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KATOLIKUS RENESZÁNSZ

A francia példa
Az évszázad első éveiben még zavartalan öntudattal hirdették a ka
tolikus megújulás vezéralakjai, hogy a művészetekben is győzelmes

lesz a vallásos érzés újjászületése. A Magyar Kultúra Pajzs és kard
rovatában egyre-másra jelentek meg Bangha Bélának a szabadkőmű
ves szellemiséget és annak térhódítását ostorozó írásai. E szellem
egyik jelképének, legveszedelmesebb irodalmi orgánumának a Nyu
gat mutatkozott. A folyóiratról és köréről nemcsak Herczeg Ferenc
írt megsemmisítőnek szánt kulcsregényt, de katolikus részről is egy
re-másra bírálták törekvéseit. A nagy nemzedék tagjai közül talán
csak Kosztolányit kímélték a támadók, holott ő valóban tagja volt az
egyik páholynak, viszont kültagként támogatta az Élet tevékenysé
gét, fontos kéziratokat szerzett a lap számára, az volt a föladata,
hogy nyerje meg számára az igazi tehetségeket.

Az első világháború gyászos vége, a forradalmak és főként a
sokáig végzetesnek látott trianoni békeszerződés után egy ideig
még fel-fellobbantak az ellentétek, de egyre nyilvánvalóbb lett,
hogy a modem magyar irodalmat Ady működése fémjelzi, s bár
kapcsolata a Nyugattal nem volt épp zavartalan, senki sem vitat
hatta, hogy a folyóiratnak vezéralakja, kristályosodási pontja volt.
Ad y befogadása a katolikus lapokban is elég hamar megkezdő

dött, Székely László méltatta először, az évtized végén pedig Sík
Sándor már nagyszabású pályaképet rajzolt róla. Az a fiatal gene
ráció, amely az évtized végén kezdte egyetemi tanulmányait, már
a középiskolában megismerte líráját, s annak is tudatában volt,
hogy a modem magyar próza legjelentősebb alakja Móricz Zsig
mond, kinek a szegények iránt érzett elkötelezettsége kivált a gaz
dasági világválság esztendeiben lett ösztönző példa.

A konzervatív katolikus irodalmi közvélekedés szerint azonban
a Nyugat továbbra is a veszedelmesnek minősített kozmopolítíz
mus fészke maradt. Még a különben nyitott Kállay Miklós is szí
vesen példálódzott az Osvát által felfedezett féltehetségekkel,
részben azzal a szándékkal, hogy a magukat katolikusnak mondó
írók fogyatkozó öntudatát erősítse. A folyóirat ellen most is az
volt az első vádpont, hogy nemzetietlen.

De mit is jelent egy katolikus, azaz egyetemes vallási meg
győződést követő s azt művészetben is megvalósító író számára.
a nemzeti érzés? Miképp lehet összeegyeztetni az egyetemességet
és a kétségtelenül szűkebb jelentésű nemzettudatot?

A húszas évek végén több kísérlet történt erre. Igazán meg-
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nyugtató szintézist egyik sem hozott. Ráadásul a nyitott,
egyetemességre törekvő nemzettudatot át kellett itatni ideológia
mentes történelmi látásmóddal - erre törekedett Szekfű Gyula is,
tki újra meg újra sürgette a Kölcsey, Vörösmarty, Széchenyi és
Jeák Ferenc történelemszemléletéhez való visszatérést -, amely
aek egyik kísérleteként kivált Hóman Bálint újra meg újra bírálat
tárgyává tette Horváth Mihály történelmi műveit, melyeknek az
egyén szabadságvágyára orientált szemlélete áthatotta követőinek

munkáit, s e szemlélet jegyében készültek hosszú ideig a közép
iskolai történelem-könyvek is. A történelem átminősítésénekszél
sőséges példájaként Pitroff Pál azt szorgalmazta, hogy a tantár
gyat teljességgel integrálni kellene a magyar irodalomba. Szeren
csére elképzelése nem valósult meg.

A katolikus irodalomnak hovatovább önmeghatározása lett leg
nagyobb problémája. Ki a katolikus író? Miben nyilatkozik meg a mű
alkotás katolikus szellemisége? Mi a katolikus író feladata? Ezek a
kérdések állandó témái voltak a Pázmány Péter Egyesület összejöve
teleinek. S a másik állandó vitatéma: hogyan lehet színvonalasabbá
tenni a katolikus irodalmat úgy, hogy az a magyar irodalom értékkép
zóje és útmutatója lehessen? Az előadók rendszerint tekintélyes terje
delmű névsorok révén vélték igazolni, hogy a katolikus irodalom foly
vást erősödik, gazdagodik, de az érzékeny ítész, Alszeghy Zsolt nyiltan
megfogalmazta, hogy irodalmunk fájának nem legerősebbága ez.

A köztudatban az a meggyőződés élt, hogy a katolikus író
szükségszerűen papi hivatását is gyakorolja. Papköltő volt Harsá
nyi Lajos, Sík Sándor és Mécs László, papíro a maga korában igen
népszerű Kincs István, papok voltak a következő nemzedék fel
törekvő lírikusai: Kocsis László, Székely László, Városi István,
Mentes Mihály és mások. Ugyanakkor azonban sok fiatalember
öntudatos katolikusnak, hívőnek és katolikus írónak vallotta ma
gát, ők azonban már világiak voltak, némelyikük egzisztenciálisan
is az irodalomnak kötelezte el magát. Gáspár Jenő egy 1931-es
előadásában a katolikus irodalom problémáit fejtegetve úgy pró
bálta áthidalni a nehézségeket, hogy az akkor virágjában lévő

francia katolikus írónemzedék legjelesebbjeire hivatkozott, mint a
művészi igazság leghathatósabb szószólóira. Érvelését némiképp
gyengítette, hogy az irodalom körébe sorolta ugyan Tolsztoj t,
Goethét, Ibsent, Anatole France-ot, Baudelaire-t és Adyt is, de si
etve hozzátette, hogy egyikük művészetében sem revelálódik a
teljes igazság, azt csak a katolikus irodalommal fejezhetőki. Mivel
ő is érzékelte, hogy ennek az irodalomnak hazai képviselői egy
két kivétellel nem tartoztak az élvonalba, kifejtette - a jelen lévők

legnagyobb döbbenetére -, hogy nálunk, szemben a francia pQI
dával, a katolikus irodalom még nem született meg.

Ekkortájt lett tudatos, mind intenzívebb a hazai katolikus iro
dalom képviselőinek francia tájékozódása. A korábbi rendszer
telen felfedező utak után most kezdődötta szisztematikus feldol
gozás nagy munkája, s ebből a konzervatív lapok is kivették ré-
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PITROFF PÁL

Megjelent a Nemzeti
Újság 1931. aug. 23-j

számában.

szüket. A Nemzeti Újságban egyre-másra jelentette meg ilyen irá
nyú tanulmányait Kállay Miklós, aki már a húszas évek végén
szembetalálta magát azzal a problémával, hogyan lehet a modem
költészetet katolikus szempontok alapján megközelíteni és
értelmezni.

A válasz egyik lehetőségétMaritain adta meg Art et scolastique
című munkájában. Aligha véletlen, hogy ennek nagyobb, össze
függő gondolattömbjeit a nagyközönség számára is hozzáférhető

vé tette Pitroff Pál a Nemzeti Újság 1931. augusztus 23-i számá
ban. A Maritain-j.szöveggyűjteményt" természetesen az ő fordítá
sában idézzük, hozzátéve, e francia vonzalom, melynek nagy ha
gyományai vannak, az új évtizedben egyre erősebb, már-már
meghatározó jellemzője e kor hazai katolikus irodalmának.

Katolikus felfogás
és modern költészet
A spiritualista, esztétikai irány, amely a halhatatlan lélektől a halha
tatlan lélekhez vezeti az emberi érzelmet és gondolatot, nemes veze
tőjét tiszteli ma Jacques Maritainban, a párizsi katolikus egyetem
világi tanárában. Az Aquinói Szent Tamás szellemében működő, is
mert újskolasztikusnak Art et scolastique című munkájából álljon itt
néhány összefüggőgondolat.

A jeles mű gyakran hivatkozik a középkorra. És joggal, mert
éppen ez a kor az, amely ama is érvényes alapigazságok nagy
részét kifejtette. De az idő kerekét nem lehet visszafordítani. Eze
ket az alapigazságokat tehát új módon kell a mai valóságba át
hozni. Ugyanannak az elvont elvnek a történelmi megvalósulásá
ban ezerféle lehetősége van, amelyek egymástól különböznek. Va
lami természetes hajlam él bennünk, hogy mindent anyaggá,
tárggyá, változtassunk s így megtörténhetnék, hogy ami szellemé
ben hasonló, azt anyagban, tárgyban is utánozzuk, hogy azokat a
különös módszereket, amelyek egykor a történelemben érvénye
sültek, újra alkalmazni akarjuk. A középkor iránt való szeretetnek
ez a veszedelme, s ettől óvakodnunk kell. Nagyon csodálom a
román és gót építészeti stílust, de mégis szívesen emlékszem arra
az örömre, amelyet a római Szent Péter-templomban éreztem,
ahol megállapítottam, hogy a katolicizmus egyáltalán nincs azzal
összenőve, ami előttem a legdrágább. Az értelem nagy világosságá
ban, amely a kinyilatkoztatott vallás sajátsága, Bernini csak arra való,
hogy bizonyítékot nyújtson az én vallásom egyetemességéről.

Minden erős kultúra külsö kötelékeket rak a művészetre, mert
a gyakorlati élet területét aláveti az emberben lévő jónak, és ha-
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