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BARTOK A VIGILIABAN

Több ízben is idéztük már a Vigilia egyik alapító főszerkesztőjének, Possonyi Lászlóna k azt a
nyilatkozatát , melyben ar ról szól, hogy az új folyóira t rendkívül tág programmal indu lt, integ
ráini szándékozta a haladó keresztény törekvéseket éppen úgy, mint a legkülönfélébb műv é szeti

jelenségeket. Ezeket azo nban nemcsak ismertetni kellett a lap olvasó ival, hanem bele kellett őke t

ágyazni koruk eszmevilágába . Aligha lehet tagadn i, hogy Bart ók életműve kívánta ezt az elemző

ért ékelést, hiszen hosszú ideig botrányköve volt a konzervatív ízlésnek. Kétségbe von ták tehetsé
g ét, emberségét és magyarságát. Amikor az el ső világháború után , a felfokozott nacional ista
han gulat közepette tanulmán yt írt a Zet tschriftfűr Musikwissenschaft cim ű berlini folyóiratban a
Hun yad megyei románok zenei dialektu sáról, hosszú sajtóháború kezd őd ött hazafiatl anságáról,
s ebbe a szenvedélyes polémiába meglehetősen negat ív hangon szólt bele a Nemzeti Újság is. Ma
már , megfelelő történeti távlat birtokában , elmondha tjuk, hogy a keresztény szellemű saj tó na
gyobbik része meglehetős ellenszenvvel, sok fenntar tással fogadt a azoka t az újító rn ű v é szi törek
véseket , melyeket legpregnánsabb an Bartók Béla, Ady Endre és a "Nyolcak " nevével jelölhe
tünk . S ezek a fenntartások , kimondva-k imond atlanul , tovább éltek a húszas-harmincas évek
ben is. Ezért értékelhetjük rendkívül nagyra az indu ló Vigiliának azt a gesztusát, ahogy egy kor
szerűbb keresztény szemlélet jegyében fordult a század modern m űv é szete felé. Ez a nyitott ság
részint abból a felismerésből eredeztethető, hogy a harmincas évek katolikus közvéleményében
megérett a felismerés: az emberi tevékenységben és a rn űv é szetben is vannak, lehetnek olyan ta
lálkozási pont ok , melyek mentén ha ladva hivő és nem hivő közös eszményeket talál.
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