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A cseh katolikus irodalom szerves része a közép-európai katolikus
irodalmaknak, amely szintén része az európainak. Problémái roko
nak a közép-európai irodalmak hasonló irányultságú áramlatainak
problémáival, kérdésfeltevése, a világhoz való viszonyulása hason
ló az európai neokatolikus irányzatok kérdéseihez. A közép-euró
pai katolikus irodalmak problémáit a második világháborút köve
tően - ismét közös - történelmi sors határozta meg: a megszállt
közép-európai országokban politikai-ideológiai támadások közép
pontjába került, folyóiratait betiltották, kiadóit államosították,
könyveit bezúzták, képviselőit zaklatták, ellehetetlenítették, belső

vagy külső emigrációba kényszerítették (a csehben ez utóbbiakra
nem az emigráns, hanem az exuláns szót használják, hangsúlyozva
ezzel a szándékos elűzetést, s ezzel a jelzővel illetik a '45 utáni
külföldi cseh irodalmat is). Jan Zahradníőeket, a 20. századi cseh
költészet egyik legnagyobb hatású alakját (műveit olyan jeles köl
tők, mint Márton László, Tóth László és Vörös István fordították
magyarra) vatikáni ügynöknek kiáltották ki, és 1952-ben tizenhá
rom évi börtönbüntetésre ítélték, ahonnét súlyos betegen, halála
évében szabadult. Jan tep író és kritikus 1948-ban, a kommunista
hatalomátvétel évében kényszerült hazáját elhagyni, és az 1951-55
közötti időszakot leszámítva, amikor a müncheni Szabad Európa
Rádió munkatársaként dolgozott, Párizsban élt feleségével, a néhai
Ch. Du Bos lányával, s 1974-ben bekövetkezett halálakor apósa
mellé, annak Celle St. Cloud-i kriptájában tem ették el.

Ilyen politikai-társadalmi viszonyok között a rendkívül ígérete
sen induló közép-európai katolikus irodalmi irányzatok fejlődése

lehetetlenné, sőt puszta létük is kérdésessé vált. A kommunista
kultúrpolitika nemcsak a katolikus irodalmak élő képviselőit ül
dözte, hanem a kézikönyvek és tankönyvek lapjairól is száműzte

a már elhunyt alkotókat, mi több, tiltotta a velük kapcsolatos bár
miféle irodalomtörténeti reflexiót is. Rendszeres és folyamatos
könyvkiadás, kritika, irodalomtörténetírás és hagyatékgondozás
híján írói életművek szóródtak szét, semmisültek meg és tűntek

el. Csupán századunk utolsó évtizede hozott változást ebben a
kérdésben Csehországban is: 1990-től fogva mondható, hogy az
irodalomtörténetírás megkísérli föltárni a cseh katolikus irodalom
legfontosabb tényeit, megrajzolni legjelentősebb egyéniségeinek
művészi portréit, s az íróasztalfiókban maradt alkotások megje
lentetésével, a régebbi művek újrakiadásával elérhetővé tenni a
szélesebb olvasóközönség számára e művek egy részét. A legú-
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jabb cseh irodalmat bemutató kétkötetes lexikonból már nem hi
ányzik sem J. Deml, sem J. éep neve} s az 199O-ben alakult Sou
vislosti (Összefüggések) című katolikus folyóirat kezdettől fogva
a katolikus irányultságú cseh és világirodalom megismertetését
tűzhétte ki céljául.

A cseh katolikus irányultságú irodalom története mintegy száz
évre nyúlik vissza: formálódása századunk első évtizedére tehető.

[akub Deml Notantur lumina című kötetének egyházi jóváhagyásá
ért már 1906-ban a brünni püspöki konzisztóriumhoz fordult 
hiába. Az óvatos egyházi hivatalt képviselő R. Suderla és Or. J.
Hodr válaszlevelében őszintén beismerte, hogy a kérés tárgyát ké
pező versek mondanivalója rejtve maradt előtte, ám mivel egyhá
zi szempontból kivetnivalót nem találtak bennük, ezért olyan ál
láspontot alakítottak ki, hogy jóváhagyásukat ugyan nem adják a
kötetre, ám "nem is tagadják meg tőle". Ehelyett a szerző, neve
zetesen Oem! ítélőképességére bízzák annak eldöntését, hogy
"hozzájárul-e e versek kiadásával a jó dolgok előrelendítéséhez/C

A cseh katolikus irodalom képviselői - amint az a fentiekből is
nyilvánvaló - kezdettől fogva kemény küzdelmet folytattak az
egyház belső nyilvánosságának jóindulatáért. Természetesen nem
csak a belsőért. hanem a külsőért is, azaz a katolikus hívek tet
szésének elnyeréséért is. A cseh és a szlovák katolikus sajtó két
világháború közötti híradásaiból kideríthető, hogy a cseh katoli
kus írók, költők, többek között [aroslav Durych is, sokszor kedve
zőbb fogadtatásra találtak a szlovák katolikus olvasóknál, mint
odahaza. Pedig a cseh katolikus irodalom sem eszmeiségét, sem
formavilágát tekintve nem nélkülözi a hazai előzményeket.A ha
zai impulzusokat elsősorban a cseh szimbolista költő, Otokar Bfe
zina személyisége és művei jelentették, akinek metafizikai indítta
tású költészete hatását tekintve túlnőtt a cseh irodalom keretein
és időbeli korlátain, s mindmáig foglalkoztatja a fiatalabb iroda
lomtörténész-nemzedéket.3 A cseh katolikus irodalom Brezinán
keresztül kapcsolódik a nyugat-európai modernizmus és szimbo
lizmus költői hagyományához is.

A cseh katolikus irodalom a múlt század nyolcvanas éveitől a
cseh szellemi életben fokozatosan tért nyerő pozitivizmus gondo
latrendszere ellenében formálódott. Ez az az eszmerendszer,
amelynek segítségével T. G. Masaryk leszámolt a cseh poszt- és
pszeudoromantizmussal, s amely az államfordulat után, az első

Csehszlovák Köztársaság létrejöttével az új országhatárokon belül
az állami ideológia szintjére emelkedett.4 Ami azonban hasznos
nak bizonyult a nemzet szellemi élete szempontjából a 19. szá
zadban, az meglehetősen anakronisztikusan hatott a 20.-ban.

A katolikus irodalom azonban nemcsak eszmeileg állt távol a
köztársaság hatalmi középpontjától, hanem földrajzilag is. A cseh
katolikus irányultságú irodalom képviselői - többnyire - mor
vaországiak voltak: ott nevelkedtek, s számosan közülük életük
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nagy részét is szűkebb pátriájukban élték le. Ezért a helyhez, a
tájhoz való kötődés érezhető például Deml vagy akár Zahradní
cek költészetében is (Lásd Zahradnícek itt közölt, Deml tájszemlé
letéről szóló rövid esszéjét.) A regionalizmus magában rejtheti a
marginalizmus veszélyét is, ámde ez nem mindig törvényszerű.A
cseh katolikus irodalomnak talán éppen e távolságtartás által si
került szembehelyezkednie a masaryki történelem- és kultúra
koncepcióval. Mert míg Masaryk a cseh nemzet és kultúra fejlő

dését a huszitizmus-felvilágosodás-pozitivizmus eszmevonulatá
hoz kötötte, addig a katolikus irányultságú írók inkább a huszi
tizmus előtti középkori Csehország és a barokk irodalmi hagyo
mány folytatóinak vallották magukat.

A cseh katolikus irodalom olyan társadalmi közegben formáló
dott, amely meglehetősen gyanakvóan tekintett egy olyan irány
zatra, amelyet nemzetietlennek, Habsburg-pártinak, sőt monar
chistának tartottak még a két háború közötti demokratikus Cseh
szlovákiában is. Hiszen az osztrák uralkodóházat és a katolikus
egyházat a masaryki történelemszemléletnek megfelelően a cseh
nemzeti fejlődés és nyelv legfőbb ellenségének tartották. Ezért az
után a cseh katolikus írók kifejezetten törekedtek arra, hogy mű

veikben is tanúbizonyságát adják nemzet iránti hűségüknek. A
katolicizmus hasonló elemeit emelték ki és hangsúlyozták, mint a
John Henry Newman bíboros körül formálódó Oxford-mozgalom
képviselői: azonosították a protestantizmus megjelenése előtti erős

állammal, a nemzeti szentek és vértanúk galériájával, a szakrali
tás földi megnyilvánulási formájával. Ezért fordultak a cseh kato
likus művészek oly határozottan a nemzet középkori hagyomá
nyai felé, ezért születik újjá a hagiográfia, ezért fejlesztik tovább a
romantikus történelmi elbeszélések és regények műfaját. Ez utób
biak egyik legnagyobb mestere Jaroslav Durych, aki számos elbe
szélésében eleveníti meg a cseh középkort, s legfontosabb regé
nyei a harmincéves háború korában játszódnak. Nem tekinthető

véletlennek az sem, hogy Durych jelentős történelmi eseményhez,
a németek 2. világháború utáni kitelepítéséhez rendeli 20. századi
hősének sorsát is.

Az emberi létezés értelme az a kulcsfontosságú probléma,
amely a 30-as évektől meghatározza a cseh katolikus irodalom
profilját is. A katolikus irodalom legjelesebb alkotói a konfesszio
nalitás korlátain átlépve egyre határozottabban teszik föl az em
beri egzisztencia értelmére irányuló kérdést. Erre példa az össze-.,
állításunkban szereplő Cep- és Dernl-elbeszélés éppúgy, mint
Durych egzisztencialista ihletettségű, az 50-es években született
novellája. Az elsőben jellegzetesen 20. századi témaként vetődik

föl a világ szubjektum általi meghatározottsága, amikor a lélek a
világban (a tóban, az égben, az erdőben, a virágokban) saját szo
rongásának és rettenetének Gorgó-főjét megpillantva halálba der
med. [akub Deml elbeszélésében szintén a halál mérlegén mért
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élet értéke áll a középpontban, és mivel a filozófiai tanítás szerint
az emberi lét értelme csak határhelyzetekben nyilvánulhat meg,
hát mesterséges I/határl/-helyzetbe kényszeríti magát Durych
egyes szám első személyű elbeszélője is, hogy a I/határhelyzetben
levés" tudatos vállalásával adjon választ az önmaga egzisztencia
jának értelmére kérdező ember. Egy elpusztult országrészbe. vá
kuumba lép a főszereplő, hogy önkéntes áldozathozatallal tegye
jóvá az elkövetett bűnöket, önkéntes áldozatul kínálkozik, hogy
Csehország hagyományosan két nemzetét, a csehet és a németet
nem kibékítse, hiszen arra nincs remény, csupán megbékítse egy
mással. Mégpedig a hit és a szenvedés közösségének a jegyében.

A filozófiai reflexió és a katolicizmus termékeny szövetségének
köszönhető az a fajta magas színvonalú esszéirodalom is, amely
nek itt csupán egyik, ám egyik legjobb darabját közöljük. A filo
zófiai-vallási ihletettségű szépirodalmi esszé olyan jeles képviselő

it hallgattatták ~l a háború után, mint Jan Zahradníéek, [akub
Oeml vagy Jan Cep. (Az ő esszéjét terjedelmi okokból egy későb

bi számunkban közöljük.) Az említett szerzők művészet és hit, fi
lozófia és művészet, katolicizmus és irodalom kapcsolatára irá
nyuló reflexiói szolgálnak bizonyítékul arra, hogy egy közép-eu
rópai nép alkotói hogyan illeszthetik szervesen nemzeti kultúrá
jukba a keresztény hagyomány és az európai műveltség minden
fontos elemét.

A cseh katolikus művészek megbecsült személyiségei voltak ko
ruk irodalmi életének.. Sokukat személyes barátság fűzte a cseh
irodalom másik fő irányának képviselőihez. (Jan Cep és a két vi
lágháború közötti cseh irodalmi élet legjobb kritikusának, F. X.
SaIdának az egymást kölcsönös barátságukról és megbecsülésük
ről tanúskodó levelei nemrégiben láttak napvilágot./

A cseh katolikus irodalom utóéletében az 1989/90-es rend
szerváltozás létfontosságúnak bizonyult, hiszen a tudományos
történeti kutatás és rendszerezés megkezdését eredményezte. A
katolikus irányultságú irodalom továbbélése szempontjából is
fontos a fenti időpont, hiszen ettől fogva mondható el, hogya ka
tolikus irodalmi hagyomány az élő művészi nyelv és a nyilvános
irodalmi élet részévé vált. Ennek egyik bizonyítéka a mai legif
jabb költőnemzedékhez tartozó Petr Borkovec művészete, aki a
már említett Souvislosti katolikus szépirodalmi lap közeli munka
társa. Költeményei, akárcsak a cseh műfordítók legjelesebbjeit fel
vonultató válogatásunk többi darabja, bizonyítéka a katolikus,
metafizikai, egzisztencialista irányultságú művészet létjogosultsá
gának a harmadik évezred küszöbén.
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