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SZALÉZI SZENT FERENC
NAPJAN. (Január 29.) "Aján
lok nagy és rettenthetetlen bá
torságot."

Szalézi Szent Ferenc az
Anyaszentegyház édes Dokto
ra írta e szavkat egyik levelé
ben. Nagy író, aki ismerte a
hatás titkát, szent püspök, aki
mulandó életével az örökké
valóságba tudott mutatni. Tö
kéletes élet, tökéletes írás. A
keresztény bölcseségben élt
és a keresztény bölcseséget
hirdette. Ezért oly meggyőző,

ezért oly tökéletes! Egy stílus
forradalmár, ki elvetett min
den dekorációt, műveiben a
kifejezés egyszerűségét tuda
tosan hangsúlyozta. A Isgter
mészetesebbben természetfö
lötti volt. Komoly és kedves
szavait értették a kicsinyek,
csodálták a bölcsek.

Szentséges Atyánk, XI. Pi
us, "biztos tudással és hosz
szas megfontolás után" a ka
tolikus írók égi pártfogójául
adta ezt a tökéletes írót a ha
lála háromszázados évfordu
lóján kiadott Apostoli Körle
vélben. Ennél többet író el
nem érhet a világon.

A mai nap az ő napja. Róla
emlékezem ma és mínden
nap, mert szavai érvényesek
és gyönyörűek; róla emléke
zem, mert szelíd és bátor volt,
- Krisztus szeretetével féle
lem és fáradtság nélkül gya
logolt a hóban és bátran pré
dikált, mikor mindenki meg
futamodott. Oktatott minket a
szeretetre és oktatott a ret
tenthetetlen bátorságra. Mert
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a szeretet nem bárgyú meghu
nyászkodás, Bátorság· nélkül
nem lehet szeretni e világot,
nincs szerétet abban, ki meg
hátrál, mert a gyávaság, a
képmutató hajlongás és lapu
lás még nem szelídség.

A bátor szeretet mestere
világot járó Szent Pál, nem
zeteket keresztelő Szent Pál.
Emlékszem Paul Claudel bal
ladájára Szent Pálról; szeret
ném itt újra leírni e művet,

melyben a költő kétségek nél
kül, érvényesen és illetékesen
ír a türelmetlen térítőről, ki
"tíz talentumot hozott", s aki
olyan mint "az éles kard,
mely testéből lelkét kihüve
lyezte" és mint "a láng, amely
elemeket varázsol a falánk al
kémiában tüzesebbre . " mínt
a szeretet, mely nem tud egye
bet, nincs álma és nyugalma:
megy, hová a szél vezet, vi
lág végétől másikig, mint tűz,

akit a szél szakít s a tengerek
fölött táncolva kóborol! Sze
relmed tűz, amely halálig el
sodor, buzgalmad lángolóbb,
mint a pokol!"

Nem tántorodunk e buzga
lomtól, mely bárcsak lenne
bennünk is lángolöbb. mint a
pokol, hogy szembeszállni vé
le erősebbek és lángolóbbak
legyünk. 6, édes Szalézi Szent
Ferenc, fölírtam a Te ajánla
todat műveim első lapjaira,
elfogadtam a Te ajánlatodat
kora ifjúságomban s kérlek
nagyon, könyörögd ránk a Te
szelídségedet és rettenthetet
len bátorságodat.

hb.
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A LEGUTÓBBI HAROM ÉV
TIZED sokat dicsért irodal
ma, mely állítólag üde, ten
gerszagú áramlatokat sodort
az áporodott magyar levegő

be, bizonyára tömérdek iro
dalmi babonát is teremtett.

Ez a harminc esztendő a jó
nyolcvanas évek igen unal
mas szimbolizmusát és par
na sszizmus át hozta ide, ami
kor lelőhelyén alig emlékez
tek rá. Amikor ők Mallarmé
nél, Gautiernél, vagy akár
Baudelairenél tartottak, már
műkődött és hatott Calu
del, Bergson, Gide, Péguy,
Chesterton. De ők Anatole
Francera és Renaura esküd
tek. A tengerszagú levegő öt
ven esztendőt késett. De ú
nom a sopánkodó mentegető

zést, e késedelem sok magya
rázatát. Jobb lett volna idejé
ben elérni a valóban modern
spirituális lendületet, sem
mint utólag érvénytelen köny
veket írni annak bizonyításá
ra, hogy nekünk az európai
szellemi fejlődésben szükség
szerűen kell ötven esztendőt

késnünk. Késnünk és azután
megállanunk, sőt visszafordul
nunk. Mert a "tengerszagú le
vegő" irodalmi sárgaságban
szenvedő, ittmaradt augurjai
ma is csak hümmögnek és
kisded virágos kertjüket ápol
gatják, holott a kor szelleme,
melyet megragadni nem tud
tak, már régen diadalmasko
dott. Ök még mindig a nyolc
vanas éveknél tartanak, vagy
- nehogy kénytelenek legye
nek megérteni és elfogadni az
igazságot - inkább visszafelé
mentek, inkább letagadták tu
lajdon dédelgetett dekadenciá
jukat s lettek a népi őserő

fiatal bajnokainak öreg epi-
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gonjai. Nyilván azt hitték,
hogy ez kevésbé megszégye
nítö, mínt elismerni kortársa
ik dicsőségét.

Nekik csak az volt nagy
költő, aki meghalt. Porladó
görögöket, halott francíákat
szívesen fordítgattak. Az ele
ven kortársak dicsőségén ma
is igen bánkódnak. Jelenték
telen és hatástalan. költőket,
halottakat, akik kibuktak az
európai mozgolödásból, elmúlt
és lejárt irányok képviselőit
naggyá fuvoláztak, de elhall
gatták az igazi Európát, újítá
suk avas és ósdi maradt. Mü
ködésük hasznos, de egyolda
lú volt; a modern Európa lel
kisége nem kedvezett a helyi
viszonyoknak, s nem volt elég
bátorságuk vagy tehetségük
szembeszállni a sajátos ma
gyar kozmopolitizmussal,
mely soha igazi kozmopolitiz
mus nem volt. Ez a kozmopo
litizmus a 910-es évek külön
leges magyar jelensége, me
lyet a máról-holnapra kiala
kult fővárosi kávéházi raj ok
képzeltek el tulajdon ízlésük
szerint, ezt oktrojálták szelle
mi életünkre mint modernsé
get, Európát, ennek kerestek
szüntelen igazolást. Nem cso
da hát, ha hibás képet mutat
tak Európa újabb irodalmi
törekvéseiről. Nagy írókat
egyszerűen elhallgattak, eset
leg hamis adatokat közöltek
róluk, adomákat és pletyká
kat.

Az újabb, alaposabb, lelki
ismeretesebb és okosabb nem
zedék feladata tehát, hogy
megtartsa irodalmunk kapcso
latát az örök Európával; gya
rapodnunk kell a két ezredév
múlhatatlan szellemi kincsei
ből; ki kell igazítanunk az
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előttünk járó nemzedék torz
tudósításait a századforduló
ról, megelevenítenünk a való
di újdonságot, haladni a való
di irányba és soha le nem
késni egyetlen gondolatot, e
gyetlen évet se, nemhogy öt
venet. Ez a VIGILIA nagy hi
vatása, e tudatos munka, mely
megdönti a századforduló iro
dalmi babonáit, érvényes köl
tőket mutat, kiket akkoriban
emliteni se lehetett, s össze
kapcsol minket kortársaink
kal, a mai Európával, késede
lem és féltékenység nélkül,
pártatlanul és igazságosan. Hi
szen a magyar irodalomban
mink ismertettük behatóbban
Chesterton, Calderon, Péguy,
Claudel, Maritain, Bernanos,
Mauriac, Undset költészetét
és működését. hb.

SZöVEGEK ÁRADÁSA. A
mondatok kisértetiesen ismét
lődnek, de az "Európai iro
dalom újabb körvonalai" se
hogyse alakulnak ki e tömér
dek írodalomtörténetből. E
haszontalan ismétléseket az
irodalom indusztrializálódásá
nak tulajdonítom; törnni kell
a népet valami szellemi ele
dellel, valam.i európai lelkiis
merettel, éleszteni kell az in
tellektuális sznobokat a mes
terségesen gyártott kérdések
kel, hát csattognak a fa-kar
dok. Rettenetes, ezek az írók
azért hazudnak, hogy igazuk
legyen. Már a hazugságot sem
tudják igazán és kitartóan
szolgálni, már úgy hazudnak,
hogy szinte az igazságra vete
mednek s az irodalmi becsü
letért olykor még a magán
becstelenségüket is hajlandók
föláldozni. Kérdéseik, vála
szaik, fakó jelszavaik megri-
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asztanak. Riadtan látom, hogy
a könyvek tniként nyelnek el
minket, írókat, hogy a cikkek
és könyvek és irodalomtörté
netek osztódás útján szapo
rodnak és könyvek szülik a
könyveket, nem írók. ünnepé
lyes irodalmárok immár egy
könyvből kettőt írnak, biblio
gráfiával és utalásokkal, me
lyekből még ünnepélyesebbek
újabb könyveket gyártanak, ú
jabb utalásokkal és források
kal, - a hálózat s a bonyoda
lom hova-tova beteljesül, las
sanként mozogni se tudunk,
az irodalmi nagyképűségnem
zetközi szervezeteí ontják az
az üres könyveket, 600 olda
lon, vászonkötésben. Most 01
vastam két nap és két éjjel
egy ilyen könyvet s nem ta
láltam benne egyetlen ötletet,
egyetlen fordulatot se, csupa
betű volt az egész.

Ezért rettegek az oknyomo
zó irodalomtörténetiróktól, e
zért vetem el e lunatikus oko
sokat, s a könyvek között hit
vallókat és műveket keresek.
Belenyugodtam abba, hogy a
bolondok csak bolondok, de
kétségbeejtett, hogy az oko
sok is bolondok. Rendszereik
ben mindig rendszertelensé
get találtam, kérdéseikben fe
leletet s aggodalmaikban sötét
önbizalmat. S e kicsiny szer
zők minden igyekezete csak
annyi, hogya nagy halottak
koporsóján valahogy belova
goljanak az örökkévalóságba.

VIHAR EGY KATOLIKUS
REGÉNY KöRüL. Paule Reg
nier "L'Abbeye d'Évolayne"
című regényét "Az elvesztett
drachma" címmel adta ki a
Pázmány Irodalmi Társaság.
A könyvről hosszas és beható
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tanulmányt közöl az "Egyházi
Lapok" szerkesztője és annak
az aggályának adott kifeje
zést, hogy ez a könyv lelki
pásztori szempontból aggá
lyos, sőt veszedelmes lehet.
P. Bangha, aki a regényt a
"Vigilia Könyvek" sorozatá
ban kiadta, lapjában, a Ma
gyar Kultúrában válaszol az
Egyházi Lapok cikkére és a
következőket írja:

"Megkérdeztük a lap érde
mes szerkesztőjét, hogyan ér
tette ezt a kifejezést, mire azt
a választ kaptuk, hogy félni
kell, hogyha apácák olvassák
ezt a regényt, meg találnak
ütközni rajta."

"Mi ezt a kritériumot még
sem tartjuk elfogadhatónak
ott, ahol komoly igényű kato
likus irodalomról van szó, A
katolikus regényirodalom nem
igazodhatik egyszerűen az
úgynevezett scandalum pusíl
lorum - a fiatálkorúak eset
leges megütközése - után.
Apácák általánosságban véve
nemigen szoktak regényeket
olvasni, hacsak tanítói és ne
velői, esetleg irodalmi hivatá
suk nem kényszeríti őket erre.
Akiket azonban kényszerít, a
zoknál fel kell tételeznünk
annyi irodalmi ítéletet, hogy
nem ütköznek meg azon, amin
más, komoly gondolkozású ka
tolikus emberek nem ütköz
nek meg. Nem szabad a kato
likus kultúrszínvonalat mes
terségesen lenyomni sem az
zal, hogy az apácákat ilyen
színvonalra nyomjuk le, sem
azzal, hogy az irodalmat azok
hoz a mértékekhez szabjuk, a
melyeket egy ilyen mestersé
gesen lenyomott színvonalhoz
igazodnak.

Az emlitett regény "veszé-
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lyessége" csak az, hogy 
gondolkozásra kényszerít o
lyan problémák terén is, ame
lyekben könnyű megtévedni.
De vajjon ez a szempont örö
kös szellemi kiskorúságra
kényszerítse-e akár a katoli
kus regényírást, akár a kato
likus regényolvasókat ? A
problémákat nem azzal intéz
zük el, hogy örökké hallga
tunk róluk, hanem ha a meg
oldásokat megkeressük s kö
zönségünket is rászoktatjuk a
helyes megoldások megkere
sésére. Amikor az ellenséges
irodalom s az elkeresztényte
lenedett élet maga ezrével
szórja elénk a legmegrázóbb
lelki drámakat s az ellenveté
sek és nehézségek tömegét,
nem jó módszer az egyszerű

elzárkózás és a problémák
elől való kitérés mödszere."

örömmel szögezzük le a
Magyar Kultúra eme sorait az
újonnan sarjadzó katolikus
szépírodalom nevében, anél
kül, hogy a Paule Regnier
könyve fölött kitört vitában
bármelyik fél álláspontját is
a magunkévá kivánnók tenni.
Valóban örvendetes, hogy P.
Bangha lapjában elhangzott
végre ez a kijelentés, amely
elismeri, hogy nemcsak zár
danövendékeknek készül a
komoly katolikus irodalom, s
hogy abban, ha egyébként
tisztességes mődszerrel dolgo
zik, igenis helyet kaphatnak
a legkomolyabb életproblé
mák is, amelyeket kaotikus
korunk felvet és végre nem
kell attól rettegniök a kato
likus íróknak, hogy művüket

éppen a legismertebb katolí
kus kritikai fórumokról tá
madják meg. P. Bangha, íme,
európai és korszerű módon
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állott ki a katoliku~ regényiro
dalom szellemi szabadsága
mellett, amit hálásan köszön
meg neki minden katolikus
író.

Nagy Tamás.

~ÉT "FALUSI" KöLTő. Az
osszel egy versgyüjteményt
szerkesztettem. Fordítás köz
ben b~ven olvasgattam Sergej
~~s~enmt s egy verssora kü
lonösen megrendített. "Én va
gyok az utols6 falusi költIJ"
- írta egyik híres verséb~n
ez az orosz költő, aki harminc
éves korában, mindenkitől

megcsalatva és elhagyatva
meg?l!e magát egy szentpé~
terva~l hotelben; egy forra
dalmar, akit megszakgatott a
rombolás és iszonyatában le
ro~b?lt~ ~l~tét. Juhász Gyula
halalat idézi föl e költő' két
verssor csendül itt össze' két
lélek, két öngyilkos vará.zsló
k.ét ke~erűség az orosz pusz~
tak .n~~rfaerdeiből és a tisza
partí fuze~~kből."Telik, múlik
az emberoltlJ. És én maradok
a falusi köm, - írta Juhász
G:yula is, előbb, mint Jesse
nm. Szegény "búsuló Juhász"
a magyar népé s e földé volt·
a fáké, "akiktől jöttem én ,;
s a földé, "mely altat fek~
tén." A népé volt, falusi költő

volt, elmondta egy nép szorno
rúságát, a táj, a föld, a víz
szomorúságát zengette va
~~~s~atos ~e!seiben. Remegő
Ujjal megenntették a tiszai
fűze~en Magyarország lelkét.
A nem~ f?l~, az elsülyedt,
hallgato világ szélalt az ő

hangjában, mely úgy reme
gett, "mint nyárfák estelen
Ha rajtuk ring az alkonyi ha~
rangszó, S rájuk ragyog a csil
lagszerelem."
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Más költők, ügyes metriku
sok és makacs filozopterek
talán csinosabban tudtak csön
geni, talán okosabbak voltak
s eklektíkusabbak; a világiro
dalom remekeit únottan ke
vergették nyúlékony verseik
ben, körülöttük a azétárak a
vas illata szállong. Szótáraik
kal, angol balladáikkal és ke
~erédesen ápolgatott idegba
Jukkal józanul és professzo
rosan mind magasabbra kúsz
tak egy jól szervezett kraieá
ros szervilizmus szánalmas
hágcsóján. Ezek sohase jutot
tak Juhász Gyula nyomába,
noha gyakran kísérleteznek
süket asszonáncaikkal, öreg
napjaikra "fiatalosan" meg
nyomorított ritmusaikkal be
hatolni a fájdalom birodalmá
ba. De műveikben mű-Iájda

lom "dúl," ezek nem is láttak
fát, mű-szemük van. A fákról
tűrhetetlen svájci botanikék
ból értesültek. Nem kárhoztat
nám őket oly nagyon, ha meg
maradtak volna a nekik ren
delt stallumban : a harmad
rendű eklektikus költők he
gedűtokjában. De tehetetlen
ségük megvadította őket, s ki
ugrottak a tokból, ahová hasz
nálat után befeküdtek, mint
a hegedűk, kiugrottak és hety
kén makogják a klapanciákat,
mert ők nagy metrikusok, hát
ámuljon a világ, hogy mily
fiatalosak és divatosak l Ezt
nem szeretem; ellenszenve
sek, mint a színházi öltözők

vénember-vendége, ki szőke

parókát és piké-mellényt hord.
Inkább maradtak volna a né
metnyelvű görög kéziköny
vek árnyékában.

A mesterek, a nagyok el
fogynak. De nincs kétségem
a halál tisztító kritikájában.:
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Majd ha fölbomlik a magyar
irodalom gyászos szervilizmu
sa, akkor fog élni Juhász Gyu
la szétszört és elnyomott mű
ve is, túl a népíeseken, a
metrikusokon s a népieskedő

metrikusokon. Juhász Gyula
nem szedte szavait illendő

metrumokba, ő volt a zengő

fájdalom. Sokan utánozták
volna, de ezek a szavak csak
a varázsló költő énekében bo
rongtak titokzatosan. Az ő

műve érvényes volt. Hiteles
volt az ő szava, mert fájdal
ma is hiteles volt. Mondták
róla, hogy elméje elborult.
Nagy könnyelműség lenne,
túlságosan kényelmes lenne
e csodálatos költő talányát
ily közönségesen és együgyű
en redukálni. Én is Kodolányi
Jánossal tartok, aki egy kitű
nő emlékcikkében szembefor
dul a sommásan ítélkezőkkel.

Nem lehetett e tiszta költőnek

ez elaljasodott világban helye.
És Kodolányi véleményét 
mely az élet· és irodalom igazi
átéléséből ered - megerősít

hetem dicső mesteremnek. G.
K. Chestertonnak kérdésével:
ki az őrült? Örült az, aki mín
denét elvesztette csak az eszét
nem. Egy őrült nemzedék fáj
dalma volt, a miénk volt, egy
őrült korszak költője, ki mín
dent egyszerre látott és bán
kódott e világon, mely nem az
ő világa volt. hb.

JEGYZET SZENT DOMON
KOS BALLADAJAHOZ.
Szent Domonkos, az Anya
szentegyház őre, a gyalogos
térítő, aki a szegénység és alá
zat győzhetetlen fegyverével
meghódította a városokat és
kiűzte a lelkekből a tévelygés
iszonyát, valahányszor egy vá-
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rost, vagy községet meglátott,
sírva fakadt az ott lakók nyo
morúságán és bűnein. Megsi
ratta a városokat, amint apos
toli útjában feltűnedeztek a
tornyok és tetők, s a temp
lomba térve oly hévvel, oly
lelke-szakadtából kiáltott az
Úrhoz, hogy szava a falakon
túl, messzire elhallatszott:
"Uram, könyörülj a népen!
Mi lesz a bűnösökkel?" Oh,
bár meghallanők kiáltását a
századok falain keresztül,
bárcsak példát mutatna e vi
lágnak az új eretnekségek, az
új pogányságok dühöngésé-
ben, bárcsak meaterünk lenne
a fénynek és árnynak, a nyo
mornak és gőgnek új, de má
súlt és súlyosúlt viadalában !

Az albigens eretnekek is az
akkori pompát gyakran hasz
nálták kétszínű és veszedel
mes fegyverként az igaz Egy
ház ellen s a szegény megté
vesztett nép között, mely egy
felől csak a nyomort látta,
másfelől csak a pompát, szin
te ragályosan terjedtek tévta
naik, Amikor egyszer nagy
hitvita volt kitűzve e vesze
delmes agitátorok s a katoli
kus hittéritök között, a me
gyéspüspök díszkísérettel a
kart azon megjelenni, Domon
kos azonban, Isten sugallatá
ra, ellenezte ezt. "Nem így,
szent atyám, - mondotta 
a tévelygőket . inkább aláza
tossággal és jámborsággal,
mint külső pompával kell
meggyőzni. Vértezzük fel te
hát magunkat imádsággal és
menjünk alázattal és mezit
láb a Góliát ellen."

Menjünk mi is a szegény
ség jeleivel a szegények elé,
legyünk szegények a szegé
nyek között, különben a nyo-
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morúltak nem nekünk fognak
hinni, hanem a tévtanítóknak.
az új Góliátnak hatalmába
esnek. Erre int Szent Domon
kos, a téritök mestere, erre
int e gonosz világban, ami
kor új Góliátok dúlnak: "A
tévelygőket nem a tekintély
nek fitogtatásával, hanem in
kább alázatossággal és jó pél
ddval lehet megnyerni."

Szent Domonkos egyszer
Páriaba küldte téríteni egy
rendtársát. útravalónak tízen
két rézpénzt adott neki. Az
ifjú doktor keveselte a hosz
szú útra ez aprópénzt. Do
monkos ekkor sirva fakadt
fiatal rendtársa kishitűségén.

Sírva ölelte meg és bíztatta
őt, hogy csak menjen, mert a
Szent-Lélek fogja vezérelni.
El is ment az ifjú doktor, ti
zenkét garassal. és munkája
sikerült.

,
SZINHAZ
KALLAY MIKLóS: GODIVA.
Játék a lélek értékéről, há
rom felvonás ban, hat képben,
közjátékokkal. (Nemzeti Szín
ház.)

"Mit tudunk mi, emberek,
egymásról?" - kiált föl Go
diva, angyali Godiva, mit tu
dunk mi a földi kárhozatról,
a lélek éj éről, a magános lé
lek iszonyatáról. Mit tudjuk,
mennyit szenved, retteg és
vergődik ez a bűnös: Leoirie,
ez a kegyetlen zsarnok, vér
szomjas gyilkos, aki bűnből

bűnbe meneküL Gonoszságát
gonoszsággal gyógyítaná, tom
bol és öldököl, hogy elaltassa
bűntudatát. Ez a merev go-
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Amikor Szent Domonkos
csontjait méltó sírboltba áthe
lyezték, csodálatos illat szál
lott a csontokbóL Koponyáját,
melyből ugyancsak áradott ez
édes illat, a szerzetesek sorba
megcsókolták.

Verfeil (zöld lomb) francia
város megátalkodott lakói
nem hajlottak semmi jó szö
ra. Még Szent Bernátot is el
űzték, hallani se akarták. A
nagy Szent rettentő szavakkal
sujtotta a várost: Viride fo
lium, desiccet te Deus!

Nehogy érvényes legyen
ránk ez a kemény szö, hanem
hajtson ki a zöld lomb rajta
tok, ti városok, hajtson a zöld
lomb: a szeretet és alázat; s
a kereszténység minden virá
gai borítsák be a nyomorúltak
penészes fekhelyét l

noszság, ez a kemény szív,
mely küzködik akárhozattal,
rémületet áraszt köröskörül,
mert ő maga csupa rettegés,
legbelül. Erőszakos, mert
gyönge s nincs benne igazi
erő, oktalan gonoszságának ez
az oka. Gonoszságát próbál
gatja szolgáin, hitvesén, ga
lambokon, állatokon, vándo
rokon, csakhogy bizonyítsa
magának a gonoszság erejét,
csakhogy bizonyítsa a bűn

diadalát. Az erőszak őrült má
morában akarja megmenteni
magát.

Ezt az embert, a bűnös em
bert, csodálandó költészettel
írta meg Kállay Miklós, Nem
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