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A katolikus kultúra
és irodalom
traumatizáltsága

A katolikus
irodalom traumái és
kanonikus törekvései
A modern újkori irodalom- és kultúratudomány, amely alapvetően
szkeptikus, esetlegesen megengedő és ritkán igenlő volt a katolikus irodalommal és kultúrával kapcsolatban, alapvetően meghatározta azt a
reflexiós teret, amelyben a tárggyal kapcsolatos gondolkodás az elmúlt
több mint egy évszázadban megtörténhetett. A katolikus irodalommal
és kultúrával kapcsolatos tudományos diskurzus lényegi deformációja abból eredt, hogy e szóban forgó reflexiós tér önmagában — az őt
meghatározó tudományos paradigmák jellegéből következően — alapvetően szűknek bizonyult az olyan kérdések tárgyalására (is), mint az
irodalomban és a kultúrában megnyilvánuló katolicitás kérdése. A modern tudományos paradigmarendszerének szűkössége egyben azt is
jelenti, hogy nemcsak a keretei között zajló diskurzust kell történetikritikai vizsgálat alá vonni, hanem magát a rendszert is, amelyben a
katolikus irodalomról és kultúráról folyó gondolkodás is zajlott. A karteziánus gondolkodási térben ugyanis — annak alapvető behatároltsága következtében — a katolikus irodalommal, kultúrával kapcsolatos
reflexió természetszerűen vagy támadó, vagy védekező irányultságú
volt. A gondolkodás mindkét irányultsága következménye volt gyakorlati érdekeken alapuló hatalmi viszonyoknak, amelyek kulturális
vonatkozásainak néven nevezése egyik fontos célkitűzése e katolikus
irodalommal és kultúrával foglalkozó szerzői reflexiónak is. Amenynyiben ugyanis képesek vagyunk a támadó vagy védekező pozíció feladására, annak következményeként, Habermasszal szólva „szétesik az
objektivisztikus látszat, s ez lehetővé teszi a megismerést vezető érdekre
irányuló pillantást”.1
Ebben a gondolati térben a modern mint uralkodó tudományos
paradigma a maga teleologikus irányultságával jórészt primitív korokból származó reziduumként tekintett a katolikus irodalomra és
kultúrára. Ebben a gondolkodási térben a katolikus kultúra és irodalom védelmében született írások többsége is kényszerűen sokkal
többet foglalkozott a modernnel, illetve a katolikus irodalom és kultúra modernhez való viszonyával, semmint magával a jelenséggel.
A premodern és modern ennélfogva az a kor, amelyben a katolikus irodalom és kultúra traumák hosszú sorát szenvedte el. Számára a 19. és
a 20. század a partvonalra szorítottság és marginalizáltság megrázkódtatásait hozta: ebből olyan kiszolgáltatottság-, tehetetlenség- és szo-
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rongásélmény fakadt,amely állandója lett az elmúlt két évszázad művészi alkotásainak. Se szeri, se száma azoknak a katolikus szerzőknek,
akik e hatalomnak való kiszolgáltatottságból fakadó dühüket, sértettségüket, elvágyódásukat és egyéb érzéseiket öntötték művészi formába. Ezek mind arról az egzisztenciális szorongásról adnak számot,
hogy a szerző és a befogadó, ha katolikus, akkor partvonalra szorított,
többszörösen marginalizált, vagyis ő a posztkoloniális kulturális kritikából ismert Én–Másik ellentétpárból a Másik, aki alávetett helyzetben
és szerepkörben létezik egy modern társadalom viszonyai között.2
Az érem másik oldala ugyanakkor, hogy a katolikus kultúra és irodalom is ritkán bizonyult képesnek kilépni a fent vázolt hatalmi erőtérből. Nem is igen tehette, hiszen éppen a modern paradigmarendszerében születhetett meg, ez artikulálta létmódját és határozta meg
a modernben betöltött szerepét. Ebben a rendszerben a nem-modern
(azaz például a katolikus kultúra) alárendelt jelenségként tételeződött,
amely fenomén egyúttal viszonyítási pontként is szolgált a modern számára önmaga artikulációjához — valami modern a nem-modernhez
(konzervatívhoz) képest lehetett. Ugyanakkor mindennek a fordítottja is érvényes volt: a katolikus irodalom és kultúra a modernhez képest
határozta meg önmagát, mégpedig többnyire a neki való alávetettség
és kiszolgáltatottság érzésével, esetleg a neki való megfelelés állandósult
kényszerével. Az ily módon képződött, az újkori európai kultúrából
oly jól ismert konzervatív–modern, egyházi–világi, reakciós–haladó
ellentétpárok mentén jöhettek létre a korra jellemző szellemi és kulturális alakzatok is. A modern és a konzervatív pszichopatologikus
viszonyának egyik jellemző tünete, hogy a konzervatív időnként kifejezetten kéjelgett a kiszolgáltatottság és marginalizáltság létállapotában,3 amely számára egyszersmind a jézusi élettörténet egyfajta profanizált, újkori modelljeként is értelmeződött.
A modern tudományos és kulturális paradigmarendszerét a 20. század második felében számos kritika érte elsősorban a posztmodern és
a posztkolonializmus részéről. A posztmodernben a kultúratudomány
többek között arra tett kísérletet, hogy a meglévő kulturális és művészi alakzatok újragondolásával és lebontásával zárójelbe tegye az őt megelőző, előbb vázolt tudományos és művészeti paradigmát. A posztmodern fölfüggesztette többek között a modernre jellemző binaritást
(az aszimmetrikus konzervatív–modern stb. párokat). Ezzel a felfüggesztéssel egyúttal azonban megkérdőjelezte a katolikus irodalommal
és kultúrával kapcsolatos eddigi teljes diskurzust is. Sőt magát a katolikus irodalom és kultúra létjogosultságát is, melyet az újabb, most
már a posztmodernhez kötődő traumaként élt meg, amelynek azonban csak annyiban volt köze a modernben korábban elszenvedett traumákhoz, hogy beindította a hozzá kapcsolható, már jól begyakorolt
védekező-támadó reakciókat. Valójában arról volt szó, hogy a katolikus irodalom és kultúra a posztmodernben egzisztenciális hiányként
élte meg a moderntől való függés megszűntét, és ezt a hiányérzetet önmaga halálával azonosította. A megélt önhalálon túlról a posztmodern
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fordulat előtti modern állapot visszavágyott léthelyzetnek látszódott,
amely ugyan egy deformált gondolkodási térhez, marginalizált helyzethez és traumákhoz kapcsolódott, ám mégis az életet jelentette a halállal szemben. A posztmodern gondolkodási térbe került katolikus kultúrában és a hozzá kapcsolódó reflexióban egyre nagyobb zavar támadt.
A zavar kétféle attitűdöt eredményezett: egyrészt mindenféle egymásnak
homlokegyenest ellentmondó válaszok és koncepciók születtek, másrészt — és ez jóval jellemzőbbnek bizonyult az előzőnél — egyfajta bénultság és tehetetlenség lett úrrá a katolikus kultúrában és a hozzá kapcsolódó gondolkodásban. Mindezek részletes kifejtése természetesen
nem ennek a tanulmánynak a témája, itt csupán annyit szeretnék megjegyezni, hogy szerintem a posztmodernben valójában új, ez idáig soha
nem tapasztalt lehetőség rejlett arra, hogy a katolikus irodalom és kultúra egy másik (immár nem modern) paradigmarendszer reflexív terében újragondolja önmagát és föltérképezze saját kultúrájának, történetiségének megőrződött nyomait.
Ebben segítségére lehet továbbá a posztkolonializmus, amely a modern éles kritikájával szolgált a múlt század közepétől fogva, és bírálatát idővel kiterjesztette a posztmodernre mint eurocentrikus gondolkodásmódra is. Az Európán kívülről érkező bírálat egy nagyobb
távolságból, globális látószögből nyújtott nem kifejezetten hízelgő képet a modern nyugati világról és szellemi hogylétéről: az európai gondolkodási teret hatalmi, nemzeti, nemi, vallási, faji diskurzussal is
bővítette, amely jótékonyan egészítette ki a posztmodern gyakran
bírált időnkénti kaotikusságát, fragmentáltságát és sterilitását.4 A gyarmatmentesítés fordulata, amely az Európa-központúság tarthatóságának megkérdőjeleződését is eredményezte, újabb jele volt annak
a tudományos paradigmaváltásnak, amely a 60-as évektől jellemezte a nyugat-európai és az észak-amerikai kultúrát.5 A premodernt a
modernre majd posztmodernre váltó európai gondolkodást a posztkolonializmus egy áhított globális gondolkodási térré akarta tágítani,
és ezt az általa transzmodernnek nevezett korban kívánta elérni.6 E tanulmány reflexiós tere ugyan nem ér el a jövőbe, mindazonáltal a kritikai újragondolás jegyében fogant: tudatában van saját korlátainak, és
kijelentések helyett főleg közelítésekre vállalkozik. Nem tart igényt véglegességre és megmásíthatatlanságra, mindazonáltal reméli, hogy újabb
nézőpontokkal, véleményekkel fogja gazdagítani a katolikus kultúráról
folyó tudományos diskurzust.
A modern európai nemzeti kultúrák történetében a katolikus kultúra és irodalom pozíciója, befogadása meglehetősen különbözik egymástól. Ez természetes következménye a nemzetképződés eltérő modalitású és temporalitású sajátosságainak, valamint az ezekkel
összefüggésben lévő egyházi és társadalmi folyamatoknak. A számos
eltérő jegy mellett azonban első pillantásra is nyilvánvaló közös vonása ezen nemzeti kultúráknak és a hozzájuk kapcsolódó intézményi
rendszereknek, hogy kereteiken belül a katolikus irodalom megítélése
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meglehetősen ambivalens, gyakorta pedig kifejezetten mostoha,
amely alapvetően meghatározta e fenomén nemzeti kulturális kánonban elfoglalt helyét. E megállapítások tárgyalása során nehezen
kerülhető meg a kánonnak mint kulturális érdekvédelem bevezetésének a fogalma, mégpedig abban az értelemben, ahogyan azt Frank
Kermode tárgyalja.7 A kulturális érdekvédelem érvényesítésének egyenes következménye volt ugyanis, hogy a modern gondolati terébe szituált vallási–világi, konzervatív–modern stb. aszimmetrikus ellentétpárok alárendelt tagját nem illette meg központi hely a kánonban,
hanem annak perifériájára szorult.8 A partvonalra szorítottságból általában következnek bizonyos eltagadhatatlan tények, amelyek az adott
nemzeti irodalmat és az irodalomtudományt jellemzik: például hogy
a katolikus irodalom megjelenése és recepciója rendkívül hézagos, a
katolikus irodalmat művelők életútja többnyire elégtelenül földolgozott,
a katolikus sajtó számbavétele és földolgozása csak részben történt meg
vagy még várat magára, a katolikus és nem-katolikus befogadói közeg viszonyulása a katolikus irodalomhoz nagyobbrészt tisztázatlan.
A kánonképzés és -képződés a múlt évezred utolsó évtizedeiben
fontos kérdésnek bizonyult az európai és észak-amerikai irodalomtudományban,9 közép-európai tárgyalásának pedig a térségünkben
bekövetkezett rendszerváltozás adott lendületet.10 Az irodalmi kánonnal kapcsolatban a szakirodalom közhelyszerűen szól arról az északamerikai egyetemeken uralkodó meglátásról, miszerint a kanonizáció
alapvető feltétele, hogy az illető a „halott, fehér, európai férfiak”
(„dead white European males”) csoportjába tartozzék.11 E tapasztalatot erősítik meg az eurocentrikus gondolkodásmód posztkoloniális
kritikusai is.12 Mi ezen keretek között nem kívánunk hangsúlyos helyet adni a kánonok képződésének és természetének, és hasonló
módon szeretnénk kerülni a kánon és kanonizáció egyháztörténeti
vonatkozásainak tárgyalását is. Ehelyett inkább a nemzeti kánonok
és a közép-európai katolikus irodalmak vonatkozásaira szeretnénk
összpontosítani a figyelmünket. Ehhez jó kiindulópontul szolgálhat,
ha visszanyúlunk az amerikai kulturális kánonok fent már felsorolt
négy kritériumához, amelyek közül nyugodtan kiemelhetjük a középeurópai szempontból nem releváns „fehér” és „európai” kategóriákat, majd a megüresedett helyeket kitöltjük a „modernista” és „nemhívő” jelzőkkel. Ezek után a katolikus irodalmak és nemzeti kánonok
viszonyát illető tételmondatunk a következőképpen hangozhat: a modern közép-európai kulturális kánonok centrumába nem, vagy csak
kivételes esetekben kerültek be „konzervatív” szerzők „katolikus”
művekkel. E tény a modern kánonjának azt a fajta ideologikus alapozottságát bizonyítja, amelyről Charles Altieri mint bizonyos társadalmi csoportok önmeghatározási formájáról beszél.13
Ilyen körülmények között joggal vetődik föl két kérdés. Az első, hogy
érdemes-e megkísérelni a kulturális kánon perifériáján elhelyezkedő
vagy abból teljesen kiszorult katolikus irodalmak és szerzők beemelését a nemzeti kánonok centrumába. A második alapvető kérdés, hogy
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egyáltalán elvégezhető-e a közép-európai katolikus irodalmak
kanonizációt megelőző feldolgozása és értelmezése, ha a fent felsorolt
hiányosságok megnehezítik, időnként majdhogynem ellehetetlenítik
a szóban forgó tudományos vizsgálat elvégzését. Nem volna-e célszerű
először inkább arra összpontosítani, hogy a közép-európai katolikus
irodalmak meg nem jelent művei napvilágot lássanak, hogy a katolikus irodalom hézagos recepcióját a lehetőség szerinti teljességgel áttekintsük, hogy megírjuk a katolikus írók biográfiáit, hogy elkészítsük
a katolikus sajtóorgánumok repertóriumait, hogy ezáltal a katolikus
irodalmak kellőképpen beágyazódhassanak a nemzeti kultúratörténetbe,
és ezáltal elfoglalják a kánonban az őket megillető helyet? Hiszen mindezen feladat elvégzése szükséges előfeltételnek látszik ahhoz, hogy egy
magát az európai magaskultúrákhoz soroló modern nemzet tudományossága érdemben foglalkozzék a szóban forgó jelenséggel. Mindkét
fenti kérdésre adható olyan radikális válasz, amely szerint a katolikus
irodalom és kultúra sem jelenlegi kanonikus helyzetében, sem feldolgozottságánál fogva nem tarthat igényt arra, hogy a modern tudományosság érdeklődésének homlokterébe kerüljön.
Ugyanakkor azonban a katolikus irodalom és kultúra periférikus
létmódja és a belőle fakadó, fentebb tárgyalt következmények nemcsak tudományos hiányként gondolhatóak el. Értelmezhetőek úgy is,
mint a szóban forgó kutatási tárgy lényegi jegyei, olyan husserli értelemben vett fenoménok,14 amelyekben megmutatkozik a tárgy igazi
formája, azaz megszűnik annak elfedettsége. A fogalmat itt heideggeri értelemben használom, aki szerint az elfedettség a fenoménnak
az ellentétpárja. Szerinte az elfedettségnek három oka lehetséges:
hogy a fenomén még egyáltalán nincs felfedve, hogy a fenomén lehet
betemetett (elfelejtették), vagy hogy a fenomén lehet látszat-elfedett,
azaz érzékelhetőségében torzulás következett be. A katolikus irodalom vonatkozásában inkább a második és harmadik eshetőséggel számolunk.15 Hiszen a jelenség maga nem lehet más, mint amilyen, mint
ahogyan a premodern és modern gondolati terében kijelölték pozícióját, és amelyben csak azután következhetett be változás, hogy kezdetét vette a posztmodern csöndes forradalma. E csöndes forradalom
nyomán indult el egyfajta tudományos paradigmaváltás is, amely a
kuhni modell szerint szakaszosan megy végbe. Ez azt jelenti, hogy
a modern tudományosság rendes, majd pedig válság-periódusát követően jelenleg a posztmodern megsejtésnek és egy új tudományos
paradigma kidolgozásának kezdeti időszakában élünk.16
Persze a posztmodern gondolkodási terében is változatlan maradt
az a tény, hogy a 20. század második felében végbement történelmi
események, társadalomtörténeti és kulturális folyamatok következtében a katolikus irodalommal kapcsolatos recepció és reflexió
kényszerűen és többszörösen megszakadt. A tudományos recepció
és reflexió folytonossági hiánya egyúttal azzal a következménnyel
járt, hogy a részeredmények — ahelyett, hogy egymásra épülve tudományos koncepciót alkothattak volna — fragmentáltak maradtak,
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és ebben a torzó-jellegükben rögzültek. Mára, bár történeti érvényüket
nem veszítették el, mégiscsak egy előző korszak tudományos gondolkodásának és nyelvezetének paradigmatikus vonásait hordozzák
magukon, és a következőkben ennek megfelelő tisztelettel, ám kritikusan fogjuk tárgyalni őket.
A katolikus irodalmak
szétdarabolódása

A közép-európai katolikus irodalmaknak a premodernhez és modernhez kötődő periferizáltsága, alávetettsége még számos egyéb hátránnyal is járt, amelyek közül most a szétdarabolódás jelenségével szeretnék foglalkozni. A szétdarabolódás ebben az értelemben egy
önmagát bizonyos jellegzetességek alapján egységesnek tételező kulturális alakzat traumáját jelenti, amelyet az adott formáció oly módon szenved el, hogy egy külső erő fölerősíti a benne megtalálható
divergens tulajdonságokat, mégpedig olyannyira, hogy az a szóban
forgó alakzat széteséséhez vezet. Ez a külső erő lehet a premodern
és modern művészi és tudományos paradigmája, lehet represszív politikai és társadalmi erő, amely a katolikus kultúra kohéziós erejét
számtalanszor felülírta. E folyamat során a katolikus irodalomnak
egy részét (általában a konzervatívnak érzékeltet), amelyet a modern
betagolhatatlannak gondolt a saját rendszerébe, elutasította. Másik
részének azonban (amint azt később példákon is látni fogjuk) fölkínálta a modernbe való integrálódás lehetőségét. Ezáltal a széttöredezett katolikus kultúra darabjai más irányzatokat, csoportosulásokat „gazdagítottak”, a katolikus alkotók kulcsfontosságú tagjaivá
váltak egyéb alkotói csoportosulásoknak is.
Ide tartozónak érzem annak a problémának a fölvetését is, amely
a katolikus művészeti javaknak és alkotóknak az el- és visszaperlését
illeti más irányzatoktól, csoportoktól. Az ilyen kísérletek a modern
tudományos paradigmarendszerének 20. századi súlyánál fogva
gyakran ütköztek óriási szakmai ellenállásba. A szlovák irodalomban
a két világháború közötti legnagyobb prózaírók, Jozef Cíger Hronský
vagy Milo Urban munkássága oly mértékben rögzült a nemzeti kulturális kánonban, hogy azok katolikus volta gyakorlatilag tematizálhatatlannak bizonyult hosszú évtizedeken át. Nem is beszélve a magyar irodalom olyan költőiről, mint Babits Mihály vagy Kosztolányi
Dezső, akik modernista nyugatosokként ugyan a nemzeti irodalmi
kánon középpontjában helyezkednek el, azonban a katolicizmushoz
való kötődésükről évtizedekig csak az egyházi gimnáziumokban lehetett beszélni. Hasonló a helyzet a cseh modernizmus olyan katolicizmushoz közeledő képviselőivel, mint Otakar Březina vagy a kor
legjelentősebb kritikusa, František Xaver Šalda.
A közép-európai kulturális kánonok a 19. században elsősorban a
nemzeti paradigmák mentén képződtek, amelyek a 20. század első felében elsősorban modernista esztétikai értékek alapján módosultak,
majd pedig a 20. század második felében főként politikai-ideológiai
szempontok érvényesítésével szilárdultak meg. Mindezen tények a
kánonok temporalitására világítanak rá: a kánon bármiféle rögzítésének
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kísérlete csupán részleges és ideiglenes lehet még abban az esetben
is, ha arra politikai-ideológiai eszközökkel törekednek, mint például
a totalitarista rendszerekben. Amennyiben Sauerberg megállapítása
figyelmen kívül hagyható — aki szerint a kánonvitákat folytatók az
elektronikus médiumok előretörése következtében rég lekésték ezt a
vonatot17 —, akkor a 20. század utolsó harmadában megállapíthatjuk
az addigra létrejött közép-európai kulturális kánonok zárójelbe kerülésének tényét, és előrevetíthetjük azok módosításának és átalakításának természetszerű bekövetkezését is mind most, mind pedig a
jövőben. A nemzeti irodalmi kánonok szükségességéről és módosulásáról szóló viták mindmáig napirenden vannak, hiszen mögöttük
különféle (általában a hermeneutikához, a dekonstrukcióhoz, az újhistorizmushoz vagy posztkolonializmushoz köthető) irodalomelméleti
koncepciók18 és hozzájuk kapcsolódó kulturális-szellemi intézmények,
csoportok érdekérvényesítő ereje rejlik.19
Témánk szempontjából a folytonos átalakulásban lévő és fenyegetettséget megtapasztaló kánon működési mechanizmusa joggal kecsegtet
azzal az eséllyel, hogy az önmagát fragmentáltnak és periférikusnak
tételező katolikus irodalom és kultúra a kisebbségi és peremvidéki helyzeti energiájából következően elmozdulhat a kánon középpontja felé,
mégpedig abból a rendszerszerű működésből kifolyólag, amelyről EvenZohar mint a többrendszerűség elméletéről beszél: „Amiképp a természetes rendszernek szüksége van például hőszabályozásra, úgy
igényli a kultúrában fennálló rendszer a kiegyensúlyozó szabályozást, nehogy összezuhanjon, vagy eltűnjön. Ez a kiegyensúlyozó szabályozás a rétegződések mentén található ellentétekben jelenik meg.
Elég valószínű, hogy bármely rendszer kanonizált játéktára bizonyos
idő eltelte után unottá kopik, hacsak nem kel birokra vele nem-kanonizált párja, s ezzel előáll a fenyegetettség réme, hogy emez felváltja azt. A kanonizált játéktár e nyomásnak engedni kénytelen, s
szükségképp megváltozik. Ez garantálja a rendszer fejlődését, ami
megóvásának egyetlen eszköze.”20
A kánon átstrukturálódásának irányába hathat az a körülmény is,
hogy a katolikus irodalom folyamatosan, mintegy két évszázada jelen van az európai kultúrában, és a nálánál jóval határozottabb körvonalakkal rendelkező stílusokkal, csoportokkal ellentétben, amelyek
egy idő után átadták helyüket más, szintén határozott kontúrokkal
rendelkező stílusoknak és csoportoknak, rendelkezik valamiféle
konstans elemmel, amely korokon átívelő, saját hagyományához viszonyuló fenoménná avatja. E fenomén sajátosságainak kutatása, a
róla való gondolkodás tehát természetes szükséglete a katolikus befogadói közegnek, ahogyan természetes igénye az is, hogy a katolikus irodalom és kultúra helyét tárgyaljuk az egyes nemzeti kánonokban. Heideggerrel szólva a fenomenológiai megnevezés értelme:
„önmagából láttatni azt, ami önmagát megmutatja, úgy amint saját
magából megmutatkozik”.21
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