
Katolikus reneszánsz

JOBST ÁGNES
,

Az Elet és köre

"A keresztény igazságok, akármilyen régiek, ma
is csak olyan forradalmiak, mint voltak majdnem

kétezer évvel ezelőtt, s ezek nélkül az igaz
ságok nélkül nincs haladás ésnincs jövő."

Chesterton

A neokatolikus irodalom a századforduló Franciaországában jelentkezett. A
kor tudományos módszere, a pozitivizmus, és stílusirányzatai, az izmusok,
elsősorban a naturalizmus, egyetemes kérdések felvetése helyett a részletek
elemzésébe menekültek, tartózkodtak általános érvényű törvényszerűségek

levonásától. Ez a vallásos világkép megerősödéséhezvezetett. Nem véletlen,
hogy Szerb Antal a korszak irodalmát a .megtérések korának" nevezte. Gon
doljunk csak Bourget, Hysmans és Paul Claudel működésére.A neokatolikus
irodalom második hulláma az 1920-30-as években jelentkezett Gertrud von
Le Fort, Bernanos, T.S. Eliot, Gilbert Keith Chesterton feltűnésével, illetve
megtérésével.

A századforduló materializmusát követő keresztény újjászületés élénk
visszhangot keltett az itthoni katolikus reneszánsz kibontakozásán munkál
kodók körében. A francia katolikus irodalom nagyjainak tevékenységét pél
daként állították honi katolikusaink elé. Hiszen a legtekintélyesebb és legré
gibb irodalmi társaság, a Szent István Társulat - amely Jó és Olcsó Könyki
adó Társulat néven éppen vallásos igényeket is kielégítő irodalom kiadására
vállalkozott a 19. század közepén - a század első éveire teljesen elhanyagol
ta a szépirodalmi jellegű művek kiadását. Szükségessé vált ezért katolikus
beállítottságú szépirodalmi és tudományos társaságok létrehozása. 1896-ban
a katolikus hírlapírók megalakították az Országos Pázmány Egyesületet,
1907-ben Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök elnökletével és szellemi
irányításávallétrehozták a Katolikus Sajtóegyesületet.

Az Élet alapítása

Glattfelder Gyula csanádi püspök 1908-ban kérvényezte egy heti periodicitással
megjelenő szépirodalmi lap megjelentetését, melynek az Elet címet adta. Célja a
lap alapításával: "az elterjedt nemzetietlen és dekadens ifjúsági kiadványok, la
pok és folyóiratok ellensúlyozása", "az ifjúság egészséges keresztény és hazafias
nevelésének előmozditása". Nem véletlen tehát az irodalomtörténet azon állás-
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foglalása, mely az Életet a Nyugat ellensúlyozására létrehozott sajtótermékek
egyikeként kezeli. A lap felelős szerkesztését Andor József, a korabeli katolikus
kultúrélet és pedagógiai közélet egyik agilis vezéralakja, számos elbeszélés, re
gény és publikáció szerzője látta el. Tulajdonosa előbb a Szent Imre Collegium,
majd a Regnum Marianum Egyesület, mely a lap kiadását e célból szervezett
szakosztályára, az Élet Irodalmi Társaságra bízta. 1911-ben a lap kiadására rész
vénytársaság alakult, amely még ebben az évben hét periodikát jelentetett meg,
és a karácsonyi könyvpiacon nyolc könyvvel jelentkezett.

A lap népszerűségében feltétlenül szerepet játszott az ügyes üzletpolitika.
A szerkesztőség a lap indításakor minél szélesebb tömegbázisra kívánt tá
maszkodni. Célja az volt, hogy ne csak egyházi személyek, de katolikus val
lású világiak számára is megfelelő szellemű, ugyanakkor szórakoztató olvas
nivalót kínáljanak. Programjukban a katolikus magyar családot jelölték meg
potenciális olvasóul. Feladatuknak tekintették, hogy Ifa művelt keresztény
magyar családoknak olyan lapot nyújtsanak, amely műveltségüketgyarapítja
magyarságuk és keresztény hitük sérelme nélkül". El akarták érni, hogy a
keresztény magyar család minden tagja, korra és nemre való tekintet nélkül
megtalálja benne a maga olvasmányát. Mivel több generációnak lapot szerkesz
teni meglehetősen nehéz feladat, a kiadvány készítése olyan tudatos szerkesztői

munkát kívánt, amely gondoskodott a sokrétűségről és a színességről.

A hetilap tekintélyes és színvonalas szépirodalmi részében egyaránt talál
hatók versek és elbeszélések az idősebb, a Magyar Szemle gárdájában ismertté
vált katolikus írónemzedék és a modern ízlést képviselő nyugatos fiatalok
tollából. Nem hiányzott az előfizető érdeklődését folyamatosan fenntartó
folytatásos regény sem. Évfordulók alkalmából, aktuális témák kapcsán a
témához kapcsolódó tanulmányokat közöltek. A Kultúra és a Könyvszemle
című rovatban tájékoztatást nyújtottak a kulturális élet legfrissebb esemé
nyeiről. színházi bemutatókról, képzőművészeti kiállításokról, könyvúj
donságokról. Okulva az olyannyira elítélt, úgynevezett körúti sajtó sikerén,
felhasználták a szenzáció erejét a lap érdekessé tételében. Aktuális közéleti
és politikai eseményekre a lap címével megegyező Élet című rovatban rea
gáltak, amely a keresztény értékmérő szerepét biztosította az olvasók számá
ra. Népszerűségüket növelte a jelentős képanyag, amely tematikailag meg
egyezett a szöveges résszel. A hölgy olvasók megnyerését szelgálták a nő

megváltozott társadalmi és családi helyzetét vizsgáló írások, a képekkel il
lusztrált divattudósítások és a lakáskultúrával foglalkozó cikkek. Szorosabb
és személyesebb közönségkapcsolat kialakítását tették lehetövé a felolvasó
estek, amelyeket 1911 telén indítottak, és az ország különböző tájegységein
rendeztek.

A körültekintő szerkesztői program meghozta gyümölcsét: az 1910-es
években az Élet példányszáma alapján a sikeres, népszerű lapok közé tarto
zott. A Tanácsköztársaság után, az 1921-es újraindulást követően a folyóirat
szerkesztése túlságosan akadémikussá, elméleti jellegűvé vált. 1934-ben a
Szent István Társulat vette át a halódófélben lévő lapot, és annak fellendítése
érdekében visszakanyarodott az első szerkesztő elképzeléseihez.
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Könyvkiadói m1Iködése

Az Élet Rt. 1911-ben nem kizárólag időszaki sajtótermékek, hanem egyéb kiad
ványok, így könyvek kiadására is alakult. Ahhoz, hogy teljes képet nyerjünk a
részvénytársaság működéséről,akiadóvállalat műhelyjellegéről,röviden át kell
tekintenünk könyvkiadói tevékenységüket.

A kiadó az általa megjelentetett köteteket "Az Élet Könyvei", "Bibliotheca
Vitae" című sorozatban bocsátotta ki. A harminc kötetre tervezett könyvtárat
10-10 kötetenként, három sorozatban kívánták megjelentetni. A könyvkiadás
bizományban történt, a szerzői és kiadói jogokkal a Révai Rt. rendelkezett.

A vállalkozás célja az üzleten túlmenően a katolikus könyvpolitika meg
teremtése volt. A kor irodalmi termésébőlválogatva igyekeztek színvonalas
és keresztény érzéseket nem sértő műveket adoptální. Az adoptálás kifejezés
Andor Józseftől, a lap szerkesztőjétől, "Az Elet Könyvtár" szerkesztőbizott

ságának tagjától származott" aki a következőképpen nyilatkozott "Az Elet
Könyvtár" indulásáról: "Az Elet Könyvtár ugyanis legkisebb mérték szerint
is - kell, hogy legalább szerzőre katolikus legyen. S ez nem jelent egyebet,
mint hogy, ha nem nyújt is katolikus világnézetet, semmi esetre se nyújtsa
annak ellenkezőjét."

Természetesen megjelentek a sorozatban a katolikus írók idősebb nemzedé
kének írásai, Tarczai György, Izsóf Alajos, Andor József munkái. Az ifjabb gene
rációból feltűnt Sík Sándor két verseskötetével. A sorozat szerkesztésében érvé
nyesült az ifjúság- és népnevelési misszió. A kor híres püspöke, Prohászka Ot
tokár Világosság a sötétségben című könyvének kiadói jogát ruházta át a rész
vénytársaságra. Tóth Tihamérnak, a budapesti egyetem hitszónoklattan tanárá
nak nyolckötetes pedagógiai és valláserkölcsi témájú sorozata jelent meg.

A könyvkiadás azonban nemcsak a szűk értelemben vett katolikus iroda
lomnak adott helyet. Koncepciójukba beleillett Tömörkény István Egyszerű

emberek és Gárdonyi Géza több művénekmegjelentetése. A felmerült problé
mák ellenére náluk látott napvilágot Kosztolányi Remeték című könyve és
Modern költŐK című antológiája. Kiadták a színházi kultúra irányadó kritiku
sának, Ambrus Zoltánnak Színházi esték című művét.

A kiváló - egyébként protestáns vallású - irodalomtörténésszel, Horváth
Jánossal a Tanulmányok és bírálatok című könyv megírására kötöttek szerző

dést. Megjelentették Kárpáti Aurélnak Budai Képeskönyvét, Pethő Sándornak,
a kíváló történész-publicistának A szabadságharc története című könyvét. Vé
gül, de nem utolsósorban itt jelent meg a két világháború közötti korszak
meghatározó műve, Szekfű Gyula Három nemzedéke.

A szerzők kötelesek voltak tudomásul venni, hogy kézirataikat szerkesz
tőbizottság olvassa át, amely a kiadó erkölcsi és dogmatikai követelményei:"
nek érvényesítésére hivatott. Amennyiben ilyen irányú kifogás merülne fel,
a szerzö köteles átdolgozni a kifogásolt részeket. A fentiek mellett a szerkesz
tőbizottság figyelme kiterjedt stilisztikai és esztétikai szempontok ér
vényesítésére is. Ilyen értelemben a bizottság munkája a lekton tevékenysé
get is helyettesítette.

Az Élet Rt. működése példája egy katolikus beállítottságú, ugyanakkor
belpolitikai megfontolásokat is figyelembe vevő, sikeres kiadóvállalat műkö
désének.
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A szépirodalmi hetilap

Indulásakor az Életet Andor József szerkesztö az irodalmi forrongás közepé
be kívánta állítani. A különféle modern stl1usirányzatokat irodalmi divatok
nak nevezte, ez azonban nem jelentett egyértelmű elutasítást. Hiszen elhatá
rolta magát az önmagát túlhaladott nép-nemzeti irányzattól is. Az izmusok
elutasításának oka egyrészt a dekadencia, másrészt a magyar irodalom tör
ténetében újnak számító l'art pour l'art elv káros hatásától való félelemben
rejlett. Az Elet által vallott ars poetica a művészet társadalomra gyakorolt
hatását tartotta feladatának. Megfogalmazásuk szerint a művészet feladata
erősíteni, fejleszteni, fokozni az emberi természet nemes és üdvös hajlamait,
korlátozni, gyöngíteni az ártalmasakat, antiszociálisakat. A formát alárendel
ték a mű eszmei tartalmának, másodrangú, külső megnyilvánuIásként érté
kelték.

A másik jellemvonás, melyben az Élet programja eltért a Nyugatétól, az,
hogy a modern stílusirányzatok eredményeit felhasználva próbáltak nemzeti
karakterű és korszerű művészetet kialakítani. Egy Széchenyitől származó
idézetet választottak mottóul: "Csak a nemzeti géniusznak van súlya az eu
rópai ítélet mérlegén." Célkitűzésük: a művészeti forradalom összeegyezte
tése a magyar kulturális hagyományokkal. Az olvasókat cikkek egész sorával
próbálták ráébreszteni a korszerű és saját nemzeti kultúra fontosságára.

A korszerű szellemű nemzeti kultúra igénye feltételezi az irodalmi és mű
vészeti kritika megfelelő mííködését. A fizetett recenziók eluralkodása, a
pártállástól függővé tett műbírálat gyakorlata azonban magával hozta a mű

kritika helyzetének válságát. Hiszen az összefonódott lap- és könyvkiadók
nak érdekük volt, hogy az érdekeltségükben megjelenő kiadványokról ked
vező bírálatokat közöljenek. Mindezek miatt a műbírálatot fontossági sor
rendben a primér művészi alkotások elé helyezték. Fontosnak tartották, hogy
a kritika mértéket, szempontokat adjon, betöltse irodalomfejlesztő funkcióját.

Elképzeléseik valóra váltására a katolikus irodalom másodszori hazai fel
lendülésével az 1930-as években nyílott mód. Ez a fellendülés elképzelhetet
len lett volna az előző korszak meghatározó egyénisége, Sík Sándor nélkül,
akinek nevét még az Élet Rt. kiadásában megjelenő Zászlónk című lap tette
ismertté novicius korában. A katolikus irodalomnak éppen Sík Sándor tanul
mányában definiált tágabb értelmezése nyert elismerést erre az időszakra.

Ekkor már nem különíthető el élesen, kik számítottak katolikus alkotónak.
Az Élet hasábjain szívesen helyt adott azoknak a fiataloknak, akik a Nyugat
úgynevezett "harmadik nemzedékét" jelentették. 1935-től Erdősi Károly, a
Szent István Társulat elnöke vette át a lap irányítását, aki helyettes szerkesz
tőnek unokaöccsét, Thurzó Gábort tette meg. Thurzó igyekezett a .neokato
likusnak mondott, itt nálunk a szellemi baloldalnak számító írói kör tagjait"
megnyerni. Ekkor kezdett publikálni a lapban Birkás Endre, Jékely Zoltán,
Mándy Iván, Rónay György, Sőtér István, Szabó Zoltán, Toldalaghy Pál.

Az apolitikus magatartása és formai lehiggadása okán oly sokat bírált
nemzedék itt értő kritikát kapott. Mentalitásukat mintegy előlegezte egy
1931-ben az Élethasábjain megjelent tanulmány, melyben a szerzö az avant
gárd utáni irodalom lehetőségeitvizsgálva politikamentes irodalom eljövete
léről beszélt, melynek stíluskeresésében nem lesz annyi idegenszerű elem.
Amikor a progresszív kritika által szinte egyöntetűen elutasított nemzedék a
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Magyar Irodalmi Almanach című antológiával bemutatkozott, az Élet krití
kusa kíváló érzékkel ragadta meg egyes művészek jellemző vonásait. Orley
Istvánnak pszichológiai érzékét. Sőtérnek artisztikus stílusát, Jékelynek mí
ves verselését, Toldalaghy Pálnak leheletnyi finomságát, Ottliknak könnyed
elbeszélőkészségétdicsérte. Szintén 1941-ben, a Szent István Társulat kiadá
sában jelent meg e nemzedéknek azon kötete A tegnapok ködlovagjai címen,
melyben az őket megelőző generáció értetlensége ellenében a századelő írói
felé tájékozódtak. Thurzó Gábor, Rónay György, Lovass Gyula, Sőtér István,
Örley István, az idősebbek képviseletében pedig Keresztury Dezső vall itt
szellemi elődjéről.

Az előzőekhez hasonlóan kedvező bírálatot kapott a Kenyeres Imre szer
kesztésében és az Egyetemi Könyvtár kiadásában megindult Diárium Könyv
tár recenziójában a kritikus nagyra értékelte, hogy Thurzó kivételével olyan
fiatal alkotókat juttatott szóhoz, akik önálló kötettel még nem jelentkeztek.

Az Életben kezdett publikálni az előbb felsorolt alkotóknál jóval fiatalabb
Pilinszky János. Thurzó Gábor a végzős piarista diák két versének is helyt
adott az 1938-as évfolyam egyik októberi számában. Pilinszky publikációi a
későbbiekben egyre szaporodtak, s végül 1942-ben Thurzó Gábor a laphoz
hívta, ahol volontőrként - havi fizetés nélkül - dolgozott. Egy-egy költe
ményét leszámítva elsősorban recenzió- és cikkíróként foglalkoztatták. Film-,
színház- és könyvkritikái azonban többek apró alkalmi recenzióknál. Publi
cisztikai írásait a szerkesztőség a lap élén közölte.

Jellemzi a lap nyitottságát, hogy a köréhez tartozó munkatársakon .kívül
figyelemmel kísérte a más irányba tapogatódzó fiatal művészek útját is. Kri
tikai rovata nyomon követte például a népi irodalom alapvető műveinek

megjelenését. Ez nem véletlen, hiszen a népi írók egyik legmozgékonyabb
alakja, Szabó Zoltán a lap munkatársa, a szerkesztő Thurzó Gábor pedig tagja
a Szolgálat és írás elnevezésű munkatársaságnak, melynek célja a magyar
valóság feltárása és írással való szolgálata volt. A munkatársaság többi tagja,
Boldizsár Iván, Toldalaghy Pál és Rónay György szintén az Élet munkatársai
közül került ki.

Szépirodalmi és kritikai jellegéből adódóan az Élet a hazai irodalom terén
vállalt eligazító szerep mellett tájékoztatta közönségét a külföldi irodalom új
alkotásairól is. A külföldi irodalom megítélésében a hazaival megegyező el
vek működtek.Túl a szórványos ismertetéseken 1934-től rendszeresen figye
lemmel kísérik a külföldi irodalom magyar nyelven megjelenő alkotásait.

A könyvkritikák mellett színházkritikai rovattal és rendelkeztek. Az első

időkben ezek a recenziók jobbára még az irodalomkritikához hasonlítottak.
A rovatban Staud Géza személye hozott változást az 1930-as években. Szel
lemi irányítása nyomán elsőrendű fontosságot kapott az a szempont, hogy
mennyiben felel meg egy-egy előadás a színpad követelményeinek. Ezt ele
mezve vizsgálták az előadás összetevőit: a darabot, a rendező és a színészek
munkáját, esetenként a díszletezést is.

Az Elet kulturális rovata gyorsan felfigyelt a legújabb művészeti ág, a film
megjelenésére. Kezdetben pusztán alacsonyabb ízlésszintet képviselő, a tö
megkultúrát kiszolgáló művészeti ágnak tartották. Később felismerték a film
nek éppen tömeghatása folytán elfoglalt kitüntetett szerepét, és 1934-től kü
lön rovatot nyitottak a filmkritikák számára. A második világháború idő

szakára tehető az a korszak, amikor kísérletek történtek az igényesebb hazai
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filmművészet megteremtésére. Az igényesebb filmgyártás magával hozta az
igényes filmkritika kialakításának szükségességét. A tárgyalt időszakban Lo
vass Gyula és Pilinszky János készítették az Elet filmkritikáinak java részét.
Megállapításaik pontosak, értékeléseik kiforrottak. .

A lap elemzésekor feltétlenül meg kell említeni, hogy az Életben megnyil
vánuló, a kortársak által neokatolikusnak nevezett magatartásforma nemcsak
művészethezvaló viszonyukban, de társadalmi problémákat, politikai kérdé
seket érintő érzékenységükben is újat hozott. Bár az engedélyezés szövege
szerint az Élet politikai tartalom nélküli szépirodalmi és kritikai hetilapnak
indult, mindig rendelkezett olyan rovattal, amely szociális kérdésekkel, tár
sadalmi feszültségekkel, a legégetőbb politikai aktualitásokkal foglalkozott.

Az eddigieket összegezve megállapíthatjuk, hogy a Nyugat és ellentábora
pozitív és negatív töltése között létezett olyan átmenet, amely nem sorolható
egyik táborba sem. Az Élet mind szépirodalmi rovatában, mind könyvkiadói
tevékenységében megjelentetett színvonalas és gyengébb alkotásokat. Az
előbbi önmagában eredménynek tekinthető, ha arra gondolunk, hogy neves
folyóiratok és kiadóvállalatok esetében is bizony egyenetlen a közölt írások
színvonala. Különösen örvendetes ez egy katolikus műhely esetében, amely
- kilépve a belső használatra szánt egyházi irodalom köréből-, befogadta
különbözőmodern stílusirányzatok és írói nemzedékek képviselőit.Ez a nyi
tottság tette lehetövé, hogy megjelenésének harminchat esztendejében (1909
1944) számos művész műhelyévé váljék.
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