
LÁTSZAT ÉS VALÓSÁG
HÚSVÉTVASARNAP.
Francois Mauriac egyik cso
dálatos könyvében, li "Jeudi
Saint"-ben, összehasonlítja a
zsidó és keresztény húsvétot.
Látszólag a két ünnep, mind
liturgiáját, mind szimbólikus
értelmét tekintve, két egészen
különböző dolog. De ha job
ban belemélyedünk, csodála
tos hasonlóságokat találunk
közöttük.

Az ószövetség pászkája az
Egyiptomból való kivonulás
emlékünnepe. A Pusztító An
gyal átvonulásának napja:
Fáze, amikor az elsőszülöttek

mind meghaltak azon a ször
nyű éjen és csupán ama há
zakat kímélte meg az Úr,
melynek ajtófélfái a Bárány
vérével voltak megkenve. Igy
szabadulunk meg mi is a kár
hozat angyalának pusztításai
tól, kik meg vagyunk jelölve
az Isten Bárányának Szeplő

telen vérével. És mi is kivo-
• nulunk rabságunkból: a bűn

ből, a sötétségből, a halálból.
A keresztény élete is 'Fáze:
átvonulás a sötétségből a vi
lágosságba, a bűnből a ma
laszt ba, a halálból az életbe...

"Ha Krisztus valamely cse
lekedetére gondolunk, mindig
gondolnunk kell saját szavai
ra, hogy 6 nem felbontani
jött a törvényt, hanem betel
jesíteni. Az Eucharisztiát sem
kell valami csodálatos rög
tönzésnek gondolnunk. Ez a
csoda a valóságban mélyen
a Törvényben gyökeredzett.
A zsidó húsvét előképe a ke
resztény húsvétnak, a húsvéti
bárány századokon át jelen
tette már az Isten Bárányát.
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Mint ahogy az Oltriszentség
officiuma mondja: "Az égi
kenyér véget vet a jelképek
nek."

"Vágyvavágytam ezt a hús
vétot veletek enni." Tehát a
zsidók hivatalos húsvétján
születik meg az új Húsvét.
Pascha, húsvét, átmenetet je
lent, mert ez volt az ünnepe a
zsidók Egyiptomból való ki
vonulásának és belépésének
az Igéret földjére. Igy a ke
resztény húsvét is átvisz ben
nünket a bűnből a kegyelem
be, a sötétségből a világos
ságba, a testtől a lélekhez, a
halálból az életre ...

... A húsvéti bárány vére
meghintette a küszöböt és a
két ajtófélfát, hogy az öldöklő

megismerje azokat a házakat,
melyeket meg kell kímélnie.
Igy borít be minket is Jézus
Krisztus vére, áldozás után a
mi szívünk ajtaja is attól a
vértől piroslik, mely elűzi a
rossznak szellemét. Nem jel
kép ez többé, hanem egy lát
hatatlan valóság, amelyet jól
ismer minden hívő lélek. U
gyanaz a kísértés, ugyanaz az
ordító oroszlán, maly ellen
még tehetetlenek voltunk elő

ző este, melynek már szinte
.minden ellenállás nélküli mar
talékává lettünk, talán még
most is körüljár e szív körül,
melyet a Krisztus teste és vé
re óv meg; lehet, hogy körül
jár, de mi már fel vagyunk
vértezve támadásai ellen. Van
az áldozásban valami tényle
ges erő, erről mindenki sa
ját magában meggyőződhetik,

olyan hatalom, amelyen soha
sem szűnhetünk meg eléggé
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csodálkozni. Ez az a fény a
sötétségben, melyet az utas
ember gyujt, hogy távoltartsa
a fenevadakat ...

. . . Akik résztvesznek ke
nyérszegésben, nagyon jól
tudják, mire képesek, ha él
nek Vele és mennyi minden
van, amire nincs erejük nél
küle. Jól ismerik az erősza

kos és ellenállhatatlan kísér
téseket, melyekkel szemben
az Ostyán kívül minden hiá
bavaló." (F. Mauriac: "Nagy
csütörtök.")

Isten Báránya! Ki föláldoz
tad magad értem, Ki ételem
és életem akartál lenni s let
tél is, köszönöm szerelmedet l
Hálálkodom s örvendezek
győzelmeden. Hogy győztél

föltámadásoddal a sötétségen,
a halálon, a bűnönt Alleluja,
alleluja, alleluja l

Az öröm allelujázzon szí
vemben ma! Uram, add, hogy
már a Te világosságodnak, a
Te malasztodnak, a Te életed
nek éljek!

P. Gyéressy Agoston.

RÓNAY GYöRGY a Magyar
Kultúra legutóbbi számában
őszintén és nyiltan felszínre
vetette a magyar katolikus
irodalom sokat vitatott kér
dését. Tüneti vizsgálódásait
nagyjában abban szögezte le,
hogy katolikus íróink francia
példák hatása alatt egy szel
lemi importmilvelet lebonyolí
tására vállalkoztak, ahelyett,
hogya magyar népi katoliciz
mus rejtett forrásaiból merí
tettek volna, vagy legalább az
eddigi magyar eredmények
továbbfejlesztését tekintették
volna művészi feladatuknak.
Megállapításai ebben a for
mában tökéletesen fedik a
históríai tényeket, hiszen ma-
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ga Rónay is, mint író s mínt
irodalomkritikus, végigjárta a
művészi fejlődésnek azt az
útját, amely a francia példa
igézetétől a hazai hiányok
felismeréséig s a népi katoli
kus források felfedezéséig el
vezette őt. Rónay tehát, aki
cikkének tanusága szerint, ta
lán a legmesszebb jutott a
probléma felismerésében, két
ségtelen illetékességet szerzett
ahhoz, hogy az elmúlt évtized
katolikus irodalmi törekvései
ről véleményt nyilvánítsen.
Teheti ezt már azért is, mert
megállapításait becsületes el
fogulatlansággal saját müvészí
fejlődése szempontjából sem
ignorálja, sőt nyomatékosan
hangsúlyozza, hogy a francia
katolikus irány követése nem
volt gyümölcstelen, inkább: bi
zonyos, hogy nélküle aligha
ismertük volna fel a negatí
vumokat, sem azt, hogy mí
lyen hazai források és kap
csolódási felületek állnak a
katolikus írók rendelkezésé
re. A régi nyomok felkutatá
sában maga is jó példával
járt elől, (1. irodalomtörténeti .
tanulmányait) sőt legutóbb
megjelent regénye (Keresztút)
első komoly kísérlet a ma
gyar népi vallásosság tudat
alatti, misztikus elemeinek
művészí feltárása irányában.

Az elmúlt nyolc-tíz eszten
dő minden tudatos és ösztö
nös útkeresése tehát abban
ért fordulópontjához, hogy ka
tolikus íróinknak : "a franciá
soknak", a "magyarosoknak",
sőt az olasz katolikus szel
lem ihletettjeinek, most össze
kell fogniok a fejlődésbeli hi
ányok betöltésére és össze
köttetést kell találniok a ma
gyar népi vallásosság látens
forrásaíval. Rónay konkluziói-
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ból közvetve tehát az a bizta
tás következik, hogy Lísíeuxí
Szent Teréz helyett Arpádhá
zi Boldog Margitról írjunk es
sayt, Ibn Arabi helyett Te
mesvári Pelbártról tanul
mányt, Mauriac francia kis
polgári világa helyett fessünk
katolíkus képet a magyar kis
polgárságról, a magyar falu
szektás - misztikus világáról,
sőt: Janus Pannoniusról ír
junk ragyogó hátterű renais
sance regényt. De közvetve
következik belőle a biztatás
is, - és éppen itt tűnik ki
minden mondva csinált iro
dalmi programmadás gro
teszksége, - hogy szovjet-té
máért se menjen Oroszország
ba a magyar katolikus író,
hanem tárja föl a magyaror
szági szovjet tragikomédíáját
és a kolostorregény témáját
se helyezzük francia miliőbe,

hanem írjunk modern eszkö
zökkel második Karthausit!
A hiányok felpanaszolásával
ezekkel a közvetett biztatások
kal, véleményünk szerint, a
zonban nincs megoldva az a
fejlődéstörténeti kérdés, 
míért tart katolikus irodal
munk még mindig csak ott,
hogy inkább ír essayt Lisi
euxi Szent Terézről, mint Bol
dog Magitról s a magyar szen
teket, a magyar középkort
protestáns íróknak engedi át?
Nincs megoldva az a kérdés
sem, hogy katolikus íróink
magyar . misztikusok helyett
idegenek írásaival tömik ol
vasóikat s miért van az,
hogy íróink egy nyelvileg ide
gen, de lényegében katolikus
kultúra művészi eredményeit
szívesebben "utánozzák", mínt
kutatják a hazai, irodalom
alatti forrásokat, amelyek Ró
nay szerint is feltáratlanok, e
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pillanatban tehát hozzáférhe
tetlenek. A felelet könnyen a
dódik: tárjuk fel tehát a ma
gyar népi misztika rejtett kin
cseit, formáljunk belőlük ma
gyar katolikus regényt, drá
mát és lírát!

Ez a tétel így, - csakugyan
szépen hangzik, de éppen ab
ban hibás, hogy egy lábdob
bantással akar katolikus iro
dalmat teremteni, egyetlen
varázsigével akarja az útkere
sés mai kaoszát áttörni, eget
és földet teremteni, megszab
ni a folyamok, patakok, erecs
kék útját úgy, hogy anagy
magyar óceánba folyjék vala
mennyi. Holott Rónay György
igen jól tudja, hogy az írói
munka nem programmatikus
tevékenység. S arra is kár
szöt vesztegetnünk, vajjon ka
tolikus irodalom lesz-e abból
és magyar, ha most egyszerre
nyolc-tíz iró szabályszerűmoz
dulattal "lehajol" a magyar
néphez, hogy megfigyelje an
nak belső életét, amelyet el
torzított a nyomor? Hazugság
volna ez, valami egészen ál
nok népieskedés, amelyből

hiányoznék a belső élmény
haragos, teremtő szenvedélye!
Hanem irányregény lenne,
irányított irodalom, esetleg ro
mantízált szociográfia, de nem
művészet! . .. Arra is kár szót
vesztegetnünk, lesz-e magyar
katolikus irodalom abból, ha
a francia katolikus regény
eszközeinek felhasználásával
kiosztják egymásközt íróink a
szerepet s ötkilós regényeket
írnak Szent Istvánról, Boldog
Margitról és Szent Erzsébet
ről? Bizony: inkább lesz ezek
ből - fejlettebb formák közt
persze - egy Karjeli Etelka,
mint egy Buda halála, egy
Bánk bán, vagy, hogy szigo-
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rúan a regénynél maradjunk:
egy keményzsigmondi ópusz l
Hiszen a témákban nincs hi
ány s tudjuk nagyon jól: ne
künk is volt középkorunk, ba
rokkunk s népünk se kevésbé
katolikus, mint a francia, ha
szaggatta is pogányság és re
formáció. Am a hiba abban
van, hogy egyelőre nincs új
Arany Jánosunk. Katona Jó
zsefünk és Kemény Zsigmon
dunk, Ezt a hiányt, ezt a rea
litást ismerte fel tehát a Vi
gilia is, amikor a nyugati ka
tolikus irodalom síkján és stí
lusán keresve fogódzást, út
törésre vállalkozott és igyeke
zett felszívni minden termé
kenyítő hatást az elérendő cél
érdekében. (Bálint Sándor
nak, a magyar népies vallá
sosság fiatal kutatójának első

cikke is itt jelent meg.) A
Vigilia nem vállalkozhatott
egyébre, mint hogy ébren tart
son bizonyos kérdéseket. Nem
vállalkozhatott egyébre, mint
hogy rámutasson arra, milyen
széles világkép kell hogy be
letartozzék magyar katolikus
író tudatába, kezdve a nyu
gati misztikusoktól - Bar
tók Béláig és Kodályig, Clau
deltől Harsányiig, Horváth
Béláig, Mauriactól - Rónay
Györgyíg. S ha már itt tar
tunk: a Vigilia, mint az egy
oldalú tájékozódás helyett
mindenkor kiszélesedésre tö
rekvő mozgalom képviselője,

éppen attól a Balla Borisztól
kapott egyéni színt, akinek í
rásai először ostorozták a ma
gyar katolikus irodalom ma
radiságát stílusban, témában
egyaránt s akinek egyik fi
gyelmet keltő regénye. (Niczky
növendék) volt az új, franci
ás eszközökkel írt, első ma
gyar levegőjű, katolikus re-
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gény az elmult évtized ma
gyar irodalmában. A tények
elhallgatására vallana tehát,
ha tagadnók, hogya Vigilia
fennállásának nehéz, négy esz
tendeje alatt nem szélesítette
ki Sík, Mécs, Harsányi, Hor
váth Béla egyívású törekvé
seinek front ját.

Ha azonban egészen őszin

tén akarunk felelni Rónay
dicséretes nógatásaira, egy
két akadémikus tévedésére
kell még rámutatnunk. Min
denekelőtt: a fejlődést, bár
mily szép és becsületes kese
rűség nógatja is azt, nem le
het erőszakolni s a fejlődés

beli hiányokat nem lehet pro
fesszoros tudatossággal be
tölteni, amíg valami belső, e
lemi erejű földrengés ki nem
tölti azokat. Ha a magyar ka
tolikus íróknak van mondaní
valójuk s ha ezen a jogon a
közönséggel szociálís közös
ségbe léphetnek, - ezek a
hiányok ugyis feltöltődnek,

ellenkező esetben éppen ezek
az üregek nyelik el majd ő

ket s a visszhang hiánya meg
fullaszt ja azt, akinek gyönge
a hangja!

Másodszor: Igaz, hogy a
magyar népi vallásosság és
misztika elemeinek feltárása
érdekében szükség van minél
több munkásra, tehetségre,
mert ezek az elemek az egye
temes magyar szellemiség
szerves alkatrészei, feltárá
sukkal tehát a magyarság kol
lektív öntudata gyarapodik és
emelkedik, hogy majdan át
törje az irodalomalattiság kü
szöbét. Am, egészen profesz
szori tudatosság sugalhatja
azt az elméleti következtetést,
hogy ebből pattan ki majd az
önmagára talált magyar kato
likus irodalom is! Vajjon
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nem szerényebb-e, ha csak azt
mondjuk, hogy ezeknek az e
lemeknek művészi alkalmazá
sa megteremtheti azt a szinté
zist, amelyben összesimulva
keveredik egymással a nyu
gateurópai katolikus szellemi
ség a reménybeli magyarral,
a pozitivum a negativummal:
az ami van, azzal, ami még
nincs?

Harmadszor: csak jóakara
tú doktrinerizmus gondolhat
ja, .hogy amiként a mult szá
zadbeli Kriza-féle népköltési
adatgyűjtés előkészítője volt
annak az irodalmi és művé

.szi atmoszférának, amelyben
Petőfi zsenije felragyogha
tott, ugyanúgy a jelenben
megkísérelt adatgyűjtés elő

készíti útját egy magyar népi
katolikus lirai zseninek, egy
magyar Mauriacnak, vagy
Claudelnek. Azonban: miként
Kriza és szorgos társai mun
kájának organikus köze nem
volt Petőfi zsenijéhez, sem
Ilosvai Selymes Péternek ah
hoz, hogy dadogó, barbár so
raiból majdan egy aranyjáno
si epika pattanjon ki üstökös
ként, ugyanúgy kétséges, hogy
ez a munka, amelynek szük
ségességét nem győzzük elég
gé hangsúlyozni, teremthet-e
katolikus Petöfít, Aranyt stb?

A három ellenvetésböl kö
vetkezik: a magyar népi val
lásosság és misztika elemei
nek feltárására szükség van,
értékeinek felhasználására
még inkább. Mindezek meg
teremthetik a légkört, előké

szíthetik a magyar katolikus
irodalom önállósulásának fel
tételeit. A légkör s a feltétel
azonban csak két dimenzió, a
harmadik, ami hiányzik még:
a zseni. Ezt a kitűnő ismeret
lent feltétlenül be kell vár-
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nunk, mert még nincs jelen s
ha eljön, bizonyára letöri
majd Mauríac és Claudel ma
gyar másolóit, háttérbe szo
rítja a "fordítókat," még az
"importőröket" is, feltétlenül
kiragadja majd a protestán
sok kezéből a magyar katoli
kus középkor nagy témáit,
megírja a magyar renaissan
ce nagy regényét, s az új
Karthauzit is. Jön - és az
előmunkásokat, az úttörőket

majd kiszorítja a fejlődés ter
mészetes folyamata szerint
úgy, tniként Kisfaludyék ki
szorították Kazinczyt, a ma
gános öreget, - s ahogy Vö
rösmarty kiszorította az Au
rora titánjait ...

Ha ez a korszak, amelyben
élünk, valóban termékeny és
eruptív tehetségek korszaka
volna, senkinek sem jutna
eszébe, hogy azt keresse, ami
hiányzik és azt, hogy melyi
künk másol, melyikünk alkot,
melyikünk tájékozódik fran
ciás, magyaros, olaszos, stb.,
irányban, hanem szolgálná a
legfontosabb közügyet, ami
fölötte áll minden egyéni és
csoportérdeknek : a magyar
irodalmat. De éppen, mert
nagy hiányérzetekkel küz
dünk és rekriminálunk : mu
tatja, hogy Prohászka, Sik
Sándor, Mécs László és Har
sányi ellenére is messze va
gyunk még céljainktól, mint
ahogy távol van az egész ka
vargó magyar kozmosz attól,
hogy meglássa népi, faji és
nemzeti életének vaj udva
születő új arcát. Ez a hiány
érzet pedig: kő valamennyi
ünk mellén, Ne kapaszkod
junk bele, hanem kitől hogy
'telik, közös erővel igyekez
zünk megszabadulni tőle!

Kézai Béla.
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Feje fölött a nyárfa is magyar,
A fecske is és egy a zivatar,
Mely {jt paskolja s a falut veri..

Juhász Gyula.

Amikor Kazinczy Ferenc és
Kisfaludy Sándor ismeretes
vitája a Tudományos Gyűjte
mény hasábjain 1818-19-ben
lezárult, Kazinczy egy remek
paradoxonban szögezte le a
korábbiaknál jóval engedéke
nyebb álláspontját, mondván,
hogy "jól és szépen az ír, aki
tüzes ortológus és tüzes neo
lógus egyszersmind, s egysé
gességben és ellenkezésben
van önmagával." A "szinkre
tizmusnak" ezzel a hitvallá
sával mindenkorra termékeny
útat mutatott, rávilágítva ar
ra, hogy az irodalom fejlődé

sét mindig a vélemények kü
lönbözősége, irányok és haj
lamok sokfélesége biztosítja;
ez óvja meg a szellemi életet
az egy-szempont sterilizáló
hatásától, ennek jegyében le
hetséges a szellemhez egye
dül méltó szabadság.

Amikor a Magyar Kultú
rában megírtam cikkemet a
legújabb magyar katolikus
irodalom "magyarságáról", 
azt a cikket, amelyre most
Kézai Béla volt szíves vála
szolni, - az irodalmi fejlő

désnek egy olyan tényezőjére

igyekeztem felhívni a figyel
met, amelyről a mi modern
katolikus irodalmunkban meg
lepően kevés szó esett. Elis
mertem és elismerem minden
nyugati, akár francia, akár
angol, akár olasz, akár északi
táj ékezódás szükségességét és
hasznosságát, sőt menteni is
tudom ezt a "franciásságot."
A mi katolikus köztudatunkat
könnyebb a Nyugat nagy pél
dáival nevelni az irodalmi ka-
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tolíkum megértésére, mint az
zal, hogy magyar életünknek
már önmagukban is fölötte
kényes kérdéseihez nyúlunk
hozzá. S talán nem tévedek,
ha az egyéni élmény ihletésén
túl ebben is keresem a "fran
ciásság" magyarázatát: az í
rók súlyos problémáikkal a
mi szorongató légkörünkből

menekültek és menekülnek
Nyugat vagy Kelet világába,
s inkább közvetve nyújtanak
tanulságokat, mint közvetle
nül, az írói bátorság sajnos
igen sok esetben inkább szö
lítia tiltakozásra sértett kasz
tok érzékenységét, mint ön
vizsgálatra a lelkiismeretet.
S ebből a szempontból, belá
tom, a "nyugatosság" nem
csak érthető, de természetes
is. Okait legalább annyira kell
magyar életünk szomorú szű

kösségében látnunk, mint az
írókban.

Kézai Béla ott érti félre
szavaimat és szándékomat,
amikor a franciásság helyett
egy magyar epigonizmus szük
ségességének hirdetését tu
lajdonítja tanulmányomnak.
Nem azt tartanám fontosnak,
hogy, mondjuk, a "Hajnali
Kettő" helyett írjunk máso
dik "Karthauzit," hanem azt,
hogy a "Hajnali Kettő" mel
lett foglalkozzunk azzal a kér
déssel is, mit jelent számunk
ra a "Karthauzi." Nem Mari
tain ellen tiltakozom, hanem
a magyar skolasztikus hagyo
mány elhanyagolása ellen, s
ép oly végtelenül örvendetes
nek találom Mauriac magyar
országi népszerűségét, mint
amennyire fájlalom, hogy
mindezek mellett nem talált
még a magyar vidéki kispol
gárság katolikus szellemű

krónikására. És elismerve Ké-
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zai. Béla megállapításait is,
ismét hangsulyozom: színte
tragikusnak látom, hogy egy
Temesvári Pelbárt, Pázmány
Péter, sőt, egy Prohászka Ot
tokár alakja és életműve csak
annyira hat és ösztönöz, mint
most. Aminthogy elszomorító
nak találom, anélkül termé
szetesen, hogy vádolnám a
zokat, akik más témákhoz
nyúlnak, hogy a magyar kö
zépkor fényes tényeivel és su
gárzó alakjaival szinte kie
sett tudatunkból, s a külsősé

ges kultusz mellett nem vál
lalkoztunk, vagy nem vállal
koztak mások, egy Szent Ist
ván, Szent László, Szent Er
zsébet oly .Jényegmagyaráza
tára," mínt amilyenre klasszi
ka-filológusaink mutatnak
példát a görög és latin jelen
ségek "lényegének" értelme
zésében.

S meggyőzőbb érvet most
sem mondhatok, mint emlí
tett cikkemben: elgondolkoz
tató, hogy Boldog Margitról,
Szent Istvánról a legjobb re
gényeket protestánsok írják,
a szekta kérdéssel protestán
sok foglalkoznak, és Prohász
kát is inkább protestánsok
olvassák. A protestantizmus
fokozott figyelemmel fogadja
be a magyar katolikus mult
termékeny értékeit, mi pe
dig. .. S itt nem csak a Vigi
liáról és a folyóiratokról,
nemcsak az Irókról van szö.
Egy katolikus új8ágíró részt
vett egy' olyan megbeszélésen,
ahol katolikus és protestáns
fiatalemberek vitatták meg
korunk kérdéseit. "Mi tör
tént?" - kérdeztem. "Mi?
- válaszolt. - A katolikusok
politizáltak. A protestánsok
Prohászkát idézték."

Ami pedig a "népiességet"
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illeti, távolról sem gondolok
holmi káros és kiírtanivaló
"kelmeiségre". Érzésem és
meggyőződésem szerint az
írodalomnak egészen magas
metafizikai föladatai vannak,
helyesebben az igazi irodalom
metafizika, létmagyarázat,
megragadása a "lényegnek",
a dolgok változó arca mögött
a föltétlenül érvényesnek, a
maradandónak és magánvaló
nak, a lét titkainak és az uni
verzáliáknak. A magyar iro
dalom vallomás a magyar lé
nyegről, sorsunk, történelmi
küldetésünk értelmének ösz
szefoglalása, vallomás arról,
hogyan állunk szemben a vég
ső dolgokkal, élettel, halállal,
Istennel, mitoszaink és misz
tériumaink legvégső principi
umaival.

Nos, ezt érzésem és hitem'
szerint sehol oly mélyen meg
nem közelíthetjük, sehol a
megdöbbenés és reveláció oly
meghatottságával meg nem
sejthetjük, mint népi katoli-'
cizmusunkban, általában népi
balladáiban és dalaiban, pri
mitív művészeti alkotásaiban,
dallamaiban és szokásaiban,
életformáiban és érzelmének
döbbenetes megnyilatkozásai
ban. Ezért hirdetem és hirdet
tem még annak idején nem
egy cikkben az Új Korban,
hogy nekünk .Jényegünket"
népünk közelében, egyenesen
népünkben kell keresnünk, a
minthogy ott kereste már Ko
dály és Bartók is, és ahogy
mutatis mutandis, ott kereste
Ady is. Utaljak ismét Bálint
Sándor könyvére, utaljak
balladáink felhős világá
ra, a népi költészetet és
képzeletvilágot át- meg átszö
vő katolikus szimbolikára, a
mely az egek vigasztaló meg-
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