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Két név hozta izgalomba a közelmultban az amerikai irodalmat: két olyan
név, amelyeket egyformán ismernek Amerikában és Európában. A két név:
Sinclair Lewis és John Steinbeck. Régebbi olvasóik milliói már hónapokkal
előbb nyalogatták szájuk szélét az irodalmi esemegén való örömükben. Műveik
érkezését előre jelezte a szokásos harsonázás, amivel az amerikaiak árucikkeik
eladását elősegítik, még ha az az árucikk történetesen könyv is. Az előzetes

hirdetések méginkább felcsigázták a közvélemény kiváncsiságát, mondván,
hogy Lewis könyve a legmerészebb történet lesz, ami valaha is elhagyott
amerikai nyomdát. Steinbeck művét pedig úgy harangozták be, mint az emberi
lét meleg, átható analízisét.

Végre megjelent a két várva-várt regény: Lewis Kingsblood Royal-ja és
Steinbeck Wayward Bus-ja. Mindkettő az úgynevezett realisztikus iskolához
tartozik, noha a Kingsblood Royal aránylag mérsékelt Lewis régebbi Cass Tim
berlane-jéhez képest. Steinbeck műve, sajnos, egyáltalán nem nevezhető mér
sékeltnek. Visszataszítóan és tisztességtelenűl elmerült a nemiségben. Tisztes
ségtelent mondtam, mert az "Akárki" című középkori moralitás néhány sorá
nak felhasználása által Steinbeck azt a félrevezető látszatot kelti, mintha műve

egy modern moralitás lenne.
A két könyv fogadtatása rendkívül különböző volt. Olvasók és kritikusok

jórésze - a két híres név bűvöletében - beleragadt olyan közhelyekbe, mint
"becsületes nyíltság", "merész lélektani meglátások", "mélyen gyökerező elő

ítéletek feltárása" stb. - de mégis a lázongásnak egy kis sejtje keletkezett
és rohamos növekvésnek indult. Katolikus kritikusok, akik évek óta állandóan
rámutattak az irodalom naturalista irányának fogyatékosságaira, körülbelül elő

ször találtak visszhangra a világi sajtóban. Nagyszámú kritikus támadta heve
sen a Lewis-könyvet, helyesen állapítva meg, hogy tulajdonképen nem iro
dalmi alkotás, hanem propagandisztikus röpirat. Orville Prescott, a New York
Times könyvrovatvezetője habozás nélkül megirta, hogy Lewis összes művei

közül ez a leggyengébb és nyilvánvalóan bebizonyította, hogy Lewis az Arrow
smith óta állandóan hanyatlik. Ugyanez a kritikus merészen kifejtette azt a
meggyőződését is, hogy Steinbeck valójában egy könyvet irt és ez az ,,:arik
a gyümölcs".

Nemcsak ezt a két könyvet támadta ez alkalomból a kritika. Megjelené
sük alkalmat adott az egész realista-naturalista irodalmi iskola értékének meg
vitatására. Pl. a Saturday Review of Literature-ben megjelent egy vezércikk:
Nyilt levél a realista írókhoz. Szerzője Henry Seidel Canby, a főszerkesztő,

így foglalja össze véleményét: "Az úgynevezett naturalizmus haldoklik.
A realizmusról is elmondhatjuk, hogy évről-évre veszít ötletességben, teremtő

erőben. Már csak leir, de nem mutat a jövőbe és nem győz meg".
Milyen alapon nevezhetjük viszont irodalomnak azt, ami teljesen függet

len minden realitástól"? A romanticizmus a valóság művészí közlésének egyik
legalkalmasabb módja, veszélyesen hosszú ideje parlagon hever. Eljön az
idő, amikor szerephez jut ismét. S a kiváló kritikus, J. D. Adams, a New York
Times Book Review május 23-i számában "Beszéljünk könyvekről" című rova
tának legjelentősebb részét arra szeriteli. hogy kifejtse és kommentálja Ches
terton "Eretnekek" c. müvének megállapításait a modern realizmusról. Ches
terton véleményének magva ebben a mondatban rejlik: "A kifogásolt és szerin
tem joggal kifogásolt tény abban a nagy, modern irodalomban, aminek jelleg-
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zetes képviselője Ibsen, a következő: azok a szemek, amelyek fogékonyak a
rossz meglátására, kellemetlen és túléles világossággal érzéklik azt, míg a jó
dolgok látóin ak szemét egyre inkább elborítja a köd s megvakítja a kétség".

Ennek az egyre hangosabbá váló kritikának a naturalista értelemben vett
realizmusról további lökést adtak a Willa Cather halála alkalmából nagy bőség

ben történt megnyilatkozások. Az Egyesült Államoknak szinte valamennyi iro
dalmi lapja közölt emléksorokat erről a kiváló írónőről s a legtöbb igyekezett
kimutatni Willa Cather irodalmi feddhetetlenségét: szamos regényében egyet
lenegyszer sem alacsonyodott le olcsó vagy durva eszközök használatáig, de
jellem- és helyzetábrázolásai époly valóságosak, mint a realistékéi. Az "Ame
rica" 1941 május lO-i számában alkalmam volt közölni Willa Cather egyik
levelét, melyben egyik cikkemet kommentálta. Azt hiszem, hogy levele min
den méltatásnál jobban bemutatja a művészetnek és egészséges erkölcsnek azt
az egységét, mely regényeit jellemzi. Ime, egy részlet:

"Természetesen jólesnek nekem az On baráti sorai, de még nagyobb örö
met okoz az On felfogása, mely szerint a nagyon modern szerzőknek rendkívül
kevés közük van az angol nyelvhez ... Valami vidám fickó a "New Yorker"
nél kiszámította, hogy az "Érik a gyümölcs"-ben a szereplők harminchat ízben
ülnek a "sonkáikon". Nos, az emberi test ama részének annyi más neve is
van (s jónéhány elég közönséges ahhoz, hogy Steinbeck céljainak megfelel
jen s mégsem idéz fel az olvasó előtt örökké egy hentesüzletet), hogy riasztó
jelenség a nyelv egész lenyűgöző klaviatúrájának némasága, míg egyetlen
oktávon kisfiúcskák pötyögtetik egy ujjal ugyanazokat a billentyűket ... Mori
son könyvét (Admiral of the Ocean Sea, Kolumbus élete) minden müvelt kato
likusnak olvasnia kellene. Felfogása, mondhatnám, felfedezése annak a rend
kívül fontos szerepnek, amelyet Kolumbus életében a vallás játszott, - szá
momra valóságos kinyilatkoztatás. Nem tudom, Morison maga milyen vallású,
de nagyszerűen tudja, hogy mekkora erőforrást jelent egy ember számára a
mélységes hit".

Ezekből a különböző megnyilatkozásokból nyilvánvaló, hogy a realizmus
kultusza, mely valóságos önkényuralmat gyakorolt az amerikai regényirodalom
ban, az első Hemingway-könyvek megjelenése óta, most szinte általános lelki
ismeretvizsgálat tárgyává lett. újra és újra kimutatták, hogy a realizmus leg
több gyengesége egyre csökkenő hatásában rejlik. Az első realista regény
amit elolvasol. látszólag végtelen távlatokat nyit meg gyakran brutális és kímé
letlen nyiltságávaI, de miután a tizediket fejezted be ebből a tipusból, untat
és kielégítetlenül hagy. A realizmus Achilles-sarka abban az egyszerű tény
ben rejlik, hogy úgyszólván lehetetlenné teszi a képzelöerő működését és
ezzel megfosztja a művészetet egyik leghatásosabb eszközétől.

A legújabb irányzat az amerikai irodalomban viszont a gyógyulás jeleit
mutatja. Nem állítom, hogy realisztikus regények már egyáltalán nem jelen
nek meg, de ezek a realisztikus regények már jóval szélesebb távlatúak a
régieknél. A legutóbbiak egyike volt Motley könyve: Knock On Any Door.
Egy katolikus fiú története. Mint ministránsgyereket ismerjük meg, ébredező

papi hivatással, de a történet folyamán gyilkos gonosztevövé zűllik le s sze
relmi kalandjaít is kíméletlenül elénktárja a könyv. "Szélesebb távlatúnak"
nevezem ezt a regényt, mert - durvaságát nem számítva - az író szándéka
nem szenzációhajhászás. Az írót szemmelláthatólag ugyanaz az erkölcsi fel
háborodás jellemzi, mint John T. Farrel-t. Haragszik a városi civilizáció dege
nerált elemeire, melyek elősegítik ilyen jellemek keletkezését, helyesebben el
fajulását. Csodálatraméltó ezeknek az íróknak kereszteslovagokat megszégye
nítő buzgósága, sajnos, a megoldás, amit kínálnak, gyakran époly szégyenletes,
mint a baj, amít gyógyítani szándékoznak vele. Sőt a szándék tisztaságának
elismerése sem feledtetheti velünk, hogy ez a fajta irodalom, mivel megdöb
benteni már nem tud, nem is hatásos többé.

Egy másik és szintén nagyon jellemző vonatkozás is megfigyelhetö az
amerikai irodalomban a katolikus kritikus számára. Ennek a vonatkozásnak
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a kiértékelésében elkerülhetetlen, hogy kissé sajnálkezzunk. Amerikai kato
líkus kritikusok, különösen kifelé, módfelett igyekeznek bizonygatni, hogy az
amerikai katolikus irodalom színvonala igen magas. Hajlandó vagyok elismerni,
hogy bizonyos területeken valóban ez a helyzet. Történeti irodalmunkban nagy
szerű eredményeket mutathatunk fel, ilyenek pl. a boldogult Msg. Guilday
életrajzai amerikai egyházi férfiakról. Hitbuzgalmi és aszkétikus könyveink
közott is sok magas szinvonalú van, igy McGarry jezsuita atya írásai. De bár
milyen eredményesek is voltak katolikus íróínk más területeken, a regényiro
dalomban feltűnően gyöngén szerepeltek. Ennek valószínűleg több oka van s
közülük bizonyára legfőbb, hogy az amerikai tollforgató embereket szinte tel
jesen lefoglalta a hitvédelem, ami természetes is egy túlnyomórészt nem
katolikus államban. De bármi legyen is az ok, a tényt meg kell állapítanunk.
Visszatekintve az elmúlt huszonöt évre, csak nagyritkán látjuk felragyogni
egy-egy katolikus regényiró nevét remekművének visszaverődő tündöklésé
ben. Tény, hogy gyakran találkozunk katolikus tematikával, de legtöbbször
nem-katolikus író tollából, mint a fentemlített Willa Cather esetében.

Ez távolról sem jelenti azt, hogy a sajátosan katolikus irodalom iránt
Dincsen óriási érdeklődés az Egyesült Államokban. De ezt az érdeklődest az
adott körülmények között, a külföldi katolikus íróknak kellett kielégíteniök.
A huszas években pl. Bruce Marshall "Father Malachys Míracle" c. könyve
hatalmas olvasóközönséget vonzott és később szinre is került a Broadwayn.
Iróknak, mint az ír Kate O'Brien előkelően kevésszámú, de nagyon hűséges

olvasógárdájuk van. A legutóbbi időkben Werfel "Bernadette" és Evelyn Waugh
.Brídeshead Revisited" c. műveíre esett az "A-Hónap-Könyve-Klub" választása
s ez több mint egymíllió vevőt jelent. Azoknak a francia iróknak is, akik ki
mondottan katolikus világnézetűek, megvan a maguk hűséges olvasótábora az
USA-ban s ezeknek rengeteg nem-katolikus tagjuk is van. A regényírók közül
Mauriac és Bernanos, a költők közül Claudel áll az érdeklődés középpontjában.

A helyzet azonban mégiscsak az, hogy az amerikai katolikus olvasó
közönségnek általában vagy a külíöldhöz kellett fordulnia vágyai kielégítése
érdekében, vagy az amerikai nem-katolikus írókhoz. Ha nem csalódom, ezen
a téren biztató változás állt be. A mult évben megjelent egy abszolút hiteles
történelmi regény, írója régi katolíkus "írástudó": Miss Helen C. White. Az
írónő régebbi regényei (Not Built by Hands, Watch in the Night) is kitűntek

történelmi hitelességükkel. Ugyanezt a mesterségbeli tudást árulja el legutóbbi
műve, Dust on the King's Highway, mely a ferences hithirdetők kaliforniai
térítésének valóban megindító története. Már az a tény, hogy egy ilyen nagyra
hivatott katolikus művész hosszú szünet után ísmét megszólalt, nagy örömmel
tölti el a katolikus irodalom barátait.

Általában elmondhatjuk, hogy a gondosan megírt katolikus irodalom leg
újabban jelentős választékot mutathat fel. Talán a leginkább említésreméltó
közülük J. F. Powers első műve, a Prince of Darkness and other Stoires.

Munkásságára felfigyelt a kritika és ezt a novellagyüjteményét úgy fo
gadta, mint az amerikai irodalmi élet egyik leendő főszereplőjének bemutat
kozását. A tengerentúli olvasó, aki feltehetőleg ismeri Frank O'Connor rövid
ir elbeszéléseit, meg fogja érteni milyen nagy dícséret, ha Powers történeteit
O'Connor művei mellé - sőt talán fölé - helyezzük. Van egy nagyon finom
és gyöngéd árnyalat Powers műveiben, amit néhányan talán antiklerikálisnak
vélnek, pedig valójában mélységes szerétetből fakadó meghitt közvetlenség.

Powers ügyessége az ilyen kényes témák kezelésében, ahol oly könnyű

az elcsúszás fi goromba kritízálás felé, különösen szembetűnő, ha novellés
kötetét összehasonlítjuk pl. Harry Sylvester Moon Gaffney című legújabb mű

vével (immár a harmadik), amit a világi sajtó behatóan kommentált. Sylvester
valóban nagy ígérete az irodalomnak, de ezt az igéretet eddigi három műve

még félig sem váltotta be. Mindegyikben végtelenül fontos témát választott
- a Dayspring-ben a házasság és születésszabályozás problémáját -, de még
nem nőtt fel eléggé témáinak fontosságához.
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Moon Gaffney-ben kényes talajra lépett: az ír katolikusok politikai sze
repléséről ír. Tény, hogy az Egyesült Államoknak elég bajt okoztak olyan
politikusok, akik csak anyakönyv szerint katolikusok, életük és politikai esz
közeik pedig - hogy enyhén fejezzem ki magam - gyanusak.' Szomorú tény
az is, hogy néhány politikus ebből a fajtából igen jó és tiszteletreméltó ír
nevet örökölt. Sajnos, Sylvester túlságosan közelről nézi a bajokat, amiket
ostoroz. A kép, amit nyujt, túlzott és keserűen szeretetlen. Azt a benyomást
kelti, hogy minden pap bigott, reakciós - papi alakjai általában mínd anti
szociálisak és antiszemiták -, hogy a katolikus hivők nagyrésze kevéssé spiri
tuális és legfeljebb annyiban nevezhető katolikusnak, hogy szolgailag és merő

ben külsőségesen engedelmeskedik valami elemi fegyelemnek.
Ezeket a hibákat a katolikus kritika egybehangzóan megállapította. Saj

nos, néhány kritikus, míg túlhangsúlyozta Sylvester gyarlóságait, maga is a
szeretetlenség hibájába esett s csaknem hisztérikus hangot használt. Bármint
álljon is a dolog, Sylvester megérdemli, hogy figyelemmel kísérjük. Szenve
délyesen küzd a materializmus minden fajtája ellen, gyűlöli az álszemérmet
és tettetést. Azt hiszem, már maga is kezdi észrevenni, hogy annak, aki a mo
dern élet rejtett bűneiről és álnokságáról le akarja rántani az álarcot, lángolnia
kell a mély és mindent átfogó szeretettől. A szatíra, különösen, ha éles, igen
hatásos fegyver, de a szatíra írójának, a dolgok természeténél fogva, mora
listának kell lennie. Ils egy moralista, ha nem szeretí a bűnöst, akinek bűnét

leleplezi, hiábavalóan fecseg. Ha Sylvester egyszer megéli ezt az igazságot,
úgy hiszem, az amerikai katolikus irodalom igaz apostolt számíthat majd toll
forgatói közé.

Új katolikus tehetségek jelentkezése az amerikai irodalomban az elmúlt
öt év folyamán észrevehetőbb volt a költészetben, mint a regényírásban. Nem
értékelem túl katolikus köHészetünket: nem állítom, hogy valóságos falanx
sorakozott fel új, jelentős irókból. Ez túlzás lenne. Jellemző tény viszont, hogy
még nemkatolikusok között is egyre szélesebb olvasótáborban terjed szét egy
maroknyi kiváló katolikus költő népszerűsége. Különösen két fiatal katolikus
költővel kapcsolatban figyelhető ez meg. A legfeltűnőbb Robert Lowell eseté
ben, aki egyszerre közismertté vált, amikor 1946-ban megnyerte a Pulitzer
díjat Lord Weary's Castle c. művével. Ami engem illet, én Lowell költészetét
feleslegesen homályosnak tartom, de tagadhatatlan, hogy katolikus szellemben
fogant. Sok kimondottan vallásos tárgyú, a liturgiától megihletett verse is van.

Bár Lowell, hirtelen közismertté vált, szerintem jelentős mértékben
túlszárnyalja őt egy másik fiatal katolikus költő: Thomas Merton, az ifjú kon
vertita. Megtérése után azonnal a trappista rendbe lépett. Két verseskötete
jelent meg szerzetesi életének magános csendjéről. Első kötete (Thirty Poema)
katolikus esztétikusok elragadtatását váltotta ki - sajnos, a világi sajtó figyel
mét elkerülte - s méltónak találták Gerard Manley Hopkins költészetével
vetni egybe. Nem tartom túlzottnak ezt a dícséretet s Merton következő műve,

Man In A Divided Sea már biztosíték arra, hogy tehetsége nem ellobbanó láng
volt csupán. Két versgyüjteménye mellett Merton kisterjedelmű, de figyelemre
méltó kritikai munkásságot is mutathat fel, melynek egyrésze a Commonweal
ban jelent meg, katolikus világiaknak ebben a jelentős hetilapjában.

Eltekintve ettől a két kiváló katolikus költőtől. akikre egyre inkább
felfigyel a közönség, nyugodtan, de áradóan tör elő egy mozgalom, amit
európai olvasók talán nem is ismernek: "Catholic Poetry Society" (Katolikus
Költők Társasága). Folyóiratának, a "Spirit"-nek minden számában megjele
nik néhány olyan vers, amí ma Amerika költészetének legjavához tartozik.
Néhány évvel ezelőtt, a tizedik évforduló alkalmából John Brunininek, a tár
saság elriökének szerkesztésében megjelent a "Spirit" antológia, egy nagyon
szép és terjedelemre nézve is jelentős kötet. A gyűjtemény előszava, amit
Belen C. White írt, rámutatott arra a befolyásra, amit a Katolikus Költők

Társasága gyakorol a fiatal amerikai katolikus írókra, különösen azokra, akik
katolikus egyetemek és főiskolák hallgatói. Figyelemreméltó, hogy a kato-
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likus akadémisták közül milyen sokan szentelik magukat az irodalomnak.
Hiszen egyébként is megdöbbentő jelenség volt az Egyesült Államok intellek
tuális életében, hogy az egyetemet végzett katolikusok közül olyan kevesen
vállalták a toll apostolságát. Kétszáz katolikus főiskolánkon évente mintegy
tízezer hallgatónk végez. Közülük sokan, szép reményekre jogosítottak tanul
mányi idejük alatt, de utána egyszerűen eltűntek. Természetes, hogy ennek
sokszálú magyarázata van. Többek között a gazdasági nehézségek, hiszen a
katolikus hallgatók nagyrésze szegény néposztályokból származik. Tanulmá
nyaik befejezése után azonnal állást kellett vállalniok. Másik ok lehetett, hogy
a katolikus intézményeknek maguknak is sok anyagi nehézséggel kellett
kűszködniök és nemigen adhattak fiatal íróiknak ösztöndíjakat.

Nem hiszem, hogy a katolikus értelmiség gazdasági helyzete jelentösen
javult volna, tehát ez a probléma ma is fennáll. A helyzet mégis az, hogy a
katolikus egyetemek és főiskolák ma egyre inkább képesek anyagilag segí
teni fiatal íróikat. Ez az egész mozgalom, mely exisztenciális segítséget kíván
nyujtaní fiatal íróknak tanulóéveik alatt, lassan terjed magukon az egyeteme
ken kívül is és néhány katolikus könyvkiadó is hasonló célokat tűzött ki
maga elé. A Bruce Publishing Company, például, a legnagyobb katolikus
könyvkiadók egyike, igen komoly irodalmi és történelmi ösztöndíjakat készít
elő. Remélhető, hogy más katolikus kiadócégek is hasonló értelemben segít
ségére fognak sietni az író-palántáknak.

Másik érdekes fejlődési tünet az amerikai kulturális életben - mely
ugyan nem szorítkozík kimondottan katolikus térre, de sok katolikus embert
érint - nemzeti vonalon történő újjászervezése a Great Books-sorozatnak.
Néhány évvel ezelőtt a Maryland állambeli annapolisi St. John's College for
radalmi ötletet vetett fel. Ennek az intézetnek a hallgatói új nevelési mód
szert dolgoztak ki, amelynek lényege, hogy szinte valamennyi modern jegy
zetet és tankönyvet kicserélnék az eredeti szövegekre. Igy például, mértan
könyv helyett a hallgatók magát Euclidest olvassák és ugyanez történik más
tudományágakban is. Ezt az elvet vette át némi módosítással a csikágói egye
tem. Ebben az intézetben a Great Books-sorozatot nem használták a rendes
kollégiumokon, de róluk szóló előadásokat tartottak rendkívüli órák kereté
ben éspedig legtöbbnyire olyan felnöttek részére, akik folytatni óhajtották
tanulmányaikat. Az elmúlt évben ezt a programot a csikágói egyetemtől egy
független szervezet, az úgynevezett Great Books Foundation vette át és az
egész országra kiterjesztette működését.

Vitán felül áll, hogy kívánatos lenne a katolikusoknak minél nagyobb
arányú részvétele ebben a kulturális munkában. Nehogy túlságosan világias,
vagy éppenséggel antikatolikus elemek keveredjenek a megbeszélésekbe, az
AMERICA, az Egyesült Államoknak ez az elterjedt katolikus lapja, azt a ter
vet dolgozta ki, hogy az egyes könyvek tárgyalásával egyidejűleg, ő is cikk
sorozatot indít ugyanazokról a könyvekről.

Az az élénk érdeklődés, amit ez a cikksorozat keltett, mutatja, hogy a
katolikus közvéleményben felébredt a kultúra szelleme; a vágy, hogya kultu
rális fejlődés előnyeit a maga számára biztosítsa s hogy katolikus szellem
ben, egészségesen tudja értékelni az irodalmat.

A Great Books Foundation egész elgondolása grandiózus s a külföldi
olvasót talán meg is lepi jellegzetesen amerikai méreteivel. Egyelőre nem
tudnám megjósolni, vajjon fog-e gyümölcsöt hozni ez az egész nemzetet át
fogó hálózat, vagy pedig össze fog-e omlani túlméretezettség következtében,
de mindenesetre, amig csak fennáll, a katolikus szellemi élet elevenségé
nek kedvező jele az az érdeklődés, amivel a katolikusok kiveszik belőle a
maguk részét. Érdekes megjegyezni, hogy sok katolikus intézmény és szer
vezet kisebb-nagyobb változtatásokkal vette át a programot: igyekezett még
alkalmasabbá tenni a katolikus nevelés céljaira. Igy például külön listát adtak
ki az ő saját "Nagy Könyveikről", így küszöbölve ki azt a nehézséget, hogy
a központ által kiadott lista több könyve indexen van.
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Az egész mozgalomnak alapgondolata az a - talán helytelen - elv,
hogy emberek tömegei értékelik és szeretik a mult idők Nagy Könyveit.
A döntést majd a jövő hozza meg. Pillanatnyilag csak azt II tünetet állapí
tottuk meg, hogy adva van egy hatalmas kulturális megmozdulás és katolikus
emberek is nagy szerepet játszanak benne.

Ki lehet-e mondani most, vajjon, valamiféle végső szót a katolikus. iro
dalomnak az Egyesült Államokban elfoglalt helyzetéről, befolyásáról, kiváló
ságáról? Nem mondhatjuk lenyügözően kiválónak. Jórészéról elmondhatjuk,
hogy megfelelő, de valóban tündöklő művet keveset tudnánk megnevezni.
Ami nemcsak nálunk, katolikusoknál áll így. Kiszámították, hogy pl. az ame
rikai best-seller regényeknek kilencvenkét százaléka ki fog esni az idő rostá
jában. Féléven belül elfelejtik őket. De a fiatal katolikus gárda, amely most az
írásnak szenteli magát, s a kedvezőbb anyegi kilátások (a multhoz viszonyítva)
remélni engedik, hogy több és jobb katolikus írás fog születni. Nem azt remél
jük, hogy katolikus géniuszok árasztják majd el a földet, hanem hogy meg
felelő és állandó utánpótlást tudunk nevelni buzgó és jólképzett katolikus irás
tudókból a világirodalom számára.

Fordította: Hunyadi Dalma

KIÁLTÁS A VIHARHOZ

Rohanj, repülj Vihar, ragadj el engem,
ne kíméld földre-éhes testemet
se a véremet, mely zúg remegve bennem:
szakíts szét minden gyönge, korcs eret
húsomban, mely a földdel összekötne !
Oh, szárnyam nincs, te légy hát, jóbarát,
a szárny, röpíts magaddal összekötve!
Hagyjuk magunk mögött az éjszakát!

Száguldj, Vihar, vigyél magaddal engem,
hajam lobogtasd csillagok között,
és éneked az énekembe zengjen
harsogva vígan, mint az elszökött
folyók vizét ha elkíséri hangod,
s vigyél kacagva örvények felett,
az ür mezőin, konduló harangok
zenéje közt, hol már a fellegek

se látszanak, és illanó ezüstben
ragyogva leng az ég, s a csillagok
a kékezüst tengerben elmerülten
mohón szívják az égető napot,
s vigyél tovább: hol már a tiszta Tűz ég,
és villogó láng integet felém,
s meríts a Tűzbe boldogan, s a szűz ég,
a lángos ég ölébe hulljak én!

Meríts a Tűzbe, mint az éji lepkét
a szédület a lángos fény felett,
és égjek és lobogjak úgy, ahogy még
vad láz között se festi képzelet,
s aztán erős Vihar, hozzád kötözve
szálljak a földre vissza, lángolón,
szép csóvaként, mely tűzbe vonja össze
a tájakat a hűlő földgolyón! Csanád Béla
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