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Katolikus irodalom

A szavak, amelyeket nem burkolunk körül diplomatikus vattacsomókkal, hanem
sorjában és őszintén kimondunk: elrepített kövek – nem tudni, hol állnak meg és
ki érzi őket rossz szándékú dobásoknak. Viszont mindannak kimondása, amit az
ember igazságnak tart, előrevalóbb, mint a gyáva félelem, amit, sajnos, annyian
éreznek úgynevezett katolikus írók is, amint feléjük mered az örök nyárspolgári
kérdés: „És mit szól majd hozzá a világ?” Ha már erről beszélünk, álljunk meg egy
pillanatig. A katolikus irodalom problémáinak egyik lényeges fókuszában vagyunk.

Én az igazi katolikus írók irodalmát mindig konfessziónak látom. Ha minden te-
hetség alkotása általában vallomás, a katolikus tehetség elsősorban Istennek vall. Bár
olykor öntudatlanul is. Valóban mindegy, hogy milyen műfajban adnak kifeje zést val-
lomásuknak Isten felé. Nem hiszem, hogy annak, aki Isten felé fordult arccal teremt és
Istennek számol el, törődnie kellene a hajdumakarcsi polgármester ízlésével, felhábo-
rodásával vagy felnemháborodásával. Amikor Magdolna szemben állt az Úr Jézussal:
a halandó, elkallódott ember találkozott a Végtelenséggel, s ezekben a pillanatokban,
amikor az emberi élet tályogai megnyíltak és vallani kezdtek, bizonyára elsüllyedt kö-
rülöttük a világ, s a hozzánemértők vagy a farizeusok sugdosása tökéletesen érdekte-
lenné 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 letagadnia, elkennie és kegyes, semmitmondó szavak flastromával lera-
gasztania a legnagyobb bűnöket sem, föltéve, ha – és ez a fontos – bele tudja állítani
megnyilatkozását abba a légkörbe, amely Istennek és egy alkotótehetségnek találko-
zásából azonnal megszü letik. Ebből a találkozásból utánozhatatlan levegő születik, a
rothadás sem tudja megrontani, s a bűnök szinte csak emelik Isten fényét. Ez a csodá-
latos atmoszféra egyik biztos jele a felsőbbrendű művészetnek. Miért vannak még min-
dig olyan nagy hiányai a katolikus irodalomnak? Mert vagy az Isten hiányzik belőlük,
vagy a tehetség. Vagy katolikus és nem irodalom, vagy irodalom és nem katolikus. Ha
ma beállít hozzám egy bármily megbízható és ideális lelkületű magyar író vagy írónő,
átnyújt egy novellát, amelynek címe, mondjuk, „A kereszt diadala” vagy „Mihály
gazda megtérése”, avagy „A sekrestyés galambjai”, valószínű, hogy nem katolikus iro-
dalom, amit átnyújt. Ha viszont egy tehetséges magyar író, mondjuk, Rákóczi hősko-
rát írja meg, lelkes és konstruktív módon elevenítve meg azokat az erényeket, amelyek
közé a hazaszeretet, a férfiasság, az idealizmus, a hősiesség tartoznak, úgy lehet 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 szét-
oszlatnunk. Nem az adja meg egy mű katolikus jellegét, hogy társadalmi, történelmi
vagy polgári szempontból konstruktívnak tűnik-e vagy destruktívnak, hogy úgyne-
vezett fehér irodalom-e vagy nem fehér, hogy pacifista-e vagy nem pacifista, kozmo-
polita-e vagy soviniszta. Hemzseghet úgynevezett társadalmi és földi erényektől, har-
soghat az erkölcsprédikációktól, az összes konstruktív polgárok lelkesedéssel
olvashatják – a mű mégsem katolikus. Az ilyen irodalom nevelhet kitűnő szavazó-
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polgárokat, takarékosságra és munkára serkentheti az embereket, de a katolikus iro-
dalomnak elsősorban mégiscsak más célja van. De még templomok, mirtuszkoszo-
rúk, harangkongás, kifogástalan zsakettes polgárok, becsülettel uralkodó nagyasz-
szonyok és derűs vasárnapi idillek sem elegek ahhoz, hogy egy művet mint katolikus
alkotást állítsuk a katolikus közönség elé. Fontos ezt hangsúlyozni különösen itt, Ma -
gyarországon, ahol összetévesztik az illuzionista irodalmat a katolikus irodalommal,
s ahol minden mű, melyben a kántor háromszor megzúgatja az orgonát a templom-
ban, hosszabb csókokról viszont említés sem történik, máris carte blanche-t kap és be-
invitálják a katolikus parnasszusra. Ebből az következik, hogy az írók ravaszokká,
Duckemäuserekké és kétszínűekké nevelődnek. Nem tárják ki maradéktalan alázat-
tal és őszinteséggel lelküket úgy az örökkévalóság előtt, hogy abból ne csak Isten ért-
sen, hanem az emberek is tanuljanak. Hiszen az őskereszténység hangos gyónásainak
is ez volt az értelme. Gyilkosok és házasságtörők álltak oda Isten és a hívők elé, s amit
elmondtak, attól senki sem szaladt el gyilkolni vagy házasságot törni, de mindenki
még jobban szerette az Istent. A katolikus irodalom egyetlen és csalhatatlan ismérve
az, hogy Isten felé ragadja a lelket. Abból, amit katolikus irodalomnak szoktak el-
skatulyázni – a felét lelkiisme ret- fur dalás nélkül ki tudnám selejtezni.

Van egy katolikusnak nevezett irodalom, amely olyan ügyesen kerüli el az élet
bonyodalmait, mint ahogy a kistisztviselő elkerüli a félelmetes miniszteri taná-
csosokat, mert hát sohasem tudni, mi sül ki az ilyen találkozásból. Az ilyen iroda-
lom se nem irodalom, se nem katolikus. A katolikus írónak minden kérdésre vá-
laszt kell adnia, amint a pap válaszol minden bűnre, minden kétségre és minden
keresőnek, 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 Au -
duns sön vagy a Gymnadenia megalkotása közben, minő lesújtó ítéletet fog róla alkot -
ni a hajdúmakarcsi polgármester széplelkű neje, vagy ha művei koncepciójának ka-
tolikus értelmét a norvég vidéki újságolvasó értelmi színvonalához igazította volna,
úgy a világirodalomnak egy-két halhatatlan és katolikus csúcsát ma hiába keresné
a szemünk. Nem volna mivel bizonyítanunk s nem volna hova felmutatnunk. Mi-
lyen jó érzés, hogy többek között Sigrid Undsettel is felelhetünk, amikor a katoli-
cizmus ellenségei fülünkbe súgják a megszégyenítő kérdést: „Van-e a ti kishatású
irodalmotokban olyan hódítónak nevezhető alkotástok, amelyet paritásban lehetne
emlegetni Hamsun, Wells, vagy André Gide műveivel? Mert mi tagadás, gyanús
dilletáns ízetek volt eddig.” Én tudom, hogy Manzoni nagyon tehet séges író volt: bár
egy kicsit unalmasan, de a maga korához viszonyítva, mindig magas színvonalon írt.
Csak nem értem azokat a kritikusainkat, akik még ma is az öreg Manzoni mértéké-
vel mérnek, akiknek szemében bűn a fiatalság, a nagyvonalúság és a merészség. Az
időt megállítani nem lehet. A világ vezető intelligenciáját, az értelmesebb olvasókat
és a keresőknek millióit unalommal megtéríteni nem lehet. Ha mi nem bújunk ki
egy gyermekded ízű, giccsesen hazug irodalom rózsalugasából és nem lépünk hó-
dító 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. Vajon feIelni tudunk-e majd Isten előtt ezekért a lelkekért?

Sohasem felejtek el egy beszélgetést Párisban, a rue de Grenelle-ben, ahol Broglie
herceg, a legkiválóbb jezsuita páterek egyike mondta nekem: „Ma nem azt kifo-
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gásoljuk a katolikus irodalomban, hogy olyan bűnökről is eshetik szó, amelyeket
az emberek kellemesnek tartanak: komoly mulasztás csak az volna, ha olyan eré-
nyekre nem mutatnának utána rá, amelyek a bűnöknél sokkal kellemesebbé tud-
ják tenni az emberek életét, s rábírják őket arra, hogy a bűnöktől elszakadjanak, az
igazi boldogságért, amely a lélekben van.” De egyoldalú prédikációval elérni ezt
nem tudjuk. Be kell mutatni a jó és a rossz küzdelmét, ahogy Mauriac, Bernanos,
ahogy Claudel Soulier de satin-je és Undset regényei bemutatják. Szomorú volna,
ha az Undset-botrány még egyszer megismétlődnék Magyarországon. A fiatal ka-
to likus nemzedék minden újabb ilyen esetben hallatni fogja szavát abban a tudat-
ban, hogy amikor a katolicizmus nagy értékeiért küzd, nem emberekért, de Isten
országáért harcol. Ha valaki nem érti meg a katolikus irodalom modern útjait és
hősies nagyságát, akkor ne egy nagy írót tartson katolikusellenesnek, hanem ön-
magát műveletlennek. Ennek tömegek közé való jutását pedig bízzák bizalommal
arra az elitre, amely sohasem igazodhatik a tömegek véleményéhez, s csak egy
szere pe lehet: állani a rohamot, amellyel a fegyelmetlen tömegízlés elnyeléssel fe-
nye get, védeni az értéket, arisztokratikusan, büszkén és hajlíthatatlanul.

Ha a világ katolikus irodalmának elitje értékelni tudta Undsetet, akkor a túl  han -
gos fejcsóválók legyenek szerényebbek s mondják azt: „Hát kérem, én ehhez nem
értek, az idő, úgy látszik, elhaladt fölöttem, én gombgyártással, fürjvadászattal, vagy
bridge-dzsel töltöttem életemet, nem tehetek róla. Félreteszem a Kristin Lav rans dattert,
félreteszem az Annonce faite à Marie-t és visszatérek Beniczkyné Bajza Lenkéhez.” S
próbálja más téren megközelíteni Undsetet, a kifogásolt rossz katolikust. Például já-
ruljon ő  is minden nap szentáldozáshoz és ossza el ő is a szegé nyek és a beteg gyer-
mekek közt vagyonát, mint ahogy Undset tette – a rossz katolikus.

A katolikus szépirodalom világi irodalom, s ha tehetségei vannak, lehet belőle
– reméljük – világirodalom Magyarországon is. De ha egyszer világi irodalom, akkor
az egész világot kell magához ölelnie a chartres-i katedrális angyalaitól, amelyek az
elvont tisztaság művészetét hirdetik, a nyomortanyákig és a világ hitetlen intellek-
tueljeinek száműzött és szomorú árnyékvilágáig. Hiszen ezek mind a még meg nem
váltott valóságot jelentik. Reálisaknak kell lennünk, hogy hozzájuk férkőzhessünk,
és katolikusoknak, hogy meg is válthassuk őket, ha egyszer hozzájuk férkőztünk.
A megváltást pedig csak Isten közelsége adhatja ennek a világ nak. A katolikus iro-
dalom célja és egyedüli ismérve tehát, ismétlem: az anyagias látszatvalóságban rá-
mutatni egy természetfölötti valóságnak titokzatos jeleire, már itt lent, a földön. A ka-
tolikus 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 végtelen koordinált síkján álmodik, alkot és dolgozik. Hogy milyen
anyaggal és témaválasztással, az tökéletesen mindegy. De mindig azzal a titkos cél-
lal a szeme előtt, hogy a lelkeket megmozdítsa s hogy kicsalogassa őket egy bárgyú,
méltatlan és földhöz tapadt világérzésből. Azzal a szándékkal, hogy végül is térd re -
kény szerítse őket Isten előtt, aki minden embernek, írónak éppúgy, mint olvasónak,
utolsó és végső állomása lesz, amelyen túl már nem következik semmi, s amely min-
den filozófiának, művészetnek, boldogságkeresésnek summája és megoldása.

(1942. december)
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