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Napkelet. Mme. Sans-Gene a helyes írói hazafíságra oktatja Má

rait. Ha Márai elvét elfogadnók, "úgy a világirodalolll
klasszikus műveinek javát ki kellene irtani a könyvtá
rakból." - "Magyar nyelv, szerelmesem, ítélőbírám. an
dalgásom. Mindenem te vagy" - írja Márai a Négy év
szakban. És ugyanott Kassáról, fél évvel a visszatérés
előtt: "Adjátok vissza, mert az enyém, mert nem lehet
lemondani róla... Ott akarok meghalni, ahol a város
kezdődik, ahol halottaim feküsznek a dombok gödreiben,
ahol emlékeim pihennek a szobákban." És ugyanott, amit
Mme. Sans-Gene elfelejtett: "Bátorság: csak a hős tudja
világgá hallgatni azt, ami benne tiltakozás és igazság."

Katolikus Szemle, Kühár Flóris írja: "A katolikus regénynek nem
az az igazi jellemzője, hogy tömj énfüstös miliőben élő

angyali lelkekről mondjon szép meséket; akkor Dante
Inferno-ja és Purgatorío-ja se volna katolikus irodalom.
Katolikus írás az, mely a bit szemével nézi és ábrázolja
az életet."

Szobrok, A Nyugat közli: "a halhatatlanság szoborstatisztikáját."
Eszerint ,,20 kőbe és bronzba magasztosult író figyeli Bu
dapest utcáin és terein az irodalmi berkek harsány za
ját." Hogy ennek a húsz szoborral megtisztelt írónak a
szavát hányan fígyelik, arról hallgat a krónika.

Erdélyi Helikon. Molter Károly idézi Tamási egy régebbi nyilatko
zatát. "A falukutatás nem irodalom, hanem tudomány.
Nincs több köze az irodalomhoz, mint bármelyik más tudo
mánynak, sőt kevesebb, mint például az emberismeret
nek, az esztetikának vagy a biológiának. Szükséges és
csinálni kell, de aki csinálja, számoljon le azzal, hogy nem
író. És ne rontsa se a tudomány hitelét, se az irodalom
hitelét azzal, hogya szépirodalom igényével müködík,"

Molier Károly írja: "Szerénytelenség-e megkérdezni Féjától,
a Viharsarok méltán híres aktivístáiától, aki annyi
más megnyilatkozásában is lendületes tollnak és kitűnő

írónak bizonyult, hogy miért fogadja lapja (a Kelet Né
pe) mindjárt doronggal azokat a néptársakat, akik csak
bajszálnyi különbséget akarnak tenni szépirodalom és
tudományba áthajló művészi agitáció között?" (Erdélyi
Helikon).

Könyv Sziciliáról. Most jelent meg egy csinos kiállítású könyv. A fa
siszta Szicilia. Vidám balillák menetelnek, fölemelt kar
ral tisztelegnek, s a tenyerek falanxa mögött az író sem
mit nem lát a tájból és a római romokból. A Duce vi
szont látja a tájat is, a romokat is. Sőt, azokat is látja,
akik a rommá lett épületeket emelték. Ez a különbség
az olasz fasizmus és a fasizmus magyar mitosza között,

Illyés Gyula, írja: "A nemzet nevében csak az beszélhet. aki tel
jességgel ismeri, aki egész életét ismeri, egész multját.
Nem a mult történelmet, banem szelleme történetét ; szel
leméből azt, amely minden korban azonos, amely tehát
a jövőben sem változbat már. örök... Két kezemen meg
tudom olvasni azokat, akiknek egy-egy korban joguk volt
a nemzet nevében szót emelni, itélkezni." (Pesti Naplö.)
- Hányan is beszélnek ma a nemzet nevében?
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ELOFIZETtSI ÁRA
EGY tVRE 5'- PENGO
FtL tVRE 2'50 PENGO
EGYES SZÁM ÁRA 50 F.
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DR. ZIEGLER ADOLF:

AZ EUCHARISZTIA AZ EGYHÁZ
EGYSÉGÉNEK A SZENTSÉGE
Szalézi Müvek kiadása. 184 lap. Ara 1.40 P

Az individualizmus kora végéhez közeledik. Mindenütt hangokat
hallunk, melyek a közösség gondolatának újraéledését bizonyítják.
Az individualizmus korának letűnését nincs miért siratnunk. Ez a
kor tépte szét az Egyház egységét, ez bontotta meg az isteni és em
beri rendet, ez mérhetetlen nyomort zúdított a népekre. Nem lehe
tünk elavult állapotok védelmezői. Gondolkozzunk inkább azon, mit
mond és mít nyujt vallásunk a közösség gondolatáboz. Isten orszá
gában sok ilyen közösség van: "Egy az Úr, egy a hit, egy a kereszt
ség, egy az Isten, a Mindenek Atyja." A természetes életben is
többféle közösség füzi egymáshoz az embereket. Ilyenek a család,
rokonság, törzs, nép, az életnek sok más értéke és java. A termé
szetes közösségeket mint értékeket elismerjük, de ebben a könyvben
csak alkalmilag kerülnek szóba. Itt csak az Úr egyetlen testéről

szólunk, mely minket egyesít. Egyesítő ereje a szentségi egyesülés
egyik hatása. A szentáldozás többi kegyelmi hatása közül csak ez az
egy kerül széba, mert célunk: hogy a szeritáldozás szocíálís jellegé
ről szóló tanítást az eddigi elfeledettségből kiemeljük. Parlágon he
verő földet kell újra megmunkálnunk, mert a Szentírásböl, az egy
bázatyák müveiböl, a tanító Egybáz szavaiból meglepő kincseket
hozhatunk napfényre. (Az e16szóból.)
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