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Két interjú
A két világháború közötti hazai katolikus irodalom számára külö
nösen fontosak voltak a francia ösztönzések. Kivált a francia pró
zairodalomé. Ennek elsősorban az a magyarázata, hogy a hazai ka
tolikus próza meglehetősen egysíkú ábrázolásmódja nem volt al
kalmas a lélek mélyében rejlő gondolatok, elhatározások, küz
delmek föltárására. A Gárdonyi és Móra világát mintájuknak tekin
tő hazai regény- és elbeszélés-írók többnyire megelégedtek egy-egy
érzelmes történet elmondásával és hangulati motiválásával. Rend
szerint visszariadtak attól, hogy szembenézzenek a bűn probleme
tikájával. Mauriac, Bernanos és a többiek művei nagy viharokat
keltettek, ugyanakkor azonban még az elfogult kritikusoknak is
érezniük kellett, hogy e korszak francia prózája a fejlődés új lehe
tőségeit rejti emberábrázolásának kendőzetlen nyíltságával.

Ennek az irányzatnak elméleti alapvetését leghangsúlyosabban
a Bergson-tanítvány, Jacque Maritain fejtette ki: közérthető gondo
latai nemcsak hazájában tették rendkívül népszerűvé, hanem ná
lunk is. Érthető, hogya francia irodalom iránt é rdeklődök min
dent megtettek, hogy nyilatkozatot kérjenek tőle. Mint tudjuk, a
Vigilia egyik estj én személyesen is megjelent a Zeneakadémián.

A Nyugatban elsősorban Gyergyai Albert érzékeny, nagy
hozzáértéssel és szép esszéstílusban megjelent írásai adtak hiteles
képet a kor francia irodalmáról. A régi Vigiliában is sok értékes,
figyelemfelhívó tanulmány, bírálat jelent meg hasonló tárgykör
ben. A harmincas évek közepén az addig konzervatívabb katoli
kus lapokban is mind nagyobb teret szenteltek a francia iroda
lomnak, s ez egyrészt azoknak az íróknak és esszéíróknak volt
köszönhető, akik Eckhardt Sándor tanszékén ismerték meg a
francia kultúrát. A budapesti egyetem kiváló professzora tudato
san irányította figyelmüket az akkor modernnek mondott francia
irodalom jelenségeire, ő maga 1947-ben jelentetett meg kitűnő

gyűjteményt a Szent István Társulatnál Új francia katolikus írók an
tológiája címmel, amelyben rövid szemelvényeket közölt szinte
minden jelentős francia katolikus írótól és gondolkodótól.

Eckhardt Sándor tanítványa, majd egy ideig asszisztense volt
Just Béla, akinek szereplését némiképp beárnyékolja a Vigilia
1942. januári számában közölt írása, amelyben élesen bírálta Vajt
hó László költői antológiáját, és annak kiadóját, a Dantét. Rendkí
vül negatív képet festett róla Possonyi László Tettenérés cím ű öné
letrajzában. Talán ez magyarázza, hogy az Új magyar irodalmi lexi
kon nevét sem említi , holott a régebbi még címszó t szentelt neki.
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Just Béla vitathatatlanul tehetséges író és fordító volt. Az ő tol
mácsolásában hódította meg a magyar olvasókat Bernanos A sá
tán árnyékában című regénye. Szívesen és sokszor fordított
Mauriactól, nagy érdeklődést mutatott Charles du Bos és Julien
Green iránt. Ó nyerte meg Mécs Lászlót, hogy vállalja el a Vigilia
föszerkesztőségét, s jelenlétével, nevével biztosítsa a lap fenn
maradását. Maga is írt regényeket, melyeken érződik a francia
hatás. Ezeket talán barátja, Balla Borisz közvetítésével hasonította
át. Balla Niczky-növendék című regénye megjelenése idején jelentős

eseménye volt a hazai katolikus regényírásnak, témaválasztása az
Iskola a határonnal rokonítja. Just Béla legsikeresebb regénye, Az
eszelósök címmel 1943-ban jelent meg. (A Vigilia Kiadó gondozta
Hajnali kettő című regényét.) A háború után egy ideig idehaza
dolgozott, majd emigrált. Vérmérgezés végzett vele.

A következőkben közölt két interjúja a Nemzeti Újságban je
lent meg 1935-ben. Nemcsak azért érdekesek, mert bizonyságai an
nak az érdeklődésnek, melyet a hazai irodalom mutatott a francia
iránt, hanem azért is, mert Maritain is, Francis Jammes is hitet tettek
benne az irodalom erkölcsnemesítő küldetése mellett.

Just Béla két ismeretlen interjújának közlésével a Vigilia valahai
szerkesztőjére is emlékezünk. S hogy a kép teljes legyen, közöljük az
egyik beszélgetőtárs, Francis Jammes két versének új fordítását.

Kedves Olvasóink!
Az áremelkedések immár leküzdhetetlen nehézségek elé

állították lapunkat is. Egyetlen számnak csupán a nyomda
és postaköltsége darabonként immár eléri a 100 forintot.

Ezt a legszigorúbb takarékossági intézkedések mellett sem
tudjuk ellensúlyozni a vételár emelése nélkül.

A Vigilia számonkénti vételára ezért 1996 januárjától 95 Ft lesz.

Mivel leghűségesebb olvasóink évek-évtizedek óta járatják
a Vigiliát, az előfizetési árat kedvezményesen állapítottuk

meg, évi 1000 Ft-ban, abban a reményben, hogy továbbra is
kitüntetnek érdeklődésükkel. és előfizetnek a lapra.

Mi pedig igyekszünk színvonalasabb számokkal meghálálni
ragaszkodásukat.

A Vigilia
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