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VaM katolikus (keresz
tény) irodalom?

A két világháború
közötti "hivatalos"

irodalomfelfogás

Katolikus irodalom
Az irodalomban története során, a huszadik századi irodalom tör
ténetében is, mindig visszatér az a kérdés, hogy a katolicizmus,
illetve kereszténység fogalmát lehet-e egyáltalán az irodalommal
kapcsolatban használni, pontosabban, hogy ezzel a fogalommal le
het-e operálni irodalmi művek megközelítése során. Hogy a kér
dést lakonikusan fogalmazzam meg: van-e, lehetséges-e katolikus
(keresztény) irodalom? Az nyilvánvaló, hogy a "katolikus iroda
lom" terminusának nem poétikai, hanem eszmetörténeti jelentése
és jelentősége van, minthogy a személyesen átélt istenhit, a vallási
elkötelezettség és a kulturális hagyomány erősen hat az alkotó sze
mélyiség kialakulására, és így befolyásolja az írói világképet és
szemléletet. A "katolikus jelleg" tehát a költő gondolkodásában és
világlátásában, a művek által közvetített eszmék és eszmények kö
rében tapintható ki, és természetesen a legkülönfélébb költői, poé
tikai irányzatokban és korszakokban lehet jelen, anélkül, hogy be
folyásolná a művek és életművek esztétikai karakterét.

A katolicizmus, mint minden eszme és világkép, esztétikailag
semleges fogalom, egy-egy költői életmű és alkotás karakterének,
gondolati és érzelmi sajátosságának a létrejöttében azonban kitün
tetett szerepe van. Egy irodalomtörténeti elemzés során ezért nem
lehet megkerülni vizsgálatát: egyszeruen hozzátartozik a műalko

tás eszmei-lelki struktúrájához, és meghatároz bizonyos gondolati
és érzelmi minőségeket. Ebben az értelemben nevezhetjük irodal
munk "katolikus" költőinek például Balassi Bálintot, Zrínyi Miklóst,
Vörösmarty Mihályt, Babits Mihályt, Juhász Gyulát, Rónay Györ
gyöt, Dsida Jenőt és Pilinszky Jánost. Mindez nem pusztán vallási
hovatartozást és nem is pusztán istenhitet (illetve ennek valamilyen
doktrinálisan azonosítható formáját) jelenti, hanem hagyományt, és
kultúrát: mindkettő költészetet konstituáló szellemi erő.

A keresztény költészet fogalmát mindazonáltal némiképp meg
rendítette a két világháború közötti "hivatalos" keresztény-nem
zeti irodalomfelfogás, amely a keresztény alkotó értelmiségtől el
várta, hogy a fennálló politikai rend támogatója legyen, és a ve
zető réteg eszményeit hirdesse, holott ezek az eszmények aligha
voltak minden tekintetben összeegyeztethetők a kereszténység
eredeti, azaz evangéliumi szellemiségével. Ez a politikai és esz
mei konzervativizmus kivétel nélkül ízlésbeli konzervativizmus
sal járt együtt, és még azok a katolikus gondolkodók, mint Pro
hászka Ottokár, akik megértették az Evangélium szociális üzene
tét és a pápai enciklikák szociális tanításait, nos, ezek a gondolko
dók is idegenkedtek attól a szellemiségtől. amelyet a huszadik
század modern kultúrája hordozott.

769



Reformtörekvések az
egyházakban, a

magyar kultúrában

A katolikus
reformnemzedék

SikSándor
tanulmánya a Vigilia

első számában

A magyar kultúrában csak viszonylag későn, főként a Vigilia
1935-ös megalapítása után jelentek meg azok a társadalmi és mű

vészeti reformgondolatok, amelyek a nyugat-európai, először a
francia, majd az angol és a német katolikus értelmiség körében
valóságos szellemi "forradalmat" idéztek elő; mind teológiai,
mind társadalomtudományi, mind irodalmi-művészeti értelem
ben, és végül, évtizedek múltán a hivatalos egyházat is elvezették
a II. Vatikáni zsinat reformtörekvéseihez. Hasonló reformtörekvé
sek jelentkeztek a protestáns egyházakban is, különösen azokban
a körökben, mozgalmakban, amelyek az Evangélium szociális ta
nítását kívánták érvényesíteni. Eppen ezek a nyugati keresz
ténységben általánosan kialakuló reformtörekvések váltak a ke
resztény ökumenizmus támaszaivá, minthogy az új katolikus és
protestáns irodalomban megnyilvánuló evangéliumi szellemiség
mindig is nyitott volt az ökumené gondolatára, és elutasította a
tizenkilencedik században és a századfordulón még igen erősen

jelentkező hagyományos felekezeti ellentéteket.
A húszas és harmincas évek hazai irodalmi élete és reformér

telmisége ezzel szemben a "katolikus irodalmat" és általában a
keresztény eszményeket hirdető irodalmat vagy mint erősen kon
zervatív, a hivatalos művészetfelfogást követő szellemi képzöd
ményt, vagy mint pusztán pasztorációs célzattal készült "papi"
irodalmat értelmezte, és ez rányomta bélyegét a "katolikus költé
szet" recepciójára is. A jelentékenyebb irodalmi műhelyek, bele
értve a Nyugatot is, általában tartózkodnak attól, hogy a vallásos
elkötelezettséggel fellépő irodalomnak teret adjanak, minthogy ez
az irodalom többnyire a politikai és művészeti konzervativiz
must, nem egyszer a színvonaltalanságot képviselte. Ez a tartóz
kodás, nemegyszer bizalmatlanság és idegenkedés nyomta rá bé
lyegét a katolikus irodalom recepciójára is, így azokra a kritikai
írásokra, amelyekkel a Nyugat körül gyülekező tábor például Sík
Sándor, majd Mécs László fellépésére válaszolt.

A katolikus irodalomnak a magyar irodalmi kultúrában betöl
tött szerepe csak akkor változott meg észrevehetően,midőn szín
relépett a hazai katolikus reformnemzedék és ennek legnagyobb
hatású folyóirata, a Vigilia, amely a hagyományos és hivatalos
nézetektől eltérve merőben új módon, már valóban a francia (és
német és angol) "neokatolikus" irodalom szellemének meg
felelően határozta meg a "katolikus költészet" fogalmát és kritéri
umait. MindenekelőttSík Sándor elméleti írásaira, így a Vigilia el
ső számában olvasható A katolikus irodalom problémájához című ta
nulmányára gondolok, amely a korábbi "hivatalos" katolikus
gondolkodáshoz képest egészen újszerűen határozta meg mind a
"katolikus", mind a "költészet" fogalmát. "A katolikus hit - szö
gezte le Sík Sándor - nem dogmák összessége, a katolikus morál
nem parancsok és tilalmak kazuisztikája, s a katolikus élet nem
bizonyos liturgiai cselekmények végrehajtásában áll, amelyeknek
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A katolikus költészet
több áramlata

Az "esztétikai
katolicizmus"

nincs közük egyéb életmegnyilvánulásokhoz. A katolicizmus élet
forma, éspedig totális életforma, amely az egész valóságot átölel
ni, alakítani, betölteni, átlelkiesíteni igyekszik. Világfelfogás,
amelyben benne van minden, ami hozzáférhető; világérzés,
amelyben elfér mindaz, »ami az ember szívébe felhatott«, és
világalakító lendület, amely mindent - külső és belső valóságot
- Krisztus képére akar átformálni".

Az irodalom (a költészet, a művészet) mibenlétéről pedig a kö
vetkezőket állapította meg: "A katolikus művész számára éppen
ezért voltaképpen nincs külön vallásos művészet, A vallásosság, a
katolicizmus egész életét, minden élményét átjárja, tehát ott lesz,
egyszer láthatóan, másszor láthatatlanul, kimondva vagy kimon
datlanul, de mindig érezhetően és döntően minden alkotásban.
(...) Akármiről fog szólni, a szó mélyebb értelmében »vallásos«
lesz az alkotása, amely éppúgy szól az Istenről, mint az adott
tárgyról, még ha egy szava sem vonatkozik rá: atmoszférájában,
perspektívájában, hanghordozásában, színeiben, dallamában, rit
musában, illetve általánosságban: a keresztény költészet eredeti,
érvényes és korszeru meghatározását adták. Korábban a Nyugat
1933-as évfolyamában megjelent Katolikus költészet című írásában
Babits Mihály fejtett ki ezekhez egészen hasonló gondolatokat.

A katolikus költészet, abban a szellemiségben, amelyet Babits
és Sík Sándor meghatározott, valójában mindig is jelen volt a hu
szadik század magyar irodalmában, igaz, éppen legnagyobb ér
tékteremtő egyéniségeit, így Babits Mihályt, nem mindig ismerte
el autentikus keresztény költőnek az irodalomtörténetírás. Még
hozzá két oldalról sem, mert a minősítést egy időben megtagadta
tőle az egyik oldalon az önmagát "hivatalosnak" tekintő keresz
tény irodalomkritika, a másik oldalon a marxista irodalomtörté
netírás, amely időnként manipulatív eszközökkel is arra töreke
dett, hogy jelentéktelenné tegye és elvitassa irodalmunk keresz
tény szellemben fogant értékeit.

Az a szellemiség, amelyet ezek az értékek konstituáltak, folya
matos volt tehát, de nem volt egységes: a katolikus költészetnek
több áramlata is létrejött, s ezek mögöttes terében rendre a vallá
sos érzés és elkötelezettség más-más változata állt. Általánosság
ban elterjedt már a századfordulón a szecessziós és impresszio
nista művészet hatására is az az "esztétikai katolicizmus", amely
a katolikus hagyományban, a liturgiában és az egyházművészet

ben, így a román kor, a gótika és a barokk templomépítészetében
és vallásos festészetében meggyőző esztétikai élményt talált, és
ennek az élménynek a hatására azonosult a keresztény világkép
pel és az egyházzal. Ezt az "esztétikai katolicizmust" Babits úgy
határozta meg Esztétikai katolicizmus círnű kis írásában, mint "a
katolikus szellem múltjával, kincseivel való átívódás"-t. Ez az
esztétikai élményekből táplálkozó vallásos érzés szinte minden
"nyugatos" költő esetében szerepet kapott, és jelen volt a Vigilia,
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A "népi katolicizmus"

Az "imitáció Christi"
eszméje és morálja

a Korunk Szava vagy az Ezüstkor körül gyülekező "neokatoli
kus" írók műveiben is.

A katolikus költészet egy másik formáját talán "népi katoliciz
musnak" nevezhetjük: azokra az írókra, persze nemcsak költökre
gondolok, akik a nép közelében élve, a paraszti élet és hagyomá
nyok iránt érdek1ődve a népi vallásosság tradicionális élményeit,
például a keresztény ünnepkörökhöz kapcsolódó érzésvilágot, a
szentek tiszteletét, az egyszerű emberek elemi áhítatát fejezték ki
múveikben. Ugyanazt az áramlatot képviselték azok a költők,

akik keresztény empátiával beszéltek a szegénység helyzetéről, és
sürgették a parasztság szociális gondjainak megoldását. Ennek a
"népi kereszténységnek" a klasszikus költői alkotása Juhász Gyu
la verse, A tápai Krisztus, amely a falusi nép mély és őszinte

krisztushitéről, egyszersmind a szociális igazságtevés vágyáról
tesz vallomást. A "népi keresztény" irodalomnak a hangja jelent
meg Tamási Áron regényeiben és elbeszéléseiben, különösen
Szűzmáriás királyfi és Jégtörő Mátyás című regényeiben, amelyeket
a székely nép vallásossága és vallásos hagyománya szőtt át, eme
lett Gárdonyi Géza, Nyírő József és Fekete István műveiben, Sík
Sándor, Berda József, Bárdosi Németh János, Takáts Gyula számos
versében vagy a falusi nép körében élő papköltők, így Harsányi
Lajos, Kocsis László, Puszta Sándor és Mécs László költészetében.

A "népi katolicizmus" élményvilága és szociális elkötelezett
sége hatotta át azoknak a költőknek és íróknak a munkásságát,
akik a történelmi Magyarország trianoni bukása és feldarabolása
után váltak a kisebbségi sorsba taszított magyar közösségek szó
szólóivá vagy éppen lelki vezetőivé. Ebben az esetben is min
denekelőtt Tamási Áronra vagy Nyírő Józsefre hivatkozhatom,
akiknél a székely népélet ábrázolása és a parasztság iránt érzett
bensőséges szociális elkötelezettség mindig együttjárt a kisebbségi
tapasztalatok felmutatásával, a nemzeti kultúra és identitás védel
mével. Hasonló megállapításokat tehetünk a kisebbségi sorsot
vállaló papköltök, így a felvidéki Mécs László és az erdélyi Pa
kocs Károly esetében is.

Mindaz, amit a katolikus irodalomról eddig elmondhattam,
egyszersmind a költő identitását is érinti: azokra az eszményekre.
hagyományokra és értékekre utal amelyekkel a lírikus azonosult.
Az "esztétikai kereszténység" képviselői a vallásos élmény és tra
díció esztétikai, a "népi katolikus" írók a krisztusi tanítás populá
ris és szociális dimenziójában találták meg személyes iden
titásukat. A katolikus költészetnek van azonban olyan áramlata
is, amelynek az azonosulás lehetőségét az evangéliumok, a ben
nük megjelenő Krisztus adja. Ezeknek a költőknek a világképét
az evangéliumokban rögzített keresztény erkölcsiség alakította ki,
és identitásukat .Krísztus követésében", a keresztény hagyomány
által mindig is hirdetett és Kempis Tamás híres könyvében tétele
sen is megfogalmazott "imitatio Christi" eszméjében és moráljá-
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Az istenkeresés, az
Istennel folytatott
párbeszéd és vita

A magyar imádságos
líra

ban találták meg, annak a személyes meggyőződésnek a nyomán,
hogy a keresztény ember világképét és életstratégiáját mindeneke
lőtt Jézus Krisztus követése, az evangéliumok tanításának elfoga
dása szabja meg.

Hivatkozhatom a kereszténység és közelebbről a katolikus ta
nítás nagy igazságait átélő vagy velük viaskodó Babits Mihály,
Sík Sándor, Rónay György, Sárközi György, Keresztury Dezső,

Weöres Sándor, Radnóti Miklós, Dsida Jenő, a katolizáló Kodolá
nyi János, a Kanadába emigrált Tűz Tamás, a Párizsban élt Keszei
István és talán mindenekelőtt Pilinszky János munkásságára. Va
lójában ebben a körben van helyük azoknak a költőknek is, akik
többé-kevésbé elzárkóztak a tételes vallásosság és az egyházak ta
nításai elől, költészetükben mindazonáltal igen nagy szerepet töl
tött be a megváltás vágya, az istenkeresés vagy éppen az Istennel
folytatott párbeszéd és vita. Ady Endrére, Kosztolányi Dezsőre,

József Attilára gondolok, vagy olyan költőkre, mint Illyés Gyula,
Vas István, Juhász Ferenc. Számukra sem pusztán a keresztény
kultúrának volt ihlető ereje, hanem a krisztusi morálnak, az evan
géliumi tanításnak is.

A kereszténységgel vagy a katolicizmussal történő ilyen azono
sulás nem mindig jelenti azt, hogy a költő az egyházzal vagy ta
lán inkább így mondanám: az egyház látható arcával és intéz
ményrendszerével is azonosul. A vallásos hit nem ritkán is
tenkeresés, belső küzdelmek eredménye, megtorpanásokkal és ké
telyekkel jár együtt, és kereszténységét nem a doktrina feddhetet
lensége és az egyház iránt érzett töretlen hűség jelenti, hanem az
Istenbe vetett bizalom, a megváltás hite és reménye, az evangéli
umi erkölcsiség.

Hitelesen fejezi ki ezt a magatartást Babits már idézett Esztéti
kai katolicizmus című, a Nyugat 1933-as évfolyamában megjelent
írása, amelyben különben a Magyar Kultúra című folyóirat egy
bírálatára válaszolt, ez a bírálat ugyanis éppen az ő vallásosságát
és katolikus voltát kérdőjelezte meg. De idézzük Babits szavait:
"katolikusnak születtem, e vallás csamokaiban találkoztam és
küszködtem Istennel, kételyeimnek és legmisztikusabb reménye
imnek egyformán a katolicizmus adott először testet, színt, szava
kat. E színek és szavak nem maradhattak ki írásaimból: de más a
lírai vallomás, és más az egyházi hitvallás. Van-e mélyebb érzés,
mint ami Istenhez köt, akár hiszünk benne, mondhatnám, akár
nem? S a vers feladata minden mély emberi érzést kifejezni. De
nem okvetlenül feladata pozitív konfessziót tenni, nyilvános hit
vallást valamely egyház hittételei mellett. Erre az egyszerű és ha
gyományos próza (a hiszekegy prózája) alkalmasabb. (...) A kato
licizmus énelőttem az, aminek neve mondja: maga az általános
vallás, mindenütt és minden időkre érvényes; az egyetlen, mely
az emberiség vallásának nevét igényli; nem egy koré, tájé, fajé
vagy nemzeté; ellentéte a szektának és felekezetnek. Ez a vallás,
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Metafizikai és
spirituális ihletaz

irodalomban

amely mellett én szükségét éreztem nemegyszer nyilvánosan hitet
tenni, s amit katolikus bírálóm sokall vagy kevesell: mert nem
egyházi konfesszió. Szinte érzem égető kérdéseit: milyen viszony
ban állok a létező pozitív egyházzal? hívő vagyok-e vagy hitet
len? gyakorló vagy közömbös? Verseimben itt-ott kételyt, láza
dást, sőt tagadást lát. De melyik igazi katolikus az, aki kétellyel,
lázadással ne küzdött volna soha? A mi hitünk nem olcsó és nyu
godt; még maga Krisztus is elcsüggedt a keresztfán".

Végül a keresztény költészet talán leginkább átszellemült vál
tozata maga az imádság: a közvetlen odafordulás Istenhez, a hoz
zá intézett könyörgés, midőn a lélek felemelkedik teremtőjéhez,

és teljes mértékben átadja neki magát. Ez a költészet már transz
cendens magaslatokra jut el, és benső lényege szerint a misztiká
val érintkezik. Régi hagyománya ez a magyar költészetnek, Balas
si Bálint vagy Berzsenyi Dániel költői imáiban ugyanúgy megje
lenik, mint Babits Mihály (Októberi ájtatosság, Isten kezében, Mi
atyánk, Az elbocsátott vad, Jónás imája), Rónay György és Pilinszky
János költészetében. A magyar imádságos líra irodalmunknak egy
igazából még ma sem ismert terrénuma, amely meglepetésekkel
szolgálhat a katolikus irodalom kutatói számára is.

Kállay Miklós, a két világháború között tevékenykedő kiváló
és mára teljességgel elfeledett irodalomkritikus a Vigilia 1935-ös
évfolyamában megjelentetett egy tanulmányt (Metafizika az iroda
lomban s a magyar irodalom .rneiafizikúiíaneága"), amely némi elége
detlenséggel vetett számot azzal, hogy irodalmunk, legalábbis a
nagy nyugati irodalmakhoz képest, jórészt nélkülözi a metafizikai
és spirituális ihletet. Nos, úgy gondolom, hogy ezt a véleményt
igen sok irodalomtörténeti tény cáfolhatja. A régebbiek, Balassi
Bálint, Zrínyi Miklós, Berzsenyi Dániel, Vörösmarty Mihály, Ma
dách Imre, Vajda János mellett huszadik századi irodalmunk:
Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Juhász Gyula, Sík
Sándor, Tamási Áron, Dsida Jenő, Kodolányi János, Rónay
György, Pilinszky János és mások munkássága is amellett tanús
kodik, hogy a magyar irodalomnak van egy igen erős áramlata,
amelytől a legkevésbé sem idegen a metafizikai és spirituális ih
let, a transzcendens érdeklődés, sőt a misztikus tapasztalat.

Végül is a katolikus (keresztény) irodalom lehetséges és létező

fogalom, amelynek valódi irodalomtörténeti fedezete van, akár
.más eszmetörténetileg vagy kulturálisan megragadható irodalmi
áramlatnak. Amikor irodalmunk múltjával (és jelenével) számot
vetünk, gondolnunk kell erre az igazából széles mederben haladó
áramlatra is.
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