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A '20-as évek második felétől lassan megváltozott a hazai konzer
vatív kultúrszemlélet. A korábbi években uralkodó harcos kultúra
modell észrevehetőenmódosult.' Korábban az irodalom, a sajtó, de
egyéb művészeti ágak is háborús terepnek minősültek,amelyen en
gesztelhetetlen harc folyt a keresztény és a liberális eszmék képvi
selői között, Ez a küzdelem ekkor ironikus bizalmatlansággá szelí
dült. A változásban nem csak a mind súlyosabb társadalmi problé
máknak volt szerepe. Konzervatív körökben ráébredtek arra, hogy
nyitottabban kell újra értékelni a hagyományokat, csak így lehet a
jelen számára is értékeket felmutatni. (Iellemző, hogy a pályakezdő

SíkSándor például a jó szándékú, de másodlagos tehetségű Mind
szenty Gedeonról írta első irodalomtörténeti munkáit.' utóbb azon
ban Ady korszakos nagyságát is felismerte, az Életet párbeszédes
szellemben szerkesztőAndor Józsefnek pedig újra meg újra méltat
lan támadásokkal kellett szembenéznie.):' Trianon következményei
ért konzervatív oldalról még évekig a liberalizmus eszméit vallókat
tették felelőssé, de a '20-as évek közepétőlmind erősebb lett annak
igénye, hogy tisztázni kell a kultúrának a nemzet fejlődésében és
erősödésében betöltött szerepét, s ennek során akadozva ugyan, de
megindult egyfajta integrálódás. Ebben óriási volt a Magyar Szemle
szerepe. hiszen Szekfű Gyula az alkotó értelmiség egészét igyeke
zett benne megszólítani: " ...a művelt értelmiség csak központi bázis
lehet, melyről mondanivalóinkat a nemzeti társadalom minden ré
tegébe elvezessük"."

1928 februárjában a Felsőoktatási Egyesület vezetői felkeresték
Klebelsberg Kunó kultuszrninisztert, akit programja megvalósítá
sa közben számtalan támadás ért. Az üdvözlések után Klebels
berg a többi között ezeket mondta: "Hiába emelgeti fejét a tudat
lanság, a rosszakarat és a politikai intrika, nem riadok vissza, a
jövőben is rendületlenül megyek tovább azon az úton, amely, úgy
érzem, Magyarország üdvének és feltámadásának útja."

Ezen a találkozón hangzott el az a mondat, amelynek megfo
galmazásától a konzervatív kultúrszemlélet változását számíthat
juk: "A magyarságot csak a kultúra tarthatja fenn." Mintha erre a
gondolatra rímelt volna Tóth László, a Nemzetí Újság főszerkesz

tője figyelmeztetése: "A régi elmúló világ és a kialakuló új világ
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mezsgyéjén a meghasonlott mai ember áll, aki a romokból szédü
lő fejjel emelkedik föl, de nem tudja, mihez kezdjen, és merre
menjen." Finom, de elég érthető metafora kíséretében fejtette ki,
hogy régen, amikor a pacsirta letekintett a magasból, békésen
dolgozó embereket, idilli tájat, derűs érzelmeket láthatott. Most
viszont keserű, rongyos lényeket vagy újgazdagokat, akik azon
ban "nem találják többé a megelégedettség egyszerű örömét". Az
irodalomban és a művészetben véget ért tehát egy korszak - így
Tóth László. Bonyolult világban bonyolódnak az érzelmek is, s az
ezeket áttételesen ábrázoló művészetek is. A múlt irodalma mara
dandó értékrendet mutatott, s értékei nyilván mit sem változtak,
a világ azonban megromlott, az érzések elsekélyesedtek. Ebben a
környezetben az írók sem tehetik meg - fejtegette, hogy szépnek
festik a rútat, igaznak a hamisat. Az irodalom és a sajtó nem
hunyhat szemet a végzetes társadalmi igazságtalanságok fölött,
hitelesen kell ábrázolnia azokat. Az igazi írónak azonban nem
csak a kereszthordozó életformát kell megmutatnia, hanem azt is,
amelyet Krisztus ígért meg a benne hívőknek. Az irodalmi alko
tásokban mindig is küzdött egymással a jó és a rossz, az írónak
tehát nem szabad visszariadnia attól, hogy hitelesen ábrázolja e
küzdelmet. Arra azonban ügyelnie kell, s erre hite is kötelezi,
hogy az igazság nem bukhat el, a bűn pedig nem győzedelmes

kedik végérvényesen.
Hasonló szellemben fejtette ki véleményét Alszeghy Zsolt, a ki

váló irodalomtörténész a megújuló kritikai magatartás lényegéről.

Sokáig az volt a kritika vezető szempontja, vajon a műalkotás té
mája megfelel-e a hitelveknek, s eközben például a katolikus kri
tikusok másodlagos szempontnak vélték a művészi megformálást.
A jó kritikusnak három tényezőre kell mindig figyelnie - így AI
szeghy: a lélekre, a tartalomra és a formára. Ellensúlyozhatja-e a
világnézet a művészi fogyatékosságokat? - vetette fel a kérdést,
s úgy próbált válaszolni rá, hogy a katolikus kritika vezérlő elvé
nek a szépséget nevezte meg: ennek kell a véleményt lendítenie,
s ebben a vonatkozásban nem ismerhet tabukat. "Mi tehát a kato
likus kritika? - kérdezte végül - Művészi és világnézeti hitval
lás, melyet a meggyőződés tisztasága és megvesztegethetetlensége
diktál. Hitvallás, amely előtt tisztelettel kell meghajolnia minden
kinek..."

A művészeti szempontokra figyelmező, a szépséget különös
beleérzéssel figyelő értékelő kritikai magatartás megfogalmazása
új jelensége a konzervatív, de kivált a katolikus irodalomnak,
amelynek ítészei korábban csak a műalkotás tartalmi vonatkozá
sait elemezték. Azt is sejteni lehetett, hogy ennek az igénynek
egyértelmű kinyilvánítása lezárja a 20. századi magyar katolikus
irodalom történetének egyik szakaszát, s kiszélesíti az iroda
lomértelmezés és -szemlélet lehetőségeit.

Ez a folyamat természetesen meglehetősen lassan teljesedett ki.
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SSfK Sándor: Gárdonyi,
Ady, prohászka. Szent
István Társulat, 1929.

Harcok a konzervatív
irodalomban

Mindenekelőtt szembesülni kellett a közelmúlt konzervatív szel
lemiségével. Erre jó alkalmul szolgált Prohászka Ottokár - kinek
1927-ben bekövetkezett halála is az előző korszak végét jelképezte
- műveinek tizenhat kötetes kiadása 1928-ban. Az ő szellem
isége, lelki gazdagsága egy ideig meghatározója maradt e most
induló új korszaknak is. Nem véletlen, hogy két évvel halála után
már megjelent róla Sík Sándor kitűnő könyve,5 amely már csak
azért is különleges figyelmet érdemel, mert egymás mellett, nagy
megértéssel mutatta be a két hajdani ellenfél, Prohászka Ottokár
és Ady Endre pályáját, és példaszerű elemzésekben igazolta, hogy
a maguk módján mindketten koruk megújítói voltak. Prohászka
persze nem mint szépíró maradandó, a Magasságok felé tárcái, az
Útirajzok és Naplók bizonyára nem érnek fel legjelentősebb lelkisé
gi műveivel és elmélkedéseivel. Viszont alapvető szerepet játszott
a magyar lelkiségi irodalom nyelvének korszerűsítésében,s annak
szemléletébe - néha konzervatív körökben is ellenkezést keltve
- emelte be a természettudományok akkori új megállapításait.

Az irodalomszemlélet lassú megújulása, a kritikusi magatartás
módosulása olykor indulatoktól sem mentes veszélyérzetet keltett
a magukat öntudatosan katolikusoknak mondó írók táborában. A
Nemzeti Újság már 1928-ban felvetette, hogy a katolikus iroda
lom képviselőinek közös táborba kellene szerveződniük. Az Or
szágos Pázmány Egyesület, amely az elmúlt évtizedekben össze
fogta a katolikus írókat és újságírókat, elöregedett, működési te
rülete és hatása egyre kisebb körre korlátozódott. 1929-ben Vass
József, az agilis népjóléti miniszter került elnöki tisztébe. Első in
tézkedésével közös táborba szervezte a vidéki és fővárosi katoli
kus írókat, akik az év márciusában tartották bemutatkozó estjüket
a Vigadóban. Az eseményen jelen volt Serédi Jusztinián, a püspö
ki kar számos tagja és az arisztokrácia több jeles képviselője. "A
Pázmány Egyesületnek az a hivatása - írta az esemény jelentősé

gét méltatva a Nemzeti Újság (1929. március 13.) -, hogy a napi
újságírás, vagy a vidéki irodalom eddig ismeretlenségben dolgozó
névtelenjeit napirenden tartsa, és hogy egy-egy adandó alkalom
mal, egy évben lehetőleg többször, de legalább egyszer, itt, a fő

városban és a vidék nagyobb empórumaiban is megmutassa őket

a közönségnek, büszkén, azzal a jogos büszkeséggel, amely a
gyertyafényt az Evangélium szerint sem szokta véka alá rejteni."
A cikkíró fölvetette azt a kérdést, vajon életképes-e még a katoli
kus irodalom. Úgy vélte, csak akkor lehet az, ha az értelmiség
egyben mecénása is lesz, megvásárolja az írók könyveit, a szegé
nyebb nagytömegek pedig a "szeretet apró filléreivel" támogatják
munkásságukat.

Vass József részben ennek a kívánságnak valóra váltásáért
ugyanebben a hónapban értekezletet hívott össze, amelyen a ka
tolikus könyv sorsa került terítékre. Jelen voltak a katolikus ki
adók vezetői, a katolikus nyomdák irányítói és a fővárosi, vala-
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Egyetemesség és
hazafiság

mint a vidéki katolikus irók. Hindy Zoltán képviselő azt szorgal
mazta, hogy a vallásos kiadóknak sokkal több magyar katolikus
író könyvét kellene kiadniuk. Erdősi Károly e kiadók képviseleté
ben viszont arra hivatkozott, hogy sok az író, de kevés a kiadó,
és azok is anyagi nehézségekkel küzdenek. Azt javasolta: a kato
likus írók járuljanak hozzá a kiadási költségekhez, a közkönyvtá
rak pedig rendeljenek több katolikus könyvet. Bár sok közéleti ki
tűnőség szólalt fel a tanácskozáson, annak eredménye igen sze
rény volt, hiszen a résztvevők többsége óvatosan fenntartásait
hangoztatta, az írók pedig inkább vágyálmaikat fogalmazták meg,
ostorozva a közönség közömbösségét, sürgetve, hogy a kormány
nagyobb összegeket utaljon ki a katolikus könyvkiadás céljaira.

A veszélyérzetet jelezte az is, hogy a mindinkább visszaszoruló
konzervatív irány több szélsőséges elveket valló képviselője meg
lehetős hévvel bírálta az új irodalmi irányzatokat, s elsősorban a
magyar "mesélőkedv" kiapadása miatt búsongott. Kincs István
kőszegi plébános keresetlen egyszerűséggel így jellemezte a 20-as
évek végének irodalmi közállapotait: "A ma irodalmát az izrnu
sok, a jelszavak végzetes elszaporodása jellemzi. Különféle irá
nyok, hangzatos elméletek, divatos meglátások, s közben elsikkad
a művészet, a nemzeti lélek... Nem elég tollal a sarat magasra
fröcskölni, hogy valaki maradandót alkosson." (A Magyar Szem
le, az Alkotmány, az Élet és a Nemzeti Újság hajdan oly népszerű

elbeszélője ekkorra már meglehetősen kívül rekedt az irodalmon,
s gazdasági elképzelései megvalósításának szentelte szabadidejét.)

A védekezés jeleként újra meg újra felmerült, hogy a kozrno
polita, hazafiatlan irodalmi irányzatok között egyedül a katolikus
líra lehet hazafias. Kozmopolita, nemzetközi legfeljebb egy tudós
lehet, az író sohasem, fejtegette Márkus László (Nemzeti Újság,
1930. január 26.) Ignotusnak a Nyugattal történt szakítása után,
amely nagy szenzációja volt az irodalmi életnek. "Csakugyan a
Nyugat sugározta egy ideig azokat a hatásokat - írja, amelyek a
publikum egy rétegében a nemzetköziség sznobizmusát, a Művelt

Nyugat imádatát és ezzel együtt minden magyarság fölényes le
kicsinylését termelték ki. Ebben a sterilizáló, meddősítő hatásban
torzult el Ady poézise nemzetietlenné, s vált abban a pillanatban
művészietlenné, s a doktriner dilettánsoknak ez a sznob közönsé
ge, amely ma is nosztalgikus megértéssel vonaglik minden külföl
di felé, a magasabbrendűség kényes tartózkodásával zárkózik el a
magyar értékektől... Holott a Nyugat azért lett, mert voltak írók,
akik a megmerevült művészi formák ellen kezdték forradal
mukat, és ezeket azért rugalmasabbakká eleveníteni, hogy a nyu
gatról jött és magyarrá áthasonított eszmék e megújult formákba
beleférjenek."

A katolikus líra önmeghatározásában is fontos szerepe lett a
nemzeti érzésnek. Brisits Frigyes A katolikus líra című cikkében
(Nemzeti Újság, 1928. december 25.) megkísérelte összeegyeztetni
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az egyetemesség és a hazafiság fogalmát. Úgy fogalmazott, hogy
a magyar katolikus lírikusok hangja "nemcsak metafizikailag, ha
nem történelmileg is igen mély és széles távból zeng fel"/ ám né
mi óvatossággal hozzátette, hogy "a modem magyar költészet fá
jának nem a leghatalmasabb ága a katolikus líra". Nem csodál
kozhatunk ezen a mértéktartáson, hisz az általa említett költők 
Harsányi Lajos, Sík Sándor, Gáspár Jenő, Mécs László, Kocsis
László, Németh lstván, Mentes Mihály, Pakocs Károly - valóban
nem tartoztak a kor magyar lírájának élvonalába. Sík Sándor volt
az egyetlen, kinek költészete megújulást ígért, Harsányi Lajosé
mintha megrekedt volna vidéki környezetében, Mécs László fö
lösleges modorosságokat vett föl, s inkább közönségsikerre, sem
mint elmélyülésre törekedett, a többiek pedig nem voltak újító
költők, inkább a konzervatív hagyományokat variálták.

Történtek olyan kísérletek is, hogy a katolikus irodalom termé
kei szélesebb körhöz jussanak el. Nemcsak a kiadást és az olvasó
kat igyekeztek megszervezni különféle egyesületek, hanem egyes
folyóiratok külseje is megváltozott, szerkesztőik a modem nyom
datechnika alkalmazása révén keltettek figyelmet, reméltek rokon
szenvet. Teljesen újjá alakult például a Mária Kongregáció című

lap, amely a Magyar Kultúra előhírnöke volt. A modernebb külső

azonban nem jelentette a tartalom változását, ritka irodalmi pub
likációi inkább a lelkes dilettantizmus jegyében születtek.

A katolikus irodalom önmeghatározásának fontos eleme lett
ezekben az években annak hangsúlyozása, hogy csak ez az iroda
lom képes a széles néprétegek lelkében igazi, bensőséges életérté
ket kialakítani. Az irodalom fogalmát ezért szélesebben értelmez
ték a megszokottnál, annak mind fontosabb tartománya lett a
szentek életének, legendáinak novellisztikus feldolgozása. A szen
tek életének különféle feldolgozásai a kalendáriumok és a Szerit
írás mellett mindig kedvelt olvasmányok voltak. Mát irodalmuk
hajnalán készültek olyan kódexek (például az Érdy és a Debrece
ni), amelyek szinte kizárólag a szentek élettörténeteit és csodáit
tartalmazták. 1900-ban jelent meg Dedek Crescens gyűjteménye a
szentekről, ez azonban a húszas évek végén már könyvritkaság
nak számított. Az új/ várva várt Szentek életét 1932-ben Schütz An
tal szerkesztésében adta ki a Szent István Társulat (Balanyi
György, Sebes Antal, Szamek József és Tomek Vince piaristák ír
ták még fejezeteit). A szerkesztő hangsúlyozta, hogy munkájuk
természetesen hitbuzgalmi célzattal készült, azaz lelki okulást
nyújt és tökéletesedésre indít, de arra is törekedtek, hogy hőseik

mögé szélesebb és hitelesebb kortörténeti hátteret rajzoljanak föl,
ügyeltek a történelmi hitelre és az irodalmi megfogalmazás szép
ségére is. Lelkesülten fogadta és méltatta a katolikus kritika Tor
may Cecile 1930-ban megjelent Kis magyar legendáriumát, amelyből
tízezer példányt ingyen kaptak a katolikus diákszervezetek. Tor
may Cecile komoly forráskutatásokat végzett, s hogy a korhűség

367



A Magyar Szemle
szerepe

követelményének is megfeleljen, alaposan áttanulmányozta a
nyelvemlékeket. Kállay Miklós elsősorban azért érezte sikeresnek
vállalkozását, mert elkerülte a "kenetesség" veszélyét, és igyeke
zett modem magyar nyelven tolmácsolni szentjeink legendáit:
"Az a magyar nyelv, amelyen Tormay Cecile a Szent István legen
dakört magyar nyelven megszólaltatja, nemcsak élő, zengő szép
ségű, plasztikus hajlékonyságú magyar nyelv, de benne van a kö
zépkori kolostori latinság minden fordulata, egész naiv egyszerű

sége és bájos tudálékossága." (Nemzeti Újság, 1930. VI. 19.)
Figyelemre méltó új szempontja a katolikus irodalomnak a mű

vészi nyelvhasználat igénye. Mind nagyobb méltánylással fogad
ták azokat a kísérleteket, amelyekben tájnyelvi vagy rétegnyelvi
elemek bukkantak fel. Az egri költőpapok 1931-ben megrendezett
budapesti irodalmi estjét persze más szempontok alapján aligha
lehetett volna pozitívan értékelni, bár a városnak jelentős katoli
kus irodalmi hagyományai voltak (Danielik János, Tárkányi Béla,
Mindszenty Gedeon). Az egri Petró József rendezte sajtó alá ezek
ben az években Pázmány Péter prédikációinak gyűjteményét, s
ezzel is az volt egyik célja, hogy Pázmány "zamatosan magyar
nyelvét" ismét az irodalmi köztudat és nyelvhasználat szerves ré
szévé tegye.

A Pázmány Egyesület nem csak akiadáspolitika megváltozta
tásával és a vidéki kezdeményezések támogatásával igyekezett
szolgálni a katolikus irodalom megújulását. 1932-től mind komo
lyabban szorgalmazta ügyvezető alelnöke, Hindy Zoltán, hogy a
katolikus írók kivétel nélkül tartsanak lelkigyakorlatot, mert "az a
szent tűz, amely ott lobog lelkünkben Anyaszentegyházunkért, el
nem alhatik soha. E szent tűz éltetője és az itt-ott talán ellankadó
hitéletnek pedig legkitűnőbb élesztő eleme: a lelkigyakorlat". A
katolikus írók és újságírók egy része be is vonult a Manrézába.
Ott-tartózkodásuk költségeit az Egyesület állta. A lelkigyakorlatok
során az elmélkedéseket tartó atyák olyan példákkal szolgáltak,
amelyek azt bizonyították, hogy a nagy lelki emberek mindig ha
tottak az írókra és az irodalomra. Szívesen idézték Don Boscót,
akinek jelentős része volt abban, hogy Victor Hugo halálos ágyá
hoz papot kért.

E fokozatos szemléletváltás és a szélsőséges konzervativizmus
visszaszorulása két okra vezethető vissza. Egyrészt a Magyar
Szemle működésére, másrészt a francia irodalmi hatások fokozott
érvényesülésére.

Bár a Magyar Szemle nem közölt szépirodalmi műveket, igye
kezett minden művészi törekvésről hírt adni. Színvonalas tanul
mányokban tekintették át szerzői az irodalom, a képzőművészet,

a zene és a mozi figyelemre méltó alkotásait és ezek hatását. A
folyóirat kitekintett a kisebbségi magyarság helyzetére és művészi

törekvéseire is. Konzervatív nézőpontból, de értékközpontúan.
Szekfű Gyula folyóiratának kivételesen fontos szerepe volt abban,
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hogy a konzervatív szemléletű értelmiség befogadta a Nyugat ne
vével jelzett irodalmi törekvéseket, s abban is, hogy az úgyneve
zett második nemzedék ízlésváltását is méltányolta. Ez a közvetí
tő szerepe a kor egyik legjelentősebb szellemi műhelyévé avatta,
nem véletlen, hogy az esszéírók szívesen vállalták hasábjain a fél
múlt elfogulatlan értékelését. Így például Halász Gábor - Farkas
Gyula hasonló tárgyú tanulmányát követően - Harsányi Kál
mánról rajzolt beleérző portrét," kifejtve, hogy e jeles tehetség ma
gányra volt ítélve, mert nem csatlakozhatott egyik táborhoz sem,
jóllehet ízlése inkább a konzervativizmushoz vonzotta volna, ám
így vélekedett róluk: "Csupán fenntartó, nem teremtő erők, sőt

ma már ez az érdemük is lejárófélben van, mert amihez oly szí
vósan ragaszkodtak, azt nincs miért fönntartani többé; ami jó volt
benne, az úgyis megmaradt, nélkülük tisztábban maradt volna
meg, mint velük" (1908). A '30-as évek második felében egyre
másra jelentkeztek a harmadik nemzedék esszéírói is (Sőtér Ist
ván például mélyen szántó tanulmányokat közölt Babitsról és a
Jónás könyvéről)/ ami azt jelezte, hogy a szemle mindvégig kitar
tott céljai megvalósítása mellett.

Intenzíven igyekezett kirajzolni az új magyar líra térképét is a
folyóirat. Várkonyi Nándor a háború utáni magyar költészetről írt
"beszámolójában"s. Érezhető rokonszenvvel szólt Kassák újító tö
rekvéseiről is, az új költői nemzedékről is, s külön méltatta Remé
nyik Sándort, Mécs Lászlót, s jó érzékkel emelte ki a nemzedék
legtehetségesebbjeit: Szabó Lőrincet, Erdélyi Józsefet, Illyés Gyulát
és Marconnay Tibort. Rendszeresebben méltatta a fiatal lírikuso
kat Bisztray Cyula." Bodnár Zsigmond nyomán a kultúra fejlődé
sét emelkedés és süllyedés hullámvonalaiként írja le, melyben a
Nyugat nagy nemzedéke a hullámhegy, a következő generáció vi
szont új hullámvölgy lejtőjére került.

Bisztray Gyula sokkal ígéretesebbnek látta az új magyar pró
zát'", amelyből Nyírő Józsefet, Tamási Áront és Kodolányi Jánost
emelte ki, mint Móricz méltó folytatóit.

Mire Babits Mihály és Móricz Zsigmond felvonultatták antoló
giáikbanll a második nemzedék költőit és elbeszélőit, a Magyar
Szemle már többükről alapos, részletes méltatást adott. S bár a
Magyar Kultúra szemleírója'f éles bírálattal illette Babits gyűjte

ményét, elismerte a benne közöltek egy részének tehetségét. Hi
ányérzete nyilván abból adódott, hogy nem szerepeltek benne
azok a lírikusok, akik nem "egy osztály vagy az intellektualizmus
vagy az artisztikum néhány vonására »specializálták magukat«,
hanem hangot adnak minden emberi életérzésnek". S hogy mind
járt körképet is adjon a lap ezekről az írókról, ugyancsak Ijjas An
tal tollából lelkes méltatást közölt irodalmunk "egyik legkülönö
sebb és legkevésbé méltatott tüneményéről," a dunántúli iroda
lornról':', amely immár nem regionális, hiszen olyan alkotók fém
jelzik, mint a "hihetetlen hajlékonyságú" elbeszélő, Kincs István
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és a "meteorszerűen felvillanó" Harsányi Lajos. Ijjas névsorában
még olyan költők szerepelnek, mint Mentes Mihály, Finta Sándor,
Ősz Iván, Bárdosi Németh János, Székely László, Pável Ágoston,
Rozman József és Kocsis László, a prózaírók közül pedig Dénes
Gizella, Váth János, Toronyi István, Rák István. Valamennyien a
tisztes középszert jelentik, de Ijjas szerint könnyen megegyezésre
juthatnának "egy egységes katolikus irodalompolitika tekinteté
ben". Ez azonban - szerencsére - nem következett be. Sem ek
kor, sem akkor, amikor Mécs László köré gyűltek írótársai, és ve
zéri szerepre ösztönözték.

Szemléleti változás Az elméleti írásokban egyre gyakrabban vetődött fel annak
igénye, hogy műfajilag gazdagítani kellene a keresztény prózát.
Legtöbb művelője ugyanis Mikszáth és Gárdonyi modorában írt
elbeszéléseket, regényeik pedig alig találtak olvasókra. Üdítő ki
vételként 1928-ban jelent meg Erdősi Károlynak, a Szent István
Társulat agilis igazgatójának Napsütéses Indiában című könyve, a
katolikus szellemű útleírás első igazán rangos hazai darabja. Jel
lemző népszerűségére, hogy öt kiadást ért meg. Ez lett amintája
annak a missziós könyvsorozatnak, amelyet a '30-as évek végén a
ferencesek adtak ki: írástudó magyar misszionáriusok benyomá
sairól. Erdősi Károly könyve irodalmi érték is, hitelesen mutatja
be a hinduk, buddhisták és mohamedánok vallási és mindennapi
életét, szokásait.

Míg a század elején a katolikus irodalomnak az iroda
lomtörténet és a hagyományok iránt érdeklődő tagjai csak a múlt
század kifejezetten katolikus íróit tekintették elődeiknek, a '20-as
évek végén és a '30-as évek kezdetén változik a kép, egyre több
jeles író életművére terjedt ki a figyelem, s ezekben az érzéke
nyebb irodalomtörténészek a lelkiségnek olyan új, egzisztenciális
tartalmait fedezték fel, amelyekre korábban alig-alig figyelt kato
likus részről bárki is. Már a '20-as esztendők végén megkezdő

dött az elfelejtett írók felfedezése és újraértékelése. Döbbenetesen
sok jelentős mű esett ki a nemzet tudatából. Ennek okát részben
a középiskolai oktatás szűkkeblűségében keresték (holott a nyolc
osztályos gimnáziumban lényegesen több idő jutott a magyar- és
a világirodalom tárgyalására, mint manapság). 1932-ben arról pa
naszkodott Pongrátz Elemér, hogy egy művelt társaságban senki
nem ismerte Vörösmarty Mihály Az emberek című versét, s amikor
idézte, a magukat műveltnek mondók Adyra gondoltak szerzője

ként. Három csoportba osztotta az elfeledetteket: voltak, akiknek
nevét mindenki ismerte, de műveiket alig-alig olvasták. Közéjük
tartozott Petőfi és Arany János is. Utóbbi úgy élt a kor köztuda
tában mint a Toldi szerzője, az Ószikékről alig hallottak, "holott
ezekben fejezte ki legszebben és leghitelesebben a magányos em
ber szomorúságát és halálvágyát". ("A Nyugat karácsonyi száma
úgy mutatja - írja Pongrátz Elemér némi iróniával -, hogy még
Móricz Zsigmond sem ismeri eléggé Arany költészetét.") De Vö-
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rösmartynak is csak néhány költeményére emlékeznek, folytalja a
szerző a szomorú lajstromot, s szinte teljesen elfeledték Balassit,
Zrínyit, Csokonait, Kölcsey t és a két Kisfaludyt. Náluk ekkor
élőbbnek számított Tompa Mihály, akinek A madár fiaihoz című

versén szemléltették az allegóriát. Míg a nemzeti és hazafias
szemlélet a katolikus költészet alfájának és ómegájának minősült,

döbbenten ébredtek rá irodalomtörténészek és kritikusok, hogy a
nemzeti költészet legjelesebbjeit többnyire csak félbe-szerbe isme
rik, tehát hiányoznak a nemzeti érzület gyökerei, ismeretlenek ha
gyományai. A '20-as évek közepétől a konzervatív folyóiratban
érezhető tudatossággal kezdődött meg a nemzeti irodalom múlt
jának bemutatása. E hagyomány jóval szélesebb eszmeiségűnek és
gazdagabbnak mutatkozott, mint a korábbi évtizedek hagyomány
őrzőinek műveiben, Az egyáltalán nem meglepő, hogy rend
szeresen sort kerítettek Gárdonyi életművének bemutatására, hi
szen az Egri csillagok vagy Az én falum elbeszélései a lelkiségnek
is értékes dokumentumai. Ám a nagy írók mellett mind többször
idézték föl a kisebbeket is: Arany János és Vajda János mellett
például Endrődi Sándort. Az ő kultuszát kétségkívül erősítette,

hogy fia, Béla, a Nemzeti Újság főmunkatársa volt. Mindenki
.Béluskája" diákkorában a piarista diáklap, a Szünóra szerkesztője

volt, s később úgy beszélt erről a szerény kísérletről mint a Virág
fakadás előzményéről. Igazát alátámasztja a két lap sok közös
munkatársa. Harsányi Kálmánról szép tanulmányt közöl az Élet
1927. januári száma egyik drámarészletének előszavául, ám jóval
összetettebb író és gondolkodó, semhogy nehézség nélkül lehetett
volna őt a katolikus irodalom képviselőjéneknevezni.

A tágasabban értelmezett hagyomány kiszélesítette a katolikus
irodalomszemléletet, s bár a szélsőségesen konzervatív írók és
kritikusok hevesen hadakoztak a spiritualitás ilyetén értelmezése
ellen - a legtöbbször és leghatározottabban Harsányi Lajos (Ö
még a második világháború után is óvást emelt azok ellen, akik
Babits lírájának remekeit katolikus költeményekként értelmezték.)
Ám a fiatalokat már nem vonzotta a konzervativizmus, hiába
kardoskodtak mellette, A szerzetesi iskolákban végzettek gimnázi
umi éveik során megismerkedtek a Nyugat lírikusaival, közkézen
forogtak Ady kötetei, melyek már nem minősültek tiltott olvas
mányoknak. A húszas években Babits Mihály - jóllehet a Baum
garten-díj elosztása miatt folyvást támadták - a '20-as évek kö
zepétől a konzervatív író tábor szemében is osztatlan elismerésnek
örvendett, s az általa szerkesztett Nyugatról is mind több szó
esett. (A nagyváradi születésű Possonyi László, a harmincas évek
jeles katolikus írója és irodalomszervezője például szülővárosából

hozta magával az Ady-kultuszt, mely Váradon a költő halála
után sem volt lebecsülendő.) Az irodalmi köztudatban kimondva
kimondatlanul egyre inkább az lett az értékmérő, szerepelhetett-e
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valaki a Nyugatban vagy legalább annak "előszobájában",a Nap
keletben.

A konzervatív lapok mellett a katolikus orgánumoknak is tu
domást kellett venniük az irodalmi ízlés megváltozásáról. Általá
nosan elfogadott ténynek minősül már, hogy a modem magyar
irodalomnak a Nyugat a fellegvára, s az új magyar irodalom in
kább jelezhető Móricz Zsigmond, mint Kincs István, Babits Mi
hály, mint Harsányi Lajos, Szabó Lőrinc, mint Kocsis László mű

veivel. A Nyugat körével szemben tanúsított ellenállás azonban
sokkal mélyebb előzményekre tekinthetett vissza, semhogy egyik
napról a másikra megszűnt volna. A konzervatív vallásos irodal
mi tudatban élénken élt még Prohászka és Ady ellentétének, s
azoknak a fullánkos írásoknak az emléke, melyeket a Magyar
Kultúra Pajzs és kard rovatában közölt a Nyugat ellen Bangha Bé
la és Burián Károly. Katolikus berkekben is nagy visszhangot kel
tett Babits Mihály Berzeviczyvel vitázó és Ady örökségét vállaló
cikke, a Kettészakadt irodalom. A lassan nyitottabbá váló katolikus
irodalomszemlélet bizonysága, hogy erről nem a katolikus iroda
lom valamelyik reprezentánsát kérdezte a Nemzeti Újság, hanem
Áprily Lajost" Áprily 1928 februárjában mutatkozott be Buda
pesten. A Zeneakadémián verseit szavalta. Az est után Bisztray
Gyulának arra a kérdésére, hogyan vélekedik Adyról és az irodal
mi vitáról, így válaszolt: "Erdélyben nincs Ady-kérdés, vagy leg
alábbis nincsen olyan értelemben, mint itten. Rokon ezzel a kér
déssel a magyar irodalom kettészakadásának kérdése. A kettésza
kadást sem ismerik Erdélyben. Ott az irodalmi világnézet sokkal
kiegyensúlyozottabb, stabilabb. Világnézeti különbségek kisebb
nagyobb mértékben nálunk is vannak, de ezek távolról sem olyan
élesek, mint itt. A homogén erdélyi lélek az ellentéteket sokkal
könnyebben feloldja... Végezetül megjegyzem, hogy a dolog lé
nyegét tekintve, már itt sincs Ady-kérdés. Csak Ady van, Ady pe
dig a miénk, a máé, a holnapé, a jövőé!" Ez a jóslatszerű bere
kesztés forradalmi újszerűséggel hangzott épp a Nemzeti Újság
ban, amely még 1930-ban is nagyon erős fenntartásokkal írt a
Nyugat körének íróiról, azok "túlbecsülését" panaszolva, szembe
szállva azokkal az írói kísérletekkel is, melyek a magyar arisztok
rácia bűnös hanyagságát és a nép problémáitól való távolságtartá
sát tárgyalták. Akkor inkább Courts-Mahler! - sóhajtott fel a lap
névtelenségben maradt szerzője. (Talán ez az anonimitás mégis
jelzi a korhangulat változását.)

Kállay Miklós, a Nemzeti Újság irodalmi rovatvezetője igyeke
zett csökkenteni a Nyugat jelentőségét,15 és védelmébe vette a so
kat bírált Akadémiát. "Ha tárgyilagos szemmel nézzük a dolgot
- olvassuk írásában -, a Nyugat nem volt egyéb, mint egy iro
dalmi csoportnak, egy induló új iránynak szócsöve a nyilvános
ság felé. Ilyen folyóirat Párizsban évente öt-hat születik és hal
meg. Egyik sem jelenti a francia irodalmat, hanem jelent egy klik-
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ket, egy társaságot, esetleg egy egész irányt, s az értékét és a sú
lyát az adja meg, milyen nagy egyéniségek szólalnak meg a lobo
gója alatt. A Nyugatnak is Ady Endre és még egy-két írótársa ad
ta meg az értékét és az érdeklődést, bár ez korántsem volt olyan
általános, mint most... feltüntetni szeretnénk. Ez az érdeklődés

csak egy kis csoportnak szólt, és még ez a kis csoport is a legcse
kélyebbé szállott le, amikor Ady eltűnt a Nyugatból, és csak a
sztaffázs maradt meg."

A Nyugat soha nem nevelt új tehetségeket, hangoztatja cikke
befejezésében Kállay Miklós. "Ezért van az, hogy Ady halála óta
már csak vergődik. Irányt zárt, csoportot nem jelent. Irodalmi
programja nincs. Ifjúsága igazán dilettánsokból áll. Kritikája a
kapkodó eklekticizmus harlekin színeiből jelenik meg, minden
szám szemle rovatában. Nem tud újat mondani. Nincs a magyar
intelligenciának olyan rétege, amelyhez szólna. Sirathatja Ignotus,
élesztgetheti Móricz és Babits, nincs segítség számára. S ha ezek
után újra a mérleg serpenyőjébe tesszük a Nyugatot és az Akadé
miát, ahhoz a furcsa eredményhez juthatunk, hogy az Akadémia
halottaiban is él, a Nyugat valamennyi élőjével is halott már."

Kállay Miklós támadó cikke, bármily kemény is, voltaképp
egyfajta gesztus, hiszen a légiónyi tehetségtelen mellett nagy köl
tőnek mondja Adyt, jelentősnek Babitsot, Kosztolányit, Szép Er
nőt (l), súlyos írónak Móriczot. A Nyugat ugyan Kállay várakozá
sával ellentétben nem halt meg. Épp ezekben az években vált ko
moly irodalmi tényezővé második nemzedéke, s néhányan már a
harmadikból is megkezdték írói pályafutásukat. A konzervatív
katolikus írók öntudatát mégis növelhette, hogy a nagy vetélytárs
halálhírét keltették. De a katolikus irodalom ekkor már nem volt
egységes ebben a kérdésben sem, hiszen itt is készülődött az új
nemzedék, melynek tagjai hamarosan a Karunk Szava körül verőd

tek egybe. A Nyugat köre iránt egyébként némi joggal éreztek
irigységet a konzervatív katolikus irodalom képviselői. A Baum
garten-díj évről évre legalább néhány nyugatos író kenyérgondja
in enyhített, ez pedig a gazdasági világválság idején egyáltalán
nem volt mellékes. Hiába vetette fel a kérdést Kállay Miklós,
"munkás az író, vagy iparos" (Nemzeti Újság, 1930. január 16.),
az az igazság, hogy Baumgarten Ferenc és Hatvany Lajos olyan
mecénásai voltak az irodalomnak, amilyenekről a másik fél nem
is álmodhatott. Hiába sürgették újra, hogy az állam vállaljon na
gyobb részt a kultúra támogatásából, ez bizony pusztába kiáltott
szó maradt, s ez talán nem is ártott az irodalmi kiválasztódásnak,
hiszen jobbak így is a felszínen maradtak, s nem kötötte őket

semmilyen hivatalos ideológiai elvárás.
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