
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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