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A katolikus irodalom igazi természetére vonatkozó sokféle katolikus és még
többféle nem-katolikus előítélettel és babonával szemben legbiztosabban el
igazít, ha komolyan vesszük a szavakat és katolikus irodalomnak csak azt
nevezzük, ami katolikus is meg irodalom is egyszerre. Ez a semmitmondónak
látszó meghatározás voltaképen minden lényegest magában foglal és minden
félreértés eloszlatására alkalmas, mindenki számára, aki evvel a két fogalommal
tisztában van.

I.

A katolikus irodalom mindenekelőtt: irodalom. A katolikus írónak tehát
semmi jussa más elbírálásra, mint más írónak; a mesterembertöl sem fogad
nánk el silányabb munkát, ha tudnók is róla, hogy napi áldozó. Viszont
hivatása és felelőssége sem más, mint minden igazi íróé : adni a maga módján
a szó legtisztább, esztétikai értelmében vett irodalmat. Ez persze nem azt
jelenti, hogy a katolikus író hivatása alacsonyabbrendű, vagy felelőssége

csekélyebb a legnagyobbnál, hanem azt, hogy mindenbecsületes író a legnagyobb
elhivatás és felelősség elkötelezettje. A katolikus író legfölebb abban külön
bözik másoktól, hogya maga élő hite és megalkuvást nem tűrő világnézete
következtében még tisztábban és természetfölötti szankcióktól megszentelten
kell látnia ezt a hivatást és a maga Krisztus-követésre stilizált, folytonos
lelkiismeretvizsgálattal és magajobbítási gyakorlatokkal iskolázott, kegyelmi
indításokkal elevenített lelkiélete mellett még mélyebben és sürgősebben

kell - de lehet is - átéreznie és magától számonkérnie ezt a felelősséget.

Miez a felelősség és ez a hivatás? Az irodalom, az író oldaláról tekintve:
művészet. Az író elsősorban művész. Ha nem művész, akkor nem is író, hanem
mesterember, vagy hivatalnok. Mi a művész? Próféta, vates, igehirdető,

a nép tanítómestere - mondják egyesek, Ember, aki játszik a szavakkal,
örök gyermek, makacs álmodó, hangok bűvésze - vitatják mások. Szociológus
és historikus, az élet ábrázolója, oknyomozó és törvénykutató, a tömeg
öntudatlan érzéseinek kifejezője stb. - hirdeti a harmadik és a negyedik.
Mindez igaz, vagy legalább is igaz lehet, de csak másodlagosan. A művészet,

a szépség birodalma, egészen külön világ, amely lényege szerint minden mástól
különbözik, önmagán kívül mással nem mérhető és csak önmagából érthető

meg. A művészi tevékenység, tehát a rnűvészi hivatás és maga a művész is
(amennyiben művész), egészen sajátos, sui iuris valami. A művész az az ember,
akiben a jelenségek világa belső valósággá válik, formát ölt, és megformálva,
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az alkotásban kicsordul belőle, mint érzékelhető, utánaélhető valóság. Ennek
a belső formálódásnak és ennek a külső kifejeződésnek megvannak a maga
immanens törvényei, amelyek minden más törvénytől (logikától, moráltól,
hasznosságtól) különbözők. A művésznek - amikor és amíg alkot - egy a
kötelessége: a «lelke Istenéhez» való alázatos és odaadó hűség: minél tökélete
sebben azt és úgy adni, ami lelkét eltölti. Az Eszmét, amely megvillant előtte,

az Alakot, amely megnyilatkozott számára, a Dallamot, amely megcsendült
benne, a Titkot, amelyet megsejtett. Mert végül is a legmélyebb mélyben
titok ez, megmagyarázhatatlan és kibeszélhetetlen, csak a művészi alkotás
ban megsejthető és csak a művészi alkotás útján megsejtethetö. Lehet, hogy
ez frázisként hangzik, a valóságban nem frázis, hanem dadogás: a meg
nevezhetetlenről nem lehet dadogás nélkül szólni. A művész az ő alkotó
tevékenysége mélyén valamiképpen az érzékfeletti világgal, az emberentúli való
sággal, a Titokkal érintkezik; erről meg van győződve lelke legmélyén minden
művész - feltéve, hogy igazán művész - az is, aki nem mondja, vagy cini
kusan az ellenkezőjét mondja, még az is, aki önmaga előtt is tagadni próbálja.
((Ki méltó látni a csodát, Az a csodát magában hordja», - mondja Babits).
Igazi művész nem lehet materialista, vagy pozitivista, mert önmagában élte
át a Szellem formáló szuverénitását, az ige testté válását. Ezt az igét kell
szolgálnia, minden mást, még a vallást, az erkölcsöt, a hazát, az emberiséget
is - csak ezen át van foga szolgálni. Ha ennek rovására tenné, ez annyi volna,
mint elsődleges kötelességének megszegesével teljesíteni másodlagos köteles
séget: istentagadó akarna itt Istent szolgálni, hazaáruló hazát, erkölcstelen
ember erkölcsöt. A művész számára a legnagyobb bűn, a legigazibb erkölcs
telenség: elárulni a művészetet, megtagadni amit a lelke mond, megalkudni
művészi lelkiismeretével- hűtelennek lenni (ha a legszentebb kedvéért is 
hát még ha hiuságból, ha kapzsiságból, ha gyávaságból l) az Isten igéjéhez !
És ennek a szolgálatnak legelső törvénye: művészíen fejezni ki az élményt,
tehát lehető tökéletességgel, az elérhető legszebben formálni testté az igét:
per/ectio cum claritaie, mint Szent Tamás mondja: ez a művészi alkotás
egyetlen egyetemes lényegi törvénye.

Az esztétikának ezt a törvényét a katolikus író számára az ő dogmatikája
és morálisa még jobban aláhúzza. 6, aki megtanulta Szent Tamástól a con
cursus divinus tényét, aki tudja, hogy Isten közreműködésenélkül nem tör
ténik semmi, aki hozzá van szokva, hogy mindenben az Isten akaratát ke
resse, hogyne érezné meg az isteni illetést éppen abban, ami a legteljesebb
maga-megfeledkezésnek, a legbensőségesebb elmélyedésnek, a legmagasabb
felemelkedésnek, a vallásos elragadtatás ez édes testvérének szent órájában
tölti be a lelkét! Az ő számára az alkotás ihlete valóban csak az áhitat egy
formája, az imádság egy neme lehet! Az a katolikus művész, aki megértette
a talentumokról szóló példabeszédet és megtanulta az állapotbeli kötelességről

szóló morális tanítást, tisztában van vele, hogy ha művészete rovására akarna
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szent eszmékért harcolni (hogy kevésbbé előkelő megalkuvásokról ne is szól
junk), ugyanazt a bűnt követné el, mint a pap, aki egy politikai gyűlés ked
véért haldoklót engedne szentség nélkül halni meg, vagy az az anya, aki
cselédkézre hagyja gyermekét, hogy jótékony egyesületekben munkálkod
hasson. Az írónak, amikor ír, legelső katolikus kötelessége: a tőle telhető legjobb
művésznek lenni.

De hát az erkölcsi törvények nem kötik az írót ? - fogja kérdezni valaki.
A művész csakugyan kivételes ember volna, mint a l'art pour l'art sokszor
emlegetett elvének szélsőséges értelmezői hirdetik, aki felette, vagy kívüle
áll az erkölcsnek? Kétségtelen, hogy ennek a mult századból hazajáró fel
fogásnak van még egy-két híve a háború előtti írók között, ma már azonban
a normák világának ez a primitív leegyszerüsítése éppen nem modern; a mai
írók legjava túl van ezen a kényelmes és sekélyes filozófián. A ma írój át - az
igazi írőt (nem a bulvárregények és a tucatszínművek üzletembereit !) 
inkább a komoly morális felelősségtudat jellemzi. Ez a felelősségtudat egy
aránt táplálkozik esztétikai és erkölcsi forrásokból. Hiszen a fentebbi fejte
getések is esztétikai elvekbőlpróbálták levezetni a művészi felelősség alapvető

nagy kötelességét.
Hogy ez az írói morál más-e, mint a «közönséges» morál? Lényegében

véve nincs kétféle morál. Az erkölcs az embert köti, az egész embert, és az
író is ember: nem vonhatja tehát ki magát az erkölcs uralma alól. Aki azt
állítja, hogy az írót, mint embert, nem köti az erkölcs, hogy szabadabban
szegheti meg a tizparancsolatot, mint más ember, az egyszerűen nincsen
tisztában az etika alapvető fogalmaival, de nincs tisztában a művész igazi
mivoltával sem. Az erkölcs az ember-mivolt leglényegéből fakad; aki ezt
ki akarná metszeni magából, szánalmasan megcsonkítaná magát, s megcson
kított emberségből fakadhat-e egész művészet? Félszemű ember láthat-e
plasztikusan? Kasztrált lélek tükrözheti-e az egész valóságot? Napjaink
ú. n. színpadi irodalma, tárlatai és hangversenyei éppen elég példáját adják
elénk ennek a morál nélküli, sekélyes, vizenyős álirodalomnak és álművészet

nek! Tessék egymás mellé gondolni egy ú. n. slagert és a Tristan II. felvoná
sának nagy szerelmi kettősét, egy háború előtti átlag-szonettet és egy ön
marcangoló Ady-verset (szándékosan választok olyan példákat, amelyeknek
első pillanatra mintha nem sok közük volna az erkölcshöz !) : lelki ember
nemcsak a művészet és az álművészet különbségét fogja megérezni belőlük,

hanem azt a szakadékot is, amely a talán bűnös, talán tévelygő, talán bukott,
de mégis erkölcsi embert elválasztja a léhaságtől. az alacsonyrendűségtől.

az emberit az ember-alattitól.
De talán az író mint író, amikor alkot, független mégis amoráltól ?

Akkor sem lehet független, hiszen akkor is ember. Az írót, mint írót is köti
az erkölcsi törvény, de a maga módján. Az erkölcsi törvény egy és abszolút;
de a gyakorlatban, a megvalósulásban ez az egy törvény különböző ember-

VIGILIA 11



12

típusok számára nem mindig teljesen ugyanazokat a kötelességeket jelenti.
A törvény lelke egy, de többféleképpen ölthet testet. A Ne ítéljetek, hogy ne
ítéltessetek egyetemes törvény, de a bírónak mégis szabad, sőt kötelessége
ítélkezni. A vegyésznek szabad mérgekkel dolgozni és a sebésznek sokszor
kötelessége embert csonkítani. De azért a törvény rájuk is áll: a vegyésznek
sem szabad embert mérgeznie, a sebész is csak az arra szoruló beteget vághatja,
a bíró vétkezik, ha gondolatban is meggyanusít mást, mint akit a törvény
idéz ítélőszéke elé. Az írót is köti az egész erkölcsi törvény, de amikor alkot,
akkor író módjára tartozik megvalósítani ezt a törvényt. Irói moráljának
főtörvénye azt parancsolja neki, hogy mondja, amit Isten mondania adott,
tükrözze, amit a valóságból lát, fejezze ki, amit érez és gondol; és pedig 
minthogy a tízparancsolat tiltja a hazugságot - mondja, tükrözze, fejezze ki
hiven és becsületesen, megalkuvás és színlelés nélkül azt és úgy, amint látja
és érti és gondolja.

Hát ha szennyeset lát? a világ tele van szennyel ! Akkor is: rossz,
hazug, erkölcstelen tükör volna, amelyik a tükrözött világnak csak bizonyos
vonásait mutatná, - és aki ír, tükrözni tartozik. Ha bűnöset érez? - az
eredeti bűn óta hajlunk a bűnre! Akkor is: szentségtörést követne el, aki
a gyónásból kihagyná, amit szégyelnie kell, - és aki költ, az gyónik. Ha
téveset gondol ? - gyarló szerszám az emberi ész! Akkor is: az igazság
útja a tévedések rögein át vezet, és a kutatás magában foglalja a tévedés
lehetőséget. Márpedig az író (a maga módján) igazságot keres, és mesterségével
jár mélyre ásni a lélekben. Mindent szabad látnia, meg is kell látnia, amit
meg tud látni; mindent meg szabad mondania, meg is kell mondania, amiről
van mondanivalója: nem a min, hanem a hogyanon fordul az írói erkölcs.
A sebekhez és a fekélyekhez sokféleképen lehet hozzányúlni. Közeledhetünk
a természettudós szenvedélyes tárgyilagosságával, személytelen kíváncsisá
gával, hogy jobban megismerjük a valóságot; az orvos felelősségtudatos

okosságával, hogy gyógyítsunk; az irgalmas nővér önfeláldozó gyengéd
ségével. hogy enyhítsünk. És közelíthetünk beteg kíváncsisággal, perverz
gyönyörködéssel, cinikus röhejjel. szadista kegyetlenséggel, a nemtelen tömeg
ösztönök kiszolgálására anyagot kereső üzleti számítással. Ime az erkölcsös
és az erkölcstelen írói magatartás! Aki azt mondja, hogy nincs a világon
szenny és nyomorúság, az hazudik. De az is hazudik, aki azt mondja, hogy
csak szenny és nyomorúság van, vagy hogy ez a végső szó és végső valóság.
Aki azt mondja, hogy nincs rossz, az hazudik; de az is hazudik, aki azt
mondja, hogy a rossz nem rossz, hanem jó. Az erkölcs pedig mindennemű

hazugságot tilt.
Egyszóval: a mű erkölcsi tartalma a közeledés módjától függ, az Írónak

az erkölcsi világrenddel szemben elfoglalt attitűdjétől : erkölcsös-e az Író,
mint ember, vagy sem. Van tehát jogom vele szemben nemcsak esztétikai,
hanem erkölcsi ítéletre is, de tisztában kell lennem avval, hogy ez kétféle
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ítélet, amely két dologra vonatkozik. Az első a műre, a második az íróra.
Az író ember, tehát köteles erkölcsös lenni; a mű nem köteles másra, csak
hogy szép legyen. Persze, ha az író erkölcsös, akkor erkölcsös lesz minden
megnyilatkozása, a műalkotás is. A mű erkölcsisége az ő tökéletessége. Itt
meg lehet fordítani Cyrano mondását: a műnek eleganciájában van erkölcse.

Akkor hát mégiscsak igaza van a szélsőséges esztéticizmusnak, és a köl
tőnek nem szabad eszmét hirdetnie, morális célt vallania, hitvallást tennie?
Valóban rosszá tenné a művet a tendencia, az ábrázolás hűségén és a forma
tökéletességén túlmenő mondanivaló? Ennek az állításnak a képtelensége
azonnal nyilvánvalóvá lesz, ha rágondolunk, hogy elítélését jelentené a művé

szet legnagyobb alkotásai legnagyobb részének. Ha az esztétikain túlmenő

mondanivaló bűn, akkor rossz költő nemcsak Eötvös és Claudel, hanem
Vörösmarty és Madách, Dickens és Dosztojevszkij, Dante és Ibsen, rossz
művész Wagner és Beethoven, Michelangelo és Rembrandt. De elméletileg
is könnyű belátni ennek a korlátozásnak tarthatatlanságát. Sem az etika,
sem az esztétika törvénykönyvében nincs olyan szabály, amelynek nevében
joga lehetne valakinek tilalmat állítani a költő elé, ha hirdetni akarja a meg
gyöződését. Ha írhat a leányról, akit szeret, miért volna kevésbbé szabad
írnia az eszméről, amelyet szeret? Ha kifejezheti elragadtatását, amelyet
az alkony szépsége, vagy fájdalmát, amelyet az ősz hervadása keltett, miért
volna tilos kifejeznie ugyanezt az elragadtatást, ha az erény szépsége, a fáj
dalmat, ha azt a bűn csúfsága, vagy az emberi nyomorúság és a szociális
igazságtalanság látása támasztotta? Szeretet és gyűlölet, öröm és fájdalom
a költészet elemi őstárgya; mi címen szabod meg nekem, mit szabad szeret
nem, mit nem, min szabad örülnöm, sírnom, min nem? Mindenkinek joga
van világnézetet vallani, erkölcsi elvekhez ragaszkodni és azokat hirdetni,
másoknak jótanácsot adni, visszaélések megszüntetésére törekedni, csak a
rnűvésznek ne volna joga minderre? Mindenki másban tiszteljük a férfias
határozottságot, erénynek tartjuk a meggyőződést, megköveteljük a nagy
emberi és nemzeti sorskérdésekben a következményeket levonó jellemes állás
foglalást, - csak a művész volna bűnös, ha egész ember akar lenni és nem
engedi egy eunuch-esztétika nevében megcsonkítani embervoltának teljes
ségét? Ha a művészet tárgya minden, ami belső élmény, a művésznek joga
van kifejezni, alkotásá ba belevinni lelke tarta1mát akkor is, ha ez a lelki
tartalom eszmei, erkölcsi, vagy akár pedagógiai, vagy politikai természetű.

Nyilvánvaló, hogy csak a nyárspolgár-gondolkodás és a kártékony művelet

lenség követelheti a művésztől, hogy mindenáron hasznos akarjon lenni és
pedagógiai, vagy politikai feladatokra vállalkozzék. De nem kevésbbé kár
tékony és logikátlan az az esztétikai nyárspolgárság sem, amely meg akarja
neki tiltani, hogy mindezt megtegye. ha - azon felül, hogy művészit alkot 
még ezeknek a törekvéseknek is akar és tud szolgálni.

A művésznek és az írónak tehát joga -- bizonyos korokban és bizo-
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nyos helyzetekben erkölcsileg kötelessége is - állást foglalni, eszméket hir
detni (evallani és vállalni» - mint az erdélyiek mondták), de csak két feltétel
alatt. Az egyik: Ha ezek a művészeten túli mondanivalók valóban élményei,
azaz átéltek, belülről jönnek, lelkének, emberségének kitéphetetlen részei,
nem kívülről ráparancsolt, vagy magára vett, tehát szervetlen, művészileg

át nem hasonítható idegen anyagok. A művész igenis szolgálhat (és minél
teljesebben ember, annál biztosabban szolgálni is fog) Istent és embert, de
csak akkor, ha ez az Isten igazán az ő Istene, helyesebben: ha ő igazán ezé
az Istené, és ha ezt az embert csakugyan felebarát jaként szereti, mint önmagát.
Mindez pedig nemcsak úgy általánosságban vonatkozik az Istenre és a fele
barátra, hanem a konkrét műalkotásegyedi tárgyára, ill. mondanivalójára is.
Itt is áll az apostol szava: «ami nem lelkiismeretből történik, az mind bűn».

A másik: Hirdethet eszméket, ösztönözhet cselekvésre, de csak a mű

vészet eszközeivel teheti ezt, vagy megszünik művész lenni. Igaza van Eötvös
nek, hogy a művészet kedves játékká aljasul, ha elzárkózik az embersors,
a kor, a nemzet nagy kérdései elől, de az is kétségtelen, hogy lapos és eleve
hatástalan erkölcsi prédikációvá, vagy bosszantó és kérészéletű politikai agi
tációvá sülyed és önmagát ítéli halálra, mihelyt a művészi élménynek, vagy
művészi formálásnak kárával kezdi hirdetni mondanival6it. Az olvasót
bosszantja, ha prédikációt kap, mikor szórakozást igértek neki, úgy érzi,
hogy csalás, (a legjobb esetben is pia fraus) esett rajta, és már csak bosszú
ból is: nem hagyja magát. Ellenben ha esztetikai igényei kielégültek,szíve
sen tűnődik el a művészi alkotásból szuggesztíven kisugárzó élet-Itehát reális)
igazságon, - és a lelkiismeretvizsgálat első lépés a megtérés útján. Karenin
Anna, amelyben egy szó sem esik erkölcsről, sokkal hatalmasabb prédikáció,
mint a Kreuizer-szonáta, amely mást sem akar, mint prédikálni. A katolikus
költő ezt természetesnek találja. Meg lévén győződve róla, hogy az isteni
törvények a legtökéletesebben megfelelnek az emberi természetnek, magá
tól értetődik, hogy minél hamisítatlanabb, objektívebb igazsággal, minél
inkább «beállítás» nélkül ábrázolja a valóságot, annál hatásosabb és mélyebb
apologiáját adja a keresztény világképnek. Ebben rejlik a l'art pour
l'art katolikus értelme. A művészetnek sem lehet egyéb végső célja,
mint mindennek, ami teremtetett: Isten dicsősége. Ezt azonban minden
teremtmény a maga módján tartozik szolgálni, - a művész művészettel,

Minél inkább lesz művészete csak mitvészet, annál tökéletesebben fogja szol
gálni Isten dicsőségét és ami ezzel elválaszthatatlanul összefügg: az ember
javát, az életet.

II.

Mindezek általában érvényesek mindennemű irodalomra. Vizsgálni kell
mármost, mi adja meg az írói alkotásnak katolikus, tehát a nem-katolikus
alkotásoktól különböző jellegét. Az előbbiekből nyilvánvaló, hogy ez a különb-
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ség nem lehet elsődlegesen esztétikai jellegű, minthogy a művészi alkotás
tényezői között nincsenek olyanok, amelyekre értelmetlenség nélkül lehetne
alkalmazni a katolikus, vagy nem-katolikus jelzőt. Voltakép nem is szabatos
beszéd katolikus irodalomról szólni. A katolikus irodalom, amennyiben igazán
irodalom, éppen abban az értelemben az, amelyben minden más irodalom.
Ra mégis tartalmat akarok adni ennek a sokszor használt kifejezésnek, azt
kell mondanom: katolikus az az irodalom, amely az irodalom eszközeivel
katolikus lelkiséget fejez ki. Voltakép azt kell keresnem, melyek a katolikus
lelkiségnek az Írói alkotás szempontjából legfontosabb és legjellemzőbb

vonásai ?l
Azt hiszem, a katolikum művészetpszicholőgiai jelentőségének meg

értésére az jut el legkönnyebben, aki a szó etimológiai tartalmából indul ki.
Katolikus annyit jelent, mint egyetemes (eközönségess-e-mint a régiek mondták),
A katolikus hit nem dogmák összesége, a katolikus morál nem parancsok és
tilalmak kazuisztikája, s a katolikus élet nem bizonyos liturgiai cselekmények
végrehajtásában áll, amelyeknek nincs közük egyéb életmegnyilvánulások
hoz. A katolicizmus életforma és pedig totális életforma, amely az egész való
ságot átölelni, alakítani, betölteni, átlelkiesíteni igyekszik. Világfelfogás,
amelyben benne van minden, ami embernek hozzáférhető; világérzés. amely
ben elfér mindaz, «ami az ember szívébe felhatott», és világalakító lendület,
amely mindent - külső és belső valóságot - a Krisztus képére akar átfor
málni. Nincs annak sejtelme katolicizmusról (még ha katolikusnak gondolja
is magát (aki a szentpáli szó megtestesülését nem látta meg benne: «Minden
a tietek, akár Pál, akár Apolló, akár Kéfás, akár a világ, akár az élet, akár a
halál, akár a jelenvalók, akár a jövendők; mert minden a tietek, ti pedig
Krisztuséi vagytok, Krisztus meg az Istené», Ugyanezt az életérzést fejezi
ki Prohászka sokszor idézett mondása: «Theologus sum : nihil humani et
divini a me alienum puto». A katolikus lélek (amennyiben igazán az) ösztön-

1 Tisztában vagyok vele, hogy a katolikus léleknek itt következőképe nem való
sul meg maradéktalanul minden katolikus egyénben. Bizonyos, hogy sokan vagyunk,
akik nem egészen, akárhányan, akik nagyon is nem ilyenek vagyunk. Ez nem változtat
azon, hogy ilyeneknek kellene lennünk, és amiben nem vagyunk ilyenek, abban nem
vagyunk katolikusok. A norma, az ideál adva van és el nem homályosítható; a meg
valósítás két dolgon fordul, Isten kegyeimén és a tulajdon igyekezeten.

Hasonlóképpen nyilvánvaló, hogy ezt az ideált megközelíthetik - nem egy
tiszteletreméltó példáját ismerjük, hogy nagy mértékben meg is közelítik - olyanok
is, akik a katolikus Anyaszentegyház keretein kívül élnek. Keresztény felfogás szerint
az emberi lélek természeténél fogva a kereszténységre van eligazítva; és a katolikus
ember szemében keresztény és katolikus egyet jelent. Minél teljesebben ember és minél
mélyebben keresztény tehát egy nem-katolikus lélek, annál közelebb fog állni a kato
likumhoz, még ha maga nem is sejti ezt. A katolikus tanítás szerint az egyház lelkéhez
tartozik (tehát valójában katolikus) mindenki, aki jóhiszeműen szolgálja az Istent úgy,
amint hite szerint az Isten kívánja. Ez megmagyarázza, miért érzünk sokkal kato
likusabbnak nem egy tiszteletreméltó protestáns, sőt zsidó írót, mint azokat, akik
katolikusnak vannak ugyan anyakönyvelve, de életükben és művészetükben a kato
likumnak nyoma sincs, vagy akik katolikusnak vallják ugyan magukat, de írásaikban
a katolikumnak csak halvány sejtelmeit. nem egyszer valóságos paródiáját adják.
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szerűen tiltakozik a valóságnak mindenfajta megcsonkítása ellen. Az ő világ
nézete a mindenségnek - érzékelhetőnek és érzékfelettinek, emberinek és
isteninek - értelmezése. Benne van tehát, legalább kereteiben, lehetőségei

ben minden, ami van, és minden, ami gondolható. A keresztény dogmatika
és filozófia néhány szerény csillagot gyújt számára a világköd végtelenségé
ben; ezeknek halvány, de barátságos fénye elég számára, hogy eligazodjék,
de ezek közt a csillagok közt ott borong, vagy ott dereng a beláthatatlan,
talán megismerhetetlen kozmosz egész végtelensége. A végtelenség sejtelme
ül a katolikus ember lelkén, ez adja meg gondolatainak a monumentális
horizont, gondolkodásának az eligazodás biztossága mellé a belső alázatos
ságot és a szent borzongásnak azt a finom árnyalatát, amely olyan jellemző

a katolikus szellemnek minden nagy alkotására, Szent Ágoston Confessióitól
a nagy román, gót és barokk dómokon át Claudel drámájáig. Számára minden
ami van, ami történik és ami lehetséges, Istenből és Istentől van, Jézus Krisztus
halála minden emberért szóló áldozat, az evangélium hirdetésének külde
tése «minden teremtményre» kiterjed, a felebaráti szeretet törvénye nem ismer
kivételt: hogy zárhatna ki tehát akár érdeklődése, akár szeretete, akár tevé
kenysége köréből akárkit, akármit.

Ez az egyetemesség nemcsak tartalmilag jelent potencialiter végtelen
gazdagságot, hanem elvileg is az ellentétek felsőbb szintézisének törvényét.
Arról van itt szó, amit Chesterton a kereszténység paradoxonának nevez.
Az euklidesi posztulátum szerint a párhuzamosak, amelyeknek nincs közös
pontjuk a tapasztalható valóságban, a végtelenben találkoznak. A keresztény
ségben, amely lényegileg hordozza magában a végtelent, sőt amelyben a
végtelen - a kegyelem megélésében - pszichológiai hatóerővé válik: való
sággá lesz az egymást kizárni látszó nagy ellentétek egysége. Nemcsak dogma
tikajában és moralisáben férnek meg és válnak egymást kiegészítve szervesen
eggyé az önmagukban igent és nemet jelentő fogalompárok, hanem az egyes
ember gondolatvilágában, életérzésében, sőt életlendületében is. A keresztény
ember ugyanabban a pillanatban átérezheti a maga kimondhatatlan méltat
lanságát és gyengeséget, amikor ujjongó elragadtatás tölti el Isten nagysága,
Krisztus jósága, az Egyház szépsége, vagy végrehajtott jócselekedetének
átélt édessége miatt. Természetes, hogy ez a nagyszerű szintézis, amely elvileg
és kegyelmileg mindenkor és mindenki számára adva van, a gyakorlatban
nem lesz meg minden katolikus emberben, és akiben megvan. abban sem
mindig ugyanabban a pillanatban, de megvan és pedig lényegileg van meg
magában a katolikumban. Megvan. nem kompromisszumként, lefokozva, el
szürkítve, a hideget és a meleget unalmas langyossággá vegyítve, hanem
töretlenül, sőt a legfelsőbb fokra erősítve, mindegyik. «A kereszténység ember
fölötti paradoxon, melynek erejében két ellentétes szenvedély egymás mellett
tündökölhet» (Chesterton). Az emberek pesszimisták, vagy optimisták, a leg
többször azonban hol az egyik, hol a másik hangulatnak engedő, de hangu-
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latuk elvi okait nem kutató és annak következményeit le nem vonó nyárs
polgárok. A katolikus ember szükségszerűenpesszimista, mert hisz az eredeti
bűnben és a pokolban; tudja, hogy természete magától semmi jóra nem képes,
és hogy amíg él, jóvátehetetlen és örökkétartó katasztrófa lehetősége lebeg
felette. De ugyanakkor szükségszerűen optimista is, optimistább mindenki
másnál, mert tudja, hogy atyai Gondviselés szeme nyugszik rajta, hogy meg
van váltva, hogy Isten «hatalmat adott Isten fiává lennie», és ennek elérése
(facienti, quod est in se, Deus non denegat gratiam) csak rajta áll. Ha vér~

mérséklete, vagy életkörülményei úgy hozzák, mindenki másnál pesszimistább
lehet és eget-földet betölthet panaszaival, de valahol a hamu alatt mindig
ott fog izzani lelke mélyén a keresztény remény életlendületet biztosító
optimista parazsa. És ha adottságai az élet napos felére állították, élheti a
boldogság ujjongó optimizmusát, de hite, Egyháza, katolikus öntudata minden
nap fülébe fogja súgni a nagy, sötét keresztény igazságok egyensúlyozó, el
mélyítő, egészséges pesszimizmusát. Pesszimizmus és optimizmus, néma kon
templáció és világhódító harci lendület, sírás és nevetés, szeretet és gyűlölet

(esi bene odisti, amasti») egyformán megfér a katolicizmusban, megfér egy
katolikus lélekben is és mindegyik szükségszerűen feltételezi a másikat is,
a maga termékenyítőellentétét. Ketten-ketten, együtt teszik a katolikumot.
Schütz Antal szellemes formulája szerint a Vagy-vagy, a csak heretikus kötő

szó: a katolikus kötőszó a nemcsak, hanem is! A dolgokat, embereket, élet
jelenségeket csak egyik oldalról látó korlátoltság, vagy a másik oldal felé
szándékosan szemet húnyó szektárius szellem mindennél messzebb áll a kato
licizmustól. Az egyháztörténelemnek nincs tanulságosabb fejezete, mint az
eretnekségek története. Az Egyház útja elejétől végig az egymásnak ellent
mondó, egy-egy igazságot a vele ellentétesnek rovására túlhangsúlyozó, az
igazság egyik oldalát a másik oldalának fényétől elvakulva meg nem látó
félségek közt vezetett. Az emberi szellem hajlik az egyoldalúságra. Hol a
szellemet nem látja meg a test miatt, hol a testet téveszti szem elől a szellem
miatt; az egyik a szabadságot hangsúlyozta, a másik a kegyelmet, egyszer
az egyén jogai világítanak, máskor a közösség káprázata veszi el az emberiség
szemefényét és rejti el előle a másik ténycsoport éppen annyira jelentős

valóságát. Az a szédületes biztosság, amellyel az Egyház nyílegyenesen halad
a két szakadék közt nyíló keskeny úton, egyszerre mutatva meg mind a két
oldal igazságát és határait is, összekötve, reális és termékeny egységbe foglalva
mind a kettőt egyszerre igazítva ki mindegyiket a másikával : ez páratlan
jelenség az emberi szellem történetében, - egymaga is elég arra, hogya szem
lélőben felébressze a már emberietlenü1 biztos bölcsesség mögött munkálkodó
emberfeletti erők gondolatát.

Mindebböl nyilvánvaló, hogy teljesen elhibázott dolog a katolicizmusról,
mint irányról beszélni. Irányok, iskolák, pártok, csoportosulások, mozgalmak
.stb. rendszerint egy, vagy néhány igazságot éreznek a magukénak, illetőleg
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egy, vagy több, az egészből kiválasztott szempont szerint ítélik meg a való
ságot. Mindegyik egy-egy szín, diszkrétebb, vagy kiáltóbb, teltebb, vagy sá
padtabb; mindegyik valami a valóságból, de csak együttvéve a valóság.
A katolicizmus bizonyos értelemben magában foglalja valamennyit, mint a
fehér fény a szivárvány részletszíneit. Nincsen olyan irányzat, amely - ha
emberi tartalma van - valahol ne érintkeznék vele, és nincsen olyan irányzat,
amely mindenestül kimerítené. Minden, ami emberi - amennyiben emberi 
a mienk; semmi, ami emberi - amennyiben csak emberi - nem elég nekünk.
Anima naturaliter christiana: az emberi lélek természeténél fogva keresztény
valljuk és érezzük; tehát magunkénak kell, hogy érezzünk bizonyos értelem
ben minden valóságot és törekvést, amiben a humánum jelentkezik. Minden,
ami emberi, megértést és rokonszenvet, vagy megértést és kiigazítást, minden
képpen megértést és kiegészítést találhat a katolikumban. Azért semmit sem
értett meg a katolicizmusból, aki részálIítmányokat állít róla. A legnevet
ségesebb, mikor a politika hitvány kis relativitásaival próbálják mérni. Lehet-e
jobboldali, vagy baloldali az, aki elvileg mindenkihez érez küldetést és akinek.
birodalma nem ebből a világból való és akit éppen ezért baloldali és jobb
oldali forradalom egyaránt ellenségnek érez? Katolikus emberek (akár fő

papok is) vallhatnak és folytathatnak ilyen vagy amolyan politikát, és - a tör
ténelmi adottságok viszonylagosságában élő emberek lévén - nem egyszer
meg is kell ezt tenniök; bizonyos mozgalmak, Egyházon belüli áramlatok
bizonyos korokban kedvezhetnek jobban egyik vagy másik politikai vagy
szociális irányzatnak. Ezek a mozgalmak, áramlatok és állásfoglalások azon
ban csak részek a nagy katolikus egészben, talán a leghangosabb, talán az
adott pillanatban leghasznosabb részelemek, amelyekkel egyidejüleg azon
ban egészen biztosan ott hullámzanak a nagy élő egész forrongó mélyében a
velük ellentétes részelemek is, hogy a kellő időben felszínre törjenek és ők

vegyék át a vezetőszólamot. De addig is, a mélyben, a láthatatlan életben
elég a vitalitásuk, hogya döntő pillanatban megakadályozzák az egyoldalú
ságból eredhető veszedelmeket.

Ami áll a politikára, még sokkal inkább áll a szellemeikre. A filozófiának
pl. minden nagy gondolata és irányzata megtalálta a maga elhelyezkedését
a katolikus gondolatkincsben. Nincs rendszer, amelynek ne volnának vele
érintkező pontjai, nincs rendszer, amely mindenestül beleférne, és nincs rend
szer, amely meg ne találná benne a maga próbakövét, kiegészülését, az ellen
tétével való szintézisnek Iehetőségét, Kétségtelen, hogy az Egyház legkedve
sebb gyermeke az Aristotelesre és Szent Tamásra épülő philo sophia perennis,
mint amelyben legszerencsésebben tudta megtalálni a maga gondolatainak
kifejezését, és amely legidőállóbban és legtermékenyebben képes magába
fogadni az emberi gondolat fejlődésének legújabb eredményeit is. De lehetne-e
vastagabb tévedés, mint azt állítani, hogy a platoni gondolatcsírák nem fej
lődtek tovább a keresztény filozófiában, vagy hogy Szent Ágoston, Duns
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Scotus vagy a nagy misztikusok filozófiája nem katolikus? Még kevésbbé
lehet katolikus monopóliummal, vagy nem katolikus megbélyegzéssel illetni
esztétikai és irodalmi irányokat. Századunk első évtizedében a két vezető

német katolikus irodalmi szemle évekig tartó vitát folytatott arról, hogy
melyik az igazi katolikus irodalom. A Grál (melyet akkor még az érdemes
Kralik szerkesztett) a romanticizmus mellett kardoskodott, míg Muth a
Hochlandban a modern realizmust vitatta katolikusabbnak. A fentiekből

világos, hogy a kérdés hibásan volt feltéve. A romantikának éppúgy voltak
nagy, katolikus és nemkatolikus írói, mint a realizmusnak, vagy akár az
impresszionizmusnak, sőt a dekadenciának is, vagy az expresszionizmusnak
és a legkülönfélébb mai irányoknak. A katolikus lélek minden esztétikai
áramlatban otthon találhatja magát és minden komoly izlésformában kifejez
heti élményeit. Viszont önmagában véve egyetlen irányt sem lehet katolikus
nak mondani, mint ahogy nem lehet nemkatolikusnak sem.

Ezek a gondolatok talán alkalmasak arra is, hogy megvilágítsák a katoli
cizmusnak és az Ú. n. modemségnek viszonyát. Az előbbiekből világos, hogy
modernség és maradiság ismét olyan kategóriák, amelyek nem illenek rá a
katolicizmusra. Mindig lehetséges lesz azt mondani rá, hogy modern, de
éppoly jogosan azt is, hogy ellentéte a modernnek. Abban az egyetemességben,
amely elvileg magában foglal minden emberit, minden modern gondolat vagy
törekvés, amely igazán emberi szükségletből származik, vagy igazán emberi
problémára akar adni megoldást, szükségképpen meg fogja találni a magával
rokon elemeket, amelyekhez hozzákapcsolódhat, amelyekre hivatkozhatik.
Nem véletlen s nem egyszeruen pedagógiai számítás, hogy minden új gondo
latnak és törekvésnek megvolt és megvan katolikus vetülete, párhuzama,
harcosai, és hogy nem igen volt még olyan irányzat, amely ne próbált volna
igazolásul legalább valamilyen ponton a kereszténységre, vagy legalább a
keresztény multra hivatkozni. Viszont annak is mély értelme van, hogy pl.
Maritain, a francia tomista, Antimodern cimet írt a maga gondolatébresztő

könyve fölé. Mindennemű modernséggel szemben, amely éppen azért modern,
mert valami aktuális, időileg meghatározott formulát tartalmaz, a katolikum
a maga egyetemességében hivatásszerűen képviseli az aktualitás viszonyla
gosságától független, időtlen érvényesség világát és ebben természetesen az
aktuálisan túlhangsúlyozott egyoldalú igazsággal szemben az örökegy emberi
nek elhanyagolt túlsó felét is. A katolikusok között külső és belső adottságaik
szerint mindenkor lesznek ilyenek is, olyanok is; az egyik embernek inkább
az egyik oldal, a másiknak a másik iránt lesz fejlettebb az érzéke. Az Egyház
ban megfér mind a kettő, mindaddig, míg a féligazság az által, hogy egész
igazságnak állítja magát, hazuggá és gyilkossá nem válik: akkor fel fogja
emelni ellene a szavát, akár jobbról, akár balról mutatkozik erre szükség,
Ű maga azonban képviselni fogja mindig mind a kettőt. Ki ne látná pl., hogy
napjainkban, mikor az emberiség lelkében a kollektív ösztönök ébredeznek,

VIGIliA 19



20

milyen óriási arányú közösségi lendület hullámoztatja a világkatolicizmust
(Actio Catholica, egyházközségi szervezkedés, a katolikus gondolatnak a
gazdasági és szociális berendezkedés újjáteremtése körüli hatalmas munkája,
a Rerum novarum és a Quadragesimo anno nyomán, liturgikus mozgalom
stb.) ; de ki ne látná, hogy ugyanakkor a kollektív szervezkedésekkel velejáró
egyoldalúságok (pl. a faji- és az osztályöntudat túlzásai) ellenében milyen
tudatos és milyen monumentális munka folyik a világkatolicizmusban, egy
részt a természetüknél fogva önző részközösségekkel szemben, a nemzetek és
osztályok fölötti egyetemes emberi összefogás előkészítésére, másrészt és még
sokkal inkább, az egyéni lélek fölébresztésére, természetes és természetfölötti
jogainak, szabadságának biztosítására, individuális igényeinek kielégítésére.
Prohászka Ottokár húsz évvel ezelőtt Az intellektualizmus túlhajtásai ellen
harcolt, de azért egy pillanatra sem tért le a keresztény realizmus alapjairól;
ha ma élne, meg vagyok róla győződve, hogy az antiintellektualizmus túl
hajtásai ellen harcolna, de azért megmaradna nagy misztikusnak, aki egész
életében volt. Akkor volt-e modern, vagy ma lenne az? Minden idők türelmet
len modernjei maradinak fogják találni a katolicizmust, a maradiak szemében
pedig mindig veszedelmesen modernnek fog feltűnni. Valójában nincsen
sem modern, sem «a multból itt maradt» katolicizmus (sem «neo-catholicismus»,
ahogy ujságíró-terminussal szeretik emlegetni az egészen értelmetleneknél
nem kevésbbé illetéktelen féligértők), hanem csak az egy, örök és egyetemes
katolikum van, amely nyitva áll minden idők és minden emberek minden
tiszta törekvése számára.

A katolikumnak ez az egyetemessége természetesen a katolikus egyén
számára is egyetemes életformát jelent. Minden katolikus egyén többé-ke
vésbbé a «vallásos ember» típusába tartozik a Spranger terminológiája értelmé
ben: mindent a dolgok egyetemes értelmével való vonatkozásában él át.
Ez természetesen nem mondja azt, hogy ne tartozhatnék e mellett más típus
hoz is, tehát, hogy pl. a katolikus művész ne lehetne elsősorban «esztétikai
emben> (hiszen az egyes típusok nem fordulnak elő tisztán), hanem csak azt,
hogy nincsen olyan élménye, amelynek mélyén ott ne volna valamiféle formá
ban, de kiirthatatlanul, az egészre, az egyetemesre, az örökre, az Istenre való
vonatkozás is. Az ő számára tehát az Ú. n. vallási élet nem kűlönödik el az
élet egyéb köreitől. Az olyan frázisok, mint pl. «a templomban kereszténynek
lenni, a templomon kívül polgárnak», vagy «a vallás magánügy», vagy: «mi
vagyok előbb: katolikus, vagy magyar?» ; teljesen értelmetlen ostobaságok;
hiszen a vallásnak éppen abban van az értelme, hogy mindenben benne van,
mindent áthat, mindennek értelmet, átélni való érdemességet és felsőbb jelen
tőséget ad. «Az Istenben élünk, mozgunk és vagyunk»: ez a vallásos ember
levegője és élete, képtelenség még elgondolnia is, hogy valaki valamit ki akar
venni ebből az életegységböl.

A katolikus művész számára éppen ezért voltakép nincs külön vallásos
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művészet. A vallásosság, a katolicizmus egész életét, minden élményét átjárja,
tehát ott lesz, egyszer láthatóan, másszor láthatatlanul, kimondva, vagy
kimondatlanul, de mindig érezhetően és döntően minden alkotásában. Nem
csak a templom, az ima, az Eucharistia mondja neki az Istent, a kegyelmet,
az örökkévalóságot. sőt nemcsak az Ú. n. természet, a virág, a hegy és a ten
ger, vagy az élet erkölcsös oldala, hanem a nyomorult pincelakás, a bűnös

ember vergődése, vagy egy tisztán elméleti, tudományos tény, egy ártatlan,
minden eszmei tartalom nélküli anekdóta, két kofa beszélgetése, vagy két
kutya marakodása is. Akármiről fog szólni, a szó mélyebb értelmében «vallá
sos» lesz az alkotása, amely éppúgy szól az Istenről, mint az adott tárgyról,
még ha egy szava sem vonatkozik is rá: atmoszférájában, perspektívájában,
hanghordozásában, színeiben, dallamában, ritmusában lesz benne az örökké
valóság. A katolikus költészetnek ezt a jellegét nálunk először Mindszenty
Gedeon ismerte fel és valósította meg; voltakép ezzel vált korszakalkotóvá
a magyar katolikus költészetben. «Eddig volt egypár himnusz, vagy legenda
- írja egy levelében -, de még az avatottak is azt hitték, hogy a vallás
érzelmei csak a templomban szólalhatnak meg. Hogy az élet bármelymozza
natát vallásos ihlettel lehet megállani, hogy magába az életbe kell bevinni
az onnét kiüldözött hitérzelmeket, s így az életet mintegy összerokonítani,
megszentelni a vallás által ... ilyen líra nem volt, s én erre példányképet
magam előtt nem találtam».

És amint «vallássái lesz a katolikus ember számára az egész élet, úgy
lesz magátólértetődőleg egészen életté, totális életformává a vallás. Aki a
katolikumot egyszer átélte, az előtt a vallásnak szánalmas paródiájaként fog
feltűnni az a sok közkeletű félség és negyedség. amellyel jóhiszemű, de szegé
nyes lelkiéletű emberek a vallást felfogják. Akár az a vértelen filozófálás,
amellyel egyesek egyszerűen elméleti «világnézets-té, akár az a nyárspolgá
rias puritánság, mellyel puszta erkölcsi kódex-szé nyomorítják. Nevetséges
neki az a vizenyős szentimentálizmus, amely a vallás egyetlen lényegének
a «vallásos érzelmet» látja, egyenesen megvetésre méltó az a felelőtlen és kép
mutató politikai vallásosság, amely mindössze mint az emberi összetartozás
eszközét, vagy egy még olyan tiszteletreméltó közösségnek (pl. fajnak, vagy
nemzetnek) felsőbbrendű malterét képes értékelni. A katolikus ember mind
ebben megérzi a kiáltó lelki szegénységet és meglátja az életcsonkító végzetes
séget. Az ő számára a vallás, a katolikum, az életlendület teljességét jelenti :
feleletet az értelem nagy kérdéseire, világosságot az érzelmi mélységek kaoszá
ban, eligazítást a szenvedélyek és a cselekvések útvesztőjében, konkrét isten
tiszteletet és konkrét emberközösséget : egészet, nem részt.

Minél gazdagabb egy élettartalom. annál nagyobb szüksége van határo
zott, erős formákra, hogy igazi életté váljék. A formátlanság a saját súlya
alatt való széfbomlást jelentené, megnyomorodást, önmegsemmisítést: a
halált. Az egyetemesnek életigénye a legerősebb forma. A katolicizmusnak az
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egyetemesség mellett másik lényegi jellemzője a minden téren való kemény
formáltság : a határozott formák kultusza, hite, szeretete, átélése. Aki a formákat
nem értékeli, az nincs tisztában mivoltukkal és életértékükkel. vagy formát
lan, félszeg és ezért reális értékelésre képtelen lélek maga is. Az ember ter
mészetében adva van a forma igénye. A test-lélek ember csak testben élheti
a szellemet. Az Igének meg kell testesülnie. hogy emberivé, az ember számára
«használhatóvá» legyen. A katolicizmus az egész vonalon testté akarja vál
tani az igét; viszont a testet is azért és csak annyiban becsüli (de ezért aztán
ugyan megbecsüli l), amennyiben igét, szellemet, lelket hordoz. Az ige a for
mában válik testté. A forma: szellemet életté váltó anyag, az anyagban
jelentkező szellem. Érzéki valóság, amely több önmagánál, jelentés, élet,
lényeg, amely érzéki átéltségben jelentkezik. A katolicizmust talán leginkább
az választja el minden mástól, hogy benne minden formában jelenik meg.
A katolikus ember egész élettartalma, világfelfogása, világérzése, alakító tevé
kenysége. Kell-e mondanom, milyen óriási jelentősége van ennek a művész

számára, akinek egész tevékenysége abban merül ki, hogy a maga élettartal
mát formába önti! Az esztétika nyelvén szimbolumnak is nevezhetném ezt
a formát. Szimbolum: alak, amely jelent; kép, amely ábrázol; anyag, amely
szellemet valósít. A világfelfogás - az értelmi egyetemesség - formái, szim
bolumai: a hittételek, a hitvallás, a dogmák. (Az Egyház szimbolumoknak
nevezi a hitvallás szövegeít - a Hiszekegytől kezdve a tridenti-vatikáni for
muláig.) Az erkölcs formái: a törvények (tízparancsolat, Hegyibeszéd, morá
lis). A gyakorlati cselekvés formái : a szentségek, a liturgia, az egyházi közös
ség. A katolikus ember szemében (elméleti meggyőződés és tapasztalat tanítja
rá) az az ember, aki Egyház, szentség, liturgia nélkül él, formátlanul él ; hiány
van benne, melyet talán nem is érez, de amely mégis ferdülést, gyámoltalan
ságot, kiegyenesíthetetlen félszegséget idéz elő. Az ő szemében dogma nélküli
világnézet, morális kódex nélküli erkölcsi élet - ha volna ilyen -, nemcsak
ellenmondás, hanem belső törés, csonkaság, félség következménye, vagy elő

idézője. Ez azonban csak elméleti megállapítás: a valóságban valamilyen
dogma és morális nélküli emberek nincsenek: az is dogma, hogy nincsenek
dogmák; az is morális, hogy nem szabad elismerni morálist.

Persze, a katolikum nem akármilyen formákat jelent. Nem lehet itt fel
adatom a dogmatika, morális és liturgia teológiai jellemzése, vagy apológiája;
csak azokat a vonásokat emelem ki, amelyek a művész, az író tevékenysége
szempontjából jelentősek. Három ilyen vonás látszik előttem döntőnek a
művészi katolikumra.

A katolikus szimbolumok mindenekelőtt objektívek és határozottak,
egyértelműek, nem szétfoly6k. Az ő beszédük: igen, igen, - nem, nem.
Fölötte állnak az egyéni önkénynek, a szubjektivizmus zürzavarának, a sze
szély, a pillanat, az ösztön, a szenvedély, a tudatlanság, vagy a féltudás rabu
lisztikájának. Csak a lényeges dolgokra vonatkoznak, de minden lényegesre ;
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ezzel elejét veszik az alapokban való botlásnak, az elinduláskor való eltéve
désnek. Érvényességüket egyénentúli tekintélyből merítik. Ez a tekintély
a katolikus ember számára nem emberi hatalom vagy bölcseség, hanem a meg
ismert isteni tekintély. Ahelyett, hogy ennek ide nem tartozó igazolását kísé
relném meg, arra szeretnék rámutatni, amiben ennek a tekintélynek isteni
fensőbbsége talán a legszembetűnőbben mutatkozik meg: hogy formái a leg
emberibbek. Az emberi lényeget fejezik ki és a legemberibb lényegi szükség
leteket a legtökéletesebben elégítik ki. Ésszel igazolhatóan, történetileg és
egyénileg megtapasztalhatóan a legegészebb élet a legteljesebben fér el, a leg
gazdagabban élhető ki bennük. A művész számára, akinek életfeladata : élni
és életet formálni, egyszerre biztosítják a legtágabb életlehetőséget és a leg
erőteljesebb életformát.

A katolikus szimbolumok másik mérhetetlen értéke a művész számára,
hogy nem önkényesek, nem ésszel kiagyaltak, nem hideg allegóriák, de nem is
a pillanatnyi extázisnak, egyéni, sokszor önkényes, nem egyszer különc
érzelmi, vagy képzeleti állapotnak kérészéletű kivetődései, mint a modern
művészet szimbolumainak nagy része. Ezek a szimbolumok «általános embe
riek». Az emberi lélek elemi östényeit és ősaspirációit érzékítik meg, szervesen
fejlődtek ki az emberi természetből, vagy szervesen illeszkednek bele az
emberi természetbe, azért mindenkinek megmondják mondanivalójukat,
műveltnek és műveletlennek, középkori embernek és huszadik századinak.
Történetileg vannak adva, nem kell őket «csinálni», keresni: az író egész
művészetét az alakításra, az árnyalásra, a művészileg lényegesre fordíthatja.
(A nagy klasszikusok az ismert tárgyakat, szimbolumokat szerették feldol
gozni !) A Bibliából születtek, körvonalaikat az emberi szellem legheroikusabb
erőfeszítései rajzolták meg, a «nép», a milliók áhítata, képzelete, kíváncsisága,
irracionális mélységü életfakadása ruházta fel őket kimeríthetetlen gazdag
sággal. Művészi termékenység dolgában csak a görög mítosz és a népmese
szimbolumai hasonlíthatók hozzájuk; de a mai ember számára ezek felett is
utólérhetetlen fölényük, hogy ezekben hiszünk is, amazokban nem; ezek
számunkra valóságok is, nemcsak a képzelet alkotásai. A másik kettő a mai
embertől bizonyos alkalmazkodást, a lelki leereszkedésnek egy gesztusát
kívánja: gyermekké kell lenni, hogy zavartalanul elfogadhassuk őket. A kato
likus szimbolika nem kívánja meg ezt a megkicsinyedést. Adva van, a maga
ősegyszerűségében,a lelki szegény és a gyermeklélek számára, de történeti
tényszerűségében.teológiai, pszichológiai, sőt filozófiai mélységében elfogadtatja
magát a szellem arisztokratáival is. A Madonna, vagy egy Assziszi Szent
Ferenc alakja, a kereszt titka, vagy a szeretet parancsa, az Úrvacsora, vagy
a búzaszentelés szertartása: egyszerre szöl a gyermeki egyszerűség és a leg
magasabb szellemiség nyelvén. Mikor a legnagyobbat és a legszebbet akarja
kifejezni, nemcsak egy Dante, Shakespeare, vagy Zrínyi folyamodik ezekhez
a szimbolumokhoz (akik mindenestül hittek bennük), hanem azok a nem-
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katolikus zsenik is, akik éppen zsenivoltuk miatt, művészi egész-ségükön
keresztül jutottak el eddig a legnagyobbig, mint Goethe a Faust befejezésé
ben, vagy Wagner a Parsifalban.

Végül megbecsülhetetlen a művész számára a katolikus szimbolumok
kimeríthetetlen termékenysége. Aki nincs tisztában a dogma mivoltával, azt
hiszi, hogy a dogma kötöttséget jelent, elzárkózást a dogmán kívüli valóság
tól, elfordulást a vele szembenálló Iehetőségektől. Ellenkezőleg áll a dolog.
A dogma - már a keresztény dogma! - szilárd talajt ad a láb alá, és lehetővé

teszi a kapaszkodást felfelé. Ad egy útmutatást: rámutat a lényegre. A sötét
ségben meggyújt egy fáklyát, ez a fáklya aztán szétragyogja a maga világos
ságát mindenfelé. A lényeg világában jobban meglátom a lényegtelent is.
Lelátok a mélységbe, amely alattam nyílik, és meglátom, vagy inkább meg
sejtem a felettem derengő, beláthatatlan és megmászhatatlan magasságot is.
Amikor megmondja a maga egyetlen lényeges mondanivalóját, ennek szép
sége és lendülete magával ragad és felkelti bennem a szenvedélyt kutatni:
azt a tenger meg nem mondottat, amelynek létezését megsejtette velem.
Nincs izgatóbb, fantasztikusabb, ingerlöbb. mint a dogma. Odaállít a tenger
partjára és megmondja: ez tenger; aztán ideadja nekem a tengert és nem
enged többé megnyugodni, bele kell vetni magam, úsznom, fürdenem benne,
mélységeket kutatnom, távoli partokat fürkésznem. Az emberi szellem leg
nagyobbjai merültek el a dogma titokzatos tengerében, de mind együttvéve
sem tudtak többet kimerni belőle, mint a legenda tengerparton játszó gyer
meke. Mondjam el ugyanezt a morál csodáiról, a liturgia mélységeiről, a népi
áhítatformák ősszépségeiről? Az összeaszott, vagy önmagukat megcsonkított
szellemeknek hiába mondanám - hogy Bessenyeivel szóljak: «Az ilyen
emberek olyanok, mint azok a bércek közt lakó pásztorok, akik a tiszta búza
kenyeret elvetik, kukoricakenyeret rágnak. mivel azon nőttek», de akinek van
érzéke a szellem magasságaihoz és mélységeíhez, aligha maradhat közömbös
annak a feneketlen értő, érző és alakító szenvedélynek távoli szelére is, amely
pl. egy Szent Ágostonnak, vagy Szent Tamásnak, egy Pascalnak, vagy egy
Prohászkának egész életét olyan drámai feszültségűvé tette.

Újból megtetszik. milyen messze járnak a katolikum ismeretétől , akik
olyan sommás banalitásokkal vélnek valami lényegest mondhatni róla, mint
-naiv» vagy «dogmatikus» vagy «egyházias kötöttség» stb. Persze hogy a kato
likusegyének közt vannak naiv és kötött lelkek is (a katolikus művészek közt
már vajmi kevés lesz ilyen l), naivságuk vagy kötöttségük azonban vérrnér
sékletükkel, tehetségük fokával vagy lelki alkatukkal függ össze, de semmi
köze a katolicizmushoz. Az egyetemesség gazdagsága a típusok tarka változa
tosságát is magában foglalja. Az egy katolikumot egyénileg kell átélni, tehát
árnyalatokban annyiféleképpen élhető át, ahány egyén van. A naiv lélek
naivul élheti át a katolikum mélyeit: mint a közismert olajnyomaton a kis
gyerek, mosolyogva jár őrangyalának szárnyai alatt a szakadék felett. Az
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egyensúlyavesztett romantikus a katolikumban erőforrást talál a maga szün
telen belső harcaira, megnyugvást a kimerültség óráiban és új lendületet örök
újrakezdésében. A klasszikus lélektípus ösztönös megérzéssel köszönti benne
az egyetemes és végleges Rendnek birodalmát és biztosítékát és belőle merít
örökifjú erőt az éltető egyensúlynak mindennap újra kivívására. A legprimiti
vebb és a legbonyolultabb lélek egyaránt megérzi és megkapja tőle azt, ami
éppen neki való, amitől ő tud fejlődni, növekedni, önmagává, szerves, kerek,
eleven egésszé lenni. Legnehezebben a nyárspolgári adottságú emberfajta
tud beleilleszkedni. Eleinte kecsegtető számára a rend, a megszokás, a szellemi
kényelmet igérő tekintély; megpróbálja magához kényelmesiteni és szelidí
teni a katolikus követelések kemény és heroikus motívumait. Ideig-óráig talán
sikerül is elringatnia magát egy Biedermeyer-vallásosság édeskés szenti
mentalizmusába, de előbb-utóbb riadtan lesz kénytelen tapasztalni, hogy
földrengéses talajon heveredett le, ahol rendszeres és erőteljes rázások ébresz
tik újra meg újra, míg csak meg nem keményíti magát, vagy máshová nem
költözik.

Súlyos félreértés a katolicizmusról, mint «készen kapott világnézetről»

beszélni. Ez az az evangéliumi rejtett kincs, amelyre úgy kell rábukkanni, a
megtalálás után pedig mindent odaadni érte, hogy magunkévá tehessük.
Kereszténynek nem lehet születni, csak újjászületni, a lélek újjászületése
pedig a kegyelem titkos fakadásain túl izgalmas, bonyolult, drámai tevé
kenység, amely mindennap újra kezdődik, amelyben a belső ember, a kegye
lem szüntelen segítő és gyötrelmes boldogsággal ösztökélő lendítései és a
mysterium iniquitatis koncentrikus támadása közt, mindennap újra birtokba
veszi és egyensúlyba rendezi önmagát, Istent, a mindenséget. Hányféle for
mája van csak a hitre való eljutásnak is: A pillanatnyi kegyelmi megvilá
gosodástól és a családilag örökölt életformába való csendes belesímulástól
az évtizedes belső harcok után való lassú konverzióig; a változatoknak milyen
ezerárnyalatú színskálája ! De abban valamennyi megegyezik, hogy egy sin
csen vesékig ható egyéni szenzációk, megsemmisülések és feltámadások nél
kül, és egysem «intézi el» egyszeri lelki aktussal egyszersmindenkorra a lélek
nek az arkangyallal való harcát. Katolikussá lenni annyi, mint fermentumot
fogadni a lélekbe, amely magában hordja a szent nyugtalanság csiráit: egy
egész életre bőven elégséges élet-, mozgás-, fejlődés-, erjedés-, boldogság-,
szenvedés-vés küzdelem-anyagot. «Ah! cher ami, le jour ou vous aurez recu
Dieu en vous, vous aurez I'höte qui ne vous laissera point de repos» - írja
Claudel Jacques Riviérenek. Minő kimeríthetetlen forrása az élménynek, az
emberi és művészi tartalomnak: érzésnek, mondanivalónak, motívumoknak,
színeknek, minő káprázatos lehetőségei a hangulatnak, a képzeletnek, a dal
lamnak ! Valóban nem az a csodálatos, hogy a művészet legnagyobb alkotásai
közt annyi a keresztény lelkiségű, hanem az volna érthetetlen, hogy nem
százszorta több, - ha a történelem meg nem tanítana, hogy a nagy vallásos

V I G III A 25



26

géniuszok aránylag ritkán éreztek művészi hivatást, a nagy művészi láng
elmék közt pedig semmivel sem akad több monumentális egész-ember, mint
más közönséges halandók közt.

Talán felesleges ezek után rámutatni, hogy csak nagyfokú tájékozatlan
ság emlegetheti a katolikus Író kötöttségét, amellyel szemben állna a nem
katolikus művész «szabadsága». Korlátok, határok, «kötöttségek» nélkül semmi
sincs, legalább semmi emberi. Már maga az embervolt kötöttséget, meg
határozottságot foglal magában. A test korlátolja a lelket, a lélekkel való
együttlétezés a testet, az ösztön a gondolatot, a gondolat az ösztönt, a halál
lehetősége mind a kettőt. Köt, korlátol, meghatároz a fizikumom, a vérrnér
sékletem, faji, földrajzi, történelmi adottságaim, nevelésem, környezetem
stb., stb. Világnézetem kialakulására, képzeletem járására, mondatkötésem
és ritmikám egyéni alakulására befolyással van a dédapám hite és vagyoni
helyzete, nagyapám erkölcsi élete és zenei hallása, apám mestersége, test
véreim száma, gyerekkori játszótársaim gusztusa, tanáraim pedagógiai mód
szere, Ferenc József temperamentuma, Prohászka lendülete, a világháború
és a forradalom dátuma, a budapesti levegő portartalma. a gabonaár esése, a
vízumkényszer és még ezerszer-ezer apró és óriás tényező. Csupa kötöttség
- persze nem olyan kötöttség, amely gépies magátólértetődéssel érvényesül,
hanem egy bonyodalmas, ádáz és soha meg nem szűnő harcban azzal a titok
zatos valósággal, amit énnek nevezek. Mégis, mindez köt, korlátolja szabad
ságomat, mint ahogy köti és korlátolja minden emberét, akár katolikus, akár
nem. E közt a rengeteg tényező közt ott van az én katolikus krédóm, moráli
som, liturgiám, egyházi fegyelmem is. Vajjon kötöttebb vagyok-e mint azok,
akiknek a tízezer «kötő» tényezője közt e négy helyén másik négy szerepel?
Más logikus és etikus embert nem köt-e éppen úgy a maga világnézeti és erkölcsi
meggyőződése, mint engem az enyém? Mindketten csak bűn, hazugság és
hűtlenség árán véthetünk az ellen, amiről belső evidencia útján meggyőződ

tünk. Az egyházi liturgia és fegyelem semmivel sem foglal magában terhesebb
kötöttséget, mint a különböző polgári, politikai, hivatali, üzleti, kiadói, asz
taltársasági, baráti, családi, érdekazonossági és érdekellentéti, karrierbizto
sítási és kenyérírigységi alapon szervezkedett egyházacskák fegyelme és
rituáléja. Hol az az író, aki mindezektől szabad? Lehet-e egyáltalán ilyen
értelemben szabadságról beszélni ott, ahol életről van szó, amely nem tud
meglenni formák (azaz kötöttségek) nélkül! A formák csak akkor válnak
kötöttséggé, ha idegenek, egyéniségemmel ellenkeznek, azt megnyomorítják,
ha kívülről önkényesen erőszakolják őket rám. De katolikus azért vagyok,
mert megismertem, hogy ez a nekem való, a belőlem való, ezek a formák az
én formáim, ezekben tudok legteljesebben énmagam lenni, a magam lehető

ségeitkiélni - és mert ezeket a formákat az emberi (sőt isteni !) formáknak
ismertem fel. Ezek az én számomra nem idegen formák. Éppen azért nem is
kellett őket úgy kényszeríteni rám: önként, boldogan vállaltam őket. Lélek-
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tanilag iskolázott ember számára emberi szabadság annyi, mint szabadon
vállalt kötöttség. Ami engem nem korlátol, az számomra nem korlát. «Azigazra
nem vonatkozik a törvény» - mondja a próféta. «Ama, et fac quod vis» 
mondja Szent Ágoston. Iró-embemek, született lélekelemzőnek nem kell
magyarázni, hogy a legmakacsabb kötöttségek, szabadságunk legveszedelme
sebb ellenségei nem a kivülről erőszakoskodók, hanem a belül fészkelők, a le
nem rázhatók, ki nem kerülhetők : az ösztönök és «főbűnök» egész nemtelen
és barbár tenyészete, a lomhaság, a szeszély, a megalkuvás belső ördögei, a
video meliora proboque, deteriora sequor őstragikuma, az a másik törvény tag
jainkban, amelyet Szent Pál óta annyiszor elsírtak a legjobbak és legnagyob
bak. Ki szabadít föl bennünket ebből az igából? Ki tesz benünnket szabaddá
a magunk méltatlan felének zsarnokságától? Magunktól magunk meg nem
szabadulhatunk. A saját hajánál fogva csak báró Münchhausen tudta kihúzni
magát a mocsárból. Kénytelenek vagyunk belekapaszkodni valamibe.
Az egyik ember ebbe kapaszkodik, a másik amabba, a harmadik nem nyúl
semmi után: az egyik ennek lesz a rabja, a másik amannak, a harmadik a
saját nyomoruságos énjének, - de rab marad valamennyi. A keresztény ember
az Isten kezébe kapaszkodik, amely meggyőződéseszerint Krisztuson és az Egy
házon át nyúlik ki feléje, és ez az egyetlen gesztus felszabadítja őt minden más
külső és belső kötöttségtől. Rab ő is? Igen, az «lsten rabja», de csak az Isten
rabja. Hol van lehetőségezenkívül szabadságra a világon? «Drága áron vagy
tok megváltva: ne legyetek emberek rabszolgai». (Szent Pál.) Ez az Isten fiainak
szabadsága, amit csak a keresztény ember ismer, de érez is. Amennyiben a sza
badság szónak az emberrel kapcsolatban egyáltalán értelme van, tökéletesen
szabadnak érzem magamat. Tartalmilag: minden az enyém, ami bárhol és
bármikor bármely nem-katolikus emberé volt vagy lehetett, - és még azon
felül mindaz a más számára hozzáférhetetlen végtelen plusz, amit a katolikum
nyujt. Formailag: formáimat szabadon választottam és azok az én lelkem
szerves formái. Sem az életben, sem a művészetben nem ismerek magamnál
szabadabb embert.

A mondottak igazságából érthetővé lesz, hogy katolikus írónak lenni
bizonyos tragikumot is jelent. Aki figyelemmel kíséri az irodalmi életet újra
meg újra találkozni fog egy feltűnő jelenséggel: A komoly katolikus kritika
és esztétika a legtöbbször imponáló tárgyilagossággal ismerteti és értékeli a
nem-katolikus alkotásokat, és még ha erkölcsi vagy világnézeti tartalmukat
élesen kénytelen is elítélni, majdnem mindig rámutat a bennük levő esztétikai
értékekre is. Ellenkezőleg: a katolikus irodalom nem-katolikus részről arány
lag igen ritkán talál hasonló megértésre és méltánylásra; az esetek nagy részé
ben teljes hallgatás, máskor hűvös és felületes konstatálás a része, csak ritkán
komoly tanulmányozás és csak egészen kivételesen igazi megértés. A tény
maga közismert. Az önérzetükben sértett katolikus írók katolikus-ellenes
elfogultságb61, rosszhiszemű irodalompolitikai egyoldalúságból szeretik szár-
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maztatni. A másik oldalon viszont a katolikus irodalomnak (legalább is a
magyarnak) viszonylagosan alacsonyabb színvonalára utalnak. Kétségtelen,
hogy a magyar katolikus szerzők alkotásainak túlnyomó része ma még alatta
marad az általános irodalmi fejlődés szintjének (hiszen a komoly katolikus
szépirodalom nálunk még alig hogy elkezdődött !), viszont bizonyos az is,
hogy az elfogultság és a kritikai lelkiismeretlenség is mindennapos velük
szemben. Ha azonban meggondoljuk, hogy ez a feltűnő megértéshiány a
magyar irodalomnak legjava alkotásaival, sőt az európai irodalom legnagyobb
élő klasszikusaival (egy Undsettel vagy Claudellel) szemben is sűrűn konsta
tálható, mihelyt katolikusok, konstatálható pedig a nem-katolikus kritika
legkülönbjei, kétségtelenül jóhiszemű, nagyképzettségű. egyébkor biztos
ítéletű írók részéről is : be kell látnunk, hogy a magyarázatot mélyebben kell
keresnünk. A fönti fejtegetések azt hiszem világot deríthetnek erre is.

Quidquid recipitu«, recipitur ad modum recipientis - mondja a skolasz
tikus tétel. A katolikus lelkiség a maga potenciális egyetemességében. minden
irányú kitárulásra, értésre és ölelésre késztő lendületében minden emberit
képes átélni, tehát immanensen megérteni és értékelni is. A katolikus lélek
(ezt a szót az Egyházon kívül élő csak lelkilegkatolikusokra is értem !) katolikus
módon, azon egyetemes fogékonysággal fogad be. A hívő és erkölcsös ember
átélte vagy átélhette a hitetlenség és a bűn, a kétely és a kísértés, az elbukás
és a felemelkedés minden melankólikus és tragikus élményét: hiszen meg
harcolt ezekkel a kísértésekkel, talán véres, talán mindennap megújuló küz
delemben győzte vagy győzi le őket, hogyne ismerné, hogyne értené ezeket
a sötéten emberi és sátáni hatalmakat. De ismeri-e a nemhívő, a bűnéből meg
nem tisztult, a kegyelmet meg nem tapasztalt ember a tisztaság örömét, a meg
váltottság alázatos önérzetét, a hit ámuló biztosságát, csodálatos lélek-kinyuj
tózkodását, világölelő lendületét, a kezemben nyugvó isteni Kéz érintésének
megélt melegét és vezető energiáját? Ha az ember egész természetes birodalma
tárva volna is előtte (de ugyan hányróliehet elmondani ezt is?) még mindig
lakatra zárt birodalom számára a természetfölötti valóságoknak, a misztiká
nak, a kegyelemnek egész beláthatatlan világa, amely pedig valamilyen for
mában belenyúlik minden katolikus alkotásba, - hogyan érthetné hát ezt az
alkotást igazi mivolta szerint? A pohár, ha még olyan tiszta és művésziesen

csiszolt is, csak pohárnyit fogadhat be a vederből, sőt a tengerből is. Aki a
tengervizet csak lombikból vizsgálhatja, az gondolhatja ugyan, hogy kicsiben
is csak azok a fizikai és vegyi tulajdonságai, mint nagyban, de ha még olyan
teljességgel, szabatossággal és odaadással elemezte is végig ezeket a lombik
ban is hozzáférhető tulajdonságokat, mégsem lesz igazi fogalma (hát még
érzése, élménye !) arról, hogy mi a tenger a maga láthatatlan flóráj ával, fauná
jával, áramaival, színeivel, hangjával, egyenlítői deleivel és sarkköri éjszakái
val, szélcsendjeivel és tájfunjaival. A rész nem alkothat helyes képet az egész
ről. Ime, ez a katolikus író külső tragikuma. Annak, amit ír, amibe a lelkét,
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művészetét belegyötrődi. a nem-katolikus fogékonyság majdnem mindig csak
töredékét lesz képes felfogni: számára holt kincs marad legtöbbször tartalmá
nak, mondanivalójának egy része is, formájának, perspektívájának, mélységi
visszhangjainak, magassági mellékzöngéinek, tehát éppen legtisztább művészi

értékeinek legjava része csaknem mindig. Nagy alkotó művészek, akiknek
zsenialitása nem utolsó sorban épp a beleélőképesség kivételes adományában
rejlik, nem egyszer legyőzik ezeket a korlátokat; kritikusoknál, a legkülön
beknél is, a beleélés képességének ilyen mértékű ajándéka a legritkább
dolog. Éppen a legértékesebb kritikusok rendszerint határozott elvi (világ
nézeti és esztétikai), előzetes követelésekkel, egyénileg kialakult érzelmi,
sőt igen gyakran személyi vonatkozásoktól színezett izlésformával lépnek
művek és írók elé; rokon- és ellenszenv az ő lelkükben is éppoly hatalmas
- legföllebb tudatosabb - tényezők, akár az átlagolvasóéban. Ezt az
előzetes «beállítottságot» csak éber önellenőrzéssel és kemény önfegyelem
mellehet tárgyilagosságra hajlítani. De mi késztetné öket ilyen hősies erő

feszítésre éppen azokkal az írókkal szemben, akiknek lélekalkata számukra
idegen, olyan alkotásokkal szemben, amelyeknek igazi mivoltát és egész
értékét fel sem ismerhetik éppen e nélkül az önmegtagadás nélkül. Leg
komolyabb irodalmi szemléink lapjairól bőven idézhetném a bizonyítékokat.
Milyen érdekes és jellemző például az a tragikomikus küzdelem, amelyet a
fiatal magyar kritikának talán legjelesebb képviselője, akinek - imponáló
etikai határozottsága, felkészültsége és eredetisége valóságos oázis mai
kritikánk sivárságában, és akinek ítélete még a maga nemzedéke melletti test
véries elfogultságában is rokonszenves - mindig újra végigvív, valahányszor
e~s-egy katolikus remekműről kénytelen írni. Mintha főcélja" volna megmu
tatni, hogy az illető író - akár Claudel, akár Undset, akár Szekfű - minden
kétségtelen nagysága mellett végül is csak nem igazi nagyság. A kritika, amely
lelkiismeretes elemzéssel és finom értékeléssel kezdődik, belső törvényszerű

séggel síklik át minden alkalommal újra lírába: a kritikusnak drámai érde
kességű önvédelmi harcába az író ellen. Milyen jellemző az is, hogy egyetlen
színpadra jutott katolikus tragédiankat - ahol a hős a teljes összeomlás után
elrúgja maga alól a földet és a szentek vakmerőségével Istent «kényszeríti»
ügyének felfogására - egyik legelső kritikusunk «csak rétorikailag megoldott
nak» találta. Nyilvánvaló, hogy mindenki annak fogja találni, akinek Isten
neve nem több puszta szónál; viszont az alak (a szent), a költő és minden
komolyan istenhívő (vagy a mű szuggesztiójának tudatosan ellen nem szegülő)

néző számára az adott történeti és drámai helyzetben alig képzelhető teljesebb,
organikusabb, tragikusabb megoldás. Hiába: érzékelni csak érzékeinken,
szellemi valóságot érzékelni csak szellemi érzékeinken, világnézetünkön. világ
érzésünkön át tudunk. Sem megváltoztatni, sem lényegesen kitágítani ezt a
kettőt egy műalkotás befogadására egy csapásra nem vagyunk képesek.

Ime a katolikus művész tragikuma. Az ő lelki szemei elég tágak hozzá,
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hogy bármit befogadhassanak : ő méltányolni tudja - és mert erkölcsös
ember, fogja is méltányolni - a mások, idegenek munkáját is. Mások szeme
nem ilyen tág: az ő alkotását sokan, igen sokan nem fogják tudni befogadni,
nem fogják méltányolni, ha még olyan becsületesek és hozzáértök is, és ha
még olyan értékes is ez az alkotás. Ezen változtatni semmiféle irodalompoliti
kával, propagandával, reklámmal sem sokat lehet. Ebbe bele kell nyugodni:
a szellemi vértanúságnak ezt a nemét a katolikus Írónak vállalnia kell, ez
hozzá tartozik a «Krisztus keresztjének ráeső részéhez», amely alól ki nem von
hatja, de nem is akarja kivonni magát senki, ha Krisztus követésére egyszer
elindult. Ez a mi szent és tragikus felsőbbségünk. Alázatosságunk és büszke
ségünk egy forrásból fakad: Servi inutiles sumus, quod debuimus [acere,
iecimus.

MIHAIL EMINESCU
Eminescu (szül. I850, meghalt I889-ben) a román irodalom legnagyobb' költóje s
ma már igazi klasszikusa. Rövid élete alatt érte el az apró kis moldvai falu szülött jét a
hazája határain messze túlcsapó hirnév. Eminescu a pozitivizmus, az eur6pai hitetlenség
korszakában élt s bár Ó sem vonhatta ki magát a korszellem nyomaszt6 súlyai alól, mint
a román nép transcendentális hajlamainak megtestesítóje, nagyon szűknek érezte korának
szellemi ruházatát s abból messzire vágyott a megsejtett magasságok felé. A költó magasra
töró lelke és a korszellem eleven ellentétben álltak egymással, aminek eredménye csak meg
hasonlás lehetett. Eminescu pesszimistává nevelódött s elszigetelten élt a világban. Szom
jasan vágyott a tökéletes, a jó, a magasabb után, emellett a tiszta szerelmet kereste s mind
ezt nem tudta elérni. Leginkább szerelmi és bölcseleti költeményeket irt egy regényen, néhány
novellán s politikai irásain kivül. S nagyon érdekes, hogy bár az ortodoxia gyermeke s egész
gondolkodásm6dján megismerjük a pravoszláv vonásokat, ezekben a politikai műveiben

Eminescu, miközben bátran támadja az osztrák és az orosz abszolutizmust, gyakran kifejti
a föld népével és a katolicizmussal szemben érzett rokonszenvét. A Vigilia olvas6inak is
ezért nyujtjuk át egyik legszebb versét Dsida Jenónek, Erdély kivál6 katolikus költőjének

fordításában, mert ez a vers összegezi Eminescu életelveit s ha egyes kihangzásaiben nem
is teljesen katolikus, mégis az a lélek él benne, amiről azt szoktuk mondani: pertinet ad
animam ecclesiae.
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