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számában.

szüket. A Nemzeti Újságban egyre-másra jelentette meg ilyen irá
nyú tanulmányait Kállay Miklós, aki már a húszas évek végén
szembetalálta magát azzal a problémával, hogyan lehet a modem
költészetet katolikus szempontok alapján megközelíteni és
értelmezni.

A válasz egyik lehetőségétMaritain adta meg Art et scolastique
című munkájában. Aligha véletlen, hogy ennek nagyobb, össze
függő gondolattömbjeit a nagyközönség számára is hozzáférhető

vé tette Pitroff Pál a Nemzeti Újság 1931. augusztus 23-i számá
ban. A Maritain-j.szöveggyűjteményt" természetesen az ő fordítá
sában idézzük, hozzátéve, e francia vonzalom, melynek nagy ha
gyományai vannak, az új évtizedben egyre erősebb, már-már
meghatározó jellemzője e kor hazai katolikus irodalmának.

Katolikus felfogás
és modern költészet
A spiritualista, esztétikai irány, amely a halhatatlan lélektől a halha
tatlan lélekhez vezeti az emberi érzelmet és gondolatot, nemes veze
tőjét tiszteli ma Jacques Maritainban, a párizsi katolikus egyetem
világi tanárában. Az Aquinói Szent Tamás szellemében működő, is
mert újskolasztikusnak Art et scolastique című munkájából álljon itt
néhány összefüggőgondolat.

A jeles mű gyakran hivatkozik a középkorra. És joggal, mert
éppen ez a kor az, amely ama is érvényes alapigazságok nagy
részét kifejtette. De az idő kerekét nem lehet visszafordítani. Eze
ket az alapigazságokat tehát új módon kell a mai valóságba át
hozni. Ugyanannak az elvont elvnek a történelmi megvalósulásá
ban ezerféle lehetősége van, amelyek egymástól különböznek. Va
lami természetes hajlam él bennünk, hogy mindent anyaggá,
tárggyá, változtassunk s így megtörténhetnék, hogy ami szellemé
ben hasonló, azt anyagban, tárgyban is utánozzuk, hogy azokat a
különös módszereket, amelyek egykor a történelemben érvénye
sültek, újra alkalmazni akarjuk. A középkor iránt való szeretetnek
ez a veszedelme, s ettől óvakodnunk kell. Nagyon csodálom a
román és gót építészeti stílust, de mégis szívesen emlékszem arra
az örömre, amelyet a római Szent Péter-templomban éreztem,
ahol megállapítottam, hogy a katolicizmus egyáltalán nincs azzal
összenőve, ami előttem a legdrágább. Az értelem nagy világosságá
ban, amely a kinyilatkoztatott vallás sajátsága, Bernini csak arra való,
hogy bizonyítékot nyújtson az én vallásom egyetemességéről.

Minden erős kultúra külsö kötelékeket rak a művészetre, mert
a gyakorlati élet területét aláveti az emberben lévő jónak, és ha-
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talmával mindent ennek a jónak szabályai szerint rendez. Azok a jó
oldalak, melyeket a művészet, ha akarja, ezekből a megkötöttségek
ből nyer, már ismeretesek. Ésnemcsak a művészet, hanem főképpen

a sajnálatra méltó berendezése ennek a modem világnak - amely
csupán hullája már a hajdani keresztény világnak -, különös sürge
téssel támaszíja fel bennünk a vágyat, hogy újra felfedezzük az igazi
kultúra alapjait. És ha ez a vágy hiábavaló marad, s az általános
bomlás és széjjelmálás tovább folytatódik is, vigasztalódhatunk, mert
látjuk, hogy olyan mértékben, amint a világ tönkremegy, a szellemi
erők erről a világról, de nem erről a világról is, összetalálkoznak. A
művészet és a költészet ugyanis a metafizikával és a bölcsességgel
együtt élnek. A szentek szeretete vezeti a kórust. Mindennek nincs
meg állandó helye itt lent, a sors szárnycsapásai között lakik és vár,
hogy elmúljék az idő. Nem baj, ha a lélek, amely egykor a vizek felett
lebegett, most romok fölött bontja ki szárnyait - elég, ha jön. Egy
bizonyos: új időbe lépünk, amelyben azonban minden remény meg
csalatkozik, ha nem tud Krisztushoz emelkedni.

Az isteni kegyelem nem menti fel a művészet, a fáradság alól,
sőt nagyobb terhet ró rá, mert kényszeríti, hogy még súlyosabb
tartalmat vigyen. A legfőbb ok szerszámul használ bennünket, lel
kes és szabad szerszámul, amelyet kétségtelenül más keze moz
gat, de mégis maga is cselekszik. Szabad cselekedeteink területén
nem tesz semmit nélkülünk.

A misztika divat, az aszkézis kevésbé. Különös félreértés azt
hinni, hogy az egyik elválasztható a másiktól, és szilárd tör
vényeiktől meg lehet szabadulni. Az isteni szeretetet nem szeret
heljük megosztott szívvel. Korunk annyira a pusztulásba taszított
nak érzi magát, hogy nem az égbe kiált segítségért - kiáltása úgy
hangzik, mint a betegé morfiumért, nem megváltásért. Korunk
gyávasága - két úrnak akar szolgálni - gyenge bizalmát szíve
gyökeres megosztására és az egyéniség metafizikai megsem
misítésére teszi' fel. Mintha bizony a lélek számtalan fajta szét
boncolása, analízise és szétdarabolása végső célunkat, egyénisé
günk metafizikai mivoltát érinthetné. Szóhasználatunkban utála
tos pénzhamisítás van, a misztika és a bűn ördögi összezavarása,
a "fekete mise'(rs ez annyira megy, hogy ma már az "úgynevezett
vallástól" s az úgynevezett "szellemtől"s nem a materializmustól
s a "tudománytól" várható korunk nagy veszedelme.

A világ, amelyet a szentek egykor a pusztában önmagukban
legyőztek, nem volt rosszabb a mainál. Hogy korunkat jellemez
zük, a Római levél első fejezetét kell idéznünk: "Az isteni igazságot
hazugsággá fordították és imádták a teremtettet úgy, hogy Isten a
legszégyenletesebb szenvedélyeknek szolgáltatta ki őket: a ter
mészet ellen való kéjelgésnek stb." A levegő, amelyet beszívunk,
szellemi miazmákkal van tele; újra eljutottunk a pogány pusztulás
éjszakájába, ahol az embemek nemcsak nyomorult húsával kell
kűzdenie, hanem olyan hússal, melyet az ördögök piszkálnak;
ahol az egész természet kelevényes, lidércnyomásos - s ezt az

58



irodalmi Freud-hívek használják, hogy az általános megszállottsá
got növeljék. Hogy nagyon be ne mocskoljuk magunkat, bűn vol
na az aszkézís legnehezebb fegyvereivel fel nem fegyverkeznünk. Itt
kevésbé fárasztó a futás, mínt lépésben menni.

A tudományt meg kell szerezní, a tudományt lenézni balgaság.
A kíművelésnek elmulasztását mindenki drágán fizeti meg.

Az a gyerekes tisztelet, amellyel a művészek legtöbbje ílleti a
műveket és háromszor akkora ímádattal, ha azok az övéik - bi
zonyítéka az emberi alkotótehetség gyengeségének. Isten nem
ímádja a saját műveit, holott tudja, hogy azok jók. Níncs velük
elválaszthatatlanul összeforrva, sőt megengedi, hogy az emberek
azokat tönkretegyék. Egy jót ismer, amivel törődik, és ez a lélek,
szeretetének területe. Hihető-e, hogy Isten a legnagyobb emberi
remekművets a Hozzá való legkísebb szeretetet egyenlő értékű

nek méri le! Se művészet, se költészet nem jogosítanak fel senkít
arra, hogy Istennel szemben hiányozzék a szeretet.

Szent Pál azt mondja: Vannak dolgok közöttetek, amelyeket
megnevezni sem lehet. Mégis megnevezí őket. Mit jelent ez?
Níncs semmí olyan tárgy, amí a művészetnek úgy el volna tiltva,
mínt teszem azt a zsidóknál a tisztátalan állatok. Ebből a szem
szögből a művészet míndent a nevén nevezhet, mínt Szent Pál a
kéjelgést. De az a feltétel, hogy a mű szem előtt tartsa azokat,
akíkhez szól, akíket meg akar hatni, és hogy sem lelküket, sem
szívüket ne sértse meg ábrázolásával. Ha azonban ezen a terüle
ten olyan dolgok vannak, amelyek megrajzolására nem elég a mű
vésznek sem szellemi ereje, sem belső tisztasága, akkor níncs joga
ezeket a dolgokat festenie. Tartóztassa meg magát egy ideig. Ha
már szentté lett, tehet, amít akar.

Az erkölcsiség biztosítja a művésznek az ő emberi méltóságát
és közvetlen a művészetet. Mert az a mű, egyébként bármílyen
szép is, valami csalhatatlan ravaszsággal elárulja mindig alkotójá
nak foltjait. Kétségtelen, hogy a művészet önmagában níncs alá
vetve az erkölcsnek: az erkölcs mégis - nemcsak kűlső módon
és mert az embemek jól esik - hatalmat és befolyást nyer a mű

vész tevékenységében. Ezt a tevékenységet belülről is befolyásol
ja: a tárgyak és azok helyzetének rendjében. Valójában az erkölcs
nem ímperatívuszok, parancsok világa, amelyek a szabadság egé
ból jöttek s ennek a földi létnek idegenek, ahogy Kant akarta; az
erkölcs a valóságok teljességében gyökerezik és azokban valamí
határozott törvényt nyilatkoztat kí. Ennek a ténynek félreismerése
annyit jelente, mínt a valóságból letörni valamit s ennek követ
keztében a művészet tárgyait megkevesbíteni. A teljes valóságot
csak akkor festheti le a művész, ha a jó és rossz egész igazságát
nézi, ha a kegyelem és a bűn ismeretébe hatol, meg a píllanat
jelentőségébe.A bűntől elhomályosított lélek éppen azt nem veszi
észre, amínek a világában a legnagyobb avalóságtartalma.

Csak egy módon lehet a törvénytől megszabadulni: olyan
tökéletességet kell elérni, amelyet állandóan Isten szelleme mo z-
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gat - amely már nem is áll törvény alatt, mert önként teszi, amit
a törvény kíván. Amíg az ember nem ért ehhez a célhoz - s
mikor ér hozzá? -, amíg a kegyelem segítségével a szabály szel
lemében nem cselekszik, hogy útján egyenesen járhasson, kény
szerítő erkölcsi előírásokra van szüksége. Megkívánja ezt a fegyel
mezést. S mivel az ilyen művész munkájában úgy fejezi ki magát,
úgy kell kifejeznie magát, amilyen maga, művészete és értelmi
ereje - ami talán a legtisztább benne -, annak a veszedelemnek
van kitéve, hogy az erkölcs részéről kap jogos csapásokat. Ez az
összeütközés kimaradhatatlan.

A modem művészet helyzetét az teszi tragikussá, hogy Isten
megkeresése végett vissza kell fordulnia, meg kell térnie. A meg
térés első lépcsőfokától az utolsóig, a keresztségtől az erények
gyakorlásáig nagy az út. Természetes dolog, hogy azok, akik a lélek
gondját szívükön viselik, gyakran fölháborodnak és szigorúak. Ha
művészekhez beszélnek, azt mondják nekik, siessenek, míg tart a
nap, féljenek Jézustól, aki elmegy előttükés nem tér vissza többé. Ha
valaki bölcsekhez beszél, mondja nekik, hogy legyenek türelemmel
a művészekhez és tiszteljék, hogy Isten malmai lassan őrölnek az
emberi szívben. De éberen gyűlöljék azt a tisztátalan állatot, mely a
költészet körül ólálkodik, akörül a művészet körül, amely a gyöngék
nagy számát az isteni kegyelem mellett is szakadékba viszi.

Az emberek világát, szívük mostani állapotát nézve a szellemi
újjászületés, amelyet remélünk, nagyon kétséges. De nyíljék rózsa
- nemcsak a száraz ágon, hanem még a gyaluforgácson is!

Nem merem mondani, hogy mi lesz. Nem akarom tudni, mit
fognak tenni holnap a költők és regényírók; csak rá akarok mu
tatni, hogyan mélyülnek és törnek fel kívánságok korunk művé

szetének keresztény újjászületéséért. A művészet érzi, hogy na
gyobbaz idő, amikor össze kell magát szedni. Érzi, hogy "az em
bert teljes egészében, kettős természetének törhetetlen és felbont
hatatlan egészében" (Paul Claudel), lelki és érzéki, természeti és
természetfölötti egészében kell újra megtalálnia; földi életének a
mennyei hatásokkal való titkában! Ez a titok az "égő kegyelem
idejét" (Apollinaire) hirdeti. "És mindennek légyen új neve!" Nem
akar megszabadulni a nyelvtől, sem a műtől, amelyet lére kell
hozni, de a léleknek ezeket a közvetítőit átlátszókká akarja tenni;
az anyagot éber, lemondó szorgalommal a legfenségesebb igazsá
gok eszközévé akarja tenni, hogy amivel azt megbízták, ne másít
sa el, ne csonkítsa meg. Az egyszerűség az, ami pontosságot biz
tosít számára és neki a mélységeket megnyitja, A tiszta tárgyat
szolgálva akarja a kicsiny és szűkős eredetiség hazug keresését
elfelejteni. A becsületesség nyitja ki előtte a végtelenség titkát. Ak
kor a lelkiek, amik a nyelvnek ma kimondhatatlanok, megtalálják
kifejezőeszközeiket;a művészet nem tesz többé kísérletet, hogy
hiú módon megsértse a szív titkát. A művészet pálmával hinti be
az Üdvözítő útját, azét, aki felé egykor válogatott csapat ifjú hang
ja zengte a hozsannát.
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