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A VIGILIA A HARMINCAS ÉVEKBEN
Szendrey Tamás tanulmánya

A Nemzetközi Összehasonlító Egyháztörténeti Bizottság által kiadott Világi mozgalmak a XIX.
és XX. század egyházaiban sorozatban Szendrey Tamás (Egyesült Államok) tollából tanulmány
jelent meg Katolikus szellemi megújhodás Magyarországon a harmincas években. A Vigilia cím
mel.

Tanulmányában a szerző megvilágítja a kor történeti hátterét. Az első világháború és a gazda
sági válság után az emberek figyelme a kulturális, társadalmi és vallási kérdések felé fordult,
A harmincas-évek fiatal író és értelmiségi nemzedéke bírálta az uralkodó rendszer társadalompo
litikáját és megújhodást sürgetett. A katolikus értelmiségiek ezenfelül a vallási élet elmélyítését is
siettették. Érdeklődésüketfelkeltette a nyugati, elsősorbana francia irodalom és szellemi élet. Az
újat kereső értelem, eszmélődés eredményeként született meg a Vigilia. _

"Egy új lap megindítása, különösen olyan korban, amelyre a társadalmi, politikai, valamint
szellemi, kulturális forrongás nyomta rá bélyegét, mindig bizonyos meghatározott eszmék ki
kristályosodását jelenti" - írja Szendrey. - A Vigilia kulturális és irodalmi folyóirat, 1935-ben je
lent meg először.Cikkeipen a szel1emi és erkölcsi megújhodást hangsúlyozta, a katolikus hagyo
mány felelevenítésével. A lap szerkesztői Aradi Zsolt, Balla Borisz és Possonyi László voltak.

A Viglia - Bal1a Borisz irányvonalának megfelelően- nem foglalkozott politikai kérdésekkel.
A szociális gondolat érvényesítése tekintetében azonban határozott álláspontot képviselt a pápai
enciklikák szellemében. Balla keveset írt a lapba, mégis ő volt il Vigilia és az egész Vigilia-mozga
lom fő mozgatóereje. 1932-ben Új világ, új tipusok (Magyar KuItúra,1932, 69. old.) cimű tanul
mányában kifejti, hogy "a süllyedő világban az új embertípus pozitív képviselője állandó értékek
megőrzéséretörekszik. Ennek eredménye a katolicizmus terjedése, a katolikus irodalom újjászü-
letése, a megtérések nagy száma." .

Az I935-ben megjelenő lap első számában Schütz Antal adta meg a Vigilia programját: "A ma
és a holnap között van - az éjszaka, a rémekkel, sejtelmekkel, reményekkel teljes éjszaka; s a haj
nalvárók és holnapépítők attitűdje - a virrasztás és őrtállás : vigília! Vigilia: az őskereszténység

szive-dobbanása; ifjúság, élet, tartalom, alakító erő. Elevenbe vágott és ott vibrált a lelkekben az
első indítás erejével az Üdvözítő »Vigilate« fölszólítása, mely végigzúg az evangéliumon ... Ez a
vigíliás szellem, és csak ez van hivatva elébe menni és elébe dolgozni a holnap nagy titkának."

1938-ban személyi változás történt a folyóira t szerkesztésében. Balla Borisz és Aradi Zsolt dip
lomáciai szolgálatba lépett, Possonyi László vette át a vezetést. A szerkesztőség munkatársai kö
zött a katolikus irodalmi élet olyan jeles személyiségei voltak, mint Harsányi Lajos, Mécs Lász
ló, Sík Sándor, Horváth Béla, Just Béla és Rónay György.

A leköszönő Balla Borisz búcsúnyilatkozatában szintén a lap hivatásával foglalkozik: "A Vigi
lia útja: a katolikus spiritualizmust kell hirdetnie minden formában, azok részére is, akik még tá
vol állnak tőlünk, de akik várják az általános tájékozatlanságban, hogy megismerjék az igazsá
got. (Non veni vocare justos, sed peceatores.) És politizálhatunk mindenütt, de a Vigilia hasábja
in ne politizáljunk. Aki Keresztes Szent Jánost, Szent Tamást, Szent Ágostont vagy Lisieux-i
Szent Teréz szellemét megérti, jó bástyája lesz it döntő pillanatban hitének; a katolikus misztika
művelése, kritikai ismertetése, mélységeinek feltárása maradjon továbbra is egyik legfontosabb
feladata e folyóiratnak."

Ez a tendencia a következő években is megmaradt. Bár a lap a második világháború idején is
megjelent, alig említette a háború eseményeit vagy következményeit, kivéve egyes irodalmi mű
veket. Ilyen volt Balla Borisz diplomata napló-kivonata és Mécs László Imádság a nagy Lunati
kusért cimű verse, amely szembeszegül a fasiszta ideológia terjedésével.

Érdekes figyelemmel kísérni, milyen külföldi és magyar írók szerepeltek a Vigilia lapjain: Paul
Claudel, Charles Péguy,. Jacques Maritain, Georges Bernanos, Franccis Mauriac, Gabriel Mar-
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cel, Sigrid Undset, Miguel de Unamuno, Henryk Sienkiewicz, Giovanni Papini, Paul Valéry,
Coventry Patmore, Francis Thompson és G. K. Chesterton, az európai katolikus irodalom szin
te valamennyi jelentős képviselője. A magyarok közül: Mécs László, Sik Sándor, Harsányi La
jos, Rónay György, Toldalagi Pál, Thurzó Gábor, Just Béla, Horváth Béla, Pilinszky János, Sin
ka István, Tűz Tamás, Jankovich Ferenc, Babits Mihály, Szerb Antal, Dallos Sándor, Sőtér Ist
ván, Gáldi László és Bóka László. Tehát olyan magyar irók és költők is, akik közül később töb
ben marxisták lettek. A Vigilia soha nem volt soviniszta. Possonyi László mutat rá visszaemléke
zéseiben, hogy nyitva állt a más vallási irányt és világnézetet képviselő írók előtt is.
. Mécs László szerkesztése alatt a lap igyekezett Magyarország bíráló lelkiismerete lenni. Erre

hivta fel írótársait is a Vigilia hasábjain : "Legyen a Vigilia az új Magyarországot akaróknak,
íróknak és olvasóknak harangtornya!"

"Az események meghiúsitották ezt az ábrándot - fűzi hozzá ismertetéséhez Szendrey Tamás -,
és bár a Vigilia túlélte a háborút, s 1946-ban újra megjelent Sík Sándor és Juhász Vilmos szer
kesztésében, a Mécs által megfogalmazott célkitűzést a háborút követő megváltozott körülmé
nyek között nem tudta megvalósítani. A Vigilill és a Vigilia-mozgalom csekélyebb szerepet ját
szott Magyarországon, mint régebben, és mint háború utáni szerkesztői vélték, mégis hű maradt
szellemi gyökereihez."

"Bár a lap 1946óta számos változáson és viszontagságon ment át, eredeti elkötelezettsége vál
tozatlan, ha nem is mindig tudja betölteni" - fejezi be tanulmányát Szendrey Tamás.
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KAZINCZY-BIBLIOGRÁFIA. A miskolci II. Rú
kóczi Ferenc Megyei Könyvtár és a Hermann Ottó
Múzeum közös kiadásában jelent meg Kazinczy
Ferenc irodalombibliográfiája. A nagy munkát
végző, szakavatott összeállító, V. Busa Margit két
feladatot is betölt: egyrészt szép jubileumi emléket
állít Kazinczy Ferenc halála 150. évfordulójának,
másrészt segítséget nyújt a Kazinczy-kutatásnak.
Sajnálatos tény ugyanis - az előszóban Fried Ist
ván emlékezetünkbe idézi -, hogy Kazinczyról,
irodalmunk szervezőjéről még nem készült rno
nográfia, teljes pályaképet adó életrajz. V. Busa.
Margit munkája tehát az első lépés e tekintetben: a
kezdetektől, azaz 1775-től 1980-ig összegyűjti és
rendszerezi a Kazinczy-irodalmat.

A kétezernél több önálló tételt tartalmazó anya
got évenkénti elrendezésben tálalja. azon belül pe
dig öt nagy csoportot állít fel: 1. Kazinczy önálló
kötetben megjelent saját művei és ismertetéseik ; 2.
periodikumokban megjelent művei és ismertetése
ik ; a kortársak munkáinak sajtó alá rendezése, az
általa írt bevezetések és ismerteiések ; 3. a megje
lent Kazinczy-fordítások; 4. a műveiről, fordítá
sairól és személyéről megjelent irodalom; 5. társ
szerzős művei, saját műveinek mások által történt
átdolgozása; végül a családjára vonatkozó adatok
közlése. Az irodalomtörténészeknek ekorszakot
tárgyaló monográfíái és tanulmányai közül csak
azokat vizsgálja, amelyek önálló fejezetet szentel
nek Kazinczynak. a periodikumokban viszont kü
lönösen azokat a cikkeket keresi, amelyeknek cí
méből nem derül ki. hogy Kazínczyval foglalkoz
nak (az ilyeneket annotálja is). A kötetben megje-
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lent rnűvek címe után a többszöri kiadások évszá
mait is megadja, valamint a tartalomjegyzéket is
közli, mert a sajtó alá rendező válogatása, csopor
tosítása, il művek többszöri megjelentetése egyben
irodalmi értékelést is bizonyít.

Az évek szerint történő elrendezés lehetövé te
szi, hogy figyelemmel kísérhessük a Kazinczy irán
ti érdeklődés hullámzását. Alig van év, hogy ne ír
tak volna róla, viszont egyes évek, főként az évfor
dulók nagyon termékenyek voltak. Születésének
100. évfordulója alkalmával olyan gazdag az
1859-60. év, hogy az egyes városok, helységek sze
rint kellett csoportosítani az ünnepségeket. meg-
emlékezéseket. .

Az ősszeállítást Névmutató egészíti ki, amely té
telszámok hiányában csak lapszámot jelez, ez
azonban a könnyen áttekinthető nyomdai elrende
zés miatt nem okoz nagyobb fáradságot az érdek
lődő olvasónak. A végzett munka nagyságára még
egy adat: az átnézett és rövidítés-jegyzékben kö
zölt folyóiratok, hírlapok és egyéb időszakos kiad
ványok száma csaknem 250.

Bevezető sorainkban két szerepét emeltük kl a
bibliográfiának. De van. illetve lehet egy harmadik
is: további hasonló szernélyi bibliográfiákra ihlet
heti az irodalomtudomány iránt fogékony kutató
kat.
(Kazinczy Ferenc. Bibliográfia. Összeáilitoua : V. Busa

Margit. Kiadja a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár és a
Hermann Ottó Múzeum. Misk olc. J.9R1. Sokszorositás.)
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