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A katolikum egyetemességet jelent, a katolikus irodalmat te
hát már ezért sem lehet kikapcsolni az egyetemes irodalom
ból. Mint általában minden irodalom, úgy a katolikus iro
dalom is benne van azoknak a nagy áramlatoknak a sodrá
ban, amelyek az irodalmi jelenségeket létrehozzák, kormá
nyozzák, irányítják. A költők születnek, de beleszűlétnek bi
zonyos korba, amelytől nem egészen függetlenek. Lángszelle
mek odáig nőhetnek, hogy maguk Is lökést, irányítást adhat
nak koruknak, de míg idáig nőnek, koruk emlőit szívják, an
nak az éghajlatnak verőfényét élvezik vagy zimankóját sa
nyarogják, amely neveli őket. A magyar katolikus irodalmat
IS csak úgy szemlelhetjük helyes megítéléssel, ha az egész
európai katolikus irodalom áramkörébe kapcsoljuk be s ezen
keresztül az egész egyetemes irodalomba. A következőkben

tehát legalább is mindig európai viszonylatban akarom tár
gyalni és értékelni a magyar katolikus irodalmat, kapcsolatba
hozva jelenségeit az egyetemes európai irodalom fejlődésé

vel. Értékelni is ezen a színten szerétném és a fiatal magyar
katolikus irodalomnak egyik legnagyobb és legmegbecsülőbb

elismerése, hogy lehet ezen a szinten értékelni. Nem bocsát
kozom tehát bele apróbb részletekbe, az általános irányvona
lakat szerétném meghúzni és megmutatni katolikus irodal
munk törekvéseit, eddig elért eredményeit, várható, esetleg
kívánatos fejlődését és távlatait.

Már időm sem engedi meg, hogy teljességre tőrekedjem.

A magyar katolikus irodalom - hála Istennek - ma már
olyan terebélyes fa, annyi ága, olyan gazdag virágzása, olyan
sok kitűnő és érdemes munkása van, hogy lehetetlenség en
nek az előadásnak keretében mínden íróval, mégcsak minden
jelentősebb alkotással is külön-külön foglalkozni. Nem sze
rétnék ér~enységeket sérteni. Ha egy-egy érdemes név en
nek az előadásnak során nem hangzik el, az nem capitis de
nuntio. Neveket és műveket mint példákat hozok. csak fel
állításaim, megállapításaim ígazolására. Nem irodalomtörté
netet adok, amelynek kötelessége a rendszerességre és teljes
ségre törekedni. Én csak azt akarom rövid áttekintés kere
tében felvázolni, honnan indult el a mai magyar katolikus
irodalom, meddig jutott el, milyen hivatást tölt be a mai ma-

• Felolvasta a szerz{1 az esztergomi nyári egyetemen 1941 júliu
sában.
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gyar irodalomban és mi a jelentősége európai viszonylatban.
Mind azoknak, akik ebben a fejlődésben, ha akár szerényeb
ben is, de mindig tehetségük legjavával közreműködtek, a
legteljesebb elismerés jár a magyar katolíkus irodalomnak
immár megírásra váró történetében.

A katolikus irodalom újjászületése a múlt század máso
dik felében kezdődött és mindenütt az új romantikus mozgal
makkal, a naturalizmussal szemben támadt visszahatással, és
a lelkiségnek általános újjáéledésével függ össze. Eleinte te
hát inkább érzelmi és hangulati volt ez a katolikus szellem,
vagy mondjuk inkább katolikus szín, és éppen ezért főkép a
lírában nyilatkozott meg. Baudelaire költészetének katolikus
szertartásbeli motívumai voltak: Paul Verlain töredelmes ve
zeklő megalázkodásában próbált felszínre törni sok bűn és
szenny rárakódott rétegei alól a katolíkus gyökereken nevel
kedett lélek. Huysmans megcsömörlött a naturalizmus sivár
ságától s a misztikus mélységek szemjától hajtva jutott el re
gényein át a trappista kolostor magányában történt megiga
zulásáig.

Mióta a filozófia újra nem szégyelte már igazi területét,
a metafizikát, az új költészet is megértette, mennyivel köze
lebb áll lényegéhez a spirituális és misztikus tartalom. A
mindenütt nekilendülő és előtérbe nyomuló szímbolísta ísko
Iáknak rendesen megvoltak katolikus szinezetű alcsoportjaik :
a francia lírában Le Cardonnel-től Francis Jommee-ig, az an
golban Francis Thompson-tól Chesterton-ig. A katolikus líra
s az új irány rokonsága még az őskereszténység szimbolizmu
sában gyökerezett. A németeknél Rilke istenkereső elragad
tatása, franciskánus részvéte minden teremtménnyel, hajlan
dósága minden gyönge és sorssújtotta lényhez. sóvárgása a
kegyelem után, mind katolíkus vonások már. Katolikus leve
gőben nőtt fel Stefan George is és költészetében számos ka
tolikus vonás maradt meg; katolikus alapfogalmaknak hódol,
ilyenek a megváltás és az áldozat eszméje s a hierarchikus
fokozatok törvényességének elismerése és katolikus vonása
az is, hogyapillanaton és időhöz kötöttőn túl, mindent az
öröklét jegyében szemlél.

Ez az új líra nem fakadt még teljesen öntudatos kato
likus meggyőződésből. Sokszor csak közös hangulat és homá
:lyos vonzalom volt a íorrása, Művészielkeket az Egyház
külső pompája, szertartásainak szépsége vagy éppen az Egy
ház művészetszeretete nyert meg. De a múlt század végén
egyre sokasodtak a megtérések. Maga ez a hangulat-költészet,
egyes nagy szellemek nyílt állásfoglalása is hatással volt a
konverziókra és így az eleinte csak tapogatózó irodalmi és mű

vészeti mozgalom nem csak előfutárja volt a nagy katolikus
megújhodásnak. hanem szorgalmas munkása is az Úr szőlő

jének.
Ez a megújhodás, amely tehát maga is köszönhet vala

mit az első indulások ösztönös és még korántsem tisztult iro
dalmi katolícízmusának, erős, hatalmas épületet emelt ké-
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söbb ezekre az alapokra. öntudatos, büszke, sőt hamarosan
diadalmas világnézetté fejlesztette, dogmatikai és morálís te
kintetekben is hibátlanná tette ezt az eredetileg csak hangu
lati irodalmat. Paul Verlain-tól és Rilke-től felívelt ez az iro
dalom Eliot-ig és Paul Claudel-ig, s velük éppen úgy a szel
lemiség legmagasabb szintjén világolt a legmodernebb idő

ben, mint egykor Dante Isteni Szinjátékával a középkorban.
Hasonló utat tett meg a katolikus irodalom nálunk is. A

mult század végén a költészet szimbolista fordulásával in
dult itt is. Müvelői közt sok olyan szellemet találunk, aki a
szűlőí házból hozott hagyományok és lényének új, spirituális
szomja révén került kapcsolatba az induló katolikas iroda
lommal, bár később írói pályája folyamán megint messze el
került tőle, mint Kosztolányi Dezső, Juhász Gyula és Krúdy
Gyula, hogy többet ne említsek. Mások, bizonyos reminísz
ceneíás hangulatrokonságot mindig elárulva, kezdenek újab
ban visszakanyarodni hozzá, mint Babits Mihály, akit most
már a katolikus líra legcsodálatosabb gyöngyeinek, a közép
kori latin himnuszoknak remek fordítása s a Jónás imája,
ezután a bensőséges magyar vallásos költemény után a kon
verzió pecsétjével is szerétnénk a katolikus költők közé ik
tatni. Amire különben maga is áhítozik ebben a megrázó köl
teményében.

Tehát éppen úgy mint külíöldön, nálunk is a vers járt
elől a katolíkus irodalom kialakulásában. A próza csak ké
sőbb követte a vers úttörő nyomdokait és bármilyen erős

lendületet vett is az utolsó években, kérdés, elérte-e már azt
a szinvonalat, amelyet a magyar katolikus lírában Harsányi
Lajos, Mécs László és Sík Sándor költészete képvisel s ame
lyet a legújabb líránk is tartani akar és Isten segedelmével
bizonyára tartani is tud.

A létrehozó és mozgató erők ezek szerint nagyjában
ugyanazok úgy szellemi mint társadalmi téren a magyar kato
likus irodalom fejlődésében, mint a külföldi irodalmakéban
s a fejlődés útja és fázisai is ugyanazok. Nálunk azonban
hozzájárul ehhez még egy külön mozgatö és lendítő rugó, egy
rendkívül erős hatáseszköz is, amely sokszor irányt, színt,
érdeklődési kört adott katolikus irodalmunknak, és ez a kül
földi befolyás.

Tagadhatatlan, hogya magyar katolikus irodalom fejlő

désére, egész habitusára, fellendülésére, ha egyes esetekben
másként nem is, legalább buzdítólag. rendkívül jelentéke
nyen közrenatottak a külföldi példák. Nagy kérdés, volna-e
ma nálunk ilyen öntudatos, világnézetileg szilárd és tisztult,
dogmatikailag 'ellenőrzött és fegyelmezett, erkölcsi alapjait
tekintve tiszta és biztos katolikus irodalom, ha nem állanak
előtte a nagy külföldi példák, ha nincs a külíöldí irodalmak
ban ez a szinte lenyftgöző és magával sodró lendületű renou
veau caiholique.

Ez magában nem baj. És egyáltalában nem jelenti a ma
gyar katolikus irodalom' másodrendűségét. Kívülről kapott
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gyöngédebb indítékokból születtek már az indítéknál sokkal
magasabbrendű alkotások. Ha a külíöldí hatást gyökeresen
átdolgozza a magyar vérmérséklet, még a magyartalanság
vádja sem érheti az eredetileg idegen kezdeményezésbőlsar
jadt irodalmat. Sőt talán éppen a magyar katolikus líra indu.
lásánál, a külföldi hatás csak közvetett úton, csak annyiban
érvényesült, amennyiben a katolikus líra is belekapcsolódott
a külföldi és pedig nyugati inspirácók alapján megújhodott
mayarg líra egyetemes áramkörébe. Az erősegyéniségek ha
mar megszabadultak még ezektől a közvetett idegen hatások
tól is. Sik Sándor első szímbolísta kísérletei után gyorsan fej
lődött egy zsoltáros hagyományokon nyugvó, de hangjában
és érdeklődési körében a modern expresszió útjain haladó
szemléletével a legkorszerűbb líra felé. Harsányi Lajos ösztö
nösen indult el a keresztény szimbolika mélységeitől az új
romantika szimbolízmusa felé és, ha olykor a naivabbra fo
gott balladai hangot üti is meg, mély humánus és szociálís
tendenciákkal, a mai napig megmaradt hamisítatlan keresz
tény szirnbolista költőnek. Mécs László jammesi fínomságú
lelkiségének az egész természet fölé gyöngéden lehajló, ára
dó bőségű szerétetéból táplálta és táplálja költészetét. amely
nek külső pompája, sokszor az ezüstkor keresettségére emlé
keztető gazdag zeneisége és választékos rímjátéka szöges el
lentétben áll tartalmának egyetemes és szociális átíűtöttségé

vel, vaskos egészségével és szellemének franciskánus egysze
rüségevel. De éppen ez az ellentét adja eredetiségét és vará
zsát. Olyan egyéni és lenyűgöző erő van ebben a költészetben,
hogy Párisban a legkiválóbb mai francia költőkből álló szel
lemi grémiumot megbűvölte.

Figyelemreméltó tünet az is, hogy mind a három nagy
magyar katolikus költő pap, sőt kettő éppen szerzetes. Igy a
magyar katolikus líra - ellentétben a külföldivel - már
kezdetben hibátlan dogmatikailag, s nemcsak hangulatában,
vagy művészí érzelmességében katolikus, hanem teljes világ
nézeti öntudattal bíró és etikai kiegyensúlyozottságú, hitvalló
és szociális költészet.

Fiatalabb katolikus líránk mint egész líránk általában,
az élet realitásai, a szocíális kérdések és a népi inspirációk
irányában tájékozódik, tehát .gyökereíben is az eredetibb ma
gyarsághoz tér vissza. Városi Istvánt nagy forma-érzéke még
a szimbolizmushoz köti. Ebben az irányban halad Magassy
Arthur is. De már egészen új, népi lüktetése volt a fiatalon
elhúnyt Dzsida Jenő erősen erdélyi ízektől fűszeres költésze
tének vagy a színtén erdélyi Pakots Károly verseinek, Puszta
Sándornak éppen népi gyökerű versei legszebbek. A bő vá
lasztékból még csak néhány erősen egyéni ízű, bensőséges

lírájú költőt emelek ki: Kocsis Lászlót és Székely Lászlót, to
vábbá Horváth Bélát, akinek néhány széles ritmusú kantátéja
Paul Claudelhez megy ihletért, s olykor szinte középkori met
szésű - a legfiatalabbak közül pedig Toldalaghy Pált és Tűz

Tamást,
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A katolikus próza eleinte elmaradt a vers mögött. A re
gény és novella-irodalom csak a legújabb időkben kezdett
fejlődni. A kezdet kezdetén inkább csak a regényes életrajz
nyomdokain haladó regényes hagiografiákat mutathat fel
újabb irodalmunk. Bár ezeket is megelőzte néhány novellis
tánk és regényírónk, akik közül különösen Andor Józsefet,
Tarczay Györgyöt és Kincs Istvánt emelhetern ki. A regényes
hagiografia újabban divatossá vált műfajából a legjobbak,
legirodalmibb veretűek Harsányi Lajosnak a magyar szentek
életét feldolgozó költői életrajzai és ezek között is Szent Er
zsébet életregénye. Még leginkább kifejezetten regény-formát
mutat s egyben széles kortörténeti távlatot is ad Gáspár Jenő,

a Világ orvosa című történeti regénye, amely végeredmény
ben Szent Pál hagiografiája.

Modern értelemben vett> katolikus regényről azonban
csak a legutóbbi időben lehet szó, De éppen itt érte az első

vád a magyar katolikus irodalmat, hogy teljesen idegen és
pedig francia hatás alá került s a magyar katolikus regény
elsősorban Mauriac regényeinek visszhangja. Sokszor olyan
mértékben, hogy még csak magyar tárgyat és magyar kör
nyezetet sem keres.

Ez a vád ebben a formájában túlzott s mindenképpen
tarthatatlan. Azon nem lehet csodálkozni, hogy bizonyos mér
tékben a magyar katolikus irodalom is érzi olyan egészen ki
váló és úttörő egyéniségeknek hatását, mint Mauriac, aki a
katolikus regényt nemcsak a mai francia irodalom, hanem
mondhatnők, az egész Jvilág regényirodalmának élvonalába
emelte. Mauriac jelentősége főleg abban van, hogy úgyszól
ván felszabadította a katolikus regényt és tárgykörét s a szo
rosabban vett vallásos és konverziós témákon túl, hatalmasan
kitágította. A legbonyolultabb .lelki, családi és egyéni prob
lémákhoz nyúlt le s bátor kézzel ragadta meg ezeknek a tb
máknak minden életvalóságát, természetesen vigyázva arra,
hogy a kérdések tárgyalása és megoldása dogmatikailag is,
erkölcsi szempontból is hibátlan legyen.

Hogy ez a széles körben, még a nem-kifejezetten kato
Iíkus irodalom körében is érezhető újítás, bizonyos fokig ná
lunk is éreztette befolyását, tagadhatatlan s ezen nem is lehet
csodálkozni. Éppen az lett volna a baj, ha a magyar katolíkus
írók nem vették volna tudomásul azt a fejlődést, amelyen a
katolíkus regény-irodalom Mauriac, Bernanos, Daniel Rops és
mások kezében keresztül ment.

Mégis egészen más a magyar katolikus regény mint a
mauriac-i. Egészen más hangban és egészen más hangulat
ban. Mauriac hangja a legegyszerűbb, előadása csaknem szó
fukar, meaéjének vonalvezetése szinte puritán szigorú, lélek
rajza viszont a legaprólékosabb pontosságú. Mauriac egyenes
folytatója a hagyományos francia analytíkus regénynek.

A magyar katolíkus regény hangja sokkal fínomultabb
és gazdagabb, lélekrajza raffináltabb, meséjének vonalveze
tése sokkal bonyolultabb, éppen azokban a regényekben,
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amelyekre legkönnyebben ráfogható a francia hatás. Állítsuk
csak oda Mauriac műve mellé Balla Borisz Megsebzettjét,
vagy Just Béla: Hajnali ketttijét. Milyen más hang, milyen
más világ mindakettő. Balla a megtérés kegyelmének miszti
kus útját járatja végig velünk egy felszínes, plutokrata világ
tündöklő Szodomájában, Just Béla a megigazulás aszkétikus,
tépelődés töviseivel kirakott lelki keresztútját rajzolja meg.
Hol van mindez Mauriac puszta polgári környezetétől.

Van azután másik, lényeges különbség is. Mauriac regé
nyeinek alapszíne csaknem kivétel nélkül sötét, felfogása,
hangulata inkább pesszimista. Ezen a réven szinte a natura
lizmussal tartja a rokonságet. A magyar katolikus regények
ből hiánysík ez a sötét alapszín és ez a pesszimista felíozás,
a naturalista stílusnak ez a markáns előnyomulása. Talán
csak Rónay György első regénye, az egyébként is kifogásolt
"Keresztút" közeledik ezen a téren valamennyire Mauríachoz,
bár egyébként egész tárgyválasztása és a tárgy bonyolításg
nem vall francia hatásra. A polgári milieut, - a vonalvezetés
egyszerűségét tekintve, több rokonságet tarthat a francia ka
tolikus regénnyel Thurzó Gábor, de neki meg érzékeny, Ií
nom hangulati vetületekben gazdag előadásmódja egészen
más. Majdnem azt mondhatnók, inkább német hatás alatt
tesz kísérletet egy magyar katolikus Buddenbrooks megírásá
ra. A ciklusra tervezett regénynek eddig az első kötete jelent
meg.

Különbség van végül tárgyválasztásban is; Mauriac re
gényei közt egy sincs konverziós tárgyú, míg nálunk legtöbb
s legalább is legjelentősebb katolikus regény tulajdonképpen
a megtérés lélektanának rajza, tehát inkább az angol katolí
kus regénnyel mutat ezen a ponton rokonságót. Ilyen Balla
Borisz és Justh Béla már említett regénye. Végeredményben
ebbe a tárgykörbe tartozik Possonyi László "üldözni fognak
Titeket" című könyve is, egészen mindegy, hogy az ügyesen
megválasztott és elevenen rajzolt szovjet-orosz milieu eltereli
erről a figyelmet. De új regényében már ő is teljesen felsza
badítja magát ettől a kezdetben csaknem kötelező tárgytól.
Aradi Zsolt is egészen más tárgykörből merít. Az Ég a rács
mögött, a politikai üldöztetés modern mártíriumát választja
tárgyul, ami munkájának eredeti színt és mint a mai forron
gó idők dokumentumának igen élénk hatást is biztosít. Szinte
a katolikus riport-regény műíaját vezeti be nálunk ezzel.

Az a tünet, hogy regény-irodalmunkban a legutóbbi idő

kig a konverziós regény tipusa uralkodott, szoros összefüggés
ben áll azzal a körülménnyel, hogy a magyar katolíkus re
gény még a kezdet nehéz útját tapossa. Az induló katolíkus
regény általában mindenütt hasonló tünetet mutat. Huys
manns is a megtérés útjának különbözö szakaszait írta meg
Durtalról, vagyis önmagáról szóló regényeiben. És a mi író
inkra tagadhatatlanul hatást gyakorolt ezzel, ha miszticizmusa
helyett szívesebben is mintázták Bernanos-nak a mai ember
lelkéhez jobban szóló, sejtelmesebb, majdnem azt mondhat-
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nám Huysmanns misztikus naturalizmusával szemben mísztí
kusabb míszticizmusát. A megtérés regényeinek egész soro
zatát írta meg az angol Maurice Baring, pedig az ő hatását
nemigen emlegetik a magyar katolikus regénnyel kapcsolat-
ban. . .

De ma nálunk is egyre tágul a katolikus regény tárgy
köre. Sokan a multban keresik és találják meg a nagy, sőt

monumentális katolikus témákat. Van néhány egészen nagy
vonalú és teljesen katolikus szellemű történeti regényünk.
Ilyen Ijjas Antal Mirandola fordulása című műve, amely a
humanizmus kornak nagy szellemi és szociálís problémáit veti
fel drámai tömörséggel, csodálatosan színes és erőteljes kor
rajz keretében. Nagy történelmi távlatok, tüzes izzású színek
monumentális fresköi tárulnak elénk. Hasonló hangulatúak
és erőteljesek novellái is. Iiips a külfőldí irodalomból az
újabban feltűnt és méltán igen népszerű Gertrud de Fort-tal
tarthat rokonságot. Tóth László inkább ethikai kicsengésében
érezteti meg a katolikumot egy könnyebb, franciás ízű törté
net fínoman vezetett szerelmí bonyodalmában. Újabban né
hány hangulatos pasztellben (amelyhez a hátteret a mult szá
zad végének Budapestje adta), mutatott sikerült példát a no-
velllsztíkus formában megírt életregényre. .

Tamási Aront nem lehet szorosabban a katolikus iroda
lomhoz számítani, de Szfjz Máriás királyfi című regényében
van valami a naiv, népi székely katolicízmusból, ami nem
csak dekoratív külsőségekben, hanem misztikus hitében is
idézi a csíksomlyói búcsúk hangulatát.

Ime, mennyi színt, mennyi változatot és gazdagságot mu
tat márís az aránylag még nem nagy multra visszatekintő ka
tolikus regény. A kisebb elbeszélő prözának, a novellának és
tárcának is van néhány avatott művelője a katolikus iroda
lomban. Nagy Miklós drámai tömörségű, ízes, népi tárgyú
novelláít idézem itt s a fiatalabb írónemzedék tehetséges
novellistáinak egész sorát említhetném. De elég talán nem
rég megjelent igen biztató almanachjukra utalnom.

Mint legtöbb külföldi irodalomban, nálunk is a színpad
meghódítása a legnehezebb feladat a katolikus irodalom szá
mára. Pedig az egész újabbkori dráma, Shakespeare és a
nagy spanyolok, a romantikusok, sőt még az utóbb annyira
elfajzott polgári színjáték is a középkori keresztény drámá
ból indultak el. Hogy a katolikus drámaírónak mégis olyan
nehéz közelférkőznie az élő színpadhoz, ebben nem a katoli
kus írók tehetsége a hibás, hanem inkább maga a színház.
A mai színház egész szelleme, olcsó szórakozásra berendezett
üzletessége, nagyon távol áll a katolikus irodalom lelki mély
ség eitől, magasrendű és tisztult erkölcsi felfogásától. Paul
Claudel, aki Shakespeare és Calderon lelki-testvére" aki a leg
szebbet, legköltőibbet és legmonumentálisabbat alkotta az
utolsó félszázad összes drámai művei közt, nem tudott eddig
a nagy színpadokon gyökeret verni. Csodálatos műveít eddig
inkább csak műkedvelők és kísérleti színpadok játszották.
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Nálunk az első kísérletek a színpadi irodalom terén in
kább csak ünnepi játékokban, alkalmi szlnművekben merül
tek ki, ha magas irodalmi színvonaluk, szerzőik jó színpadi
érzéke biztos hatást és sikert is szerzett nekik. Néhány év óta
azonban más a helyzet. A magyar katolikus dráma-írás kezd
újabban a katolikus dráma két igazi területe, a középkori
misztérium és moralitás s a népi legendakör egészséges és
termékeny gyökerei felé fordulni s ezen az úton megtalálta
a közönség tetszését is. Ujházy György, az ősi liturgikus drá
ma elemeiből építette fel fönséges színpadí játékát, a Missa
solemnis-t, Beethoven zenéjétől ihletve színpadra vitte a
szentmíse titokzatos nagy drámájának érzékelhető jeleneteit.
Nem feledkezett meg az ősi liturgikus dráma processzionális
részéről sem. Ott látjuk nála is az ószövetségi előképeket,

Melehísedek főpapot kenyéráldozatával, a frigyszekrénynek
templomot építő Dávid királyt és a szenteknek egész gazdag
asszisztenciáját. Szép példát adott Ujházy a moralitásra is
Tékozló fiú című drámájával, amelyben a bibliai példázatot
népi és naiv fantáziával s népi zamatú, magyar lüktetésű ver
sekben formálta színpadra. Hatalmas hangszerelésű, költői

képzeletű misztériumban írta meg Advent című művében az.
Ürjövet nagy titkát, az üdv leszálltát, a megváltást szomjú
hozó földre Sik Sándor. Nagy hatású, mély drámaiságtól izzó
történeti színművet írt országépítő első nagy királyunkról,
Szent Istvánról is. Berczely Károly agy remek verses népi le
gendával gazdagította a katolikus dráma-irodalmat. Sia(jnos,
hogy épen a katolíkus kritika, amely még mindig a színpadi
realizmus elavult és kitaposott ösvényein jár és sokszor szín
te iskolásan primitív, nem mutat kellő megértést és méltány
lást a színházaknál úgyis elég nehézsécsel küzdő magyar ka
tolikus drámaírással szemben.

A fő mégis az, hogy magyar katolikus dráma van s ez a
dráma eljutott az élő színpadra, sőt a közönség lelkéhez is
közel férkőzött. Biztosra vehető, hogy akárcsak a regény, a
katolikus dráma is megtalálja az utat a társadalmi kérdések
hez és a mai problémák feldolgoz.ásához is, akkor tán a szín
padi költészettel szemben mindig meglehetősen süket kritika
sem mutat majd iránta olyan kevés rokonszenvet.

Megállhatunk-e itt a szorosan vett szépirodalom határai
nál ? Azt hiszem, nem. Éppen a katolikus irodalomban jut nagy
tér az irodalom nem pusztán gyönyörködtetésre szánt részé.
nek. Nálunk a szorosabban vett szépirodalomnak is míndíg
van valami magasabb rendű felemelő, példázó, tanító-hívatá
sa, anélkül, hogy tendencia-irodalommá válnék. De épen ka
tolíkus voltuknál fogva. nem tisztán szépírodalmí műveink is.
a szellemnek olyan miqtasröptű megnyilatkozásai, olyan tisz
tult és természetfölötti sZférákban járnak, hogy mindig a leg
szorosabb kapcsolatban vannak a legeszményibb költészettel,
Az a magyar katolikus irodalom, amely a magyar irodalom
egyik legerősebb pillérének épen Pázmány Pétert tudja, nem
lehet ma sem hűtlen az ő hagyományaihoz.
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S ezen a téren mi magyar katolikusok igazán a vílágíro
dalom legmagasabb szintjén állunk. Melyik irodalom mutat
hat fel Prohászka Ottokárhoz hasonló, lángoló szellemet? aki
nek minden sora nemcsak a keresztény igazság erejével, ha
nem a költői erő mélységével és gazdagságával és a szellem
tündöklő világosságával nyűgöz le. Bangha Béla egyetemes
műveltsége, ragyogó és ellenállhatatlan frísseségű dialekti
kája és egész szellemi fegyverzete, az egész katolikus világ
irodalom élvonalában. haladt. Az ő tanítványa és nyomdokán
jár Nyisztor Zoltán. Tóth Tihamér ódai szárnyalása s olykor
szívhez szóló egyszerűsége a lelkek millióit ragadta meg.
Serédi Jusztinián a gondolat mély bölcseségével s a kimon
dott szé katolikus bátorságával, Glattfelder Gyula a szó és a
gondolat eleganciájával, Ozapik Gyula az értelem és a logika
kemény kötésével harcol a katolíkus igazságért. Kriston End
re pedig a nép egyszerű szaván annak közvétlenségével talál
ta meg az utat épen az egyszerű lelkekhez.

Sík Sándor Pázmány Péterről írt hatalmas tanulmányá
val tűnik ki az irodalomnak ebben a részében is. Alszeghy
Zsolt, Brisits Frigyes, büszkeségel az egész magyar esztétikai
irodalomnak. Szegfű Gyula, Eckhardt Sándor, Brandenstein
Béla, Lepold Antal, Kühár Flóris mesterei a történelmi és
filozófiai esszének. Lippay Lajos és Erdősi Károly fínom esz
tétikai elemekkel átszőtt utirajzaival szerzett népszerűséget.

Nevek egész hosszú sora kínálköznék itt megemlítésre, de le
hetetlen valamennyit számbavenni.

Erős fejlődést mutat a fiatal magyar katolikus esszé és
kritikai irodalom is. Ijjas Antal, Kézai Béla, Thurzó Gábor,
Lovass Gyula, és mások a napilapokban és folyóiratokban
megjelenő cikkeikkel, kisebb tanulmányaikkal töltik be a
katolikus kritikának azt a kettős hivatását, hogy elősegítse a
katolikus szépírodalom érvényesülését s egyben őrködjék is
ennek a mind hatalmasabb arányokban kibontakozó szépíro
dalomnak színvonala és katolikus szellemének tisztasága
fölött.

Kállay Miklós
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