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Az. úttörők

Maritain és a Vigilia
Az 1930-asévtized elején fiatal magyar tollforgatók, egyfajta szellemi
és szociális szükségá11apotban érezvén magukat, elhatározták, hogy
más nyugati írók-gondolkodók mellett Jacques Maritain művei előtt

is megnyilják az utat az igényesebb hazai olvasók felé. Nem Maritain,
a neotomista filozófus vonzotta őket elsősorban, hanem Maritain, az
emberi jogok, az emberi méltóság védelmezője, a keresztények társa
dalmi felelősségének hirdetője. Maritain magyarországi befogadása
nem volt egyenletesen felfeléívelő folyamat. Megszakítások, szünetek,
újrakezdések váltogatták benne egymást a mindenkori politikai
helyzetnek, világnézeti és szociális küzdelmeknek a függvényében.

Magyarországot, mint vesztes országot, az első világháború után
súlyos csapások érték. Az országnak radikális reformokra lett volna
szüksége, hogy friss levegőhöz, erőhöz, lendülethez jusson. A re
formok hívei mindenekelőtt a nagybirtokok felosztását sürgették,
hogy a három millióra becsült agrárproletariátust legalább részben
önálló egzisztenciához juttassák. Egy rövid és véres forradalmi sza
kasz után azonban az országban jó két évtizedig konzervatív erők

kormányoztak, amelyek legfeljebb a bajok tüneti kezelésére vállal
koztak.

A reform vagy nem-reform kérdése a magyar katolikus egy
házat is érzékenyen érintette. Az egyház ugyanis a történelmi fej
lődés folytán Magyarország egyik legnagyobb földbirtokosa volt. A
hierarchia (a Prohászka Ottokár székesfehérvári püspökhöz hasonló
ritka kivételektől eltekintve) alapjában reformellenes volt. Magatartá
sán a Rerum novarum megjelenése sem változtatott sokat.

A világi hívők és a lelkészkedő papok tekintélyes része nem
tudott megbékélni ezzel az állapottal. Az egyház hitelét féltették
a konzervatív rendszer és az egyházi érdekek összefonódásától.
Az elégedetlenség hovatovább az egyházon belül is nyílt kritiká
ban nyilvánult meg, s a megújulás, a változás elkötelezettjeinek
szervezkedéséhez vezetett.

Fiatal katolikus értelmiségiek kis csoportja 1931-ben lépett a
nyilvánosság elé. A polgári származású, írással, újságírással fog
lalkozó fiatalokat vallásos-világnézeti érdeklődésük, szociális ér
zékenységük kötötte össze. Elégedetlenek voltak a magyar belső

viszonyokkal, a rendszerbarát keresztény politikusokkal s legfő

képpen saját egyházi hierarchiájuk merev álláspontjával.
A kis együttes egész tevékenységére rányomta bélyegét a két

vezető egyéniség, Balla Borisz és Possonyi László s még néhány
társuk erős francia orientációja. Balla közgazdásznak indult, de
átváltott filozófiára és történelemre, doktori disszertációját Gabriel
Marcelről írta. Barátjának, a színházba szerelmes Possonyi László
nak társaságában többször beutazta Franciaországot, s hála tudo-
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1Balla Borisz: A lélek
úljai, Budapest, 1934.

(Cikkgyűjtemény)

Lapalapítások

mányos kutatómunkájának, értékes kapcsolatokat épített ki fran
cia egyházi és irodalmi körökkel. Idehaza már korábban feltűnést

keltett cikkeivel, amelyekben az úgynevezett magyar úri réteg ki
hívó életformáját, antiszociális gondolkodását ostorozta.'

Balla és társai nyugati útjaikról csupa pozitív élménnyel gaz
dagodva tértek haza. Míg Magyarországon - megítélésük szerint
- egy helyben topogott az élet, a vezetők elnéztek a tömegek gondjai
felett, az irodalom fokozatosan provincializmusba süllyedt, odakint
Nyugaton minden mozgásba lendült. Mély benyomást tett rájuk a
vallásos hit újjáéledése. Tekintélyes szellemi nagyságok tértek katoli
kus hitre, vagy legalábbis keresték az utat Isten felé; a filozófiában 
skolasztikus kényszerzubbonyát levetve - új életre kelt atomizmus.

A fordulat bölcsőjének egyértelműen Franciaországot tekintették.
Balla úti beszámolóinak állandóan visszatérő témája volt a francia
földön kibontakozó ,,nouvelle spiritualité", a "renaissance chrétien
ne", a "keresztény miszticizmus" új korszakának felvirradása. Az új
szellemiséget nagyrészt a Péguy-, Bernanos-, Claudel-, Mauriac-,
Maritain-féle "irodalmi vonal" táplálta "élettel, elánnal, távlattal", s
Balla külön kiemelte, hogy "ez az irodalom katolikus (volt)".2

A konklúzió szinte magától adódott: a magyar szellemi életnek is
be kell kapcsolódnia a nyugati (értsd: francia) újjászületési folyamat
ba, mert a szociális reform nem lehet teljes, de valójában el sem in
dulhat, az emberek belső reformja, lelki-szellemi megújulása nélkül.

Balla és társai vállalkoztak rá, hogy más, reformelőkészítő te
vékenységük mellett a nyugati szellemi értékeket, vagy amit ők

annak tartottak, közvetítsék a magyar olvasóknak. Így esett vá
lasztásuk - többek közt - Maritainre, aki később legfőbb világ
nézeti tekintélyükké lett. Működési keretnek előbb egy Prohászka
püspökről elnevezett társaságot szerveztek, de rövidesen úgy
döntöttek - hiszen írói ambíciók is fútötték őket-, hogy a sajtó
alkalmasabb eszköz lesz céljaik elérésére.

Három lapalapítás fűződik Balláék nevéhez. 1931 derekán elindí
tották a Korunk Szava című, kritikus hangvételű, kéthetenként meg
jelenő újságjukat. A hazai szociálpolitika mellett bő teret szenteltek
benne irodalmi és világnézeti kérdéseknek. Elsőnek mutatták be
Magyarországon a modem francia katolikus szellemi-irodalmi élet
kimagasló képviselőit, köztük Maritaint. Az ő nevét addig csak aka
démikus szintű folyóiratok emlegették. Még a hazai katolikus filozó
fusok se tanúsítottak különösebb érdeklődést könyvei iránt.

1935-ben Ballának és Possonyinak, külső, személyi intrikák mi
att meg kellett válniuk a Korunk Szavától, s Új Kor néven egy
másik, ugyancsak kéthetenként megjelenő lapot alapítottak. Szi
gorúan pártokon kívülálló, időszerű problémákat tisztázó fórum
nak szánták, de a lap menthetetlenül belekeveredett a napi politi
kába, rendszerbarát, jobboldali ízű írásokat is közölt. 1938-ban a
szerkesztő-kiadók megszüntették.

Közben a Korunk Szava - az Új Korral ellentétben - a pol-
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Maritain a Vigiliában

3 Vigilia, I. kötet,
Budapest, 1935,
Gyertyaszentelő

Boldogasszony ünnepe

gári baloldal felé orientálódott. Emiatt egyre nehezebben lélegzett
a jobbra tolódó háborús Magyarországon. Egy idő múlva Jelen
korra változtatta nevét, de 1944 elején új formájában is megszűnt.

A két lapalapítás dátuma közé esett a Balla-csoport harmadik,
legjelentősebb vállalkozása, a Vigilia.

A Vigilia 1935 februárjában jelent meg először 192 oldalon,
rendkívül elegáns formában. Az első szám olyan sikeres volt,
hogy második kiadást kellett nyomtatni belőle - azt hiszem, ez
egyedülálló eset a magyar folyóirat-irodalom történetében. Év
negyedes folyóiratnak indult, majd havi megjelenésre tért át. Bal
la korán belefáradt a közéleti harcokba, diplomáciai szolgálatba
lépett, s a folyóiratot mindenestül Possonyira testálta.

Possonyi is sokáig dacolt a különböző háborús nehézségekkel,
míg azután 1944-ben, tiltakozásul a magyar hatóságok, majd a
német követség beavatkozásai ellen, felfüggesztette a Vigilia meg
jelenését. 1946-ban a folyóirat ismét talpra állt, s megfogyva és
megszürkülve bár, de átvészelte a kommunizmus évtizedeit.

A Vigilia szerkesztői első számuk fülszövegében a következő

ket írták terveikről:

"... (A Vigilia) a szellemi arisztokrácia negyedévi közlönye akar
lenni, azé a szellemi elité, amely az egész világon ráébredt a lé
nyeges válaszra, amit zajló korunk lényeges kérdéseire kell ad
nunk. Jacques Maritain fogalmazta meg a primauté du spirituel, a
szellem mindenekfelett való felsőbbségének parancsát, amelyet
egyedüli zsinórmértéknek ismerünk el... A Vigilia a nagy lelki re
naissance hirdetője... Nem adunk programot: a szellem nagy értéke
it gyűj~ük össze és közvetítjük. adjuk tovább egy új világ katolikus
értékeire szomjas magyar elit közönségnek. A magyarság, a magyar
lélek is érzi, hogy minden téren szüksége van igazi megújulásra. A
Vigilia segíteni akar abban a munkában is, amely az új mozgalmak,
az új világ gyökereit keresi s lényegükből közvetíti a jót..."

A szerkesztők hivatkozása Maritainre nem korai dekorációke
resés volt. Akkoriban már franciaországi személyes tapasz
talatokból is jól ismerték munkásságát, befolyását a' francia szel
lemi életre, a fiatalok gondolkodására. A maguk számára is irány
tűnek választották. Ez a bekőszöntőn kívül a folyóirat első szá
mának (vagy ahogya szerkesztők nevezték: első kötetének) tar
talmából is világos volt. A nyugati (többségében francia) és ma
gyar anyag közé illesztve jelent meg Maritain ihletett portréja
Aquinói Szent Tamásról. A szerző hangsúlyozta, hogy mestere
"igazi apostola a modem kornak is"?

A háború kezdetéig a Vigilia ki tudott tartani eredeti el
határozása mellett: összegyűjtötte a nyugati szellemnek a "igazi
megoldás", vagyis Isten felé mutató írásbeli termékeit, s ezzel
párhuzamosan az olvasó elé tárta az ugyanebbe az irányba igyek
vő hazai irodalmat is. Maritain még két tanulmánnyal szerepelt a
folyóiratban; az egyik az Action et contemplation, a másik A belül-
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Maritain közelből

4 Pesti Napló,
Budapest, 1937. február

8.,8.(br. Doblhoff Lily
inteijúja)

való élet címet viselte. (Az utóbbi négy kötetre elosztva jelent meg.)
1941-től, Magyarország háborúba lépésétől kezdve nehezebbé vált a
nemzetközi kapcsolatok tartása. Maritain évekre eltúnt a lapból, s
általában a lap nyugati anyaga érezhetően lecsökkent.

Maritaint a Korunk Szava válás utáni főszerkesztője,Katona Jenő

is egyik vezércsillagának tekintette, s amíg tehette, bőségesen publikált
írásaiból (például Theonas és Philonous dialógusát több részletben).

S még egy elágazása volt ennek a korai magyar Maritain-kul
tusznak, mégpedig Csehszlovákia felé. Az ottani magyar kisebbség fia
tal katolikus értelmiségének havi folyóirata, az Új Élet is rendszeresen
foglalkozott Maritainnel: több cikkben ismertette munkásságát, kisugár
zását a fiatal francia értelmiségre, s meglehetős rendszerességgel közölt
részleteket munkáiból Ennek az érdeklődésnek az élesztője Esterházy
Lujza grófnő volt, aki gyakran megfordult Franciaországban, bejáratos
volt egyházi és világi körökbe, részt vett a Pax Romana nemzetközi
kongresszusain, és mindannyiszor Maritain-irodalommal megpakolva
tért vissza. E sorok szerzője is tőle kapta diákkorának első Maritain
könyvét - az éppen akkor megjelent Humanisme intégralt.

1937. február 7-én Maritain magyar olvasói-hívei-tanítványai
személyesen is találkozhattak mesterükkel. Ezen a napon ugyanis
a Vigilia és az Alliance francaise meghívására előadást tartott a
budapesti Iparművészeti Főiskola nagytermében. A terem - me
sélik - zsúfolásig megtelt, mindenki megjelent, aki számított a
magyar főváros szellemi életében. Eckhardt Sándor, a budapesti
egyetem francia tanszékének vezetője köszöntötte a vendéget, aki
ezután felolvasta Action et contempIation című tanulmányát. (A
szöveget a Vigilia következő száma teljes terjedelmében közölte.)
Az est után Maritain díszvacsorán vett részt meghívott tisztelői

társaságában. Másnap Bukarestbe utazott.
A látogatás ideje alatt Maritain hosszú interjút adott az egyik

budapesti napilapnak, a Pesti Naplónak. Tehát a személye, mun
kássága iránti érdeklődés korántsem szűkült le a fiatalabb katóli
kus értelmiségre. Az interjú ritka bepillantást nyújt az akkori vi
lághelyzet és a filozófus eszmevilága közötti összefüggésekbe.'

Az újságírónő először is azt szerette volna tudni, hogy Mari
tain miért nyúlt vissza Szent Tamásig, miért éppen őt választotta
mesteréül, mikor annyi más tudós szentje is van az egyháznak.

Azért - magyarázta Maritain -, mert felismerte, hogy az
Aquinói tanítása a sok évszázados korkülönbség ellenére is a leg
átfogóbb, a legegyetemesebb, legmodernebb: "Szent Tamás élte át
legmélyebben az igazi kereszténység magasztos, mindent átfogó,
nemzetközi emberiességét. Tanítása nem csupán katolikus elmék
hez szól, hanem minden keresztény érzületű emberhez. Manap
ság pedig ez a fontos... az igazi keresztények összefogása."

A jövőre vonatkozó kérdésre válaszolva Maritain "óriási vál
tozások valószínűségéről" beszélt. "Valami történni fog (a világ
ban) - mondotta -, akár akarjuk, akár nem... Ezért kell most
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megszületnie az aktív keresztény világszemléletnek, amely véle
ményem szerint nem azonos a most felszínre került tömegmoz
galmakkal... Nem igaz - folytatta Maritain -, hogy szükség van
mindent elsöprő tömegmozgalmakra, hogy a világ úfiászülessék.
Nekünk, lelkünkben keresztényen érző embereknek kell összefog
nunk, de nem valaki ellen, hanem a mi saját lelki felszabadulásunk
érdekében. Mindenütt képződnek majd sejtek, bensőséges szellemi,
lelki sejtek, amelyek csak néhány emberből állnak, s amelyek mégis
magukban hordozzák a jövő lehetőségeit. Ez a jövő, nézetem sze
rint, nem a jobb, a könnyebb jövő, hanem az igazságban gyökerező

életforma, a hazugságtól mentes, életet átitató politika."
Az újságírónő még azt szerette volna hallani Maritaintől, hogy

szerinte: lépjen-e ki a filozófus az életbe, tartson-e fenn állandó
kapcsolatot az élettel?

"Ezen a kérdésen már én is sokat gondolkodtam - vallotta be
Maritain -, s arra a megggyözödésre jutottam, hogy nem. Ne a
filozófus, hanem a tana legyen olyan átütő erejű, hogy irányítsa,
jó irányba vezesse a napi politikát."

Tan és valóság Szinte csak zárójelben említem, mert nem akarok túlságosan el-
kanyarodni a fő témától, hogy a háború vége felé, más országokhoz
hasonlóan, Magyarországon is elindult egy kísérlet Maritain eszmé
inek átilltetésére a gyakorlati politikába. A háborús megpróbáltatá
sok, a zsidóüldözések s egyéb embertelenségek különösen időszerű

vé tették Maritainnek az emberi méltóság tiszteletéről; a faji, nemze
tiségi, vallási korlátokat felülmúló keresztényemberszeretetről; a ke
reszténység és demokrácia viszonyáról vallott nézeteit.

Hosszú, titkos előkészületek után, 1944 őszéri az ellenállási
mozgalom részeként megalakult a Magyar Kereszténydemokrata
Néppárt. Programja egyelőre csak főbb vonásaiban készült el, de
ideiglenes vezetői világosan elhatárolták magukat a múlt félhiva
talos keresztény politikájától, s pártjukkal be akartak kapcsolódni
az új, demokratikus Magyarország felépítésébe. A párt tömegbá
zisai az úgynevezett katolikus népmozgalmak lettek volna, ame
lyek a Rerum Novarum intenciói szerint a harmincas évek közepé
től szerveződtek. Agrárifjúsági ágazatuknak, a KALOT-nak kere
ken félmillió tagja volt, s óriási befolyásra tett szert a közéletben.
A mozgalmak munkatársai és szimpatizánsai közt számos Mari
tain-tanítvány szerepelt.

A felszabadulás után, nem minden vita nélkül, Barankovics Ist
ván vette át a párt vezetését. A magyar politikai színképben a ke
resztény liberalizmus képviselőjének számított. Modem, az egy
háztól független, nyugati mintájú, a választók széles táborára tá
maszkodó kereszténydemokrata néppárt volt az ideálja. Törek
véseiben számos kitűnő értelmiségi támogatta, köztük a "maritai
nista" Eckhardt Sándor professzor, Mihelics Vid szociológus és
publicista, Rónay György író. Az utóbbi fordításában rövidesen
megjelent folytatásokban Maritainnek a háború alatt készült kis
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A Vigilia 1946 után

5 Vigilia, 1946. 1.szám,
1947. 1., 2. és3. szám

6 Vigilia, 1967.9 és 10.
szám

kötete, a Christianisme et démocracie. Az új politikai-világnézeti csa
tatéren hasznos kalauz volt az olvasónak. Ezek a hatások mind
belefolytak a taktikai okokból már csak Demokrata Néppártnak
nevezett keresztény politikai alakulat végső programjának és pro
filjának kialakításába.

Magyarországon azonban a német uralmat a szovjet megszál
lás váltotta fel. A Néppárt az első választásokon, 1945 októberé
ben nem indulhatott, mert a hatóságok elszabotálták engedélye
zését. A következő alkalommal, 1947 augusztusában csak az utol
só pillanatban szállhatott be a választási küzdelembe. Ennek elle
nére s a botrányos szavazási visszaélések ellenére is a kommunis
ták után a legerősebb párt lett, 60 képviselővel vonult be a Parla
mentbe. Pirruszi győzelem volt, mert működését a nyíltan dikta
túrára törő kommunista párt lehetetlenné tette. Mindszenty bíbo
ros prímás letartóztatása után Barankovics nyugatra menekült, s
bejelentette pártja feloszlását.

1946 őszén, a politikai csatározások közepette, új életre kelt a
Vigilia. Nem a korábbi főszerkesztő-tulajdonos támasztotta fel, ha
nem Rónay György és Sík Sándor. Rónay Maritain-fordítása a Vigi
lia első négy számában jelent meg,5 s ezzel bizonyos mértékig el
is kötelezte a lapot a Maritain által képviselt szellemiség mellett.

1948-ban, a kemény esztendők küszöbén még három Maritain
tanulmányt közölt a Vigilia (az egyik címe Egyház és a szociális ha
ladás volt), azonkívül részletes ismertetést Raissa Maritain memo
árjairól. TIzenhat esztendős szünet után következett Mihelics Vid
könyvbírálata a Le Paysan de la Garonne-ról. Pontosabban: összeál
lítás volt különböző nyugati véleményekröl," A sort egy olasz,
végeredményben negatív kicsengésű kritika zárta. Elismerte a
kontroverziális mű "kétségtelen értékeit", de azonnal a szerző

szemére vetette: helyzetanalízisében nem vette figyelembe lIa
gondolkodó emberiség háromnegyedének" álláspontját,

Újabb hat év múlva, 1973-ban bukkant fel újra Maritain neve a
Vigiliában. De ez már csak rövid, egyoldalas nekrológ volt. Ró
nay írta, s úgy hangzott, mintha nemzedéke nevében is búcsúzott
volna "korunk kereszténységének kimagasló alakjától". Meghajolt
Maritain életművének nagysága előtt. "Mindez - folytatta - a
maga idejében nagyon sokat jelentett, és nagyon sokaknak nyúj
tott, legalább átmenetileg, biztos tájékoztatást; sokakat tanított
meg arra is, hogy ... ne zárkózzanak a műhely steril falai közé,
hanem tomista iránytűvel a kezükben próbáljanak korunkban el
igazodni..." Maritain "világítótomyot" épített, amely azonban a
világháborút követő új korszakban "hamarosan a forgalom útjain
kívülre került". Mégis - vigasztalódott Rónay -, él még egy
nemzedék, amelynek egy fontos, útkereső korszakában eligazító
világosság volt ez a fárosz. Az írás ígérettel zárult: az egykori ta
nítványok egyszer talán "bővebben is szembenéznek fejlődésük

maritaini szakaszával". Az ígéret eddig még nem valósult meg.
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