
SZERKESZTŐI ŰZENETEK

MEGRENDELöl.VKlIEZ. Nagyon kérjük kedves megrendelő
inket, hogy ha kiadóhivatalunknál eimváltozást jelentenek Ge. min
den alkalommal közöljék régi címüket is. A lap folyamatos kül
dését csak így tudjuk biztosítani.

Antione de Saint-Exupéry (1901--1944) francia író és pilóta,
a Iegújabb francia próza egJ-'ik mcstere. Az ember és a gép kap
csolatát egészen új, humanista Rzellcmben ábrázolja regényeiben.
elbeszéléseíben és egyéni elmélkellő 11'<1s111ban. Két miive, a "V(ll
de Nuit" és a "Terre des Hommes" mag'yarul is megjelent, egy
kötetben, "Egyedül a felhők felett" közös emunel. Saint- Exupéry
ről egyik következő számunkban külön tanulmányt fogunk közölni.

L. K. Egyik cikkünkre hivatkozva azt kérdezi, miért rossz az
u. n. "fehér irodalom", - A multszúxadvégí és a századelejei be
tegesen individualista korszakban egész bor napisikernek örvendő
író magasztalta fel fi testi gyönyört, az ernner "jogát" a boldog
ságra, még akkor is, ha mások vérző jogain kellett érette átgá
zoluia, a "kiélés jogán", stb. stb. Ebben a korszakban ezekkel a
béklyója vesztett, sekelyes érzékiséggd teli művekkel és a natura
lizmus mindenütt csak bűnt és sötétséget látó alkotásaival szem
ben egyesek a "feher irodalmat" véltek szembeszegezhetui, mint
egészséges orvosszert. ahelyett, hogy a valóságot, a realitást 'Sze
gez ték volna szembe a hazugsággal. A pánerotik ától való rueno
külésnek ez az útja éppenolyan hazug- volt, mi n t az az irodalom,
amely ellen egyesek a "fehér irodalommal" akartak kűzdeni. Az
u. n. erotikusan individualista író meghamiuítotí.a az életet leírá
saiban, amikor erősen antiszociális érzelem- és gondolat-világaba
ágyazva valami olyannal osáhítgutta hőseit és szédítette olvasóit,
ami a reális világban nem állhatott fenn. Az ellenpárt, a sokkal
gyérebben olvasott "fehér irodalom" pedig egy kilúgozott, min
den testiségtől mentes, Iimonádéízű világot próbált több-kevesebb
sikerrel szuggerálni olvasó inak. Sajno:" a -fehér irodalmat sokan
azonosítani próbálták a katolikus irodalommal, pedig Dantétól
kezdve Huysmanson, Claudelen. Sigrid Uruleeten át máig II ka
touaus irodalom nag-yjai sohasem "fehér irodalmat", hanem ke
resztény meggyőződésen alapuló "reális" irodalmat írtak, azaz
zsenijük a dolgok helyes látásában es lelrásúban mutatkozott meg.
A fehér irodalom bűne az, hogy hazug. Aki a valóságból kihagyja
a rosszat, épen úgy hazudik, mint aki a jót hagyja ki. Minden
bűnös, ami hazugságon alapszik. Az igazság elviselése, bármits
nehéz is, éppen azért keresztény erény. Ma a nagykorú keresz
ténység-küszöbén élünk. Gyermekeink serdülőkorukat megelőző
en is felvilágosodottak már, még nekik sincs szükségük "fehér
irodalomra", nemhogy a felnőtteknek. Reális, emberi, minden élet
megnyilvánulással szembenéző irodalomra van tehát szűkségüuk,

amelyben test és lélek arányosan jatsza szerepét, Akiskoru
szemmértéknek megfelelő "fehér irodalom" nzért is bűnös, mert
a rajta felnövő fiatalságot konfliktusoknak teszi ki, mikor ké
születlenül kerül szembe a könyörtelen valósággal. Az igazi kato
likus irodalom szembe néz a valősággal és csak az igazságot
hirdeti, de ezt hirdeti is minden nehézségen át,
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S. T. Csak felületes szemlélet láthat nagy hasonlóságot a po
gány római Vesta-szüzek, meg a kereszt ény n ől szerzetek tagjai
közt. ("Ezek is, azok is közösségben és tisztaságban élnek,") A
hasonlósúgnál azonban sokkalta nagyobbak a kiilönbözőségek. a)
Vesta papnői merőhen evilági érd ekekért, az állami k()zi)ss ég
anyag i és szellemi jólétéért szo lg á lj úk az isteni életnek jelképet,
a tiszta és ti sztító tüzet. Evilági érdek ekért, nem pedig a II1U6U~
8 az ember te s tvére k m ásvilági üd vö ss égé ér t, sem Isten országának
már itt a fiildön minél több ernhor-í sz ív be u m egval ósulasúé rt. _
b) A Vestalisokat ti sztaságuk megőrzésében nem fl lelkek ti szta
ságos V őleg ény ének kegyelme, tehút nem term észetf' ölötti erő tá
mogatja, hanem egyrészt szerepük fon tossúgának tudat úra való
r ánevelts égük, másrészt az a SZÖl'Ilj' Ű bÜII tetés, amelyet a k özös
Bég mér r ájuk, ha moesok esik tisztasazukou: az elev enen el te
metés. - c) Harmin c évig tartó szolgú lu tu k alatt a szerelemről

és a házasságról nem egy égi J egyes kedvéért mondannk le, hanem
azért, mert éle tü kke l utánozniok kell, meg kell je!eniteni iik a
tűz mögött rcjlő istenalaknak. V éstúnak (a görögök l-lcsüájának).
fl család, majd az áll ami kőzősséz' oltulmazőjúnak, szintén sz ere
Iemtelen, házassúgtalan életé t, - Bizonyára még az iR érdekelheti
Önt, mi ért volt B estia -Vesta házassúg nélküli istenasszony. En
nek ok át II következőkben pr ób ál.iuk iuk úbb ruezsejtetni , m int
megmu tatni. E z az istennő II görög -római sze lle rn térség éb en igen
régi Istenalak. Ezt több mo zzanat is elárulja. Pl. nin es róla mythos,
azt az egyetlen egyet kivéve, amel y szer-int Zeustól , Iő istens éirre
jutott é desöccsétől a zt kéri, hogy rnirulörűkre szerelmen kivül
maradhasson. Nines róla IIIYth os, uhogy fl primitivek Egy-Isten é
ről sincsen. Aztán: a görög ök mi nden áldoza tu ka t a Hcstianak
sz óló áldozattal kezdték annak jeIéül. hogy .,ist en ek elötti" isten
alakot sejtettek benne. Továbbá: alakja annyira elszern élvtel ene
dett, hogy főle~ a rómaiaknál teljesen (;g'ybeolvadt .iellcép évcl, a
tűzze], H est.ia-Vcsta alighanem az ősi indo-eur ópai Ezy-Isteunek,
Ég-Atyának elnőiesített arculata. az é uz ősi Egy-Istené, aki a pri
mitivek szer-int is házasságfölötti ; természetesen, hisz O se nem
férfi, se ncm nő. hanern tiszta Sz ellem. Nos, ellnek a házass ágf ö
lötti H estia-Vestának, a csa lú d i s az államköx öss égi élet nem ek
fölött lebegő pártatlan ol talmaz ójának, szerelern és házasság nél
küli életét utánozzák, j elenítik m eg- VCRta put.n ő], édes -bú s mu
szájból, a pogány római nagy családnak evilági virulás a érde
kében.

E. A. A budai Nagyboldogasszony templom fehér márvány
szobrár ól azt tartja a hagyomány, hogy II. Ulászló rendelte meg.
egy 1515-ben ellene megkísérelt merénylet emlékére. A törökök
elől elfalazták, és csak Budavár visszafoglal ásakor találták mez
ujból, amikor is a puskaporos torony Ielrobbant ása alkalmával
ez az eléje rakott köfal összeomlott.


