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Európa. Köszönjük olvasónknak, hogy
részletes levelében kifejtette sorozatunk
kal kapcsolatos, többnyire megtisztelően

elismerő véleményét. Igaza van, amikor azt
fejtegeti, hogy az európai kaltúra válságá
nak, átalakulásának gondolata újra meg új
ra felmerül az írók és gondolkodók között,
példáit magunk is szaporíthatnánk jó né
hánnyal. Spengler hazánk kultúrájára is
nagy hatást tett könyvében, a Der Unter
gang des Abendlandesben részletesen szól
arról, hogy a kultÚák fejlődnek és elhal
nak. A bensőséges, hagyományokhoz ra
gaszkodó kultúrákat a kűlsódleges, techni
kai civilizáció váltja föl. Részletesen szól e
folyamat jeleiről is, mint a nagyvárosi élet
kifejlődéséről,egy újfajta embertípus meg
jelenéséről, amelyet alapvetően racionális
beállítottság, vallásellenesség és a nemzeti
kereteken való túlemelkedés vágya jelle
mez. Érdemes. azonban elgondolkodnia
azon, hogy Spengler baljós helyzetképe
után is élt, sőt fejlődött az úgynevezett eu
rópai kultúra, azt sem lehet azonban vitat
ni, hogy korunkban általános válság jeleit
mutatja a hagyományosnak mondható hu
manizmus. Nagy gondolkodók vívódnak az
zal a kérdéssel, vajon az ember megnöve-

~ kedett lehetőségei és ismeretei szükségsze
rúen növelik-e szabadságát és boldogságát.
A válság azonban nem jelent szükségsze

rűen "vég"-et, a radikális kérdésföltevések
pedig segíthetik az úgynevezett európai
kultúra öntisztításának folyamatát. A ke
reszténységnek ebben a folyamatban nagy
szerepe lehet, főként, ha megőrzi küldeté
sének legfontosabb tartalmát, azaz hírt ad
és hoz Istenről, s megfelelően gyakorolja a
tesvériség és a szeretet képességét.

Katolikus költő. Ha volna olyan recept,
melynek birtokosa művészi és megragadó
költő lehetne, bizonyára a mainál is na-'
gyobb számban özönlenének a költemé
nyek a lapok szerkesztőségébe. Ilyen re
ceptet azonban - szerencsére - nem isme-
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rünk. Félreértette a hivatkozást: Sík Sán
dor sem adott ilyet a sokat emlegetett és'
idézett Egyetemesség és formában. Azt 01- .
vassuk ebben a tanulmányban, hogya ka
tolikus lélek "egyetemes fogékonysággal"
fogadja a benyomásokat, s azokat - ha köl
tő - ily módon dolgozza is föl. Hadd idéz
zük a félreértések elkerülése végett szó
szeDnt Sík Sándor fejtegetéseit: "A mú
vésznek és az írónak tehát joga - bizonyos
korokban és bizonyos helyzetekben erköl
csileg kötelessége is - állást foglalni, esz
méket hirdetni (»vallani és vállalni« - mint
az erdélyiek mondták), de csak két feltétel
mellett. Az egyik: Ha ezek a művészeten

túli mondanivalók valóban élményei, azaz
átéltek, belülről jönnek .. , A másik: Hir
dethet eszméket, ösztönözhet cselekvésre,
de csak a művészet eszközeivel teheti ezt,
vagy megszűnik művész lenni". Az ön által
beküldött versekben - és ezek sajnos, nem
kivételek - nem érezni sem az élménysze
níséget, sem a szervességet, Úgy hisszük, a
tanulságokat mégsem nekünk kell levori
nunk ...

Ízléstelenség. Olvasónk azt sürgeti, emel
jük fel szavunkat az irodalomban, a film
művészetben és a televízióban tapasztalha
tó ízléstelenség ellen. Teljesen igaza van.
Nem hisszük azonban, hogy bármiféle el
méleti alapvetéssel vagy vitával változtatni
lehetne ezen a fájdalmas jelenségen. Amíg
kiadók, szerkesztők, forgalmazók úgy hi
szik, hogy az eladhatóság feltétele az ízlés
telenség,. addig az elmélet aligha kezdhet
offenzívát, Mindenképpen biztatónak érté
keljük, azonban azt a jelenséget - hogy
újabban mintha ismét keletje volna az ér
tékeknek, s csökkenne a kommersz iránt
tanúsított érdeklődés. Talán a honi illeté
kesek is felfigyelnek erre. A Vigilia részé
ről azt is ál1ásfoglalásnak tekintheti, ha
nem számol be valamiről. Egyébként tu
dunk olyan nagy tekintélyű kiadúról. ame
lyik elvből nem ad ki ma sem pornó-köny
veket, még detektívregényeket sem, jólle
het anyagi lehetőségei neki' sem jobbak,
mint a többieké.


