
Erkölcs és irodalom

RÓNAY LÁSZLÓ

A katolikus és az avantgárd irodalom

Már a 19. század utolsó harmadában kíéleződött a liberalizmus és a különféle
vallásos világnézetek harca. Még szenvedélyesebben lángolt fel az ütközet, ami
kor Prohászka Ottokár megfújta a harci riadót, keresztény szociális programot
hirdetett, s több ízben is élesen bírálta a Nyugat mételyező szellemiségét. Nem
volt író, de eszméi mélyen és szívósan épültek bele a korba, vagy egyetértésre,
vagyellenkezésre késztetve a különféle művészeti ágak és a társadalom
tudomány képviselőit.Gyújtó eszméivel, a keresztények öntudatra ébredésének
sürgetésével, a megfelelő lelkiéleti és kulturális intézmények kiépítése szükséges
voltának hangoztatásával megmozgatta a katolikus közvéleményt. s arra kész
tetett jónéhány irodalmi érdeklődésű papot, szerzetest, és hívő világit, hogy
tollával is szolgálja a nagy ellenhatást. Sík Sándor messze kiemelkedett közülük
műveltségével és nyitottságával.

Sík Sándor

Első köteteire Ady Endre gyakorolt elhatározó befolyást. Szívesen fejezte ki az
ember és Isten kapcsolatát szimbólumokban, olykor túldimenzionált képekben,
s felhasználta Ady szerepeit is, hogy küldetését minél több változatban objektí
válhassa. Hivatásának érezte, hogy feltárnassza a magyar múlt elfelejtett vallá
sos értékeit. Mindszenty Gedeonról, a múlt századi katolikus költőről írt mun
kája e törekvésnek első dokumentuma, később azonban egyre-másra jelentek
meg alapvető irodalomtörténeti rnűvei. Kiemelkedik kőzülük az erkölcsi szem
pontokat érvényesítőGárdonyi, Ady, Prohászka (1927), az alapvető Pázmány mo
nográfia (1939) és a költő Zrinyi Miklósról írt kiváló stíluskritikai megfigyeléseket
tartalmazó munkája (1941). Rendkívüli mélységben foglalkozott az esztétika
kérdésével, kulcsfogalma volt az átélés, s ez egészen természetes, hiszen költé
szetében is újra meg újra átélte Isten kegyelmi jelenlétét a világban. Esztétikája
(I-III.., 1943) ma is alapvető mű.

A kezdeti Ady-hatásokat levetette, márcsak azért is, mert szembefordult a
Nyugattal (igaz, ez inkább intermezzo volt életében). Az első világháború
alatti frontélményeit megrendítő hitellel foglalta versbe. Már ekkor megkez
dődött lírájában az egyszerűsödés, amely majd végső nagy természeti verseit
telíti Isten jelenlétének boldog és nyugalmas tudatával.

Igen jelentős eseménye volt életének római útja, amelynek során nemcsak
a katolicizmus ősi emlékeivel szembesülhetett, s nemcsak a lelki hagyomá
nyok fokozott jelentőségéredöbbent rá, hanem az egyházi karrier lehetősége

is megnyílt előtte, hiszen módja lett volna élete további részét a Vatikánban
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tölteni. Visszatért azonban Magyarországra, és Sarlós Boldogasszony (1928) cí
mű kötetében próbálkozott olyan versrnodell kialakításával, amelyben a
szemlélődő ember az ősi, zsoltáros romákat telíti a rátalálás himnikus han
gulataival.

Szegedi tanársága idején (hivatalosan 1945-ig működött az itteni egyete
men, a valóságban a háborús években Bálint Sándor, a szeritéletű néprajztu
dós helyettesítette, mert zsidó származása miatt meglehetősen méltánytala
nul bántak vele) lírai ihletének elapadásáról panaszkodott. A Magányos vir
rasztó (1936) valóban egyetlen kötet: mintha a költő nem tudta volna szándé
ka - Isten jelenlétének bizonyosságát tudatosító, tanító jellegű líra művelése

- és műveltsége feszültségét feloldani. (Ez a kettősség aztán szinte egész
költészetén végighúzódik, s csak háborús verseiben sikerült magát beleélnie
a riadt gyermeki hangba, amelyből hiányzik a tanulságok folytonos hangsú
lyozása). A háború utáni korszak nyomása, feladatának szinte embertelen
súlya új színekkel gazdagította líráját, melynek a szemlélődő bölcsesség, a
kegyelemre való ráhagyatkozás lesz az alapmotívurna. Sikerrel élesztette újra
az öregedő Arany hangnemét: árvának, kiszolgáltatottnak érezte magát ő is,
s egyre tisztábban, salaktalanabbul szólaltatta meg a halálra készülö, a túlvi
lági boldogságban bízó hívő ember nyugalmas optimizmusát. Nyitott, nagy
személyisége volt korának, hogy a magyar katolikus egyházat nem érte vá
ratlanul a II. Vatikáni zsinat aggiornamentója, az részben neki köszönhető.

Harsányi Lajos

Sík Sándornál is ígéretesebben indult Harsányi Lajos (1883-1959) pályája. A
nagyigmándi (hetedik gyermeke volt szüleinekl) születésű fiú a győri bencések
nél kapott életre szóló hivatást. Pesten is járt egy osztályt, egészen fiatalon csöp
pent bele a művészetí életbe: a híres operettszerző Kacsóh Pongrác volt a szám
tantanára, s az osztály bizonyára nagy lelkesedéssel figyelte, hogy tanáruk pél
dák helyett hangjegyeket - alighanem a János vitéz partitúrájának részleteit
írta a táblára. Első kötetének címe: Uj vizeken (1908) - ezzel voltaképp ő kez
deményezte a modern magyar katolikus lírát - már a címével is Adyra utal,
jelképisége, hangja is Adyé, csak éppen az ő hajója az ég fényjelei szerint tájé
kozódott:

Kristály vizeken tör előre a sajkám.
Hullámain eszme-füzek gomolyognak, égnek.
Hajómese, nád, a najád dala zeng,
de a víz tükrén ragyog arca az Egnek!

(cím nélkül)

Kétféle élménykör ihlette: a Hanság szinte érintetlen szépségében pompá
zó tája és az Eszterházy-udvar (itt nevelősködött) pompája. A hercegi család
dal együtt került Budapestre, s a rendkívül tehetséges lirikusra a baloldali
lapok is felfigyeltek, sőt, Kiss József verseit meg akarta jelentetni lapjában, A
Hétben, de a papköltő visszahökkent a lehetőségektől. inkább az Eletben
publikált rendszeresen. Rövidesen visszakerült Győrbe és képzeletét hatal-
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mas lírai összefoglalások ábrándképe nyűgözte le, Dantét érezte példájának,
s a Hagia Sophia hatalmas látomásaiban valóban Ő, a költő-pap lesz kísérőnk,

hogy beavasson az Oltáriszentség fenséges titkaiba. Ez a fenségesség, nagyra
való törekvés, egyetemesség-igény paradox módon természete és tehetsége
ellen hatott - gátolta bensőségesebb lírai alkatának feltárulkozását. Ez tette
túlméretezetté Toronyzene (1917) című vállalkozását is, amelynek leghitele
sebb hangjai a vidéki tájat bemutató részletekben szólalnak meg.

1920-tól Rábapatonán lett plébános. Elfáradt, magányra vágyott. Hamaro
san azonban újabb hatalmas terv foglalkoztatta: megírta egy lélek túlvilági
útjának történetét a De profundisban, amelynek teológiai mondanivalója
egyértelmű, a misztikus elmélyedés azonban hiányzik belőle. A magány, a
kellő kritikai visszhang hiánya mindinkább elbizonytalanította. Szerepet té
vesztett, amikor prófétikus attitúdbe helyezkedett (Mi Cha El, 1933), s a túl
világ kínjait, gyötrelmeit és örök boldogságát életre keltő kötetéből (Túlvilági
ballada, 1936) végképp kiütközik előadásának naivitása, mely a hirtelen öre
gedő költő utolsó verseiben néha egészen megdöbbentő rímjátékokban nyi
latkozott meg.

Szándék, élethelyzet és tehetség feszültsége magyarázza költészetének le
felé hajlását. Ahogy azonban elfelejtették, az méltánytalan és igazságtalan.

Kassák Lajos

Sok európai nép irodalmában sorsfordító az avantgárd életérzés és művészet

megjelenése. A magyar társadalom azonban sem születése idején, sem később

nem volt fölkészülve befogadására és támogatására. Bár a magyar avantgárd az
európainak teljesen egyenjogú társa volt, Kassák Lajost inkább becsülték nyu
gaton, mint idehaza, s előbb-utóbb neki is rá kellett ébrednie, hogy úttörése
termékeny volt ugyan, de visszhangtalan maradt. Különben ő volt az avantgárd
egyetlen igazán számottevő hazai képviselője, társai vagy szembefordultak vele,
vagyelárulták, tanítványai pedig sorban lázadtak föl a szigorú, csak a saját
elképzeléseit elfogadó mester ellen.

Ha az egyéniségét és szemléletét ért fontosabb hatásokat számba vesszük,
Egy ember élete című önéletírása a legjobb kalauzunk. Petőfi után Berzsenyit
olvasta, majd a proletárköltő. Csizmadia Sándor (1871-1929) példája ösztö
nözte: proletárból is lehet valaki költő. 1909-ben Párizsba indult. Utja során
ismerkedett meg Szittya Emillel. a festőművésszel, s vele egy gyalogos bel
giumi kitérő után érkeztek a francia fővárosba, ahol felfigyeltek már Apolli
naire-re, az olasz futurizmusra, de Kassák mégsem érezte igazán otthon ma
gát a világvárosi forgatagban. Mindenesetre felszabadító hatást tett rá a kul
túrának az a tisztelete, jelentőségének elismerése, melyet ott tapasztalt. Ekkor
írta első szabadversét. Ennek a műfajnak ő lett a kezdeményezője és legna
gyobb mestere irodalmunkban. 1910-ben a csavargó Kassákot hazatoloncol
ták Párizsból, s megjelentek első versei a Renaissance című folyóiratban.
1912-ben Eletsiratás című kötetének elbeszéléseivel indult prózaíró pályája.
Az életnek olyan mélyrétegeiból hozott híradást, amelyek teljesen ismeretle
nek voltak. Mély részvét, szinte naturalista hűség s az eseményeket titokzatos
fénybe vonó meseszerűsége elegyedik novelláiban.
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Az első világháború az Ő világnézetét is alapjaiban rázta meg. Már idézett
önéletrajzi könyvében ezzel kapcsolatban a következőket írta: "Az ember
elvesztette hatalmát önmaga fölött. Tegnap még azt hihettük, hogy az adott
körülmények között valamennyiünknek módja és erej van ahhoz, hogy rész
ben alkalmazkodóan, részben alakítóan élje le az életét. Nemcsak filozófiai
megkótyagosodottak, a nietzschei és stirneri individuumok, hanem mi, szo
cialisták, kollektivizmusra törő emberek is kiestünk az egyenes irányvonal
ból". Ezt az élményét, de a szegénység gyötrő képeit, s a felszabadítónak vélt
kollektivizmus ábrándját nem írhatta meg már a hagyományos versformák
ban. Hitelesebbnek, áradóbbnak érezte a parttalan szabadverset, a forma adta
"friss erőt és bátor kifejezési formát, a szavak színét és lendületét" . A "len
dület", az "erő" meghatározója ekkori versformálásának, hiszen a tömegek
lázadó hangulatát igyekezett kifejezni. Az Eposz Wagner maszkjában (1919)
verseiból a kortársi kritika ugyan a fájdalom hangjait hallotta ki, de az áradó
versvilág a fékezhetetlen, nyugtalan erő híradása volt szabályozatlanságával,
dobbanó ritmusaival. A szabadversek dallamtalan zeneiségét a szerkezet is
nyomatékosítja: az első versben összefoglalja, egybefűzi a kötet később fel
zendülő fő témáit. Kifejezésmódjával és kötete szerkesztésével Kassák tuda
tosan vetette el a magyar líra addigi hagyományait. Babits Mihály: Ma, hol
nap, irodalom című tanulmányában viszont a hagyományokhoz való hűséget

védelmezte Kassák ellenében. Válaszában emez a művészet témaköreinek
szélesítése és az emberi személyiség megnyilatkozásának jelentőségét hang
súlyozta. A vitában - meglepő módon - az autodidakta Kassák képviselte
a haladást és a hallatlanul művelt Babits a konzervativizmust. Igaz, Babits
ekkor még a magyar költészet öntörvényű fejlődését vélte ideálnak. Kassá
kéknak is el kellett jönniük, hogy tudatosodjék benne a világirodalom maga
sabbrendűsége. A diadalmas aktivizmus, amely Kassák e korszakát jellemzi,
nem tartott sokáig. A háború után már új, pesszimista, az önkritikára na
gyobb hangsúlyt fektető korszak jött el. Ekkorra már a mozgalom is szétsza
kadt: négy tagja kivált a Ma köréből (közülük Révai József később mint a
kommunista párt főideológusa tiltotta ki Kassákot az irodalomból). A Kun
Bélával folytatott vita nem homályosította el Kassákban a forradalom és ál
talában a forradalmak megtisztító, átalakító hatásába vetett makacs hitét.
Máglyák éneklinek (1926) című kötetében a forradalom eposzát írta meg, s
tovább kísérletezett a hagyományos költői formanyelv feloldásával is. Igy

.. születtek első képvérsei.. melyeket a Viltíganyám című kötetében jelentetett
meg 1921-ben. Bécsben hihetetlenül-termékeny volt. Itt született pályájának
egyik legjelentősebb verse, A ló meghal a'madamk: kirepülnek (a 2x2 című lap
egyetlen számában). Az akkor teljesen visszhangtalan kísérlet Kassák világ
értelmezésének, a teljességlátásának izgalmas kifejezése. Egyik legfontosabb
eleme, hogy változatlan hűséggel és etikai következetességgel vállalja a saját
múltját és a mozgalomét is. Ezt az értelmezést kötelességének érezte egy
másik, teljesebb önkifejezésre alkalmat adó műfajban is elvégezni, így szüle
tett az Egyember élete, amely egy később kivirágzó fontos műfaj, az önéletírás
első remeke volt. A század magyar önéletírásának három maradandó alko
tása három különböző társadalmi osztályból jött író számvetése sorsával és
osztálya történelmi körülményeivel, hivatásával. Kassák proletár, Illyés pa
raszti ivadék, Márai polgár, szándékuk azonban azonos, s megvalósítása mél
tó e hatalmas tervhez. Az Egy ember életé-t szerzője ugyan nem tekintette

57



műalkotásnak, inkább művei megértését segítő kalauznak, valójában azon
ban irodalmunkban elsőnek teremtette meg benne az akarat proletár-hősét,

akinek legfontosabb jellemzője,hogy mindig hűségesmarad önmagához. Ez
zel olyan etikai mércét állított kortársai elé, amely kivált a 40-es, 50-es, 60-as
években sokak számára meglehetősenmagasnak bizonyult.

Amikor 1935-ben Kassák megjelentette válogatott verseit Földem, virágom
címmel, a kor egyik legkiválóbb esszéistája, a francia regény szálláscsinálója,
Proust fordításával hervadhatatlan érdemeket szerzett Gyergyai Albert írt
hozzá előszót, amelyben Kassákot igyekezett "beiktatni" lIa magyar költészet
telekkönyvébe". Eredendő nyugtalanságát emelte ki, amellyel lIa beszéd
szokványa és a ritmus gépiessége mögött a szavak őserejét és fényét, az élet
meztelen ritmusát keresi".

Ekkorra azonban megkezdődöttmár Kassák lírájának átalakulása. Fájda
lommal ismerte föl, hogy a magyar társadalom még nem elég érett és nyitott
az avantgárd törekvések befogadására. Vissza kellett hát térnie egy hagyo
mányosabb versmodellhez. Uj korszakát sokan úgy értelmezték, mint visz
szaklasszicizálódást, közelítést a harmincas évek lírai ideáljaihoz, holott
azoktól továbbra is élesen ehatárolódott. Témái, a világhoz való viszonya,
részvéte és kötelességtudata jóformán változatlan maradt, csak verseinek he
ve csillapult és a bennük kifejeződő erőt váltotta föl egyfajta szkeptikus élet
bölcsesség, amelyet bőven gyakorolhatott a háború után, amikor a prole
tárköltöt az állítólagos proletárok diktatúrája vetette ki és száműzte a művé

szetekból. Ha Kassák művészetekivirágzott is Szénaboglya című naplójában,
ha a kor nagy képzőművészettettek is hitet nagysága és törekvéseinek igaza
mellett, ha a kor magyar irodalmának legetikusabb képviselői értékelték is,
kiváló tanulmányokat, megjelenésük idején lefitymált monográfiákat írva ró
la, az avantgárd megírásra érdemes története 1948-cal véget ért. A prole
tárirodalmat és ügyet szolgáló Kassákot elhallgattatva voltaképp a prole
tárművészetönkifejezésének leghitelesebb formáját is kimúlásra ítélték.
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