
sem szooiológusaínk nem méltányolták Ady és Szekfű című párhuzamos jellem
rajzát, amely az Ady és Tisza tévesképletet kisemmízte, De későbbi munkái
ban is különös szeretettel jellemzi a magyar irodalom egyes katolíkus nagy
ságait. Nevéhez fűződik Anyos Pál újraértékelése, Széchenyi-antológiájában elő

ször adta a nagyközönség kezébe a Napló legszebb részeit. (1942-ben tízezer pél
dány!) De Vörösmarty, Babits, Juhász Gyula, Gárdonyi is újra meg újra vissza
térő tárgyai rokonszenvének.

Középiskolás és egyetemista korában írt, részben megjelent, de túlnyomórészt
kiadatlan-verseiben a vallásos motívumok szerves egészként illeszkednek be kép
zetrendszerébe. "Istenfiúság", "Isten földje", "Krisztus vére", az olvasó, angya
lok dala, szent misztérium stb. - hasonló képek és fogalmak bőven szerepel
nek akkori verseiben. Sőt, egy családi búcsújáróhely nyomán Szentkuti zarándok
címen verset is írt. 24 éves korában tervbe vette és el is kezdte elbeszélő köl
teményét Szent Agnesről.

"ElvHágiasodásának" a racionalista humanizmus felé fordulásában és a szo
ctalízrnus iránti eszméiben bizonyára megvannak a kideríthető nyomai. Mínden
esetre a harmadik Nyugat-generáció egyik kimagasló költőjének és irodalomtör
ténészének diákkorában írott emlékei személyíségének és munkásságának képé
hez egy eddig nem ismert vonást adnak hozzá.

GAL ISTVAN

BÓKA LÁSZLÓ FIATALKORI VERSEI

Prohászka - búcsÍlztató

Befutott útja: feltörő sugár,
minek a vége 1,égtelenbe vész.
Amulva látjuk szürke emberek:
milyen egyenes és milyen merész!

Még tegnap láttuk arcának derűjét,

s olyan közel volt hajának ezüstje:
de most a test, mely a miénk volt (láttuk!)
eltáL'ozott, mint kihunyt gyertya füstje.

Most felriadtan szólal egy hang bennünk
kérdez, kérdez és mi mit felelünk?!
Lelkek közötti határ nem dőlt össze,
egymásra többé már sohasem lelünk?

Mert úgy tanítják a hétköznapok,
hogy köztem s közted választó határ,
mit ha átlépnél - ó szörnyű fizetség}
hit, meggyőződés. ez lenne az ár}

Rettenoe mondom: mást én sem akartam:
én, krisztusi harcos és régi eretnek. - 
hát nem leszek más, nem leszek testvéred,
harcod a harcom és távolról szeretlek:
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Befutott utad feltörő sugár:
töretlen, egész, egyenes.
(Szent lehetőség, mire nem gondoltam,
mitől a szivem most vigan repes.)

Sok egyenes, futunk az ég felé -
egymás mellett és nem egymással szemben!
Külön, külön - De mégis tudjuk azt:
találkozunk a végtelenben!

Részlet Szent Ágnes e. tanítókölteményéből

... és a fiúk mentek vidám csoportban
de nem volt köztük soha az az Egy
ki Názáretben játszhatott a porban
kinek az Ige volt az egyszeregy
mert a fiúk könnyű örömért járták
az utakat s a városvégi rét
láthatta hogyan hullnak le a párták
s a gólyahír szétvitte friss hírét.
Hol a folyón fehér vásznakat mostak
a munka mindig lassú munka volt
mert a [iúk: a partokon futkostak
s a lepedőből nem jött ki a folt.
Kis piros foltok, mint a városvégi
rétele zöldjén virító pipacs-ár
pirosak mint a lámpa fénye régi
kapuk felett jelezve: Lupanár.
És a fiúk mentek vidám csoportban
mert nem volt köztük soha az az egy
ők nem játszottak fürdöttek a porban
és tudták jól mennyi az egyszeregy.
És tudták jól hogy hol laknak a léha
mocskosbeszédű vének kik derűs

meséket mondtak nékik este néha
mikor az égi rét csiZZag-terűs.

És tudták jól a régi babonákat
és járta köztük a szemmelverős

ha inget húztak mindig csak fonákot
parazsat adott lovának a hős.

AGNES nem ismert senkit sem ördöngős
csoportjukból pénteki hetes számú
tivornyáikból csak lépteik döngős

zaját hallotta s felriadt a bábu
kit ringatott s kinek hasában kóc volt ...

A SZERKESZTÚSÉG KÖZLI: Kérjük kedves munkatársainkat, hogy lapunknak
szánt kézirataikat két példányban (egy másolattal) és a szabványnak megfelelő

gépeléssel (kettős sorközzel. megfelelő margóval) küldiék be, mert ezzel egyrészt
megkönnyítik a nyomdai korrektúra munkáját, másrészt megkímélik a szerkesz
tőséget a kéziratmásolás többlet-költségeitől. - Kéziratokat és illusztrációkat, ame
lyeket nem mi kértünk, vagy előzetesen meg nem beszéltünk, nem őrzünk meg és
nem küldünk vissza.
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