferenc, Tűz Ta
más, a húszéves Végh György. És költők a világ más országaiból: angol katolikus
költők, új itáliai költők, Villon, Chesterton... GONDOLATOK, MŰVÉSZET,

KÖNYVEK a további sorrend. S mert az 1940-es évben vagyunk, versben is, prózá
ban is vészjósolóan villan fel a háború közelsége. A történelem újra félelemmel, té
ves kijelentésekkel, sejtésekkellesz tele.

Nem más, Thomas Mann írja a kialakítandó, szociális felelősségű kultúrember
ről: "A szocializmus nem más, mint kötelességszerűelhatározása a kultúrember
nek" (Vigilia, 1940. április). Mauriac ugyanebben a számban: "Ugyanaz a kétség-
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beesés különböző ösvényeket keres." Szintén ebben a számban olvashatjuk még
Rónay György Bombavetók című versét, mondhatnánk, a háború előestéjén.

Pogány O. Gábor gondoskodik róla, hogya képzőművészetigényesen legyen
képviselve a Vigiliában - Koffán Károly 32 metszetét mutatja be az egyik év végi
számban. Demény János zeneesztéta többrészes tanulmányának köszönhetően

Bartók és Kodály (akik minden kűlönbözölelki adottságaik ellenére együtt indul
tak el a zenetörténelem új útján) állandó szereplői a folyóiratnak. "Bartók világa a
kozmikus létbe merülés; világvágy és világrettenet. Kodályé pedig az etikus szere
tet - írja Demény. - Egy szinten állnak, egyikre sem vethet a másik árnyékot, de
mindketten egymásra fényt."

Ritka ajándék az olvasók számára az 1940-esévfolyam "Magyar Barokk Huma
nisták" sorozata. Kezdődik Zsámboky Jánossal, folytatódik Oláh Miklóssal,
Szommer Jánossal és másokkal. Közöttük van Istvánffy Miklós is, a baranyai alis
pán fia, aki Esztergomban, azután Pádovában tanul. Nevét nem annyira versei,
hanem történelemkönyve őrizte meg (Bonfini munkájának folytatása), leginkább
azért, mert nemcsak megírja, hanem Zsámboky János közreműködésével ki is
nyomtatja! A "Magyar Barokk Humanisták" sorozat az olvasóknak olyan isme
retlen költőket, írókat, gondolkodókat mutat be, akiknek nem kevesebbet kö
szönhetünk, mint hogy Hunyadi Mátyás halálával Magyarországon nem ért vé
get, hanem majdnem száz éven át folytatódott a reneszánsz ihlette költészet,
irodalom.

Említsük meg: az egyik szám prózai írásai között találkozunk Ignácz Rózsa
könyvével, a megjelenés előtt álló Született Moldovában című regénnyel; a fiatal ma
gyar költők nevei között pedig Devecseri Gábor, Somlyó György, Karinthy Gábor
neve tűnik fel. A KÖNYVEK rovatvezetője Rónay György.

Különös élmény - a húszévesen publikáló és virtuóz formaművésznekígérkező
- Végh György verseit olvasni. Mintha Csokonait és Dsida Jenőt tekintené példa
képnek, bukolikus idill, természetszeretet, játék tölti be minden versét. Idézhetnék
az Együgyű szerelmes évődésből, az Új kedvest kereső dalból is, legyen mégis egyik el
beszélő költeménye, Az erdei tündér: "Gyönge füvek hajlongtak a talpam alatt s örö
mömben / víg dalokat fütyörésztem az erdei léha tücsöknek / megsüvegeltem a
tölgyeket, áldva az alkonyi szellőt."

Bóka Lászlónak több tanulmánya jegyzi a Vigiliát. A József Attiláról szólót Jó
zsef Jolán könyvének megjelenésekor írta (József Attila élete. Cserépfalvi, 1940).Az
írás ma is, a születés századik évében megrendítő. "Okos szívében jajgatott a világ
történelme" - indul ki egy idézetből Bóka, majd az elemzést elvégezve arra szólít
fel mindenkit: ne sirassuk tovább! Itt az ideje, hogy felépítsük emlékművét sírja
fölé!

Ez volna - a találomra kiválasztott - egy évfolyam a hetvenből. ítéljék meg
Önök, korszerű volt-e, világszínvonalú volt-e, örülhetünk-e, hogy volt? Pedig a
megjelent, az idézett, a megbírált szerzők közül sokat nem említhettem meg - köz
tük van Babits, Szabó Lőrinc, Jékely, Claudel, Mansfield és még sokan mások.
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