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Részben ismert, legnagyobbrészt azonban ed
dig csak korabeli újságok, folyóiratok lapjain ol
vas ha tó írásokat gyűjtött össze Rónay László, a
köte t sa jtó alá rendezője. Ezek a dokumentu
mok az elmúlt évtizedekben szinte kizárólag a
senkiföldjén léteztek, egyfelől némi intézményi
szégyenkezés és dac porl adó feledésében, más
felől elvi alapokon álló (értsd: előítéletes) elu ta
sítás lekicsinylése mellett. Számbavételük, kriti
ka i értékelésük, illetve visszahelyezésük a hazai
művelődéstörténetbe éppen ezért kimondottan
leletmentő jellegű korszerű szemléletet péld áz,
olya t, amely bármiféle sze llemi megnyilvánu
lást csak a megismerés, a megértés, a sze mbené
zés után , a szükséges tanulságok megállap ításá
nak eredőjeként fogad el.

A kötetben olvasha tó, az alcím pontosítása
szerinti tanulmányok, vitacikkek. kritikák a mo
dern magyar iroda lom megjelenése: kezd ete és
első nagy korszaka idején születtek. Az előzmé

nyek átmenete nélkül az 1880-as évek végétől

hirtelen Magyarországon is feltűnő, egy más t
követő szellemi/művészeti áramlatok, amel yek
úgy a tematikában, mint a kifejezésben eltértek
a korábban gyakoroltt ól. önm agukat független
létezőként definiálták, félretol va a fenn álló tár
sada lmi, gazdasági és művelődési körülménye
ket. Ez a létező hag yománytól elkü lönü lt reak
ció azonban igen sokféle egyéni elképze lést fog
lalt magába, amelyek az akkor érvényes körül
mények megnemesítésének vágyától a régi totá
lis megsemmisítéséig - a kétségbeeséstől a ra
di kaliz musig - terjedtek. Ezért visszatekintve,
persze utólag könnyű okosnak lenn i, nem lát
szik szükségszerűnek az a kezd eti, mérlegelés
nélküli válasz-elu tasítás, sőt: harcos ellenállás,
amit például Zola, Renan vagy Nietzsche nevé
nek és életművének általános egyház i elhárításá
val lehet illusztrálni. Az olvasóban ugyanis óha
tatlanul felötlenek Herbert Vorgrimler gondo la
tai: "A társadalomban a felvilágosodás óta elve
szítették tekintélyüket azok a hagyományok,
amelyek nem tudják igazolni magukat az érte
lem fóruma előtt. Az így elindult feltartóztatha
tatlan folyamat vezetett a hagyom ány radikális
megsza kadásához és a 20. század értékszemlé
letében lejátszódo tt változások hoz . Az egyházi
körök a maguk részéről azza l járultak hozzá eh
hez a folyama thoz, hogy nem szorga lmazták az
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esedékes változásokh oz és az új elfogulatlan
méltatásához szükséges nyitottságot, és isteni
k öteless ég ükn ek tartották a múltra rögzülést."
(Uj teo16gíaí szótár, 'h agyomány' címszó .)

A viszon yulás kezd etben jól láthatóan világ
nézeti és nem esztétikai volt . Ez okozta az ellen
érzések és eluta sítások tekintélyes hányadát. S
míg az előzőeket bizony egy aktualizált anti sze
mit izmus (szinonimáival : kozmopolita, szabad
kőműves, kereskedelem, Pesti Hírlap stb.), illet
ve egy halványabb németellenesség jellemzi ,
addig az utóbbiakat legfőképpenaz isteni világ
rendről alkotott elképzelés, a magyarsághoz fű

ződő kapcsolat, valamint a szerelem / házasság
ábrázolása váltotta ki. E három területen volt
ugyanis a legnagyobb a különbség a katolikus
egyház által vallott tradíció, illetve a 19. század
végi jelen gyakorl atából fakadt felfogás között.
A mindkét oldalról részben fantomokkal vívott
küzdel emben az egyik fél azt nem vette észre,
hogya kritikai hang még nem egyenlő a taga
dással - noha már a tagadás is megjelent -, a
másik viszont arra nem figyelt, hogya fennálló,
az életnek mégiscsak kereteket adó értékek
megkérdőjelezése, amennyiben helyükbe nem
sikerü l a megv áltozott viszonyokra jobb felele
tet adó választ állítani. inkább bizonytalanságot
és csömört sz ű l, hiszen az emberek döntő több
sége főként követi, mint maga alakítja ki a pél
dákat. De az is biztos, hogyavéleményalkotást
mégi s csak az a személyiség hitelesítthetli, ame
lyen a körülmények inkább rontanak, legfeljebb
csiszolnak. Például Pekár Gyula esetében, aki
rmívelt, iskolázott, világlátott értelmiségi volt,
ám 1916-ban, a nagy háború második évében
felfigyelve Pest fejlődésének össze nem illő

(kulturális) elemeire, azok humanizálása helyett
csak kifogásokat talált : "e Pest-gyerek minth a
csak szégyellné magyar voltát, cseppet se nacio
nalista, teljesen internacionalista" .

A katolikus egyház hoz k öt őd ö kritikusok a
múlt századfordulón félreértették azt a tényt,
hogy az eszményítés más szintekre került, s
emiatt kifogásolták a tartalmi nemesség hiá
nyát, a modern , léha élet ábrázolását, a sz óra
koztató művek gyor s sza porodásá t. Mivel a vál
tozás léte, úgy tűn t számukra, a nemzeti ident i
tást fenyegeti, hamar kialakítottak egy nemzeti
téma- és alkotói list át. szemben minden attól
különbözővel. "Talentum kell, lsten szíve sze
rinti író, aki magyar szíve szerint ír, és a problé
ma megoldódik" - ahogyan Ando r József Gár
donyi Géza egyik regénye kapcsán megállap í-



totta. Az alkotásoktól a "magyar helyszínt ma
gyar szereplökkel" elvet kérték számon, ami
nem csupán más nemzetekkel szemben volt rej
tetten elutasító, hanem a hazai nemzetiségeket
is kizárólag együttes lojalitásuk alapján vette fi
gyelembe. Másfelől, ma már szinte hihetetlen,
hogy az 1890-es években még Mikszáth Kálmán
és Herczeg Ferenc is kritika tárgya volt számuk
ra - némi felekezeti ellenérzéssel is vegyítve
-, mivel mindketten olyan prózát akartak mű

velni, amelyet el is olvasnak, a Pintér Kálmán
által itt említett kifogások és elismert erények
pedig ma már egyaránt idejétmúltnak tűnnek.

Tordai János naprakész kritikája, amely az új
század első évtizedének magyar költészetét
elemzi, illusztrálja talán legélesebben a befoga
dói korlátokat. Ugy találja, hogy A Holnap két
antológiájának szerzői, valamint anyugatosok
által művelt líra tartalma és érzelmi ereje nem
jelent semmi újdonságot, ámde a stílus... Csak
hogya kifejezés, illetve annak túlhajtása, az ér
zés és az utánérzés távolról sem ugyanaz. Saj
nos épp e ténnyel nem vetett számot a bírálat
írója, mert megértésre törekvés helyett egy elő

zetes ítélet vezette tollát. Elismeri többek között
Ady és Babits tehetségét, kapnak is elismerő

szavakat - mindketten az anyjukat megidéző

versekre -, viszont e szólamot a "szépen csen
gő szavak játékának értelmetlensége" kíséri, s
ugyan mi mással tudta volna ezt bizonyítani,
mint a Fekete ország című vers idézésével.

Hasonló jelenségeket lehetne még idézni
más szerzőktől is. Igen érdekes egyébként, és
nem kevés tanulság nélkül való a katolikus Ba
bits recepciója a katolikus sajtóban. Burján Ká
roly róla szóló írásaiban a rosszindulat, a táma
dás, a pártpolitikai szemlélet csúfoskodik. Andor
József 1917-ben a kénytelen elismerő szavak
mellett nem mulasztja el a költő - általa címké
zett - szlávos jellegét említeni; ez önmagában
megokolja a velük (tudniillik Adyval és Babits
csal) szembeni támadásokat, amelyeknek másik
oka a köréjük csoportosuló, a magyarsággal
szemben destruktív erőkben található. Az ellen
kező póluson viszont Sík Sándornak a Herceg,
hátha megjön a tél is című kötetéről közölt kritiká
ja áll; életében kevés hasonló értő olvasója volt
Babitsnak.

A gyűjtemény egyik legnagyobb erőssége,

hogy megmutatja: a katolikus egyház tanításai
hoz ragaszkodó, mai szóhasználat szerint kon
zervatívnak mondott kritikusok sem ítélhetők

meg fekete-fehér sémák alapján. Mert például
amíg szinte fanyarul humoros, áthallásoktól
sem mentes, ahogyan Madarász Flóris a realiz
must felelteti meg a nemzeti jellegnek, műfaji

megjegyzésein, árnyalt bíráló hangján mégis ér-
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demes eltöprengeni, miközben felhozott példái
nak ártatlanságán ismét csak mosolyogni lehet,
hiszen a kor irodalma azoknál sokkal erőtelje

sebb helyek idézésre is lehetőséget nyújtott vol
na. Andor József, ki egyik írásában keresztény
restaurációt hirdet - s e szó önmagában is
uralmi képzeteket kelt -, ugyanakkor őnkriti

kusan szemléli a katolikus egyházat, s elutasítja
a szélsőséges véleményeket. Prohászka Ottokár
látja a kereszténységtől elidegenedett kultúrát,
de azt is tudja: "minden korban fakadnak ter
mékeny csírák". S az olvasó csodálkozva veszi
tudomásul, hogy a székesfehérvári püspök nem
kívánta a triumfáló katolikus sajtót, sőt, egyene
sen a racionalizmust tette annak legfőbb felada
tává. Igen érdekesek Bangha Bélának a magyar
katolikus sajtóról szóló írásai, hiszen ő megér
tette a tömegkommunikáció lényegét - ha ezt
a szót nem is használta -, ajánlásai ma is fi
gyelmet érdemelnek.

Rónay László válogatásának még számtalan,
az egyes írásokat egymásra vonatkoztató, más
korabeli kritikákkal ütköztető érdekessége van.
A tematika és időrend kombinációjában követ
kező írások alátámasztják a sajtó alá rendező

azon megállapítását, amely szerint a katolikus
irodalomfelfogás képviselőinek kezdeti erős

idegenkedése mellett evvel párhuzamosan léte
zett bizonyos, a megértésre, elfogulatlanságra
törekvő szándék is; ez Sík Sándor olvasói maga
tartásában teljesült ki az első világháborút kö
vető években. Mindez nyilvánvaló, hiszen mi
ként az új értékrend sem volt egységes, a régi
ugyanígy különböző, a személyes irányultságok
által befolyásolt, idővel részben elfogadó. sőt

méltató megközelítéseket is magában foglalt.
A gyűjteményben olvasható írások világába

jó eligazítást nyújtó szerkesztői bevezető mellé
azonban, az ott nem érintett, és az egyes szer
zők által kifejtetlen vagy félreérthető kijelenté
sek magyarázataként, talán befért volna még
egy-két okos (tárgyi) jegyzet is. (Például Burján
Károlynak az elveszett dzsentribirtok tulajdon
lását tárgyaló mondataihoz: történelmi előzmé
nyek, működtetési tapasztalatok, hasznosulás,
forgótőkekapcsolatait ismertetve). Olyan össze
függések rövid felvillantásával, amelyek a véle
ményalkotást nem befolyásolják, hiszen az min
den olvasó saját erkölcsi felelőssége, csak az ah
hoz vezető utat könnyítik meg sok szempontú
adatokkal és pártatlan ismeretekkel. A váloga
tás egészéri mindez természetesen nem hagy
nyomot, evvel együtt is jól illeszkedik az Uj
Magyar Múzeum sorozat eddigi kötetei, az iro
dalomtörténeti kutatásban mellőzhetetlen forrá
sok sorába. (Argumentum Kiadó, Budapest, 2007)
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