
emberi jövő jelentést nem ad;
hogy többé már nem az, mi egykor
volt a vég nélkül aggódó kezekben, s mint a széttört

75 játékszert, nevét is odahagyja.
Különös, nem vágyni tovább a vágyakat. Különös,
mindazt, ami egykor szilárdan állott" most lazán a térben
lobogni látni. És halottnak lenni oly fáradalmas
és ismétléssel teli, hogy lassan öröklétet érezni

80 egy kevéssé. - Minden élő elköveti
a hibát, hogy túlságosan különböztet.
Az angyalok (mondják) gyakran nem is tudják, hogy
élők vagy holtak közt járnak. Az örök
folyam magával ragad mindég minden karokat e két

85 körön át és túlzúg bennünket mindkettőben.

Végül is a korán elragadottak, nekik már nincsen szükségük
reánk, elszokni lehet enyhén a földie ktől, mint az anya
melléről is gyengéden elnől az ember. Mi azonban, akiknek
szükségünk van hatalmas titkokra, kiknél a gyászból oly

90 gyakran boldog haladás támad -: l e h e t n é n k -e mi nélkülük?
Hiábavaló lenne a monda, hogy hajdan Linosz siratásán
lopódzó első zene a sivár dermedést áthatotta;
hogy először a rettent térben, melyből egy majdnem isteni ifjú
hirtelen örökre kilépett, az űr abba a rezgésbe

95 jutott, amely most minket elragad és vigasztal és segít.

GAL ISTVAN

CLAUDEL ÉS MARITAIN MAGYAR
KAPCSOLA TAIHOZ

A két világháború közötti magyar szellemi élet egyik reprezentatív folyóira
ta volt a franciául olvasó külföldi elitnek készült Nouvelle Revue de Hangrie.
Ezt a Revue de Hongrie-ből alakították át 1932-ben. A német nemzetiszocializ
mus hatalomra jutásával erősödő dunai-balkáni nagynémet törekvések indították
a nyugatbarát magyar szellemi igények :iJ.letékes képviselőit a folyóirat megala
pítására. Az akkori külügyí kormányzat egyik szárnyának messzebbre tekintő

felfogása iránt egyes hazai kapitalista körök érdeklődessel viseltettek, és így a
folyóirat mint félhivatalos orgánum nemcsak a kormány támogatásával. hanem
magyar vállalatok anyagi hozzájárulásával is biztosította francia folyóiratok kül
sejére emlékeztető reprezentatív megjelenését és tartós fennmaradását. A folyó
iratot egy névleges szerkesztő bízottság mellett annak -tul )donképpeni lelke,
név szerint szerkesztője, Balogh József irányította. Balogh az ókeresztény iro
dalom és a kora középkori történelem nemzetközileg elismert kiváló szakértője

és kutatója volt, akit 1944 nyarán a Gestapo nem utolsósorban éppen az NRH
miatt deportált, ahol halálát is lelte. Baloghnak köszönhető, hogy Babitsnak föl
vetette az Amor Sanctus ötletét és kiadásáig kitünő szakértelemmel segítette a
megvalósításig. A lap szerkesztőségi munkálataiba olyan tekintélyek támogatását
sikerült megnyernie, mínt Illyés Gyula és Cs. Szabó László, a fiatalok közül pe
dig mint szerkesztőségí titkárokét Hubay Miklósét és Kenyeres Lás:zlóét. Balogh
nak széles körű felhatalmazása volt, hogy a folyóiratba olyan nemzetközi nevű

polttíkusoktól. íróktól, történészektől, filozófusoktól is kérjen tanulmányt, akik
nek szimpátiája a két háború közöttí magyar uralkodó osztályok politikájának
külföldi ellenségei oldalán volt. Különösen igyekezett megnyerni a francia szel-
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lemi élet nagyságainak támogatását a lap részére. A szerencsére fennmaradt,
bár sokáig hozzáférhetetlen és ma is zárt anyagként kezelt szerkesztőségi leve
lezés hű tükre fáradhatatlan ígyekezetének ' az akkori Nyugat- és Közép-Európa
.szellemi nagyságaival való levélbeli és személyes kapcsolatok intézményesítésére.
Két ilyen érdekes megközelítési kísérletére bukkantam az Országos Széchenyi
Könyvtár kézirattárában őrzött hagyatékának Fond 1/590. számú és Fond 1;'2169.
.számú iratcsomójában. Az első Paul Claudelhez, a másik Jacques Maritainhez
intézett levelek sorozata. Sajnos a válaszlevelek vagy másutt rejlenek, vagy a
nemzeti tulajdonba jutás előtt avatatlan kezek által magán-megőrzésre kerültek.
A szerkesztőségnek a modern francia szellemi élet és politika két ilyen világhírű

nagyságához intézett levele, a velük való tárgyalások és az ő nézeteik írásbeli
megörökítése azonban így is nagyértékű dokumentuma a magyar-francia szel
lemi kapcsolatok történetének.

I ..

Paul Claudel (1868-1955) egyesek szerint Dante óta a legnagyobb katolikus
.költő Európában. A modern francia diplomácia egyik legnagyobb alakja, aki
fiatal korától kezdve konzulként, majd nagykövetként a világpolitika számos
fontos őrhelyén képviselte a francia érdekeket. Prága, Frankfurt, Hamburg, Bra
zília, Japán, Belgium és az USA volt diplomáciai tevékenységének színtere. Egy
egy nagy művének keletkezése a földkerekség igen különböző városaihoz fűző

dik. Különösen szerette Prágát, állítólag itt írta egyik főművét, a Uannonce [aite
..á Marie-t és írt a prágai Kis Jézusról is.

Gyergyai Albert ezeket írja róla a Világirodalmi Lexikonban: "Egész világ
.szemlélete hol olyan magasratörő és pompázatos, mínt egy középkori katedrális,
a maga roppant méreteivel, szobor- és oszloprendjével, s mély ragyogású üveg
ablakaival, hol olyan iskolás és anakronisztikus, mint egy' falusi .. plébános gyer
meteg dogmatizrnusa i , • Nyelve darabos, rögös, versformája afféle zsoltári, kán
táló, rfrntelenül s parttalanul áradó - gondolatrítmus, amelynek görgetéges egy
hangúságát hirtelen oly képek és látomások szakítják meg, hogy még a kétkedő,

hitetlen és gúnyra hajló olvasó is megrendülve érzi: numen adest.;
Claudel az egész modern francia költészetre, pártállásra való tekintet nél

kül, nagy hatással volt, még olyan nagyok is, mint Saint-John Perse, Apolli
naire és Aragon. a hatása alá kerültek. Művei zeneszerzők kedvenc témái,
Honegger és Hindemith is felhasználta szövegeit.

1937. február 6.
Paul Claudel Úrnak
II bis rue Jean Goujon
Paris VIII.

Nagykövet Úr,

Igen nagy érdeklődéssel olvastuk a Paris Soir múlt évi november 20-i szá
mában megjelent eikkét: "A dunai népeknek szűk látókörű nacionalizmus he
lyétt az egyetértés eszményét kell előnyben részesíteníük."

Meg kell mondanom, hogya Nouvelle Revue teljes mértékben osztja az Ön
cikkének álláspontját. Örültünk, hogy ennyire illetékes helyről hangzott el e
teljes egyetértésünkkel találkozó vélemény, amelyet mi is, bár sokkal' tökélet
lenebb módon, több ízben magunkénak vallottunk.

Nagy megtiszteltetés és öröm lenne számunkra, ha hasonló témáról na
gyobb terjedelemben írna a Nouvelle Revue de Hongrie számára egy cikket.

Folyóimtunk a Franciaország és Magyarország közötti intellektuális kapcso
latok szorosabbá és intenzívebbé tételére törekszik és főleg a két. ország kato
likus elit jét szeretné közelebb hozni egymáshoz.

Egyébként ha bővebb tájékoztatást és felvilágosítást óhajtana lapunkról, ál
lok rendelkezésére; elegendő egy telefonértesítés, hogy megállapodhassunk egy
Önnek megfelelő találkozóban.

fogadja Nagykövet Úr, alázatos tiszteletem kifejezését
D.
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Paul Claudel Úrnak
JJ. bis rue Jean Gouion
Paris

1937. február 9.

1937. 6. 12.

Budapest, 1937. július 2.

1937. november 9.

/

Nagykövet Úr,

Engedje meg, hogy [. hó 8-án kelt kedves levelét megköszönjem. Nagyon saj
nálom, hogy jelenleg nem tud cikket adni számunkra, de remélni szeretném,
hogy válasza nem visszavonhatatlanul nemleges és a jövőben talán olyan tapin
tatlan is leszek, hogy meghallgatást kérek Öntől, hogy felkérjem: adja rokon
szenve tanújelét lapunk iránt egy néhány oldalas tanulmánnyal, amely igen
becses lenne a mi számunkra. o

Legalázatosabb tiszteletemről biztositom Önt, Nagykövet Úr.

Hotel Continental
Paris

Telefonüzenet
Balogh úrral, aki a 377. sz. szobában lakik, tudattuk, hogy llh 5 perckor te

lefonüzenetet kapott.

Az üzenet szövege:
Paul Claudel úr hétfőn 10,30 és ll, óra között fogja Önt fogadni.

Öexcellenciája Paul Claudel
Nagykövet Úrnak

a Francia Akadémia tagjának,
II bis rue Jean Goujon
Paris

Nagykövet Úr,

Budapestre visszatérve kedves kötelességemnek tartom, hogy megköszönjem
Önnek azt oa szívélyes fogadtatást, amelyben részesitett. Nagy örömmel állapít
hattam meg a közép-európai kérdések iránti őszinte érdeklődését, szerintünk ezek
egész Európa és a civilízált világ problémái is. Remélem egyfelől, hogy közben
megérkeztek az NRH Önnek címzett példányai is, másfelől, hogy megtisztelt ben
nünket annak a cikknek elküldésével, amelynek megírására ott-Iétemkor ígére
tet volt szíves tenni.

Fogadja Nagykövet Úr, őszinte hódolatom kifejezését:
Dr. Balogh József

Öexcellenciája Paul Claudel
Nagykövet Úrnak

a Francia Akadémia tagjának
II bis rue Jean Gaujon
Paris

Nagykövet Úr,
hivatkozva azokra a beszélgetésekre, amelyeket Ön Balogh úrral folytatott az

ő párizsi tartózkodása idején, szeretném megkérdezni Öntől: megtisztel-e engem
azzal, hogy fogad.

KüZönösen nagy hatást gyakorolt rá az Ön érdeklődése a közép-európai prob
lémák iránt, és nagyon szeretnénk, ha ennek újabb tanújeleként adna egy né
hány oldalas írást a Nouvelle Revue de Hongrie-nek.

Azt hiszem témaként "A latinitás szerepe Közép-Európában" c. értekezéere
gondolt, de természetesen boldogan közölnénk Öntől bármilyen más tárgyú cik
ket is, amit Ön jónak tart.

EIDre is szeretném őszinte hálámat kifejezni és kérem, Nagykövet Úr, fo
gadja legőszintébb tiszteletem kifejezését.

D.
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II.

Jacques Maritain (1882-1973) a modern francia filozófiának Bergson mellett
valószínűleg legnagyobb alakja. Liberális protestáns családból származott, a Sor
bonne-on tanult. 1906-ban tért át a katolikus hitre. 1906-tól 1908-ig Heidelbergben
folytatta tanulmányait. 1912-től fogva a filozófia professzora Párizsban, 1933-tól
Torontóban, 19:n és 1944 közott különböző amerikai egyetemeken, 1948-tól 1959-ig
a Princeton egyetem tanára. 1945-től 1948-ig Franciaország nagykövete a Vati
kánban. 1960-ban mind a közélettől. mind az egyetemi oktatástól visszavonult;
egy toulouse-i kolostorban töltötte élete utolsó éveit. Személye és filozófiaja a
30-as években megújhodó magyar katolikus irodalmon kívül olyan magyar gon
dolkodókat is foglalkoztatott, mint Babits Mihály és Németh László.

AzNRH szerkesztőjének fölkérése, hogy Prohászkáról írjon cikket, valószí
nűleg Bergson iránti közös érdeklődésükre volt visszavezethető. Maritain azonban
nyilván nemcsak azért nem vállalta a kért témáról a tanulmány megírását, mert
Prohászka művel francia nyelven nem voltak hozzáférhetők, hanem információi
róla olyanok lehettek, hogy az kizökkenthette volna .saiát életművének menet
rendjéből.

Maritain ha saját maga nem is küldött cikket az NRH-nak, mégis biztosí
tott egy szaktanulmányt illetékes francia tudóstól Prohászkáról, sőt a lap további
számaiban gyakrabban megjelent francia katolíkus szerzők névsora is valószínű
leg őtőle ered.

Jacques Maritain Úrnak
10 rue du Parc
MEUDON (S- -O)

1937. február 6.

1937. március 13.

Uram,
megtudtam, hogy a napokban Bécsben és Pesten előadásokat fog tartani. La

punk, a Nouvelle Revue. de Hongrie, amely mindig élénk érdeklődéssel kíséri
azon intellektuális megnyilvánulásokat, amelyek szorosabbá tehetik a Francia
o'l'szág és Magyarország közti, elsősorban katolikus vonatkozású kapcsolatokat,
nagy megtiszteltetésnek tekintené, ha Ön pesti tartózkodása során tudna magá
nak egy kis időt szakítani és felvenné velünk a nagy örömmel várt kapcsolatot.

Főszerkesztőnk címe: Balogh József, Budapest VI., Váci körút III. (sic!).
Személy szerint nagyon boldog lennék, ha vísszatértekor meglátogathatnám

Önt, kérem fogadja, Uram, megkülönböztetett tiszteletem kifejezését:
D.

Maritain Úrnak
10 Rue du Parc
MEUDON (Seine)

Uram,
nagyon sajnálom, hogy Magyarországra való elutazása előtt nem találkoz

hattunk.
Hiszem, hogy fel tudta venni a kapcsolatot a Nouvelle Revue de Hongríe

szerkesztöséaévei és leszögezem, mennyire örülnénk, ha meg tudna bennünket
tisztelni Prohászka püspök munkásságáTól írandó cikkével.

Nagyon szeretnénk, ha e témáról tanulmányt tudna írni számunkra, és előTe

hálásak vagyunk - javaslatunkra kedvező válasz esetén - ha jelezné, milyen
időpontban tudná kéziratát eljuttatni hozzánk.

Kérem Uram, fogadja őszinte hálám és mélységes tiszteletem kifejezését
D.

Maritain Úrnak
10 Avenue du Parc
MEUDON (Seine)

Uram,
Hálásan köszönöm kedves levelét, és mivel Önnek nincs ideje arra, hogy

számunkra cikket irjon, örömmel vesszük, ha egyik ba'rátját6l kapunk cikket.
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Meg tudná-e adni nevét? Végtelenül hálás lennék, ha be is tud1
barátjának.

Kérem, fogadja uram, megkülönböztetett tiszteletem kifejezését.

Maritain Úrnak
10 Avenue du Parc
Meudon (Seine)

193'

Uram,
előző, március 13-i levélváltásunk során szíves volt közölni velem, '

barátja hajlandó cikket írni folyóiratunk ba Prohászkáról.
Nagyon le lennék Önnek kötelezve, ha megadná barátjának nevét

szerkesztőnk szeretné tisztázni ezt a kérdést.
Elnézését kérem az újbóli zavarásért és segítőlcészségének igényl
Kérem fogadja őszinte köszönetemrrtel együtt megkülönböztetett

kifejezését.

Maritain Úrnak
10 Avenue du Parc
Meudon (Seine)

1937.

Uram,
engedje meg, hogyemlékeztessem februárban Önnek írt levelemr
Igen boldog lennék, ha meglátogathatnám Párizsban, esetleg G

Catholique-ban.
Szeretném Önnel egy tervünket ismertetni. Meg szeretnénk kértie

hajlandó lenne-e lapunk, a Nouvelle Revue de Hongrie számára Prolu
pök munkásságáról néhány oldalas cikket írni.

Folyóiratunkat -'rendkívül érdeklik ezek a témák, beleillik a lap f
nalába, melynek célja a francia-magyar katolikus intellektuális elit
ál.ló kapcsolatok még szorosabbá tétele.

Előre köszönöm azt a jóindulatú fogadtatást, melyben javaslatunka
ro. részesíti majd és kérem fogadja Uram, megbecsülésem kifejezését.

BALÁSSY LÁSZLÓ

KÉT VIETNAMI KÖLTŐ

CHE LAN VIEN. Hullámos fekete haj, néhány szemébe hulló tincc
szos, mindig mosolygó arc. "Kortalan", mint általában a vietnami embr
kor először találkoztunk Hanoiban, már túl volt az 'ötödík verseskötete
mincéves költői jubileumára készült. (Egy éve itthon meglátogatott
a derűs, "örökifjú" tekintet, nem múltak el fölötte az évek.)

16 esztendős korában lépett a nyilvánosság elé első verseivel, egy
sőbb pedig - "Romok" címmel - már első kötete is napvilágot lát
dik kötetét a francia gyarmati cenzúra betiltotta. (Azóta megjárta P~

költői rangjához méltóan ünnepelték.)
Vietnam felszabadulása után több országot bejárt, volt aSzov,

Lengyelországban és Kínában. Szovjetunióbeli és lengyelországi tapa:
nagy felfedezések újdonságával hatottak rá. Sok élményt, indítást ka]
a munkához, amelynek otthon Vietnamban első kezdeményezője volt
szet megújításához. A vietnami líráról a következőket mondta: "A köl
szakadhat el a nemzeti-népi hagyományoktól. azokra épülve és azoka
va fejlődhet csak tovább. Ugyanakkor pedig ki kell tárnunk a kapuk.
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