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A Vigilia indulása
Köztudomású, hogy a francia szellemiség az újkorban meghatározó
szerepre tett szert egész Európában. így a francia katolicizmusnak
is döntő szerep jutott a 20. század első felében. A századforduló
szekularizációja (egyház és állam szétválasztása, az egyházi élet,
oktatás elnyomása stb.) után - főleg az első világháborút követő
években - a francia egyházpolitikai helyzet javult. Közben a múlt
századi pozitivizmus és egyházellenes ideológia is kezdett átala
kulni: Bergson filozófiája, a katolikus szellemű gondolkodók és a
konvertita írók, költők példája új helyzetet teremtett, amire felfigyel
az 1906-ban Párizsban tartózkodó Ady is. Az új misztika, a "lázas
istenkeresés" szele megérinti, és ezeket jegyzi fel: ,,5 az irodalmi
kávéházakban kacagnak a kócos fiatalok, ha egy-egy megtérés hírét
hallják. Csak a súlyosabbja érez egy pillanatig halálos hideget a
szívében. Ó, jaj, mindnyájunkat fenyeget a veszedelem, hogy egy
szép napon elfáradunk és istenfélők leszünk." Vezér Erzsébet Ady
Endre című könyvében hozzáfűzi: "Párizsból hazatérve azután írja
le először Isten nevét versében."

Néhányszor már-már, szinte hittem,
Néhányszor megjelent az Isten...

(Sötét vizek partján)

Király István Ady Párizsával kapcsolatban a "neomisztika
pusztításáról", "az istenkeresés tornádójáról" beszélt, némileg iro
nikus hangnemben. A tényt azonban nem lehetett tagadni. Ha va
laki elolvassa Raíssa Maritain Nagy barátságok című visszaem
lékezéseit, találkozik a francia újkatolikusok (gondolkodók, írók,
művészek) neveivel, akik a Maritain házaspár meudoni lakásának
látogatói voltak, illetve akik Maritainék és barátaik "pálfordulásá
ra" hatással voltak.

Péguy, Psichari (Renan unokája), Bloy (a Maritain házaspár ke
resztapja), Rouault, Cocteau, Fumet, Gilson, Gabriel Marcel, Ser
tillanges, Julien Green, Clérissac, Mounier ... - folytathatnánk a
sort. Valamennyien így vagy úgy, a Maritain-körhöz tartoztak, il
letve az újkatolikus szellemiséget képviselték. Természetesen nem
feledkezhetünk meg a három "nagyról"; Claudel, Bernanos, Mau
riac az újkatolikus francia irodalom világhírű alkotói voltak már
a harmincas évek derekán.

Raíssa Maritain így emlékszik vissza Bergsonra:
.Péguyvel, Sorellel és Ernest Psicharival korán odamentünk

(Bergson órájára), hogy biztosan kapjunk helyet. (...) Nem a szno
bizmus hozta ide a nagyszámú hallgatóságot, mint ahogy sokan
hajlamosak lennének hinni, hanem egy csalhatatlan ösztön. Bizo-
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Bergson hatása

Könyvről könyvre,
(márc.16. és ápr.t-i

jegyzetek)

nyosan nem mi voltunk az egyetlenek, akiknek Bergson visszaad
ta a szellem örömét, visszaállítván a metafizikát régi jogaiba. (...)
Bergson szertefoszlatta az áltudományos pozitivizmus metafizika
elleni előítéleteit, a szellemet visszahívta eredeti működéséhez,

alapvető szabadságához."
Bergson hatástörténete külön tanulmányt érdemelne. Francia

országon kívül is jelentős befolyásra tett szert. Dienes Valéria a
College de France-ban hallgatott Bergson-előadásokra vezette vissza
későbbi megtérését. Nemcsak Bergson műveinek fordítója és ismer
tetője lett, hanem Bergson eszméinek helyes tolmácsolásával közvet
lenül is hatott barátjara, Babits Mihályra, majd Prohászka Ottokárra.

Babits 1933 tavaszán Bergson új könyvével, Az erkölcs és a val
lás két forrásával foglalkozik, és örömmel köszönti a várva várt
munkát, hiszen - mint vallja - "az elsők között voltam, akik
nevét Magyarországon leírták". Bergson a misztikusok tanul
mányozása során eljut a Szeretet-Istenhez, majd elérkezik a keresz
ténység küszöbéig. (Csak az üldözött zsidókkal vállalt szolidaritása
miatt nem veszi fel halála előtt a katolikus keresztséget.)

Amikor tehát a Vigilia megindul, a magyar értelmiség egy ré
sze ismerte nemcsak a katolikus lapokból, de más folyóiratokból
(így a Nyugatból) is a francia szellemi megújulást. Már 191D-ben
Babits egy jelentős tanulmányt tett közzé aNyugatban Bergson
filozófiájáról. (Ezt a tanulmányt Dienes Valéria franciára fordította
Bergson számára, aki szerint Babits írása egyik legjobb összefog
lalása volt eszmevilágának.)

Nem szólva itt Rimbaud-ról, a "vad misztikusról", akinek Vil
lanások (Illuminations) című prózaversei "termékenyítő" hatással .
voltak Claudelre, a kamaszköltőre: éppen Paul Claudel 1886-os
megtérése indította el a megtérések sorozatát. 1886 karácsonyán a
Notre Dame-székesegyházban tartott vesperás alatt érte a kegye
lem villámcsapása. 1913-ban így emlékezett vissza megtérésére:
W" Én is akkor, 18 éves koromban, Pirusz és Babilon foglya vol
tam, Párizs legsötétebb sikátoraiban bolyongtam úgy, hogy a
Saint-Jacques utca és a Faubourg-Poissoniére utca helyett Pokol
utcát és Kétségbeesés utcát olvastam a táblákon..." Caudel leírja a
századforduló francia légkörét: a pozitivizmus, a monizmus, a
mechanicista világszemlélet, a szcientista ideológia pöffeszkedett
a katedrákon: ezt töri meg csakhamar Bergson filozófiája és a
nyomában elinduló spiritualista irányzat. Claudel Magnificat-já
ban majd így énekel:

Aldott légy, hogy megszabadítottál bálványaimtól,
és így most már Rajtad kívül nem imádok
se Ízisi, se Osirist, se az igazságosságot, se a Haladást,
vagy az Igazságot, vagy az Istenséget, vagy a Természet
törvényeit, vagy a Mavészetet, vagy aSzépséget...
senki mást, egyedül Téged!
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A magyar katolicizmus
és a Vigilia

A Vigilia szellemisége

Claudellel kezdődik tehát a sor; kezdetben a Vigiliában leg
többször az ő nevével találkozunk. Persze, mint majd látjuk 
erre csak az utolsó évtizedben derült teljes fény -, Claudel meg
térése nem volt olyan "pontszerű", amint azt ő maga is érzékel
tette egyes írásaiban.

A harmincas évek derekára tehát, amikor a Vigilia elindul, a
francia katolicizmus, a filozófia-teológia és az irodalom Európa
szerte szétsugározza a katolikus szellemiséget. Ugyanakkor más
európai országokban is a nagy katolikus irodalmi reneszánsz ta
núi lehetünk: Papini, Sigrid Undset, Chesterton, Gertrud von Le
Fort... a katolikus szellemiség újjászületését eredményezik.

Ennek a katolikus irodalomnak ad elsősorban fórumot az 1935
februárjában elinduló Vigilia (szerkesztik: Aradi Zsolt, Balla Bo
risz, Possonyi László). Csakhamar a szerkesztőkhöz csatlakozik,
illetve részben felváltja őket Horváth Béla és Just Béla. Ez utóbbi
a francia újkatolikus irodalom kiváló ismerője. 1935-ben a Magyar
Kultúra "könyvtára" sorozatában megjelenik A modern francia ka
tolikus irodalom című könyve, amelyről csakhamar Gabriel Asztrik
ír ismertetést a Magyar Kultúrában. Itt rögtön megjegyzem, hogy
Bangha Béla kéthetenként megjelenő lapja, a Magyar Kultúra is
gyakran foglalkozott a francia katolikus irodalommal és szellemi
séggel. Borbély István például az 1935-ös évfolyamban kétrészes
cikket ír "a katolikus Franciaországról"; ebben nemcsak a nagy
írókat emlegeti (Claudel, Mauriac), hanem a korabeli nagy misz
tikusokat is (Lisieux-i Szent Teréz, Charles de Foucauld), vala
mint beszámol a Belgiumból elinduló és Franciaországban is szé
lesen kibontakozó JOC-ról, a Keresztény Ifjúmunkás Mozgalom
ról. A Magyar Kultúra 1935-ös évfolyamában ismertetik a Semjén
Gyula fordításában megjelent Selyemcipát, Claudel remekművét.

de alapos, kétrészes tanulmány jelenik meg Péguyről is Just Béla
tollából. Persze, Papini vagy Gertrud von Le Fort művének is
mertetésére is sor kerül.

Mi újat hozott tehát a Vigilia, amelynek első számai túlnyomó
részt a francia újkatolikus gondolkodókat (első helyen Maritain
tomizmusát) és írókat, költőket ismertetnek? Mindenekelőtt szem
beötlő, hogy - például a Magyar Kultúrától eltérőert - szinte
alig foglalkozik politikai-közéleti aktualitásokkal. Az irodalom, a
művészet, a lelkiség és a misztika mellett csupán néhány tör
ténelmi tanulmány jelenik meg. Kivételt képeznek az olyan írá
sok, mint A Harmadik Birodalom történetszemlélete (Stark J.) vagy
Miért veszedelem a turánizmus? (Avar Gy.) Az ilyen tanulmányok
ból sejthetjük meg a feltörő nemzetiszocializmus fenyegető veszé
lyét, a turánizmus áltudományos ideológiájának terjedését.

Schütz Antal beköszöntő cikkében próbálja meg érzékeltetni a
Vigilia szellemiségét és programját: "Orállásban és virrasztásban
várni az Úr Krisztust. Minden történelmi kornak ez a legmélyebb
értelme, és minden történelmi fordulónak ez az igazi föladata:
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Költészet és kritika

A "metafizikátlanság"
pótlása

éber virrasztásban várni s elszánt készüléssel és útkészítéssel fo
gadni az Úr Krisztust..." Ez a "vigiliás" szellem, mondhatnánk,
igazában minden keresztény mozgalomnak, kezdeményezésnek,
lapnak sajátossága. A virrasztás és őrállás, a húsvéti misztérium
ünneplése egyetemes keresztény küldetés! Mi tehát a specifikus?

Egy kicsit többet megtudunk a Vigilia célkitűzéseiből a folyói
rat 1936. karácsonyi számából. Hóman Bálint történész, az akkori
magyar kultuszminiszter válaszol a lap kérdéseire. A beszélgetés
elé írt szerkesztőségi bevezetőben olvassuk: "A Vigilia, eredeti el
gondolásához híven, minden egyes alkalommal a legmagasabb
színvonalú eredeti tanulmányokat, cikkeket, szépirodalmi munká
kat hozta olvasóinak. Távol a napi eseményektől. örök aktualitá
sok felé irányítva tekintetünket, egy egészen külön folyóirat-ti
pust termelt ki a Vigilia." Figyelemreméltó az utolsó mondat: va
lóban így jellemezhetnénk a kezdeti számokat. De mintha a szer
kesztők éreznék, hogy a napi eseményektől távol, az "örök aktu
alitások" kizárőlagos figyelése nem elégséges, egyre inkább a ma
gyar és a nemzetközi történelmi valóság felé fordulnak. Idővel

szaporodnak a hazai munkatársak is: kevesebb lesz a fordítás és
több az eredeti írás.

Persze a Vigilia kezdeti profiljának akkor megvolt a sajátos
szerepe. Többek között pótolt egy jelentős hiányosságot: a ma
gyar provincializmus előtt európai, katolikus távlatokat nyitott, és
a francia katolikus szellemiség ismertetésével ráirányította a fi
gyelmet arra, amit mindjárt az első számban Kállay Miklós a ma
gyar irodalom metafizikátlanságának nevezett. Az érdekes tanul
mány nemzetközi példákra hivatkozva (főleg a franciákra, köztük
Claudelre) rávilágít arra, milyen jelentős szerepe van az iroda
lomnak a metafizikai-teológiai kérdések felvetésében. A költészet
és a misztika (Dante, Keresztes Szent János, Rilke és Nietzsche
életműve is példa rá) gyakran összefonódik: a Múzsa előkészítője,

hírnöke, úttörője lehet a kegyelemnek. J. Madaule írja Claudelről:

"A Múzsa és a Kegyelem nem azonosak, csak folytonosság van
köztük. Amit a költő föllel a látszatok mögött, amelyeknél meg
szokott állni a mindennapi emberek durva pillantása, rendesen
valami rebegő imádság, amely még nem tudott szavakban formát
ölteni. Az imádság a tökéletes költemény, éppúgy, mint ahogyan
a költészet is annál jobban megvalósítja célját, mennél inkább si
kerül összeolvadnia az imával." (Idézi Kállay.) Hasonló gondola
tokat fejtett ki a 60-as évek derekán Pierre Emmanuel.

Kállay később rámutat arra, hogy a magyar irodalomban igen
kevés hely jutott a metafizikának, jóllehet a magyar lélektől nem
idegen a metafizika. "A magyar irodalom legnagyobb kora, Pető

fi, Arany, Tompa, Jókai, Kemény Zsigmond, Eötvös József, Gyulai
Pál kora egyben legmetafizikátlanabb korszaka is irodalmunknak.
(oo.) Jellemző, hogy ennek a kornak, Madáchot leszámítva, alig

. van jelentősebb katolikussága. Aki van is, alig juttatja ezt érvény-
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Vigilia 1935/11. 9·30
A katolikus irodalom

re költészetében." Később, miután Madách művét elemezte, Kál
lay kivételként mutatia be Adyt, Vörösmartyt és Vajdát, valamint
Komjáthy Jenő filozofikus líráját, továbbá Reviczky és Vajda köl
tészetét. Ezután Babits, Juhász Gyula, Reményik és Prohászka
metafizikai "átfűtöttségéről" ír elismerően. Tormay Cécile, Mak
kai Sándor, Tamási Áron, Balla Borisz művei már a franciákra
emlékeztetőert a spirituális, erkölcsi, transzcendens távlatok felé
orientálódnak.

Kállay tanulmányával lehet vitatkozni, de egy érdekes szem
pontra felhívta a figyelmet. Valószínűnek tartom, hogy éppen az
említett "metafizikátlanságot" igyekezett pótolni a Vigilia első év
folyamaiban. De ezen túl, a nagy francia újkatolikus szerzők be
mutatásával (Claudel, Péguy, Bernanos, Maritain, Mauriac stb.),
valamint az olasz, német, angol, svéd stb. katolikus írók ismer
tetésével tisztázni akarta azt a kérdést, hogy létezik-e katolikus
irodalom, illetőleg milyen értelemben beszélhetünk katolikus iroda
lomról. E szempontból alapvetőnek tartom Sík Sándor tanulmá
nyát: A katolikus irodalom problémájához - Egyetemesség és forma al
címmel.

Anélkül, hogy mélységében elemezném ezt a kiváló eszmefut
tatást, csak a lényegét szeretném idézni. A katolikus irodalom
igazi irodalom és egyben katolikus is - fejtegeti Sík Sándor. Mű
vészien kifejezni az élményt, ez elengedhetetlen a katolikus szel
lemtől (hittől és erkölcsről) ihletett alkotó számára éppúgy, mint
minden más író, művész számára. A katolikus irodalom: az iro
dalom eszközeivel katolikus lelkiséget fejez ki - foglalja össze tö
mören mondanivalóját Sík Sándor, majd azt keresi, melyek a ka
tolikus lelkiségnek az írói alkotás szempontjából legfontosabb és
legjellemzőbb vonásai. Mindenekelőtt az egyetemességet említi (mi
ként korábban Babits Mihály a Sziget és tenger bevezetőjében). "A
végtelenség sejtelme ül a katolikus ember lelkén, ez adja meg
gondolatainak a monumentális horizont (sic!), gondolkodásának
az eligazodás bizonyossága mellé a belső alázatosságot és a szent
borzongásnak azt a finom ámyalatát, amely olyan jellemző a ka
tolikus szellemnek minden nagy alkotására, Szent Ágoston Con
fessióitól a nagy román, gót és barokk dómokon át Claudel drá
májáig. (oo.) Ez az egyetemesség nemcsak tartalmilag jelent poten
cialiter végtelen gazdagságot, hanem elvileg is az ellentétek fel
sőbb szintézisének törvényét. Arról van itt szó, amit Chesterton a
kereszténység paradoxonának nevez." Az irányok, pártok, iskolák
a valóságnak csak egy-egy szempontját képviselik, a katolicizmus
a teljes valóságot. "A katolicizmus bizonyos értelemben magában
foglalja valamennyit, mint a fehér fény a szivárvány részletszíne
it." Sík Sándor szól még e távlatban a katolicizmus és a modern
ség viszonyáról. Hivatkozik Maritainre és Prohászkára, és az
egyetemesség szempontjaből ítélve ismét csak a teljességet hang
súlyozza: személy és közösség (szociális gondolat), természet és
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Vö.Vigilia 1989. 5. és
Szabó Ferenc:

Szomjúság-forrás, 76.kk.

Vö. Babits Mihály:
Könyvről könyvre. 1933.

május. 1-jei jegyzet

Vö. Szabó Ferenc:
Mauriac önmagáról

természetfeletti a régi és az új szintézisében az örök érvényesség,
az ismeretelméletben realizmus (az intellektualizmus és az antiin
tellektualizmus végletei között). A katolikumhoz tartozó művészi

formákkal, szimbólumokkal kapcsolatban Sík leszögezi, hogy
ezek objektívek és határozottak, nem önkényesek, hanem általá
nos emberiek, végül termékenységük kimeríthetetlen. A katoliciz
mus nem jelent készen kapott világnézetet és merev dogmatizmust.
"Kereszténynek nem lehet születni, csak újjászületni", hangoztatja
Sík Tertullianus nyomán. "A lélek újjászületése pedig a kegyelem tit
kos fakadásain túl izgalmas, bonyolult drámai tevékenység, amely
mindennap újra kezdődik, amelyben a belső ember, a kegyelem
szüntelen segítő és gyötrelmes boldogsággal ösztökélő lendítései és
a mysterium iniquitatis koncentrikus áramlásai közt, mindennap
birtokba veszi és egyensúlyba rendezi önmagát, Istent és a minden
séget." És Sík Sándor ismét csak a franciákra hivatkozik. Claudel és
J. Riviére levelezését idézi. Jacques megtérése előtt attól tartott, hogy
élete unalmassá válik, ha katolikussá lesz. Erre Claudel ezt válaszol
ta: "Kedves Barátom, amikor majd Istent befogadta, olyan barátot
fogadott be, aki többé nem hagy nyugtot." Csakugyan, Claudelnél
megfigyelheljük ezt a nyugtalanságot. Az 1886-0s villámszerű meg
térést még hosszú ideig a pogány és a keresztény küzdelme követ
te; következett a hűtlenség, a Rose-zal való szerelmi viszony Kí
nában, amelynek a Déli osztozás állított emléket, de amelynek drá
mája - a kegyelem és az érzéki természet csatája - egészen az
1924-es Selyemcípőig tartott. A nemrég feltárt életrajzi adatok alap
ján Claudel "megtéréseiről"beszélhetünk.

Végül Sík Sándor a katolikus író szabadságáról, kötöttségéről,

majd tragikumáról szól. Ez utóbbi kapcsán joggal nehezményezi
a nem katolikus kritikák egyoldalúságát, értetlenségét a katolikus
irodalommal szemben - magyar és nemzetközi vonatkozásban
egyaránt. A katolikus írók katolikusellenes elfogu1tságból, rosszindu
latú irodalompolitikából származtalják a tényt, az ellenkező tábor vi
szont (legalábbis a magyar) a katolikus alkotások alacsony színvonalá
ra utal Sík Sándor az egyetemes fogékonyság, a hitélmény hiányát, a
töredékesnek az egész megértésére való képtelenségét jelöli meg a
jelenség forrásául. A kegyelem, a misztika világa zárt birodalom
azok számára, akik nem rendelkeznek katolikus lélekkel (Sík Sándor
elismeri, hogy az egyház látható keretein kívül is vannak lelkileg
katolikusok!). Innen van az, hogy egyes nem katolikus kritikusok
számára Claudel vagy Undset - minden kétségtelen írói nagysá
guk mellett - nem igazi nagyság. Hiányzik a szellemi, világnézeti
fogékonyság, a hitélmény ahhoz, hogy például Claudel Selyemcípőjé

ben észrevegyék a feszülő drámaiságot, a kegyelem és a szabad
ság csatáját. Ez egyben a katolikus művészek tragikumát is jelzi.

A Sík Sándor által felvetett problémát feszegette 1928-31 között
Franccis Mauriac is Gide-del folytatott vitájában. A kérdésre
visszatért később Amit én hiszek című vallomáskötetében is.
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Mauriac példája Hasonlóképpen Julien Green (az egyedüli, aki a nagy "katoli-
kus" nemzedékből még életben van, s aki 1972-ben F. Mauriac
székét foglalta el a Francia Akadémián) székfoglalójában Mauriac
életművét méltatva önmagáról (és más katolikus írók drámájáról)
is vallott: "Az 1930-as évek felé, amelyek igen nehezek voltak,
fordulat következett be Mauriac életében, már amennyire datálni
lehet a belső eseményeket. Lehetetlennek tűnt neki az Evangéli
um megvalósítása követelményeivel és lemondásra hívó sürgeté
sével. Mauriac és én ebben is találkoztunk, anélkül, hogy bev al
lottuk volna. (...) Végül is elfogadta az Evangéliumot. Ez volt a
lényeges tanúságtétel. De ellentétben azzal, amit általában gon
dolnak, az érett kor pálfordulásával nem jár mindig együtt a nyu
godt derű. Akkoriban, amikor megismertem Mauriacot, nemigen
tudtam, hogy a Krisztus és a világ közötti választás (a »világ« itt
a hamisat és az igazságtalant jelöli) nem hozza magával szükség
képpen az ember teljes átalakulását. Ha ez csoda, amint mondani
szokták, akkor lassú csodáról van szó. (...) Egész életünk gyökeres
pálfordulása néha csak életünk végén következik be, a kihunyó
nap utolsó sugaraiban. (oo.) A választás, amely az egész ember el
kötelezettségét követeli, állandó problémát jelent az írónak. Min
dig jelen van ugyanis a kísértés, hogy az ember visszaforduljon.
Mauriac kitartott hűségesen mindvégig, de művészete egészen a
velejéig egy félelmetes játszma tétje volt. Külőnös eset, de nem
ritka..."

Mauriac esetét Green saját magára is alkalmazta. De - mint
láttuk - Claudel lelkében is évtizedekig küzdött a keresztény és
a pogány. Péguy is hosszú vívódás után lett katolikus.
Hasonlóképpen Pierre Emmanuel vagy Pilinszky János, vagy akár
Rónay György életműve is - hogy az újabb "katolikusokat" em
lítsem - ezt a küzdelmet, belső drámát tükrözi. A lélek küzdel
me az arkangyallal nem egyszeri aktus. Találóan írta tehát Sík
Sándor 1935-ben, elemzett tanulmányában: "Katolikussá lenni any
nyi, mint fermentumot fogadni a lélekbe, amely magában hordja
a szent nyugtalanság csíráit: egy egész életre bőven elégséges
élet-, mozgás-, fejlődés-, erjedés-, boldogság-, szenvedés- és küz
delem-anyagot. "
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