
A MEGÚJULÁS SZOLGÁLATÁBAN
Katolikus folyóiratok a harmincas és
negyvenes években

Egy induló folyóirat sohasem a „semmiből” lép
elő, minden szellemi mozgalomnak megvannak
a maga előzményei, megvan a maga tágasabb
környezete. A leginkább beszédes példa erre a
Nyugat, amely számos rövid életű kísérlet (Ma-
gyar Géniusz 1902–1903, Figyelő 1905, Szerda
1906) után lépett színre és ért el átütő sikert. Ha-
sonló volt a helyzete a háromnegyed évszázada
színre lépő Vigiliának, ennek is voltak előzmé-
nyei és eszmetársai, természetesen azok között a
folyóiratok között, abban a szellemi mozgalom-
ban, amely a katolikus megújhodás stratégiáját
dolgozta ki. Mindez szinte azonos hullámhosszon
történt azokkal az irodalmi és közéleti törekvé-
sekkel, amelyek az ezerkilencszázharmincas évek
derekától próbálták kialakítani a nemzeti megúj-
hodás műhelyeit. Természetesen nemcsak a kato-
likus reformmozgalmakban, hanem a protestáns
(„Soli Deo gloria, balatonszárszói konferenciák), a
liberális, a népi és a szociáldemokrata mozgalmak
és a trianoni szerződéssel elszakított magyar kö-
zösségek keretében is. (Ez utóbbiak esetében a fel-
vidéki Prohászka Körök és folyóiratuk: az 1932 és
1944 között megjelent Új Élet, valamint két erdé-
lyi: a kolozsvári ferencesek Hírnök és az aradi mi-
noriták Vasárnap című lapja képviselte a katolikus
megújhodás eszmeiségét.)

Ezek a reformmozgalmak, figyelembe véve az
országot a trianoni szerződéssel sújtó lelki össze-
roppanás, a közép-európai történelmi átalakulá-
sok, a nemzetiszocialista és a szovjet birodalom
részéről tapasztalt fenyegetettség tanulságait, új
politikai és kulturális stratégiák kidolgozására
vállalkoztak, valósággal új „reformkorszakot”
hirdettek meg, abban a meggyőződésben, hogy
jóllehet az országnak talán már nincs annyi ideje,
hogy megérlelje ennek a korszaknak a gyümöl-
cseit (ezt a félelmüket igazolták a hamarosan be-
következő események), de legalább meg legye-
nek jelölve a kívánatos irányok, amelyek majd
egyszer, jobb időkben, mutathatják a követendő
utat. Ezek az irányok érvényesek lehettek volna
az 1989-et követően kibontakozó új történelmi
korszakban is, szomorú dolog, hogy a magyar
társadalom, a szellemi élet és a közélet többnyire
figyelmen kívül szokta hagyni a korábbi kor-
szakok: az elődök tapasztalatait.

A magyar történelemben (s általában a kö -
zép-európai történelemben) szinte mindig re-

formkorszakok és történelmi katasztrófák vált-
ják egymást, és időnként (bizonyára a jelenben
is) tanulságos lehet felidézni ezeknek a korábbi
„reformkorszakoknak” a tanulságait, az üzene-
tét. Tulajdonképpen, ha csak huszadik századi
históriánkat tekintjük, négy ilyen „reformkor-
szakra” gondolhatunk: az első közvetlenül az
1914–1918-as világháború előtt bontakozott ki, a
Nyugat és a Huszadik Század körül gyülekező
reformértelmiség körében. Megvolt ennek a ka-
tolikus változata is Prohászka Ottokár és a ke-
resztényszocialisták kezdeményezéseiben, ame-
lyek — ha a székesfehérvári püspök esetében
időnként kétértelműek, a keresztényszocialisták
esetében erőtlenek voltak is — jelezték egy min-
denre (eszmeiségre, szociálpolitikára, kulturális
mozgalmakra) kiterjedő reform szándékát. A má-
 sodik a harmincas évek derekától indult, erről tet-
tem említést az előbbiekben, ennek volt katolikus
műhelye a Vigilia (illetve a körülötte fellépő más
katolikus szellemiségű folyóiratirodalom). A har-
madik 1945 és 1948 között kezdett kibontakozni,
ezt fojtotta el néhány esztendő múltán a kom-
munista önkényuralom. Végül a negyedik az
1989-es rendszerváltozás gyümölcse, ennek is
vannak katolikus szellemiséget képviselő ered-
ményei, talán nem annyira a politikában, inkább
a szellemi életben — és természetesen újra a
Vigilia, valamint a különböző lelkiségi mozgal-
mak (például a Pax Romana, a Bokor, a Háló)
kö rül. Nem lehet figyelmen kívül hagyni azt,
hogy az első három „reformkorszakot” a törté-
nelmi események kényszere számolta fel: az
elsőt és a másodikat a háború, a harmadikat a
politikai zsarnokság, és persze a negyedik élet-
képessége körül is lehetnek viták.

De maradjunk most a második „reformkor -
szak nál”, amelyben az induló Vigiliának (és a kö-
rülötte szervezkedő katolikus értelmiségi közös-
ségnek, például Sík Sándornak, Barankovics
Ist vánnak, Horváth Sándornak, Mihelics Vid nek,
Rónay Györgynek és másoknak) jellegadó szerep
jutott. (Ezeket a törekvéseket támogatta az igen te-
kintélyes történettudós: Szekfű Gyula is.) Éppen
tíz esztendeje jelent meg Rómában Félbemaradt re-
formkor (Miért akadt el az ország keresztény humanista
megújulása?) címmel egy kiváló tanulmánygyűj-
temény a Katolikus Szemlében közre adott írá-
sokból. Ez a gyűjtemény összegző ké pet, mond-
hatnám így is, Halász Gábor szavával: „tablót”
kí vánt adni a harmincas és negyvenes évek kato-
likus (keresztény) reformmozgalmairól, és ennek
során a legfontosabb reformmozgalmak, társa-
dalmi és politikai szervezetek, szellemi csoporto-
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sulások és műhelyek bemutatására tett kísérletet.
A tanulmánysorozatot Vida István (a Magyar Dol-
gozók Országos Hivatásszervezete egykori fő-
titkára) gondolatai vezetik be: ezek a magyar re-
formkorszakok történeti folyamatosságát és a
különböző reformmozgalmak célkitűzéseinek
lényegi egységét állapítják meg. Ezt követve a
KALOT, a Széchenyi Népfőiskola, az EMSZO
(Egy házközségi Munkás Szakosztályok), a kato-
likus ifjúmunkás-mozgalom, a Katolikus Leány-
körök Szövetsége (KALÁSZ), a Katolikus Dol-
gozó Nők és Leányok Országos Szövetsége, sőt
a Magyar Parasztszövetség megszervezéséről,
munkájáról és a második világháborút követő
erő szakos feloszlatásáról, majd a különböző ke-
resztény felfogást képviselő politikai szervezetek:
a Demokrata Néppárt és a kisgazdapárt tevékeny -
ségéről kapunk képet. Tanulmányok szólnak arról
is, hogy az 1956-os magyar forradalomban miként
éledtek újra a korábbi reformmozgalmak eszméi,
s külön fejezet vázolja fel a katolikus reformmoz-
galmak néhány vezetőjének: Közi Horváth József -
nek, Kerkai Jenőnek, Czupy Bálintnak, Hajdú-
Németh La josnak, Kovrig Bélának és Barankovics
Istvánnak a munkásságát. Ezek közé a reform-
mozgalmak és törekvések közé kell sorolnunk a
korszak megújuló katolikus folyóiratirodalmának:
mindenekelőtt a Vigiliának, a Korunk Szavának,
az Új Kornak és ugyancsak hangsúlyosan a Jelen-
kornak, valamint néhány erdélyi és felvidéki fo-
lyóiratnak a tevékenységét is.

A tanulmánygyűjteményben felidézett egy-
kori katolikus reformmozgalmak tulajdonkép-
pen két szellemi forrásból táplálkoztak. Egyrészt
a modern világ társadalmi konfliktusait felisme -
rő egyház szociális tanításából, amelyet XIII. Leo
és XI. Piusz pápák közismert enciklikái rögzítet-
tek, másrészt a keresztény humanizmusnak ab ból
a modern elméletéből, amely (a perszonalista fi-
lozófia hatására is) az emberi személyiség méltó-
ságában és szabadságában látja azokat az alapvető
értékeket és normákat, amelyeket minden társa-
dalmi és politikai mozgalomnak el kell fogad-
nia, másképpen e mozgalmak éppen keresztény
jellegüket veszítik el. A keresztény szabadság -
gondolatnak ezek az értékei és normái egyáltalá-
ban nem állnak távol az európai szabadelvűség
hagyományaitól. „A reformok tartalma — mond -
ja Vida István — soha nem lehet más, mint az
egész ember jogainak és kötelességeinek érvé-
nye sítése, fejlesztése, mind egyedi (családi), mind
társas (foglalkozási, nemzeti és nemzetközi) vi-
szonylatban. Nevezhetjük önrendelkezésnek is,
amelynek korlátja a másik ember, osztály vagy
nemzetiség önrendelkezése.”

A harmincas években megújuló katolikus fo -
lyóiratirodalom — amely általában az akkor

szín re lépő és megerősödő katolikus irodalom,
valamint szellemiség megújulásához igazodott,
illetve ennek a megújulásnak az eszmeiségét,
mondhatjuk: „szellemi stratégiáját” fejezte ki —
ennek a reformmozgalomnak a képviseletére
vállalkozott. Természetesen mindennek megvolt
a maga eszmei és irodalmi háttere, mindenek-
előtt Sík Sándor teológiájában és erkölcstanában,
ő adott eszmei alapvetést a modern katolikus
irodalom fogalmának is. Miként A katolikus iro-
dalom problémájához című (1935-ben keltezett) ta-
nulmányában írta: „Ha tartalmat akarok adni
ennek a sokszor használt kifejezésnek, azt kell
mondanom: katolikus az az irodalom, amely az
irodalom eszközeivel katolikus lelkiséget fejez ki.
Voltaképp azt kell keresnem, melyek a katolikus
lelkiségnek az írói alkotás szempontjából leg-
fontosabb és legjellemzőbb vonásai? Azt hiszem,
a katolikum művészetpszichológiai jelentőségé-
nek megértésére az jut el legkönnyebben, aki a szó
etimológiai tartalmából indul ki. Katolikus annyit
jelent, mint egyetemes (»közönséges« — mint a
régiek mondták). A katolikus hit nem dogmák
összessége, a katolikus morál nem parancsok és
tilalmak kazuisztikája, s a katolikus élet nem bi-
zonyos liturgiai cselekmények végrehajtásában
áll, amelyeknek nincs közük egyéb életmegnyil-
vánulásokhoz. A katolicizmus életforma éspedig
totális életforma, amely az egész valóságot át-
ölelni, alakítani, betölteni, átlelkiesíteni igyek-
szik. Világfelfogás, amelyben benne van minden,
ami embernek hozzáférhető; világérzés, amely-
ben elfér mindaz, »ami az ember szívébe felha-
tott«, és világalakító lendület, amely mindent —
külső és belső valóságot — a Krisztus képére
akar átformálni.”

Valójában a katolikus reformmozgalmak esz-
méi és Sík Sándor imént bemutatott irodalomfel -
fogása jelentkezett a harmincas években útjukra
induló katolikus folyóiratokban. A fiatal katoli-
kus értelmiség jelentette meg 1931 és 1939 között
a Korunk Szava című társadalmi és kritikai fo-
lyóiratot, mely a „reformnemzedék” szociális és
politikai törekvéseit szólaltatta meg. Főszerkesz-
tője a legitimista gróf Széchényi György volt, fe-
lelős szerkesztője Aradi Zsolt és Balla Borisz,
majd Katona Jenő, munkatársai között Antall Já -
nosnak volt kiemelkedő szerepe, de támogatta
Szekfű Gyula is. A folyóirat szociális és demok-
ratikus reformokat követelt, s ennek során nem
egyszer szembekerült az egyház némely vezető-
jével. A terjeszkedő fasizmus ellen kész volt ösz-
szefogni más ellenzéki erőkkel, a fajelméletet,
mint a kereszténységgel össze nem egyeztethető
barbár ideológiát bélyegezte meg. Az induló fo-
lyóirat programját a következő szerkesztői bekö-
szöntő körvonalazta: „Korunk szava nem a múl -
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té. Nem a történelemé. Bár lelkiségünk gyökerei
a magyarság ezeréves talaján keresztül a katoli-
cizmus kétezeréves sziklájába fúródnak bele, a mi
katolicitásunk — mint sokan gondolni szeretnék
— nemcsak paleontológiai emlék, nemcsak szen-
tély, ahová őszinte fiúi hódolattal el-eljárunk a
tradíciótisztelet mécsesét meggyújtani. A mi ka-
tolicizmusunk nemcsak a múltban tudott mindig
meglepően aktuális és modern lenni, nemcsak
kétezer év szociális hullámzásainak kaotikus zűr-
zavarában tudta a kristályosodási tengely szere-
pét betölteni, hanem ma is. A Korunk Szava e tör-
ténelmet alakító katolicizmus roppant helyzeti
energiáira, a soha meg nem szűnt, tehát ma is ér-
vényben levő dinamikájára akarja a magyarság
figyelmét felhívni, mikor az olvasók antennaer-
dejének közelébe új leadót épít.”

A folyóirat körül csoportosuló katolikus „re-
formnemzedék” nem volt egységes: Aradi Zsolt,
Balla Borisz és Possonyi László csakhamar kivál-
tak a szerkesztőség kötelékéből, és 1935-ben meg-
alapították az Új Kor című folyóiratot, amely sza-
kított a fiatal katolikus értelmiség egyértelműen
antifasiszta tájékozódásával, és kapcsolatba lé-
pett a jobboldali radikalizmus táborával is. Fő
ideológusa Mihelics Vid volt, aki az antiliberális
konzervativizmussal, majd a „hivatásrendi” be-
rendezkedéssel rokonszenvezett, és Salazar
„kor po rációs” portugál államrendjét állította kö-
vetendő példa gyanánt a katolikus „reformnem-
zedék” elé. Ezzel a fiatal katolikus értelmiség kö-
rében is megindultak a viták a jobb- és a baloldali
orientáció hívei között. Ezek a viták mindazonál-
tal nem voltak tartósak, minthogy a harmincas
évek végére egyértelműen kiderült, hogy a poli-
tikai jobboldalról érkező eszmei ajánlatok (így a
korporációs elgondolások) nem voltak össze-
egyeztethetőek a katolikus tanítás néhány alapel-
vével, így az emberi személyiség szabadságának
követelményével. Vonatkozott mindez elsősorban
az akkori hivatalos spanyol, illetve portugál szel-
lemi élet által képviselt tekintélyuralmi felfogásra,
amely megbékülni kívánt a német és olasz szélső-
jobboldali ideológiákkal. Ezt az eszmei közeledést
a katolikus reformértelmiség joggal nem fogad-
hatta el, mint ahogy a jobboldali szélsőségekkel
szemben tartózkodó álláspontot alakított ki a hi-
vatalos egyházi hierarchia is.

Így azután a katolikus reformgondolkodás hi-
teles képviselete mindenképpen az útjára induló
Vigiliára maradt. Az új folyóirat a hazai katolikus
„reformnemzedék” eszmevilágát, irodalmi és mű-
vészi világképét fejezte ki, magát a folyóiratot is
ennek a „reformnemzedéknek” a képviselői ala-
pították és gondozták, olyan fiatal írók, teológu-
sok és más gondolkodók, akik elsősorban Sík
Sándorban és mellette a nyugat-európai katolikus

megújhodás szószólóiban találták meg szellemi
mestereiket. Maga a katolikus „reformnemzedék”
a korszak társadalmi és szellemi reformmozgal-
mainak (a Szekfű Gyula körül gyülekező konzer-
vatív és a Makkai Sándor nevével jelezhető pro-
testáns reformereknek, a Szép Szó által képviselt
polgári radikálisoknak és a népi mozgalomban
egymásra találó értelmiségieknek) a szövetségese
volt: valamennyi reformista csoport azon tevé-
keny kedett, hogy az ország társadalmi, politikai
és kulturális viszonyait az európai modernizáció
követelményeinek megfelelően alakítsa át, és leg-
feljebb a reformok irányának és menetrendjének
a kijelölésében volt különbség közöttük, abban
azonban mélyen egyetértettek, hogy az ókonzer-
vatív berendezkedésnek meg kell változnia. A „ka -
tolikus reformnemzedék” mindenekelőtt a maga
háza táján nézett szét, következésképp szakítani
kívánt azzal a konzervativizmussal, amelyet a hi-
vatalos egyházi sajtó és irodalom képviselt. A fia-
tal polgári értelmiség általánosabb tájékozódását
követve idegenedett el a korszerűtlen berendez-
kedést konzerváló és szentesítő „keresztény-nem-
zeti” ideológiától, és egyértelműen szemben állott
a szélsőséges ideológiák (mind a nemzetiszocia-
lizmus, mind a kommunizmus) terjeszkedésével.
Példaképeit, szellemi irányítóit a nyugat-európai
modern katolikus (ahogy akkoriban nevezték:
„neokatolikus”) irodalom és filozófia képviselői-
ben találta meg, és természetesen hatottak tájéko-
zódására a pápák szociális enciklikái is. XIII. Leo
1891-es Rerum novarum és XI. Piusz 1931-es Quad -
ragesimo anno című körleveleire gondolok.

A nyugati „neokatolikus” mozgalom a keresz -
tény gondolkodás és a polgári társadalom válsá-
gából keresett kiutat, és a vallásos szellem, sőt a
misztikus életérzés új kibontakozása mellett bi-
zonyos szociális törekvéseket is képviselt, ameny-
nyiben kapcsolatban állt a keresztényszocialista
mozgalmakkal, a kereszténydemokrácia kezde-
ményezőivel. Írói: a francia Paul Claudel, Charles
Péguy, Francois Mauriac, Georges Bernanos, az
angol Chesterton, a norvég Sigrid Undset, a né -
met Gertrud von Le Fort, valamint filozófusai: az
újskolasztikus Jacques Maritain és a perszonalista
Emmanuel Mounier vallásos és kulturális meg-
újulást hirdettek, a társadalmi igazságtalansá gok,
a nacionalista közszellem határozott bírálói vol-
tak, és egyértelműen elutasították a korszak szél-
sőjobboldali és szélsőbaloldali törekvéseit. Az ő
műveiknek és gondolataiknak vonzásában ala-
kult ki a magyar „neokatolikus” mozgalom is,
amelyre a hazai szellemi élet köréből mindenek-
előtt Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök
és két tudós piarista szerzetes: az irodalmár Sík
Sándor, valamint a teológus Schütz Antal nézet-
rendszere hatott.
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A „katolikus irodalom” fogalmát, miként ezt
az imént láthattuk, elsősorban Sík Sándor néze-
tei alapozták meg — ez a voltaképpen befogadó
jellegű, minden valóságos szellemi érték elisme-
résére és képviseletére törekvő irodalom- és mű-
vészetfelfogás tette lehetővé, hogy a Vigiliában a
szorosabb értelemben vett katolikus irodalom
képviselői: Sík Sándor, Mécs László, Harsányi
Lajos, Ijjas Antal, Rónay György, Thurzó Gábor,
Horváth Béla, Puszta Sándor, Just Béla és Tol -
dalagi Pál mellett számos „nyugatos” író, így
Jékely Zoltán, Sőtér István, Szabó Zoltán, Lovass
Gyula, Kádár Erzsébet, Örley István és Ottlik
Géza is otthonra talált. Természetesen voltak kö-
zöttük protestánsok is. A szépirodalmi munkára
korlátozott program 1938 után bővült ki határo-
zottabb közéleti állásfoglalással, midőn a folyó-
irat szerkesztését Possonyi László vette át (ő
akkor már szakított azokkal a hatásokkal, ame-
lyeket korábban például a Salazár-féle „hivatás-
rendi” gondolattól kapott). A Vigilia ekkor is a
katolikus „reformnemzedék” álláspontját képvi-
selte, mindemellett határozottabban bírálta a
szélsőjobboldali ideológiákat, és szerepet vállalt
a szellemi ellenállás támogatásában. A katolikus
vallás „egyetemesség” elvét szegezte a fajelmé-
let barbársága ellen, és (hasonlóan a Nyugathoz,
illetve később a Magyar Csillaghoz) a humánus
beállítottságú francia, valamint angol katolikus
irodalom népszerűsítésével is a náci ideológia
szellemi fertőzése ellen tiltakozott. A katolikus
„reformnemzedék” elszigeteltségét is oldani sze-
rette volna: „népi” vallásosságot hirdetett, rész-
ben a népi írómozgalomhoz is közeledett. Hatá-
rozottabb állásfoglalása következtében tiltották
be működését 1944-ben a német megszállás után.
Szellemi orientációjának alakításában mindig is
nagy szerepet töltött be Sík Sándor, aki 1945 után,
midőn a Vigilia ismét megjelenhetett, évtizede-
ken keresztül töltötte be a főszerkesztő tisztét.

A katolikus „reformértelmiség” utolsó (1945
előtti) nagy szellemi vállalkozása a Jelenkor című
kiváló folyóirat volt, amely 1939-től az 1944. már-
ciusi német megszállásig küzdött — mindig kö-
vetkezetes bátorsággal — az ország függetlensé-
géért és a keresztény szellemű társadalmi és
kulturális reformokért. A keresztény humanizmus
jegyében kívánta mozgósítani a közvéleményt.
Szerkesztője a katolikus reformmozgalomban,
majd a kisgazdapárt baloldalán szerepet vállaló
Katona Jenő volt, szerkesztő bizottságának tagjai
Horváth Sándor domonkosrendi tartományfő-
nök, neves teológus, Molnár Kálmán, legitimista
felfogású jogász, egyetemi tanár, valamint Szekfű
Gyula voltak. Munkatársai közé Sík Sándor, Bálint
Sándor, Pethő Sándor, Almásy József, Márai Sán -
dor, Gyergyai Albert, Keresztury Dezső, Cs. Szabó

László, Szabó Zoltán és Kállai Ernő tartozott a
többi között, többször szerepeltek Babits Mihály
írásai is. Általában a Magyar Nemzet íróit közölte,
Katona Jenő szándéka az volt, hogy a Jelenkor a
népszerű demokratikus napilap tevékenységének
mintegy elméleti hátterét adja meg.

A Jelenkor szerkesztőségi beköszöntője an nak
a szellemi küzdelemnek a folytatásában jelölte
meg a folyóirat útját, amelyet a Korunk Szava
körül gyülekező fiatalok indítottak meg, és ko-
rábban a katolikus reformmozgalmakban vezető
szerepet játszó legitimista politikus (az 1938-ban
meghalt) gróf Széchényi György vezetett. A szer-
kesztő a nemzeti önismeret nélkülözhetetlen
voltára hivatkozott: „Hisszük, hogy érdemes
munkálni a magyar önismeretet — mely a végzet
parancsa, és melynek híjával veszti el az egyéne-
ket és népeket —, a helyes helyzetismeretet, a
hozzá méltó helytállást és önfeláldozást, ha kell.”
A program a nemzeti függetlenség és a társadalmi
igazságosság követelményét hirdette: „A népfe-
lejtő nemzetmentés és a nemzetrontó népámítás
közepette a magyar függetlenség, szabadság, lelki
és társadalmi önkormányzat ügyét egybekapcsol-
juk a szociális igazság és haladás ügyével (…)
hisszük, hogy a nemzetrontó irányok leküzdése
nem puszta ellentmondáson, hanem azok erköl-
csi és társadalmi legyőzésén, vagy ha lehet, meg-
győzésén, de mindenképpen a teljes igazság meg-
valósításán múlik.”

A folyóirat mindig hiteles keresztény szellemi
és erkölcsi értékeket védelmezett és hirdetett.
Szekfű Gyula A kísértésben című írása arra figyel-
meztetett, hogy a politikai kereszténységnek nem
szabad szólamokban kimerülnie: „Így kaptunk
keresztény fővárost, keresztény egyesületeket, ke-
resztény szabót és órást, sőt őskeresztény textile-
seket is, lassankint mindenhez hozzászoktunk,
még ahhoz is, hogy a keresztény szó közéletünk-
ben a legtöbbet emlegetett lett. Végül már a szó
eredete és jelentősége is egészen elkopott, s azok,
akik talán legtöbbször aggatják magukra pompá-
zatos jelzőként, a legkevésbé gondolnak arra, hogy
jelentése: krisztusi.” Almásy József, a Központi
Pap nevelő Intézet egyik irányítója, akinek a kato-
likus szociális mozgalomban is vezető szerepe
volt, még tovább ment, midőn az egyház önbírá-
latának adott hangot. A magyar katolicizmus útja
című cikksorozatában az egyházi vezetésnek azo-
kat a képviselőit bírálta, akik „nem azonosították
magukat a nemzeti függetlenségi törekvésekkel”,
akiknek „neobarokk szelleme megbénította a tár-
sadalmi igazságosság szolgálatát”.

Nemcsak a kereszténység és az egyház szük-
ségszerű megújulását szorgalmazták a Jelenkor
reformistái, hanem a magyarság kulturális ma-
gá ra találását és megerősödését is. Igen tanulsá-
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gos ebben a tekintetben Keresztury Dezső Ma-
gyar önismeret Trianon után című tanulmánya,
amely Adyra, Szabó Dezsőre és Prohászka Otto -
kárra hivatkozva — a népi mozgalom teoretiku-
saihoz egészen hasonlóan — a „régi magyar-
ságban” és a népi kultúrában jelölte meg azokat
a forrásokat, amelyek a magyarság kulturális
megújulását elősegíthetik. Egyszersmind szót
emelt az olyan tévtanok ellen is, amelyek a nem-
zeti összetartozást a sorsközösség, a történelem
és a kultúra helyett, német mintára, vérségi je-
gyekkel kívánták meghatározni: „magyarnak
lenni — századok tanúsága szerint — minden
eretnek tanítás ellenére is elsősorban szellemi
magatartás s nem vérségi elrendeltetés kérdése:
a magyarság nem épülő és omló politikai szer-
vezet, hanem életforma, hagyományokban őr-
zött s a belátás parancsai által kitűzött eszmény.
Ha tehát van magyar faji gondolat — amint hogy
van — annak igazi meghatározója nem vérsejt-
jeink mítosza, hanem történelmünk szelleme s
erkölcsi egyéniségünk parancsa.”

Már Keresztury (és persze mások is) figyel-
meztettek arra, hogy a magyar nemzeti identitás-
hoz szervesen hozzátartozik az európai szellem
öröksége, és a nemzeti értékeknek az egyetemes
(európai) értékekkel szerves egységben kell érvé-
nyesülniük. A Jelenkor tábora nehéz aggodal-
makkal tekintett a válságokkal küzdő Európára,
s midőn Márai Sándor Magyar író 1939 őszén című
írásában irodalmunk tennivalóiról beszélt, egy új

európai öntudat kialakításának szükségességét is
szóvá tette. „Minden eszközzel meg akarom vé-
deni azt a nemcsak kövekbe és festményekbe rög-
zített életformát, azt a láthatatlan és íratlan élet-
érzést, amelynek gyűjtőneve Európa. (…) Meg
kell védeni, és meg kell menteni egy életformát
(…) Ez a dolgunk. És más dolgunk is van: meg
kell találnunk azt a varázsszót, amely visszaad-
hatja az európai embernek küldetésébe vetett
hitét (…) Hinni az emberiségben, az együttérzés-
ben, a segítés feladataiban, a kiegyenlítés művé-
ben, hinni Európában.”

Nehéz időkben ennek a hitnek a jegyében dol-
gozott a Jelenkor: a katolikus reformértelmiség
műhelye. Talán nem oktalanság arra gondolni,
hogy ennek a hitnek — a Jelenkor szellemi örök-
ségének — máig szóló érvényessége van. A har-
mincas és negyvenes évek katolikus reformértel-
misége és azok a szellemi műhelyek, folyóiratok,
amelyek ennek az értelmiségnek a gondolkodá-
sát és eszmevilágát képviselték, ma is példákként
állhatnak a korszerű, egyszerre nemzeti és euró-
pai identitást választó katolikus (keresztény) ér-
telmiség előtt. A Vigilia háromnegyed évszázada
is azt igazolja, hogy azok a gondolatok, amelye-
ket ez a reformgondolkodást képviselő katolikus
értelmiség kidolgozott és megszólaltatott, élet-
képesek, példaadóak a jelen számára is.
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Jean-Louis Chrétien: A felejthetetlen és a nem remélt 2.500,–
Lukács László: Az Ige asztalánál 2.900,–
Walter Kasper – Daniel Deckers: A hit szívverése 3.200,–
Kertész Imre: A megfogalmazás kalandja 1.400,–
Thomas Merton: Párbeszédek a Csönddel. Imák és rajzok 2.900,–
Teréz Anya: Jöjj, légy a világosságom! 3.200,–
Takács Zsuzsa: Jaj a győztesnek! 1.900,–
Varga Mátyás: Nyitott rítusok 1.700,–
Borbély Szilárd: Egy gyilkosság mellékszálai 1.700,–
Máthé Andrea: Útvesztőben 1.100,–
Rupert Berger: Lelkipásztori liturgikus lexikon 4.300,–
Halmai Tamás: Versnyelvtanok. Elemző esszék kortárs versekről  1.900,–
J. B. Metz: Memoria passionis 2.700,–
E. Kübler-Ross – D. Kessler: Élet-leckék 2.600,–

A kiadványok megvásárolhatók vagy megrendelhetők a Vigilia Kiadóhivatalban:
1052 Budapest, Piarista köz 1. IV. em. 420.

Telefon: 317-7246; 486-4443; Fax: 486-4444; E-mail: vigilia@vigilia.hu
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