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KORUNK SZAVA
(1931-1938)

Sajátos sors jutott a magyar politika, a sajtó, a közművelődés történetében a
Korunk Szava címú katolikus folyóiratnak. Nem részesült kellő figyelemben
viszonylag rövid működése során - összesen nyolc évfolyama jelent meg. Elme
rült az utókorban is, amikor pedig ugyancsak szorgos tanulmányozás igyekszik a
30-as és 40-es esztendők szellemi ellenállásának minden említésre méltó doku
mentumát feltárni és méltatni. Aligha tévedünk, ha azt állítjuk, hogy a "felede
kenység"-nek, a mellőzés okának indítékai azonosak vagy hasonlóak a múltban
is, a jelenben is. A hivatalos egyház a múltban fenntartással kísérte a katolikus
progresszió útkeresését, visszafogott kritikáját, korai kísérleteit az "aggiorna
mento"-ra, és csak e múltnak nagyon elhatározott önelemzése, szigorú lelkiisme
ret-vizsgálat eredményezhetné a korabeli tévedések fel-és elismerését. Ha kato
likus részről a merev tradicionalizmus akadályozta a Korunk Szava irányzatának
kibontakozását, majd történelmi rehabilitációját, a hagyományos baloldal - a li
berálisoktól a kommunistákig - általában bizalmatlanul szemlélte a hagyomá
nyosan konzervatív magyar katolicizmus kereteit feszítő progresszió első tétova
és ellentmondásos lépéseit. Türelmetlenségével inkább fékezte, mint 'Ösztönözte
a jó szándékú nekirugaszkodást, vagy közeledésének oly átlátszó volt a taktikai
jellege, hogy az a katolikusokat joggal nyugtalanította. Ez a létében fenyegetett
baloldali ellenzék ugyan fennen hirdette a hitlerizmussal szembeforduló minden
politikai irányzat, áramlat nemzeti egyesítését szemléletre, származásra, osztály
ra való tekintet nélkül, a vezetőségben azonban még saját táborán belül sem
tudta leküzdeni az ideológiai elfogultságokat, nemhogy szövetségesül fogadja a
tőle világnézetileg oly távol álló keresztény híveknek egy önmagát keresé, ki- .
alakulatlan, amorf csoportját. A baloldali szektarianizmus rányomta bélyegét a
későbbi szemleletre is, s csak az utóbbi időben tapasztalhatunk tudományos erő

feszítéseket, hogy dokumentárisan feldolgozzuk,tárgyilagosan elemezzük' és
megértsük a közelmúlt nem marxista, nem egyértelműen baloldali, polgári és
egyházi-felekezeti humanista, antifasiszta mozgalmaít. A Korunk Szaváé tehát
nem egyéni balsors: mint annyi más érték, kihullott az emlékezetből. Utóélété
ben a sajátos inkább az, hogy valami hallgatólagos egyetértés jegyében sokáig
senki sem akart erre a maga idejében jelentős orgánumra emlékezni. A méltat
lan feledésnek ebből a homályából szeretnénk kiemelni a folyóiratot, midőn

megszületése után több mint félszázaddal a Vigilia hasábjain emlékezünk meg
róla.

A Korunk Szava első száma 1931 júniusában jelent meg, sovány kis füzet for
májában. A lap felelős szerkesztője és kiadója gróf Széchenyi György volt. A
szerkesztőbizottság tagjai: Aradi Zsolt, Balla Borisz, Katona Jenő, Mihelics Vid.
A lapfejen a cím alatt az irányzatot jelző felirat: Az ifjú katolicizmus lapja. Ez
hamarosan (1932. március) Aktív, katolikus orgánum-má módosul, Az első szám
inkább beharangozónak, előzetes felhívásnak tekinthető, amely körvonalazza a
folyóirat programját. Ez a. folyóirat tulajdonképpeni megindulását szeptemberre,
tehát jó két hónappal későbbi időpontra tervezi. Az előkészületek azonban el-
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húzódtak. Nyilván alapengedély megszerzése, az anyagiak, az előállítás biztosí
tása, a politikai tárgyalások bonyolultsága, alapvető szerkesztési és személyi kér
dések tisztázása okozták a több mint negyedéves eltolódást.

A második szám október Ifi-én jelenik meg, rendes időszaki sajtótermék for
májában. A felelős kiadó és szerkesztő továbbra is Széchenyi György, fómunka
társ Mihelics Vid, szerkesztő Aradi Zsolt. Az eredetj alapító együttesből tehát
kimarad a két legmarkánsabb politikai egyéniség: Balla Borisz és Katona Jenő.

Az utóbbi nevével nem is találkozunk többé a lap hasábjain. Négy évig tartó tel
jes távolmaradása tüntető jellegű. Nem így Balla Borisz, aki már a decemberi,
karácsonyi szám címlapján Aradi Zsolttal mint szerkesztő szerepel. Majd foko
zatosan háttérbe szorul Mihelics Vid; előbb a belső címlapon feltüntetett, meg
szaporodott - inkább rangos, mint a szerkesztés terén befolyásos - főmunkatársak

sorába szorul, Várkonyi Fidél cisztercita és Csávossy Elemér jezsuita páter mellé,
hamarosan pedig, 1932 januárjától teljesen kiválik a vezetésből, és csak cikkíró
ként találkozunk olykor a nevével.

A folyóirat rendszeresen, kéthetenként jelenik meg: ritkán, ünnepi alkalmak- .
ból vagy nyáron vonnak össze kettős számokat. A szerkesztőség helye többször
megváltozik, de a lap egy helyen, a katolikus, Korda nevű Mária utcai nyomdá
ban készül. Ennek igazgatója Czapik Gyula kanonok, aki egyben a legtekintélye
sebb egyházi folyóiratnak, a Magyar Kultúrának felelős szerkesztője. A pap és
szerzetes főmunkatársak, szerzők névsora mellett ez az összefüggés is hitelesíti
az új lap katolikus jellegétés stílusát. Nem hivatalos, félhivatalos orgánum, nem
is az egyház világi szócsöve, hanem a fiatal katolikus publicisták,-+rók, kutatók

_ egyéni kezdeményezése, amelyet az egyház elfogadott.
1932 tavaszára kialakul a stabil irányító gárda. A fiatal aktivisták mentora és

a lap tulajdonosa meg politikai reprezentánsa gróf Széchenyi György. Szerkesz
tők: a címlapon feltüntetett Aradi Zsolt és Balla Borisz mellett az impresszu
mon nem szereplő, de az irodalmi és kulturális rovatot ténylegesen irányító
Possonyi László. A szerkesztőbizottság szinte állandóan változik, de a vezetés
stabilizálódik, és a "négyes fogaton" belül a valóságos szerkesztő a tehetséges,
aktív és ambiciózus Balla Borisz.

Nem.sajtótörténeti pedantéria mondatta el a kezdet szervezési, megjelenési és
személyí zűrzavarait, nem is a pikantéria kedvéért elevenítettük fel azt a gro
teszk francia négyest, amely az első hónapokat színezte. A botladozó kibontako
zás' külső megnyilvánulása a belső tisztázatlanságnak, zűrzavarnak, bizonytalan-
ságnak. .

Az ifjú katolikusok gróf Széchenyi György keresztény párti politikus oltalma
alatt bontogatják szárnyaikat. A gróf a történelmi család sarja. Nem idős ember
még, alig egy évtized választja el pártfogoltjaitól, de másik nemzedékhez tarto
zik, osztrák jezsuiták nevelték. Végigharcolta az első világháborút, 1917-ben
már Zemplén megye főispánja, majd 1918-ben felsőházi tag. Dunántúli (Fejér
megyei) földbirtokos, legitimista, konzervatív, de érzékeny aszociális kérdések
iránt, az alkotmányosság, a törvény feltétlen tisztelője és szigorú őre, hívő kato
likus, etikus lény. Kissé életidegen. javitó szándékú illuzionista, akit neveltetése
és nemzedéke arra predesztinál, hogyafelismert, nyomasztó társadalmi prob
lémák, a "földi nyomorúságok" orvoslását metafizikus régiókban, a vallás vilá
gában keresse, "az Isten-szeretet legmélyéből táplálkozó emberszeretet"-ben,
mint első írásában vallja.

Az ifjú 'katolikusok valamennyien a XX. század gyermekei. Harminc év körü
liek. A forradalmak és az ellenforradalom után a 20-a,s években értek felnőtté.

.Koruk ellenére már csalódott, megkeseredett, sőt felháborodott fiatalemberek.
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Kiábrándultak az úgynevezett keresztény-nemzeti kurzusból, a bethleni kon
szolidáció csődtömegéből, a neobarokkból, sőt az egész polgári társadalom."
ból, a kapitalista rendszerből, amely éppen akkor süllyed létének legsúlyosabb
válságába. Bethlen István tízéves uralmát 1931 októberében gúnyosan így kom
mentálják: " ... kevés történt az alsóbb osztályokért. és a felsőbb osztályok
részben mégis tönkrementek." Az új miniszterelnök, gróf Károlyi Gyula be
mutatkozását pedig szkeptikusan fogadják: "Minden kormány bemutatkozásának
refrénje Magyarországon a kommün óta a beígért keresztény politika." De hoz
záteszik: az eddigi nemzeti-keresztény kormányok politikájának végső mérlege
"az anyagi és erkölcsi bukás".

A lapalapítók felhevült, türelmetlen, radikális reformerek. Eltökéltségük kö- .
vetelődző, csák éppen az iránytű hiányzik: pierre, hogyan? Mint szalmaszalba
kapaszkodnak az egyház gyér és agyonhallgatott társadalmi útmutatásaiba. Es
ezzel - akarva-akaratlan - az ellenzékiségnek romantikus, a mártíriumnak a
dicsfény ígéretével övezett szerepkörére vagy a hit megújítóinak piedesztáljára
áhítoznak. "Minden egyes rendalapító - írja Széchenyi György beköszöntőjében

- egy nagy reformátor." Magát és körét általánosítva "a környezetével szembe
került katolikusoknak" minősíti, hogy elkerülje akonfrontációt, a fennálló intéz
ményrendszer nyílt elmarasztalását, de a bíráló szándék nyilvánvaló, amikor
"álmos fásultsággal", szociális közönnyel, formális kereszténységgel vádolja
kora társadalmát.

Széchenyi György publicisztikája emocionális. Retorikája zaklatott, inkább a
keresztény lelkiségre apellál, mint a ráclóra. A program fölvázolása a teoretikus
koponyára, Mihelics Vidre hárul. Gondolatmenetének kiindulópontjául XIII.
Leó pápa 1891. május Ifi-én kibocsátott Rerum Novarum című körlevelét vá
lasztja; az alkalom az enciklika megjelenésének negyvenéves jubileuma, amely
ről az egyház hivatalosan is megemlékezik társadalmi vonatkozású enciklikájá
ban, a Quadragesimo Anno-ban. Mihelics elöljáróban megállapítja, hogy ,;XIII.
Leó'két doktrína ellen fordult enciklikájában: az individualista kapitalizmus és a
marxi szocializmus ellen", de tárgyilagos helyzetképpel egészíti ki a felhívás
hatását: "Az első máig sem dőlt meg, az utóbbi pedig hatalmasabb, mint négy
értizeddel ezelőtt." További önelemzésében Mihelics még messzebbre megy,
elismerve, hogy a Rerum Novarumban foglalt következtetéseket nem a szociális
katolicizmus harcolta ki, hanem többnyire a marxi szocializmus, sőt hozzáteszi:
"., . a katolikusok lelkét nem hatotta át a Rerum Novarum, s akkor sem tettek
és tesznek semmit a Rerum elveinek érvényesítésére, amikor kezükben volt és
van a hatalom." Azt is kimondja, hogy az enciklika "terjesztését és ismertetését,
ha a kommunista manifesztumra gondolunk, szégyenletesen gyatrának kellmon
danunk". Kifogásolja a katolikus pártok és politikusok defenzív magatartását,
valamint azt, hogy az enciklikának csak a negatívumait hangsúlyozzák: "A küz
delmet a kapitalizmus úgynevezett visszaélései ellen és a védekezést a marxi ,
szocializmussal szemben." Ezért tűnik az egyház a közvélemény szemében "a
rosszul értelmezett konzervativizmus bástyájának". .

A megrendülés mélysége, az önvizsgálat kíméletlensége, az önvád és a bírálat
nem hagyhat kételyt a szándékok őszintesége felől. De ái ifjú katolikus útkere
sők félelmetes akadályokba ütköznek, amikor a kor konkrét politikai és társa
dalmi kérdéseivel kerülnek szembe. Mihelics Vid is elismeri, hogy a pápai en
ciklika "élesen elítéli az osztályharcot azzal, hogy osztályok nélkül rendezett
társadalom nem képzelhető el, és hogy szegények mindig lesznek a földön". Ra
dikális reformer szemében ez bizony bénító tiltás, és sovány pótszernek tűnik,

hogy az osztálykülönbségeket "erkölcsileg megengedett eszközökkel kell meg-
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szüntetni, és olyan termelési formákat kell javasolni, amelyekben a munka meg
szűnik bérmunkának lenni".

Nem vonzóbb az a korrekció sem, amelyet a szerző a magántulajdonra vonat
kozó dogmatikus felfogás korszerűsítésére ajánl: "A szükséget szenvedők javára
kell fordítani a tulajdonosok fölösleget," Ez az alamizsnát prédikáló jámbor óhaj
túlhaladottnak tűnt már jó másfél századdal korábban az első komoly raciona
lista társadalombölcselőkszemében, a világválság idején pedig kiábrándítóan
üres szólamként hathatott az osztályharcra nevelt munkásokra és a nyomorgó
parasztokra. De az egyház tanításainak tilalomfái és a kizsákmányoltak követe
lései között hányódó katolikus reformerek cselekvési lehetősége szűkre szabott.
Ezen bukott meg a múltban és fut zátonyra mindmáig minden mégoly őszinte és
becsületes szándékú keresztény-szocialista és keresztény-demokrata újítási
szándék. Mihelics érzi érvelésének sébezhető pontját, tisztességgel elismeri:
"Nyilvánvaló, hogy az a reménykedés, amely szerint az anyagi javak élvezői ön
maguktól, spontán a szociális kérdés gyökeres megoldására fognak törekedni,
nem vált be." S itt következik gondolatmenetének az a veszedelmes fordulata,
amely később, a megvalósulás folyamatában, nemegyszer súlyosan kompromit
tálta a katolikus társadalomszemlélet egyes irányait. A szociális igazság" meg
valósításának feladata - e nézetek szerint - a keresztény államhatalom köteles
sége. A katolikus etatizmus, a hatalinat a kereszt jegyében gyakorló állam, az
osztályharcot parancsszerűen megszüntető törvénykönyv, a társadalmi érdek
ellentéteket, a pluralista társadalmi mechanizmust a rendiség korlátai közé
kényszerítő hierarchikus struktúra szükségszerűenés elkerülhetetlenül vezet a
tekintélyuralom valamely formáj ához, amint azt Salazar, Dollfuss példái a gya
korlatban bizonyitották. Félreértések elkerülése végett: az ifjú katolikus refor
merek tervei nem katolikus diktatúrák létrehozását szolgálták, bár a későbbiek

ben a Korunk Szava nemegyszer elismerően, sőt lelkendezve említette a por
tugál és az osztrák katolikus tekintélyuralmat meg a hasonló törekvésű spanyol,
francia mozgalmakat, de végül is a marxi szocializmus és a kapitalista liberaliz
mus (vagyis a nyugati demokráciák példájának) kategorikus elutasítása után más
reális alternatíva nem maradt.

Csak a kor összefüggéseinek ismeretében és a társadalmi légkört érzékelve
érthetjük meg a fiatal katolikusok helyzetét, gondolkodását és választásaikat.
Egyházi iskolákban, szerzetesi gimnáziumokban nevelkedtek, vallásos közössé
gek tagjai voltak. A katolicizmus, pontosabban saját meghatározásuk szerint: a
szociális katolicizmus volt világnézetük alapja. Vallásos lelkiismeretük hábor-o
gása, igazságszomjuk ösztönözte reformvágyaikat. De az integrális katolicizmus
a vallásos elkötelezettség követelményévé avatja az egyház minden tanításának
elfogadását, a feltétlen engedelmességet. Kiváló bölcselők, tudósok, művészek

szüntelenül az eretnekség szakadékának szélén egyensúlyozva igyekeztek hitü
ket, gondolataikat a doktrínákhoz igazítani. Roppant keskeny volt tehát az út
keresők számára járható ösvény, nem csoda, ha botorkáltak, letértek róla és el
tévelyedtek. Mert küzdelmes a pályája az új gondolatok úttörőjének is, de a leg
keservesebb annak a sorsa, aki a hit új megvilágítására törekszik. A modern gon
dolkodók és politikusok máig megoldatlan problémája egy új kor új kihívásainak
beillesztése hitük világába.

A Korunk Szavának elindítói tudták, hogy ugarra merészkednek, amikor gya
korlati, szocíális reformokat hirdetnek meg a magyar katolicizmus mezsgyéi kö
zött. Már a lap harmadikszámában, 1931. november J-én visszafogott hangnem
ben, de egyértelműen bírálják a XX. katolikus nagygyűlést, amelyen a világiak
kal szembeni bizalmatlanság jutott kifejezésre, és ahol a közönséget "kirendelt
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szerzetesek és apácák" képviselték, ahol hiányzott az ifjúság, és amelyen a lel
kesedés nem volt spontán. "A magyar hierarchia - írják - mintha önmagát akar
ná még ámítani a biztonságról, az erőképzetéröl - ami nincs meg már többé."
Az 1933. január l-én megjelent számban, az "Oszintén, de nem' tiszteletlenül"
című publicisztikában határozottabb az állásfoglalás: " ... küzdünk azon felfo
gás ellen, amely a szociális reformok tekintetében Magyarország számára külön
helyzetet akar teremteni." A célzás félreérthetetlen, bár a katolikus orgánumnak
óvatosan kellett fogalmaznia. Kényes helyzetében inkább eszméi népszerűsíté

sére helyezi a súlyt, külföldi példákat idéz, és kerüli a polémiát, különösen ka-
tolikus személyiségekkel, intézményekkel. laptársakkal szemben. I

A folyóirat profilja egyébként hamarosan kialakult. Nyolc évig majdnem min
den szám Az idő sodrában gyűjtőcímen aktuális politikai és társadalmi publicisz
tikával, többnyire névvel nem jegyzett glosszákkal indult. Cikkek, tanulmányok,
teológiai értekezések alkották a lap gerincét. Szókimondóak, kemények voltak a
szociográfiák, riportok. Szerzői fiatal jobb- és baloldali, szociális radikálisok:
Oláh György, Fiala Ferenc, Szabó Zoltán, Féja Géza, Boldizsár Iván. Gazdag volt
a tájékoztató híranyag, elsősorban a hasonló jellegű reformer külföldi katolikus
mozgalmakról. Rendszeresen foglalkoztak kulturális kérdésekkel, közöltek mú
bírálatot. Szépirodalom ritkán és keveset szerepelt.

A lap életében két korszak különböztethetőmeg; a cezúra 1935 tavaszára esik.
Az első szakaszban Balla Borisz és elvbarátai szerkesztik a folyóiratot, a máso
dikban Katona Jenő veszi át a szerkesztést. A személyi cserék határozott politi
kai irányváltozást jelentenek. Katona Jenő szerkesztésében a Korunk Szava
fokozatosan, de következetesen balra tolódik. Módosul a magatartás az alapvető

bel- és külpolitíkai kérdésekben. Az első szakaszban a lap rokonszenvet, re
ményteli várakozást tanúsított a Gömbös-kormány úgynevezett reformprogramja
és a miniszterelnök személye iránt. A hitlerizmust ugyan kezdettől fogva bírálta,
de a kritika csak a teológia területére meg a nemzetiszocializmus vallásüldözé
sére szorítkozott. Jellemző erre a beállítottságra egy 1934. március 15-én írott
glossza: "A nemzetiszocializmus is. igen hosszú ideig szimpatikus volt sokunk
előtt, mert azt hittük, hogy a fasizmus német válfajáról van szó. Mussolini meg
találta az egyházhoz vezető utat. Ehelyett a nemzetiszocializmus minden szociá
lis tette és ígérete ellenére a modern kor legnagyobb aposztáziája, egy új po
gányság." A hitlerizmus megbélyegzése így összeegyeztethető a fasizmus elvi el
fogadásával és ennélfogva a hazai szélsőjobboldaliradikalizmus és a keresztény
mezben jelentkező tekintélyuralmi törekvések igenlésével. Így történhetett meg,
hogy a folyóirat egyik számában megrója Ernszt Sándort, a tekintélyes konzer
vatív katolikus pap-politikust, mert a nemzetiszocializmussal szemben elnéző

cikkét a hitleristák hivatalos lapja, a Völkischer Beobachter közlésre érdemes
nek találta. 1932. júniusi számában viszont örömmel üdvözli, hogy Milotay Ist
vánt, a magyar szélsőjobboldalipublicisztika ismert alakját megválasztottákkép
viselővé, majd megünnepli Milotay újságírói pályafutásának 25. évfordulóját is.
, Katona Jenő szerkesztői tevékenysége nyomán ez a kettősség fokozatosan fel
számolódik. A parancsuralmi rendszerek és módszerek elutasítása egyértelművé

válik, ha fel-felbukkannak is egy "megjavított", "demokratikus és modern" rendi
állam nosztalgiái. ,

A Korunk Szava egyik legnagyobb, példamutató, a magyar sajtóban egyedül
álló erénye a nagyfokú nyitottság, a mértéktartás és türelem volt. S ez elsősor

ban Széchenyi György valóban keresztényi jellemének köszönhető: nagyvonalú
ságának, toleranciájának s az általa oly gyakran említett caritasnak. Ez a szellern
hatotta át a folyóirat szerkesztőit, amikor ankétot rendeztek oly fontos és kényes
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aktuális kérdésekről, mint a hitlerizmus, a földbirtokpolitika, a szociális prob
lémák, a.választójog, s a vitában valóban megszólaltatták a legkülönbözőbb néze
tek képviselőit.

Az első ankét 1932. június l-én - tehát még Hitler hatalomra jutása előtt - a
nemzetiszocializmust tűzte napirendre. Egyetlen hozzászóló, Milotay István fe
jezte ki rokonszenvét Hitler és eszméi iránt, de különös módon nem volt egyér
telműen elmarasztaló több mérsékelt, polgári személyiség - König Antal teoló
gus, Kray István keresztény párti képviselő,Mihelics Vid - állásfoglalása. Sőt, az
akkor már kisgazdapárti Eckhardt Tibor "nagy ideálok" követőjét látta a maj
dani Führerben. Valamennyien a kommunizmus elleni védekezés eszközét hit
ték Hitlerben. A tárgyilagosság kedvéért megkell említeni, hogy ebben az idő

ben még az európai polgárság jelentős rétegei osztoztak ebben a tévedésben,
Benedetto Croce, G. B. Shaw, sőt Thomas Mann sem ismerte fel eleinte a fasiz
musban rejlő iszonyú fenyegetést. Az ankét során csak a szociáldemokrata
Kéthly Anna és Ignotus Pál helyezkedett szembe a hitlerizmussal, higgadt, ér
velő stílusban, de határozottan. A Korunk Szava fórumként szolgált a termékeny
eszmecserére, olvasói előtt ismeretlen és idegen nézetek terjesztésére.

A nyitottságnak, ha nem is ilyen közvetlenül politikus, de attnál beszédesebb
megnyilvánulása volt Possonyi László Magyar prózaÍrók tanulmánysorozata. A
szerző arra vállalkozott, hogy tizennyolc magyar prózaíró szellemi arcképét vá
zolja fel. Sokatmondó és meglepő a névsor és a csoportosítás: I. Herceg Ferenc,
II. Móricz Zsigmond, III. Molnár Ferenc, IV. Kosztolányi Dezső és Tormay
Cecile, V. Komáromi János és Gulácsy Irén, VI. Szomory Dezső, VII. Babits
Mihály és Földi Mihály, VIII. Zilahy Lajos, IX. Surányi Miklós és Makkai Sán
dor, X. Erdős Renée és Csathó Kálmán, XI. Szabó Dezső és Nyírő József, XII.
Kassák Lajos. A válogatás szuverén volt: figyelembe vette az írói tehetséget, a
rangot és a népszerűséget is. Természetesen vitatható ez a szelekció, de vitat
hatatlan a törekvés a tárgyilagosságra. Possonyi, a kitűnő tollú, választékos íz
lésű, szellemes esszéista bevezetőjébenhangsúlyozta: "Világnézeti meggyőződé
sünket sohasem fogjuk eltitkolni, de a gyűlölködés és a tehetség el nem ismerése
idegen tőlünk." Jeles fogadalom ez a kiélezett politikai, világnézeti és csoport
harcok éveiben. A szerző be is váltotta ígéretét. Finom, a lényegre törő portrék
sorozatában tette mérlegre a korabeli magyar próza irodalmát. Eszrevehető az
igyekezet, hogy a szigort inkább az ideológiailag hozzá közelebb állókon gyako
rolja, a távolabbiak irányában pedig megértést tanúsítson. Tervét kisebb módo
sításokkal végre is hajtja, az arcképcsarnokot a magyar irodalom szeretete, az
alkotás iránti tisztelet hatja át. Herceg Ferencről megállapítja, hogy ő "a kor
hivatalos írója". Méltatja mesterségbeli felkészültségét, de megjegyzi, hogy reg é
nyeit.,a finom ízlés és a középszerűség" jellemzi. Molnár Ferencről elismeri,
hogy szórakoztató, de elmarasztalja felszínességét, kiemelve művei közül a Lilio
mot és A Pál utcai fiúkat. Föltétlen elismeréssel adózik Móricz Zsigmondnak. Az
utolsó portré Kassák Lajosé. Possonyi hangsúlyozza az eszmei távolságot, de
figyelmeztet, hogy Kassák "egész emberi beállítottságában az igazságot keresi",
és "mint a szociális lelkiismeret ébresztőjét"ajánlja írásait olvasóinak.

Ez az irodalmi szemlélet bátor intellektuális tett volt olyan korban, amikor
gyűlölködés és stigmatizálás állított egymással szembe írókat, irányzatokat, cso
portosulásokat. A Korunk Szava az emberek jóhiszeműségében,kölcsönös tiszte
letében, a szó erejében bízott, amikor több kísérletet tett a lelkek megbékítésére,
hídverésre, szintézis kialakítására a szociális kérdésekben, a kultúrában, a hu
mánum értelmezésében. Pedig egy idő után nyilvánvaló lett, hogy a szemlelet
beli ellentétek mellett az egyéni ambíciók, féltékenység és nézeteltérések még a
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kis szerkesztőségen belül is feszültségeket szítanak, és mélyülő belső válságot
idéznek elő. A szakítás 1935 tavaszán következett be. Sajnálatos, látványos és
botrányos külsőségekközepette.

Balla Borisz, Aradi Zsolt és Possonyi László ultimátumban követeltékSzéche
nyi Györgytől, hogy adja át nekik teljhatalommal a lap szerkesztését, s mivel a
lap tulajdonosa erre nem.volt hajlandó, kiléptek a Korunk Szavától, és Uj Kor
címen új "aktív katolikus orgánum"-ot alapítottak, amelynek első száma 1935.
április 20-án jelent meg. Széchenyi gróf elszígetelddött.magára maradt betegen,
kézirat, szerkesztők, szerkesztőség és kiadóhivatal nélkül. Lapját átmenetileg
meg sem tudta jelentetni 1935. március 15. után. Csak április lS-május l-i kel
tezéssel, tehát másfél hónap múlva jelent meg a következő, hevenyészve össze
állított kettős szám Széchenyi szerkesztésében és kiadásában, majd május lS-én
jelentkezik a fejlécen az új szerkesztő: Katona Jenő.

A szakítást szükségszeníen fűszerezte az ilyen alkalmakkor elkerülhetetlen
személyeskedés, kölcsönös vádaskodás, szemrehányás, tisztázatlan anyagi kérdé
sek feszegetése. A polémia abszurd jelleget öltött, amikor Széchenyi György, akit
éppen akkor választottak meg képviselőnek kormánypárti támogatással, Balla
Borisz szemére hányta Gömbös miniszterelnök iránti vonzalmát. A jobbra sod
ródó Balla pedig azért korholta Széchenyrt, hogy a tokaji nyilt választáson a ha
talom terrorját vette igénybe a közismerten liberális pesti baloldali újságíró,
Lázár Miklós ellen. Egy évig tartott, amíg egy választott bíróságnak (Szandtner
Pál és Szekfű Gyula professzorok és Zimányi Gyula piarista főiskolai igazgató)
sikerült elsimítania a nyílt ellenségeskedést, Annyi mindenesetre nyilvánvaló,
hogy az ingerült és elfogult szócsata mélyén tényleges, komoly politikai ellentét
húzódott. Ez kiderül Balla Borisz írásaiból, nyilatkozataiból is. Még a szakítás
előtt a liberális Az Est-lapok konszernjéhez tartozó Magyarországnak adott nyi
latkozatában kijelentette: "Ma a jó tisztá -eróknek kötelességük odaállni Gömbös
Gyula mellé. Ha nem állnának oda, megtörténhet, hogy őket szorítják ki a min
denütt lesben álló hatalmak." A pártütés tehát ezúttal is az olcsó politikai mer
kantilizmus "akkor már inkább mi, mint mások" jelszavával történt. Vezércikké
ben az Uj Kor első számában már elvibb magaslatokra emelkedik a dörgedelem
a reformok állítólagos akadályozói ellen. "Ezek azok - írjaBalla -, akik gáncsol
ják és gúnyolják a reformokat, ezek azok, akik mindig idézőjelben írnak avre
formnemzedékrőkEzek azok.akiknek a becsületes és puritán keresztény Wolff
Károly politikája is gyanús, csupán és egyedül azért, mert nem hajlandó a Göm
bös Gyula és reformpolitikája ellen üvöltők kórusába beállani." A gróf Széche
nyi Györgyhöz intézett "Kedves Gyuri Bátyám" megszólítással kezdődő levélben
pedig többek között az áll: " ... tudod jól, hogy mi valamennyien igen közel ál
lunk Gömbös Gyulához, és annak legtöbb programpontjával egyetértünk, és tu
dod jól, hogy ezért voltunk előtted mindig gyanúsak, sőt »hitleristáks-nak is hí
reszteltél bennünket miatta." Vagy másutt: "Ha te ... nyiltan és őszintén Göm
bösék mellé álltál volna, hidd el, ma másképp beszélnének rólad az emberek."

A személyi és aktuálpolitikai vonatkozásokon túllépő elvi alapvetés feladatait
ismét a teoretikus Mihelics Vid vállalja.iaki az Új Kor második, május.5-i számá
ban, mintegy visszhangozva négy évvel korábbi, idézett téziseit, most is leszö
gezi: " ... Mélyenszántó reformok erős központi kormányzást követelnek.
Olyan igazság ez, melyet egész Európa fejlődése tanúsít. Ez a kormányzás nem
tűrhet meg olyan pártokat, amelyek a nagy célokban is különböznek, s a prog
ram és a jóakarat részére nem előlegzik a bizalmat," 1935 derekán ez egyértel
mű állásfoglalás volt a totalitárius rendszerek mellett, és türelmetlen elutasítás
a pluralista, parlamentáris demokráciával szemben. Az orientálódás Gömbös
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Gyula irányába tehát több volt egyszerű taktikánál, tájékozatlanságnál, helyezke
désnél. Az Uj Kor azoknak az ifjú katolikus reformereknek kívánt "aktív orgá
numa" lenni, akik a reformok megvalósításának biztosítékát a tekintélyuralmi
kormányzatban látták, hiszen az az "erős, központi kormányzás", amely nem tűr
meg bizonyos '(vele egyet nem értő) pártokat, feltartóztathatatlanul diktátúrába
torkollik. A pontosság kedvéért hadd említsük meg, hogy "egész Európa fejlő

dése" nem ezt a folyamatot igazolta. A tárgyilagosság kedvéért azonban azt is
meg kell jegyeznünk. hogy az Uj Kor ifjú katolikusainak reformeri heve hamaro
san lelohadt, Hozzájárult ehhez nyilván a "reformnemzedék" soraiban elhatal
masodó általános kiábrándulás, a szociális demagógia lelepleződése, Gömbős

Gyula váratlan halála. Maga Balla Borisz alig fél év múlva, már 1935 végén meg
vált a szerkesztőségtől, és a miniszterelnökségre vonult be miniszterí titkárnak,
később pedig átnyergelt a diplomáciai pályára.

A Korunk Szava következetesen bírálta a kormánypolitika szolgálatába lépett
vetélytárs ballépéseit. Idézte a tekintélyes katolikus személyiségek éles elítélő

nyilatkozatait. A Magyar Kultúra május 4-i számában Bangha Béla főszer

kesztő, jezsuita páter megbélyegzi Balla Boriszék eljárását, szakítását, átállását a
kormánypárt táborába, illetve Milotay István yédőszárnyai alá. Megállapítja,
hogy tettükkelnemcsak Széchenyi Györggyel, hanem a katolikus -politikával he
lyezkedtek szembe, ezért "helyzetük a katolikus napisajtóban tarthatatlanná
vált". Czapik Gyula kanonok az Egyházi lapokban megfeddiv,a könnyelmű,meg
gondolatlan, önhitt fiatalokat", akik a reformlelkesedés hevületében nem vizs
gálják meg kellő komolysággal a reformok tartaimát és azt, hogy összeegyeztet
hetőek-e a katolikus hittel. A legszigorúbb Nyisztor Zoltán a Nemzeti Újságban,
a legtekintélyesebb katolikus napilapban: ő személy szerint Balla Boríszt teszi
felelőssé a történtekért, és nyilatkozatát úgy jellemzi, hogy az "szinte elejétől

végéig az utolsó ötven év egész magyar katolikusközéletének és politikai kép
viseletének arculcsapása és ostorozása". Cikkének végén megállapítja: "Egy túl
fűtött ambíciójú és idejét kivárni nem tudó fiatalember most éppen a katoliciz
mus jelszavával »Krisztus akaratát« emlegetve akarja az egész katolicizmust egy
jó szándékú, de reményeit még be nem váltott politikai párt számára szállítani.
A katolicizmust senkinek sincs joga szállítani." A szemrehányásokon olykor
érezhetőek a merev ortodoxia, a tradicionalizmus, a szellemi irányítási monopó
lium féltésének nyomai. Amikor például azt kifogásolják. hogya szakadárok a
katolikus Széchenyi oldaláról a félliberális(!)-félprotestáns Milotayhoz álltak,
-vagy amikor azt hangsúlyozzák, hogy a katolicizmus nevében "csak az egyházi
autoritás beszélhet", vagy az általános viszolygás az új tól, a reformoktól. Két
ségtelen azonban, hogy az egyházi tekintélyek erélyes elmarasztalása lefékezte
az Uj Kor alapítóinak lendületét, és riasztotta olvasóikat. A folyóirat elszürkült,
eljelentéktelenedett.

Évtizedek távlatában csak sajnálni lehet, hogy a magyar katolikus megújulás
amúgy is kicsiny tábora oly korán megoszlott és meggyengült, és a szellemi el
lenállásban nem fejthette .kí a hozzá méltó szerepet. Inkább csak egy jelentős

szellemi áramlat lehetóségét villantotta fel, amely azonban sajátos hazai körül
ményeink között nem tudott kibontakozni. A veszteség annál fájdalmasabb, mi
vel abban az időben a katolikus egyháznak és a katolicizmusnak Magyarorszá
gon rendkívüli volt a befolyása. A katolikus egyháznak a kor nagy kérdéseiben a
keresztény humanizmus szellemében fogant határozott, bátor, nyílt állásfoglalá-

_ sainak meghatározóan fontos hatása lehetett volna az egész ország sorsára. Ez
azonban sokáig váratott magára. Igy csak magányos hívők - Széchenyi György,
Szekfű Gyula; Pethő Sándor, Babits Mihály; Apor Vilmos és Márton Aron püs-
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pökök és mások - lelkiismeretének hangja szólaltatta meg a katolicizmus aggo
dalmait és tiltakozását.

Katona Jenő válságos időkben, nehéz körűlményekközőrt vette át a Korunk
Szava szerkesztését. A fasizmus terjeszkedése. fenyegetésből valósággá lett.
Európa hadszíntérré kezdett átalakulni. A támadás felkészületlenül érte az anti
fasizmus erőit, közöttük a katolicizmust is. Defenzívába szorultak. Meggyengült
pozícióikban általában inkább keresték a diplomáciai egyezkedés, időhúzás út
ját, mint hogy vállalják az elkerülhetetlen nyílt kiállást.

A Korunk Szava ebben a nyomasztó légkörben derekasan megállta a helyét. A
magyar szellemi ellenállás bátor, következetes szócsövévé fejlődött. S ez elsősor

ban Széchenyi György és Katona Jenő érdeme. Katona a Magyar hitleristák
című politikai pamfletjével a kor egyik legbriliánsabb politikai-irodalmi művét
alkotta meg. A folyóirat szellemi irányítója ekkor Szekfű Gyula, aki 1937 nyará- '
tól állandó tagja a változó összetételű szerkesztőbizottságnakés aktív cikkírója a
lapnak. A szerkesztőség körül bátor és következetes munkatársak gárdája ala
kult ki. Említsük meg Kovács Imre, Szabó Zoltán, Boldizsár Iván, Pallavicini
György őrgróf, Nagy Tibor, Lendvai István, Bálint Sándor, Káldor György, Go
golák Lajos, Gyöngyössy István, Kozma Erzsébet, Szabó István nevét. A kulturá
lis rovat állandó munkatársai: Kállai Ernő, Ferdinándy Mihály, Keresztury
Dezső. A Vatikánból írta folyamatos tudósításait a Németországból száműzött

Friedrich Muckermann jezsuita páter. Állandó cikkíró a francia neokatoliciz
mus legjelentősebb személyisége: Jacques Maritain filozófus. .

A folyóirat most már valóban aktív katolikus orgánum. Allásfoglalásában
egyre világosabb és bátrabb. Nem kerüli meg a kényes kérdéseket, nem tompítja'
hangját. Elkötelezi magát a demokratikus fejlodés, a parlamentarizmus, a ke
resztény demokrácia mellett. 1936. augusztus 1-15-i kettős számában Katolikus
sajtónk hiteléért című szerkesztőségi cikke szemrehányás és felelősségre vonás
a katolíkussajtó passzivitásáért. "Akadtak, a katolikus sajtónak orgánumai - írja
-, amelyek hallgatásukkal asszisztáltak a totális állameszme elóretörésének.'
Fölhánytorgatja, hogy ebben a sajtóban hosszú hónapokig egy tiltakozó hang
sem hallatszott a nácizmus gaztetteiről, sőt dicsérő cikkek jelentek meg a nem
zetiszocialista Németországról. "Volt idő, amikor mi voltunk egyedül a magyar
katolikus sajtóban" a következetesen harcos antifasiszták. Ezért vállalták a lap
betiltás és a belső válság veszélyét is.

A Korunk Szava volt az első és egyedüli keresztény sajtóorgánum, amely már
az első zsidótörvényt elutasította. "Katolikus ember ezt a javaslatot jó lelki
ismerettel nem teheti magáévá" -írta gróf Széchenyi György 1938 tavaszán.
. Afolyóirat 1938. május l5-i száma üdvözli a Márciusi Front debreceni lapját,
a Tovább-ot. Tiltakozik a falukutató írók elleri indított irodalmi perek ügyében.
Február l5-én Endre Lászlónak Pest megye alispánjává történt megválasztása
alkalmával ifj. Pallavicini György kipellengérezi az új korszellemet.jnely "üveg
házban növekedett ijesztő bogáncskóróvá. a kormányhatalom mindenkori el
nézése és többé-kevésbé burkolt támogatása mellett", A március l6-i keltezésű

1938-as 6. szám vastagbetűs szövegben így kommentálja az Anschlusst: "A ke
resztény Ausztria elbukta óta a német nemzetiszocialista államrendszer, hatal
mi törekvés és világszemlélet a Lajtánál áll. Mi tovább is telj t!sítjük magyar
katolikus kötelességünket hazánk függetlenségéért és a keresztény szabadsá
gért!" Ritka merész kiállás a korabeli magyar sajtóban. Az október l5-i szám
lelkesen üdvözli a fiatal Márton Áron kinevezését Erdély apostoli. adminisztrá
torává. Idézi szavait: "Végeredményben Erdélyben csak a demokrácia eszméje
neIl,l idegen. A szó tiszta és nemes értelmezésében demokratának lenni, ez ősi
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erdélyi tradíció. Minden más kívülről importált világnézet csak pillanatokra
tudja lekötni az erdélyi, temperamentumot." Az 1938. decemberi szám előbb

méltatja a Györffy István professzor irányitása alatt megszervezett Táj- és Nép
kutató Központ kiállítását, majd helyteleníti annak bezárását.

A belső vívódás legdrámaibban a spanyol polgárháború megítélésében tükrö
ződik. A Korunk Szava ebben a tekintetben is külön álláspontot képviselt a
magyar katolikus sajtón belül. 1938-ban, amikor a harc már eldőlt, tekintélyes
külföldi katolikus személyiségek megszólaltatásával igyekezett érzékeltetni el
lenvéleményét. Egy angol dominikánus teológus, Jacques Maritain filozófus és
Franccis Mauriac publicista-író szavai azt juttatták kifejezésre, hogy Franco
tábornokkal a katolicizmus nem azonosulhat, és a polgárháború nem keresztes
hadjárat, amelyben a katolikus hívő elkötelezettsége természetes es vitatha
tatlan.

A Korunk .Szava politikai arculatának kritikus pontja a programszerű, merev
, antimarxizmus. Tagadhatatlan, hogy e téren az amúgy is bizalmatlan hierarchia
nem tűrt volna semmiféle nyitási kísérletet, és az is tény, hogy e tekintetben a
korabeli katolikus sajtó nem különbözőtt a legális polgári sajtó egészétől. Isme
retes, hogy a magyar uralkodó elit csak a legutolsó órában kezdett számolni a
realitásokkal, és csak akkor igazította politikáját a történelemhez. Említésre
méltó és tanulságos azonban "egy röpke dialógus-intermezzó, amely 1937-ben
zajlott. .

A kezdeményezés marxista oldalról indult, ami változást jelentett a korábbi
merev dogmatikus állásponthoz képest; hiszen Csömöri József a Szocializmus
1935. júniusi számában Vallási aktivizmus című cikkében még így intézte el az
ifjú katolikusok jelentkezését: "Az aktív katolicizmus azonban nemcsak reak
ciós, hanem egyben kapitalista világszemléletű,akkor is, ha írásaiban éles kapi
talistaellenes kifakadásokkal találkozunk is. Ha meginog a kapitalista rend, a
kapitalizmus védellllében látja a maga hivatását az aktív, szociális katolicizmus
éppúgy, mint a konzervatív kapitalizmus." .

Ennél sokkal intelligensebb és meggyőzőbb Fejtő Ferenc érvelése, aki a Szép
Szó 1937. július-augusztusi számában, majd a Szocializmus szeptember-októ
beri számában nyíltan és nagyvonalúan taglalja a kereszténység és a szocializ- '
IllUS viszonyának időszerű kérdéseit. Nem tagadja az alapvető világnézeti ellen
tétet, de arra figyelmeztet, hogy a fasizmus a megsemmisítés közvetlen fenyege
tését jelenti mindkét ideológia számára. A logikus következtetés: szót kell vál
taniuk egymással, igyekezniük kellene szót érteni. A Korunk Szava részéről a
válasz elutasító volt. Előbb Horváth Béla költő, publicista utasította vissza a ki
nyújtott kezet, azzal, hogy hívők és hitetlenek között nem lehetséges a megértés;
majd Kozma Erzsébet a párbeszéd feltételéül a marxisták eszmei kapitulációját
szabta meg. "Az együttműködés csak akkor lehetséges - írta -, ha az illető cso
port belátja. hogy abban, amiben eddig eltért a ker-eszténység álláspontjától,
nem volt igaza." Fejtő érvelő és máig időszerű válaszainak végső konklúziója:
"A marxista, aki a katolikus hívő segítségét kéri a demokrácia védelméért vivott
harchoz. .. egyszerűen felszólítja az Egyházat arra, védje önmaga elemi érde
keit, minthogy a szocializmus is megvédi a magáét." Nyílt, őszinte és értelmes
beszéd. Bármilyen tényleges, tartós együttműködésegyetlen lehetséges alapja az
eredeti tanításokban ,meghirdetett saját és egyben közös értékek őrzése. Hívő és
hitetlen között a metafizika.területén az ellentét valóban áthidalhatatlan, de az
anyagi világban lehetséges; sőt, adott esetben kötelező a szocialista és a keresz
tény ember együttműködésea természetjogba foglalt elvek védelmében, .a zsar
noksággal, az elnyomással, az embertelenséggel szemben. A dialógus feltétele. '
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tehát nem az eszmei kapituláció, az alakoskodás, a taktika, a manipuláció, ha
nem a keresztény és a szocialista eszmében rejlő ősi, eredeti és valódi (imma
nens) értékek érvényesítése.

Az 1938-as esztendő a megpróbáltatások és csapások esztendeje volt a Korunk
Szava életében. Meghalt a szerkesztőbizottság két tagja: Biga József, a kiváló
szlavista és Grieger Miklós pap-képviselő. Nyáron új szerkesztőbizottságot kel
lett alakítani, amelynek tagjai: Szekfű Gyula, Horváth Sándor dominikánus szer
zetes, teológus és Molnár Kálmán, a közjog professzora. Augusztusban, hosszú
betegeskedés után elhunyt gróf Széchenyi György, a lap alapítója, tulajdonosa és
felelős szerkesztője. Az osztrák Anschluss, majd a nyugati polgári demokráciák
müncheni kapitulációja Hitler előtt, a fasizmus előretörését jelezte.

A Karunk Szava utolsó, a VIII. évfolyam 24. száma 1938. december 15-én je
lent meg. Még búcsúra sem nyílott alkalma, mert nem sejtette, hogy további
megjelenése veszélybe került. Pedig az aktív katolikus orgánum ugyanúgy áldo
zatául esett az 1938-as fasiszta jellegű sajtórevíziónak, mint 135 laptársa, közöt
tük a Szocializmus és a Szép Szó! A Magyar Nemzet már 1;939. január 4-i számá
ban megdöbbenésének adott hangot, hogy a Korunk Szava nem jelent meg ja
nuár l-én, és tiltakozott alapengedély megvonása ellen. Apponyi György gróf
január IB-ra interpellációt jegyzett be a képviselőházban a katolikus sajtó üldö
zése címén, és felszólalásra jelentkezett a Korunk Szava megszüntetése ügyében
Dulin Jenő kisgazdapárti képviselő is. A jobboldali többségű parlament bot
rányba fullasztotta az interpellációkat, a kormánypárti képviselők egy része ki
vonult a teremből, a szélsőjobboldali gróf Festetics Domokos pedig azt kiabálta:
"A spanyol vörösöket üdvözölte a lap~" De a kereszténységével kérkedő imr
mánynak mégis kínos volt egy katolikus folyóirat betiltása, különösen miután
Serédi Jusztinián hercegprímás Szekfű Gyulához intézett levélben méltatta a lap
érdemeit. Imrédy miniszterelnök Kolosvary-Borcsa Mihály sajtófőnökre hárí
totta a felelősséget. Az pedig az M'I'l-ben megjelentette az "illetékes hely" nyilat
kozatát, amely különböző adminisztratív, jogi rendszabályokra hivatkozva indo
kolta alapengedély megújításának megtagadását. Katona Jenő a Magyar Nemzet
1939. január 24-i számában ezeket a formális indokokat is sorra megcáfolta.
Hasztalanul. A Korunk Szava is a sajtórendészet jogtipró intézkedéseinek egyik
korai áldozata lett.

*

1939 őszén, Teleki Pál miniszterelnöksége alatt új katolikus folyóirat kap lap
engedélyt: a Jelenkor. Szerkesztője Katona Jenő. A szerkesztóbizottság tagjai:
Szekfű Gyula, Horváth Sándor, Molnár Kálmán. A lap a KorunkSzava örökségét
veszi át. 1944 márciusában, a német megszállás után Katona Jenő és a lap többi
munkatársa illegalitásba kényszerül, a Jelenkort betiltják. A Korunk Szava ala
pítójának fia, gróf Széchenyi Pál honvédzászlós 1944 decemberében egy SS
járőrrel vívott fegyveres harcban Budapesten hősi halált halt.
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