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Kedves Lajosom!

Nehezen szántam el magam erre a válaszra, mert nem könnyű hozzászólnom
ehhez a bonyolult kérdéshez.

Nem könnyű mindenekelőtt azért, mert egyált.alán nem vagyok meggyőződve

rola, hogy - így amint tervezed - az egész dolognak van értelme. Én má1' annyi
.\201' vettem részt többé-kevésbé hasonló kezdeményekben, annyiszor indítot
tam ilyeneket és annyi energiát adtam mások indításaiba, és mindenkor olyan tel
jesen eredménytelenül, hogy kénytelen vagyok. eleve ezkepszissel nézni a dolog
elé; Esztergom után egyenesen megfogadtam, hogy én többé nem csinálok katoli
kus irod1alompolitikát.

A folytonos eredménytelenségnek ti. két olyan dör/tő és egyelőre elhárítha
tatlannak látszó oka Vian, amelyek eleve halálra ítélnek minden hasonló törekvést.
Az egyik: a magyar katolikus társadalomnak nem igénye a komoly katolikus iro
dalom. Hidd el, hogy mí néhányan voltaképpen a katolikus olvasóközönség da
cára érvényesültünk, és nem az a különös, hogy kevesünket olvasnak, hanem az,
hogy bermiinket is olvasnak. A mi érvényesülésünknek sok oka van, de ezeknek
az okoknak legnagyobb része nem a kuiolikus olvasókDzönségben rejlik. Akik ol
oasnak bennünket, azok részben éppen nem azért olvasnak, amit mi magunk iga
zi értéknek tartunk műveinkben, 1'észben csak azért, mert két évtized alatt még
sem uolt más értékük a katolikus irodalomban, tehát muszáj volt tudomásul ven
niök, ha nem is voltunk a szájuk íze szerintiek, részben a nem katolikus olvasók
becsületes magyar rétegéből valók (A fekete kenyérről Reményik Sándor írt leg
megértőbben a Protestáns Szemlében), végül olvas és szeret bennünket az ifjúság
egy kis elit rétege (ez a legigazibb közönségünk), ennek kellettünk és kellünk, ez
azonban alig tud ma könyvet vásárolni, ez a kenyérért kiizd és sokszor hiá.ba küzd:
ez a kis elit réteg ma, ha akarna sem képes irodalmi életet hordozni. Akiknek
'cezetni, irányítani kell a katolikus szelLemet ma, és akik valósággal irányítják is,
azoknak ~ tisztelet a kivételnek, annál nagyobb tisztelet, mert igen-igen kevés
van - az irodalom egyszerűen nem számít, jelentőségéről sejtelmük is alig van,
tenni, vagy pláne áldozni érte egyáltalán nem hajlandók, éspedig legtöbbször jó
"niszemiien (és az a legborzasztóbb benne), mert nekik maguknak egyénileg nem
igényük az irodalom, vagy nem igényük a katolikus irodalom, vagy nem tudnak
külön bséoet tenni elsőrendű és tizedrendű között stb., stb. (Ezért reménytelen lé
nyeges javulása a helyzetnek a kíadók részéről is: a kiadó vagy a maga ízlése sze
1'int ad ki, vagy a közönségéhez alkalma.zkodik; mindkét esetben rá is áll, amit az
olvasókról mondottam.)

A másik baj azonban még ennél is nagyobb. Durván kimondva: nekünk nin
csenek katolikus 'íróink. Van egy pár kitűnő lírikusunk és egy pár kitűnő kritiku
sunk. A drámát' elkezdtem; láttad-e valahol nyomát annak, hogy észrevették 6.

katotikus kÖ1'ök, hogy itt valami új dolog történt, ami új kötelességeket is jelent?
Az irodalmi életet azonban a regény jelenti ma elsősorban. Ezen a téren három
komoly ígéretünk volt. Az egyik meghalt (Harangi), a mási/, kettő (Balla és Ijja~

Jankdvich) egyre jobban ígérnek, de még mindig csak ígérnek. Igazi értéket ez _
fiatal generáció egyelőre csak a publicisztikában adott. Erősen hiszem, hogy adní

Jegyzet, Harsányi Lajos 1934-ben fölvetette egy évente rendszeresen megrendezendő kato
likus írótaÍálkozó gondolatát. Tervei szerint ez a Pannonhalmi Helikon később könyveket és
folyóiratot is adott volna ki. Sík Sándor ezekre a tervekre, és Harsányi Lajosnak az ügy
ben hozzá írt levelére válaszol. Megjegyzései egyaránt jellemzőek bölcs mérsékletére, felelős

,égtudatára-és a kor irodalmi viszonyaira; de mindezen túl általános érvénytik van, és sok
szempontból ma is megszfvlejendök.

620



Jognak a regényben is; ez azonban rnég megint csak egy-két ember. A katolikus
íl'Ó névl'e azonban te tudod legjobban, egész sereg kedl,es és derék ember tart
igényt, akik jó katolikusok és becsületes törekvésű munkások, de nem írók. Ha
már most akármiféle katolikus írói megmozdulás van, mindig abba a visszás hely
zetbe kerülünk, hogy megállapításokat és koneieléseket mondunk ki, amelyek iga
zán értékes irodalomra állnak csak, amelyeket azonban a katolikus írók óriási több
ségének nem értékes része is magára alkalmaz és 'a közönség is (mely nem tud
különbséget tenni érték, félérték és kedves értéktelenség között) egyformán alkal
maz rájuk és az igazi írókra. Így mi hazugságba kerülünk, az pedig, amit akar
nánk, mégiscsak meghiúsul, mert a publikum mégsem hajlandó unalmas dolgot
oltlasni, vagy érdektelen versekért pénzt adni.

Ami mármost a Pannonhalmi Helikont illeti, teljesen mellette volnék abban
az értelemben, ahogya mi kedves Főapátunk legelőször tervezte, mikor az eszter
gomi írónapra Kocsis útján elküldte bizalmas meghívását: a néhány, egészen cse
kély számú kaiolikus szépírónak bizalmas, baráti összejövetde a szent hegyen,
minden formaság nélkül, hírlapi· és egyéb nyilvánosság nélkül, fesztelen beszélge
tésre, amiből esetleg talán - de nem szükségszerűen - több is kinőhet.

Ennek mellette volnék. Ezt meg is akartuk rendezni az idén, a múlt tavasszal,
illetve június végén, de elakadt mindjárt a levelezés elején (mint tudod), mert
Mécs Laci, noha be ígérkezett, Lourdes-ba ment akkor, nélküle pedig csonka lett
l'olna. Ha ilyenről volna szó most is, szívvel-lélekkel készen állok, feltéve, hogy
lehet nekem is megfelelő dátumot találni. '

A te grandiózus tervezeted azonban egészen más tervezetet foglal magában.
Már akkor mélyen megdöbbentem tőle, mikor a Nemzeti Újságban írtál róla. Első

nehézségem az íg, elgondolt tervvel szemben az volt, hogy ez így katolikus után
zdsa (éspedig az előrelátható eredménytelenség következtében szánalmassá váló
y,tánzása) az Erdélyi Helikonnak. A második nagy nehézség: kik lennének meghí
vandók? Itt ti. a következŐ dilemma áll elő: vagy csak azokat hívják meg, akik
igazán értékes és igazán katolikus írók; akkor igen kevesen leszünk és eleve ki
lesz szolgáltatva az egész akció a meg nem hívottak irigységének és gyűlöletének.

Viszont, ha sQkan lennének meghíva, mint ahogy tervezetedből v.ilágos, akkor elő

áll az előbb emlitett abszurdum:

a.) a belső hazugság, hogy megállapításokat fogunk tenni, amelyek iz megjelen
tek háromnegyed részére nem állanak, és jogot, érvényesülést fogunk követel
ni, meiueket a megjelentek háromnegyed részére néZl,e követelni igazságtalan
és bizonyos ér'telemben erkölcstelen dolog. Ugyanekkor fölfokozzuk az önérze
tet és az igényeket a tehetségtélenekben és kompromittáljuk a katolikus iro
dalmat a hozzáértők előtt, amikor beleszámítjuk az értékteleneket.

b.) Meg vagyok róla győződve, hogy éppen· a kevés értékesek. egy része (nem
egytől hallottam I) el sem jön ilyen széles körű meghívás mellett.

c.) Minthogy pedig annyi embert, ahány katolikus írónak tartja magát, úg'y sem
lehet meghívní, azért minél szélesebb lesz a meghívottak köre, annál halálo
sabb lesz a sértés azokra, akiknek érezniök kell, hogy még ilyen tág elbírálás
mellett sem tartják őket odavalóknak. •

Egészen elhibázottnak gondolom azt is, hogy katolikusnak anyakönyvezett je
les írókat is meg akarnál hívni, lakik Ilzonban a katolikus irodalomhoz nem tar
toznak. Nálam nagyobb tisztelője Babitsnak, vagy nálam igazabb híve és barát
ja Vojnovich Gézának nehezen akad; azonban nem tudom elgondolni, mit kezde
nének (ha ugyan egyáltalán eljönnének, amit alig hiszek - hogy ne is szóljunk
Herczegről) egy olyan társaságban, amelynek problémái, nehézségei, tör,ekvései
s;:ámukra teljesen idegenek, és melyeknek voltaképpen az az alapgondolata, hogy
katolikus embernek katolikus lelkiséget kell kifejezni az irodalomban, tehát mást,
mint amit ők tesznek.

Aztán mit akarnánk elérni egy ilyen egyesüléssel? Erkölcsileg? az igazi írók
·nem szorulnak buzditásra, a nem igaziakat biin volna buzditani. ]!;rvén,yesülés dol-
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gában? Úgy tetszik nekem, hogy ebben a kérdésben érvényesült tanácskozásain-.
kon leginkább a fent említett belső hazugság. Kik azok, akik nem érvényesül
nek nálunk? Elsősorban csak azok, akiknek érvényesülését nem is sz,abad óhaj
tanunk: a tehetségtelenek, vagy a féltehetségűek. (Nem beszélek föltétlenül így a
!íráról: annak ma egyáltalán nincs kelete az országban és a tapasztalat szerint a
kasouku» líra ma legalabb annyira érvényesül a kiadóknál, mint a nem katoliku$.)
Az a néhány értékes ember, akikről mindig szólok, nem tud-e érvényesülni még a
mai mostoha viszonyok között is? Ellenkezőleg I Gyorsabban és hatékonyabban,
mint azelőtt. Hiszen előre előleg.ezik nekik a bizalmat, ha látják az igazi tehetsé
get; mielőtt még nagyot alkottak volna. Bizonyos, hogy irodalmi 'l)iszonyaink nyo
morúságosak, de állítom, hogy az egész magyar katolikus irodalomban félannyi jó
novella és jó vers sem sziiletik, mint amennyit nehézség nélkül el lehet helyezni
a meglévő szerény lapjainkban. Csak nézd meg, milyen silányságok jelennek meg.
És a' szerkesztők volnának ,a legboldogabbak, ha jobba.t kapnának. Hol van az az
érték (de igazi értékről van szó), aki nem tud ma érvényesülni a katolikus iroda
lomban? En az idén tagja lettem a Baumgarten-alapítvány tanácsadó testületé
nek. Boldogan fogt,am hozzá a szemléhez, hogy segíthetek a katolikus irodalom el
hanyagoltjain. Tudod, mi lett az eredmény? Olyan katolikus szépírót, akit nyu
godtan odaállíthassak a másik oldalról felhozott tehetségekkel szembe és aki amel
lett igazán rászorul, egyetlen egyet tudtam találni (Horváth Bélát - az eredmény
egy hét múlva fog eldőlni; lehet, hogy vele is elbukoml). Amellett a helyzet né
mi javulására is kilátás "van: a Vigilia úgy látszik, mégiscsak megindul januárban,
és a Katolikus Szemle is felvenni készül újra a szépirodalmat. Te könyvsoroza
tot akarsz megindítani, amelyben csak egy kötet lehet verses. Tudod-Ie, hogy kato
likus regényt akart fel'venni a kiadó, és mikor megkérdezett, nem voltam képes
olyant ajánlani neki, amellyel méltó'képpen kezdhettek volna, úgyhogy kénytelen
volt a tervet megváltoztatni és fordítandó katolíkus regényeket keresni.

Még sokat mondhatnék, ellentmondó és kételkedő megjegyzéseket, amiket ter
»ezeteá kihív bennem. A célkitűzések egy része lehetetlen, más része fölösleges,
harmadik része. más szervek munkakörébe 'vág, majdnem az egész konkurrenciát
jelent mai, mégiscsak működő szeroekkel szemben, tehát harcot egy nagyon bi
zonytalan (szerintem megvalósíthatatlan) jó nevében, a jól-rosszul, de mégiscsak
funkcionáló, ha szerényen is, de életlehetőséget adó tényleges erők e-lJQ.n. tiov
nökökl V,agy gyámoltalanok s akkor hasznavehetetlenek, vagy ügyesek és akkor
szemtelenek és jön velük mind a sok ismert kellemetlenség, stb. - Egy akkora
szervezet, amekkorát te tervezel, szükségképP!!n életképtelen. Bírálni, szerkeszteni,
kiadni, tapasztalat szerint nem lehet bizottságokkal; azt csak egy vag'y két, egy
mást nagyon értő ember végezheti termékenyen, stb. stb.

Mindezekből, azt hiszem, meg fogod érteni, a következő álláspont alakul ki
részemre:

Űrömmel vennék részt egy, az eredeti terv szerint megrendezendő baráti ösz
szejövetelen, a nyilvánosság kizárásával, újságokban hírül nem adva, barátságo$
eszmecsere céljából. Ezen kevés ember venne részt, meghívó a Főapát lenne, a
meghívandók névsorát Alszeghyvel és Aradival való megbeszélés alapján össze
állítanám, te megtennéd rá észrevételedet, .,igy adnánk a Főapát elé, a meghívót
egyedül ő írná alá. Minden továb'bit ott kellene megbeszélni.

Amennyiben Te, vagy a Főapát a tervedben rajzolt elgondoláshoz ragaszkod
nátok, te1'mészetesen nem érzem magam feljogosítva a tervelgáncsolására; tudok
én - Deákkal szólva - hit nélkül is küzdeni, de természetesen csak közlegényi
sorban. Semmiesetre sem akarnék tehát mint összehívó szerepelni; ez nézetem
szerint minden esetben csak a Főapát nevével történhetnék; a fentiek alapján
meg fogod érteni, hogy nem tudnám vállalni a felelősséget érte. Semmi esetre
sem volnék hajlandó részt venni az elnökségben. - Nemcsak a fentiek miatt (bár
azok: maguk is döntők), hanem azért is, mert elfoglaltságom miatt teljesen lehetet
len volna intenzív részt vennem a vezetésben, e nélkül pedig nem volna becsü-
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letes dolog vállalni a f!1unka nélküli díszt. Különben is azt gondolom,egészen
szerencsétlen dolog 1)olna egészen, vagy akárcsak túlnyomó részben is papokból
állítani Őssze az elnökséget. Föltétlenül kellene benne lenni legalább egy világi
embernek; erre elsősorban Alszeghy Zsolt volna illetékes (ha ugyan vállalná, amit
nehezen tudok elképzelni). Ha má'rmost mégis ilyen n.agy keretekben indulna el a
dolog és lenne belőle valami, avval a kis munkával, amely időmtől és avval az
energiával, amely súlyos tapasztalataim után is megmamdt becsületes energiám
ból telik, közlegényi sorban mindenesetre kiveszem bel,őle tisztességes részemet.

Tudom, hogy sulyos dolgokat irtam le; soha senkinek ezeket még el nem
mondtam. De kinek mondjam el, ha nem Neked és mikor, ha nem egy ilyen nagy
szabású vállalkozás előtt, amikor szólnom is, hallgatnom is óriási felelősség. Hát
elmondtam egyszerűen és -becsületesen úgy, amint látom és gondolom a dolgokat,
kizárólag a Te eqész bizalmas használatodra és diszkréciódra bízva. Kérlek, gon
dold át és cselekedjél legjobb beíátásod szerint. Akármint fogsz cselekedni, válto
zatlan barátsággal és szeretettel ölel:
Szeged, 1934. december 10.

Kisfaludy-Társaságbeli tagajánlásodat elkészítettem és lL hét vegen személye
sen viszem föl aláímtni néhány barátunkkal. Pintér, Vojnovich és Hegedűs Lóránt
kifejezetten megígérték, hogy ,aláírják. Én mindent meg fogok tenni, hogy sikerül
jön a dolog. Újra mondom' azonban: nem szabad túlságosan bízni az emberekben.
A mult héten a Baumgarten-ülésen Hegedűs Lóránt jelezte már, hogy lesz egy
ellenjelölt is: a tavaly kibukott Nadányi Zoltán (még három héttel ezelőtt en'ől

nem volt szó!). Szóval maledictus, qui confidit in homine. Mikor Harsányi Kálmánt
ajánlottuk, még az aláírók kirziitt is volt olyan, aki nem jött el szavazni és enged
te bukni a jelölt jét. Hát meglátjuk!

KERÉNYI KÁROLY VERSEI

Pró:lai vallomás

(A húszas évekből való)

Illyés Gyulának, aki immár régi köl
tőnkké lett.

A régi költőkért ég a szívem
Az újakat néha szeretem,
néha nem.
Mire engem az újak sodra elért,
rég odavesztem a régíekért.
S hiába látja őket tudós módon,
lelkemnek ők, kik ifjak örökön:
csüggve csüggök a görögökön.
Igy lett számomra rögtön ódon,
kit újnak hit1.íem annakelőtte:

Goethe.
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