
kultúra között.) Magatartásból eredő tu
lajdonságnak mlnösitette az előadó a
költő tudatosan vállalt írói hivatását,
amely - éppen az ő teljes-ember kon
cepciójában - az élet totalitására al
kalmazható: Balassi vállalta az életet;
a bűnt, a bűnhődést, "tusakodott ördög
gel", de "imádkozott Istenéhez". Bor
nemisza Péter evangélikusnak nevelte,
s a jezsuita Dobokay karjai közt halt
meg. Figyelmébe ajánlható Nemeskürty
válasza azoknak, akik ma is úgy vélik,
anyagi érdekek míatt lett katolíkus Ba
lassi: "Azzal, hogy áttért, még nagyobb
támadásnak tette ki magát a" katolikus
egyházjog ítélete miatt, mely érvényte
lennek minősítette házasságát és tör
vénytelennek bélyegezte gyermekét." De
itt áll nemzedékünk előtt a "nyelvte
remtő, nyelvszerető zseni" is. At érzés
nemessége, a szó fantáziát mozdító ere
je, a kifejezés pontossága, a dolgok
hangulati megjelenitése manapság hi
ánycikk. A lapos beszélt nyelv az em
ber zavarára utal, elveszettség érzésére,
éppen a szóbőség súlya alatt. A haza
szeretet fogalmát a "jó Magyarország
gal" összekapcsoló költő nem soviniszta
érzést hagyott ránk örökül - hangsü
Iyozta Barlay, hanem a Pátria szeretetét,
patetízmus, szentimentalizmus nélkül.

Horváth István múzeumigazgatő esz
tergomi panorámája az elgondolkodta-

VARDAl Bf:LA SZtJLETf:Sf:NEK
CENTENARIUMARA

A száz éve, 1879-ben született Vár
dai Béla neve a katolikus újságírás és
folyóiratszerkesztés egyik jelentős feje
zetét idézi fel; a harmincas éveknek
máig is ható katolikus irodalmi út
keresését.

Irodalomtörténeti és esztétikai mun
kásságát aligha lehetne összefoglalóan
jellemezni, hiszen oly gazdag és sok
színű: átfogja az irodalom minden ágát
- de annál könnyebb rátalálni alapma
gatártására. Katolikus irodalmat akart.
Bár igen sokféle folyóiratban láttak
napvilágot gonddal megírt tanulmányai
és műkritikái (Budapesti Szemle, Iroda
lomtörténet, Irodalomtörténeti Közlemé
nyek, Egyetemes Philológiai Közlőny,

Országos Kőzépiskolai Tanáregyesületi
Közlöny), munkásságát túlnyomórészt ott
végezte, ahol legjobban valósíthatta meg
eredeti célkitűzését - s ez volt a Ka
tolikus Szemle. 1915-től jelentette meg
ebben a folyóiratban cikkeit, majd
1928-ban a "Szent István Társulat meg-

tás, a valódi patriotizmus fellobbantá
sának igényével abba a vállalkozásba
tartozott, amelyik az írástudók felelős

ségével szolgál országot, várost, a kul
túra érdekében. Az előadóművészek:

Rónaszeghy Éva, Havas Judit, Szabó
András (vers- és prózamondók), Fodor
József (tánc), Kuncz László, Laczó
András (ének), Bige József (tárogató
művész), Kiss Tamás (kobzos), a Bak
fark Bálint Lant-trió (Kecskés András
vezetésével), a Magyar Reneszánsz
Rézfúvós Együttes (művészeti vezető:

Fekete István) nem csupán az előadá

sok illusztrálását vállalták, hanem ön
álló műsorokkal teremtettek reneszánsz
-hangulatot, s népszerűsítették a Ba
Iassí verseket, prózát, tánccal, instru
mentális zenével fölidézve a 16. szá
zadot a város történelmi míhöíében.

A rendezők, szervezők - Esztergom
város Tanácsa, a Dunakanyar Intéző

Bizottság, a Komárom megyei Idegen
forgalmi Hivatal, az Esztergomi Hang
lemezklub koncepciója szándékuk
Esztergom történetének, kultűrájénak

bemutatása -, országosan egyedülálló.
Az idei Balassí-emléknapok (a vállal
kozás első állomása) tartalmi gazdagsá
ga, rendezési színvonala ígéretes példa
a- jövőre, s hogy példájukat mások is
kövessék.

TúTH sANDOR

bízásából", mint felelős szerkesztó vet
te át a folyóirat irányítását. Ide kö
tötte őt a Szent István Akadémián vég
zett munkája is, melynek 1918-tól tag
ja, majd 1936-tól osztályelnöke lett.

Egész élete töretlen. Az egyetemen
Beöthy-tanítvány, s több mint harminc
évig gimnáziumi tanár. Míndig meg
marad széles körű irodalmi érdeklődé

se, s kritikáíbói kicseng a tanító-nevelő

hangja, ahogy a Salamon Eerencz esz
thetikai munkássága című művében

(Bp. 1907) megfogalmazza: "A kriti
kusnak, vagy az ötvenes évek magyar
műszavával: ítésznek, nem az iskola
mesteri leckéztetés, hanem az irodalmi
műnek tanulmányozása a föladata. Mű

bíráló elsősorban annyi, mint: tanulmá
nyozó. Ha ítélőbírónak tartja magát, a
valódi költővel szemben könnyen lesz
kicsinyessé. hibavadászóvá, mert elvesz
ti szem elől a költő egész tehetségét
és szelle,mét, Vizsgálódása két irány
ban hasznos: II közönségre s az írókra.
Amazt valódi műélvezetre neveli, he
lyes magyarázátot adván egy már lá-
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tott vagy hallott műnek. • .. De segít
ségére van az írónak is, művészete

mind tökéletesebbé és tudatosabbá té
telében. . .. A hamisság, az értéktelen
ség leleplezésével s velük szemben
igazi értékek felmutatásával tesz a
rnűbíráló nagy szelgálatot a nemzeti
irodalom [övőjének. O maga nem te
remt irodalmat, lángeszeket, de őszinte,

következetes bírálatával teremthet igye
kezetet az írókban s kijelölheti a fej
lődés követendő egyenes és kerülendő

f~rde útjait" (im. 61-62.).
~Ha végigkövetjük Várdai Bélának a

~atolikus Szemlében megjelent - több
nyire a "Könyvismertetések és bírála
tok" címü rovatban szereplő - tanul
mányainak sorát, felfedezhetővé lesz
korrekt kritikai magatartása, és az a nagy
erőfeszítés, amit a katolikus szellemű

irodalom megteremtéséért tett. írjon
bár jelentős vagy csak ígéretes költők

- Finta Sándor (Kat. Szemle 1932. V.),
Városi István, Sík Sándor (K. Sz. 1932.
IL), Nagy Miklós (1932. VII.), Harsányi
Lajos (1933. X.), Toronyi István (1936.
IX.) - vagy prózaírók (Telléry M. Má
riától Herczeg Ferencig - 1933. VIII.
és X.) köteteiről, vagy tekintsen bár a
régmúlt magyar irodalmára, önmagá
nak és a jelennek példát keresve* mín
dig a katolikus szellemiség érvényre
jutását mutatta meg és segítette. "Ars
poetica"-ját Katholicizmus és irodalom
címmel, a - később könyvalakban is
megjelenő (Szent István Társulat, 1921.)
-e-: Szent István Akadémián elhangzott
székfoglalójábanfejti ki. Ebből kiderül,
hogy ismeri a katolikus irodalom mín
dig kísértő veszélyeit: "Még kevésbé
jelenti jelszónk (ui. a katolikus iroda
lom megteremtésének jelszava) azt a
gyerekességet,', mintha az volna álmunk,
hogy íróink, költőink ezentúl csupa ki
fogástalan erkölcsű vagy éppen pozitív
hitéletet élő alakokkal játsszák meg tör
téneteiket" (im. 4. o.), Majd így foly
tatja: "De nincsen a katolíkus iroda
lom programjában a míndenáron való
tendencia, a hiteszmények melletti fel
tétlen propaganda sem" (uo. 8. o.).

Mit vár akkor a katolikus szellemű

irodalomtól ? A "katolikus szellemű iro
dalom előtt is térnául az élet egésze
áll, bűneivel és szörnyűségeível együtt,

de úgy kezelve ezeket, ahogy ez meg
felel a keresztény szellemnek, mely
vezérli: részvéttel, begyógyításra, meg
szüntetésre törekvéssel, nem pedig két
ségbeesésre, sőt erkölcsi anarchiára lá
zítás ürügyéül használva őket" (uo. 5.
o.).

Avatott szemmel tekint a kUlföldi iro
dalomra is, ahogy egyik legjelentősebb,

a Budapesti Szemlében (1928. 606. sz.)
megjelené, Benedetto, Croce újabb esz
tétikai művei című .tanulmányából is
láthatjuk. Sokoldalúságát bizonyítják
múfordításai: angolból (Dickens), olasz
ból (Manzoni), franciából (II. Rákóczi
Ferenc) és Iatínböí (Livius, Sallustius).
Említésre méltó a Mikszáth Kálmánról
írt monográtíáía (Bp. 1910.), amely a
Mikszáthról szóló életrajzok egyik leg
jobbika.

Mint a Szent István Akadémia osz
tályelnöke szamos tagavató beszédet
mondott (Farkas Gyuláról, Székely
Lászlóról, T6th Lászlóról, ösz Ivánról,
Kállay Miklósról)**, melyek "mindig
irodalmi eseményt jelentettek" s az
akkori irodalmi élet "megrajzolásánál
fontos források lesznek" - ahogy azt
dr. Happ József a Várdai Béláról írt
életrajzában (Klny. a bp.-i X. ker. áll.
Széchenyi gimn. 1938-39-es évkönyvé
ból; 11. o.) írja.

Bizonyára vannak irodalmárok, akik
konzervatívnak· ítélik Várdai Béla
szemléletét. vagy legalábbis egyes írá
sait mínt túlhaladottat utasítják vissza,
hiszen ő például még Sík Sándort is
megrója Adyről írt elismerő soraiért
(1932. II. 151. o.). Válaszképpen ide kí
vánkozik Hevesi Sándornak Oscar
Wilde-méltatása, melyben kifejti, hogy
milyen a jó kritikus: "Egyoldalú
nak kell lennie, hogy mélységes és ha
tásos lehessen. Ha minden szempontot
megért és minden igazságot elfogad,
nem lesz szempontja és nem lesz
igaza."

Várdai Béla munkásságát és jelentő

ségét legjobban az ő Salamon Ferencz
ről írott, már említett művéből idézve
lehetne jellemezni: "A szívén feküdt az
igazság, annak kimondása s hozzá való
férfias, szent szerelme vezette mínden
kor a. tollát, ha dicsért, ha elítélt ha
vitázott" (im. 73. o.). GICZY GYÖ~GY

"Ismertet! Pintér Jenő Magyar Irodalomtőrténetének évenként megjelenő köteteit (1931.
rrr., 1932. IV., 1933. III. stb.), elemzi Vojnovich Géza Arany János életrajzát (1938. XI.),
Papp Ferenc Gyulai Pálról szóló müvét (1936. I.) és Négyessy Lászlónak Kazinczy pályá
járól írt könyvét (1932. m.).
**Szent István Akadémia :E:rtesítője 1936-39-es évekb(ll.
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