
BALLA BORISZ:

KATOLIKUS IRODALOM.y.
A szavak, amelyeket IleIII burkolunk körül diplomatikus vat
tacsomókkal, hanem sorjában és ószintén kimondunk. elrepí
tett kövek -- nem tudni, hol állnak meg és ki érzi őket rossz
szándékú dobásoknak. Viszont mindannak kimondása, amil
az ember igazságnak tart, előrevalóbb, mint a gyáva félelem,
amit, sajnos, annyian éreznek úgynevezett katolikus írok is,
arnint feléjük niered az örök nyárspolgári kérdés: "És mit
szól majd hozzá a világ'?" Ha már erről beszélünk, álljunk
Illeg egy pillanatig. A katolikus irodalom problémáinak egyik
lényeges fókuszában vagyunk.

itu az igazi katolikus irók irodalmát mindig konfessziő

nak látom. Ha minden tehetség alkotása általában vallomás,
a katolikus tehetség elsősorban Istennek vall. Bár olykor ön
tudatlanul is, Valóban mindegy, hogy milyen műfajban ad
nak kifejezést vallomásuknak Isten felé. Nem hiszem, hogy
annak, aki lsten felé fordult arccal teremt és Istennek szá
mol el, törödnie kellene a hajdumakarcsi polgármester ízlé
sével, felháborodásával vagy Ielnemháborodásával. Amikor
Magdolna szemben állt az Úr Jézussal: a halandó, elkalló
dott ember találkozott a Végtelenséggel, s ezekben a pilla
natokban, amikor az emberi élet tályogai megnyíltak és
vallani kezdtek, bizonyára elsüllyedt körülöttük a 'világ, s a
hozzánernértök vagy a farizeusok sugdosása tökéletesen ér
dektelenné vált számukra. Ha sokan föl is háborodnak azon,
ami e pillanatban történt, utána évszázadok bűnösei tértek
meg tőle, A vallomást tevő írhat a legprofánabb dolgokról,
nem kell Ietagadnia, elkennie és kegyes, semmitmondó sza
vak flastromával leragasztania a legnagyobb bűnöket sem,
föltéve, ha - és ez a fontos - bele tudja állítani megnyí
latkozását abba a légkörbe, amely Istennek és egy alkotó
tehetségnek találkozásából azonnal megszületík. Ebből a ta
lálkozásbóL utánozhatatlan levegő születik, a rothadás sem
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tudja megrontani s a bűnök szinte csak emelik Isten fényét.
"'z a csodálatos atmoszféra egyik biztos jele a Ielsöbbrendü
művészetnek, Miért vannak még mindig olyan nagy hiányai
a katolikus irodalomnak? Mert vagy az Isten hiányzik belő

~ük, vagy a tehetség. Vagy katolikus és nem irodalom, vagy
lf(~dalom és nem katolikus, Ha ma beállít hozzám egy bár
Illily megbizható és ideális lelkületű magyar Író vagy Irönö,
átnyujt egy novellát, amelynek címe, mondjuk, "A kereszt
diadala" vagy "Mihály gazda megtérése", avagy "A sekres
tyés galambjai", valöszínü, hogy nem katolikus irodalom,
amit átnyujt. Ha viszont egy tehetséges magyar író, mondjuk,
Rákóczi hőskorát írja meg, lelkes és konstruktiv módon ele
venítve meg azokat az erényeket, amelyet közé a hazaszere
tet, a férfiasság, az idealizmus, a hősiesség tartoznak, úgy
lehel a mű tiszteletreméltó, de még ebben az esetben is
szinte csodaként érne a meglepetés, ha ez a könyv amellett
igazi katolikus irodalom is volna. Egy súlyos félreértést kell
itt szétoszlatnunk, Nem az adja meg egy mű katolikus jel
legét, hogy társadalmi, történelmi vagy polgári szempontból
konstruktivnak tűnik-e vagy destruktívnak, hogy úgynevezett
fehér irodalom-e vagy nem fehér, hogy pacifista-e vagy nem
pacfista, kozmopolíta-e vagy soviniszta. Hemzseghet úgy
nevezett társadalmi és földi erényektől, harsoghat az erkölcs
prédikációktól, az összes konstruktiv polgárok lelkesedéssel
olvashatják - a mű mégsem katolikus. Az ilyen irodalom
nevelhet kítűnő szavazópolgárokat. takarékosságrá és mun
kára serkentheti az embereket, de a katolikus irodalomnak
elsősorban mégiscsak más célja van. De még templomok,
mirtuszkoszorúk, harangkongás, kifogástalan zsakettes polgá-
rok, becsülettel uralkodó nagyasszonyok és derűs vasárnapi
idillele sem elegek ahhoz, hogy egy művet mint katolikus
alkotást állítsuk a katolikus közönség elé. Fontos ezt hang
súlyozni különösen itt, Magyarországon, ahol összetévesztik
az illuzionista irodalmat a katolikus irodalommal, s ahol
minden mű, melyben a kántor háromszor megzúgatja az or
gonát a templomban, hosszabb csókokról viszont említés sem
történik, máris carte-blanchet kap és beinvitálják a katolikus
parnasszusra. Ebből az közvetkezik, hogy az irók ravaszokká.
Duckemáuserekké és, kétszínűekké nevelődnek. Nem tárják
ki maradéktalan alázattal és őszinteséggel lelküket úgy az
örökkévalóság előtt, hogy abból ne csak Isten értsen, hanem
az emberek is tanuljanak. Hiszen az őskereszténység hangos
gyónásainak is ez volt az értelme. Gyilkosok és házasság
törők álltak oda Isten és a hivők elé s amit elmondtak, attól
senki sem szaladt el gyilkolni vagy házasságot törni, de min
denki mégjobban szerette az Istent. A katolikus irodalom
egyetlen és csalhatatlan ismérve az, hogy Isten felé ragadja
a lelket. Abból, amit katolikus irodalomnak szoktak elskatu
lvázn.l - a felét lelkiismeretfurdalás nélkül ki tudnám selejtezni,
. Van egy katolikusnak nevezett irodalom, amely olyan
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ügyesen kerüli el az élet bonyodalmait, mint ahogy a kis
tisztviselő elkerüli a félelmetes miníszteri tanácsosokat,
mert hát sohasem tudni, mi sül ki az ilyen találkozásból.
Az ilyen irodalom se nem irodalom, se nem katolikus. A ka
tolikus írónak minden kérdésre választ kell adnia, amint a
pap válaszol minden bűnre, minden kétségre és minden ke
resőnek, föltéve, hogyha jó lelkiatya. Ugyanígy tesz az író
- ha jó író.

Itt van Sigrid Undset. Ha ő arra gondolt volna a Kristin
Lavransdatter, az Olaf Audunssön vagy a Gymnadenia meg
alkotása közben, minő lesujtó ítéletet fog róla alkotni a
hajdúmakarcsi polgármester széplelkű neje, vagy ha művei

koncepciójának katolikus értelmét a norvég vidéki újság
olvasó értelmi színvonalához igazította volna, úgy a világ
irodalomnak egy-két halhatatlan és katolikus csúcsát ma
hiába keresné a szemünk. Nem volna mivel bizonyítanunk s
nem volna hova felmutatnunk. Milyen jó érzés, hogy többek
között Sigrid Undset-tel is felelhetünk, amikor a katolicizmus
ellenségei fülünkbe súgják a megszégyenitö kérdést: "Van-e
a ti kishatásu irodalmotokban olyan hódítónak nevezhető al
kotástok, amelyet paritásban lehetne emlegetni Hamsun.
Wells, vagy André Gide műveivel? Mert mi tagadás, :ITanus
dilletáns izetek volt eddig." Én tudom, hogy Manzoní na
gyon tehetséges író volt: bár egy kicsit unalmasan, de a ma
ga korához viszonyítva, mindig magas színvonalon Írt. Csak
nem értem azokat a kritikusainkat, akik még ma is az öreg
Manzoni mértékével mérnek, akiknek szemében bűn a fia
talság, a nagyvonalúság és' a merészség. Az időt megállítani
nem lehet. A világ vezető intelligenciáját, az értelmesebb
olvasókat és a keresőknek millióit unalommal megtéríteni
uem lehet. Ha mi nem bujunk ki egy gyermekded ÍZű, gics<
csesen hazug irodalom rózsalugasából és nem lépünk hódító
szándékkal arra a süppedékes. veszélyes, forró Szaharára,
ahol milliók élnek, úgy meg fogja tenni majd másvalaki, aki
nem Isten nevében hódít és nem a lelkek javára. Vajjon fe
lelni tudunk-e majd lsten előtt ezekért a lellkekért?

Sohasem Jelejtek el egy beszélgetést Párisban, a me de
Grenelle-ben, ahol Broglie herceg, a légkiválóbb jezsuita
páterek egyike mondta nekem: "Ma nem azt kifogásoljuk a
katolikus irodalomban, hogy olyan bűnökről is eshetik szó,
amelyeket az emberek kellemesnek tartanak: komoly mulasz
tás csak az volna, ha olyan erényekre nem. mutatnának utána
rá, amelyek a bűnöknél sokkal kellemesebbé tudják tenni az
emberek életét, s rábírják őket arra, hogya bűnöktől elsza
kadjanak, az igazi boldogságért. amely a lélekben van." De
egyoldalú prédikációval elérni ezt nem tudjuk. Be kell mu
tatni a jó és, a rossz küzdelmét, ahogy Mauriac, Bernanos,
ahogy Claudel Soulier de satin-je és Und set regényei bemu
tatják. Szornorú volna, ha az Undset-botrány mégegyszer
megismétlődnék Magyarországon. A fiatal katolikus nemze-
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dék minden újabb ilyen esetben hallatni fogja szavát abban
a tudatban, hogy amikor a katolicizmus nagy értékeiért küzd,
nem emberekért, de Isten országáért harcol. Ha valaki nem
érti meg a katolíkus irodalom modern útjait és hősies nagy
ságát, akkor ne egy nagy írót tartson katolikusellenesnek,
hanem önmagát műveletlennek. Ennek tömegek közé való
jutását pedig bízzák bizalommal arra az elitre, amely soha
sem igazodhatik a tömegek véleményéhez s csak egy szerepe
lehet: állani a rohamot, amellyel a fegyelmetlen tömegízlés
elnyeléssei fenyeget, védeni az értéket, arisztokratikusan,
büszkén és hajlíthatatlanul.

Ha a világ katolíkus irodalmának elitje értékelni tudta
Undset-et, akkor a túlhangos fejesóválők legyenek szerényeb
hek s mondják azt: "Hát kérem, én ehhez nem érlek. az
idő, úgylátszik, elhaladt fölöttem, én gombgyártással, fürj
vadászattal, vagy bridge-el töltöttem életemet, nem tehetek
róla. Félreteszem a Kristín Lavransdattert, félreteszem az
.,Annonce faite il Marie"-t és visszatérek Beniczkyné Bajza
Lenkéhez." S próbálja más téren megközelíteni Undset-et, a
kifogásolt rossz katolikust. Például [áruljon ő is mindennap
szentáldozáshoz és ossza el ő is a szegények és a beteg
gyermekek közt vagyonát, mint ahogy Undset tette - a
rossz katolikus.

A katolikus szepirodalom világi-irodalom s ha tehetségei
vannak, lehet belőle - reméljük - világirodalom Magyar
országon is. De ha egyszer világi-irodalom, akkor az egész
világot kell magához ölelnie a chartres-i katedrális angyalai
tól, amelyek az elvont tisztaság művészetét hirdetik, a nyo
mortanyákig és a világ hitetlen intellektueljeinek száműzött

és szomorú árnyékvilágáig. Hiszen ezek mínd a még meg
nem váltott valóságot jelentik. Reálisoknak kell lennünk,
hogy hozzájuk férkiízhessünk. és katolikusoknak, hogy meg
is válthassuk őket, ha egysze(' hozzájuk férköztünk. A meg
váltást pedig csak Isten közelsége adhatja ennek a világnak.
A katolíkus irodalom célja és egyedüli istnérve tehát, ismét
lem: az anyagias látszatvalóságban rámutatni egy természet
fölötti valóságnak titokzatos jeleire, már itt lent, a földön.
A katolikus irodalom célja nem propaganda a polgári idill
és a mulandó földi célkitűzések mellett, de propaganda a
fölöttünk hallgató örökkévalóságért. A katolikus irodalom a
földi élet és a végielen koordinált síkján álmodik, alkot és
dolgozik. Hogy milyen anyaggal és témaválasztással. az tö
kéletesen mindegy. De míndig azzal a titkos céllal a szeme
előtt, hogya lelkeket megmozdítsa SI hogy kiesalogassa öket
egy bárgyú, rnéltatlan és földhöz tapadt világérzésből. Azzal
a szándékkal, hogy végül is térdrekényszerítse öket Isten
előtt, aki minden embemek, írónak éppúgy, mint olvasónak.
utolsó és végső állomása lesz, amelyen túl már nem követ
kezik semmmí s amely minden filozófiának, művészetnek,

boldogság keresésnek summája és megoldása. Balla Borisz.
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