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ELŐSZÓ

Az  újkori  gondolkodástörténet  változásai  leginkább  talán  abban  ragadhatók  meg, 

ahogyan  időről  időre  kétségessé  válik  olyan  kérdéseknek  az  érvényessége,  melyek 

kérdezhetőségét pedig évszázados vagy évezredes gondolkodói hagyomány garantálhatná. A 

katolikus  irodalom  fogalmára  való  rákérdezésünk  épp  ezek  közé  sorolható,  hisz  az 

elnevezésből fakadóan az irodalom vonatkozásában kikerülhetetlenné válik bizonyos teológiai 

gyökerű vagy a teológia vizsgálódásaival érintkező problémák felvetése is, melyek tisztázása 

nélkül az értelmezés szellemi háttere még részben sem volna felvázolható. Mindazonáltal ez a 

kérdésfeltevés összetettségénél fogva rávilágíthat jelenkori szellemi állapotunk bonyolultabb 

összefüggésére is.

Ha  ugyanis  a  16-17.  század  óta  napjainkig  az  európai  gondolkodás  történetében 

bekövetkező horizontváltásokat vizsgáljuk, akkor azt tapasztaljuk, hogy az Istenre, az emberi 

létezés transzcendens vonatkozásaira való rákérdezés lehetőségei jelentős változáson mentek 

keresztül. Először is a modernitás, mely – legalább is a felvilágosodás kora óta – a tudomány 

empirizmusát teszi alapvető világtapasztalattá, és az embert helyezi az európai gondolkodás 

centrumába, minden olyan premodern törekvést, mely a világot a teremtő Isten által rendezett 

kozmoszként képzeli el, s az embert  ens creaturaként és  ens ab alioként, a teremtett világ 

kitüntetett létezőjeként értelmez, az idejétmúlt hiedelmek kategóriájába száműz. Mindez más 

szóval  azt  jelenti,  hogy  amíg  korábban  a  vallás  egyetemes  világmagyarázata 

megkérdőjelezhetetlen igazságnak számított, addig a 18. századtól kezdve ennek helyét olyan 

tudományos  világértelmezések  veszik  át,  melyek  a  (szintén  az  abszolút  igazság 

letéteményesének  tekintett)  tudomány  nevében  kiiktatják  az  isteni  tényezőt  a  világ  és 

önmagunk megértésének összefüggéséből. Az a szellemi állapot viszont, melyet jobb híján 

posztmodernnek nevezünk, a „nagy elbeszélések” abszolút érvényének tagadásával egyszerre 

zárja le a vallásos világmagyarázat hagyományos kitörési pontjait, s nyit meg újakat. Mert egy 

részről a posztmodern relativizmusa és immanentizmusa a korábbinál is komolyabb kihívást 

jelent  a  transzcendenciából  levezetett  egyetemes  értékeket  középpontba  állító  vallásos 

gondolkodás  számára,  másrészt  azonban  a  különböző  világmagyarázatok  relatív 

érvényességének  posztmodern  gondolata  a  modernitás  vallásellenességével  szemben  új 

távlatokat  nyithat  napjaink  keresztény  gondolkodása  és  a  katolikus  irodalom  fogalmának 

átértelmezése számára is.

A katolikus irodalom problémájához való közelítés kísérletének legnagyobb nehézsége 

éppen  ezért  sokkal  inkább  az,  hogy  amit  irodalomtörténet-írásunkban  magyar  katolikus 
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irodalomként  szokás  számon  tartani,  a  kezdetektől  fogva  az  irodalmi  kánon,  illetve  az 

irodalomtudományi  érdeklődés  perifériájára  szorult.  Az  előbb  felvázolt  szellemtörténeti 

változások mellett  hozzájárultak ehhez a második  világháború előtti  magyar  társadalmi  és 

politikai  rendszer ellentmondásai,  s az irodalmi életnek részben ebből fakadó konzervatív-

modern megosztottsága, majd a második világháború után bekövetkező politikai fordulattal 

együtt járó ideológiai terror, melyek előre meghatározták a katolikus egyházhoz és valláshoz 

kötődő szerzők életművének és a keresztény szellemiségű irodalomnak a befogadását is.

Az  értelmezői  érdekeltségnek  egy  másfajta  nézőpontjából  újraolvasva  azonban 

Prohászka Ottokár életművét, Sík Sándor és Rónay György katolikus irodalommal foglakozó 

tanulmányait, vitacikkeit, valamint Pilinszky publicisztikáját, a 20. századi magyar katolikus 

irodalom történetének egy olyan íve írható le, mely ezt az alakulástörténetet nem (vagy nem 

kizárólag)  a  gondolkodástörténet  konzervatív  formációinak  a  részeként  képes  bemutatni, 

hanem a modernség különböző irányzataira nyitott, azokkal tényleges és termékeny dialógust 

folytató irodalmat, mely – talán éppen, mert irányzattá soha sem szerveződött – a keresztény 

hagyománnyal való viszonyát oly módon volt képes alakítani, hogy azzal a katolikus irodalom 

felekezeti  meghatározását  érvénytelenítette.  A  magyar  és  az  egyetemes  irodalomtörténet 

kontextusában ezért  minősülhet  premodern jelenségnek Prohászka evangelizációs céloknak 

alárendelt  művészetfilozófiája.  Ami  továbbá  azt  is  jelenti,  hogy  a  katolikus  irodalom 

értelmezéstörténetében  a  szimbolikus  korszakhatárt  Sík  Sándor  1935-ös  Egyetemesség  és 

forma  címen  ismert  tanulmánya  jelöli  ki,  amiben  Sík  a  klasszikus  modernség  irodalmi 

tapasztalatait  is  feldolgozva,  s  azon  bizonyos  fokig  túl  is  lépve  nyitotta  meg  a  katolikus 

irodalom értelmezéseinek azt a sorát, mely Rónay Györgytől Pilinszkyig a katolikus irodalmat 

az „egyetemes magyar irodalom” részeként olvasta.

Pilinszky  (aki  a  katolikus  irodalom  programjáról  értekezve  nem  számolja  fel  a 

korábbi, Sík és Rónay György által lefektetett értelmezési alapokat) azzal, hogy „evangéliumi 

esztétikájában”  minden  műalkotás  létmódjává  és  a  befogadás  antropológiai  alapjává  az 

evangéliumi  létértelmezést  teszi,  egy  új  kezdet  lehetőségét  is  felvillantja.  Egy  olyan  új 

megközelítési  módét,  melyből  kiindulva  a fogalom pontos definiálásának feltételét  jelentő 

határok végképp viszonylagossá válhatnak. Ennek következtében az egyes irodalmi művek 

elemzése már nem ezeknek a határoknak a rekonstrukcióját  célozza meg,  hanem annak a 

viszonynak a bemutatását, melyet az egyes irodalmi művek a „szent szövegek közelségében” 

a  keresztény  hagyománnyal  s  az  irodalmi  modernséggel  kialakítanak.  Vállalva  ezzel  a 

katolikus irodalom meghatározatlanságát is, mely azáltal, hogy lemondunk a pontos definíció 

lehetőségéről az értelmezési tartomány kibővítését teszi lehetővé.
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Ennek persze ellentmondani látszik az, hogy az elemzésre kiválasztott művek ehhez a 

relativizált fogalomértelmezéshez képest a hagyományos értelemben vett katolikus irodalom 

alkotói közé tartoznak. Sík Sándor, Mécs László, Puszta Sándor és Tűz Tamás valamennyien 

papok,  papköltők  voltak.  A  fentebbiek  értelmében  azonban  ennek  a  kiválasztásnak  a 

szempontja  sem  az  életrajzi  referencialitás  megerősítése  volt,  hanem  hogy  a  fogalom 

hagyományos  értelmezési  kereteiből  kiindulva  bemutassuk az értelmezés-  és a  líratörténet 

párhuzamosságait  és  az  ezek  feszültségében  leírható  megszakításokat,  mely  alapján 

megválaszolhatóvá válnak a magyar katolikus irodalom kanonikus pozíciója szempontjából 

fontosnak tűnő kérdések, például Pilinszky és a katolikus irodalom viszonya. Annak ellenére 

ugyanis,  hogy Pilinszky publicisztikájában  helyet  kap  a  katolikus  irodalom programjának 

kifejtése,  líratörténeti  szempontból  mégsem  kapcsolódik  Sík  Sándor  vagy  Mécs  László 

költészetéhez,  sőt  talán éppen Mécs második világháború előtti  népszerűségének és költői 

színvonalának ellentmondásai indokolják a „katolikus költő” megjelöléstől való tartózkodását. 

Másrészt  viszont  a  Pilinszky-líra  recepciója  új  szempontokat  adhat  a  fentebb  említett 

életművek újraolvasásához is, például misztika és költészet viszonyának elemzése során.

A négy költő  kiválasztása  bizonyos  szempontból  így  is  esetlegesnek  tűnik,  hisz  a 

magyarországi  irodalmi  modernség  és  a  20.  századi  magyar  katolikus  irodalom 

kapcsolattörténetének vizsgálata szempontjából indokolt lett volna például Harsányi Lajos és 

mások költészetével foglakozni, vagy bevonni az elemzésbe a próza- és a drámatörténetet is. 

Mindazonáltal  az  elemzett  életművek  közötti  kronologikus  rend  ebben  a  szűkre  szabott 

keretben  is  lehetőséget  ad  arra,  hogy  az  irodalmi  modernség  különböző  korszakaival  és 

formációval  kialakított  viszonyt  vizsgáljuk, mely által  az egy-egy mű részletes  elemzésére 

épített fejezetek a katolikus líra 20. századi történetét (ha nem is fejlődéstörténetként, de) az 

irodalmi  modernség  változásirányihoz  közelítő  alakulástörténetként  tudják  bemutatni. 

Hagyományosan a katolikus irodalom problémaköréhez tartozó specifikus kérdések (például a 

papköltőség)  értelmezése  emellett  lehetőséget  ad  arra  is,  hogy  megválaszolásukra  a 

kultúraalkotó diskurzusok összefüggésében tegyünk kísérletet, kitágítva ezzel az értelmezés 

horizontját a kultúratudomány mai kérdésfeltevései felé.

Mindezek értelmében a dolgozat valóban csak „közelítés”, vagy inkább kísérlet egy 

irodalmi probléma körvonalainak a körülírására, s ezért nem is zárható le a katolikus irodalom 

problémáját „megoldó” végső konklúzióval, hisz az értelmezés sikere sokkal inkább az lenne, 

ha a katolikus  irodalom kérdését  a múlt  holt  relikviái  közül  az irodalmi  gondolkodás élő 

áramába helyezné, azaz a probléma lezárása helyett újabb értelmezések sorának nyitna teret.
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A katolikus irodalom fogalmának értelmezése Prohászkától 

napjainkig
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Egy fejezet a 20. századi magyar katolikus irodalom előtörténetéből

Ha az egész igazságra várunk, hiába várunk, az egészet különben is  

nem  a  tudomány,  hanem  a  tudást,  művészetet,  erkölcsöt  s  vallást  

összefoglaló, harmonikus élet adja.

(Prohászka Ottokár)

Prohászka Ottokár életművének filozófiai és teológiai kontextusa

(Nyitottság és apológia) Mielőtt rátérnénk Prohászka életművének filozófiai-teológiai 

összefüggéseinek tárgyalására, elsőként arra a kérdésre kell megtalálnunk a választ, hogy mi 

lehetett az a meghatározó törekvés, alapelv, motívum, mely ezt a sokoldalú és szerteágazó 

életművet egységben láttathatja velünk. Prohászka alapvető célja és törekvése ugyanis a 19. 

századra egyre szélesebb körben terjedő hitetlenséggel, vallástalansággal, vallási közönnyel s 

az  egyházat  ért  támadásokkal  szembeni  hatékony  fellépés,  tehát  a  kor  kihívásaira  adott 

válaszokon  túl  a  magyar  társadalom  visszatérítése  a  katolikus  hitre  és  vallásgyakorlásra. 

Életművének  tehát  eredendően  van  egy  apologetikus  aspektusa,  melynek  tematikáját  és 

hangnemét  elsősorban az  egyházat  ért  támadások határozzák  meg.  Ez  a  hitvédelem fogja 

egységbe lelkipásztori, prédikátori, közéleti és apologéta-gondolkodói tevékenyégét. 

Prohászka négy alapvető felismerés mentén kívánta  programját  kibontakoztatni.  Az 

első a hazai papképzés reformja, melynek gyakorlati megvalósítására akkor nyílt lehetősége, 

mikor  a  hercegprímás  1890-ben  az  esztergomi  szeminárium  spirituálisává  nevezte  ki.  A 

második  a  modern  kor  nyilvánosságát  megteremtő  sajtó  szerepének  felismerése.  Ebből  a 

szempontból  nemcsak  publicisztikai,  köz-  és  szakírói,  hanem  szervezői  tevékenysége  is 

fontos,  mellyel  a  modern  magyar  katolikus  újságírást  kívánta  megteremteni.1 Politikusi-

közéleti  szerepléseinek  motiválói  a  kiegyezés  utáni  gazdasági  fellendüléssel  összefüggő 

társadalmi  változásokkal  való  szembesülés  (az  ipari  munkásság  kialakulása,  valamint  a 

magyarországi  szegénység  elmélyülése)  voltak.  A  szocializmustól  és  a  liberalizmustól 

távolságot  tartva,  XIII.  Leó  Rerum  novarumára  alapozva  dolgozta  ki  saját  konzervatív 

1 „Rá akarjuk keresztény népünket nevelni a jó sajtónak értékelésére s ezáltal a modern kor egyik legnagyobb 
igényének  megérzésére,  azután  pedig  föl  akarjuk  lelkesíteni  a  társadalmat  a  jó  sajtó  megteremtésében  való 
közreműködésre s azáltal a keresztény hit és élet védelmében kifejtendő korszerű tevékenységre.” Ugyanitt írja: 
„A sajtó által vagyunk belekapcsolva a modern szellemi világba, a korkérdésekbe s áramlatokba, a tudományos, 
művészeti, bölcseleti s irodalmi világba.” (PROHÁSZKA Ottokár,  A katolikus sajtó föladatai =  P. O.,  Kultúra és  
terror, Bp., Szenci Molnár Társaság, 1997, 59-60.)
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politikai elveit, melyek lényege az evangéliumi tanítás morális-szociáletikai vonatkozásainak 

társadalompolitikai értelmezése volt.

A negyedik  – és  számunkra  most  legfontosabb – felismerése  Prohászkának:  a  kor 

eszméire való nyitottság, melynek igényét még római tanulmányairól hozta haza. Írásaiban 

érzékenyen reagált  azokra a szellemi  irányzatokra,  melyek meghatározták a 19-20.  század 

emberének gondolkodását. Apologetikájában mindenképpen meghaladta a korabeli katolikus 

hitvédelem  színvonalát,  hisz  nem  a  merev  elzárkózás  alapjára  helyezkedett,  hanem 

párbeszédet  kívánt  folytatni  a  modern  kor  eszméivel,  meg  akarta  érteni  a  modern  embert 

azért,  hogy  a  keresztény  tanítás  kétezer  éves  útmutatása  szerint  kivezethesse  abból  a 

válságból, amelybe a 19. század végére az általa egyoldalúnak érzett filozófiák miatt került. 

„A modern eszmék »in globo« kárhoztatását utáljuk és sajnáljuk; azt a tehetetlenséget, mely 

nem érzi, hogy a modern embernek más benyomásai, más nehézségei, más látószöge, más 

érzései  vannak  sok  dologban,  saját  magunk  embereiben  nagyon  röstelljük  s  csak  egyet 

sürgetünk, azt, hogy érleltessük magunkban a sokoldalú, méltányos felfogást s pszichológiai 

érzéket.”  –  írja  A diadalmas  világnézet  első  fejezetében  Prohászka.2 Kortársaihoz  képest, 

különösen a magyar egyházon belül, ekkor egyedülállónak számított ez a nyitottság. „Amíg 

ugyanis a kortársak zöme a modern tudományos szemléletet minden gyanús állításával együtt 

kívánta elutasítani, Prohászka azon a nézeten volt, hogy a keresztény világnézetnek minden 

valódi új gondolatot el kell fogadnia és meg kell lelnie a módját annak, hogy hogyan illessze 

be azok felismeréseit a maga rendszerébe.”3

Prohászka  módszere,  mellyel  szintézisbe  kívánta  hozni  a  keresztény világnézetet  a 

modernség  eszméivel,  eleve  kétirányú  törekvést  jelentett.4 Egyrészt  befogadott  minden  új 

gondolatot,  mely összeegyeztethető  volt  a  keresztény tanítással,  s  elvetett  mindent,  ami  a 

kereszténység  kétezer  éves  hagyományát  támadta.5 Programjának  lényegét  A  diadalmas 

világnézetben így foglalja össze: „Mi itt a föladat? Ismerjük föl a helyzetet, különböztessük 

meg a jót a rossztól, vessük el a rosszat, ítéljük meg méltányosan az újat; más szóval: állítsuk 

2 PROHÁSZKA Ottokár, A diadalmas világnézet = P. O. Összegyűjtött művei, szerk. SCHÜTZ Antal, Bp., [1928-1929], 
(a továbbiakban ÖM) V. kötet, 16.
3 HORVÁTH Pál,  Modern katolicizmus? Prohászka mint teológiai  szakíró és a kortárs magyar szellemi élet  = 
Prohászka Ottokár.  Tanulmányok Prohászka eszmevilágáról,  szerk.  SZABÓ Ferenc S. J. és  MÓZESSY Gergely, 
Szeged, Agapé Kiadó, 2002, 53.
4 Prohászka módszerének ezt a kétirányú törekvését S. Szabó Péter az értelmes kertész- és a pók-metaforákkal 
szemlélteti. (S. SZABÓ Péter,  Az evangélium és a munka.  Prohászka Ottokár társadalomfilozófiai munkássága, 
Székesfehérvár, Ma Kiadó, 1998, 138.)
5 „Prohászka tehát nem a tudomány valós eredményei ellen emelt szót, azokat elfogadja, hálás érte a teológusok 
nevében, hanem a vallással szembeni ellenséges érzületet, a megvetést, a kevélységet, az elfogult ideológiát, az 
ateizmust  bírálja,  amit  egyes  modern  tudósoknál  tapasztalni  lehetett.”  (SZABÓ Ferenc,  Prohászka  és  a  
modernizmus =  Prohászka  ébresztése  [I.]. Az  1995.  október  10-én  Székesfehérvárott  megtartott  Prohászka-
konferencia anyaga, szerk. SZ. F., Bp., Távlatok Szerkesztőség, 1996, 79.)
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a kereszténységet a modern gondolatoknak s érzéseknek jegyébe, s vizsgáljuk meg, hogy mily 

színt, mily alakot ölt, amely új alakban régi igazsága ugyan változatlanul megmaradna, de a 

szívek fölötti  hatalma az újkorban örvendetes föllendülésnek indulna.”6 Prohászka számára 

tehát a szilárd és megrendíthetetlen alap a keresztény hit és tradíció, a keresztény erkölcsiség, 

ehhez képest  látta  saját  korát  is  dekadensnek.  Másrészt azonban nemcsak a dekadens kor 

változását  várta  és  sürgette,  de  elengedhetetlenül  fontosnak  tartotta  a  katolikus  egyház 

korszerűsödését  is.  Gondolkodásának  történeti  szemléletmódja  vonatkozott  magára  az 

egyházra  is,  s  ez  volt  az  egyik  pont,  ahol  Prohászka  szembe  kerül  a  19.  század  utolsó 

harmadára a pápai tekintély által is megerősített tomizmussal.

***

(Történetiség  és  harmónia)  Munkásságának  első,  A diadalmas  világnézetig  terjedő 

időszakát  a  természettudományok  iránti  fokozott  érdeklődés  jellemzi.  A  korban  rohamos 

fejlődésnek  induló  természettudományos  tanok  felé  fordulását  jelentős  részben  az 

motiválhatta,  hogy  cáfolni  akarta  azokat  a  pozitivista  és  materialista  vádakat,  melyek  a 

katolikus  egyházban  a  tudománytalan  konzervativizmust  támadták.  A  geológia,  a 

paleontológia  és  mindenek  előtt  az  evolúció  új  felismerései  valóban  komoly  problémát 

jelentettek az egyház számára, de Prohászkának meg kellett felelnie azokra a kihívásokra is, 

melyek  a  kereszténységet  az  új  természettudományossággal  összeegyeztethetetlennek 

tartották, s a Szentírást természettudományos ismeretek forrásának tekintették. E két tényező 

viszonyát  1902-ben  megjelent  Föld  és  ég című  könyvében  tisztázta.  Mondanivalójának 

lényege,  hogy „a  szentírási  elbeszélés  célja  nem valóságleírás,  hanem üdvkifejtés,  annak 

bemutatása, hogy a természetfeletti miképpen van jelen, hogyan lép be a természetibe. Ha a 

kinyilatkozatást  nem  steril  valóságnak  tekintjük,  a  természetfeletti  csak  a  természetibe 

ágyazottan nyer értelmet és jelentést; az evolúció és s történetkritika lényege éppen az, hogy 

egy ilyen beágyazottság számára miképpen van hely az ember szemléletében.”7

Az  evolúció,  a  fejlődés  gondolatának  elfogadása  teszi  a  történetiséget  Prohászka 

filozófiai-teológiai  rendszerének  kulcsfogalmává.  A  világot  Hérakleitoszhoz  hasonlóan 

állandóan  mozgásban  lévőnek  gondolaja  el,  melynek  következtében  lehetetlen  az  evilági 

lényeg  időn  és  történetiségen  kívüli  megragadhatósága,  másrészt  a  változás,  a  fejlődés 

gondolatát kiterjeszti az egyház- és a dogmatörténetre is. A történetiség, a fejlődés (csakúgy, 

mint a korra való nyitottság) eszméjét Prohászka római tanulmányai során sajátította el, s lett 

ezután gondolkodói rendszerének egyik központi fogalma. Prohászka akkor volt a Collegium 

6 PROHÁSZKA Ottokár, A diadalmas világnézet, i. m., 17.
7 HORVÁTH Pál, Modern katolicizmus?, i. m. 60.
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Germanicum et Hungaricum diákja, amikor ott még elevenen élt a teológiatörténetben Római 

Iskolának nevezett teológuscsoport szellemisége.8 Az iskola alapítója Giovanni Perrone volt, 

aki  a  19.  század  második  harmadától  volt  a  Collegium  Romanum  tanára.9 Perrone  és 

tanártársai,  elsősorban  Carlo  Passaglia,  Clemens  Schrader  és  Johannes  Baptista  Frazelin 

pozitív történeti teológiájuk kidolgozásához visszanyúltak a forrásokhoz: a Szentíráshoz és az 

egyházatyákhoz.  Felelevenítették  a  17.  századi  francia  teológus,  Denis  Petau 

dogmatörténetről  szóló  tanítását,  s  szellemi  kapcsolatrendszerük  a  Tübingeni  Katolikus 

Iskolától a Prohászkára is közvetlenül ható Newmanig terjedt. Az iskola kibontakozásának az 

vetett  véget,  hogy  1879-ben  XIII.  Leó  pápa  Aeterni  patris kezdetű  enciklikája  újra 

arisztotelészi  alapokra  építő  tomizmust  tette  az  egyház  elfogadott  teológiájává.  Ennek 

azonban az lett a következménye, hogy az újtomista képzés újra háttérbe szorította a történeti 

kutatásokat,  s  a  katolikus  teológia  nem  tudott  megfelelni  a  protestáns  történeti-kritikai 

egzegézis kihívásának, s az erre tett kísérletből született meg a 20. század első évtizedében 

pápai elítélés alá eső modernizmus.10 A modernista válság szintén nem hagyta érintetlenül 

Prohászkát. 1911-ben több művét, köztük akadémiai székfoglalóját a modernizmus gyanújára 

hivatkozva tették indexre. Noha igaz, hogy a dogmafejlődésről alkotott elképzelésére hatott 

Ed. Le Roy Dogma és kritika című műve, Le Royon keresztül érvényesült Bergson és Blondel 

hatása is, Prohászka mégsem sorolható a modernista szerzők közé.11

Gondolkodásmódjának  másik  alapelve  a  keresztény  tanítás  totalitásából  levezetett 

harmónia  igénye.  Erre  alapozva  kritizálja  az  általa  monistának  nevezett  18-19.  századi 

szellemi irányzatokat,  e mentén dolgozza ki antropológiáját  és kultúramodelljét,  s ebből  a 

szempontból  érthető  meg  az  intellektualizmus-kritikája  is.  Amikor  Prohászka  az 

intellektualizmus, azaz a túlzó racionalizmus bírálatára vállalkozik, nem a tudományossággal 

szemben foglal állást, hanem azoknak az egyoldalúságoknak a veszélyeire kívánja felhívni a 

figyelmet,  melyek  szerint  a  világ  a  tudás  absztrakt  fogalmi  kategóriái  által  teljességgel 

megismerhető.  A  később  indexre  került  akadémiai  székfoglalójában  is  erre  helyezi  a 

hangsúlyt, de azok a felismerések, melyek az ő filozófiáját az ún. életfilozófiák közé sorolják, 

már korábban megszülettek.  A diadalmas világnézetben a tudásra való ösztön a lélek négy 

ösztönének  egyikeként,  Az intellektualizmus  túlhajtásaiban pedig  az  élet  egyik  aktusaként 

8 Prohászka római tanulmányairól: SZABÓ Ferenc,  Prohászka eszmevilágának kialakulása = Prohászka Ottokár.  
Tanulmányok Prohászka eszmevilágáról, i. m., 7-41.
9 A  Collegium  Romanum  és  a  Collegium  Germanicum  et  Hungaricum  Prohászka  tanulmányai  idején  egy 
épületben működött. (I. m., 13.)
10 I. m., 23. és 31.
11 Prohászka  és  a  modernizmus  kapcsolatáról:  I.  m.,  illetve  SZABÓ Ferenc,  Prohászka  és  a  modernizmus  = 
Prohászka ébresztése [I.], i. m., 73-175.
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értelmeződik. Tudás és élet, fogalom és tett szellemtörténeti konfliktusa a kor más jelentős 

gondolkodóihoz  hasonlóan  Prohászka  gondolkodói  rendszerének  is  egyik  központi 

problematikája.  Kérdés persze, hogy az az út,  melyen Prohászka haladt,  elvezetett  volna-e 

ennek az ellentétnek egy olyan termékeny feloldásához, mint amit Heidegger hermeneutikája 

és az egzisztencialista filozófia hozott.12

A harmonikus  emberideált  Nietzsche  Übermenschének  keresztény  ellenpárjában,  a 

prohászkai  „szép egyéniségben”  teremtette  meg,  melynek  kialakításához  szerinte  a  helyes 

világnézet  mellett  test  és  lélek  egységének  megteremtésére  van  szükség.  Ez  a  harmónia 

azonban alapvetően aszimmetrikus viszonyt rejt, a test az anyag immanenciáját, a lélek pedig 

az ember transzcendenciára nyitottságát is jelképezi, s így Prohászkánál ez utóbbira esik a 

hangsúly, mivel a kereszténység tanítása a lélek Istenhez való emelésére törekszik. Test és 

lélek viszonyát A diadalmas világnézetben így írja le: „Hogy az »isteni« lélek az állati testet s 

a vak ösztönt csak erővel és hatalommal kezelheti, aziránt kétség nincs; de én most szeretném 

hangsúlyozni, hogy a szép individualitás lélekben és testben erőteljesen stilizált s egységes 

ember legyen! Ne vesse meg a testet, ne a természetet, ne az érzést, ne az ösztönt, ne az izmot, 

ne a vért,  hanem iparkodjék szépségét a léleknek s a formának harmóniájában kialakítani; 

mert csak e harmóniától szép az emberi élet.”13

Ehhez  az  antropológiai  szemlélethez  szorosan  kapcsolódik  kultúramodelljének 

kidolgozása. Prohászka különválasztja a külső vagy világi kultúrát a belső, lelki kultúrától, s 

itt  is  fenntartja  a  lelki  tényező  fölényét,  a  kettő  viszonyát  azonban  szinte  feloldhatatlan 

ellentétként értelmezi: „Az ideális állapot mindenesetre az volna, ha a külső és belső kultúra 

közt teljes harmónia uralkodnék, s ha az ember mindkét irányban tudná erőit s tehetségeit 

Isten  gondolatai  szerint  érvényesíteni.”14 Ugyanitt  írja:  „Mi  a  kultúrát  mindig  lélekkel, 

tökéletességgel s boldogsággal mérjük; a kultúra anyagi oldalát pedig ténylegesen anyagnak 

és eszköznek nézzük, melyet  a lélek kezeljen, fejlesszen s a maga céljaira hasznosítson.”15 

Különbséget  tesz  a  keresztény  és  az  európai  kultúra  között,  mivel  míg  a  kereszténység 

tanítása kizárólag a lélekre irányul, addig az európai kultúra fogalmába beletartozik az anyagi 

(tehát az állandó változásnak kitett) kultúra is.

12 Ezzel  kapcsolatban érdemes  figyelemmel  kísérni  Szabó Ferenc  SJ elemzéseit  és Prohászka naplójához írt 
megjegyzéseit.  (PROHÁSZKA Ottokár,  Naplójegyzetek  I-III.,  szerk.  BARLAY Ö.  Szabolcs,  FRENYÓ Zoltán,  SZABÓ 
Ferenc SJ, Szeged-Székesfehérvár, Agagpé Kft., Ferences Nyomda és Könyvkiadó, Távlatok és Ottokár Püspök 
Alapítvány, 1997.)
13 PROHÁSZKA Ottokár,  A diadalmas világnézet,  i.  m.,  146.  Ugyanez  a szemléletmód jelenik meg a középkor 
aszketikus életszemléletére és a reneszánsz élet- és testkultuszára vonatkozó bírálatában is.
14 PROHÁSZKA Ottokár, Miben nem szabad túloznunk? = ÖM XI. kötet, 304-305.
15 I. m., 304.
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Ugyancsak  a  harmónia  kialakításának  az  igénye  fogalmazódik  meg  a  művészettel 

kapcsolatban is: „A világot nemcsak tört darabjaiban megtapasztalni, hanem azt nagy művészi 

befolyásban egységes harmóniává kell kanyarítani. A szintézisnek ezt a tettét s a vonalaknak 

ezt a monumentális  kikanyarítását  csak az egész lélek,  az ész,  a kedély,  az érzés,  a nagy 

pszichológiai mélységek s igények összefoglalása képes megcselekedni.”16

***

(Ismeretelmélet  és  etika)  Prohászka  műveinek  vissza-visszatérő  témája  a  kanti 

ismeretelmélettel  és  etikával  folytatott  vita.  A  kanti  s  a  neokantiánus  agnoszticizmussal 

szemben  Prohászka  számára  a  dolgok  valóságosan  léteznek,  s  az  ember  számára 

megismerhetőek,  még  akkor  is,  ha  a  tudomány  saját  absztrakt  kategóriái  révén  erre 

önmagában nem képes. A dolgok léte azonban nála sem független magától a megismeréstől, 

az emberi psziché valóságtükrözése nem egyszerűen a dolgok tükörképét adja, a megismerés 

egyben létgyarapodás17 is: „Az anyagi világ a maga gépszerűségében csak durva alapozás; a 

mechanikai  világ  még  csak  kikezdése  a  világnak,  azért  hát  csúnya,  fejletlen,  színtelen  s 

hangtalan; de mikor a lelkiség fokára lép föl, akkor elváltozik s új, fölséges szépségbe öltözik. 

Ez a szebb lét egyszersmind több lét is s nagyobb valóság. Nem a mechanizmustól lesz több, 

hanem  attól  az  új  elemtől,  a  lélektől,  mely  a  mechanikát  színné  s  hanggá,  szépséggé  s 

harmóniává fejleszti.  Ha pedig azt  mondja nekem erre  valaki,  hogy a mechanizmus,  az a 

rezgő anyag önmagában létezik ott künn, a hang, a szín csak a szemben, a lélekben létezik; 

annak én azt felelem, hogy az anyag, a rezgés s a szín s a hang egyaránt létezik, de más-más 

miliőben. A mozgás tényleg valóság s a hang és szín is valóság, de a szín és a hang már 

folytatása a mozgás valóságának más miliőben.”18

Az emberi megismerésnek Prohászka három szintjét, vagy ahogy ő nevezi „a teremtés 

tükreinek  belső  rangfokozatát”  különbözteti  meg.  Az  első  a  világ  egyszerű,  hétköznapi 

megismerése, melynek során az ember a dolgok felszínét (hang, szín, mozgás, stb.) ismeri 

meg. A második szinten az ember a dolgok mélyére hatol. Ide tartozik a tudományok szellemi 

tükrözése, a világ, a dolgok lényegének megértése. Ezen a szinten, a tudományos vizsgálódás 

értelmi megismerő aktusában belátható Isten léte is. A világ megismerésének erre a szintjére 
16 PROHÁSZKA Ottokár, Ész és szív = ÖM XVI. kötet, 298. Prohászka művészetekkel kapcsolatos nézeteit az Ars 
ancilla theologiae című fejezetben részletesen tárgyalom.
17 Ezen a ponton Prohászka közel kerül Gadamer hermeneutikájához. Gadamer a játék, a szimbólum és az ünnep 
fogalmainak értelmezésén keresztül a műalkotás antropológiai alapját vizsgálva kitér az evangélikusoknál és a 
római  katolikusoknál  azonosan  értelmezett  Eucharisztia  dogmájára,  s  ebből  kiindulva  megjegyzi,  „hogy  a 
műalkotásban nem csupán utalás történik valamire, hanem az, amire az utalás történik, valódibb mivoltában van 
benne jelen. Más szóval: a műalkotás a lét gyarapodását jelenti.” (GADAMER, Hans-Georg, A szép aktualitása. A  
művészet  mint játék,  szimbólum és ünnep,  ford.  BONYHAI Gábor =  G, H-G,  A szép aktualitása,  Bp.,  T-Twins 
Kiadó, 1994, 56.)
18 PROHÁSZKA Ottokár, Vizek, szemek és lelkek, Élet, 1913/I, 357. 
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sorolja  Prohászka  továbbá a  művészi  megismerést  is.19 Az emberi  megismerés  harmadik, 

legmagasabb szintje Prohászka szerint a lelkiismeret, az öntudat tükre. Ez az a tükrözés, mely 

felragyogtatja a világ, a lét, az élet teljes szépségét és harmóniáját. Az emberi öntudat mutatja 

meg a világ és az élet igazi értelmét, ez segít meglátni önmagunkat és Istent, s ez alapozza 

meg a megismerés többi szintjét is. 

A racionalizmussal és a kanti agnoszticizmussal folytatott vitából is világosan látszik, 

hogy Prohászka gondolkodói rendszere alapvetően episztemológiai alapokon nyugszik. Szabó 

Ferenc  alapos,  az  európai  teológiai-filozófiai  összefüggéseket  világosan  kimutatató 

elemzéseinek  köszönhetően  az  is  nyilvánvalóvá  vált,  hogy  amikor  „Prohászka  az 

intellektualizmus túlhajtásai ellen küzdött, néha az ellenkező végletbe esett: bizonyos kitételei 

a kanti agnoszticizmust és az irracionalizmust súrolták.”20

Mindaz  a  nyitottság,  s  a  szintézis  megteremtésére  való  törekvés,  mely  Proházska 

korának szellemi irányzataihoz való viszonyát meghatározta, nem mutatkozik meg a kortárs 

erkölcsfilozófiák, a történelmi materializmus, a pragmatizmus, a racionalizmus, az evolúció-

elmélet, s mindenek előtt kanti szubjektív idealizmus etikai aspektusainak viszonylatában. Ez 

az,  amit  a  Prohászka-életmű  összefüggésében Szabó Péter  „negatív  szintézisnek”21 nevez, 

mivel az előbb említett etikai irányzatokkal szemben Prohászka az elhatárolódást választja. 

Álláspontja  itt  is  egyértelmű:  a  keresztény  gondolkodás  metafizikai  horizontjában 

értelmezhetetlenek azok az erkölcsfilozófiák,  melyek tagadják Isten létezését,  vagy – mint 

Kant esetében – feltételezik azt, hogy az emberi ész önmagában is képes arra, hogy a saját 

erkölcsi elveit magalapozza.

Mindezekkel szemben Prohászka, aki az „objektív idealizmus” álláspontját képviseli a 

keresztény etikát  három pillérre  építi:  1.  A hit  által  megalapozott  reális  elvek  (az  ideális 

realitások), mint például Isten, lélek, igazság, jóság, tökély, cél, örök élet; 2. Kant kategorikus 

imperatívuszával  szemben az erkölcsi  parancs fölülről,  Istentől ered,  az ember  feladata  az 

iránta való tisztelet  és engedelmesség; 3. A keresztény etika az isteni kegyelem működése 

révén  betartható.22 Az  alapvető  különbség  Kant  és  Prohászka  etikája  között,  hogy  míg 

Prohászka  számára  Isten léte  eleve  adott,  s  az  erkölcsi  parancsok tőle  származnak,  addig 

Kantnál - akinél Isten léte ugyancsak föltétele az erkölcsösségnek - az erkölcsi törvény az ész 

által belátható, s ezen keresztül belátható a tiszta ész által posztulált Isten létezése is.

19 Ezzel részletesebben művészetfilozófiájának vizsgálata során fogok foglalkozni.
20 SZABÓ Ferenc, Prohászka és a modernizmus, i. m., 146.
21 SZABÓ Péter, Prohászka Ottokár és a korabeli erkölcsfilozófiai irányzatok = Prohászka ébresztése II. Az 1997.  
november 10-én Székesfehérvárott  tartott  Prohászka-konferencia anyaga,  szerk.  SZABÓ Ferenc,  Bp.,  Távlatok 
Szerkesztőség, 1998., 233.
22 PROHÁSZKA Ottokár, Az erkölcsi válság, Katholikus Szemle, 1924. június, 322.
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Ki kell  emelni  továbbá  azt  is,  hogy ez  az  elzárkózás,  mely  Prohászka  esetében  a 

kortárs etikai irányzatokkal szemben megmutatkozik, szorosan összefügg azzal az elutasító 

kritikával,  mellyel  Prohászka  a  modernség  irodalmához  viszonyul,  mivel  irodalomkritikai 

reflexióinak középpontjában is az erkölcsi kérdések állnak.23

***

(Az  életmű  filozófiai  és  teológiai  kontextusa)  Szabó  Ferenc  Prohászka 

székfoglalójának  filozófiatörténeti  kontextusát  a  következőképpen  jelöli  ki:  „Prohászka 

Bergson  és  Blondel  nyomán  igyekszik  túlhaladni  a  kanti  intellektualizmust,  de  egyben 

elhatárolja magát az empirizmustól és a pragmatizmustól is: a metafizikának jelentős szerepet 

tulajdonít a lényegismeretben, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az ész nem ragadhatja meg a 

misztériumot,  nem merítheti  ki  a gazdag valóságot.  Itt  Nietzsche befolyását  is érezzük. A 

kanti  dilemmát  a  szubjektum  és  az  objektum  viszonyára  (a  Ding  an  sich 

megismerhetetlenségére)  vonatkozóan  úgy  akarja  »áthidalni«,  hogy  az  életet,  cselekvést 

sürgeti. Mert amit nem értünk meg teljesen, azt még megtehetjük; a rész nem foghatja át a 

teljességet.  Az  értelem  dinamizmusa  elvezethet  az  Abszolútum  felé,  de  azt  meg  nem 

ragadhatja, mert  ez az Abszolútum, minden igaz,  jó és szép forrása, igazságkeresésünk és 

akarati tevékenységünk mozgatója ragadja meg szellemünket és akaratunkat.”24

A fentebbi vázlatos áttekintés is rávilágít  arra, hogy a teológus-filozófus Prohászka 

egyedülálló  és  sajátos  jelenség  volt  a  19.  század  utolsó  s  a  20.  század  első  évtizedeinek 

magyar történetében.25 Nyíri Kristóf A Monarchia szellemi életéről írt könyvében a Prohászka 

korabeli  magyarországi  filozófiai  életet  a  következőképpen  jellemzi:  „A  századvég  és 

századforduló Magyarországán ezzel szemben (ti. az osztrák szellemi élettel szemben – Sz. 

23 Prohászka irodalmi tárgyú kritikáinak elemzését a Prohászka irodalomszemléletének kritikai horizontja című 
fejezetben végzem el.
24 SZABÓ Ferenc, Prohászka és a modernizmus , i. m., 107.
25 A fentebbiekben Prohászka teológiai életművének bemutatásához elsősorban Szabó Ferenc SJ és Horváth Pál 
elemzésit használtam fel. Az ő tanulmányaikban Prohászka életműve az európai szellemi kontextusra nyitott, a 
magyar gondolkodástörténetben egyedülálló korpuszként jelenik meg. Meg kell jegyezni azonban, hogy vannak 
az  életműnek  más  olvasatai  is,  melyek  Prohászka  teológiáját  kevésbé  jelentősnek  értékelik,  s  hatástörténet 
nélküli  „relikviaként”  mutatják  be.  Vidrányi  Katalin  például  az  1945  előtti  katolikus  teológia  kapcsán 
foglalkozik Prohászka, Schütz Antal és Horváth Sándor munkásságával. Tanulmányát a következő értékeléssel 
zárja:  „Az  első,  ami  meggondolásra  késztet:  életükben  mindhárman  európai  nevű  teológusok  voltak  (…), 
halálukkal  azonban  nemcsak  az  európai  katolicizmus  emlékezetéből  estek  ki,  de  a  mai  magyar  teológia  is 
gyakorlatilag kövületként  kezeli  őket.  Prohászkát  még e  relatív  maradandóságra  is  képtelenné  tette  elméleti 
gyengesége,  gondolatmeneteinek  inkoherenciája.  S  éppen  ezért,  habár  számos  elképzelése  azt  a  benyomást 
keltheti, hogy ezekkel sokban a későbbi fejlődést anticipálta (a  Modern katolicizmus néhány kivételével a II. 
Vaticanumot),  bízvást  kijelenthető,  hogy  ez  csalóka  látszat,  egyszerűen  azért,  mert  »korszerűen«  ható 
kijelentései  ötletszinten  mozognak,  minden  tényleges  teoretikus  megalapozás  nélkül,  legjobb  esetben  a 
szubjektív  hittel  tartja  össze  őket.  Végső  soron  tulajdonképpen  elmondható,  hogy  Prohászka  csak  in  praxi 
teológus, ami viszont evilági praxisát illeti, ha lehet, még elméleteinél is ellentmondásosabb.” (VIDRÁNYI Katalin, 
Teológiai relikviák. Magyar katolikus teológia 1945 előtt = V. K.,  Krisztológia és antropológia. Összegyűjtött  
tanulmányok, Bp., Osiris Kiadó, 1998, 88.)
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Z.) éppen nem beszélhetünk a filozófiai élet pezsgéséről vagy nagy filozófia születéséről. A 

magyar filozófia ebben az időben epigon katedrafilozófia.”26 Ha el is fogadjuk Nyíri Kristóf 

összegzését,  figyelembe  véve  a  korabeli  magyarországi  teológiai  és  filozófiai  diskurzusok 

színvonalát, fel kell idézni Horváth Pál megállapítását is, aki szerint „Prohászka számára a 

kortárs szellemi élet kihívás volt ugyan, eleven szellemi közeg azonban nem.”27

Összességében  tehát  megállapítható,  hogy  Prohászka  teológiai-filozófiai  életműve 

nem annyira  magyar,  mint  inkább európai kontextusban értelmezhető,  s számos pontján a 

későbbi  filozófiai  és  teológiai  irányzatok  eredményeit  előlegezi.  „Formálisan  persze 

mondhatjuk  azt,  hogy a  dolgok  alakulása  talán  egyszerűen  csak  annak  köszönhető,  hogy 

Fehérvár püspöke a filozófiai  és tudományos  paradigmák változását,  a pozitivizmus  és az 

életbölcselet irányzatai közötti helycserét észlelte a laikus külvilágban, s ennek megfelelően 

formálta át a maga gondolkodói stratégiáját. Ám alighanem többről van itt szó: Prohászka – 

valójában  torzóban  maradt  –  teoretikus  életműve  olyan,  egyre  általánosabb  szellemi 

dimenziók  felé  mutat,  amelyekben  Isten  és  a  világ  viszonya  titkának  megfejtése  a  cél, 

gondolatai eredőjében pedig olyan »Theologie der Welt« körvonalaira bukkanhatunk, amely a 

II. Vaticanum, a Gaudium et spes majdani szellemi intencióira emlékeztet.”28

 „Az eszmék esélyei” – Prohászka eszmetörténete

(Egy idealista  történelemfilozófia  megalapozása)  Prohászka  több tanulmányában  is 

foglalkozott  az  európai  művelődéstörténet  nagy  korszakaival,  s  azok  eszmetörténeti 

hátterével,  egyes  korok  embereinek  gondolkodását  meghatározó  eszmék,  eszmények 

változásával.  A  diadalmas  világnézetet  követő  másfél  évtizedben  többször  is  visszatér  a 

problémához,  alapvetően kettős célzattal.  Egyrészt,  hogy az európai  gondolkodást  a  maga 

történetiségében  szemlélve  próbálja  megérteni  a  modern  embert,  másrészt,  hogy ebben  a 

történetiségben benne állva fejtse ki a maga keresztény tradíción nyugvó programját, mely 

kivezeti korának dekadens emberét a válságból.

A diadalmas világnézet XI. fejezetében tekinti át az európai művelődéstörténet nagy 

korszakait  a  középkortól  saját  koráig.  Az  egyes  korszakok  sajátosságait  az  uralkodó 

eszmékből vezeti le, „melyek mint vívmányok, mint reakciók, mint remények s törekvések 

jelentkeznek a történelemben.”29 Prohászka idealista történelemszemlélete tehát szemben áll a 

marxizmus historikus materializmusával, mely a művészetet, az erkölcsöt, a jogot s a vallást 

26 NYÍRI Kristóf, A monarchia szellemi életéről. Filozófiatörténeti tanulmányok, Bp., Gondolat, 1980, 29.
27 HORVÁTH Pál, Modern katolicizmus?, i. m, 45.
28 I. m., 63.
29 PROHÁSZKA Ottokár, A diadalmas világnézet, i. m., 75.
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is az adott korok gazdasági viszonyaiból, a kor termelési módjából eredezteti. A modern kor 

kritikája  kapcsán  ki  is  tér  ennek  a  lényegi  különbségnek  a  hangsúlyozására,  s  noha 

történelemfilozófiája  több szempontból  párhuzamba  vagy ellentétbe  állítható  a  19.  század 

második felének teleologikus történelemfilozófiai modelljeivel – mely párhuzam vagy ellentét 

közvetlen  vagy közvetett  interakciót  feltételez  a  különböző gondolkodói  irányok  között  – 

történelemszemlélete  alapvetően  a  keresztény  történetfilozófia  alapjaira  vezethető  vissza. 

Prohászka keresztény történelemfelfogásában a történelem kezdő momentuma a teremtés, a 

középpontjában Krisztus megtestesülése és megváltó kereszthalála áll, a végpontja pedig az 

utolsó ítélet. Mindez a jövő irányában az isteni gondviselésbe és a kinyilatkoztatott szövegek 

igazságába vetett hitből fakadóan eleve lezárt elvásráshorizontot feltételez, másrészt viszont 

kimondatlanul is alapját képezi egy olyan optimista jövőképnek, melyben a jelenkor válsága 

szükségszerűen megoldást nyer, s melyben – Teilhard de Chardin evolúciós világmodelljéhez 

hasonlóan – kérdésessé válik a bűn elhelyezhetőségének problémája. Ez a szükségszerűség 

azonban  Prohászka  esetében  sem  jelent  naiv,  az  isteni  gondviselésre  ráhagyatkozó 

passzivitást.  Mindebből  az  is  következik,  hogy számára  a  történeti  változások,  ha nem is 

mindig kedvezőek a kereszténység szempontjából, mégis pozitív minősítést kapnak: „De azért 

mindezekben a változatokban az emberi szellem mégis mindig jót akar: boldogulni akar s a 

lét harmóniájának felértékelésére törekszik.”30

Más oldalról közelítve a kérdéshez, Prohászka fogalomrendszerében a modern ember 

és  a  krisztusi  szép  egyéniség  az  ókereszténység  pogány-keresztény  aszimmetrikus 

ellenfogalmainak mint „történelmileg mozgatható kategóriáknak”31 a megváltozott történelmi 

kontextusban  újraértelmezett  alakváltozatai.  A  kereszténység  kezdeti  korszakában  Szent 

Pálnak  köszönhetően  megjelenő  egyetemességigény,  mely  a  páli  tanítás  értelmében  azt 

jelentette, hogy a „keresztény, pontosabban a krisztusi tanok szerint élő személy valójában új 

ember, aki kilépett régi énjéből. (…) Így már per negationem szembekerülhet minden – eddigi 

– emberi totalitás a keresztény emberek – potenciális – egyetemességével.”32 Mindez a már 

Szent Pálnál időbelivé tett ellentét és tagadás azt az optimista jövőképet vonta maga után, 

mely szerint a jövőben minden ember szükségszerűen keresztény lesz. Ugyanezt a gondolatot 

viszi  tovább  Szent  Ágoston  is,  mikor  a  De  civitate  deiben  Isten  városának  jövőbeli 

győzelméről ír. S végső soron ugyanez az egyetemességigény értelmeződik többször is újra az 

egyház későbbi történetében is, igaz nem mindig szerencsés módon. Prohászka írásaiban is 

30 I. m., 76.
31 KOSELLECK,  Reinhart,  Az aszimmetrikus  ellenfogalmak történeti-politikai  szemantikája,  ford.  SZABÓ Márton, 
Bp., Jószöveg Műhely Kiadó, 1997, 13.
32 I. m., 36.
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ugyanez a jövőbe vetett optimizmus és egyetemességgondolat jelenik meg abban, ahogy a – 

kortársai  számára  is  dekadensként  vagy újpogányságként  értelmezett  – modernséggel  és a 

korszak  modern  emberével  szemben  a  krisztusi  szép  egyéniség  jövőben  szükségszerűen 

bekövetkező győzelmét hirdeti. A katolikus líra története szempontjából ennek a prohászkai 

tételnek döntő jelentősége van, mivel hatása nemcsak Sík korai lírájának, hanem még Mécs 

László második világháború előtti költészetének szemléletmódjában is megfigyelhető.

Történelemszemléletének másik aspektusa, hogy a történelmi idő előrehaladását,  az 

eszmék  változását  egy  spirális  tengely  mentén  egymással  ellentétes,  égi-földi  eszmények 

között haladva képzeli el: „A lélek is sokféle tehetségek szövetéből van kombinálva; ő is a lét 

tengelyén felkúszik, még pedig elcsavarodó csigavonalakban, majd az ég, majd a föld felé, 

majd a belső, majd a külső világ felé, majd az analízis, majd a szintézis, majd az idealizmus, 

majd a realizmus, majd a metafizika, majd az esztétika irányába.”33

***

(Korszakok  kritikája)  Prohászka  korszakkritikáinak  vizsgálata  előtt  arra 

számíthatnánk,  hogy  számára  a  legpozitívabban  értékelt  korszak  a  középkor  lesz, 

köszönhetően annak, hogy ekkor valósultak meg legteljesebben a keresztény eszmények.34 

Ezzel  szemben  azonban  egyoldalúságokat  lát  a  középkor  aszketikus  világában  és 

társadalmában  is:  „A középkor  világa  is  kicsinyes  és  szűk volt.”  –  írja.35 Azt  kifogásolja 

Prohászka,  hogy  a  középkorban  megszakadtak  az  antik  hagyományok,  s  ezzel  együtt  a 

korszak  elfordult  a  természettől,  s  az  megszűnt  a  művészetek  forrásává  lenni,  a  művek 

szimbolizmusa  merevséget  és  hidegséget  áraszt:  „A művészet  az  ideáloktól  elfelejtette  az 

alakot s ügyetlen s alaktalan lett;  a gondolat kitekerte a szépnek a nyakát.”36 Mindezekkel 

együtt a középkort így jellemzi: „A középkori keresztény társadalom a végtelen nagy eszmék 

benyomásai alatt állt, mindent csak e perspektíván át nézett és látott; lángszellemei dolgoztak, 

óriási munkában egységes kifejezést adtak a keresztény gondolatoknak, három művet állítva a 

létbe: a művészet révén a gót dómokat s a Divina Commediát, - a tudományban a Summa 

theologicát – s az életben a nyugat-európai keresztény társadalmat.”37

Nem utasítja el Prohászka a reneszánsz individualizmusát sem, sem a kutatási vágyból 

fakadó  kritikus  szemléletet,  mely  a  középkor  naiv  hiszékenységét  és  babonás  hajlamait 

33 PROHÁSZKA Ottokár, A diadalmas világnézet, i. m., 83.
34 Már 1899-ben a következőket jegyezte le Prohászka a középkorral kapcsolatban: „A középkori társadalom is 
monopolista, tudniillik kiváltságos; azért rosszul tesznek, kik a középkort a keresztény elvek megtestesülésének 
hirdetik; a kereszténység elve, a társadalmi egyenlőség, nem érvényesült benne.” (PROHÁSZKA Ottokár,  A XIX.  
század szelleme = ÖM XII. kötet, 80. )
35 PROHÁSZKA Ottokár, A diadalmas világnézet, i. m., 78.
36 Uo.
37 I. m., 77.
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bírálta,  Petrarcában  még  Dantéhoz  és  Giottohoz  hasonlóan  a  hivő  keresztényt  és  a  nagy 

művészt  egyaránt  becsüli.  „Később  lett  csak  a  renaissanceból  a  kereszténység  antitézise, 

mikor a természet szeretetével, az antik formák tiszteletével a pogány eszme is átplántálódott 

a  szívekbe  s  magából  az  emberből  bálványt  csinált.”38 A  szép  test  kultuszát  és  az  erős 

individuumot eszményévé emelő reneszánszt Prohászka egy későbbi írásában mint az európai 

dekadencia egyik korszakát értelmezi majd. A természet antik, pogány szeretetéből eredezteti 

továbbá azt, hogy a reneszánsz gondolkodása a „tiszta ész” felé fordult, elválasztotta ezzel a 

természetet  a  természetfelettitől,  s  ellenségessé  vált  a  kereszténységgel  szemben:  „Ha  a 

szubjektivizmus  isteníttetik,  - az  »ego«,  az  erős,  a  kifejlett  s  önmagában  gyönyörködő 

individuum bálványoztatik: akkor a racionalizmus lesz a divat a gondolat világában s az erős 

»ego« foglalja el a maga számára a szabad kutatásnak s a legfelső ítélkezésnek a jogát.”39

A reneszánszt  követő  korszakokat,  a  17.  és  18.  század  kultúráját  a  reneszánszhoz 

képest is hanyatlónak látja Prohászka. A 17. századi európai történelem sajátos vonása az 

abszolutizmus  megerősödése,  melynek  következtében  a  korszak  kultúrája  is  nagyurak, 

királyok uralma alá került, s az irodalom is hamis, mesterkélt pompába öltözött, s udvaronccá 

lett.  A  tudományosságban  a  matematika  és  a  filozófia  fellendülését  hozta  ez  a  század, 

legjelentősebb képviselőik:  Descartes,  Newton,  Leibniz,  ők azonban Prohászka minősítése 

szerint a száraz ész emberei.  A 18. század a reneszánsz erős individualitásával szemben a 

„lágy szociális érzés” és a francia forradalom százada. Prohászka azonban ennek ellenére sem 

lát  semmi  hősiest  ebben  a  korszakban,  melyet  szerinte  inkább  a  lemondás  jellemez.  Ezt 

követően jut el saját kora modern emberének bemutatásához, akinek eszménye szintén a világ 

és a föld, s mint ahogy később részletesen kifejti, szintén az erkölcsi válság dekadenciájával 

küzd.

Feltűnő  hiányossága  Prohászka  érvelésének,  hogy  a  középkor  és  a  reneszánsz 

átmenetének bemutatását leszámítva nem viszi végig annak az ellentétek között előrehaladó 

spirális  történelemszemléletnek  a  következetes  bemutatását,  melyet  a  fejezet  bevezető 

részében említ. A reneszánszt követő korszakokban csak a kereszténység eszményeitől való 

elfordulást  mutatja  be,  de  ennek a  kifejtése  során  sem lesz  világos,  hogy melyek  azok a 

közbeeső  korszakok,  melyek  (a  spirál  fordulása  következtében)  a  kereszténység  pozitív 

értékei felé történő fordulatot jelentik, nem vizsgálja például később sem a reformáció és az 

ellenreformáció gondolkodás- és művészettörténeti hatásait. Különösen érdekes ez, ha tudjuk, 

hogy Prohászka mennyire rajongott a barokk stílusért. Másrészt az a történelmi szituáció is, 

38 I. m., 79.
39 I. m., 82.
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melyben  Pázmány  a  reformáció  százada  után  felvette  a  küzdelmet  a  protestantizmussal, 

sokban hasonlít a dekadens modernséggel harcoló Prohászka helyzetére.40

***

(A dekadencia problémája) Ezt az elméleti hiányosságot látszik megerősíteni az 1924-

ben  a  Katholikus  Szemlében  megjelent  Erkölcsi  válság  című  tanulmánya is,  melyben  az 

európai kultúra történetét  a dekadens korszakok történeteként értelmezi,  itt  azonban már a 

történetfilozófiai  alapozás  helyett  a  keresztény  erkölcsiség  alapjainak  körülírásával 

találkozunk.41 A bevezető tanúsága szerint jelentős részben az első világháború és a Trianon 

utáni politikai-gazdasági válságból való kiútkeresés inspirált,  a modern kor dekadenciájára 

kereste a megoldást. Az egyes korszakok és kultúrák szerinte azáltal válnak dekadenssé, hogy 

szembefordulnak a kereszténység által képviselt erkölcsiséggel. A keresztény etosz tehát mint 

örök, ideális értékrend és viszonyítási pont adva van a dekadens korszakok számára, melyhez 

visszatérhetnek, tehát mint egyfajta metafizikai alap biztosítja a történelem kontinuitását is, s 

ez szerinte bizonyos értelemben még a kereszténység előtti hellén kultúrára is értelmezhető.42 

A kereszténység  erkölcsi  rendjével  szemben  Prohászka  a  dekadenciát  a  következőképpen 

definiálja:  „A  dekadencia (…)  abban  áll,  hogy  az  ember  kikapcsolódik  a  szellemi 

realitásokból, s orientációját ezáltal elveszíti. Másodszor, hogy az isteni törvény helyébe saját  

szubjektív  erkölcsi  kódexét  helyezi,  aminek  vége  az  ötletek  és  ösztönök  uralma.  Végül  a 

gyökér és célvesztett lelkiség elgyöngül s a lélek korrupcióba s az egyén nihilizmusba fúl.”43

Az  európai  kultúrtörténetet  áttekintve  a  dekadenciának  négy  nagy  korszakát 

különbözteti  meg.  Az első az  antik  görög dekadencia,  mely a  görög-perzsa háborúk után 

40 A Prohászka-próza szecessziós stílusának barokk reminiszcenciáiról: P. DOMBI Erzsébet, Szecessziós stílus és  
barokk  eszmény  Prohászka  írásművészetében  = Arany-alapra  arannyal.  Tanulmányok  a  magyar  irodalmi  
szecesszió stílusáról, szerk. SZABÓ Zoltán, Bp., Tinta Könyvkiadó, 2002, 44-64.
41 Ezt megelőzően egy 1907-es írásában (PROHÁSZKA Ottokár, A décadence problémája = ÖM X. kötet, 118-124.) 
már foglakozott ezzel a kérdéssel, ekkor azonban a dekadenciát még mint „az élet estéjének melankóliáját”, az 
egyes  történelmi  korszakok  hanyatlásaként  értelmezi.  A  születés-fejlődés-elhalás  dialektikáját  kiterjeszti  az 
eszmék, a szellemi irányzatok, a kultúrák, a gazdasági rendszerek és az államok életére is. A dekadencia oka 
Prohászka szerint ekkor a fejlesztő inspirációk hiánya s az a fajta egyoldalúság, amelyet A diadalmas világnézet 
korkritikájában is  hangoztatott  már.  Ennek az 1907-es írásnak a végkövetkeztetése azonban már közel  áll  a 
későbbi tanulmány optimista lezárásához, mivel a kiutat a keresztény gondolatok átélésében látja.
42 Az antik görög kultúra bevonása  a  keresztény eszmetörténetbe nem új jelenség.  Már az első ókeresztény 
egyházatyák szembetalálták magukat azzal a feladattal, hogy tisztázni kell viszonyukat a Krisztus előtti pogány 
filozófiai örökséggel. Pál apostol a korinthusiakhoz írt levélben ugyan azt mondja, hogy a keresztről való beszéd 
a zsidók szemében botrány, a görögök számára bolondság, a rómaiakhoz írt levélben viszont azt olvashatjuk: 
„Ami ugyanis megtudható az Istenről, az világos előttük, maga Isten tette számukra nyilvánvalóvá. Mert ami 
benne láthatatlan: örök ereje és isteni mivolta, arra a világ teremtése óta műveiből következtethetünk..”(Róm, 1, 
19) Erre a  páli  megállapításra  hivatkozva levonható volt  az a következtetés,  hogy a pogány görög bölcsek, 
például  Szókratész,  is  eljuthattak  azoknak  az  igazságoknak  a  felismeréséhez,  melyeket  a  keresztény  ember 
számára a krisztusi kinyilatkoztatás hirdet meg, tehát – feltételezi például Szent Jusztinosz – léteznie kellet egy 
olyan természetes kinyilatkoztatásnak is, melyben a pogányok is részesedhettek. (Ezzel kapcsolatban:  GILSON, 
Étienne, A középkori filozófia szelleme, ford. TURGYONYI Zoltán, Paulus Hungarus/ Kairosz, 2000, 25-26.)
43 PROHÁSZKA Ottokár, Az erkölcsi válság, i. m., 321.
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alakult  ki,  s  melynek  szellemi  megnyilvánulását  Prohászka  a  szofista  filozófia 

szubjektivizmusában  és  relativizmusában  látta.  A második  a  reneszánsz  dekadenciája.  Az 

erkölcsi válságot azonban nem vonatkoztatja a teljes reneszánsz kultúrára. Ahogy fentebb már 

láthattuk, a reneszánszon belül két irányt határoz meg: az egyik - amit elfogad - a szép formák 

mellett  megőrizte  a keresztény szellemiséget  (Dante,  Giotto,  Petrarca művészete  sorolható 

ide); míg a másik a pogány formákkal együtt a pogány szellemet is átvette, a szépséget, a 

formát és a hatalmat tette az első helyre az igazság és a tisztesség örök értékeivel szemben. A 

reneszánsznak ez az irányzata az erkölcs iránt közönyössé vált, érzékiségre, a test egyoldalú 

emancipációjára törekedett.  A harmadik korszak a 18. század, melynek erkölcsi válságát a 

racionalizmus túlzott észközpontúságában, az istenhittel szembeni állásfoglalásban látta.

A negyedik a modernkor dekadenciája, mely Prohászka szemében az erkölcsi válság 

legmélyebb és legszomorúbb megnyilvánulása.  Ez a kérdés már korábban is foglalkoztatta 

Prohászkát,  1903-ban  A  diadalmas  világnézetben  korának  eszmény-  és  értékvesztésével 

szemben dolgozza ki a krisztusi szép egyéniség eszményképét, s már ennek kapcsán beszél a 

modern  művészet  dekadenciájáról.44 1910-ben  újra  visszatér  a  modern  ember  válságának 

elemzéséhez.  »Homo melancholicus«  című  tanulmányában  korának  emberét  kedvetlennek 

látja, olyannak, akinek tagadása is erőtlen. „Szenved ez a modern ember, mikor érzi, hogy 

erőre  és  szépségre  született  s  ahelyett  szükségre  ébred,  hogy  azután  szomorúságban 

elhervadjon. Gyötri  az ellentmondás a gyötrelemes technika és a levert  filozófia,  az öröm 

programja s a lemondás végzete közt. Sokat bír, nagyot teremt, maga pedig egyre törpébb s az 

általa legyőzött világnak rabszolgája lesz.”45 A dekadencia okait ekkor négy dologban látja: 

egyrészt  a  kritikában  és  a  kételyben,  másrészt  a  művészet  anarchiába  és  irodalmi 

szertelenségbe forduló individualitásában,  harmadrészt  a hagyományok megszakításában,  a 

radikális újításigényben, végül pedig az értelmi ismeret illúzióvá válásában.46

Kora válságának lényegét 1924-es írásában három jellemző vonásban foglalta össze: 

„A modern  ziláltságnak  és  válságnak  is  első  és  fő  oka  az,  hogy  a  korszellem  teljesen  a 

szubjektivizmus vizein evez, - azaz ide-oda sodródik. (…) A mai dekadenciának másik jellege  
44 „A  nagy,  való  világnak  küszködő  és  szenvedő  eszményei  az  esztétikai  eszményekhez  apellálnak  mint 
testvéreikhez  s  a  létnek  kínját,  az  elégedetlen  szívek  fájdalmát  keverik  az  életnek  mézébe.”  Ugyanott  írja: 
„Orgiákat ülni, Istent, törvényt tagadni, a hit romjain bolyongani kétségbeesett szívvel, dürrögni a nemi ösztönök 
kínjától s állati, kéjes elragadtatásokat végigélvezni… íme ezek a décadence ritmusai.” (PROHÁSZKA Ottokár,  A 
diadalmas világnézet, i. m., 87.)
45 PROHÁSZKA Ottokár, »Homo melancholicus«, Élet, 1910., október 23., 515.
46 Figyelemre  méltó  ez  a  rövid  írás  más  szempontból  is,  mivel  az  a  program,  amit  Prohászka  a  modern 
dekadenciára  válaszként  kifejt,  az  életfilozófiák  hatását  mutatja:  a  válságból  kivezető  út  a  lét  energiáinak 
mozgásba  hozása.  A  lét  energiájáról,  a  látásról  mint  ismeretről  s  a  fejlődésbe,  a  jövőbe  való  beállításról 
mondottakkal  kapcsolatban  közvetve  Bergson  hatása  is  megfigyelhető:  „Ez  a  látás  az  én  intuícióm,  életem 
művészi  intuíciója;  ez  a  látás a  harmóniák kulcsa,  a  lét  szfinxeinek megvilágítása,  a  lét  érthetetlenségeinek 
kiegészítése, a lélek önállítása, az első tett.” (I. m., 516.)
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a tiszteletlenség a  lét  titka,  az élet  értelme s célja és a szép s nemes egyéniség igényei  s 

szükségletei iránt. (…) A dekadenciának harmadik jellege  a blazírtság és cinizmus, mellyel 

minden  nagy  eszmét  és  eszményt  és  szellemi  valóságot  bepiszkítanak  s  profanizálnak."47 

Ennek  összefüggésében  beszél  a  szociáldemokráciáról,  s  vele  szoros  összefüggésben  a 

kapitalizmusról, valamint a modern irodalom kapcsán Ady Endréről is. Mindebből jól látható 

az  is,  hogy  a  modernségnek  az  egyén  és  a  művészet  autonómiájára  alapozott 

individualizmusával  szemben  elfoglalt  elutasító  álláspontja  teszi  képtelenné  Prohászkát  a 

modern művészetek befogadására.

Bármennyire  is  súlyos  válságként  élte  meg  Prohászka  saját  korát,  a  modern  kor 

dekadenciájában mégsem látta az európai kultúra pusztulását,  mint ahogy a nyugatosokban 

sem  a  magyar  irodalom  és  kultúra  végső  hanyatlását.  Hitt  abban,  hogy  a  keresztény 

erkölcsiség végül győzelmet arat a dekadens koron, s az visszatér ahhoz az etikai rendhez, 

mely előírja és garantálja az örök értékek, a morális törvények és a hagyományok tiszteletét. 

Prohászka optimizmusának alapja végső soron tehát a keresztény üdvtörténet zárt történeti 

horizontja volt.  Prohászka optimizmusát táplálhatta  az a változás is,  mely a 19-20. század 

fordulóján Franciaországban végbement. Ekkor léptek fel ugyanis annak az új nemzedéknek a 

tagjai,  akik  a  pozitivizmussal  és  a  mechanikus  materializmussal  szemben  azt  a  fajta 

idealizmust  kezdték hirdetni,  ami Prohászka filozófiájával  is több szempontból rokonságot 

mutat.  Ez  a  szellemi  mozgalom  valósította  tehát  meg  azt  az  idealista  fordulatot,  melyet 

Prohászka  A diadalmas világnézet nyitó fejezeteiben prognosztizált. Franciaország erkölcsi  

újjászületése című 1914-es írásában így jellemzi ezt a mozgalmat: „Ezt az új generációt nagy 

hit  s  nagy optimizmus  s  ugyanakkor  exakt  tudományos  érzés  hevíti,  amennyiben  készek 

szakítani  akármilyen  tudományos  dogmával,  ha  a  tapasztalat  bizonyítja,  hogy  az  élet,  a 

valóság  benne  el  nem fér  s  hogy szellemi  nyűg  s  kolonc  gyanánt  szerepel  a  haladásnak 

nyakában.”48 Ennek a szellemi megújulásnak az egyik  – s  Prohászka számára érthetően a 

legfontosabb – momentuma az ateizmustól való elfordulás, mely azonban szerinte nem a nép 

vagy a politikusok körében figyelhető meg, hanem az intellektuális rétegekben. Az új szellemi 

mozgalomnak  három  áramlatát  különíti  el:  az  első  a  forradalmi  idealisták,  a  második  a 

katolikusok, a harmadik pedig az általa nacionalista pragmatistáknak nevezett áramlat. Látja 

azonban  Prohászka  azt  is,  hogy ebben a  szellemi  fordulatban  meghatározó  szerep  a  nem 

keresztény gondolkodóknak jut: „De az idealista reneszánszban a legjellemzőbb mégis csak 

az,  hogy  az  Új-Franciaország  e  szellemi  irányát  hatalommá  nem  a  keresztény  filozófok 

47 PROHÁSZKA Ottokár, Az erkölcsi válság, i. m., 328.
48 PROHÁSZKA Ottokár, Franciaország erkölcsi újjászületése = ÖM X. kötet, 133.
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emelték, - kiknek kiválóságát és érdemeit ezzel cseppet sem vonom kétségbe, - hanem azok a 

matematikusok,  természettudósok s nemkeresztény filozófok,  kik a  mechanikus  világnézet 

szikláit  szétrobbantva  megint  teret  nyitottak  a  hitnek,  az  eszmények  tiszteletének  s  a 

transzcendentális erkölcsnek, kik a »laikus« tudományt nem mint »klerikusok«, hanem mint 

»laikusok« irányzatossággal vádolták meg s épp a tudomány nevében követelték a szabad 

mozgást az idealista irányban is. Ezt a »laikus« munkát Boutroux, Poincaré, Bergson s társaik 

végezték.”49 A  felsoroltak  közül  legfontosabb  Prohászka  számára  Bergsonnak  a  szerepe, 

akinek hatása közvetve már  akadémiai  székfoglalójában is  megfigyelhető,  s  akinek írásait 

1911-től olvassa közvetlenül eredetiben.50

Ars ancilla theologiae   -   Prohászka művészetfilozófiája  

(Evangelizáció és művészetértelmezés) Prohászka kapcsán önálló művészetfilozófiáról, 

vagy  esztétikáról  beszélni  igen  problematikus,  mivel  külön  nem  foglalkozott 

művészetfilozófiai,  esztétikai  problémákkal.  Írásaiban  azonban  több  esetben  is  kitüntetett 

helyen foglalkozik magával a művészettel, akár az egyes korok kritikája kapcsán, akár a saját 

korával  folytatott  dialógus  alkalmával.  Ezeket  a  töredékeket  azonban  összekapcsolva 

életfilozófiákból  merített  ismeretelméleti  megállapításaival  körülírhatjuk  egy  prohászkai 

művészetfilozófia vázlatát.

Prohászka a művészetnek és az irodalomnak - csakúgy, mint a természettudományokra 

és a modernkori eszmékre történő reflexióknak - a katolikus megújulás szempontjából szánt 

fontos szerepet,  amiből  az is  következik,  hogy nem találkozunk nála  a művészet  vagy az 

irodalom  autonómiájának  igényével.  Művészet  és  vallás  szoros  kapcsolatáról  alkotott 

nézeteiről  többször  is  írt  naplójegyzeteiben.  1915-ben  az  emberi  lélekről  elmélkedve 

megjegyzi:  „A lélek mindig metafizikus, mert  az elérhetetlenre bukik rá, s azt valamiképp 

állítja; s ez az elérhetetlen alapjában az Isten. (…) Lévén pedig született metafizikus az anima 

humana, azért vallásos is. Onnan van, hogy minden tevékenysége, akár a tudományban, akár a 

művészetben vallásos jellegű.”51 Később Goethére hivatkozva fejti ki álláspontját: „[A] helyes 

tudomány s az igazi szépművészet elválaszthatatlan a vallásosságtól, s viszont az igazi mély 

vallásosságon  át  vezet  a  kapcsolat  tudományához  és  művészetéhez.”52 Egy  1904-es 

előadásában vallás és művészet kapcsolatát még egyértelműbben meghatározza: „A művészet 

49 I. m., 140-141.
50 SZABÓ Ferenc, Prohászka és a modernizmus, i. m., 89
51 PROHÁSZKA Ottokár, Solioquia I. = ÖM XXIII. kötet, 281. 
52 PROHÁSZKA Ottokár, Solioquia II. = ÖM XXIV. kötet, 10.
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által alakul ki a nemes arcél, az intelligens tekintet és a szabályos termet. A művészet pedig 

leghatalmasabb  a  vallás  eszményeinek  szolgálatában.”53 Ezek  az  idézetek  rávilágítanak 

Prohászkának a művészetekhez és a tudományokhoz fordulásának alapmotívumaira, másrészt 

ezzel indokolható az az egész életművét átható törekvés is, melynek értelmében a tudományos 

és művészeti vizsgálódások alapvetően és következetesen az általa szorgalmazott társadalmi 

reevangelizációnak rendeltetnek alá.

Mikor Prohászka  A diadalmas világnézetben a keresztény világnézet alapjaira építve 

megalkotta  a  szép  egyéniséget,  akkor  ennek  az  alkotó-alakító  munkának  a  párhuzamát  a 

művészi  alakító  tevékenységben látta,  sőt  – úgy tűnik,  hogy – gondolatmenetében a  szép 

egyéniség  létrehozása maga is művészet: „A »szép egyéniséget« meg kell teremteni, ki kell 

alakítani; az nem terem, az nem nő magától; az nem jön készen a világba, hanem a művészet 

által  lesz.  Tehát  a  szép  egyéniség  a  művészet  jegyében  áll.”54 A  „szép  egyéniség” 

kialakítására irányuló tevékenység összekapcsolása a művészettel tehát annak köszönhetően 

lehetséges,  hogy  mindkét  tevékenység  alapvetően  a  metafizikai  rendben  gyökerezik,  a 

szépség metafizikai eszméjében.

A művészetnek  tehát  ebből  a szempontból  is  kitüntetett  szerepe  van Prohászkánál. 

Művészet-fogalmának lényege így foglalható össze röviden: a műalkotásban az alkotóművész 

lelke tükrözi vissza a világot,55 feladata tehát, hogy „a töméntelen sokadalmat, a mindenség 

tarka  világát,  az  élet  és  érzés  és  küzdés  végtelenségét”  szétszedje,  s  önmagában  újra 

„egységes,  harmonikus  világgá”56 alakítsa.  Prohászka  a  jó  és  a  rossz,  tehát  az  általa 

elfogadható  és  elfogadhatatlan  művészet  közti  különbséget  a  sima és  a  domború-homorú 

tükör-metaforával szemlélteti. Azok az alkotó lelkek, melyek a sima tükörhöz hasonlóak, a 

világot  és  az  életet  töretlen  szépségükben  képesek  felmutatni,  míg  azok,  akiknek  a  lelke 

torzult  –  rájuk vonatkozik  a  domború  és  homorú tükör  metaforája  –  csak a  pusztulást,  a 

szenvedést képesek bemutatni, s ezzel a világ képét is eltorzítják, magát a „szép világot” is 

kínpadra  vonják.  Prohászka  tehát  nem  fogad  el  a  művészetben  semmiféle  dekadens 

megnyilvánulást, pesszimista vagy szkeptikus szemléletmódot. Ezen az alapon utasítja el Zola 

naturalizmusát, Ibsent, Bjørnsont vagy Gerhard Hauptmannt, de ez lesz az elvi alapja Ady-

kritikájának is. Hasonlóan hamis ábrázolásnak tartja azonban azt is, amikor a gyermekien naiv 

53 PROHÁSZKA, Eszményi művészet = ÖM XX. kötet, 269.
54 PROHÁSZKA Ottokár, A diadalmas világnézet, i. m., 140.
55 Egy korábbi írásában a művészet eszméket tükröző feladatát  emeli ki: „S épp azért, mert a  művészet az 
átszellemült  s  ugyanakkor  megtestesült  eszme;  mert  a  művészet  a  meleg,  mozgató  gondolat:  ezért  lesz  a 
művészetnek  az  eszmék  harcában  is  fontos  szerepe.”  Illetve:  „A nagy eszmék  átértése,  a  nagy  gondolatok 
átérzése, ez teremti a művészetet s ez biztosítja a jó irányt.” (PROHÁSZKA Ottokár, Egy eszme, egy férfiú =  ÖM 
XII. kötet, 262. és 269.)
56 PROHÁSZKA Ottokár, A diadalmas világnézet, i. m., 18.
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művész pusztán a szépséget ábrázolja, s nem vesz tudomást az emberi lét tragikumáról. Róluk 

így  ír  A  diadalmas  világnézetben:  „A  lepkékkel  karikáznak,  a  tücskökkel  ciripelnek,  a 

verebekkel csiripelnek,  örülnek a napsugárnak,  s amellett  szívtelenek gondatlanságukban s 

kegyetlenek örömeikben,  mert  az  epedő az életet  megörökíteni  vágyó  léleknek kérdéseire 

süketek.  Ha eped és szenved és kutat és vágyik bennük a lélek,  ők csak a napsugárra s a 

virágra mutatnak s a mélységbe gravitáló s a mindenség mennyországába magát beleszántó 

lelket  magára  hagyják,  magára,  az  ideiglenes,  haldokló  létnek  nyirkos,  ködös 

környezetében.”57 Prohászka,  amikor  Petőfi  költészetében  a  mélységet  hiányolja,  a  lélek 

tragikumának ebben az értelemben vett figyelmen kívül hagyását érti rajta.

***

(A  tragikum  fogalma)  Prohászka  harmadik  kategóriája  ellentmondani  látszik  az 

elsőnek. Ennek a látszólagos ellentmondásnak a feloldása akkor lehetséges, ha megvizsgáljuk 

Prohászka tragikum-fogalmát. Nála a tragikum forrása – ahogy erre az előbbi idézet is utal – 

az ember lelki-szellemi és anyagi-ösztönös létének konfliktusa, tehát az az ellentét, mely az 

embert egyszerre köti a véges anyagi világhoz és a végtelen transzcendenciához. A tragikum 

Prohászka  értelmezésében  azonban  nem  kapcsolódik  pesszimizmushoz,  sőt  kizárja  azt. 

Madách művét bíráló tanulmányában így ír erről Schopenhauer pesszimista filozófiájával is 

polemizálva:  „De a tragédia  nem pesszimizmus;  sőt azt  kell  mondanunk,  hogy ahol  igazi 

pesszimizmussal  állunk szemben ott  tragédiának helye  nincs.  A tragédiában u. i.  nemcsak 

küzdelem, szenvedés és letörés szerepel, hanem éppen úgy, sőt mindenek fölött szerepel ott a 

szellem, a lélek s az erkölcsi győzelem; ahol ez utóbbi nincs, ott tragédia sincs.”58 Prohászka 

felfogásában tehát  a tragédia  az optimizmussal  párosul,  mivel  a  pesszimizmus szerinte  „a 

rosszat győzelmes s diadalmas hatalomnak” tünteti  fel,  s ez a fentebbiekben vázolt  tükör-

metaforákkal  szemléltetett  művészet-fogalomba  nem  fér  bele.  Másrészt  azonban  a 

pesszimizmus elvetése nem jelenti az élet kínjainak, szenvedéseinek tagadását: „A tragédia 

szelleme  a  szenvedni  tudó,  de  győzelméért  szenvedő  s  magában  a  szenvedésben  győző 

hősiesség. Minden ilyen hisz a fölényes jóban s vállalja, hogy a rossznak s gonosznak erőit 

messze fölülmúlják a jónak erősségei.” Így oldódik fel test és lélek ellentéte: „Ez a tragédiás 

hősiesség más szóval azt jelenti, hogy az ember nemcsak természet, nemcsak anyag és ösztön, 

nemcsak vadság és vakság, hanem lelkiség is,  melynek külön útjai,  külön céljai  vannak s 

ezeket küzdve s dolgozva s éppen ezáltal kiemelkedve valósítja meg. Ebből az következik, 

hogy  minden  tragédia  tulajdonképpen  optimizmusból  fakad.  Ez  az  optimizmus  a  jó 

57 I. m., 21.
58 PROHÁSZKA Ottokár, »Az ember tragédiája« s a pesszimizmus, Katholikus Szemle, 1923, 193.
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szupremenciájáról  való  meggyőződésnek  optimizmusa.”59 A  jónak  a  rosszal  szembeni 

felsőbbrendűségébe vetett hit a másik oka – az üdvtörténeti optimizmus mellet – annak, hogy 

Prohászka különösen a művészetek területén nem tud mit  kezdeni  a bűn problémájával,  s 

korának dekadens jelenségeivel.

A  tragikum  és  az  erkölcsi  győzelem  szükségszerű  összekapcsolása  Prohászkánál 

utalhatna az ókori katarzis-elméletre is, mindez arra engedne következtetni,  hogy a pozitív 

értéket képviselő, s a műben elbukó tragikus hős sorsa a befogadás esztétikai élményében a 

néző/befogadó erkölcsi megtisztulását eredményezi. Ezt a katarzist is hiányolhatta Prohászka 

Madách  Tragédiájával kapcsolatban. Másrészt azonban valószínűbb, hogy a jó győzelmét a 

rossz felett  Prohászka a műalkotásban kívánta megvalósítani,  s nem a befogadás esztétikai 

tapasztalatában  végbemenő  katarzisként  értelmezte,  éppen  ezért  az  ő  tragédiafogalmával 

Madách műve  értelmezhetetlen.  Prohászka  a  mű  végén a  kétségbeesett  Ádámot  látta,  aki 

létének lényegére,  az emberiség sorsára vonatkozó kérdéseire nem kap választ  az Úrtól,  a 

küzdelem,  a  Tragédia  szárszava,  ezért  lehet  számára  negatív  fogalom,  s  nem az  emberi 

egzisztencia létlehetőségeinek a kifejezője. 

Prohászka  tragikumelméletének  hátterében  egyrészt  a  fentebb  már  elemzett 

üdvtörténeti optimizmus áll, másrészt Krisztus megváltó szenvedését és a halál felett aratott 

győzelmét  fedezhetjük  fel  benne  mint  minden  műalkotás  előképét,  mely  optimista 

szemléletből  az  is  következik,  hogy  a  tragédia  nála  csak  része,  egy  állomása  a  jó 

győzelmének,  mint  ahogy Jézus  nagypénteki  szenvedése  szükségszerűen hozzátartozott  az 

emberiség megváltásához, s a bűn felett aratott győzeleméhez. Műfajpoétikai értelemben ez a 

felfogás közelebb áll a komédia középkori fogalmához abban az értelemben, ahogyan Dante 

művét Commediának nevezték, tehát mint olyan mű, mely tragikus körülmények között indul, 

de jól végződik.

***

(A Dante-életmű jelentőssége) Prohászka művészetfilozófiáját vizsgálva Dante  Isteni  

színjátékát azért  is  fontos kiemelni,  mert,  ahogy arra már  korábban utaltam,  kulcsszerepet 

játszik Prohászka irodalomszemléletében. A Dante évforduló alkalmából 1921-ben, tehát két 

évvel a Madách-tanulmány megszületése előtt, több írásában is foglalkozott Dante művével, 

ezek  közül  legrészletesebben  az  Akadémián  megtartott  beszéd  elemezte  a  művet. 

Megközelítésmódja  leginkább  a  19.  század  második  felénk  pszichologizáló  irányzatával 

rokon,  amennyiben  dolgozatának  bevezető  részében  Chateaubriand-ra  hivatkozva  kifejti, 

hogy minden nagy író  a  maga történetét  írja meg,  saját  lelkét  ecseteli  a műalkotásokban: 

59 I. m., 196.
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„Bizonyára tehát Dante is a maga életét, küzdelmeit és szenvedéseit, csalódásait, ingadozásait 

s kijózanodását s végre végleges s győzelmes orientációját írja meg a »Divina Commedia«-

ban (…)”60 A mű értelmezése során azonban nem az életrajzi vonatkozások részletezésére, a 

korabeli  Itália  politikai  viszályainak  ismertetésére  helyezi  a  hangsúlyt:  „ehelyett  inkább a 

»Divina  Commedia«  gyökerére,  a  költő  lelkének  fenekére  akarnék  rámutatni,  ahonnan  a 

»Divina Commedia« rímei gyöngyöznek, arra a legideálisabb benyomásra, melyet magában 

hordozott  s  melyből  benne  minden  élet  s  szépség  s  erő  eszménye  fejlett:  ez  Beatrice 

szerelme.”61 Beatrice  műbeli  alakját  Prohászka  allegorikusan  értelmezi:  „Beatrice,  az 

átszellemült s boldogító szépség, kiben az »amore terrestre« elváltozott »amore celestiale«-

vé.”62 

Ahogyan Madách-tanulmányában is kifejti, a tragikum forrása ez ember lelkében lévő 

ideálok s a világban megtalálható rossz egymásnak ellentmondani látszó konfliktusából ered, 

melyre, ha az ember nem találja meg a helyes választ, akkor a dekadencia erkölcsi válságába 

jut. Dante művének jelentősége Prohászka szerint épp abban rejlik, hogy a lelki és az anyagi 

világ  konfliktusára  a  keresztény  tanításból,  a  keresztény  öntudatból  eredeztethető  választ 

adott:  „Az  emberben  két  világ  találkozik  és  ütközik;  ez  kiválósága,  de  egyszersmind 

tragikuma; de a tragikum megoldását a csillagokból kell kiolvasni.  Aki azt  máshol keresi, 

annak lelke  elborul  s  az  élet  lángoló  kín  s  a  probléma kínos  rejtély  marad.  A probléma 

megoldása azonban nemcsak abban áll, hogy az élet értelmét fölértettük s célja iránt tisztában 

jöttünk, nemcsak abban áll, hogy a bukott lélekben is fölleltük az isteni rendeltetés és szépség 

vonásait,  s  hogy  a  szegénység  rongyai  közt  rábukkantunk  az  isteni  rokonság  armáliáira: 

hanem az a  probléma-oldás a  küzdelmet  s  az  emelkedést,  s  a  hozzávaló erőt  s  pátoszt  is 

jelenti. A »Divina Commedia« vátese nemcsak a célokat látja meg, hanem meglátja az égbe 

segítő  erők  forrásait  is.”63 A  Dante-életmű  összefüggéseiben  Prohászka  kiemelten  fontos 

helyet  tulajdonít  az  Isteni  színjátéknak,  s  az  e  mögött  álló  szemléletmódban  kifejeződik 

Prohászkának az törekvése is, hogy – hasonlóan a modern, posztmodern hermeneutikához – a 

művészet világmegismerő szerepét a racionális ismeretszerzés fölé helyezze.64

60 PROHÁSZKA Ottokár, Dante = ÖM XII. kötet, 310.
61 I. m., 311.
62 I. m., 313.
63 I. m., 316.
64 Az  Isteni  színjáték értelmezése során röviden kitér  a Goethe  Faustjával  és Madách  Tragédiájával  történő 
összehasonlításra  is:  „Mily  különbség  a  középkori,  hatalmas  Isten-fogalom,  aztán  a  küzdelmes,  de  isten 
kegyelméből győzelmes üdvözülés s Goethe s Madách hasonló problémákat oldozgató kísérletei között! Ott a jó 
győz s nem a rossz; de a jónak küzdenie kell s így ér föl a Paradisoba; míg ellenben Faust nem bír az életnek 
egységes s győzelmes megoldást  adni; az »Ember Tragédiájá«-ban pedig egyáltalán nem értjük, hogy minek 
küzdjünk küzdve, mikor az emberiség történelme csupa kudarc és fintor?” (I. m., 322.)
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Dante  műve  más  szempontból  is  kitüntetett  helyet  foglal  el  Prohászka 

gondolkodásában, nemcsak azért, mert szinte ez az egyetlen irodalmi alkotás, melyről pozitív, 

értékelő  kritikát  mond,  hanem azért  is,  mert  Dante  és  Giotto  műveiben látja  a  középkori 

vallásosságnak s az antik kultúrának azt  a szerencsés szintézisét,  mely számára is például 

szolgál: „Ők alázatos, keresztény hívek, de szívükben egyesítették a hitet a természettel, az 

eget a földdel, kegyelmet a természetes erővel. Találtak e harmóniában annyi szép, fölséges 

inspirációt,  annyi  alakító  kiindulást,  hogy  beérték  vele.”65 Ennek  a  művészeszménynek 

azonban  a  múlt  század  első  évtizedeinek  magyar  irodalmában  Prohászka  szempontjából 

legfeljebb a korábbi évtizedek konzervatív lírájának erkölcsi értékrendjéhez kötődő papköltők 

felelhettek volna meg.

***

(Művészet  és  befogadás)  Prohászka  tükrözés-elmélete  –  úgy  tűnhet  –,  a  művészi 

alakító tevékenységnek s a művészet befogadásának passzív szerepet tulajdonít.  Valójában 

azonban  a  művészet  mint  a  világ  megismerésének  második  fokozata,  ahogy  erről  Vizek,  

szemek,  lelkek című  1913-as  dolgozatában  ír,  aktív  tevékenység,  s  mint  megismerés  a 

megismert dolog létének gyarapodásával jár, cselekvésre serkent, melynek következtében az 

emberben öntudatra jut a végtelen valóság. Az emberi lelkiismeret vagy öntudat ennek révén 

válik a megismerés harmadik, a korábbi szinteket is beteljesítő fokozatává. Lényegében már e 

felé mutat  A diadalmas világnézet egy-egy megállapítása is: „Nincs is művészet, hol a lélek 

meg nem csillan, ott kiérzi mindenki, hogy ez az, ez az igazi művészet: a lelket sugárzó s a 

lelket  megszerettető  szépség.”66 Mindez  a  befogadó  részéről  egyfajta  katartikus  hatás 

kiváltását  feltételezi:  „E tekintetben tehát  az erkölcsiség valóban alakító,  tisztító,  finomító 

munkát  végez  az  érzékiségen,  mely  munkában  részt  kellene  vennie  a  művészetnek  s  az 

irodalomnak.”67 Máshol a következőket írja: „Az a költészet és a művészet föladata,  hogy 

fölemeljen  a  porból  a  szabadság,  az  eszményi  szép  élvezetére.”68 A  művészet  katartikus 

hatására az alábbi példa szolgálhat: „E dómnak (t. i. a kölni dóm – Sz. Z.) fönségében tanulta 

megismerni  Reichensperger  a  kereszténység  fönségét,  s  mikor  e  dóm  ívein  elmerengett 

tekintete  s  alázattal  hajolt  meg  a  kőbe  vésett,  szerencsés  eszme előtt,  még  mélységesebb 

alázattal szívta magába a tiszteletet,  szeretetet,  lelkesülést az emberiségnek Isten keze által 

épített intézménye iránt, a »coelestis urbs Jerusalem« s az egyház iránt.”69

65 PROHÁSZKA Ottokár, A diadalmas világnézet, i. m., 78.
66 I. m., 115.
67 I. m., 114.
68 PROHÁSZKA Ottokár, Eszményi művészet, i. m., 270.
69 PROHÁSZKA Ottokár, Egy eszme, egy férfiú, i. m., 264.
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Mindez azt is jelenti, hogy a l'art pour l'art irányzatoknak az esztétikai megformálást a 

művészi alkotás középpontjába állító szemléletével szemben Prohászka a műalkotás tartalmi 

oldalára,  az  eszmei,  erkölcsi  (és  erkölcsös)  mondanivaló  kifejtésére  helyezi  a  hangsúlyt. 

Másrészt alapkövetelménye az is, hogy az író élete hitelesítse a művekben megfogalmazott 

eszméket.  Ezt  illusztrálva  örökítette  meg  egy  szegedi  festőművész-ismerősének  történetét 

naplójában,  aki  minden  vagyonát  arra  áldozta,  hogy  felkeresse  a  példaképeként  tisztelt 

Tolsztojt,  de  a  találkozás  a  nagy  orosz  íróval  kiábrándította  tolsztojanizmusából.  1910. 

október 27-én Tolsztoj szökése után majdnem egy hónappal jelent meg az Életben Prohászka 

esszéje az orosz íróról. Elismeri írásában Tolsztoj írói tehetségét, de elfogadhatatlan számára 

kultúra-  és  művészetellenessége.  Tolsztoj  pályájának  ívét  Prohászka  a  következőképpen 

rajzolja meg: „Eredetileg  ragyogó, zseniális művésznek  indult,  azután  etikus és filozóf lett, 

közben a  parasztélet romantikusa volt, hogy végre árnyba s homályba merülve  misztikussá 

legyen”70 Legsúlyosabb  kifogása  Tolsztojjal  szemben  ugyanaz,  amit  naplójában  is 

megfogalmazott:  „Szenvedett  nemcsak  tanainak  ellentmondásától,  melyben  egymással  is, 

meg  a  világgal  is  szemben  álltak;  hanem  szenvedett  a  tanok  és  saját  élete  közt  való 

ellentmondásoktól is, mert ő maga sem hajtotta végre azt, amit hirdetett s ahol belekezdett, ott 

maga  is  rögtön  groteszk,  vagy mondjuk,  romantikus  lett.”71 Prohászka  Tolsztoj  tényleges 

cselekvés  nélküli  etikumával  és  sötét  misztikájával  szemben  Assisi  Szent  Ferenc  példáját 

hozza fel.72

Prohászka irodalomszemléletének kritikai horizontja

(Kritikatörténeti  kontextus) A 20. század eleji  keresztény-konzervatív  szemléletmód 

képviselői  számára  Ady  és  a  Nyugat  nem  jelentett  mást,  mint  botrányt,  az  évezredes 

keresztény magyar kultúra elleni támadást. A kritikák éppen ezért legtöbbször nem is irodalmi 

tárgyúak voltak, nem a művek irodalmi-esztétikai értékeit minősítették, hanem világnézeti-

erkölcsi  aggályaiknak adtak hangot.  A  Magyar  Kultúra 1916-os évfolyamában Dr.  Várdai 

Béla részletes lapszemlét tartott az előző évi irodalmi folyóiratok között. A Nyugathoz érve az 

alábbiakban foglalta össze álláspontjának lényegét: „A helyzet félreismerése volna tőlünk, ha 

a  Nyugat  c.  folyóiratot  első  sorban  irodalmi  szempontból  tekintenők.  A  Nyugatnál  az 

70 PROHÁSZKA Ottokár, Tolstoj Leo, Élet, 1910. november 27. 670.
71 I. m., 670.
72 Prohászka  és  Assisi  Szent  Ferenc  kapcsolatáról:  SERÉNYI Antal,  Szent  Ferenc  és  Prohászka  = Prohászka 
ébresztése [I.], i. m., 275-288.
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irodalom csak eszköz a lelkek olyan  alakítására,  mely a  keresztény magyar  világnézetnek 

röviden a negációját jelenti.”73

Isten,  haza  és  erkölcs voltak  azok  a  legfőbb  értékek,  melyeket  a  korabeli 

konzervatívok megtámadva éreztek,  s ezek védelmében szólal  fel  Prohászka is.  A Nyugat 

természetesen meg tudott felelni a konzervatív kritika kifogásainak, s ma úgy tűnik, sokkal 

hívebben  képviselték  azt  az  irodalmi  hagyományt,  mely  a  tradíció  és  a  korszerűség 

kiegyensúlyozott  viszonyának  fenntartásában  inkább  az  ún.  nemzeti  klasszicizmus 

örökösének mondhatta magát, semmint a múlt század eleji hivatalos népnemzeti irányzat.74 A 

hagyomány megszakítása helyett a hagyomány újraértelmezése, a nemzetietlenség helyett egy 

új nemzetfogalom kialakítása jellemezte a Nyugat első nemzedékét. A kritikákban artikulált 

értékproblémák  mélyén  azonban  a  műalkotás  autonómiájának  kérdése,  mely  az  irodalmi 

modernségben  „elvezetett  az  önálló  művészi  nyelv,  az  önálló  belső  törvények 

megfogalmazásához és érvényesítéséhez”,75 valamint a modernség megváltozó én-felfogása 

húzódott meg. Ebből a szempontból érthető meg, hogy a művészetet a vallásnak, az emberi 

egzisztenciát  pedig  –  ontológiailag  és  morálisan  - transzcendenciának  szükségszerűen 

alárendelő  Prohászka  irodalomkritikai  megnyilvánulásai  jórészt  irodalmon  kívüli 

implikációkra alapozva fogalmazódtak meg, s így az irodalmi modernség horizontjában eleve 

premodern jelenségként tűntek fel.

***

(A Nyugat-kritika) Prohászka Ottokár hatalmas életművében viszonylag szerény helyet 

foglalnak el a modern magyar irodalomra reflektáló kritikái, tekintélyéből, valamint irodalom-

felfogása népszerűségéből fakadóan irodalmi tárgyú megnyilatkozásai mégis széles közönség 

számára  meghatározóak  voltak.  Prohászka  műveltsége  német  volt,  s  noha  irodalmi  ízlése 

Dante művében fedezte fel az ideális műalkotást, jól ismerte a német irodalmat, elsősorban 

Goethét,  de  valószínű  az,  hogy  az  általa  szintén  sokat  bírált  Tolsztojt,  valamint 

Dosztojevszkijt is német fordításban olvasta. Tudott és olvasott más nyelveken is (a latin és a 

görög mellett  franciául és olaszul, ahogy erre műveiben idézett  részletek és naplójegyzetei 

utalnak),  de  hogy  a  korabeli  magyar  irodalmat  mennyire  ismerte,  s  milyen  forrásból 

tájékozódott, arról semmi biztosat nem mondhatunk, s csak Sík Sándor visszaemlékezésére 

73 DR. VÁRDAI Béla, Szépirodalmi folyóirataink szemléje, Magyar Kultúra, 1916, 180.
74 KENYERES Zoltán,  Irodalomtörténet-írásunk  néhány kérdéséről.  Korszakok,  problémák 1945 után = K.  Z., 
Irodalom, történet, írás, Anonymus, 1995, 107-108.
75 BODNÁR György, A modernség én-felfogásai = B. GY., Jövő múlt időben, Bp., Balassi Kiadó, 1998, 60.
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hagyatkozhatunk,  aki  szerint  Prohászka  nem  olvasott  verseket,  csak  azokat,  amiket 

eléraktak.76 

Prohászka  a  korabeli  katolikus  apologétika európai  szinten kiemelkedő,  figyelemre 

méltó alakja volt, hisz az újjal szemben való merev elzárkózás helyett saját válságban lévő 

korának  megértését  tűzte  ki  célul,  hogy  megértve  a  modern  ember  vágyait  a  keresztény 

tradícióra alapozott  választ adhasson problémáira.  Ez a nyitottság azonban irodalmi tárgyú 

kritikáiban nem mutatkozik meg, mivel az irodalmi alkotásokat nem esztétikai szempontból 

vizsgálta, pusztán mint a dekadens kor válságjelenségei voltak érdekesek számára. 

A konzervatív kritika és így Prohászka egyik kifogása a Nyugattal szemben a magyar 

irodalmi  hagyományok  megszakítása  volt,  mégis  nehéz lenne  megmondani,  Prohászka kit 

tartott magyar irodalom történetéből meghatározó s az új irodalom számára követésre méltó 

alkotónak.  Noha  1916-ban  a  nyugatosok  szemére  veti,  hogy  francia  irodalmi  mintákat 

követnek,  s nem Petőfi  és Arany költészetét,  maga is  igen kritikusan viszonyul  a  magyar 

irodalmi hagyományhoz. Jókai regényét olvasva például lejegyzi naplójába: „Jókai »Eppur si 

muove« első fejezetei parasztos durvasággal telvék; úgy látszik, hogy ő ott azt tartotta, hogy a 

magyaros  írmodor  csak  oly  specialitás,  mint  a  kostök,  szalonna,  makrapipa,  nadrágszíj, 

paprika; azután kálvinista káromkodások fűszerezik, hol malaszt, Krisztus egy zsákba dobvák 

házasságtörő szépekkel, csókokkal. Egyetlen morális motívum nincs benne, ami az emberben 

nemes érzelmet ébresztene, mind aljasít; vigyorog mindenre, s azért nincs előtte semmi, ami 

komoly, mert csélcsap képzelettel képtelen megérteni valamit. (…) Nagyobb fölfogást találok 

az  élet  komoly  kérdéseiben  egy  jóravaló  birkapásztornál  is,  mint  nála.  (…)  Az  ilyen 

olvasmány ifjú,  meg nem állapodott  lelkekben a vallási  gondolatot  beteges  halványsággal 

futtatja  be,  erőtleníti,  hülyéket  nevel.”77 A Petőfi-centenárium évében pedig  ezt  jegyzi  le: 

„Petőfit ünnepeljük. Ez a géniusz a magyar szabadság hullámain fölvijjogott mint a vízimadár 

a háborgó tengeren s pompás akcentust adott az érzésnek. De mélység nincs benne. A családi 

érzés  is  olyan  hausbacken jófiúság!  Hát  az  eucharisztia  körül  vijjogó s  villámló  sasokkal 

szemben  mi  ez  a  kiskőrösi  színdarabjelentés-kihordó?!”78 Ugyanebben  az  évben  külön 

tanulmányt  szentelt Az  ember  tragédiájának,  melyben  Madách  tragédia-felfogását  vonja 

bírálat alá: „Küzdeni csak akkor lehet, ha küzdelemhez lélek s lelkesülés van, azt pedig nem 

meríthetjük  kijózanító,  de  blazírt  belátásokból  az  emberiség  alávalóságába  és  hóbortjaiba, 

hanem  a  nagy  valóságoknak  meglátásaiból,  melyek  az  örök  szeretetet  s  a  belőle  való 
76 „Arról meg vagyok győződve, hogy a verseimet nem olvasta, mint ahogy más verseket sem, csak amit eléje 
raktak. Neki német volt az irodalmi műveltsége.” (A százgyökerű szív. Levelek, naplók, visszaemlékezések Sík  
Sándor hagyatékából, szerk. SZABÓ János, Bp., Magvető Kiadó, 1993, 390.)
77 PROHÁSZKA Ottokár , Soliloquia I. , i. m., 133-134.
78 PROHÁSZKA Ottokár , Soliloquia II., i. m., 140.
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emberiséget  s  a  történelemben  érvényesülő  isteni  terveket  a  jónak  végleges  győzelmével 

koronázzák. »Az ember tragédiája« tehát nagyon letompított tragédia, ahol az ember küzd, de 

nem hős s tragikuma sem győzelmi tudatot, sem bizalmat nem sugároz.”79 Ugyanaz a kritikus 

szemlélet  mutatkozik  meg  ezekben  a  megnyilatkozásokban  is,  mint  amivel  Prohászka  a 

modern kultúrához és irodalomhoz viszonyul.

1916  januárjában  Prohászka  előadást  tartott  az  Országos  Pázmány  Egyesületben. 

Beszédének támadó  éle,  mely,  noha név szerinti  utalásokat  nem tartalmazott,  szövegközit 

azonban annál inkább, egyértelműen Ady és a nyugatosok ellen irányult. Prohászka az egész 

irodalmi  mozgalmat  kritizálta  beszédében parafrazeálva  azt  a Babits-versrészletet  is,  mely 

miatt a költőnek a háborús propagandával szemben súlyos támadásokat kellet elviselnie.80 A 

konzervatív kritika nyugatosokkal szembeni megszokott  kifogásai mellett  – ezt már Babits 

példája is sejteti – újabban a háborúellenesség „bűne” is felmerült. A beszédben Prohászka a 

világháború  kapcsán  a  sajtó  és  az  irodalom  szerepének  fontosságát  hangsúlyozza: 

„Szükségünk van emberekre, akik jól tudnak célozni és vágni; de főleg szükség van olyan 

emberekre,  akik  a  zászlóban  a  nemzetnek  és  az  emberiségnek  valamiféle  eszményi 

szimbólumát látják és többre becsülik azt a »kis babájuk kisujjából serkenő vércseppnél«. Az 

ehhez  tartozó  eszközök  és  intézmények  közt  elsősorban  áll  az  irodalom;  itt  teljesítenek 

föladatot  Tyrtaeusok és  Gyóni  Gézák,  lantosok és  modern  költők…”81 A keresztény hitet 

valló,  erkölcsös  életet  élő,  hazaszerető  (tehát  ebben  az  összefüggésben  a  „nagy  nemzeti 

védelemben”,  azaz  a  világháborúban  helytálló)82 írókkal,  újságírókkal  állítja  szembe  a 

nyugatosokat  Prohászka.  Vallástalanság,  nemzetietlenség,  dekadencia  ellenük  a  legfőbb 

vádak,  de  a  Budapesti  Hírlapban megjelent  írás  címével  ellentétben  nem tulajdonít  nekik 

akkora súlyt, hogy a kultúra válságát lássa bennük: „Egy-két dekadens ember nem jelenti a 

magyar  kultúra válságát,  hanem legföljebb a saját  irányzatának csődjét.  A magyar  kultúra 

bizonyára  nem  megy  tönkre  néhány  eszménytagadó,  blazírt  ember  miatt.”83 Prohászka 

optimizmusának  alapja  –  ahogy  arról  korábban  már  szó  volt  –  keresztény 

történelemszemléletében keresendő.

79 PROHÁSZKA Ottokár, »Az ember tragédiája« s a pesszimizmus, i. m., 193-201.
80 Az eseményről beszámolt Rákosi Jenő lapja, a Budapesti Hírlap is (PROHÁSZKA Ottokár, A nyugatosokról és a  
kultúra  válságáról,  Budapesti  Hírlap,  1916,  jan.  30.,  9.) szó  szerint  idézve  az  elhangzott  előadást,  s  ezzel 
Prohászka beszéde az 1915 októberében kezdődött Ady-Rákosi vita egy – a püspök tekintélyéből fakadóan – 
meghatározó momentuma lett. (Az előadás megjelent  Magyar kultúra címen = PROHÁSZKA Ottokár,  Kultúra és  
terror, Bp., Szenci Molnár Társaság, 1997, 77-83.)
81 I. m., 77-78.
82 Prohászkának ezeket a sorait olvasva érdemes fellapozni naplójának világháború alatti bejegyzéseit, s akkor 
érthető  lesz,  hogy  mit  jelent  az  a  „kettősségre  kényszerülés”,  amire  Gergely  Jenő  is  utal.  (GERGELY Jenő, 
Prohászka Ottokár. „A napbaöltözött ember”, Bp., Gondolat Kiadó, 1994, 156-157.)
83 PROHÁSZKA Ottokár, Magyar kultúra, i. m., 81.
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Legfeljebb  irodalomszociológiai  szempontnak  lehetne  minősíteni  azt,  a  korabeli 

konzervatív  kritikában  szintén  gyakran  elhangzó  tézist,  mely  a  Nyugat  által  képviselt 

irodalmat  összemosta  a  zsidóság  kultúrájával.  „Minket,  a  Nyugat keresztény  embereit 

sokszorosan ért a zsidósághoz való alkalmazkodás vádja, holott mi sohasem alkalmazkodtunk 

csak  önmagunkhoz,  és  egyebet  nem  is  kívánt  tőlünk  senki.”84 –  írja  Schöpflin.  1920. 

szeptember 16-án a Nemzetgyűlésben a numerus clausus vitájában Prohászka is felszólalt, s a 

törvény  bevezetésének  szükségessége  mellett  érvelt.  Beszédében  a  magyar  kultúra  és  az 

irodalom  elzsidósodásáról  beszélt,  s  párhuzamba  állította  Adyt  és  Heinét:  „Amint  Heine 

lekicsinyel mindent, ami német, úgy Ady lekicsinyel mindent, ami magyar. Ahogy Heine a 

kereszténységet  csakis  karikatúrákban  tudja  meglátni,  úgy  Ady  Endre  a  mi  magyar 

tradíciónkat  és  a  mi  nagy  érdekeinket  valamiképpen  karikatúrákban,  valamiképp  hamis 

látószög alatt látja. (…) Én ezt felhozom példaképül, hogy a zsidóság szelleme miképpen járja 

át és miképpen hamisítja meg a magyar érzést, a magyar szellemet, a magyar kultúrát, és nem 

azért, hogy a kegyeteknek a kultúrája vagy szelleme rossz. Én most ettől elvonatkoztatom.”85

***

(Irodalmi modernség és katolikus irodalom) A modern művekben megjelenő erotikum 

problémája Prohászka művészetfilozófiájának szemszögéből etikai kérdésként merül fel. Az 

1924-es  Az  erkölcsi  válság címmel  megjelent  tanulmányában86 - ahogy  azt  láthattuk  - a 

modern kor dekadenciájából kivezető utat keresi, s találja meg a keresztény erkölcsben. Az 

európai kultúrtörténet négy dekadens korszaka közül saját korának erkölcsi válságát tartja a 

legsúlyosabbnak. A modern irodalom kapcsán beszél Ady Endréről is. Prohászka Adyban a 

vallás eszményeit, a hazát, a nemzetet és a nőt bemocskoló „blazírt költőt” látta: „S nemcsak a 

nőstényszag után iramodik, hanem valóságos szadizmus űzi mindennek, ami szent és nagy, 

bemocskolására.”87A  modern  irodalomban  és  Ady  költészetében  tehát  a  legsúlyosabb 

problémának a művekben túltengő erotikát ítéli. Már A diadalmas világnézetben az olasz írót, 

Manzonit idézve kifejtette a szerelem ábrázolásának feleslegességét az irodalomban. Az erosz 

fogalma  azonban  nem  ismeretlen  számára  sem.  Többször  is  elmélkedik  róla 

naplójegyzeteiben,  de a keresztény erkölcsiség alapján elgondolt  erosz-fogalom alapvetően 

különbözik  a  modern  kor  felfogásától,  mivel  a  lélek  Istennel  való  egyesülésének 

analógiájaként fogja fel: „Az erosz így alakul: erosz = törekvés az ideálba = Istenbe; a földön 

84 SCHÖPFLIN Aladár, A magyar irodalom története a XX. században, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 19902, 214.
85 A Nemzetgyűlés 103. ülése 1920. évi szept. hó 16-án, csütörtökön =  Nemzetgyűlési Napló 1920-1921, V.  
kötet,  348.  Az  Egyenlőségben,  a  magyar  zsidóság  politikai  hetilapjában  Molnár  Jenő  ironikus  hangvételű 
cikkben válaszolt Prohászka felszólalására. (MOLNÁR Jenő, Heine és Ady, Egyenlőség, 1920. szept. 25., 6.)
86 PROHÁSZKA Ottokár, Az erkölcsi válság, i. m., 321-333.
87 I. m., 329.

31



az ideális szépség a nőben lép föl a férfira nézve. A nőt mint az örök szépség szimbolumát 

kell szeretni.  Az igazi kultúrában a nő emel, a nő fölvezet.”88 Egyik Dante-tanulmányának 

záró  bekezdéseiben  pedig  a  következőket  jegyzi  meg:  „Platótól  tudjuk,  hogy  az  έρως  a 

léleknek az az áramlata s indulata, mely a lelket az alacsonytól,  az érzékitől s ösztönöstől 

tisztább  érzésekre  vezeti.” 89 Prohászka  erosz-fogalma  tehát  éppen  ellentétes  erkölcsi  és 

szellemi-lelki mozgást feltételez, mint ahogy azt modernség erotikumában látja, az ő ideális 

szerelme a lelket az Istenhez emelő amor sanctus, melynek legszebb irodalmi megvalósulása 

Beatrice  szimbolikus  alakjában  formáztatott  meg  az  Isteni  színjátékban.  Művében  Dante 

Prohászka  értelmezése  szerint  bemutatja  azt,  hogy a  földi  szerelem hogyan  alakul  át  égi 

szerelemmé.

Adyval kapcsolatos álláspontját végül így összegzi Prohászka: „Amilyen fura szent az 

a »Szent Magam«, olyan buzgó az áhítat is s olyan merész a világdiktálás is, hogy mi az igaz 

s mi a jó. Csupa nyegleség s bárgyúság, de egyszersmind nagy logikai, pszichológiai, etikai, 

lelki,  szóval  emberi  leromlás  is,  mely  az  emberiséget  minden  értelmi  s  erkölcsi 

kapcsolatokból  kiakasztja  s  feneketlen  fertőbe  süllyeszti.  S  az  a  tulajdonképpeni 

dekadencia.”90

Mindezek után felvetődik a kérdés, hogy hogyan látta a magyar katolikus irodalom 

kibontakozásának  lehetőségeit  Prohászka  a  múlt  század  elején.  1899-ben  A  keresztény 

ébredés nehézségei Magyarországon című írásában már jelzi azt a változást, mely az európai 

és  amerikai  kereszténység  újjászületését  eredményezi  a  felvilágosodás  és  a  19.  század 

szellemi harcai után. A nyugati keresztény reneszánsz okát a történeti érzék ébredésében, a 

múlt újraértelmezésében látja, s pontosan ennek hiányát tartja a magyar keresztény ébredés 

legnagyobb  akadályának:  „De  mi  lesz  ott  a  reneszánsszal,  ahol  nincs  múlt?  ott  nem  a 

renaissance  gazdag,  életcsírákkal  behintett  talaja  terül  el  alattunk,  hanem a  naissance,  a 

születés,  s  előbb  teremtés,  az  alkotás  nehézségeivel  kell  megküzdenünk.”  Prohászka 

áttekintve a magyar  történelmet  csak hiányt  lát  ott,  ahol a múlt  inspirációira  kellett  volna 

lelnie.  Hiányzott  a  magyarországi  középkorból  az  a  független  polgárság,  mely  egy 

demokratikus kereszténység eszméjét hordozhatta volna, de hiányoznak azok az emlékművek, 

gót dómok is, melyek a régmúlt nagy eszméit hirdethetnék a jelen számára.

Emellett  jelenkorának  liberális  világát  is  túl  sekélyesnek  ítéli  a  nagy  és  mély 

gondolatok befogadására, a hazai tudományosság csak a nyugati fordítása, s az irodalomból is 

hiányzik  a  keresztény  szellemiség  öröksége.  „Az  eszmék  alakítják  az  életet.  Ha 
88 PROHÁSZKA Ottokár, Soliloquia I., i. m., 291.
89 PROHÁSZKA Ottokár, A középkori szellemi élet összefoglalása a Divina Commediában = ÖM XII. kötet, 338.
90 PROHÁSZKA Ottokár, Az erkölcsi válság, i. m., 332.
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irodalmunkban nem találkozunk a kereszténység lüktetésével, ha nem találkozunk öntudatra 

ébresztett keresztény fölfogással, az onnan van, mert a keresztény öntudat alszik, s nincs aki 

ébressze.” – írja.91 Másrészt a korábbi évtizedekben a magyar szellemi életből hiányzott az a 

küzdelem, mely a nyugati országokban a keresztény egyházat és a gondolkodókat válaszra 

kényszerítette.  Írását  ennek ellenére  mégis  optimistán  zárja:  „Dacára  történeti  fejlődésünk 

fölsorolt hátrányainak, meg vagyunk győződve arról, hogy az eszme nálunk sincs lekötve, s 

hogy érvényt szerez magának a keresztény irányzatnak fölmagasztalásában.”92

Két évtizeddel később hatvanéves születésnapja alkalmából az Élet ünnepi számában 

rövid üzenetet küldött a magyar katolikus íróknak. Sok mindent nem árul el ez a rövid írás 

Prohászkának  a  katolikus  irodalomról  való  elképzeléséről,  annyit  azonban  mindenképp 

leszűrhetünk belőle,  hogy – túl az ünnepi gesztusokon – kedvezőbbnek látta a helyzetet  a 

századfordulóhoz képest, s az igazi tehetségek anyagi és erkölcsi megbecsülésére szólított fel.

Nem sokkal  az ünnepi  szám megjelenése után elhunyt  a lap főszerkesztője,  Andor 

József.  Az Élet  október 27-i  számában Prohászka írt  búcsúztatót,  melyben Andor Józsefet 

mint a katolikus irodalom harcosát méltatja:  „A katolicizmusnak, a hitnek, az eszménynek 

lelkes harcosát, s a tisztult, erkölcsi érzék úttörőjét gyászoljuk benne.”93 Ebben a jellemzésben 

implicite benne foglaltatik az a prohászkai felfogás is, mely a kultúrát a különböző irányzatok 

harcaként értelmezi, s mely a katolikus írótól a katolicizmus eszményének harcos képviseletét 

várja. Másrészt azonban ebben a rövid búcsúztatóban Prohászka újra megfogalmazza azt az 

alapvető  gondolatot,  melyet  már  a  század  elején,  a  programadó  műként  is  értelmezhető 

Diadalmas  világnézetben  kifejtett.  Eszerint  a  modern  katolicizmus  feladata,  hogy  „a 

kereszténységet a modern gondolatoknak s érzéseknek jegyébe”94 állítsa, vagy más szavakkal: 

„a  modern  élet  kaotikus  eszmeforrongásában  a  régi  igazságnak  s  eszményiségnek  új 

formákat”95 keressen. A régi igazság új formába állítása lehet Prohászka egyik legfontosabb 

üzenete  nemcsak  a  katolicizmus  20.  századi  újjászületésével  kapcsolatban,  de  a  modern 

katolikus irodalom kibontakozásának összefüggésében is.

Prohászka idealista történelemszemléletének tárgyalásakor láthattuk, hogy számára az 

elsődleges  történelemalakító  tényező  az  eszmék  változása.  Noha  történetfilozófiája  nem 

teljesen kifejtett,  írásaiból  körvonalazható az az eszményiség,  ami a katolicizmus számára 

elfogadható.  Az  irodalommal  kapcsolatban  is  az  eszmék  tükrözését  tartja  elsődlegesen 

fontosnak, és nem zárja ki – Taine-hez hasonlóan – a társadalmi viszonyok művészetalakító 
91 PROHÁSZKA Ottokár, A keresztény ébredés nehézségei Magyarországon = ÖM X. kötet, 71.
92 I. m., 74.
93 PROHÁSZKA Ottokár, Andor Józsefnek, a katholikus irodalom harcosának!, Élet, 1918. okt., 27., 994.
94 PROHÁSZKA Ottokár, A diadalmas világnézet, i. m., 17.
95 PROHÁSZKA Ottokár, Andor Józsefnek, a katholikus irodalom harcosának!, i. m., 994.
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szerepét sem.96 Prohászka számára az ideális műalkotás azonban, mely egyszerre mutatja be a 

keresztény eszmeiség harmóniáját,  az élet  tragikumát és szépségét, s a jónak a rossz felett 

aratott  győzelmét,  nem  valósítható  meg  csak  olyan  nagyszabású  kompozíciókban  mint  a 

gótikus  katedrálisok  vagy  Dante  Isteni  színjátéka.  Ez  utóbbi  megállapítás  elsősorban  a 

katolikus  líra  szempontjából  figyelemre  méltó.  Ami  azonban  feltétlenül  fontos,  hogy 

Prohászka a korra való nyitottságnak, ha nem is minden korlátok nélküli, de mindenképpen 

példaértékű  képviselője  volt.  Irodalomkritikáiban  azonban  a  modernség  „dekadenciájával” 

szemben antimodern álláspontot képviselt, s így a század első évtizedeiben induló katolikus 

költészetnek elsőként a modernséghez fűződő viszonyát kellett tisztázni.

96 „Az irodalom híven tükrözteti a század kedvenc gondolatait, gyöngéit éppúgy, mint azok orvosságait. Híresek 
és  kapósak  csak  azok  a  termékek,  melyek  mint  hűséges  tükrök  a  szociális  miljőnek  embereit  mutatják.” 
(PROHÁSZKA Ottokár, A XIX. század szelleme, i. m., 86.)
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A „perfectio cum claritate” elvétől az „evangéliumi esztétikáig”

Vallásos művészet, szakrális művészet: ezek kétértelmű formulák, ahol  

egyszer  a  főnév,  máskor  a  jelző  van  kölcsönösen  egymásnak  

alárendelve.

(Pierre Emmanuel)

Hagyománykeresés és modernség – a 20. századi magyar katolikus irodalom kialakulása

(A fogalom értelmezhetősége  a magyar irodalomtörténetben)  A katolikus  irodalom 

fogalma  nem  ismeretlen  irodalomtörténet-írásunkban,  noha  az  egyes  irodalomtörténeti 

korszakokat vizsgáló kutatók mást és mást értenek alatta. A középkori irodalom vizsgálatakor 

a hagyományos kategóriák mellett, melyek a korszak irodalmát egyházi és világi irodalomra 

osztják, még nem találkozunk a katolikus irodalommal mint a szerzők és az irodalmi művek 

megkülönböztetett csoportjával. Ez a fogalom csak a 16. századi irodalom vizsgálatakor lép 

be  külön  kategóriaként.  Ez  a  század,  melyet  az  irodalomtörténet-írás  a  „reformáció 

századának” nevez, hosszú időre meghatározó történelmi változásokat hozott Magyarország 

történetében. A török hódoltság létrejötte, az országot sújtó belháborúk és a Habsburgokhoz 

fűződő  viszony  alakulása  miatt  előtérbe  kerülő  nemzeti  létkérdés  mellett  a  reformáció 

magával  hozta  a  magyarországi  társadalom vallási  megosztottságát  is.  Az  önálló  magyar 

államiság  megszűnte egy időben történt  a kulturális  intézményrendszer  átalakulásával,  s  a 

magyar nyelvű műveltség térnyerésével. A reformáció korában a katolikus irodalom az ún. 

hitvitázó  irodalmon  belül  azokat  a  műveket  jelenti,  amelyeket  az  új,  reformált  vallások 

képviselőivel szemben fellépő humanista műveltségű katolikus klérus képviselői írtak a hit 

védelmében.97 A korszak hitvitázó  irodalmában majd csak a  17.  században következik  be 

jelentős  változás,  ekkor  tudott  ugyanis  a  katolikus  egyház  erőteljes  választ  adni  a 

protestantizmus kihívásaira, köszönhetően a magyarországi jezsuitáknak, s mindenek előtt a 

jezsuitából esztergomi érsekké lett Pázmány Péternek.98

A 16-17.  századi  magyarországi  irodalom meghatározó  része,  a  hitvitázó  irodalom 

tehát  a  katolikus-protestáns  ellentétpár  bevezetésével  értelmezhető.  Mindez  –  ahogy  arra 

97 Ezzel kapcsolatban:  ÁCS Pál, Katolikus irodalom és kultúra a reformáció századában, Vigilia, 1999/5, 360-
374.
98 BITSKEY István, Vallás, közösség, régi magyar irodalom = B. I., Virtus és religio. Tanulmányok a régi magyar  
irodalmi műveltségről, Miskolc, Felsőmagyarország Kiadó, 1999, 15-32.
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tanulmányában Thimár Attila is utal99 – a kosellecki aszimmetrikus ellenfogalmak révén is 

leírható,  csakhogy  a  protestáns-katolikus  ellenfogalmak  nem  illeszthetők  be  a  korábbi 

keresztény-pogány  kategóriákba.  Mert  amíg  a  kereszténység  szemszögéből  a  pogány 

tulajdonképpen a „még nem keresztény”, aki azonban a jövőben szükségszerűen azzá válik, 

addig  az  igazi  problémát  az  eretnekek  jelentik:  „A  misszió  címzettjeként  potenciálisan 

mindenki keresztény,  ám miután egyszer kereszténnyé vált, többé már nem térhet vissza a 

pogánysághoz:  csak  heretikussá,  eretnekké  válhat.  Ezért  kell  –  Aquinói  Tamás  szerint  – 

keményebben elbánni az eretnekekkel, mint a zsidókkal és a pogányokkal, akik még csak az 

Isten felé vezető út  előtt  állnak.”100 Csakhogy a 16-17.  században kérdéses,  hogy kinek a 

szemszögéből  és  ki  minősíthető  eretneknek:  protestáns  szemszögből  a  „bálványimádó 

pápisták”,  vagy  katolikus  szemszögből  a  római  egyháztól  elszakadt  protestánsok.  Így 

illeszkedik  azonban  bele  a  katolikus-protestáns  hitvitázó  irodalom  a  hitviták  lezárt 

hermeneutikai horizontjába: „A hitvita véghorizontot feltételez: lezárt igazságot és a vallási 

tan szilárd alakját. Itt már nem keresik sokáig az igazságot, hanem kijelentik a bizonyosságot. 

Itt a vallási tartalmak dogmákká lesznek, amelyek elvitatásától olyan okok tartanak vissza, 

mint  az  eretnekség  gyanújának  elkerülése.  Amint  minden  párt  már  csak  a  saját  vallási 

uralmának kiterjesztésére  vagy védelmére gondol,  az egyedül  üdvözítő  hitnek süketté  kell 

lennie a mások vallása iránt.”101 Ebből persze az is következik, hogy a katolikus jelző eredeti 

jelentésével  ellentétben az egyik  vitázó fél  felekezeti  hovatartozását  jelenti,  s első magyar 

nyelvű írásos előfordulásakor, 1618-ban is ebben az értelemben használják a kifejezést.102

A  későbbi  korszakok  irodalomtörténeti  vizsgálata  során  azonban  az  irodalmiság 

kritériumai megváltoznak, s az írott művek egyre szűkebb csoportja kerülhet be az irodalmi 

szöveg  kategóriájába,  így  azon  katolikus  szerzők,  leggyakrabban  papok,  által  írt  vallásos 

tárgyú  írásművek (például  prédikációk),  melyek  a  16-17.  században a  katolikus  irodalmat 

alkották, már nem számítanak a szűkebb értelemben vett irodalmi alkotások közé.103 És ebből 

a szempontból válik érthetővé Illyés megállapítása is, mely szerint irodalmunk Pázmány óta 

99 THIMÁR Attila, Pázmány Péter a vitapartner?, ItK, 1999/1-2, 114-127.
100 KOSELLECK, Reinhart, Az aszimmetrikus ellenfogalmak történeti-politikai szemantikája, i. m, 49.
101 JAUSS,  Hans-Robert,  A hitvita avagy  The Last  Things Before The Last, ford.  JÓZSA Edina =  Az irodalom 
elmélete V., szerk. THOMKA Beáta, Pécs, Jelenkor Kiadó, 1997, 146.
102 „Katholikussággnac hijác az papistaságot” (A magyar nyelv történelmi-etimológiai szótára, II. kötet, főszerk. 
BENKŐ Loránd, szerk. KISS Lajos és PAPP László, Bp., Akadémiai Kiadó, 1970, 408.)
103 Éppen ezért  írhatja  az 1947-ben a Vigilában  lefolytatott  modern katolikus  irodalommal  foglalkozó ankét 
keretén  belül  Rónay  György  - aki  már  egyik  legelső  publikált  tanulmányában  is  a  katolikus  irodalom 
hagyományának  kérdéskörébe  tartozó  19.  századi  katolikus  zsoltárfordításokkal  foglalkozik  - válaszul  Kósa 
Jánosnak,  hogy az  „imakönyvek  bizonyára  jellemzőek egy-egy kor vallásos  életére,  vallásos  életstílusára és 
élményére;  de  hogy  az  imakönyv  »egyik  legjellegzetesebb  műformája«  volna  a  katolikus  irodalomnak  a 
tizenkilencedik  században:  sajnos,  nem hihetem.” (RÓNAY György,  Modern katolikus irodalmunk kérdéséhez, 
Vigilia, 1947/4, 240.)
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nem ismeri a felekezeti kérdést.104 Illyésnek az itt említett 1933-as kritikája rávilágít továbbá 

arra a problémára is, melynek központi kérdése, hogy a 20. század elején induló, önmagát 

katolikusnak valló irodalom, milyen hagyományokra tekinthet vissza, miből táplálkozhat. A 

katolikus  szellemi  megújulás  lehetőségeit  vizsgáló  Prohászka  is  a  legnagyobb  gondnak  a 

magyarországi keresztény hagyomány hiányosságait látja,105 s ez később Sík Sándor számára 

is  problémát  jelentett.  Ő  az  előzmények  közül  Mindszenty  Gedeont  emelte  ki,  akit  az 

irodalomtörténet  legfeljebb  mint  Petőfi-epigont  tart  számon.  Akadémiai  székfoglalójában, 

melyben a magyar költők istenélményét vizsgálta, a felvilágosodás következtében kialakuló 

vallási közönyt éppen a 18-19. századi papköltőkkel szemlélteti: „Hogy ez a szakadás milyen 

általános és milyen végzetes volt legjobban mutatja papköltőink példája jóformán napjainkig 

(talán Tompa Mihály és Mindszenty Gedeon kivételével, akiknek pályája megint másképpen 

mutatja ugyanezt). Faludi, Dugonics, Kis János, Ányos, Baróti Szabó, Révai, Rájnis, Virág, 

Czuczor,  Tárkányi  –  hogy  csak  a  legismertebbeket  említsem  –,  valamennyi  megegyezik 

abban,  hogy  vannak  ugyan  (nem  nagy  számban)  úgynevezett  vallásos  verseik,  de 

munkásságuk nagyobb fele világi tárgyú, és a kettő között nincs belső összefüggés.”106

***

(A modern katolikus irodalom kialakulása) Az irodalmi modernség kibontakozásával 

csaknem egy időben azonban újra visszatér a katolikus irodalom fogalma mint a modernség 

egy  sajátos  irányának  megjelölése,  mely  már  nemcsak  az  irodalomkritika  vagy  az 

irodalomtörténet-írás  fogalma  lesz,  hanem az  egyes  szerzők  önmeghatározásánál  is  egyre 

fontosabb tényezővé  válik.  Legismertebb  a  francia  katolikus  irodalom példája,  de  azok  a 

változások, melyek a 19. század második felében Franciaországban elkezdődtek, Európa más 

országaiban is megfigyelhetők, sőt az amerikai irodalom kapcsán is beszélhetünk a katolikus 

irodalom kibontakozásáról. 107

Mi az, ami a világ különböző régióiban végbemenő irodalmi változásokat egységesen 

jellemzi? Az egyik meghatározó tényező, mely elválaszthatatlan a modern katolikus irodalom 

megszületésétől,  a katolikus  vallásosság reneszánsza,  mely az egyházat  ért  18-19.  századi 

támadások  után  a  vallásos  élet  újabb  kibontakozását  jelentette.  Mindezzel  szoros 

összefüggésben közös jellemzője a különböző országokban kialakult katolikus irodalmaknak, 

hogy szellemi hátterét a pozitivizmusra adott erőteljes válasz adja, mely vagy a neotomizmus 

104 ILLYÉS Gyula, Katolikus költészet, Nyugat, 1933/7, ápr. 1., 424.
105 PROHÁSZKA Ottokár, A keresztény ébredés nehézségei Magyarországon, i. m., 64-74.
106 SÍK Sándor, A magyar költők isten-élménye = S. S., Kereszténység és irodalom: Válogatott írások, vál. RÓNAY 
László, Bp., Vigilia Kiadó, 1989, 309.
107 CADEGAN, Una M., US. Catholic Literature, http:// www.faithalivebooks.com/html/recommend/
recom_umc.html
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vagy  az  életfilozófiák  megerősödését  vonja  maga  után  a  katolikus  gondolkodásban. 

Franciaországban a  katolikus  írók első nemzedékét  olyan  szerzők alkotják,  akik korábban 

szorosan kapcsolódtak a Comte-i pozitivizmushoz. Ilyen volt a Taine hívéből katolikussá lett 

Paul Bourget108 és Ferdinand Brunetière, vagy a naturalista Huysmans, de – s ez talán egyik 

sajátos  vonása  a  modern  nyugat-európai  katolicizmusnak  is  –  legjelentősebb  alakjai  a 

fiatalabb  nemzedékből  is  a  nagy  megtérők  voltak,  elég  csak  Paul  Claudelre,  vagy  a  20. 

századi  neotomista  filozófia  legismertebb  képviselőjére,  Jacques  Maritainre  utalnunk.  A 

pozitivizmussal szembeni szellemi reakció más nemzetek katolikus reneszánszának is sajátos 

karakterét  adta.  Magyarországon  Prohászka  Ottokár  Bergsonhoz  közelítő  életfilozófiája 

képviselte  ezt  legerőteljesebben,  de  hasonlót  tapasztalhatunk  például  a  cseh  katolikus 

irodalom kapcsán is.109

Amikor  azonban  modern  katolikus  irodalomról  beszélünk,  akkor  ez  alatt  nemcsak 

modern katolicizmust  kell  értenünk,  hanem modern irodalmat  is.  A katolikus  írók,  költők 

modernek  voltak  abban  az  értelemben,  hogy  műveikben  nem  egy  naiv  vallásos  igény 

kielégítésére törekedtek,  hanem az irodalmi modernség normáinak akartak megfelelni  úgy, 

hogy  közben  új  látásmódot  honosítottak  meg  (mint  például  Mauriac  a  bűn  és  a  bűnös 

ábrázolásával)  az ún.  katolikus  irodalomban.  Franciaországban tehát  már  nem az ún.  bien 

pensant,  a  hatalomhoz  hű,  konzervatív  réteg  irodalmi  ízlésének kiszolgálására  törekedtek, 

hanem egy olyan modern irodalom kialakítására, mely végül gyökereit Baudelaire és Verlaine 

költészetében találta meg.110 A magyar  katolikus irodalommal foglalkozó irodalomtörténet-

írás a franciához hasonlóan a magyar katolikus költők kapcsán, mely alatt legtöbbször csak a 

papköltőket,  Harsányi  Lajost,  Sík  Sándort,  Mécs  Lászlót  és  másokat  értenek,  az  ún. 

sekrestyeköltészet színvonalának meghaladását emelik ki, vagy (mint például Rónay György) 

a katolikus irodalom szigorúan felekezeti jellegének megszüntetését. Másrészt viszont – s ez 

108 Bourget  Disciple című regénye  után Taine a  következő sorokat  írta  az írónak: „Ami az összhatást  illeti, 
számomra rendkívül kínos, mondhatnám fájdalmas volt. Bocsássa meg ellenkezésemet: ennek az az oka, hogy 
könyve legbensőbb lényegemet érintette… Egyetlen egy dolgot szűrök le az egészből: megváltozott az ízlés, 
nemzedékemnek  vége,  s  én  most  elbújhatok  Savoie-i  odumba.  Lehetséges,  hogy  az  út,  melyen  elindul,  a 
megismerhetetlenre,  egy  túlvilágra,  numen-re  vonatkozó  gondolat  egy  misztikus  kikötő  felé  vezeti  önt,  a 
kereszténység egy formájához. Ha megtalálja ott lelkének békéjét és egészségét, épolyan barátságosan fogom önt 
köszönteni, mint ma.” (Idézi JUST Béla, A modern francia katolikus irodalom 1. kötet, Bp., Pázmány Péter Irod. 
Társ. Kiad., 1935, 103-104.)
109 „A cseh katolikus irodalom a múlt század nyolcvanas éveitől a cseh szellemi életben fokozatosan tért nyerő 
pozitivizmus  gondolatrendszere  ellenében  formálódott.”  (KISS SZEMÁN Róbert, „Isten  szivárványa”.  A  cseh  
katolikus irodalom vezéreszméi és alakjai, Vigilia, 1998/5, 387-390.)
110 Just Béla könyve a modern francia katolikus irodalom történetét szintén Baudelaire és Verlain életművének 
mint a katolikus irodalom úttörőinek elemzésével kezdi, noha a bevezetőben a katolikus irodalom megújulásának 
kezdetét  egészen Chateaubriand-ig vezeti  vissza.  „A francia katolikus megújhódás eszmei gyökereit  keresve 
Chateaubriand-ig lehet visszamenni, aki 1802-ben kiadja a  Génie du Christianisme-et, mely a tizennyolcadik 
században  kialakult  pozitivista  szellemmel  szemben  a  katolicizmus  természetfeletti  jellegét  és  művészi 
termékenységét akarja bebizonyítani kortársainak.” (JUST Béla, A modern francia katolikus irodalom, i. m., 7.)
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szintén párhuzamba állítható a francia katolikus irodalommal  – az is köztudott,  hogy Ady 

költészete minden nyilvánvaló világnézeti ellentét ellenére milyen jelentős mértékben hatott 

az említett papköltők költészetének kibontakozására.

Katolikus  irodalom  és  irodalmi  modernség  viszonyának  kérdése  azonban 

Magyarországon ennél lényegesen problematikusabb. A kérdés egyik aspektusa, melyet 1933-

as  kritikájában  Illyés,  valamint  az  Illyést  védelmébe  vevő  Babits  is  tematizál,  a  nyugat-

európai, elsősorban a francia és a német katolikus egyház, valamint a magyarországi katolikus 

klérus  társadalmi  és  politikai  státuszának  különbsége.  Míg  Nyugaton  az  egyház  a  19. 

században (Franciaországban már korábban is) igen erős politikai-világnézeti nyomásnak volt 

kitéve,  melynek  köszönhetően  világi  (politikai)  befolyásának  jelentős  részét  elveszítette, 

Magyarországon az ún. kultúrharc, mely csúcspontját az 1894-es egyházügyi törvények vitája 

során  érte  el,  jóval  kevésbé  hozott  radikális  változást  az  egyház  társadalmi  helyzetében. 

Ugyanez jellemzi a szellemi életet is. A magyar katolikus papság nem került olyan helyzetbe, 

hogy a kor színvonalának megfelelő vitákban kényszerüljön megvédeni a vallás tanítását a 

legújabb természettudományos felismerésekre alapozott  világnézeti  támadásokkal  szemben. 

Ezért is kelthetett nagy feltűnést Prohászka Ottokár fellépése, aki a korábbi merev elzárkózás 

helyett  a  modernséggel  folytatott  párbeszédet  tűzte  ki  célul.  S  még  ha  ez  a  dialógus 

korlátozott  is  volt,  hisz  a  modern  embernek  nem  elsősorban  a  „maga  másságában  való 

felismerésére és elismerésére”111 törekedett, hanem kifejezett célja az volt, hogy a dekadens 

kor emberét visszatérítse az egyházhoz, mégis annak révén, hogy a keresztény vallás tanítását 

a  kor  színvonalának  megfelelő  tudományossággal  és  aktivitással  fejtette  ki,  s  így  próbált 

választ  adni  a  kor  problémáira,  új  korszakot  nyitott  a  magyarországi  katolicizmus 

történetében.  Mindezekkel  együtt  elmondható  azonban,  hogy amíg  Nyugaton  katolikusnak 

lenni,  katolizálni,  egyfajta  lázadást,  a  fennálló  renddel  való szembenállást  is  kifejezhetett, 

addig Magyarországon mindez továbbra is a konzervativizmus egyik módját jelentette.

Ezt a megállapítást erősítik meg az Ady fellépése és a Nyugat indulása utáni irodalmi 

viták is. Ezekben a vitákban a katolikus egyház képviselői a konzervatív oldalon szólaltak fel, 

támadták a nyugatosok erkölcstelenségét,  hazafiatlanságát és istentagadását.  Prohászka, aki 

egyébként  nyitott  volt  a  kor  új  szellemi  irányzataira,  erkölcsi  szempontból  mereven 

elzárkózott az új irodalmi törekvések befogadásától. Sík Sándor, aki viszont katolikus részről 

az  elsők  között  ismerte  fel  Ady  poétikai  jeltőségét,  első  verseiben  szintén  Ady 

111 JAUSS, Hans-Robert, Horizontszerkezet és dialogicitás, ford. KULCSÁR-SZABÓ Zoltán, J., H-R., Recepcióelmélet  
– esztétikai tapasztalat – irodalmi hermeneutika. Irodalomelméleti tanulmányok, szerk. KULCSÁR-SZABÓ Zoltán, 
Bp., Osiris Kiadó, 1999, 286.
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dekadenciájával szemben – Prohászka szellemi hatása alatt – alakítja ki saját költői világát.112 

Prohászka bizonyos értelemben mégis a középutat képviselte, mert bármilyen elkeseredetten 

küzdött  is  korának  dekadenciája  ellen,  az  ő  irodalomszemlélete  leginkább  mégis  az 

(egyébként  az  ő  szellemi  vezetése  alatt  induló)  Andor József  által  szerkesztett,  a  modern 

világirodalomi  kezdeményezésekre  is  nyitott,  s  több  nyugatos  írót  is  megjelentető  Élet, 

valamint a modernséggel nyílt szellemi harcot vívó Magyar Kultúra között helyezhető el.

Az első világháborút követően, a tanácsköztársaság bukása után a helyzet nem sokat 

változott,  az  egyház  megerősítette  hatalmi  pozícióját,  s  a  hivatalos  keresztény-nemzeti 

ideológia támogatója, s az ún. keresztény kurzus világnézeti támasza lett.113 Schöpflin már 

1921-ben a magyar irodalom kettészakadt állapotáról írt.114 Az irodalmi élet egyik csoportjába 

Schöpflin szerint azok tartoznak,  akik a hatalmat képviselik, és az irodalom révén minden 

kiváltságot  élveznek,  míg  velük  szemben  áll  a  szabad  írók  számban  és  tekintélyben  is 

nagyobb csoportja. Az irodalmi élet megosztottságát konstatálja később Babits is a Kisfaludy 

Társaság elnökének, Berzeviczy Albertnek adott  válaszában.115 A Berzeviczy beszéde után 

kialakult vita azért is érdekes, mert ekkor már a konzervatív kritikában is elkezdődött Ady 

költői  életművének  átértékelése.  Ebben  az  irodalmi,  vagy  inkább  irodalompolitikai 

összefüggésben  azonban  az  önmagát  katolikusnak  nevező  irodalom,  mely  gyakran  a 

papköltők számában és legtöbbször színvonalában sem túl jelentős csoportjára korlátozódott, 

ismét csak a konzervatív oldalra kerül, s éppen ez lehet az oka annak, hogy a Nyugat nem sok 

figyelmet szentelt ennek a katolikus irodalomnak.

Sík Sándor „katolikus irodalom”-koncepciója

(A  „katolikus  irodalom”-vita  hatása)  A  fentebb  vázolt  politika-,  művelődés-  és 

kritikatörténeti  összefüggések adják tehát a kontextusát a magyar  katolikus irodalom és az 

irodalmi modernség viszonyának, s bizonyos értelemben előre meg is határozzák az 1933-ban 

Illyés kritikája nyomán kirobbant „katolikus irodalom”-vita központi témáit is. Illyés írása a 

112 Legismertebb  példa  erre  az  első  kötetében  szereplő  A  hajnal  szerelmese  című  vers,  melyet  az 
irodalomtörténet-írás Ady  A halál rokona című költeményének ellenverseként tart számon. Egy 1907-ben írt 
verse,  mely a  Piaristák  Központi  Levéltárában  őrzött  Sík-hagyatékban  található,  az  Új  poéták címet  viseli. 
Poétikailag nem jelentős darab, viszont tükrözi a költő első reakcióját az új költői törekvésekkel szemben. A 
költemény első versszaka a következő: „Könyv előttem, szép kötésű, / Nóta, vers minden lapon. / Új poéták 
költeményit / Szomju szemmel olvasom. / Eltűnődöm, elmerengek / Csengő-bongó verseken… / …Tudj'a jó ég, 
nem ily ének, / Nem ilyen dal kell nekem.”
113 A két világháború közti társadalmi rendszer, a konzervatív politikai diskurzus és a katolikus költészet 
recepciójának összefüggéseit részletesebben a Mécs László költészetéről szóló fejezet tárgyalja.
114 SCHÖPFLIN Aladár, Konzervatív kritika, fejlődő irodalom, Nyugat, 1921/8, április 16., 565-575.
115 BABITS Mihály, Kettészakadt irodalom. Válasz Berzeviczy Albertnek, Nyugat 1927/7, április 1., 527-539.
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katolikus  költészetről  1933.  április  1-jén  jelent  meg  a  Nyugatban.  Megjegyzéseire  és  a 

katolikus részről érkező bírálatokra a vitában személyesen is megszólított Babits válaszolt egy 

hónappal  később,  majd Reményik  Sándor,  illetve  Gyergyai  Albert  papköltőket  védelmező 

írása után, még két alkalommal visszatért a témára, válaszolva Gyergyai megjegyzéseire és a 

személyét  ért  újabb  támadásokra.  A  katolikus  költők  részéről  legszínvonalasabban  és 

legkulturáltabban Sík Sándor válaszolt egy nagyszabású tanulmányban, mely 1935-ben jelent 

meg az induló Vigilia második számában. A vita, noha a katolikus költészetről szólt, részben 

olyan irodalmon kívüli kérdéseket feszegetett, melyek a fentebbi történeti összefüggésekből 

adódtak. 

Illyés  Gyula  meglehetősen  szigorú  bírálatát  a  katolikus  költők,  különösen  Mécs 

László, korabeli népszerűsége váltotta ki.  Annak ellenére azonban, hogy Illyés a katolikus 

költészet problémáját a legtágabb összefüggésekben, a magyar irodalmi hagyománnyal és a 

francia katolikus irodalommal összevetve vizsgálja, (s találja könnyűnek) a katolikus költészet 

fogalmát  az ún.  papköltők  műveire  szűkíti  le.  S  noha Illyés  –  csakúgy,  mint  Gyergyai  – 

felteszi  a  kérdést,  hogy mit  is  jelent  adott  esetben  a  „katolikus”  jelző,  lényegében  olyan 

szabatos és egyértelmű kifejtését nem adja a fogalomnak– sem ő, sem Gyergyai  Albert  –, 

mint  Babits,  illetve az ő irodalomszemléletéhez  és katolikum-felfogásához igen közel  álló 

gondolatokat kifejtő Sík Sándor.116 A vita fentebb említett  legjelentősebb hozzászólói saját 

léthelyzetük összefüggésében, s irodalomértésük adta kereteken belül reflektáltak a katolikus 

irodalom  problémájára.  Illyés  irodalomszemléletének  jellemző  karakterjegyei  (plebejus 

demokratizmus,  független elkötelezettség,117 valamint hagyományőrző modernség118) tisztán 

felismerhetők  a  vitaindító  kritikában,  s  egy  olyan,  a  katolikus  irodalom  problematikája 

szempontjából  eleve szűk kritikai  horizont  határpontjait  jelölik  ki,  melyen  belül a  magyar 

katolikus irodalom lényegében értékelhetetlen irodalmi és társadalmi jelenségként tűnik fel. 

Illyés kritikája mindezekkel együtt tökéletesen illeszkedik azok közé a kritikák közé, melyek 

a katolikus költők, elsősorban Mécs László költészetének gyengéit elemezgették.119

116 Sík és Babits „katolikus irodalom”-koncepciójának rokonságáról: POMOGÁTS Béla, Katolikus irodalom, Vigilia, 
1995/10, 771.
117 KENYERES Zoltán,  Illyés Gyula irodalomszemlélete = K. Z., Gondolkodó irodalom, Bp., Szépirodalmi Kiadó, 
1974, 87-122.
118 TVERDOTA György,  Illyés irodalomszemlélete  a harmincas években = Csak az igazat. Tanulmányok Illyés  
Gyula születésének centenáriumán, szerk. GÖRÖMBEI András, Kortárs Kiadó, 2003, 40-52.
119 Kárpáti  Aurél  például  már  egy  1931-es  Mécs-kritikájában  megfogalmazta  a  paplét  kötöttségeinek 
problémáját,  a  költői  szabadság  kérdésességét:  „Mécs  László:  pap.  Papköltő.  S  a  papság  még  a  költő 
szabadságában is körülhatárolást, megkötöttséget, leszűkítést jelent. Korlátokat, amelyeket pap sohasem léphet 
át, szentély-otthonának megtagadása nélkül. Az ő dala csak  hymnus canonicus lehet, szerelme csak mennyei 
hevülés, gyűlölete csak bűn ellen feszülő indulat. A jóság és a szeretet – akárhogy átéli – számára mégis csak 
előírt kötelesség. Ilyesmi pedig mindig feszélyezi  a költőt, eleve megregulázva érzéseit és gondolatát, már a 
fogantatás pillanatában.” (KÁRPÁTI Aurél,  Mécs László versei. Az ember és az árnyéke – Üveglegenda, Nyugat, 
1931/3, febr. 1., 195-198.)
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Illyés kritikája bármilyen szigorú is volt, s bármilyen heves reakciókat váltott is ki, 

nem  maradt  pozitív  hatás  nélkül  katolikus  körökben  sem.  Egyrészről  az  érintettekben 

felvetette  egy  katolikus  írókból  álló  szervezet  megalapításának  a  tervét,  mely  azonban 

számtalan  ok  miatt120 nem  valósult  meg.  Másrészt  ez  ösztönözhette  az  Illyés  írásában 

személyesen is  említett  Sík Sándort  arra,  hogy a  katolikus  irodalom problémáját  alaposan 

átgondolja, s egy teoretikusan is megalapozott koncepciót vázoljon fel. Sík írása kettős irányú 

volt.  Válaszolni  kívánt  ugyanis  Illyésnek  és  Babitsnak,  mégpedig  úgy,  hogy az  irodalom 

autonómiájának fogalmából vezette le a katolikus irodalom elméletét, írása azonban legalább 

annyira szólt azoknak is, akik a katolikus költőtől továbbra is a katolicizmus ügyének politikai 

képviseletét  várták  el.  Ebben az  írásában  összegezte  továbbá Sík a  katolikus  írószervezet 

létrehozásának kudarcából leszűrt tapasztalatokat is.

***

(Autonómia  és  szolgálat)  Illyés  és  Babits  kritikájában  is  megfogalmazódott  az  a 

kitétel,  hogy a  katolikus  költők (azaz  a  papköltők),  akik ezer  szállal  kötődnek a  gyakran 

aktuális emberi érdekeket képviselő egyházhoz, nem tudnak eléggé függetlenek lenni attól, s 

így  költészetükben  is  csak  szolgálatot  teljesítenek.  Illyés  a  magyar  és  a  francia  katolikus 

irodalom különbségét a két nemzeti egyház eltérő társadalmi helyzetéből vezeti le, mert míg 

szerinte  az  üldözött  és  anyagi  javaitól  megszabadult  francia  egyházban  jelentős  vallási 

megújulás  következett  be  a  19.  század  második  felében,  addig  Magyarországon  a 

katolicizmus továbbra is pusztán szolgálatot jelent, s mindaz, amit a modern francia katolikus 

irodalom elért, nálunk egyházi részről kevéssé lenne vállalható.121 Illyésnek adott válaszában 

Gyergyai egyik kifogása éppen erre a túlzottan sztereotípiákra építő szemléletre vonatkozik. 

Babits  azonban Illyéshez hasonló álláspontot  képvisel,  mivel  az általa  általános vallásként 

értett  katolicizmus szemszögéből elutasítja azt  a fajta irodalmi (és politikai)  katolicizmust, 

mely  tudatos  felekezeti  hitvallásra  törekszik,  s  így  az  egyetemessel  szemben  a  részlegest 

120 Az egyik ok éppen annak meghatározhatatlansága volt, hogy kit számítsanak a katolikus írók közé, másrészt 
viszont  a  színvonal  problémája  is  igen  kérdésessé  tette  ennek  a  szervezetnek  az  életképességét  és 
létjogosultságát. (SÍK Sándor levele Harsányi Lajosnak = A százgyökerű szív. Levelek, naplók, visszaemlékezések  
Sík Sándor hagyatékából, szerk. SZABÓ János, Bp., Magvető Könyvkiadó, 1993, 158-163.)
121 Minden bizonnyal  Illyésnek  is  szól  Just  Béla  megjegyzése,  melyet  a  modern francia  katolikus  irodalom 
tárgyalása  kapcsán  Francis  Jammes költészetének  jellemzésekor  tesz:  „Mennyire  szánalmasak és  felületesek 
azok a kritikusok, akik állandóan bilincset látnak a katolikus költőn. Ez a vallás a maga mély miszticizmusával 
és  liturgiai  jelképeivel,  par  exellence kedvező  terület  e  költő  számára,  s  ha  mégis  bekövetkezik  egy 
»affaiblissiment d’esprit«, annak oka az íróban keresendő. A katolicizmus senkit sem tesz költővé, de az igazi 
poéta előtt végtelen távlatokat nyit meg.” (JUST Béla, A modern francia katolikus irodalom, i. m., 137-138.) Just 
megállapításával  persze  szembeállítható  Rónay  György  értékelése,  aki  a  Világirodalmi  lexikonban  a 
következőket jegyzi  meg Jammes kapcsán: „1904-ben  Claudel hatására visszatért  a gyakorló katolikus hitre; 
kissé türelmetlen,  szűkkeblű,  misszionáriusi  becsvágyú  és bár  bensőséges,  de szemléletében eléggé  korlátolt 
vallásossága is közrejátszott abban, hogy lírája elszürkült, szárnyaszegetté vált (…)” (Világirodalmi lexikon V. 
kötet, főszerk. KIRÁLY István, felelős szerk. SZERDAHELYI István, Bp., Akadémiai Kiadó, 1977, 524.)
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választja, s ezzel kiszolgáltatottá válik a költő helyzetének, papi voltának.122 Síknak tehát ezért 

is  kellett  kihangsúlyoznia  a  téma  tárgyalása  során  az  irodalom  autonómiájára  vonatkozó 

nézeteit. A művészet önelvűségének meghatározása az ő megfogalmazásában a következő: „A 

művészet  a szépség birodalma,  egészen külön világ,  amely lényege szerint  minden mástól 

különbözik, önmagán kívül mással nem mérhető és csak önmagából érthető meg.”123 Ebből 

következik a katolikus író morális kötelessége: „a tőle telhető legjobb művésznek lenni.”124 

Az írót kötő erkölcsi parancs tehát pusztán az, hogy azt mondja, amit lát, azt fejezze ki, amit 

érez  megalkuvás  és  színlelés  nélkül.  Szerinte  tehát  a  műalkotás  erkölcsisége  nem a  min, 

hanem a hogyanon fordul: „A mű erkölcsi tartalma a közeledés módjától függ, az írónak az 

erkölcsi  világrenddel  szemben  elfoglalt  attitűdjétől.  (…)  A  mű  erkölcsisége  az  ő 

tökéletessége.”125 Sík  tehát  azzal  együtt,  hogy  egy  olyan  katolikus  irodalomszemlélet 

körvonalait vázolja fel tanulmányában, melynek irodalomkoncepciója nem állt messze Babits 

felfogásától sem, egyben lehetőséget adott a konzervatív kritika számára is az irodalmi művek 

erkölcsiségére  vonatkozó  tételének  újragondolására.  A  harmincas  évekre  Sík  ezzel  már 

jócskán  eltávolodott  Prohászka  irodalmon  kívül  álló  morális  alapokra  épített 

művészetfilozófiájától is.

Gyergyai Albert Illyésnek és Babitsnak írt válaszában cáfolja azt, hogy a papköltők 

által alkotott művek gyengébb irodalmi színvonalának az oka a költők paplétéből fakadna. 

Szerinte a papság a költészetben nem jelenthet szolgálatot,  az egyház szerinte éppen az az 

intézmény, mely a lehető legnagyobb szabadságot biztosítja tagjainak.126 Vele ellentétben Sík 

Sándor nem cáfolja Illyés és Babits kritikájának ezt a megállapítását, ehelyett átértelmezi a 

szolgálat fogalmát a művészet autonómiájának keretein belül. „Az igazi művészet nem lehet 

materialista  vagy  pozitivista  –  írja  –,  mert  önmagában  élte  át  a  Szellem  formáló 

szuverenitását, az ige testté válását. Ezt az igét kell szolgálnia, minden mást, még a vallást, az 

erkölcsöt,  a  hazát,  az  emberiséget  is  csak  ezen  át  van  joga  szolgálni.”127 Az  így  értett 

szolgálatnak128 legelső  törvénye  tehát,  hogy  az  író  művészien  fejezze  ki  azt  az  élményt, 

122 „Bizonnyal nehéz papnak és költőnek, szolgának és szabadnak lenni egyszerre.” – írja Babits. (BABITS Mihály, 
Könyvről könyvre, Nyugat, 1933/9, máj. 1., 545.)
123 SÍK Sándor, A katolikus irodalom problémájához. Egyetemesség és forma, Vigilia, 1935/ 2, 9.
124 I. m., 11.
125 I. m., 12.
126 „A mi papköltőinknél egy percre sem érzem a függést, ellenkezőleg, valami tisztultabb és meghatóbb létet, 
amelyben a hit és a költészet szelíd harmóniává folyik egybe (…)” (GYERGYAI Albert, Katolikus költészet, Nyugat 
1933/10-11, május 16-június 1., 644.)
127 SÍK Sándor, A katolikus irodalom problémájához, i. m., 10.
128 Síknak erre  az  értelmezésére  némileg rácáfol  a  katolikus  líra  története,  a  Prohászka indexre tétele  utáni 
fordulat: „(…) Prohászka Ottokár indexre kerülése után valamennyi  papköltő jóval óvatosabban kezdett írni, 
állandóan ott lebegett képzeletükben az »imprimere non potest« fenyegető lehetősége” (RÓNAY László, Katolikus  
líra a két világháború között = R. L., Lélek és szó. Esszék, tanulmányok, Argumentum Kiadó, 2004, 277.)
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melyben a  jelenségek világa  a művész lelkében belső valósággá válik,  s  mely a  művészi 

megformálás révén mint műalkotás realizálódik, „érzékelhető, utánaélhető valósággá”129 lesz. 

Ez a gondolatmenet továbbá elvezet a szent tamási  perfectio cum claritate elvéhez, mely a 

„művészi alkotás egyetlen egyetemes lényegi törvénye”130

Mindez azonban Sík értelmezésében nem ellentétes azzal az igénnyel, hogy a művész 

bizonyos  helyzetekben  eszmét  hirdessen,  kifejezze  saját  meggyőződését.  Vannak  ugyanis 

szerinte olyan korok, melyekben kifejezetten kötelessége az írónak ez a fajta tanúságtétel. 

Mindennek  két  alapfeltételét  határozza  meg:  az  első  szerint  a  művészeten  túli 

mondanivalónak  átéltnek,  a  művész  saját  lelkéből  fakadónak  kell  lennie,  a  másik  feltétel 

szerint pedig, ha az író cselekvésre ösztönzi olvasóját, akkor azt csak a művészet eszközeivel 

teheti,  különben  az,  amit  alkot,  megszűnik  művészetnek  lenni.  A  katolikus  költő 

szempontjából  mindez  tehát  azt  jelenti,  hogy  a  valóságot  hamisítatlanul,  objektíven  kell 

ábrázolnia, ez az ő apológiája a hit mellett, s ez az, amit Sík keresztény l’art pour l’art-nak 

nevez. Tanulmányának végén visszatér ehhez a kérdéshez, s azt vizsgálja, hogy mit is jelenet 

valójában a katolikus író kötöttsége. Szerinte a katolikus író kötöttsége csak egy a sok közül, 

mely a művészi lét korlátjait kijelöli. A formák csak akkor válnak kötöttséggé, ha idegenek, a 

költő egyéniségével ellentétesek, a katolicizmus azonban a költő számára olyan formát ad, 

amiben a legteljesebben önmaga lehet. A katolikus író szabadsága tehát az ő értelmezésében – 

mint minden szabadság – szabadon vállalt kötöttség.131

(A transzcendencia távlata) Sík megfogalmazása, melyben párhuzamba állítja a testté 

lett Igét a művészi alkotó tevékenységgel rávilágít „katolikus irodalom”-koncepciójának arra 

a  meghatározó  jegyére,  mely  nélkül  eleve  problematikus  lenne  katolikus,  vagy  tágabb 

értelemben  keresztény  művészetről  és  művészetértelmezésről  beszélni.  A  műalkotás  és  a 

befogadás transzcendens távlatának a hangsúlyozása, s a teológia és az esztétika ily módon 

való  összekapcsolása  mögött  rokon  törekvések  húzódnak  meg  a  20.  századi  neotomista 

bölcselet s a keresztény antropológia (ön)meghatározásával. A francia neotomista filozófus, 

Étienne  Gilson  a  keresztény  filozófia  fogalmát  a  következőképpen  határolja  be:  „Egy  a 

természetfelettire nyitott filozófia biztosan egy a kereszténységgel összeegyeztethető filozófia 

lenne,  de  nem  szükségképpen  keresztény  filozófia.  Ahhoz,  hogy  egy  filozófus  valóban 

megérdemelje ezt a címet, az kell,  hogy a természetfeletti,  mint alkotóelem, ne a filozófia 

szövegösszefüggéseibe  szövődjék  bele,  ami  ellentmondásos  volna,  hanem megalkotásának 

munkájába.  Keresztény filozófiának nevezek tehát  minden olyan filozófiát,  amely,  jóllehet  
129 SÍK Sándor, A katolikus irodalom problémájához, i. m., 10.
130 I. m., 10.
131 I. m., 26-27.
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formálisan  megkülönböztetve  a  két  rendet,  az  ész  nélkülözhetetlen  segítségének  tartja  a  

keresztény kinyilatkoztatást.”132 Karl Rahner antropológiája hasonló perspektívában határozza 

meg  az  ember  fogalmát:  „[Az]  embert  olyan  létezőnek  ismertük  meg,  amely  abszolút 

transzcendenciája  folytán  szabad szeretetben  egy lehetséges  kinyilatkoztatás  szabad Istene 

előtt áll.”133 Ugyanezt a transzcendens-metafizikai távlatot feltételezi Ralph McInerny, kortárs 

amerikai író kijelentése is, aki a katolikus fikció antropológiai lényegét Dantéra hivatkozva 

abban látja, hogy az ember földi élete során saját, szabad cselekedetei által kiérdemli az örök 

büntetést  vagy az üdvösséget:  „Katolikus  írónak lenni nem az eszménytől  való elpártolás; 

hanem az eszmény tökéletes beteljesítésének a módja – az emberi cselekedeteket az élet végső 

kérdéseinek a tükrében nézni.”134

A papköltőket védelmező Gyergyai szerint a költészeten belül a legmagasabb hely a 

vallásos költészetet illeti meg,135 Babits azonban nála is tovább megy,  amikor a következő 

megállapítást  teszi:  „Minden nagy költészet  lényegében vallásos  költészet,  s  minden nagy 

vallásos költészet bizonyos nagyon tág értelemben katolikus is.”136 Síknak a művészet isteni-

transzcendens perspektívájáról alkotott elképzelése137 szintén találkozik Babits felfogásával is. 

Babits  katolicizmusa  ugyanis,  a  szó  etimológiai  jelentéséből  fakadó  egyetemesség-igényt 

jelent, melynek értelmében a költő elzárkózott minden felekezetiségtől (a katolikustól is) és 

minden részlegességtől, ezért volt idegen tőle a protestantizmus. Ebben a metafizikai alapú 

egyetemesség-eszmében  gyökerezik  irodalomszemlélete  is,  mely  Az  európai  irodalom 

történetében  a  világirodalmat  mint  az  „egészen  nagyok”  egyfajta  misztikus  közösségét 

határozza meg, egy olyan téren és időn túllépő világot, melyben a „költők, (…) egymásnak 

felelnek  idő  és  tér  távolságain  át.  (…)  Egymás  nyelvén  felelnek:  ez  a  világirodalmi 

tradíció.”138 Minden bizonnyal nem ez az irodalomszemlélet, hanem a Dantét és a középkori 

himnuszokat  fordító  költő  személye  váltotta  ki  katolikus  bírálóinak  részéről  az  eredetileg 

132 GILSON, Étienne, A középkori filozófia, i. m., 32.
133 RAHNER, Karl, Az Ige hallgatója, ford. GÁSPÁR Csaba László, Gondolat Kiadó, Bp., 1991, 150.
134 MCINERNY, Ralph, On Being a Catholic Writer, http:// www, catholiceducation.org/articles/arts/al0002.html
135 GYERGYAI Albert, Katolikus költészet, i. m., 645.
136 BABITS Mihály, Könyvről könyvre, Nyugat, 1933/9, május 1., 546.
137 A műalkotás isteni transzcendenciára való nyitottságának a gondolata tér vissza Sík neotomista alapozású, de 
szellemi  forrásainak  összetettségét  tekintve  mégis  eklektikus  (Vö.:  MÁTÉ Zsuzsanna,  Abszolútum  a 
művészetfilozófiában  századunk  első  felében,  Szeged,  JGYTF  Kiadó,  1994,  13-18.)  Esztétikájának záró 
gondolataiban is az esztétikai Abszolútum fogalmának végső kibontásakor: „Az esztétikai Abszolútum minden 
posztulátumát  legtökéletesebben  a  keresztény  istenfogalom elégíti  ki.  (…)  Ez  az  Isten  immanens  is,  (…) 
transzcendens is: úgy különbözik a világtól, mint szobrász a szobortól. Személyes és Teremtő: a szó legteljesebb 
értelmében művész.” (SÍK Sándor, Esztétika, Szeged, Universum Kiadó, 1990, 456-457.) Sík esztétikájában Isten 
nemcsak a létező világ metafizikai-ismeretelméleti alapját jelenti, hanem az isteni Abszolútum tökéletességének 
azt a legmagasabb fokát is, mely felé minden nagy műalkotás – függetlenül attól, hogy kifejezett szándékában 
áll-e – mutat.  (NÉMETH G.  Béla,  Egy használható esztétika.  Sík  Sándor emlékezete =  N.  G. B.,  Kérdések és  
kétségek. Válogatott tanulmányok, Bp., Balassi Kiadó, 1995, 204.)
138 BABITS Mihály, Az európai irodalom története, Auktor Könyvkiadó, é. n., 13.
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elmarasztalónak  szánt  „esztéta  katolikus”  jelzőt.  Vádként  mindez  Babitscsal  szemben  a 

katolikus  költészet-vita  kapcsán  fogalmazódott  meg,  amelyet  azonban  a  költő  vállalt, 

mondván  „még  mindig  krisztusibb  esztéta-katolikusnak  lenni,  mint  párt  és  politikai 

katolikusnak,  aktuális  és  földi  célok  szerint.”139 Babits  katolicizmusa  tehát  lényegesen 

általánosabb fogalom annál, semhogy magához az egyházhoz, dogmatikus tanításhoz köthető 

lenne.  Az  alapvetően  metafizikus  beállítottságú  költő140 a  katolicizmus  lényegét  a 

következőképpen határozza meg: „Katolikus, aki általános, mindenütt érvényes törvényekben 

hisz,  vagy  ilyen  hitre  vágyik:  a  hit  az  élet  véletleneinek  dolga  lehet;  a  vágy  lelkünk 

változhatatlan  mélyeiből  tör  föl.  Katolikus,  akiben  az  élet  szépségének  és  bűnösségének 

ösztönös  érzései  harcolnak;  kinek  erényvágya  nem puritán  igénytelenség,  hanem tragikus 

küzdelem. Katolikus, akinek belseje az akarat drámájának, a bűn és bűntudat párviadalainak 

izgatott színpada, s nem a predesztináció vagy fatalisztikus bizalom »erős vára«.”141

(Az  egyetemesség  kiterjesztése)  Tanulmányának  második  részében  Sík  Sándor  is 

felteszi a kérdést, hogy mitől lesz egy műalkotás katolikus, mi választja el a nem-katolikustól. 

Az, ahogyan rögtön fel is számolja a feltett kérdés legitimitását már előre sejtetni engedi a 

rokonságot Babits és Sík katolicizmus-fogalma között: „Voltaképpen nem is szabatos beszéd 

katolikus irodalomról beszélni” – írja Sík.142 Lábjegyzetben ugyan, de olyan megállapítást is 

tesz,  mely  részletesebben  kifejtve  végül  tökéletesen  alkalmas  lenne  a  katolikus  irodalom 

fogalmának radikális  átértelmezésére,  s  minden felekezeti  jelleg végső felszámolására:  „A 

katolikus tanítás szerint az egyház lelkéhez tartozik (tehát valójában katolikus) mindenki, aki 

jóhiszeműen szolgálja az Istent úgy, amint hite szerint az Isten kívánja. Ez megmagyarázza, 

miért érezzük sokkal katolikusabbnak nem egy tiszteletreméltó protestáns, sőt zsidó írót, mint 

azokat, akik katolikusnak vannak ugyan anyakönyvelve,  de életükben és művészetükben a 

katolikumnak nyoma sincs, vagy akik katolikusnak vallják ugyan magukat, de írásaikban a 

katolikumnak csak halvány sejtelmeit,  nem egyszer valóságos paródiáját adják.”143 Ez az a 

pont, ahol Sík felfogása Illyés  kritikája óta is sokat változott.  Nem sokkal tanulmányának 

megjelenése  előtt  Alszeghy  Zsolt  hívta  fel  a  figyelmét  a  katolikus  irodalom  szélesebb 

értelmezési lehetőségére, mely aztán az idézett lábjegyzetben meg is jelenik: „Nem értem, 

miért vagy annyira elégedetlen a magyar katolikus irodalommal  - írja levelében Alszeghy -. 

Azt  hiszem,  abban hibázol,  hogy ilyenkor  megfeledkezel  azokról  az  elvekről,  amelyekről 

139 BABITS Mihály, Könyvről könyvre, Nyugat, 1933/17-18, szept. 1-16., 254.
140 KENYERES Zoltán, Babits és a metafizikus hagyomány = K. Z., Korok, pályák, művek. Válogatott tanulmányok, 
Bp., Akadémiai Kiadó, 2004, 201-207.
141 BABITS Mihály, Könyvről könyvre, Nyugat, 1933/9, máj. 1. 645.
142 SÍK Sándor, A katolikus irodalom problémájához, i. m., 15.
143 I. m., 15.
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katolikus irodalom mivoltát ismertető előadásaidban szólni szoktál. Így aztán csak az egyházi 

ember katolicizmusát ismered el katolicizmusnak és azt hiszed, nincs katolikus lelkű világi 

ember.  Mert  ha  ezt  elismered,  akkor  minden  katolikus  lélek  irodalmi  megnyilatkozását 

katolikus irodalomnak kellene mondanod. Abban aztán igazad van, hogy sokan visszaélnek a 

katolikus címmel, és azt hiszik, azért mert ők katolikusok, már eleve írók is.”144

Érdemes megjegyezni, hogy amikor Sík Sándor a katolicizmust mint a részlegességen, 

az  időhöz kötött  viszonylagosságon  felülemelkedő,  s  a  nagy ellentéteket  szintézisbe  hozó 

egyetemességet  értelmezi,145 nemcsak  Babits  katolicizmus-értelmezéséhez  kerül  közel,  de 

hasonló gondolatokat fogalmaz meg, mint korának katolikus költői és gondolkodói. „Tisztán 

és egyszerűen katolikus vagyok – írja például  Claudel –. Katolikus,  azaz egyetemes;  nem 

látok  ellentmondást  különböző  képességeink  között,  és  azt  tartom,  az  Igazságban  mind 

megtaláljuk  harmonikus  és  kielégítő  tárgyukat.”146 A  másik  példát  Jacques  Maritaintől 

idézem, akinek  Art et scolastique című könyvére  Esztétikájában Sík is többször hivatkozik. 

Maritain  a  keresztény  művészeteszményt  a  következőképpen  értelmezi:  „Azok,  akik 

művészetükön keresztül  szolgálni  akarják az Igazságot,  azaz  Krisztust,  nem egy részleges 

emberi cél felé törekszenek, ők ugyanis egy isteni célt követnek, egy célt, ami egyetemes, 

mint maga az Isten.” Azokkal szemben, akik járatlanok a hitben, s közönséges vagy pártos 

érdekeket szolgálnak, Maritain a katolikus művészet és a katolikus filozófia egyetemességét a 

következőkben határozza meg: „Ők (ti. a hitetlenek – Sz. Z.) nem látják, hogy azok, akik mint 

keresztények elkötelezettek,  mert  keresztények,  szellemi  alkotásaikban,  nem egy klerikális 

filozófiát  vagy  klerikális  művészetet  művelnek,  vagy  felekezeti  filozófiát  vagy  felekezeti 

művészetet. Ebben az értelemben nincs katolikus művészet vagy katolikus filozófia, mivel a 

katolicizmus  nem egy részleges  hitvallás,  épp úgy,  mint  ahogy nem  egy vallás:  hanem  a 

vallás,  megvallása  az  egyetlen  és  mindenütt  jelenlévő  Igazságnak.  De  épp  azért  az  ő 

művészetük és az ő filozófiájuk katolikus, azaz hitelesen egyetemes.”147

Tanulmányának további részében Sík pontosan körvonalazni igyekszik egy „katolikus 

irodalom”-koncepciót,  elsőként  művészetpszichológiai  megközelítésből:  „A  katolicizmus 

144 ALSZEGHY Zsolt levele Sík Sándornak = A százgyökerű szív, i. m., 163.
145 Noha a katolikus irodalom fogalma közvetlenül a harmincas évek elején valóban jelentős változásokon ment 
keresztül Sík gondolkodásában, Sík a katolikum fogalmát már korábban kész és szabatos formában kifejtette 
Prohászkával  kapcsolatban  a  Gárdonyi,  Ady  Prohászka című  könyvében.  Ennek  értelmében  katolikum-
értelmezésének  sarokpontjai  címszószerűen  a  következők:  egyetemesség,  azaz  új  szintézis;  harmónia;  belső  
szabadság;,  pozitív,  cselekvő  életstílus;  konkrét  lelkiség;  mélység,  színesség,  hangulatosság. (SÍK Sándor, 
Gárdonyi, Ady, Prohászka. Lélek és forma a századforduló irodalmában, Pallas Rt. Kiadó, Bp., é. n. [1928], 
320-332.
146 Idézi:  RÓNAY György,  Paul Claudel, vagy a líra mint liturgia  =  R. GY.,  Szentek, írók, irányok, Bp., Szent 
István Társulat, 1970, 96.
147 MARITAIN, Jacques, An Essey on art, http:// www. nd.edu/Departments/Maritain/etext/art.htm
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életforma és pedig totális életforma, amely az egész valóságot átölelni,  alakítani, betölteni, 

átlelkesíteni igyekszik”148 Ez a totális világszemlélet lényegileg magában hordja a „végtelen 

sejtelmét”,  s  ez  az  a  szemlélet,  melyben  az  egymást  kizáró ellentétek  szintézist  alkotnak. 

Ebből fakad az, hogy a katolicizmus nem lehet soha sem irányzat, sem iskola, sem párt, sem 

csoportosulás, sem mozgalom, mivel ezek mindig egyoldalúak. „Nincsen olyan irányzat – írja 

–, amely – ha emberi tartalma van – valahol ne érintkeznék vele, és nincsen olyan irányzat, 

amely mindenestül kimeríthetné.”149 Ebben az összefüggésben válik kérdésessé katolicizmus 

és – a legáltalánosabb értelemben vett  - modernség viszonya is, ha ugyanis a „modernitás 

annak a formájában létezik, hogy kitöröljük mindazt, ami korábban volt, abban a vágyban, 

hogy végre  elérhetünk  egy olyan  pontot,  amit  valódi  jelennek  lehetne  nevezni,  az  eredet 

pontját,  amely  új  kezdetet  jelöl”,150 akkor  a  modernség  nemcsak  a  történelemmel  kerül 

szükségszerűen szembe, hanem az európai történelmet alakító és a kultúra konstitutív részét 

alkotó  katolicizmussal  is.  A korszerűségként  értett  modernséggel  szemben  a  katolicizmus 

független  az  aktuális  viszonylagosságoktól,  s  a  „minden  egész  eltörött”  kortapasztalattal 

szemben az Egészre, a végtelen és örök értékcélokra irányított  szemléletet feltételez, mely 

azonban „nyitva áll minden idők és minden emberek minden tiszta törekvése számára.”151 Az 

erre  a  tapasztalatra  épített  szemléletet  nevezhetjük  Sík  „modernség-paradoxonának”.152 

Mindebből pedig az is következik, hogy a katolikus ember számára, „aki mindent a dolgok 

egyetemes  értelmére  való  vonatkozásban  él  át”,153 a  vallás  nem különül  el  az  élet  egyéb 

területeitől,  ezért a katolikus művész számára nincs külön vallásos művészet, hisz minden, 

amit tesz, az szükségszerűen vallásos lesz.154

***

(A katolikus irodalom poétikai alapjai) A másik jellemzője az egyetemesség mellett a 

katolikus  irodalomnak  Sík  Sándor  szerint  az  erős  formáltság.  A forma  fogalmát  Aquinói 

Tamás nyomán értelmezi: „Az ige a formában válik testté. A forma: a szellemet életté váltó 

anyag, az anyagban jelentkező szellem. Érzéki valóság, amely több önmagánál, jelentés, élet, 

148 SÍK Sándor, A katolikus irodalom problémájához, i. m., 15.
149 I. m., 17.
150 DE MANN, Paul, Irodalomtörténet és irodalmi modernség, ford. NEMES Péter = DE M., P., Olvasás és történelem, 
Bp., Osiris Kiadó, 2002, 78.
151 SÍK Sándor, A katolikus irodalom problémájához, i. m., 20.
152 BODNÁR György, Sík Sándor modernségfelfogása = B. GY., Jövő múlt időben, Bp., Balassi Kiadó, 1998, 426.
153 SÍK Sándor, A katolikus irodalom problémájához, i. m., 20.
154 Ebből az egyetemességigényből  kiindulva válik Sík számára értelmezhetetlenné a „neokatolikus” jelző is, 
melyet  1962-es  írásában  Rónay  György  is  „fából  vaskarikának”  nevez,  noha  ő  a  társadalmi  és  művészeti 
kérdésekben konzervatívan gondolkodókkal szemben, a modern katolicizmus jelölésére megengedhetőnek tartja 
a szó használatát.  (RÓNAY György,  Neo vagy nem neo? =  R. GY.,  Interjúk, nyilatkozatok, vallomások,  szerk. 
BENDE József, Bp., Vigilia Kiadó, 2004, 340-342.)
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lényeg, amely érzéki átéltségben jelentkezik.”155 A forma az esztétikában156 a szimbólumnak 

feleltethető meg. Sík a művészi katolikum formáltsága kapcsán a katolikus szimbólumoknak 

három jellemzőjét határozza meg, s ezzel a tanulmány utolsó részében a katolikus irodalom 

poétikájának  kifejtésére  tesz  kísérletet.  Ennek  az  első  jellemzője  az  objektivitás,  a 

határozottság és az egyértelműség, melyet mindenféle szubjektivizmus felett egy egyénen túli, 

isteni  tekintély  érvényesít.  A második  jellemzője  a  katolikus  szimbólumoknak,  hogy nem 

önkényesek, hanem általános emberiek, azaz az emberi lélek őstényeit, ősaspirációit jelenítik 

meg, tehát szervesen fejlődnek ki az emberi természetből és szervesen is illeszkednek bele, s 

így mindenki számára megérthetőek, és mindenki számára van mondanivalójuk, mivel végső 

forrásuk a Biblia. A harmadik jellemző, mely egyben a keresztény művészet történetének a 

lehetőségét is megalapozza, a végtelen termékenység.

Sík  Sándor  tehát  ebben  a  tanulmányában,  mely  egyszerre  válaszolt  (talán  kicsit 

megkésve)  Illyésnek  és  Babitsnak,  valamint  a  konzervatív  kritikának,  egy  korszerű,  a 

Nyugatéval  rokon  autonóm irodalomeszményre  alapozott  „katolikus  irodalom”-koncepciót 

vázolt  fel.  Sík  irodalomszemléletének  nyitottsága,  mely  nemcsak  ennek  az  írásának,  de 

irodalomtörténeti munkáinak is meghatározó jegye, a harmincas-negyvenes években induló 

fiatal  katolikus  költőnemzedék  számára  is  lehetőséget  nyújtottak  ahhoz,  hogy  saját 

irodalomszemléletük kialakításakor tovább gondolják a Sík által megfogalmazott tételeket.157

***

(A „katolikus  irodalom”-koncepció továbbgondolása)  Az 1940-es évek elejére úgy 

tűnhetett, hogy a magyarországi katolikus irodalom - mely ekkor már jelentős napilapokkal és 

folyóiratokkal  rendelkezett,  kiegészülve  az  egyházi  iskolában  végzett,  de  nem  klerikus 

fiatalokkal,  akik (mint például Rónay György)  megtalálták az utat a Nyugathoz is158 - egy 

laza,  de  egyre  határozottabb  körvonalakat  mutató  irányzattá  alakulhat.  Két  reprezentáns 

kiadványa  jelent  meg  ekkor  a  magyar  katolikus  irodalomnak,  az  egyik,  A mai  katolikus  

irodalom kincsesháza159 1942-ben látott napvilágot, s Kállay Miklós bevezető tanulmányával 

a magyarországi és a külföldi katolikus irodalom válogatott alkotásait adta közre. Ebben a 

válogatásban a különböző generációkhoz tartozó papköltők mellett már helyet kaptak azok a 

155 SÍK Sándor, A katolikus irodalom problémájához, i. m., 22.
156 Sík  Esztétikájában a forma fogalmát a következőképpen definiálja: Az „esztétikai forma mindaz, ami által  
egy tartalom egy anyagban megjelenik.” (SÍK Sándor, Esztétika, i. m., 182.)
157 A katolikus  irodalom értelmezéstörténete  azonban  éppen  ezen  a  ponton vet  fel  egy  nem elhanyagolható 
kérdést, egész pontosan azt, hogy noha Rónay György számára a katolikus irodalom hagyománya – kiterjesztve 
Babits és Juhász Gyula életművére is – miért volt újraértelmezhető saját munkásságának összefüggésében is, s 
miért utasítja el a katolikus és a keresztény jelzőt Pilinszky.
158 Vö. RÓNAY György, „Igazoló jelentés” = R. GY., Interjúk, nyilatkozatok, vallomások, i. m., 11-14.
159 A mai katolikus irodalom kincsesháza, szerk. POSSONYI László és JUST Béla, Vigilia Kiadó, é. n. [1942?].
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fiatal  írók,  költők  is,  akik  elsősorban  francia  hatásra  egy  nyitottabb  katolikum-  és 

irodalomszemlélettel  alkottak.  Elsőként  1940-ben  jelent  meg  a  Katolikus  írók  új  magyar 

kalauza című  vaskos  kötet,  mely  egyes  tudományterületek  (elsősorban  a  teológia,  de  a 

katolikus  történetírásról  például  Szekfű  Gyula  közölt  benne  tanulmányt)  jelentős 

képviselőinek dolgozatait tartalmazta.

Ebben a kötetben jelent meg Sík Sándor Irodalom és katolicizmus című tanulmánya,160 

mely  az  1935-ös  Egyetemesség  és  forma némileg  átszerkesztett  és  jócskán  kiegészített 

változata.  Ennek  a  tanulmánynak  az  alaptételei  (az  irodalom  autonómiájáról  és 

erkölcsiségéről, a katolikus író felelőségéről, valamint a katolikus irodalom poétikájáról és a 

modernséghez való viszonyáról) ugyanazok, mint az induló Vigilia programadó írásának, a 

tanulmány elhelyezhetősége azonban Sík szellemi fejlődésében – éppen a kiegészítések miatt 

- problematikusabb.  A  katolikus  irodalom  fogalmának  elméleti  megalapozása  során  Sík 

látóköre  egy  olyan  esztétikai  teológia  irányába  tágul,  aminek  részletes  kifejtésére  majd 

évtizedekkel  később  Hans  Urs  von Balthasar  vállalkozik.  Sík  ugyanis  a  művész  világgal 

szembeni fokozott érzékenységét a következőképpen határozza meg: „Megérzi és megérezteti 

azt  a  titokzatos  valamit,  amit  szépségnek  nevezünk,  amiről  többé-kevésbé  mindnyájan 

érezzük, hogy a legnagyobb dolog a teremtésben. De éppen mert érezzük, hogy a legnagyobb, 

ösztönösen  érezzük  azt  is,  hogy  csak  egyik  arca  annak  az  egyetlen  nagy  és  lényeges 

valaminek, amelynek másik arcát igazságnak és a harmadikat jóságnak hívjuk.”161 Emellett 

egyre  világosabbá  válik  Sík  szellemtörténeti  tájékozódása162 is:  „A  művész  érzékenyebb 

másoknál.  Korábban,  erősebben,  gazdagabban  rezeg  át  rajta,  ami  a  vele  élő  emberiséget 

mozgatja.  A kor  nagy kérdéseit,  igényeit,  álmait  ő  éli  át  először,  benne  jelennek  meg  a 

legszemléletesebben, benne alakulnak ki a leggazdagabban, mikor mindezt kifejezi,  mások 

előtt is megvilágítja a kor lelkét, értelmezi a körülöttünk hullámzó világot, amelyben nélküle 

mind  ködben  botorkálnánk.”163 A  művészi  világmegismerés  mellett  ugyanebben  a 

szellemtörténeti összefüggésben tárgyalja Sík a befogadói megértés problémáját is. Műalkotás 

160 SÍK Sándor,  Irodalom és katolicizmus =  Katolikus írók új magyar kalauza, szerk.  DR. ALMÁSY József, Bp., 
Ardói Irodalmi és Könyvkiadó Vállalat, é. n. [1940], 290-347.
161 I. m., 292. Vö.: „Ez a könyv arra tesz kísérletet, hogy a lét harmadik transzcendentális tulajdonságának a 
fényében dolgozza ki a keresztény teológiát: hogy az igaz és jó jegyében álló szemléletet a szép jegyében álló 
megközelítéssel  egészítse ki.  A bevezetés  feltárja  majd,  mennyire  elszegényedett  a  keresztény gondolkodás, 
ahogy fokozatosan háttérbe szorult ez a szempont, amely mélységesen átjárta a teológiát. Nem arra törekszünk 
tehát, hogy valami furcsa szeszélyből olyan mellékvágányra tereljük a teológiát, amelyen még senki sem járt, 
hanem arra, hogy visszavezessük arra a fővágányra, amelyet elhagyott.” (von BALTHASAR, Hans Urs, A dicsőség 
felfénylése. Teológiai esztétika I. Az alak szemlélése, Bp., Sík Sándor Kiadó, 2004, 13.)
162 Máté Zsuzsanna már az 1929-ben megjelent Gárdonyi, Ady Prohászka című könyv kapcsán kimutathatónak 
látja a szellemtörténet hatását (MÁTÉ Zsuzsanna, Sík Sándor – a szépíró, az irodalomtudós és az esztéta, Szeged, 
Lazi Könyvkiadó, 2005, 100.)
163 SÍK Sándor, Irodalom és katolicizmus, i. m., 292.

50



és  befogadó  viszonyát  nem szubjektum-objektum viszonyként  értelmezi,164 a  megértésben 

döntő szerepet  tulajdonít  az  olvasó szubjektív  viszonyulásának,  a  szimpátiának,  vagy más 

szóval szeretetnek, mely egyben alapját képezi a tárgyilagos ítélkezésnek is. Ezt a szeret-elvet 

terjeszti ki az alkotás és a befogadás területére is, s a katolikus irodalom lényegéből fakadó 

egyetemesség-igénnyel összekapcsolva - csakúgy, mint 1935-ben - a katolikus író tragikumát 

a következőképpen határozza meg: „Íme a katolikus művész tragikuma. Az ő lelki szemei 

elég  tágak hozzá,  hogy bármit  befogadhassanak:  ő  méltányolni  tudja  - és  mert  erkölcsös 

ember, fogja is méltányolni - a mások, idegenek munkáját is. Mások szeme nem ilyen tág: az 

ő alkotását sokan, igen sokan nem tudják befogadni, nem fogják méltányolni, ha még olyan 

becsületesek és hozzáértők is, és ha még olyan értékes is ez az alkotás.”165

***

(A magyarság elve) Új elemként jelenik meg az 1940-es tanulmányban a magyarság 

elve is, mellyel Sík látszólag egy újabb paradoxont von be a katolikus irodalom témájának 

tárgyalásába, amennyiben a nemzetit mint részlegeset állítjuk szembe a katolikummal, azaz az 

egyetemessel.  A  nemzeti  problematikájának  bevonása  a  katolikus  irodalom  fogalmának 

tárgyalásába azonban Sík esetében nem a politikai diskurzusnak tett valós vagy látszólagos 

kedvezmény.166 Ezzel  szemben  a  nemzethez  (mint  nyelvi-történeti-kulturális  közösséghez) 

tartozás az alkotó és befogadó oldalán is összekapcsolódik a nyelviség problémájával, s ezen 

keresztül a magyar katolikus irodalom hagyománykeresésével. Sík szerint ugyanis „az alkotó 

művészlélek szorosabban gyökerezik a nemzeti közösség szellemében, mint akár az osztály, 

akár a táj, akár bárminő egyéb tárgyi egység adottságában. Megmagyarázza ezt már maga az 

irodalom  eszköze  és  anyaga  is:  a  nyelv.  A  nyelv  u.  i.  egész  mivolta  szerint  nemzeti 

képződmény.  (…) Az irodalomnak ez a nyelvhez,  tehát nemzethez kötöttsége éppen ilyen 

döntőn,  minden  más  nem-tisztán-egyéni  adottságnál  jobban  érvényesül  az  írói  alkotás 

befogadásában is.”167 Ez a megközelítés tehát alkalmasnak bizonyult arra, hogy a személyes 

164 Ezen  a  ponton  Sík  törekvése  párhuzamos  Heidegger  filozófiájával,  csakhogy  amíg  Heidegger 
hermeneutikájában  a  megértés  az  emberi  lét  alapvető  létmódja,  addig  Sík  pszichologizáló  megoldást  ad  a 
szubjektum-objektum viszony feloldására.
165 I. m., 322.
166 Más  szempontból  persze  meghatározó  szerepe  van  a  korszak  politikai  diskurzusának,  hisz  Sík  zsidó 
származásánál fogva szintén a zsidótörvények hatálya alá esett, s noha egyetemi tanári állása felmentést jelentett 
számára,  mégis  súlyos  egzisztenciális  válságként  élte  meg  azokat.  1938  karácsonyán  az  első  zsidótörvény 
elfogadása  után  például  a  következőket  írta  naplójába:  „A  kormány  bemutatta  és  pártja  elfogadta  az  új 
zsidótörvényt.  Életem legnagyobb fejbeütése:  a javaslat szerint én zsidó vagyok.  Néhány hét múlva 50 éves 
leszek:  eddig  soha  még  álmomban  se  jutott  soha  eszembe,  hogy  még  ilyen  is  lehet,  hogy  magyarságomat 
kétségbe lehessen vonni. 10 éves voltam, mikor megtudtam, hogy szüleim valamikor születésem előtt zsidók 
voltak; de azóta egy percig sem jutott eszembe, hogy ebből ilyen következtetést is le lehet vonni. Az életem 
nyitott könyv, megmondtam, és benne tucatnál több valóságos könyv is: azokból mindenki napnál világosabban 
kiolvashatja magyarságomat.” (SÍK Sándor, Naplójegyzetek = A százgyökerű szív, i. m., 205.)
167 SÍK Sándor, Irodalom és katolicizmus, i. m., 299.
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érintettségnek egy defenzív álláspontjáról a politikai diskurzus által az irodalommal szemben 

felállított  „nemzeti”  követelményének  új  értelmet  adjon:  „Az  irodalom  tehát  legbelsőbb 

mivoltánál  fogva  szükségképpen nemzeti  jelenség.  Ez  az  irodalom mivoltával  összefüggő 

tény,  és  nem követelmény.  Az íróval  szemben  követelésként  állítani  fel,  hogy »nemzeti« 

legyen, éppen olyan felesleges és értelmetlen kívánság volna, mint az almafától azt kívánni, 

hogy almafa legyen.”168 Ebből pedig egyértelműen következik, hogy az író magyarsága nem 

tehető függővé a származástól: „Tökéletes művészet magyar nyelven csak magyar lélekből 

jöhet;  tökéletes  magyar  nyelven  megírt,  igazán  művészi  alkotás  a  magyar  léleknek 

legcsalhatatlanabb bizonyossága, sokkal biztosabb, mint a származási adatok.”169 A katolikus 

irodalmat  (írót  és  olvasót)  ezért  lelkiségénél  fogva  tartja  elválaszthatatlannak  a  nemzeti 

hagyományoktól.170

A Sík-tanulmányok  leginkább problémás  pontja  azonban az a  rejtett  ellentmondás, 

mely  a  katolikum  etimológiai  jelentéséből  eredeztetett  egyetemesség-igénynek  a 

kiterjesztéséből  fakad.  Sík  ugyanis  többször  is  hangsúlyozza,  hogy  a  katolikus  irodalom 

egyetemességénél  fogva  nem  lehet  aktuálisan  szerveződő  irányzat,  viszont  mivel  nyitott 

minden  emberi  jelenség  felé,  minden  irányzat  képviselői  között  találunk  katolikus  írókat. 

Ennek  a  gondolatmenetnek  a  hátterében  viszont  az  egyetemesség  fogalmának  olyan 

kiterjesztése húzódik meg, mely végső soron magának a katolikus irodalom fogalmának az 

adott irodalmi kontextusban történő értelmezhetőségét veszélyezteti. Másrészt pedig az 1935-

ös tanulmánynak az a része, mely a katolikus irodalom poétikai alapjainak a körvonalazására 

vállalkozott,  már  előrevetítette  azt  a  problémát,  mely  az  Irodalom  és  katolicizmus  című 

tanulmányában a  korszak irányzatainak  áttekintésekor  vált  nyilvánvalóvá.  A  mi (katolikus 

írók)  és  az  ők elkülönítése  ekkor  olyan  hangnemben  történik,  ami  több  ponton  is  a 

századfordulós Prohászka hangját idézi.171 Ez a beszédmód pedig azt a rejtett ellentmondást 

takarja, mely a katolikus irodalom történetében a harmincas évek végére az önálló irányzattá 

168 Uo.
169 I. m., 300.
170  „A katolikus  írót  és  olvasót  világérzésének  és  világfelfogásának  lényegszerűsége,  realitása,  szervessége 
biztosítja a gyökértelenség ellen. (…) Amint benne él a magyar hagyományban, benne él a világegyház óriás 
élő-közösségében, az emberiség roppant ölelésében is. A Krisztus-eszme világot ölel, de a világon első a haza – 
mondja Mindszenty. A katolikus lélek világot ölel, de a világ igazában a hazában ölelhető.” (I. m., 301.)
171 A diadalmas világnézetnek a modernség irányzataihoz való viszonyát idézi például a következő kijelentés: 
„Akármilyen jóleső azonban a szellemnek az az előkelő tisztelete, amely kitünteti őket, ez a szellem, amely 
áhitatuk tárgya, mégis csak nagyon kisszerű ahhoz, amit mi értünk ezen a szón. Bármilyen széles és magas a 
körülöttünk  hangoskodó  sekélyes  »világnézetek«-hez  képest  látókörük,  mégis  csak  erre  a  földi  világra 
korlátozódik;  bármilyen  jól  esik korunk fojtó fülledtségében egyet-egyet  szippantani  az ő tisztább magaslati 
levegőjükből: nekünk ennél több levegő kell, ennél is tisztább és magasabbról jövő.” (SÍK Sándor, Irodalom és 
katolicizmus, i. m., 329.)
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szerveződés  lehetősége  felvet:  egyetemesség  és  irányzatosság  feloldatlan  ellentét.172 

Mindezekkel  együtt  Sík  1940-es  tanulmányának  irodalomtörténeti  jelentőségén  túlmutató 

értéke,  hogy  látásmódjának  egyetemes  perspektívájára173 alapozva  a  hatalmi  ideológia 

ellenében is képes volt választ keresni és találni a kor aktuális problémáira is.

A katolikus irodalom fogalmának értelmezési lehetőségei 1945 után

(Az  újrainduló  Vigilia  programja)  1946-ban,  a  világháború  után  gyökeresen 

átformálódó történelmi-politikai környezetben Lukács Györgynek a magyar írók háború utáni 

összefogását sürgető programjára válaszolva, az újrainduló Vigiliának programot adó írásában 

Sík lényegében hasonló gondolatokat fogalmaz meg, mint korábban. Azzal az elképzeléssel 

szemben,  mely  a  katolikus  irodalmat  mint  valami  szektás,  vagy  pártirodalmat  kívánja 

értelmezni, az „élő magyar irodalommal” való egységet hirdeti: „Írók vagyunk, egynek tudjuk 

magunkat  az  élő  magyar  irodalommal.  Nem  vagyunk  szekta,  nem  vagyunk  párt,  nem 

vagyunk még csak írói csoport sem: egyszerűen magyar írók vagyunk. Az, hogy katolikusok 

vagyunk, nem távolít, hanem közelebb visz hozzájuk: a megértés, a szeretet, az egyetemesség 

– a szakmai összetartozás társadalmi, és a magyar szó szenvedélyes szerelmének vérünkbe írt 

törvényén túl  – a mi számunkra lelkiismereti  parancs.  (…) Mi katolikusok vagyunk,  azaz 

egyetemesek;  nem rész,  hanem egész.”174 Ami  új  gondolat  Sík  a  korábbi  tanulmányaihoz 

képest  a  hagyomány  fogalmának  bevezetése  és  értelmezése  a  katolikus  irodalom 

vonatkozásában. A tradíció három egymással összefüggő területét határozza meg: a magyar 

irodalom hagyományát, az egyetemes kereszténység hagyományát, s ezek metszéspontjában a 

századelőn  újjáéledő  katolikus  irodalom  hagyományát.  Sík  tradíció-értelmezése  olyan 

dinamikus modellt feltételez, mely eleve nyitott minden új felé, tehát a múlt értékeinek őrzése 

mellett az új értékek szintézisét is magában hordja. Elkülöníti azonban a katolikus irodalom 

172 A magyar katolikus irodalom irányzattá szerveződésének kérdését dolgozatomban nem fejtem ki részletesen, 
mivel  elsősorban  a  katolikus  irodalom  fogalmának  értelmezéstörténetét  vizsgálom.  De  éppen  az  elemzett 
szövegek  vetik  fel  annak  az  igényét,  hogy  egy  több  szempontú  (intézmény-,  folyóirat-,  társadalom-  és 
eszmetörténeti) vizsgálódás során tisztázzuk, hogy milyen keretek között és milyen esélyei voltak a katolikus 
irodalom irányzattá szerveződésének a harmincas évek második felében. Ekkor ugyanis a katolikus irodalom 
problémája már nemcsak modernség és konzervativizmus kérdéseként merült fel, hanem jelentős belső vitái is 
voltak.  Ezek  közé  tartozik  például  Rónay György  első,  1937-ben  a  Magyar  Katolikus  Könyvek-sorozatban 
megjelent  regényének,  a  Keresztútnak,  valamint a következő évben a Magyar  Kultúrában publikált  írásának 
(Népi  katolicizmus  és  magyar  katolikus  irodalom)  a  fogadtatása  katolikus  körökben.  Az  utóbbira  való 
hivatkozást lásd még: 177. jegyzet.
173 Vö.: „A katolikus szellem hivatása a mai irodalommal szemben is: az átfogó elvet képviselni, munkálni a 
kiegyenlítést,  az  egységet,  az  egyetemességet.  A  katolikus  egyetemesség  így  válik  magyar  egyetemesség 
munkásává.” (I. m. 342.)
174 SÍK Sándor, Vigilia, Vigilia 1946/1, 1-8.
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hagyományát  a „szektárius kislelkűségtől”,  a dilettantizmustól,  valamint  az irodalom tiszta 

l’art pour l’art értelmezésétől és a propaganda-irodalom pártosságától.

A magyarság megváltozott történelmi helyzetére és Lukács felhívására is válaszolva 

Sík az 1935-ös tanulmány egyik központi gondolatához hasonlóan (akkor más történelmi és 

kulturális  kontextusban Illyéssel  és Babitscsal  vitázva)  az irodalmat  Isten és az emberiség 

szolgálatként értelmezi. Így Sík egy olyan irodalmon kívüli végpontot ad a katolikus irodalom 

fogalmának  értelmezésében,  mely  egyrészről  utólag  is  hitelesíti  az  elmúlt  négy  évtized 

katolikus költészetének meghatározó kollektív  irányultságát,  és  megfelelni  képes jelenkora 

történelmi szituációjának, másrészről azonban poétikailag éppen attól a fiatal költői csoporttól 

zárja  el  a  katolikus  irodalom poétikai  újraértelmezésének  a  lehetőségét,  mely  ezekben  az 

években a második világháború metafizikai léttapasztalattá növesztett élményhátterével és a 

keresztény  szellemiség  irányultságával  más  irányból  és  másként  kívánták  megújítani  a 

magyar lírai hagyományt.

***

(Az 1947-es „katolikus  irodalom”-ankét  és Rónay György fogalomértelmezése)  Sík 

tanulmányainak  katolikus  körökön  belüli  hatástörténeti  termékenysége  azonban  némileg 

kétségessé válhat, ha a Vigilában 1947-ben lefolytatott, a modern katolikus irodalomról szóló 

ankét első két írását tanulmányozzuk. Az ankét célja a szerkesztői bevezető szerint az volt, 

hogy  tisztázza  a  modern  katolikus  irodalom  történelmi  és  szellemi  szerepét.  Az  első 

hozzászóló Kósa János volt, aki meglehetősen kérdéses és Rónay György – a vita harmadik 

hozzászólója – által kétségbe is vont irodalomkoncepcióra alapozta írását.175 Ennek ellenére 

Kósa bizonyos értelemben a Sík által felvázolt „katolikus irodalom”-koncepciót követi akkor, 

amikor a katolikus írókat, költőket veszi sorba, s már nemcsak a papköltőket érti alatta, hanem 

például Babitsot és Juhász Gyulát is közéjük sorolja, a fiatalabb nemzedékből pedig Rónay 

György mellett Tamási Áront és Sőtér Istvánt is. Kósa János tanulmánya az irodalom és a 

katolikus irodalom fogalmának és történetiségének tisztázatlansága miatt azonban legfeljebb a 

katolicizmussal valamilyen módon kapcsolatba hozható írók, költők számának jelentőségét 

tudta  bemutatni,  s  noha  utalt  például  arra,  hogy  a  katolikus  írók  gyakran  kritikusan 

viszonyultak a két világháború közti  politikai  hatalomhoz,  arra mégis  kevésnek bizonyult, 

hogy  az  ankét  céljaként  meghatározott  történelmi  és  szellemi  szerepre  rávilágítson.  Még 

kevesebbre vállalkozott  Harsányi  Lajos, aki a katolikus irodalom fogalmának kitágításával 

175 KÓSA János, Modern katolikus irodalmunk, Vigilia, 1947/1, 41-46. Rónay mindenekelőtt azt vonja kétségbe, 
hogy a Kósa által a modern katolikus irodalom 19. századi előzményeként említett hitbuzgalmi és imakönyv-
irodalom jellegzetesen irodalmi műfaj lenne.
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szemben  –  elsősorban  személyes  sérelmeire  alapozva  –  kétségbe  vonta  azt,  hogy  Juhász 

Gyulát vagy Babits Mihályt katolikus költőnek lehet tekinteni.176

Az első két hozzászóló után a vitát Rónay György zárta le, aki nemcsak Kósa Jánossal 

és Harsányi  Lajossal  szemben volt  igen kritikus,  hanem magával  a katolikus irodalommal 

is.177 Írásának  első  részében  Rónay Kósának  azt  a  sztereotip  megállapítását  cáfolja,  mely 

szerint  a  századforduló  irodalmát  szürke  tespedés  jellemezte  volna.  A  korszak  katolikus 

irodalmának  jellegzetes  vonását  továbbá  nem  az  imakönyv-irodalomban  látja,  hanem  a 

papnevelő szemináriumokban működő egyházirodalmi iskolákban, amelyekből az önmagukat 

katolikus irodalomként elkülönítő papköltők indultak. Az ő költészetük azonban a reformkori 

zsebkönyvek és almanachok líranyelvét  és ihletforrását  őrzi,  így már saját  koruk irodalmi 

kontextusában  is  konzervatívnak  számítanak,  s  a  profán  irodalom  hatása  csak  kevésbé 

érezhető  műveiken.  Rónay  tehát  lényegében  megerősíti  Illyésnek  és  Síknak  azt  az 

észrevételét, mely a 20. századi katolikus költészet közvetlen 18-19. századi előzményeinek a 

hiányát vagy alacsony színvonalát állapítja meg. Szerinte épp azért jelentős Harsányi Lajos és 

Sík  Sándor  fellépése,  mert  a  katolikus  irodalom  perifériális  elkülönülése  ettől  kezdve 

megszűnt, s az „egyetemes magyar irodalmon” belül kialakult egy olyan irodalom, melyben a 

katolikus élmény valósult meg művészi formában.178

Rónay György súlyos problémának tartja továbbá, hogy a magyar katolicizmus és a 

katolikus  irodalom  képviselői,  ha  rajonganak  is  a  misztikáért,  nem  ismerik  a  nagy 

misztikusokat,  sem  a  sokszor  hivatkozott  francia  írók  műveinek  teológiai  alapját.  „Ha  a 

katolikus írókban több a tudás, ha jobban ismerik a katolicizmust, bizonyára jobb és mélyebb 

lett volna – és lenne – katolikus szellemű irodalmunk” – írja Rónay. Így azonban a magyar 

katolikus  irodalom ahelyett,  hogy határozott  intellektuális  alapot  keresett  volna,  számtalan 
176 HARSÁNYI Lajos, Modern katolikus irodalmunk, Vigilia, 1947/2, 117-118.
177 RÓNAY György,  Modern katolikus irodalmunk kérdéséhez,  Vigilia, 1947/4, 239-243. Rónay már 1938-ban 
közölt  –  katolikus  körökben  kisebb  vitát  kiváltó  –  írást  a  Magyar  Kultúrában  a  modern  magyar  katolikus 
irodalom helyzetéről.  „A kérdés – írja ekkor Rónay – kicsit summásan, voltaképpen ez: mennyiben magyar, 
nyelvén  és  íróinak magyar  nemzetiségén  túl,  legújabb katolikus irodalmunk, mennyiben  vallja az évezredes 
magyar katolicizmus nemzeti hagyományait.” (RÓNAY György, Népi katolicizmus és magyar katolikus irodalom, 
Magyar Kultúra, 1938/7, 196.) Rónay válasza – különösen regényirodalmat érintve – már ekkor igen kritikus, 
mivel a francia katolikus irodalom fenntartás nélküli követése mellett a népi-nemzeti hagyományok elfeledését, 
megszakítását  állapítja  meg.  Kézai  Bélának  a  Vigiliában  megjelent  reakciójára  adott  viszontválaszában  a 
következő  irodalmi  hitvallást  olvashatjuk  Rónaytól:  „Érzésem  és  meggyőződésem  szerint  az  irodalomnak 
egészen  magas  metafizikai  föladatai  vannak,  helyesebben  az  igazi  irodalom  metafizika,  létmagyarázat, 
megragadása  a  »lényegnek«,  a  dolgok  változó  arca  mögött  a  föltétlenül  érvényesnek,  a  maradandónak  és 
magánvalónak, a lét titkainak és az univerzáliáknak. A magyar irodalom vallomás a magyar lényegről, sorsunk, 
történelmi küldetésünk értelmének összefoglalása, vallomás arról, hogyan állunk szemben a végső dolgokkal, 
élettel, halállal, Istennel, mítoszaink és misztériumaink legvégső princípiumával.” (RÓNAY György, [Cím nélküli  
viszontválasz],  Vigilia,  1938, 239.) Sík Sándor elméleti  nyitottságát  mutatja,  hogy Rónay Györgynek  ezeket 
gondolatait  beépítette  a  negyvenes  évek  elején  a  magyar  katolicizmus  reprezentáns  kötetében  megjelent 
tanulmányába is. (SÍK Sándor, Irodalom és katolicizmus, i. m., 330-334, illetve 344.)
178 RÓNAY György, Modern katolikus irodalmunk kérdéséhez, i. m., 243.
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olyan  művet  is  megtűrt  a  katolikus  irodalom címén,  ami  pedig  nem is  volt  a  szó  szoros 

értelmében  vett  szépirodalom.  Rónay György Síkhoz hasonlóan a  perfectio  cum claritate  

elvét valló tomizmus esztétikájában találja meg azt a szellemi forrást, melyből egy modern 

katolikus esztétikát le lehet vezetni: a művész egyetlen feladata ennek értelmében, hogy jó 

művet alkosson, „s a mű katolikus volta nem az író katolikus szándékától, hanem katolikus 

élményéből fakad. Tehát tökéletesen hamis a »katolikus irodalom« ama kasztszerű fogalma, 

ahogyan nálunk általában értelmezik; »katolikus irodalom« ilyenformában egyszerűen nincs. 

Van irodalom, van művészet; írónak, művésznek van katolikus élménye; s mű és művészet, 

amelyben az alkotó katolikus élménye valósul a művészet követelményeinek megfelelő művé, 

katolikus mű és katolikus művészet.”179 

Épp emiatt nem fogadja el Rónay Harsányi Lajosnak azt a megállapítását, mely szerint 

Babits vagy Juhász Gyula nem tekinthető katolikus költőnek. Mivel ha a fentebb kifejtetteket 

elfogadjuk,  akkor  annak értelmében az,  hogy valaki  katolikus  költő-e,  pusztán  attól  függ, 

hogy a művészetében megfogalmazott  élményvilág  katolikus-e.  Katolikus  élmény „lehet  a 

szenvedés, a küzdelem, a sóvárgás élménye is, lehet a jellegzetesen babitsi nosztalgia élménye 

is, lehet a reménytelennek tetsző éjszaka is, amelyben úgy vágyunk Valakire, hogy nem is 

tudjuk még Kire vágyunk; csak a lelkünkben fájó hiányt érezzük, s az a fájdalom, a hiánynak 

ez  a  szenvedése:  ez  nemcsak  katolikus  élmény,  hanem a legnagyobb  katolikus  élmények 

egyike.”180

Rónay Györgynek a katolikus élményre mint a katolikus irodalom alapjára vonatkozó 

fejtegetése  tulajdonképpen  összhangban  van  azzal,  amit  Sík  Sándor  a  katolikus  író 

erkölcsiségéről mond, s melynek lényege, hogy a költő elsődleges morális kötelessége, hogy 

műveiben  azt  ábrázolja,  amit  a  világból  lát,  s  a  lelkében  belső  valósággá  vált  élményt  a 

művészi alakítás révén műalkotássá formálja. Rónay György – Sík Sándorhoz hasonlóan – a 

klasszikus  modernség  örököseként  az  élmény181 esztétikai  szerepét  olyan  poétikai 

kontextusban képzeli el, ahol a „költő alkotói programja a kifejezés pontosságát, az érzelmek, 

az érzetek, képzetek minél hatékonyabb közvetítését, az érzelmi hatás minél elementárisabb 

kiváltását célozza.”182 Másrészt pedig a „Valakire”, a megnevezetlen vagy megnevezhetetlen 

Istenre való vágyakozás, a hiánya miatti szenvedés katolikus élményként való értelmezése a 

179 I. m., 242.
180 I. m., 243.
181 Az „élmény” Rónay György költészetének is egyik központi fogalma. Egyik kései kötete kapcsán jegyzi meg 
Rába György: „Rónay költészete abban az értelemben hagyományőrző, hogy a lírai Én külső és belső élményeit 
tolmácsolja, s merészebb képzettársításai vagy vizionárius eljárásai is a gondolat célvilágítását erősítik.” (RÁBA 
György, A modernség klasszicizálódása. Rónay György utolsó költői arcképe = R. Gy., Csönd-herceg és a nikkel  
szamovár, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 250.)
182 KAPPANYOS András, Van-e posztmodern líra?, Alföld, 2003/2. 56.
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misztikus  hagyomány  mellett  leginkább  Mauriac  regényeinek  világára  emlékeztetnek:  „A 

regényírónak van a világon az a létjogosultsága,  hogy napvilágra hozza a legnemesebb és 

legmagasabb  lelkekből  is  azt,  ami  Istennel  ellenkezik,  a  rosszat,  ami  elrejtőzik;  hogy 

megvilágítsa  azokban a lényekben is,  akik bukottaknak látszanak szemünkben,  a tisztaság 

titkos forrását.” – írja Mauriac Dieu et Mammon című könyvében.183

***

(Katolikus irodalom – katolikus filozófiák) Rónay György egy másik írásának, mely 

1966-ban jelent meg a Helikonban (Világirodalmi Figyelő)  Katolikus irodalom – katolikus  

filozófiák címmel, szintén egyik kulcsfogalma az élmény. Ebben a tanulmányában Rónay az 

előző majdnem száz év (neo)katolikus irodalmának és katolikus filozófiájának bemutatására 

vállalkozik,  kiinduló  kérdése,  hogy  milyen  filozófiák  állnak  az  úgynevezett  neokatolikus 

irodalom mögött. Írásának második felében tehát azokat a filozófiai irányzatokat veszi sorba, 

melyek  a  huszadik  század  katolikus  gondolkodását  és  irodalmát  meghatározták.  Ennek 

keretén belül foglalkozik a modernizmus gyanújába keveredett Maurice Blonbellel, a Maritain 

által képviselt neotomizmussal, Mounier és Teilhard de Chardin perszonalizmusával.

Rónay  pontosan  meghatározza  az  egyes  filozófiák,  illetve  teológiák,  valamint  az 

irodalom  viszonyát:  „Az  irodalomban  […]  a  teológia  természetesen  nem  mint  elvont 

eszmerendszer jelenik meg, hanem mint élmény és gyakorlat. Elsősorban tehát mint magának 

a hívő írónak az élménye.”184 A kereszténység tehát, s a filozófia és a teológia is, egyfajta 

jeladás, a világ megértésének, értelmezésének egy adekvát módja. Ahogy a Rónay György 

által  is  idézett  Claudel  mondja:  „Nem vagyunk  valóságos  világban,  amíg  jelentés  nélküli 

világban vagyunk… Krisztus szent és tiszteletre  méltó  kezébe vette  a természetes  elemek 

számos darabját, és fölemelte őket a szentség színvonalára, ami által valóban azzá váltak, amit 

jelentenek. Így tisztít igazán a víz, így táplál a kenyér, így tesz ittassá a bor. A biblia nem más, 

mint vaskos szótár, mely arra tanít, hogy a dolgokat isteni jelentésükben használjuk.” 185 Ebből 

kiindulva vált lehetségessé a katolikus irodalom fogalmának és szerepének újraértelmezése, 

mely a francia irodalomban a naivan tanító szándékú bien-pensant álirodalom színvonalának 

és szemléletmódjának a meghaladását jelentette. A modern katolikus szemlélet másként tekint 

a világra, az emberre és az emberi történelemre is, „a történelmet egyúttal kegyelmi drámának 

tekinti,  az  embert  pedig  úgy,  mint  a  kegyelmi  dráma  szereplőjét,  pozitív  vagy  negatív 

hősét.”186 Ez lehetővé teszi  a bűn és a bűnös újfajta ábrázolását,  mely például Mauriacnál 
183 Új  francia  katolikus  írók  antológiája,  szerk.  ECKHARDT Sándor,  Bp.,  Szent  István  Társulat,  é.  n.,  131. 
(Katolikus Szépírók II.)
184 RÓNAY György, Katolikus irodalom – katolikus filozófiák = R. GY., Szentek, írók, irányok, i. m., 163.
185 I. m., 166.
186 I. m., 164.

57



vagy Greene-nél a mű világának sajátos keresztény karakterét adja. A bien pensant irodalom 

problémátlanságával  szemben  a  neokatolikus  irodalom  a  bűn  problémáját  helyezi 

ábrázolásának  középpontjába.  Az  embernek  kiemelt  jelentősége  van  a  világ  üdvtörténeti 

céljának elérésében, s a teremtett létezők közül egyedül ő az, aki test és lélek megbonthatatlan 

egységeként egyszerre immanens és transzcendens létező. Az emberi természet azonban az 

áteredő bűn miatt megromlott, s ezért, hogy a természetfeletti magasságba emelkedhessék, rá 

van szorulva Isten kegyelmére. Az ember viszont szabadságánál fogva nemcsak elfogadhatja, 

de vissza is utasíthatja az isteni kegyelmet, ez az elutasítás, tagadás a bűn. „De nemcsak a bűn 

és erény, hanem az istenhit és istentagadás is új értelmezést kap ebben a szemléletben: szintén 

a kegyelmi dráma távlataiba emelkedik abból a korábban szokványos morális-apologetikus 

szemléletmódból,  amely többé-kevésbé sematikusan  a hívőt  egyszerűen azonosította  a  »jó 

emberrel«, a hitetlent pedig a »rossz emberrel«.”187 Ezért lehetséges az, hogy a nagy bűnös, 

akit Istenhez negatív viszony, a tagadás köt, mégis közelebb van bukásában Istenhez, mint az, 

aki számára ez a viszony sohasem és sehogy sem válik problematikussá. Ebben az értelemben 

nyit új horizontot a modern katolikus irodalom a korábbi vallásos irodalomhoz képest, s ez az 

új perspektíva, mely elválasztja a korábbi korok vallásos irodalmától.

A  kegyelemtan  és  a  bűn  lényegi  megértése  mellet  Rónay  szerint  még  másik  két 

alapvető kritériuma van annak, hogy egy filozófia keresztény filozófia legyen. Az egyik, hogy 

Isten,  aki  lét  és  szeretet  teljessége,  valamint  az  ember  létviszonyát  mint  szeretetviszonyt 

gondolják el, a másik pedig, hogy a teremtett világ Krisztus megtestesülése által elismert és 

megszentelt  valóságát188 és  értékét  elfogadják.  Mindezekkel szoros összefüggésben válik a 

korszak katolikus irodalmának és filozófiájának egyik kulcsfontosságú kérdésévé a kegyelem 

és a szabad akarat viszonyának kérdése, mely végül is azzal az eredménnyel jár, hogy a 20. 

század más, nem katolikus filozófiájához és irodalmához hasonlóan a katolikus irodalom és 

gondolkodás is az egzisztencia problémája felé fordul.

Rónay  György  a  filozófia  és  a  teológia  szerepének  részletezése  mellett  kitér  a 

katolikus irodalom harmadik meghatározó forrásra is: a liturgiára. Három síkját különbözteti 

meg a  liturgiának:  a  liturgikus  szertartást,  melynek  esztétikai  oldala  a katolikus  szertartás 

szépsége.  Nem véletlen  tehát,  hogy kiemeli  a  liturgikus  élmény fontosságát  Paul  Claudel 

költészetében, akinek megtérése is egy Notre-Dame-i karácsonyi szentmiséhez kapcsolódik. 

A liturgia hatása Claudelnél azonban nemcsak a művek tematikáját  határozza meg, hanem 

metaforikus stílusát is. A liturgia második síkja a liturgikus idő, mely hasonlóan a középkori 

187 I. m., 170-171.
188 Vö. RÓNAY György, Katolikus realizmus, Vigilia, 1947/2, 80-84.
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katedrálisok  térszemantikájához  a  tér  el-  és  berendezésében  egyesítik  a  kozmikust  a 

krisztusival és a személyessel. A harmadik sík a liturgikus szöveg, mely eredeti kontextusából 

kiragadott  bibliai  szöveg,  s  úgy  tesz  szert  új  összefüggésrendszeréből  fakadóan 

jelentésgazdagodásra,  hogy közben a Biblia  (mint  norma non normata)  jelentésszabályozó 

szerepét nem szünteti meg. 

Rónay  György  1966-os  tanulmánya  az  eltelt  nyolcvan  év  katolikus  irodalmának, 

valamint filozófiájának és teológiájának összegző áttekintését  adta. Az általa tárgyalt  vagy 

hivatkozott szerzők szinte kizárólag külföldiek, jórészt a francia neokatolikus irodalomhoz és 

filozófiákhoz kapcsolódnak. A hatvanas évek közepére tehát Rónay Györgynek a katolikus 

irodalom fogalmának értelmezése során azáltal sikerült túllépnie a katolikus jelzőből fakadó 

egyetemesség-igény  túlzott  kiterjesztésén,  hogy  a  katolikus  irodalmat  részben  a  kortárs 

katolikus filozófiák, részben pedig a liturgia mint a világ megértését és az autentikus katolikus 

élmény irodalmi  kifejezését  lehetővé  tevő „jelrendszerekhez”  kötötte.  A magyar  katolikus 

irodalom elmúlt  félévszázadával  való számvetés  hiányát  elsősorban a  megjelenés  helye  (s 

talán ideje) indokolhatta. Másrészt azonban az a szellemi háttér, mely a 20. századi katolikus 

irodalom színvonalát legalább részben garantálni tudta azzal, hogy olyan kérdéseket tesz fel, 

melyek a korszak embere számára általában megválaszolásra várnak, nálunk nem volt adott. 

Rónay György a két világháború közötti magyar katolikus irodalom alacsony színvonalát már 

1947-es  írásában  is  a  filozófiai-teológiai  tájékozatlanságnak  tudta  be,  s  a  hamarosan 

bekövetkező  politikai  fordulatot  követően,  az  állam  nyíltan  vallás-  és  egyházellenes 

politikájának köszönhetően egy időre szinte lehetetlenné is  vált  az új  teológiai  törekvések 

kérdésirányának  zavartalan  követése.  Ez  azonban  nemcsak  a  szűkebb  értelemben  vett 

katolikus  vagy  vallásos  irodalom  problémája,  hanem  általában  az  1945  utáni  magyar 

irodalomé is, 189 ebben a  politikai  és irodalmi  kontextusban viszont  már  fel  sem merült  a 

katolikus irodalom irányzatként való meghatározásának lehetősége.

Mindezek  ellenére  Rónay  György  szerepe  nemcsak  azért  jelentős  a  magyar 

irodalomtörténet  számára,  mivel  műfordítókét  és  költőként  a  világirodalom  kivételes 

tehetségű közvetítője  volt,  hanem azért  is,  mert  a  kommunista  diktatúra  éveiben  is  olyan 

modern  katolikus  szemléletmódot  képviselt,  aminek  köszönhetően  ma  is  megőrizték 

érvényességüket a katolikus irodalom problémájára vonatkozó kérdések. S nemcsak a fentebb 

elemzett,  a  katolikus  irodalom  problémájával  foglalkozó  tanulmányainak  köszönhető  ez, 

hanem valamennyi  írásának. Rónay tiszta humanizmusra alapozott  katolicizmusa ugyanis  - 

189 KULCSÁR SZABÓ Ernő,  (Fel)adott hagyomány? A keresztény művelődésszerkezet örökségének néhány kérdése  
1944 utáni irodalmunkban = K. SZ. E., A megértés alakzatai, Debrecen, Csokonai Kiadó, 1998, 94.
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Vas István szavaival  - „mint a póruslégzés” átszűrődött minden írásába.190 Mert noha az ő 

életművével kapcsolatban is megtehetjük – ahogy Pilinszky esetében szokás – az irodalom és 

vallás szférái közti világos megkülönböztetést,191 az író, a költő, az irodalomkritikus Rónay 

György  műveiben  rejtetten,  a  befogadás  módjában  megjelenő  katolicizmus  egy  olyan 

szeretetesztétika192 felé mutat, melynek –igaz más irányból közelítve a kérdéshez – kifejtését 

Pilinszky életművében találhatjuk meg.

***

(A fogalomértelmezés líratörténeti  összefüggései Pilinszky életművében) A katolikus 

irodalom fogalmának  értelmezéstörténetét  áttekintve  nem lehet  mellékes  annak  tisztázása, 

hogy  milyen  líratörténeti  viszony  kapcsolja  össze,  vagy  éppen  választja  el  Sík  Sándor 

költészetét  Rónay György vagy Pilinszky János  lírájától.  Ha ugyanis  az  egyes  életművek 

recepciótörténetét  vizsgáljuk,  akkor  leginkább  a  különbségek  válnak  nyilvánvalóvá.  Mert 

amíg például Rónay György költészetét – az első verseskötetének Mécs-hatását nem számítva 

– a recepció a Nyugat harmadik nemzedékének kontextusában olvassa, olyan jelentős költői 

teljesítményként,  mely  szintetizálni  tudta  a  magyar  klasszikus  modern  líra  poétikai 

tapasztalatát a francia neokatolikus költészettel, s általában a modern francia lírával, 193 addig 

„Pilinszky költészettörténeti helye – a hatástörténet mai nézetéből – valahol a későmodernség 

utolsó  korszakküszöbe  tájékán  szilárdul  meg”,194 s  világirodalmi  kapcsolódásai  a  francia 

katolikus irodalom, mindenek előtt Mauriac, az egzisztencialista Albert Camus, valamint T. S. 

Eliot, Gottfried Benn és Paul Celan költészetéhez, nagyobb irodalomtörténeti távlatban pedig 

190 „Évekbe  telt,  amíg  rájöttem,  hogy azért  katolicizmusa  mégis  jelen  van  minden  műfajban  –  csak  éppen 
észrevétlenül,  mint  a póruslégzés.”  (VAS István,  Mint a póruslégzés… =  A hajós hazatérése.  Rónay György 
emlékezete, Nap Kiadó, 2001, 213.)
191 Vö. DOROMBY Károly, A Rónay- jelenség = A hajós hazatérése, i. m., 119.
192Nemes  Nagy Ágnes  például  a  babitsi-síki  katolicizmus-értelmezésre  emlékeztető módon határozza meg a 
katolikus  író  feladatát  hatvanéves  Rónay  György  köszöntésére  megjelent  írásában:  „Elmondhatjuk  Rónay 
Györgyről,  hogy nincs  művét megszállva tartó  rögeszme – hacsak nem maga az előítélet-nélküliség.  Vakok 
volnánk, ha ebben a mindenre tárt szellemiségben nem látnánk meg a sokszor fájdalmasan kiküzdött szándékot a 
tártságra, a befogadásra, a mindent megértésre. Ez a katolikus író, aki a szó legszorosabb értelmében törekszik a 
katolikust  »általános«-nak tekinteni,  nemegyszer  vállalkozott  és  vállalkozik arra,  hogy egymással  nagyon  is 
ellentétes  szellemi  irányokat,  gondolatokat,  életstílusokat  magába  fogadjon  és  mintegy  megoldjon  – 
természetesen  úgy,  ahogy  író  old  meg  valamit,  csakis  rá  hasonlító  módon,  s  mégis  az  írásba  rögzítettség 
érvényével.”  (NEMES NAGY Ágnes,  Rónay  György  hatvanéves =  A  hajós  hazatérése,  i.  m.,  215.)  Hasonló 
összefüggésben  idézhetjük  Németh  G.  Béla  megállapítását  is:  „Fordított,  tanulmányt  írt,  védelmet  nyújtó 
szellemi  értékeket  közvetített.  S  ezt  tette  vereseiben,  szépprózai  írásaiban  is.  Neveltetésének,  hitének 
szellemében elsősorban a nagy európai  és hazai  katolikus hagyományból  és művelődésből.  De távolról  sem 
kizárólagosan. Hiszen éppen a mély, szeretetelvű tolerancia, az emberi személyiség föltétlen tisztelete, az örök 
erkölcsi példák óvó fölmutatása volt ez az egyetemesség, e katolicizmus értelme.” (NÉMETH G. Béla,  Értékek  
közvetítője. Vázlat Rónay Györgyről = A hajós hazatérése, i. m., 247.)
193 Vö. TÜSKÉS Tibor, Rónay György, Bp., Akadémiai Kiadó, 1988. (Kortársaink)
194 KULCSÁR SZABÓ Ernő, Kérügma és abúzió. A Pilinszky-emlékkiállítás elé = „Merre, hogyan?”. Tanulmányok 
Pilinszky Jánosról, szerk.  TASI József, Bp., Petőfi Irodalmi Múzeum, 1997, 315. (A Petőfi Irodalmi Múzeum 
Könyvei 6.)
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Dosztojevszkij és Kafka életművéhez köthetők. 195 Ebből a nézőpontból tekintve a líratörténeti 

távolság,  mely  Sík  költészetét  (s  általában  a  hagyományos  értelemben  vett  katolikus 

irodalmat) Rónay György és Pilinszky költészetétől elválasztja jóval nagyobb, mint az életmű 

egyes darabjainak születését jelző kronológiai különbség, mivel például Sík költői fejlődése a 

pályakezdés  után,  mely  a  klasszikus  modern  lírával  dialogizálva  bontakozott  ki,  a  pálya 

csúcsán a modernség előtti líramodellt követve teljesedett ki, s nem is említve itt Mécs László 

életművét,  mely  a  húszas  évek  elején  keletkezett  versek  után,  melyek  sajátos  módon 

szintetizálták a hazai esztéta modernség poétikáját az avantgárd törekvésekkel, leginkább csak 

hanyatlástörténetként  írható  le.  Noha  ennek  a  tanulmánynak  nem  célja  ezen  poétikai 

különbségeknek  a  részletes  kifejtése,  annak  jelzése  mégis  szükséges,  mivel  részben 

megmagyarázhatják  azt  a  tartózkodást,  mely  például  Pilinszky  részéről  a  katolikus  költő 

címének vállalásával szemben megnyilvánul.196

Az a kérdés tehát, hogy Pilinszky katolikus költő volt-e vagy sem, számomra most 

elsősorban  nem  líratörténeti  összefüggésben  merül  fel,  hanem  azért  válik  fontossá,  mert 

tisztázhatja  Pilinszkynek  a  katolikus  irodalom  hagyományhoz  való  viszonyát.  A  fentiek 

értelmében ugyanis erre a kérdésre feltétlenül nemleges választ kell adnunk, hisz a líratörténet 

horizontjában  nincs  közvetlen  kapcsolat  Pilinszky  életműve  és  az  őt  megelőző  katolikus 

irodalom  között.  Ha  viszont  hagyomány  alatt  általában  a  katolicizmus  (kereszténység) 

hagyományát értjük, s a katolikus irodalom fogalmának értelmezését ezzel a hagyománnyal 

kialakított viszony összefüggésében vizsgáljuk, akkor az értelmezéstörténet folytonossága úgy 

állítható  helyre,  hogy  bemutatjuk:  a  katolicizmus  közös  szellemi  háttere  előtt  Pilinszky 

irodalom-felfogása – elsősorban publicisztikai írásainak tükrében - ugyanazokra a kérdésekre 

keresi a választ, mint a korábbi értelmezések.

Az az értelmezési  kísérlet  azonban, mely az életmű nyitott  kérdéseit a későmodern 

irodalom és a teológiai gondolkodás dialógusára alapozva kívánja megválaszolni, megerősíti a 

recepciónak  azt  a  széles  körben  elfogadott  megállapítását,  miszerint  Pilinszky  nem  volt 

katolikus költő: „Amennyire kézenfekvőnek látszik az életrajz, s igazoltnak a szövegtények 

alapján is a »katolicizmus« társítása Pilinszky jelképhasználatával, éppen annyira aggályos – 

195 Vö.  TOLCSVAI NAGY Gábor,  Pilinszky János,  Pozsony,  Kalligram Könyvkiadó,  2002, 182. (Tegnap és Ma. 
Kortárs magyar írók)
196 „Költő vagyok és katolikus. Véleményem szerint a katolicizmus tulajdonképpen nem más, mint elfogadása 
annak, hogy az ember menthetetlenül térben és időben él. Azt, hogy »katolikus költő« vagyok, nem hiszem. Úgy 
gondolom,  Assisi  Szent  Ferenc  az  utolsó  katolikus  költő.  Mert  a  költészet  sokkal  inkább  gyónás,  mint 
prédikáció… De szeretnék katolikus költő lenni – a szónak abban az értelmében, hogy katolikus annyit tesz, 
mint egyetemes. Sokat gondolok Jézusra, bár mint minden igaz hívő, eretnek is vagyok. Mert aki nem hisz, csak 
az nem eretnek.”  (Tragikum és derű =  Beszélgetések Pilinszky Jánossal,  szerk.  TÖRÖK Endre,  Bp.,  Magvető 
Kiadó, 1983, 123-124.)
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és felesleges is – e fogalom történeti-konfesszionális indexeinek kételyektől mentes átvitele 

arra  a  gondolatformára,  amely  a  legkevésbé  írható  le  a  hagyományban  mint  hitigazságok 

tárházában  menedékre  találó  identitás  gondjával.  Ellenkezőleg:  a  katolikus  önazonosság, 

jóllehet  életrajzi  adottság,  kinyilvánítása  pedig  a  prózai  szövegek  visszatérő  motívuma, 

valójában  a  történeti  formációival  nem  azonosítható  kereszténység  elsajátításának 

kiindulópontja  és  természetes  feltétele:  az  előzetes  tudás  komponense.”197 Ebből  a 

nézőpontból  tehát  Pilinszky  és  a  katolikus  irodalom  viszonya  eleve  kérdésessé  válik,  s 

legfeljebb a századelőn induló katolikus irodalmi hagyomány megszakítását dokumentálhatja, 

ezért  az életművet  e  történeti  tényezők által  rögzített  horizonton kívülre  helyezi,  s  egy új 

hatástörténet kezdőpontjaként határozza meg.

***

(Katolikus  irodalom és  „evangéliumi  esztétika”)  Mártonffy  Marcell  álláspontjához 

képest  egyet  visszalépve,  s  a  „szövegtényekre”,  valamint  a  „prózai  szövegek  visszatérő 

motívumaira” alapozva mégis kísérletet  tehetünk Pilinszky János beillesztésére a katolikus 

irodalom értelmezéstörténetébe. Pilinszkynek ugyanis jórészt a hatvanas évek elején született, 

az Új ember című katolikus hetilapban publikált írásai közül több is foglakozik a katolikus 

irodalom  kérdésével,  s  Az  idő  sürgetése  című  cikk  a  katolikus  irodalom  jövőbeni 

programjával  is.  Ezeknek  az  írásoknak  a  többsége  ráadásul  közvetlenül  az  „evangéliumi 

esztétikával” foglalkozó, s 1961. december 3-án publikált cikk környezetében születtek.198 Az 

alábbiakban Pilinszky „katolikus irodalom”-fogalmát elemezve azt kívánom bemutatni, hogy 

a szóhasználaton túl jelentős tartalmi kapcsolat is van a két fogalom között. 199 Az elemzendő 

írások  tükrében  így  az  is  kérdésessé  válik,  hogy  valóban  indokolt-e  az  a  kategorikus 

elkülönítés, mely (az idézett beszélgetésre hivatkozva) Pilinszkyt „katolikusnak és költőnek” 

tekinti, s élesen szétválasztja egyrészt a vallást és a költészetet mint az emberi lét autonóm 

tartományait, másrészt általában Pilinszky líráját a hitbuzgalmi irodalomként értett katolikus 

költészettől. Azzal kapcsolatban, hogy a katolikus vagy más szóval vallásos irodalom kérdése 

a  költőnek  személyes  problémája  volt,  egy  1970-ben született  előadására  hivatkozhatunk: 
197 MÁRTONFFY Marcell,  Szemlélődés,  történelem,  szolidaritás.  Pilinszky  esszéi  és  a  teológiai  hagyomány = 
Antropológia és irodalom. Egy új paradigma útkeresése, i. m., 393-394.
198 Pilinszky „evangéliumi  esztétikáját” viszont a  recepció olyan általános művészetértelmezésként  fogja fel, 
melynek  tételei  nemcsak  a  publicisztikai  írások  összefüggésében  értelmezhetők,  hanem  a  költő  verseinek 
kontextusában is meghatározó jelentéssel bírnak. (JELENITS István, Pilinszky János evangéliumi esztétikája = J. I., 
Az ének varázsa, Bp., Új Ember Kiadó, 2000, 276-292.) Ebből kiindulva akár a katolikus költőség kérdését is 
újra  feltehetnénk  Pilinszky  költői  életművére  vonatkoztatva  is,  ez  azonban  jelentősen  meghaladná  jelen 
tanulmány célkitűzésit.
199Az idő sürgetése című írásban, a katolikus irodalom programját tárgyalva Pilinszky a következőt írja: „A jövő 
katolikus irodalmának, szerintem, evangéliumi irodalomnak kell lennie.” (PILINSZKY János,Az idő sürgetése = P. 
J. összegyűjtött művei. Tanulmányok esszék, cikkek I. (továbbiakban TEC), szerk. HAFNER Zoltán, Bp., Századvég 
Kiadó, 1993, 197.)
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„Miről  is  szeretnék  beszélni?  Sietősen  kimondva:  a  katolikus,  pontosabban  a  vallásos 

irodalom  néhány  kérdéséről,  tehát  egy  olyan  problémakörről,  mely  mélyen  érint,  s  ami 

bizonnyal önöket is foglalkoztatja.”200 A kérdésem tehát az, hogy milyen keretek között és 

hogyan értelmezi újra Pilinszky a katolikus irodalom fogalmát.

Ha kiindulópontnak a költő azon kijelentését  tekintjük,  miszerint  minden művészet 

vallásos eredetű,201 akkor ezzel  visszanyúlhatunk egészen Prohászka művészetfilozófiájáig, 

aki Goethe-re hivatkozva állítja ugyanezt. Csakhogy a két művészetfogalom között lényeges 

különbség  az,  hogy amíg  Prohászka  a  művészetet  alárendelte  a  vallásgyakorlatnak,  addig 

Pilinszky  a  katolikus  irodalom  témáját  tárgyalva  mindig  hangsúlyozta  az  irodalom 

autonómiáját, azaz a vallástól való lényegi függetlenségét, önelvűségét. Sőt felfogása szerint a 

vallás(osság) a költő személyes elkötelezettségén keresztül sem lehet direkt módon hatással a 

műalkotás születésére, mivel Babitscsal együtt vallja, hogy „a dal szüli énekesét”, azaz „[a]z 

igazi  alkotás  magát  az  alkotót  is  meglepi,  ahogy  egy  csata  kimenetelét  se  lehet  előre 

kitervelni,  ahogy a  váratlan  meglepetések  szülik  az igazi  hadvezért,  teszik próbára valódi 

leleményét.”202 A katolikus irodalom értelmezésében az irodalom autonómiájának elvét már 

Sík Sándor  is  megfogalmazta,  s  Illyéssel  és  Babitscsal  vitázva  a  fogalom értelmezésének 

középpontjába  helyezte.  Noha  nem  valószínű,  hogy  az  autonómia  elvének  megjelenése 

Pilinszky  gondolatmenetében  közvetlenül  Síktól  eredne,  az  viszont  egészen  biztos,  hogy 

olvasta Sík 1935-ös írását, mivel erre egyik kritikájában utal is.203 A közvetett út című írásában 

hivatkozás nélkül ugyan, de idézi is Sík említett tanulmányát, amikor a költő feladataként azt 

jelöli meg, amit Sík a katolikus művész erkölcsisége kapcsán határoz meg, azaz, hogy jó és 

igaz műveket kell alkotnia.204 Pilinszky azonban túl is lép a valóságot felmutató, az igazságot 

felfényleni engedő művészetértelmezésen, mely végső soron a példaadás elvére épül, amikor 

–  nem  irodalmi  összefüggésben  ugyan  - a  „példaadás  kereszténységét”  szembeállítja  az 

„evangéliumi kereszténységgel”. 205

Pilinszky Rónay Györgyhöz  hasonlóan jelzi  azt  a  paradigmaváltást,  ami  a  modern 

katolikus irodalom születésével végbement: „A modern katolikus irodalom meri vállalni az 

200 PILINSZKY János, Egy lírikus naplójából = TEC II., 167.
201 PILINSZKY János,  A „teremtő képzelet” sorsa korunkban = P. J. összegyűjtött művei. Versek,  kiad.  JELENITS 
István, Bp., Századvég Kiadó, 1993, 78.
202 PILINSZKY János,Az idő sürgetése, i. m., 196.
203 „Sík Sándor a katolikus költő feladatát világosan tisztázta egy kitűnő és igaz tanulmányban, amikor abszolút 
költészetet követelt a katolikus költőtől tanköltészet helyett. Ez a költőnek, a katolikus költőnek is »állapotbeli 
kötelessége«.” (PILINSZKY János, Sík Sándor utolsó kötete. Jegyzetek az Áldásról = TEC I., 307.)
204 PILINSZKY János, A közvetett út = TEC I., 214.
205 Az „evangéliumi  kereszténység”  fogalmát  a  következőképpen határozza  meg a költő:  „Radikális  döntés, 
végletek egyensúlya,  nagy örömhír és kereszt, de semmiképpen se »középutas« megoldás. Lelkek egyessége, 
mezítelen és elemi együttes még »társadalmi« szinten is.” (PILINSZKY János, Napirenden = TEC II., 151.)
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alkotás kockázatát, a kaland veszélyét, sőt: a zsákutca, a nihil éjszakáját is. Csak így jut el a 

zsákutca  és  a  nihil  lakóihoz.  Ez  a  katolikus  író  feladata.”206 Kassák  Lajossal  folytatott 

beszélgetésében különbséget tesz egy 19. századi gyökerű „fehér irodalom”, amit más szóval 

„katolikus pedagógiai irodalomnak”207 nevez, és a modern katolikus irodalom között, melyet 

Péguy, Claudel, Mauriac, T. S. Eliot, Chesterton, Bernanos, Julien Green, Evelyn Waugh és 

Heinrich Böll nevével fémjelez. Máshol nagyobb történeti perspektívában tárgyalva a kérdést, 

három  szakaszát  különbözteti  meg  a  katolikus  irodalom  történetének,  melynek  során  a 

történeti  változást  az  „egyetemes  katolikumon”  belüli  hangsúlyeltolódásként  érti. 

Értelmezésében  az  első  korszak  a  középkor,  melynek  katolikus  irodalmát  „credo-

irodalomnak” nevezi, s elsősorban a középkori himnuszokat és Dante  Divina Commediáját 

érti  alatta.  Ezt  követi  közelmúltjának  „kegyelem  irodalma”:  „A  regény,  a  család-  és  a 

pszichológiai  regény kétségtelenül a kegyelem lényegének és működésének magragadására 

készítette elő a talajt a katolikus író számára. A pszichológiai regényben a pszichológián túli 

valóság  számára.”208 Ebben  az  összefüggésben ezt  a  korszakot  a  fentebb  említett  modern 

szerzőkkel azonosíthatjuk, s az ő általuk képviselt irodalomhoz képest, amelyhez Pilinszky 

költészete  is  sok  szállal  kapcsolódik,  fogalmazza  meg  a  jövő  katolikus  irodalmának 

programját,  melynek kulcsszava a szeretet:  „Így vagy úgy,  legfőbb gondunk lett  a »másik 

ember«,  a  többi,  a  felebarát.  S  a  felebarát  problémája  mi  volna  más,  mint  a  szeretet 

problémája,  az  Evangélium  veleje.”209 A  jövő  katolikus  irodalmának  szeretet-programja 

azonban tartalmilag azonos azzal a tétellel, amit az „evangéliumi esztétikát” elemezve a költő 

kifejt: „Számos előjele van annak, hogy rövidesen a szeret lesz a művészet és az irodalom 

legfőbb  tárgya  és  problémája,  olyan  értelmi  és  érzelmi  gazdagsággal,  amilyen  centrális 

hangsúllyal  egyedül  és  utoljára  az  Evangélium  foglalkozik  vele.”210 Ennek  a  szeretetre 

alapozott  „evangéliumi  esztétikának”  van  egy  határozott  etikus  aspektusa  is,  hiszen  az 

Imitatio Christikét felfogott létértelmezés a szegényekkel,  a szenvedőkkel és a bűnösökkel 

való szolidaritást követeli meg: „Pilinszky »evangéliumi esztétikája« etikai vetületében válik 

értelmezhetővé,  mivel  a  költészet  kísérleti  valóságmegragadását  kiterjeszthetőnek  tartja  a 

kultúra »alatti« világnak, a történelem névtelen szereplőinek s a kisajátított igazság története 

mint erőszaktörténet áldozatainak megértésére és a jóvátétel utópián túli eszménye felé.”211

206 PILINSZKY János, A közvetett ú, i. m., 214.
207 PILINSZKY János, Beszélgetés Kassák Lajossal a modern katolikus irodalomról = TEC I., 194.
208 PILINSZKY János, Az idő sürgetése, i. m., 197.
209 Uo.
210 PILINSZKY János, Tűnődés az „evangéliumi esztétikáról” = TEC I., 183.
211 MÁRTONFFY Marcell, Szemlélődés, történelem, szolidaritás, i. m., 401.
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Az  „evangéliumi  esztétika”  azonban  több,  mint  egy  új  irodalmi  program 

megfogalmazása. Pilinszky ugyanis különbséget tesz „evangéliumi esztétika” és „klasszikus 

esztétika” között: „A keresztény művész nem mesteri ábrázolója kíván lenni hősének, hanem 

felebarátja, s nem szerencséje, hanem veresége óráiban akar legközelebb férkőzni hozzá. A 

klasszikus  művész  maszkot  visel,  a  keresztény  mezítelen;  a  klasszikus  művész  mester,  a 

keresztény  szamaritánus.”212 Tolcsvai  Nagy  Gábor  Pilinszky-monográfiájának  értelmezése 

szerint213 ez a megkülönböztetés beilleszthető abba a kettős történelemszemléletbe, melynek 

egyik aspektusa egy pusztán lineáris eseménysorból s egymást váltó korszakokból felépülő, 

hagyományos  történelemkép.  Ennek  feletethető  meg  Tolcsvai  Nagy  szerint  a  „klasszikus 

esztétika”, mely a ”stiláris találékonyság remekléseivel”214 kívánja megvalósítani a művészi 

szépet.  Ezzel  szemben  az  „evangéliumi  esztétika”,  mely  az  evangéliumi  szeretet-elv 

megvalósítására  törekszik  akár  a  művészi  szépség  feladásának  árán  is,  a  lényegi 

mozzanatokra redukált történelemképhez kapcsolódik, melynek eszkatologikus időhorizontját 

meghatározó  eseménye  Jézus  Krisztus  megtestesülése  és  passiója,  a  jelen  világ-  és 

létértelmezését  meghatározó  történés  pedig  a  második  világháború,  mely  személyes 

élményein  keresztül  nyilvánvalóvá  tette  a  költő  számára  jelenkorának  tragikus 

világtapasztalatát, az istenhiányt: „A negyvenötben összeomló Németországban elemi erővel 

született meg bennem a felismerés: ez az a föld, amit Isten elhagyott. Itt valóra vált Babits 

modern próféciája: az emberek elhagyták Istent, most Isten hagyja el a világot.”215

Pilinszky  krisztocentrikus  történelemszemléletének  hatása  egyértelműen 

megragadható  abban,  ahogy  a  költő  a  műalkotás  eredetét  és  rendeltetetését  értelmezi  az 

inkarnációban önmagát kiüresítő Krisztust végső mintául választva.216 Eszerint a művészet a 

bűnbeeséssel megromlott, testiségre hajló kreatúra-lét, az emberi inkarnáció helyreállítása, az 

édeni állapot visszanyerésére tett kísérlet: „Időben, térben, a testiség, az anyagiság kísértései 

közepett élő ember, tulajdonképpen sohasem valósul meg igazán koncentráltan. Szétszóródik 

a paradicsom utáni korszak földhözragadt talajtalanságában. Nos, a művészet mintha ennek az 

elveszett  megtestesülésnek  lenne  méterről  méterre  való  visszahódítása.  Egy  igazi  arckép 

mintha  a  megfestett  arc  isteni  mása,  Cézanne  almái  mintha  a  kerti  almának  isteni 

212 I. m., 182-183.
213 TOLCSVAI NAGY Gábor, Pilinszky János, i. m., 28-31.
214 PILINSZKY János, Válasz = TEC II., 234.
215 PILINSZKY János, „Miképpen mennyben, azonképpen itt a földön is” = TEC I., 61.
216 „Éppen az esendő, a lázadó Jézus Krisztus válhat az ember számára követendő mintává, s egyszersmind a 
művészet rejtetten leglényegibb tárgyává, amint magára ölti a végső emberi nyomorúságot; mintegy megfordítva 
az  azonosulás  logikus  rendjét,  megelőzve  és  »kötelezve«  az  ember  Krisztus-imitációját,  azt  a  magatartást, 
amelynek  művészi  reprezentációját  Pilinszky »evangéliumi  esztétikának« nevezi.” (SZÁVAI Dorottya,  A többi 
kegyelem. Pilinszky és Mauriac, Vigilia, 2000/7, 507-508.)
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koncentrátumai,  Van  Gogh  cipői  mintha  a  művész  valóságos  bakancsainak  beteljesítése 

volnának. Igen, nekem úgy tűnik, mintha a művészet a puszta egzisztálásból az beteljesülő 

realitásba,  világunk  nihiltől  föllazult  parcelláiról  a  megtestesülés  bizonyosságába 

kalauzolna.”217 Pilinszky művészetértelmezése ezen a ponton nyilvánvaló különbséget mutat 

Rónay  György  „katolikus  irodalom”-értelmezéséhez  képest.  Mert  amíg  Rónaynál  az 

embernek az eredendő bűn és az isteni kegyelem által meghatározott léthelyzete a katolikus 

irodalom antropológiai  alapját  adja  ugyan,  de  a  műalkotás  értelmezésében  (mint  a  bűnös 

újfajta ábrázolása) csak tematikus elemként tételeződik, addig Pilinszkynél ez a művészetnek 

a  befogadói  léttapasztalat  összefüggésében  meghatározott  ontológiai  státuszának 

elválaszthatatlan része, melynek értelemében a művészet a szentség szintjére emelkedik.

Pilinszky  tehát  úgy  értelmezi  át  a  katolikus  (vallásos)  irodalom  fogalmát,  hogy 

lebontja  azokat  a  határokat,  melyek  a szűkebb értelemben vett  vallásos,  vagy más  szóval 

szakrális  művészetet  a  profán  tematikájú  művészettől  elválasztotta:  „S  itt,  ezen  a  ponton 

tragikummal vegyes  reménykedéssel  kell  tudomásul  vennünk, hogy miközben a tematikus 

értelemben vett  vallásos  irodalom javarészt  csatát  vesztett,  a  látszatra  profán irodalomnak 

legfőbb gondja – amennyiben valódi irodalom – eredendően vallásos természetű.”218 Az én 

értelmezésben arról van tehát szó, hogy azt amit már Sík Sándor is megsejtett Egyetemesség 

és forma című tanulmányában, miszerint az irodalom autonómiájának jegyében lényegében 

nem lehet szabatosan katolikus irodalomról beszélni,219 Pilinszky éppen a művészetek vallásos 

eredetére vonatkoztatva értelmezte újra – igaz sokkal inkább Babits, mint Sík nyomán:  „ha 

egyszer  minden  művészet  valóban  vallásos  gyökerű,  vallásos  művészet  igazában  nem  is 

létezik, s legfőképpen vallásos irodalom nem, a szent szövegek közelségében.”220

Pilinszky  irodalomszemléletében  tehát  a  költői  szó,  mely  az  Isten  önközlésének 

csendje által megszólított kreatúra szava, mindig válasz az isteni Logoszra, de paradox módon 

közvetlenül  mégsem az isteni Logoszt célozza meg,  hanem sokkal inkább  - önnön stiláris 

mezítelenségében - hagyja szóhoz jutni Isten csendjét, hisz „minden beszéd legmélyén csönd 

lakik. Isten minden beszédet felülmúló csöndje, az a legfőbb és kimondhatatlan beszéd, mely 

szavainkban örökösen megtestesülni kíván, hasonlóképpen ahhoz, ahogy az ige testet öltött 

közöttünk.”221

***

217 PILINSZKY János, Egy lírikus naplójából, i. m., 171.
218 Uo.
219 Vö. SÍK Sándor, A katolikus irodalom problémájához, i. m., 15.
220 PILINSZKY János, A „teremtő képzelet” sorsa korunkban, i. m., 78.
221 PILINSZKY János, Néhány szó a szavakról = TEC II., 119.
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(A  fogalomhasználat  mai  lehetőségei)  Ha  ezek  után  a  jelen  irodalmi  horizontját 

vizsgáljuk,  azt  látjuk,  hogy  Isten  és  ember  viszonyát  a  kortárs  irodalom  is  újra  és  újra 

tematizálja, sőt arra is találunk példát, hogy a „katolikusnak lenni” kérdése válik a művészi 

önértelmezés egyik dimenziójává. Esterházy Péter a  Javított kiadásban a következőket írja: 

„Néhány  napot  mászkáltam.  Virágvasárnap  Rómában,  pápai  mise.  A  bíborosok  színes 

vonulása,  a  sok  ezer  hívő,  a  férfi  kórus  tiszta,  szárnyaló  hangja,  a  bazilika  lenyűgöző 

homlokzata,  hatalomnak, tudásnak, hagyománynak a letaglózó ereje, s középen az a ferde, 

beteg  kis  test,  a  pápáé,  amely  egyszerre  erősíti  és  egyensúlyozza  ezt  a  nagy  színházat. 

Szeretek Rómában lenni, úgy érzem, hogy katolikusnak lenni jelent valamit. Ott állva az j. e. , 

nem szívesen volnék itt  most protestáns. Illetve: hogy milyen nagy bátorság kellett és kell 

ezzel  bármikor  szembeszállni.  Mert  nem egy  elmeszesedett,  bürokratikus  hivatal  látszott, 

hanem sokkal inkább ennek a »verziónak«, ennek a katolikus ajánlatnak a komolysága.”222 

Mindemellett  Esterházy szövege egy másik nehézségre is rávilágít,  mégpedig arra, hogy a 

posztmodern irodalom ironikus írás- és olvasásmódja,223 s általában a posztmodern korszak 

metafizikaellenes  tendenciái  mennyiben  nehezítik  meg  a  katolikus  irodalom  központi 

problémáinak tematizálását.

Egy  másik  példa  rámutat  arra,  hogy  a  katolikus  irodalom  kérdésében  akár 

egzisztenciálisan is érintett költő a fogalom negatív konnotációi miatt hogyan húzódik vissza 

az önmeghatározás ilyen lehetőségétől. Vasadi Péter, akit Rónay László Isten nem halt meg 

című könyvében  a  magyar  keresztény líra  egyik  legjelentősebb alakjának nevez,224 arra  a 

kérdésre, hogy létezik-e katolikus költészet, s ha igen, akkor mi különbözteti meg a 20. század 

elejének didaktikus tanköltészetétől,  a következőt válaszolta: „Van katolikus költészet,  van 

olyan költészet,  amely annak mondja magát, de én ettől idegenkedem. (…) Amit katolikus 

költészetnek  nevezünk  Magyarországon,  az  valóban  a  katolikusok  módján  beszél,  de 

normálisan, a megnevezés szintjén, kisarányúan. Vagyis kérdéses tehetséggel, az egyetemes 

irányultság hiányával, tehát az a kérdés: katolikus-e? Mert attól még nem az, hogy áhítatos 

témákat ír meg. Mauriac nem írt áhítatos témákat. Hanem olyan emberekről írt, akikben a hit 

gyötrelmes  életben  van  jelen,  és  alapjaiban  nyugtalanította  bűnös  életüket.  De  hogy  a 

költészet megálljon a bűn, a bűnösség ábrázolásánál, és nem merjen továbblépni, egyáltalán, 

222 ESTERHÁZY Péter, Javított kiadás, Bp., Magvető Kiadó, 2002, 174.
223 A  Javított  kiadás következő  bekezdésének  utolsó  mondatai  nyilvánvalóvá  teszik,  hogy  az  önéletrajzi 
referencialitást előtérbe helyező szöveg nem függeszti fel az ironikus olvasásmód lehetőségeit: „A pápa alig bírja 
tartani magát, a nyelve sem forog rendesen. Olyan, mintha ő volna a világ közepe. Nézem a bíborosok arcát. 
Azért közöttük sincs kevesebb hívő, mint csak úgy az utcán.” (I. m., 175.)
224  RÓNAY László,  Isten nem halt meg. A huszadik századi magyar spirituális líra, Bp., Szent István Társulat, 
2002, 210.
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hogy egy költészet  nem merjen lépni,  az csőd. A költészetnek nincs határa,  annak el  kell 

jutnia  mindenhová,  ahová  elviszi  őt  a  hivatása,  a  lendülete,  mintegy  a  kötelező  kutatás 

mélysége. (…) A hit csak centrum lehet, de éppen azért, mert centrum, tehát a dolgok szíve, 

elrejlik.  Ahol mutogatja  magát,  ahol kirí,  ahol kiül  a testre  ez a szív,  ott  baj  van.  A szív 

elrejlik  és dobog. Tehát  voltaképpen a vallásos  sémákhoz vonzódó kifejezések költészete, 

talán nevezzük így, az idegen tőlem, az mindenképpen azt akarja bizonyítani, hogy ő milyen 

hites.  Ha kevésbé,  ha egyáltalán  nem akarna bizonyítani  semmit,  akkor  az lehetne.  Tehát 

általában ez a centrum vagy nincs jó helyen, és akkor megkérdőjelezhető az életereje is, vagy 

pedig nem alkalmas arra, hogy a tehetség híján képes legyen az egyetemességre. S a tehetség 

kérdése megkerülhetetlen a művészetben. (…) A költő valahol ott bolyong a világ szíve körül, 

azaz  (…)  a  leglényeg  közelében.  Jó  esetben  pedig  benne  van.  Ettől  kezdve  minden 

megnevezés, de az is, hogy milyen iskolához tartozik, másodrangú. Keresztény ihletettségű 

költészet van. S ez jó, vagy nem költészet.”225

Ha elfogadjuk tehát az irodalmi hermeneutikának azt az alaptételét,  mely szerint „a 

jelenkori  irodalmiság folyamatainak kiiktatása elvileg teszi  lehetetlenné bármely olyan  élő 

kérdés megfogalmazását, amely használható válaszra késztetné a hagyományt”,226 különösen 

fontosnak tűnhet a katolikus irodalom hagyományának újraértelmezése egy olyan integratív 

szemlélet  jegyében,  mely  a  kortárs  teológiák,  s  mindenekelőtt  a  magyar  és  világirodalom 

horizontváltásainak összefüggésében olvassa újra az egyes életműveket. Kérdés persze, hogy 

Pilinszky  költészetének  a  magyar  irodalom  későmodern  kánonjában  elfoglalt  előkelő 

pozíciója  s  hatástörténetének  jelentősége  mennyiben  járul  hozzá  ahhoz,  hogy  a  modern 

katolikus irodalom Síkkal és Harsányi Lajossal kezdődő történetére vonatkozó kérdést ma is 

meggyőző erővel feltehessük. Líratörténetileg mindazonáltal a Pilinszkyhez fűződő kapcsolat 

vélt  vagy valós  mozzanatainak  feltárása  helyett  sikeresebbnek tűnik  a  katolikus  líra  1945 

utáni történetében keletkezett  művek újraolvasása,  mely például Puszta Sándor,  vagy még 

inkább  Tűz  Tamás  költészetének  elemzése  során  be  tudja  mutatni  azt,  hogy  a  katolikus 

szellemiségű líra a későmodernség és a posztmodern magyar  irodalmának horizontjában is 

képes új és specifikus világtapasztalat releváns lírai artikulációjára.

Jelenleg azonban inkább úgy tűnik, hogy az ilyen egységesítő törekvésnek számolnia 

kell  azzal  a  súlyos  kanonizációs  nehézséggel,  mely  az  egyes  életműveket  az  „egyetemes 

magyar irodalom” másod- vagy harmadvonalába sorolja, s melynek következtében ezek az 

életművek  gyakran  mint  a  didaktikus  vallási  irodalom  vagy  egyfajta  epigonköltészet 
225 BENDE József, A Vigila beszélgetése Vasadi Péterrel, Vigilia, 2002/9. 704-705.
226 KULCSÁR SZABÓ Ernő, Az irodalmi modernség integratív történeti értelmezhetősége = K. SZ. E., Beszédmód és  
horizont. Formációk az irodalmi modernségben, [Bp.], Argumentum Kiadó, 1993, 8.
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aposztrofáltatnak. Rónay László a két világháború közötti katolikus líra történetét tárgyalva 

Rónay György és Pilinszky János életművét elkülöníti a papköltők vallásos költészetétől. Sík 

irodalomszemléletére  utalva  megjegyzi:  „Ennek  a  korábbi  elképzeléseknél  lényegesen 

nyitottabb  irodalomszemléletnek  jegyében  indult  el  a  hazai  vallásos  líra  új  nemzedéke,  s 

ennek az útnak legfőbb és legfontosabb jellemzőjévé az egyetemes magyar irodalomba való 

integrálódás igénye lett. Ezért sem volna helyes, hogy akár Rónay György, akár a negyvenes 

évek elején az Élet hasábjain indult Pilinszky Jánost a vallásos költők között tárgyaljuk.”227

Úgy tűnik tehát, hogy amíg például Pázmány prózájának hatástörténete az évszázadok 

során  az  irodalmiság  megváltozó  kritériumai  mellett,  a  17.  század  hitvitázó  irodalmának 

vallási-teológiai referenciáját felfüggesztve is meg tudta őrizni produktivitását, s a 20. századi 

próza modern228 és posztmodern229 történetében is újramondható hagyomány kezdetét jelenti, 

addig az, amit a magyar irodalom történetén belül modern katolikus irodalomnak nevezünk, 

ma  azok  számára  sem  jelent  folytatható  tradíciót,  akik  költészetük  szellemiségében,  s 

életpályájukon is szorosan kapcsolódnak a katolicizmushoz. Ez az ellentmondás akkor válhat 

feloldhatóvá, ha a magyar kultúra – s azon belül az irodalom – keretein belül megindul egy 

olyan  dialógus,  melyben  az  önmagukat  különböző  szellemi  örökség  követőinek  valló 

gondolkodók  –  jelenkorunk  társadalmi  és  politikai  ellentmondásain  felülemelkedve  – 

megpróbálják tisztázni annak a kulturális tradíciónak a mibenlétét, melyet katolikusnak, azaz 

egyetemesnek  neveznek.  Olyan  párbeszédről  van  tehát  szó,  melynek  szükségességét  a 

hetvenéves jubileumát ünneplő Vigilia programadó cikkében meghirdetett.230

227 RÓNAY László, Katolikus líra a két világháború között, i. m., 296.
228 „Pázmány Péter  közelebb  áll  hozzám, mint  bármelyik  más prózaírónk.  (…) Ő a  magyar  próza  atyja  és 
törvényhozója,  öntudatos  stílművész,  aki  már  a  XVII.  század  elején  becsüli  a  művészi  gondot,  inti  a 
prédikátorokat,  nehogy rögtönözzenek.  Mindig leírja  szentbeszédeit,  gyalulgatja  a mondatokat.  Elődje nincs, 
senki.” (KOSZTOLÁNYI Dezső, A magyar próza atyja, Nyugat, 1920/19-20, 914-915.)
229 „Magyar  mondat  van  – persze egypupú,  kétpupú,  idézem: sok,  idézet  vége  –,  van Kosztolányi  előtti  és 
Kosztolányi  utáni  mondat.  A  Kosztolányi  előtti  mondat  lehet  barokk,  és  akkor  Pázmányé,  mindenki  másé 
részhalmaz (többnyire nem is mondat), és nyelvújítás utáni; mondjuk a magyar mondat stációi, hevenyészve: 
Pázmány – Kemény Zsigmond – Kosztolányi – Ottlik – Satöbbi (enyhén önéletrajzi megjegyzés).” (ESTERHÁZY 
Péter, Arra gondoltam, hogy az le, Bp., ELTE Magyar Irodalomtörténeti Intézet, Anonymus, 1996, 11.) Balázs 
Géza Pázmány körmondatainak hatását Nádas Péter prózájában is kimutathatónak véli. (BALÁZS Géza, Pázmány 
Péter nyelve és stílusa mint új diszkurzustípus =  Pázmány Péter és kora,  szerk.  HARGITTAY Emil, Piliscsaba, 
Pázmány  Péter  Katolikus  Egyetem  Bölcsészettudományi  Kar,  2001,  340.  (Pázmány  Irodalmi  Műhely  – 
Tanulmányok 2.))
230 „Álmunk az, hogy ez a nyitottság egyszer egyetemessé tágulhat, a sokféleség pedig lassan olyan harmóniába 
rendeződhet,  amelyben  megférhetnek  a  maguk helyén  az  esetleg  idegenen  csengő,  disszonáns felhangok  is. 
Ehhez a következő lépés az lenne: a beérkező írások nemcsak egy helyütt, egy lapban kapjanak helyet, hanem 
»álljanak is szóba« egymással: alakuljon ki valódi párbeszéd köztük, egyfajta értelmiségi közgondolkodáshoz 
vezetve,  amelyben  egyetlen  kritérium  az  igazság  őszinte  keresése,  s  ennek  részeként  a  felismert  igazság 
elfogadása, tisztelete.” (Viglia. 2005/2, 84.)
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Katolikus irodalom – keresztény poétika

Az a tény, hogy Isten maga a Szó, vagy annak alkotója, hogy így vagy  

úgy Ő maga az írások szerzője, olyan meglepő és a keresztény hívő 

számára inkább félelmetes fölemelkedés által távolítja el tőlünk igen  

messzire e poétika forrását és titkát, amely egyben azt is eredményezi,  

hogy a keresztény poétika nem kerülheti el a Logosz vizsgálatát.

(Michael Edwards)

Katolicizmus a modernitás és a posztmodernitás korszakváltásaiban

(Az  újkori  gondolkodástörténet  horizontváltásai)  A  János-evangélium prológusát 

fordító  Faust  csak  negyedik  nekifutásra  találja  meg  a  számára  éppen  megfelelő 

interpretációját a λόγος komplex jelentésű fogalmának, s – ahogy Northrop Frye megjegyzi231 

– teológiailag így sem éppen korrektül adja vissza azt. A lét titkait kutatató ember, aki körül 

már  ott  köröz  a  kísértő,  saját  életösszefüggéseinek  kontextusában,  az  individuum 

szubjektivitása és a történelem objektivitása által meghatározott értelmezési mezőben próbálja 

újraértelmezni  az evangéliumi  szöveget.  Ahogy Bultmann mondja:  „A kérdést  magát  nem 

individuális  kívánalom  veti  fel,  hanem  maga  a  történelem,  melyben  minden  jelenség  – 

összetett  természetének  megfelelően  –  különböző  aspektusokat  kínál,  azaz  különböző 

irányokban tesz szert (helyesebben szólva tart igényt) jelentésre, s melyben minden értelmező 

személy – a történelmi életben ható motívumok sokféleségének megfelelően – szert tesz arra a 

kérdésfeltevésre, melyből a jelenség éppen hozzá szól.”232

Mivel  tehát  a  katolikus  irodalom  fogalmában  szereplő  „katolikus”  jelző  eleve 

valamilyen  vallási,  világnézeti  dimenzióját  sejteti  a  probléma  taglalásának,  ezért 

kikerülhetetlenné  válik  a  kérdés  történetileg  meghatározott  kontextusának  a  –  legalább 

vázlatos – áttekintése. Egész pontosan annak a fordulatnak az értékeléséről van szó, mely az 

újkor  hajnalától  fogva  az  európai  gondolkodás  alakulásának  a  keretét  adja,  s  melynek 

köszönhetően a vallásos világmagyarázat  helyébe a tudományos világmagyarázat lépett.  A 

tradicionális társadalmak, s így a középkor embere számára is Isten végső soron egyet jelent a 

valósággal vagy a valóság végső forrásával. Jóllehet a szakrális és a profán fogalma a római 

vallási gyakorlatból ered, mégis miután az antik világ panteizmusát az ókor végén felváltotta 
231 FRYE, Northrop,  Kettős tükör. A Biblia és az irodalom, ford.  PÁSZTOR Péter, Bp., Európa Könyvkiadó, 1996, 
55.
232 BULTMANN, Rudolf,  A hermeneutika problémája = Filozófiai hermeneutika. Szöveggyűjtemény, felelős szerk. 
MUNKÁCSY Gyula,  szerk.  CSIKÓS Ella,  LAKATOS László,  Bp.,  [ELTE]  1990,  109.  (A  Filozófiai  Figyelő 
Kiskönyvtára 4.)
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a  kereszténység  monoteizmusa,  vált  lehetővé  a  szakrális  és  a  profán  megkülönböztetése. 

„Csak a kereszténység álláspontján állva lehetett  a profanitásról  egy szigorúbb értelemben 

beszélni. Mert csak az Újszövetség démontalanította a világot úgy, hogy hely keletkezett a 

profán és a vallási általános ellentéte számára.” – írja Gadamer.233 Mindez persze jelentheti azt 

is, hogy jelenkorunk deszakralizált világa mintegy szükségszerűen a keresztény szakralitásból 

született,234 tény azonban, hogy ma a szentről vagy Istenről beszélni már közel sem annyira 

magától  értetődő,  noha  a  „modern  kor  vallástalan  embere,  ha  akarja,  ha  nem,  a  homo 

religiosus viselkedésformáit,  hiedelmét  és  nyelvezetét  viszi  tovább  –  miközben 

deszakralizálja  és megfosztja őket eredeti  jelentésüktől.”235 Ez a változás,  mely az európai 

civilizáció történetében az újkor hajnalától  kezdve végbement,  nemcsak azt  eredményezte, 

hogy a természettudományok fejlődésével a teológia a tudományosság marginális pozíciójába 

szorult, hanem azzal a nyilvánvaló következménnyel is járt, hogy a vallásosság, vagy legalább 

is  annak tradicionális  formája,  általában kiszorulóban van az európai  ember  világából.  Ez 

persze nem jelenti azt, hogy a vallásosság különböző formái tudatosan vagy tudattalanul – 

ahogy erre az Eliade-idézet is utalt – ne lennének jelen, vagy ne alakítanák világunkat ma is, s 

a mai ember ne lenne fogékony befogadó bizonyos vallási témák iránt. 

A  kérdés  tárgyalása  azonban  nem  zárulhat  le  a  premodern-modern  korszakváltás 

taglalásával, mely persze tagadhatatlanul nagy jelentősséggel bír a Nyugat és a katolicizmus 

történetében is. A felvilágosodást követően, melyet gyakran azonosítanak a modernitással,236 

illetve annak kezdetével, jelentős változások bontakoztak ki az európai kultúrában: „Modern 

az a világkorszak – írja Vajda Mihály –, amelyben az európai emberiség – Nietzschével és 

Heideggerrel  szólva  –  már  megölte  az  Istent,  hogy  magát  tekintse  Istennek:  ez  a 

felvilágosodás  korszaka.”237 A  modernség  azonban  bármennyire  radikálisnak  tűnik  is  a 

premodernnel  való  szakításában,  bizonyos  szempontból  mégis  a  több  mint  kétezer  éves 

európai hagyomány örököse maradt, nemcsak mert Isten létének állítása és újkori tagadása 

lényegében ugyanabban a metafizikai horizontban tételeződött, hanem azért is, mert újraírva 

bár, de továbbvitte azt a teleologikus, linearizált történelemszemléletet, mely a kereszténység 
233 GADAMER, Hans-Georg, Igazság és módszer. Egy filozófiai hermeneutika vázlata, ford. BONYHAI Gábor, Bp.,
 Osiris Kiadó, 20032, 180. (Sapientia Humana)
234 ELIADE, Mircea, A szent és a profán. A vallási lényegről, ford. BERÉNYI Gábor, Bp., Európa Kiadó, 1987.
235 ELIADE, Mircea, Misztikus születések. Tanulmányok néhány beavatástípusról, ford. SALY Noémi, Bp., Európa 
Könyvkiadó, 1999, 249.
236 Ez az álláspont olvasható ki az alább idézendő Vajda Mihály-szövegből is. Felvilágosodás és modernség 
azonosítása azonban nem minden filozófus álláspontjával esik egybe. „Én azok közé tartozom, akik úgy vélik, 
hogy a felvilágosodás és a modernitás nem azonosak. Az univerzalista totalitárius rendszerek – mint  a náci 
Németország és a Szovjetunió – nagyon is modernek voltak.” – írja Heller Ágnes egy posztmodernről  szóló 
írásában. (HELLER Ágnes, Mi a posztmodern – húsz év után, Alföld, 2003/2, 8.)
237 VAJDA Mihály,  A posztmodern  Heidegger =  V.  M.,  A posztmodern  Heidegger,  T-Twins  Kiadó,  Lukács 
Archívum, Századvég Kiadó, 1993, 9.
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felfogását  is  jellemzi.  A  modernitás  nagy  elbeszéléseinek  totalitás-igénye  megőrizte  a 

korábbról  örökölt  metafizikai  perspektívát,  melyek  detotalizációjára  és  a  metafizikai 

hagyomány destrukciójára majd a posztmodern vállalkozik.

Egyrészt tehát arról van szó, hogy az újkori episztémé lehetetlenné tette a középkor 

világképének  és  gondolkodásának  centrumában  lévő  Isten  fogalmának  tudományos 

újraértelmezését.  A  középkor  metonimikus  nyelvi  szakaszában  Frye  szerint  a  nyelv 

individualizálódik, belső gondolatok és eszmék kifejezőeszköze lesz, így a szubjektum és az 

objektum elválik egymástól, a gondolkodás egy természetin túlnyúló transzcendens rend felé 

irányul. Ez a metonimikus nyelv tehát alapvetően analogikus, hisz az önmagán túli valóságot 

utánozza.  Az  a  tökéletes  valóság,  melyre  minden  nyelvi  analógia  irányul,  az  egy  és 

transzcendens  Isten.  A harmadik  szakaszban  a  nyelv  a  természet  objektív  rendjét  írja  le, 

bizonyos értelemben ez visszatérést jelent tehát a természet rendje és a szavak rendje közti 

közvetlen  kapcsolathoz,  mely  Frye  szerint  a  metonimikust  megelőző  metaforikus  nyelvi 

szakaszt  jellemezte,  s  egyben  szembenállást  is  jelent  a  metonimikus  nyelv  transzcendens 

távlataival. A leíró szakasz eszménye a korábbi deduktív gondolkodással szemben az induktív 

megfigyelésekre alapozott tudomány, melyben a valóság kritériuma a természet rendjén belüli 

érzéki  tapasztalat.  Ennek  következtében  az  Isten  szó  elveszítette  korábbi  egységesítő  és 

központi  szerepét.  „A  XVI.  századi  csillagászat  hatására  –  írja  Frye  –  a  mitológiai  tér 

elszakadt  a  tudományos  tértől,  a  XVIII-XIX.  századi  geológia  és  biológiai  hatására  a 

mitológiai idő a tudományos időtől. Mindkét fejlemény hozzájárult ahhoz, hogy Isten fogalma 

kiessen a tér és az idő világából, akár csak hipotézisként is.”238

Másrészt viszont, ha nem akarjuk figyelmen kívül hagyni az értelmezői pozíciónkat is 

meghatározó  jelenkori  világtapasztalatunkat,  számolnunk  kell  a  modern-posztmodern 

korszakváltással  is.  Noha  a  posztmodern  fogalmának  számtalan,  egymásnak  gyakran 

ellentmondó értelmezései születtek,239 mára úgy tűnik elfogadottá vált az az álláspont, mely 

szerint  a  „posztmodern  nem  a  végnapjait  élő,  hanem  az  állandóan  születőben  lévő 

modernizmus állapota”,240 azaz annyiban mégis eltér a modernizmustól, hogy másként tekint 

arra,  amit  modernnek  nevezünk:  „Leegyszerűsítve  azt  mondhatnám,  hogy  a  modernség 

modernista értelmezését a modernség posztmodern értelmezése váltja fel, tehát, hogy másként 

238 FRYE, Northrop, Kettős tükör , i. m., 96, 50-51.
239 A posztmodern fogalmának különböző értelmezéseiről:  BERTENS,  Hans,  A posztmodern Weltschaunung és  
kapcsolata a modernizmussal. Bevezető áttekintés, ford. KÁLMÁN C. György = A posztmodern irodalomtudomány 
kialakulása. Szöveggyűjtemény,  szerk.  BÓKAY Antal,  VILCSEK Béla,  SZAMOSI Gertrúd,  SÁRI László,  Bp.,  Osiris 
Kiadó, 2002, 20-48.
240 LYOTARD, Jean-François,  Mi a posztmodern?, ford.  ANGYALOSI Gergely =  A posztmodern irodalomtudomány 
kialakulása, i. m., 18.
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látjuk önmagunkat.”241 Lyotard A posztmodern állapot című írására hivatkozva azt a változást, 

mely a 20. század ötvenes-hatvanas éveitől kezdve a nyugati kultúrában végbemegy, szokás 

úgy értelmezni  mint  a modernitás  nagy elbeszéléseinek a detotalizációját.  Vajda Mihály a 

következőképpen  foglalja  össze  ennek  a  változásnak  a  leegyszerűsített  lényegét:  „A 

posztmodern  nem  a  modern  tagadása,  hanem  csupán  univerzális  érvényességének 

megkérdőjelezése. Nem a felvilágosodás racionalizmusa az egyedül érvényes. Mellette, azt 

kiegészítően vagy korlátozóan, más világmagyarázatok is érvényesek lehetnek. Aki úgy véli 

például, hogy a tudomány az egyedül érvényes világértelmezés, az a modernitás álláspontját 

képviseli. Aki a tudományt hamis világmagyarázatnak tekinti, az premodern állásponton áll. 

Aki viszont azt állítja, hogy a kétségtelenül érvényes tudományos világértelmezés mellett más 

világmagyarázatok is lehetségesek, az már a posztmodernet képviseli.”242

***

(A katolicizmus központi kérdéseinek mai értelmezhetősége) A továbbiakban röviden 

arra kell még választ kapnunk, hogy mit jelent jelenkorunk szellemi állapota a katolicizmusra 

nézve? Első pillantásra úgy tűnik, ebből a nézőpontból tekintve válságot, a dekadencia új, s 

talán minden eddiginél sötétebb korszakát. Csak néhány „fenyegető” jellegzetességét emelem 

ki a posztmodernnek: a nagy elbeszélésekkel szembeni bizalmatlanság természetesen érinti a 

kereszténység  grand recit-jét is; az emberi  végesség radikális  elgondolása és a történelem 

célra  irányultságának,  értelmének  tagadása;  a  posztmodern  pluralizmus  és  relativizmus;  a 

posztmodern immanentizmusa s mindazok a tendenciák, melyek a hagyomány felforgatására 

(dekonstrukciójára) irányulnak. A bibliaértelmezés korábbi teológiai hagyományával szemben 

a posztmodern olvasásmód eleve tagadja az egyedül érvényes abszolút jelentés lehetőségét. 

Egyesek elvetik a bibliai szövegek implicit értelmét (Harold Bloom, Frank Kermode), mások 

Istent  puszta  narratívaként  fogják  fel,  ami  a  későmodern  ember  számára  már  nem mond 

semmit (Thomas Altzier), vagy eleve tagadják bármiféle teológiai rendszer megalkothatóságát 

(Mark Taylor).243

„A  keresztény  ember  nem  válhat  relativistává.  Akik  megkísérlik,  azoknak  semmi 

esélyük a sikerre. S végül is meg lehet nekik bocsátani! Még a »leküzdhetetlen tévedésnél« is 

jobb mentségük van, az,  amit  Baudelaire  »bikahomlokú butaságnak« nevez.”244- írja egyik 

241 HELLER Ágnes, Mi a posztmodern – húsz év után, i. m. 5.
242 VAJDA Mihály, A posztmodern Heidegger, i. m. 9.
243 A  téma  részletes  áttekintése:  FRIDA Balázs,  Textualitás.  Az  értelmezés  posztmodern  paradigmája  és  az  
antropológia – a vallás kontextusában =  Antropológia és irodalom. Egy új paradigma útkeresése, szerk.  KISS 
Noémi, BICZÓ Gábor, Debrecen, Csokonai Kiadó, 2003, 131-152.
244 MARITAIN,  Jacques,  A garonne-i  paraszt.  Egy  öreg  laikus  töprengése  napjaink  kérdésein,  ford.  TURGONYI 
Zoltán, [Bp.], Szent István Társulat/ Kairosz, 1999, 132.
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utolsó írásában Jacques  Maritain  a  II.  Vatikáni  zsinat  eredményeit  elemezve.  A katolikus 

egyház  történetében  éppen  ez  a  zsinat  volt  az,  mely  –  egyes  értelmezések  szerint  – 

megvalósította az egyház „posztmodern fordulatát”245 azzal, hogy az egyházon belül, valamint 

a más vallású és más kultúrájú emberekkel szemben a megértés, a párbeszéd elvét írta elő a 

katolikusok számára. Másrészt az is nyilvánvaló, hogy – mint minden korban – jelenkorunk 

változásai ma sem hagyják érintetlenül az egyházat és a hívő embert, gondoljunk itt arra, hogy 

például  az  egyház  is  él  a  kor  adta  lehetőségekkel,  az  információtechnológiai  fejlődés 

eredményeként  kifejlesztett  új  kommunikációs  és  tömegkommunikációs  eszközökkel,  sőt 

teológiájában is elmozdulás figyelhető meg a neotomista metafizika merev kategóriáitól.246 A 

modernség „forradalmai” után az egyház világban betöltött szerepe oly módon változott meg, 

hogy ma minden korábbinál indokoltabbnak tűnhet a kereszténység történetének kezdeteire 

való  (nem  veszélytelen)  önreflexív  visszatekintés,  hisz  a  mai  világ  sok  szempontból 

hasonlóságot mutat a válságba jutott Római Impérium világával. A kérdés - ami továbbra is 

válaszra  vár  -,  hogy  hogyan  nyerheti  vissza  a  megváltozott  körülmények  között  a 

kereszténység kezdeti  dinamizmusát,  mennyiben képes az új világban megőrizni a  semper 

reformnada eccleasia eszményét.

Másik oldalról vizsgálva a kérdést persze úgy tűnik, a keresztény hagyomány mint az 

európai kultúra konstitutív része nem szűnt meg ma sem élő hagyományként létezni. Nemcsak 

arról van ugyanis szó, hogy a vallási élet számos eleme, szokások, nyelvi fordulatok ma is 

élnek, ma is használatosak, s nem csak a kultúra „alacsonyabb” szintjein. A kereszténység 

évezredeken át közvetített hagyománya, vagy más szóval az ún. „keresztény kultúra” az, ami 

tartalmas jelentéssel képes megtölteni az „Isten” szót azok számára is, akik önmagukat nem 

hívőként  definiálják,  s  ennek  révén válik  értelmezhetővé  a  nyugati  civilizáció  emberének 

számára Isten létezésére vonatkozó kérdés is: „Ha az ateista is érti a kérdést, noha miként véli, 

egzisztenciálisan nem érintett  a kérdést  megelőző fenomén jelentkezésében, akkor ennek  - 

egyebek között – az az oka, hogy az őt hordozó és sok tekintetben meghatározó kultúrában 

már  olyan  mély  nyomot  hagyott,  vagy  ma  is  folyamatosan  megújul  a  kérdést  kiváltó 

egzisztenciális érintettség, a közeliség, hogy a kérdés a kultúra szellemi tartalékai alapján is 

értelmes. Ekkor a kultúra szelleméből, történelmi tapasztalatából - örökségéből – táplálkozik a 

kérdés  értelmessége,  amit  az  is  észlel,  illetve  mint  kulturális  örökségben az is  részesedik 

benne,  aki  önértelmezésében  híján  van  az  egzisztenciális  vonatkozásnak.  Az  ateizmus 

lehetőségi  föltétele  szükségképpen  valamiféle  istenközelség,  ami  ha  elveszíti  is  egykori 

245 PATSCH Ferenc, Totalitás és fragmentáció. Mit jelent a „posztmodern”?, Vigilia, 2004/5, 346.
246 I. m., 346.
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elevenségét, továbbra is jelen lehet gondolati-szellemi-nyelvi formában. – Talán ez az egyik 

lehetséges értelme a »keresztény kultúra« kifejezésnek.”247

***

(Az  irodalom  szerepe)  A  fentebb  röviden  vázolt  alakulását  a  nyugati  szellem 

történetének azért fontos szem előtt tartani, mivel körülírja azt a szellemtörténeti környezetet, 

melyben  a  katolikus  irodalomról  beszélni  tudunk.  Hiányos  lenne  azonban  ez  a  bevezető 

számvetés,  ha nem ejtenénk szót az irodalom más diskurzusok között  betöltött  szerepéről. 

Először  is  látni  kell  azt,  hogy az  irodalom helyzete  is  jelentősen  megváltozott  az  utóbbi 

kétszáz  évben.  Gadamer  szavaival:  „Meggyőzően  hangzik,  hogy  a  művészet  egy  olyan 

korban, amikor erős legitimáció ágyazta bele a környező világba, magától értetődő integrációt 

teremtett a közösség, a társadalom, az egyház és az alkotó művész önfelfogása között. A mi 

problémánk  éppen az,  hogy ez  a  magátólértetődés  és  vele  együtt  az  átfogó  önértelmezés 

közössége már a 19. században megszűnt.”248 Az is nyilvánvaló továbbá, hogy az irodalmi 

szöveg, amennyiben eltér  más nyelvi megnyilatkozásoktól,  képes arra, hogy „kijátssza” az 

adott korszak uralkodó episztéméjének igazságra vonatkozó ítéletét: „Márpedig az egész XIX. 

századtól  mostanáig  –  Hölderlintől  Mallarméig  és  Antonin  Artaud-ig  –  az  irodalom csak 

annyiban  létezett  autonóm  módon,  csak  annyiban  vált  le  minden  más  nyelvről  teljes 

határozottsággal, amennyiben egyfajta »ellendiskurzust« alkotott, ekképp térve vissza a nyelv 

reprezentáló  vagy  jelölő  funkciójától  a  XVI.  század  óta  elfeledett  nyers  létéig.”249 Ez  a 

„visszatérés”  magában  hordozza  annak  lehetőségét  is,  hogy  az  irodalom  a  maga 

diskurzusában  napjainkig  újra  és  újra  tematizálja  és  értelmezze  –  természetesen  minden 

dogmatikai kötöttség nélkül (is) – az embernek a maga egzisztenciális tapasztalatából kiinduló 

s az Istenre, a transzcendensre vonatkozó kérdését.250

Ha tehát elfogadjuk, hogy a „pusztán informatív vagy célhoz kötött beszédtől a költői 

szó abban a mértékben válik  el,  amennyire  a szöveg értelme eloldódni  képes szerzőjének 

intenciójától  és  egyben  egy  beszédszituáció  pragmatikai  korlátozásától,  és  ezáltal  olyan 

szemantikai autonómiához jut, amely még a későbbi befogadó pillantását is képes a költői 

helyzetnek  alkalmiságától  egy  másként  látott  világ  jelentésgazdagságára  irányítani”251, 

247 GÁSPÁR Csaba László, A gondolkodás zarándoklata. Az istenbizonyításról, Vigilia, 2002/8, 600.
248 GADAMER, Hans-Georg, A szép aktualitása, i. m., 16.
249 FOUCAULT, Micheal, A szavak és a dolgok, ford. ROMHÁNYI TÖRÖK Gábor Bp., Osiris Kiadó, 2000, 63-64.
250 Azt, hogy a kereszténység központi kérdései hogyan jelennek meg a modernség szellemi kontextusában, s 
hogy ebben milyen szerepet játszik a vallásos vagy biblikus ihletésű irodalom vizsgálja Túl a nihilizmuson? című 
tanulmányában  Szabó  Ferenc.  Írásának  konklúziója  kettős:  egyrészt  a  Sartre-i  nihilizmuson  túllépő  európai 
gondolkodásnak a vallásos problémákra való újabb fogékonyságát prognosztizálja, másrészt viszont a biblikus 
ihletésű líra kiapadását állapítja meg. (SZABÓ Ferenc,  Túl a nihilizmuson? Mai irodalom és kereszténység = SZ. 
F., Napfogyatkozás. Kereszténység és modernség. Eszmetörténeti tanulmányok, Róma, 1991, 311-331.)
251 JAUSS, Hans-Robert, Horizontszerkezet és dialogicitás, i. m. 300.
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kevésbé  válnak  fontossá  számunkra  azok  az  értelmezési  kísérletek,  melyek  a  katolikus 

irodalmat  mint  hívő katolikusok által  alkotott  művek sajátos csoportját  határozzák meg,252 

vagy a fogalom értelmezését szigorúan a művek tematikájához kötik.253

Egy keresztény poétika lehetősége és a logocentrikus hagyomány

(A keresztény  logocentrizmus eredete)  A görög nyelvű  újszövetségi  szövegek több 

helyen is használják a λόγος kifejezést, s minden esetben valamilyen beszéddel kapcsolatos 

kifejezést  jelölnek  vele.  A  λόγος  Hérakleitosztól  származtatott  filozófiai  fogalmának 

keresztény  átértelmezését  azonban  Szent  János  apostol  írásai,  mindenek  előtt  az 

evangéliumhoz  írt  prológus,  valamint  az  első  levél  egy részlete  (1Jn  1,1)  és  a  Jelenések  

könyvének 19. fejezete, illetve az ezekhez a szövegekhez írt kommentárok végzik el. Ha meg 

akarjuk határozni, hogy mit jelent, mire, pontosabban kire vonatkozik János λόγος-a, könnyen 

választ kaphatunk az evangélium előszavából: „S az Ige testté lett, és közöttünk élt. Láttuk 

dicsőségét, az Atya Egyszülöttének dicsőségét, akit kegyelem és igazság tölt be.”254 A testté 

lett  Logosz,  amit  a  különböző  bibliafordítások  a  szó  eredeti  értelméhez  közel  álló 

kifejezéssel255 fordítanak,  nem  más,  mint  Jézus  Krisztus,  a  második  isteni  személy. 

Figyelembe véve azonban a logosz görög filozófiában előforduló igen sokrétű jelentését  – 

mely meghatározó volt a hellenizált szellemi életben a János-evangélium írásának, valamint 

az  első  kommentárok  születésének  idejében  –,  s  a  második  századtól  születő 

bibliamagyarázatok  dogmatikai  problémáit,  valamint  azt  a  tényt,  hogy  a  Szentháromság 

misztériumára  vonatkozó teológiai  magyarázatok  a kezdetektől  fogva összekapcsolódtak  a 

nyelv  problémájával,  a  logosz  krisztológiai  átértelmezésének  nagy  jelentőséget  kell 

252 „Innen származik annak az irodalmi mozgalomnak az eredetisége, amely bennünket itt foglalkoztat: olyan 
írókkal  van dolgunk,  akik először is  jó hívők, akik tanultak a prédikációból és a theológiai  könyvekből,  és 
beilleszkednek az Egyház életébe a szentségek vétele révén.” (CALVET, Jean, A francia szellemi megújulás okai = 
Új francia katolikus írók antológiája, i. m., 12-13.)
253 „Mit jelent az, hogy a »katolikus« irodalom? Ezt a kérdést nem lehet egyszerűen megválaszolni, de a kérdés 
összetettsége  megvilágító  jellegű  lehet.  Nem elég egyszerűen  azt  mondani,  hogy a  katolikus  irodalom az  a 
valami, amit katolikusok írtak, habár  amit az amerikai  katolikusok írtak nagyon is érdekes lehet  számunkra. 
Szintén nem elég egyszerűen beleérteni ebbe bármit, ami tartalmaz valami azonosíthatóan katolikus keretet vagy 
témát,  mert  az  kizárna  olyan  alkotásokat,  amelyek  nem  említenek  papokat  vagy  szentségeket,  de  mélyen 
katolikusak azon a módon, ahogyan az emberi természetet vagy a teremtett valóságot ábrázolják.” (CADEGAN, 
Una M., US. Catholic Literature, i. m.)
254 A bibliai idézetek a Szent István Társulati bibliafordításból származnak.
255 Szent Jeromos  Vulgataja a λόγος-t Verbumnak fordítja, hasonlóan a magyar fordítások (Károli és Káldi is 
egyaránt)  az  eredeti  kifejezést  Igeként  interpretálják.  Az  angol  nyelvű  fordításban,  valamint  Luther 
bibliafordításában a Szó jelentésű Word, illetve Wort található.
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tulajdonítanunk  nemcsak  a  fogalom  történetében,  hanem  az  európai  gondolkodás  nyelv-

fogalmának alakulásában is.256

***

(Heidegger λόγος-interpretációja) Heidegger az 1927-ben publikált  Lét és időben a 

jelenvalólét  fenomenológiai  analízisének  bevezetőjében  a  fenomenológia  mint  a 

fenoménekről  szóló  tudomány  módszerének  magyarázatakor  Platón  és  Arisztotelész 

szövegeire  alapozva  értelmezi  a  kifejezés  alkotórészeként  szereplő  s  beszéd  alapjelentésű 

logosz fogalmát. Az ő számára is a kiinduló probléma az, hogy egy alapos interpretáció olyan 

jelentéseket hozhat a felszínre, melyek megvilágítják ugyan a fogalom összetettségét, de ez 

egyben a szó „sokrétű és önkényes” értelmezésének a veszélyét is magában hordozza, s ennek 

köszönhetően a filozófiatörténet során született különböző interpretációk legtöbbször elfedik a 

logosz mint beszéd valódi jelentését.257 Heidegger következőképpen teszi fel a kérdést: „A 

λόγος-t  észnek,  ítéletnek,  fogalomnak,  definíciónak,  alapnak,  viszonynak »fordítják«,  azaz 

mindig értelmezik. De hogyan képes a »beszéd« önmagát úgy modifikálni, hogy a λόγος a 

felsoroltak  mindegyikét  jelentse,  méghozzá  a  tudományos  nyelvhasználaton  belül?”258 A 

logosz alapjelentéséből kiindulva a fogalom görög jelentését oly módon bonthatjuk ki, hogy a 

logoszt  úgy  értelmezzük,  mint  „ami  nyilvánvalóvá  teszi  azt,  amiről  a  beszédben 

»beszélnek«”.259 A  továbbiakban  tehát  a  logoszt  mint  apofantikus  beszédet  értelmezi,  s 

rámutat  a  fogalom azon jelentésrétegeire,  melyek  lehetővé  teszik a  szó észként,  alapként, 

rációként, illetve vonatkozásként és viszonyként való értelmezését.260

Heidegger 1935-ben Bevezetés a metafizikába címen tartott előadássorozatot, melyben 

ismét  visszatért  a  logosz  problémájához,  a  Lét  és  időben  leírt  értelmezéshez  képest  a 

fogalomnak  egy  eredendőbb  jelentését  tárta  fel,  mivel  interpretációját  Hérakleitosz 

töredékeinek  elemzésével  kezdte.  Ezekben  az  előadásokban  a  Platón  előtti  görögség 

gondolkodásában keresi  lét  és gondolkodás szétválásának okát,  melynek következménye  a 

nyugati filozófiában szerinte meghatározó jelentőségű volt, hiszen a későbbi évszázadokban 

megakadályozta a létre történő közvetlen rákérdezést. Kérdése a következő: „Miképpen tesz 

szert a λόγος mint ész és értelem a lét feletti uralomra a görög filozófia kezdetén?”261

256 „Van azonban egy gondolat, mely nem görög eredetű, s jobban biztosítja a nyelv létének jogait, úgyhogy az 
európai  gondolkodás  nyelvfeledettsége  nem  válhatott  teljessé.  Ez  az  inkarnáció keresztény  gondolata.” 
(GADAMER, Hans-Georg, Igazság és módszer, i. m., 463.)
257 HEIDEGGER, Martin,  Lét és idő, ford.  VAJDA Mihály,  ANGYALOSI Gergely,  BACSÓ Béla,  KARDOS András,  OROSZ 
István, Bp., Osiris Kiadó, 20012, 49. (Sapientia Humana)
258 Uo.
259 Uo.
260 I. m., 51.
261 HEIDEGGER, Martin, Bevezetés a metafizikába, ford. VAJDA MIHÁLY, [Bp.], Ikon Kiadó, é. n. [1995.], 64. (Matúra 
Bölcselet 5.)
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A  Lét  és  időben  még  beszéd  alapjelentésű  logoszt,  ebben  az  írásában  ’gyűjtés’, 

’gyűjteni’  alapértelemben  használja.  Noha  rendszerint  Hérakleitosz  logoszát  mint  azt  az 

univerzális  princípiumot  szokták  értelmezni,  ami  élteti  és  kormányozza  a  világot,  s  amit 

általában a tűzzel  azonosítanak,  Heidegger megközelítése más.  Ő a létként  értett  φύσις  és 

λόγος  egységét  feltételezi  a  görög  gondolkodás  kezdetén.  A  φύσις  mint  lét  a  felnyíló 

működés, mely a létesüléssel szemben az állandóság, az állandó jelenlét. Ennek megfelelően a 

λόγος-t Heidegger „állandóan magában működő, eredendően gyűjtő összeszedettségként”262 

értelmezi,  mely  magának  a  lét  hangját  meghalló,  azaz  hallón  követő  létezőnek  az 

összeszedettsége. Az 5. töredék értelmezése kapcsán rámutat arra is, hogy Hérakleitosznál a 

λόγος még nem azonos, sőt éppen ellentétben áll az elhangzó emberi beszéddel.263 Az állandó 

összegyűjtöttségként, azaz a létező magában álló összeszedettségeként értett λόγος maga a lét, 

tehát φύσις és λόγος ugyanaz. Noha Heidegger szerint a λόγος lényegileg más, mint a beszéd, 

mégis az így értett λόγος lesz a mondás és a hallás helyességének az alapja, de még nem 

abban az értelemben, ahogyan a Platón utáni filozófiában, hanem annyiban, amennyiben a 

nyelvi hangzás szóvá válásának a feltétele a léttel  azonos logosz megnyílása.  Hérakleitosz 

szövegeinek értelmezése rámutat továbbá arra is, hogy a 19. töredékben a „sem a halláshoz 

nem értenek, sem a beszédhez” részlet úgy értelmezhető, hogy a lét hangjának meghallására 

nem képes mindenki, csak a költők és gondolkodók. Ez az interpretáció egyrészt előrevetíti a 

kapcsolatot  Hérakleitosz  és  Platón  filozófiája  között,  hisz  Platón  is  kiemelt  szerepet  szán 

államában az ideákat közvetlenül szemlélni tudó filozófusoknak, másrészt rávilágít a költészet 

szerepének kitüntetettségére a létértelmezés további menetében és a heideggeri filozófiában 

is.  A  továbbiakban  ugyanis  Heidegger  a  parmenidészi  szövegek  értelmezése  mellett  az 

Antigoné első kardalának elemzésével mutatja be azt, hogy lét és gondolkodás elválása, mely 

a „nagy kezdet kezdeti végeként”264 meghatározott platóni és arisztotelészi filozófiában válik 

véglegessé, hogyan megy végbe: „(…) már Platónnál és Arisztotelésznél elkezdődik a λόγος 

meghatározásának a hanyatlása, ami által lehetővé válik a logika. Azóta, azaz két évezred óta, 

ezek a λόγος, άλήθεια, φύσις, νοειν és ίδέα között fennálló vonatkozások el vannak rejtve és 

el  vannak  fedve  az  érthetetlenben.”265 A  kezdetben  a  történelmi  ember  lényegének 

szükségszerűségeként értett logosz a nyelv lényegévé és a beszéd nevévé válik, s később a 

helyesség  értelmében vett  igazság  helye  lesz,  s  megfordítva:  az  igazság  a  logosz helyévé 

válik.
262 I. m. 66.
263 Ez az ellentét a belső beszédként, gondolatként vagy Isten szavaként értett keresztény Logosz és az elhangzó 
emberi beszéd között is megfigyelhető.
264 I. m. 90.
265 I. m. 86.
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A  logosz  fogalma  visszatér  a  későbbi  századok  görög  filozófiájában  is.  A 

sztoikusoknál már egyfajta vallási jelentést is kap, mivel az Isten mint logosz szpermatikos 

jelenik meg, melyből minden kifejlődik, s mely áthatja az egész világot, ő a világmindenség 

legfőbb  irányítója,  az  ellenállhatatlan  erő  és  a  kikerülhetetlen  törvény,  melynek  az  egész 

univerzum  engedelmeskedik,  s  melyet  minden  értelmes  ember  készségesen  követ.  Az 

alexandriai  platonikusok  ismét  átértelmezik  a  logosz-tant,  náluk  már  nem  mint  valami 

immanens  szükségszerűség  jelenik  meg,  hanem  mint  közvetítő  erő,  amely  által  a 

transzcendens Isten a világot irányítja.

***

(Lét és logosz a keresztény gondolkodásban) Ha a kereszténység logosz-fogalmának 

előzményeit keressük, akkor nemcsak a görög filozófiát kell megvizsgálnunk, hanem azt is, 

hogy mit jelent ez a fogalom a zsidó gondolkodásban. A logosz az Ószövetségben mint Isten 

szavának teremtő aktivitása jelenik meg,  elsősorban a  Genezisben, de más könyvekben is. 

Másrészt a rabbinista hagyományban gyakran a Szó (Memra) Jahve neve helyett található, ez 

tehát  magyarázata  lehet  Szent  János fogalomhasználatának is.  A töredékekben fennmaradt 

alexandriai zsidó filozófusok munkái után Philon volt az, aki részletesen foglalkozott a logosz 

fogalmával,  s  akinek  a  hatása  közvetlenül  is  érvényesülhetett  már  a  János-evangélium 

megírásakor is, illetve a második század ókeresztény íróinak kommentárjaiban. Philón logosz-

tana azonban önmagában is sokrétű, az egyes szövegrészletekben jórészt attól függ a fogalom 

magyarázata, hogy milyen filozófiai hagyományból merít a szerző. Ha a zsidó hagyományra 

támaszkodik, akkor a logosz Isten teremtő szavát jelenti, máskor mint Isten kinyilatkoztatását 

értelmezi,  melyet  a  Szentírásban  Jahve  angyala  képvisel.  Gyakran  azonban  a  platonista 

koncepcióra támaszkodva a logoszt úgy értelmezi, mint az ideák teljességét és a megérthető 

világot. Előfordul az is, hogy a sztoicizmus tanítását követi, s a logoszt a világot fenntartó és 

átható erő és törvény értelmében használja. Mindezekkel együtt Philón logosza úgy jelenik 

meg, mint közvetítő Isten és a világ között, amin keresztül Isten teremti és kormányozza a 

világot, és amin keresztül az ember megismeri Istent és imádkozik hozzá.266

Ezek a görög és zsidó filozófiai és vallási logosz-koncepciók, valamint a korban ható 

zsidó-keresztény gnózis267 voltak azok, melyek a János-evangélium prológusában, valamint a 

Jelenések  könyve 19,13-ban  és  az  első  János  levélben  előforduló  logosz 

266 A logosz fogalmának Hérakleitosz utáni értelmezéstörténetének vázlatát a  Catholic encyclopedia  „Logos” 
címszava  alapján  foglaltam  össze.  (Catholic  encyclopedia,  http://www.newadvent.org/cethen/09328a.htm; 
Catholic encyclopedia, ed. C. G. Herbermann, E. A. Pace, C. B. Pallen, Th. J. Shanan, J. J. Wyne et al., Robert 
Appleton Co., New York, 1907-1918. Az elektronikus változat szerkesztői: Mark Dittmann és Tim Drake)
267 A gnoszticizmus hatásáról: BULTMAN, Rudolf, Az Újszövetség teológiája, ford. KOCZÓ Pál, Bp., Osiris Kiadó, 
1998, 142-156 és 286-295.
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értelmezéstörténetének  kontextusát  képezték,  s  melyek  meghatározták  a  fogalom teológiai 

interpretációját  a  második  századtól  kezdve,  nem  kevés  problémát  okozva  azoknak  az 

ókeresztény íróknak,  akik  saját  görög filozófiai  ismereteiket  kívánták  összhangba hozni  a 

kereszténység tanításával. Köszönhetően ugyanis annak, hogy Szent János nem magyarázza 

meg pontosan, hogy mit ért a logosz alatt, a későbbi értelmezőkre bízza annak magyarázatát, s 

ezzel  mintegy  tág  teret  enged  a  korábbi  értelmezésekből  levezetett  félreértéseknek.268 

Másrészt viszont a fogalom előfordulásának szövegbeli kontextusa, valamint Ószövetség és 

Újszövetség intertextusa az, ami a kommentároknak az alapját képezheti.

Igazat adhatunk tehát Heideggernek akkor, amikor azt írja a Krisztusra vonatkoztatott 

keresztény  logosz-fogalommal  kapcsolatban:  „Egy  egész  világ  választja  el  mindezt 

Hérakleitosztól.”269 Másrészt azonban a katolikus teológia felől vizsgálva erősen vitatható az a 

megállapítása, mely szerint a „logosznak ez az újszövetségi elképzelése azonos azzal, melyet 

Philón,  a zsidó vallásfilozófus  alakított  ki,  akinek teremtéstanában a logosznak μεσίτης, a 

közvetítő meghatározottsága jut.”270 A kereszténység Logosza ugyanis nem azonosítható sem 

a Philón által közvetített személytelen sztoikus logosszal, sem a neoplatonista koncepcióval. 

Míg tehát Philónnál a logosz a személytelen erő, aki nem azonos a Messiással, addig Szent 

János szövegeiben a logosz valóságos és élő személy,  Jézus Krisztus, aki nem egyszerűen 

csak közvetít az isteni és az emberi között, hanem a maga személyében egyesíti azokat. 

Mindemellett azonban figyelembe kell venni azt is, hogy az első századokban azoknak 

az ókeresztény gondolkodóknak a számára, akik a pogányokkal és az eretnekekkel vitázva 

fektették  le  a  keresztény  bibliai  egzegézis  alapjait,  igen  komoly  gondot  jelentett  az  Ige 

nemzésére  vonatkozó  kérdés  tisztázása,  valamint  az  Atya  és  a  Fiú  viszonyának  helyes 

értelmezése. Az erre vonatkozó vitákat csak a 325-ben megtartott niceai zsinat hitvallása zárta 

le, mely kimondta az Atya és a Fiú egylényegűségét. Ezt követően vált lehetségessé, hogy a 

keresztény gondolkodás az isteni Szó és az emberi beszéd analógiáját kutassa.

Összefoglalva tehát elmondható, hogy a logosz keresztény átértelmezése azzal, hogy a 

fogalmat a második isteni személlyel azonosította, egyben azzal a következménnyel is járt, 

hogy véglegessé tette a (Heidegger értelmezése szerinti) kezdeti logosz-koncepcióhoz, logosz 

és  lét  eredendő  egységéhez  történő  visszatérés  lehetetlenségét.  Mindezzel  együtt  persze 

kérdésessé vált  Isten  és  a  lét  viszonya  is,  ugyanis  Isten  és  lét,  létező  és  lét  viszonyának 

vizsgálata helyébe Isten és a teremtett világ viszonyának leírása került. Isten, akinek Aquinói 

268 A keresztény logosz-tan ókeresztény dogmatörténeti áttekintése: A dogmatika kézikönyve I., szerk. SCHNEIDER, 
Theodor, ford. FILA Béla et al, Bp., Vigilia Kiadó, 1996, 351-380.
269 HEIDEGGER, Martin, Bevezetés a metafizikába, i. m., 69.
270 Uo.
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Szent Tamás szerint lényege és léte között nem lehet különbséget tenni, s aki mint ens a se, 

azaz önmagától és szükségszerűen létező, az ens ab alio-t, a mástól létezőt a létbe bocsátja. A 

patrisztika korában Szent Ágoston a következőt írja  A keresztény tanításról című művében: 

„Mert legfőképpen és elsődlegesen az van, aki teljeséggel változhatatlan és aki a legteljesebb 

értelemben mondhatta azt: Én vagyok az, ’Aki vagyok’, továbbá: Ezt mondom nekik: az ’Aki  

van’ küldött engem hozzátok. Ennélfogva a többi dolog, ami van, egyrészt csakis tőle kaphatja 

létét, másrészt csakis annyiban jó, amennyiben elnyerte a létezést.”271 Mindez azt is jelenti, 

hogy az ontológiai differencia nem lét és létező áthatolhatatlan különbsége lesz, hanem az a 

végtelen távolság, mely a szükségszerűen létező Istent az esetlegesen létező, teremtett világtól 

elválasztja. A végtelen különbözőség mellet egyetlen közös bennük a létezés, ez a létanalógia 

adja azonban az Istenről való, analógián alapuló gondolkodás és beszéd lehetőségét, amely 

egyszerre  állítja  a Teremtő  és a teremtmény közötti  azonosságot és a különbözőséget.  Ez 

fejeződik  ki  abban  is,  ahogy  a  legtökéletesebbként  elgondolt  isteni  Szó  grammatikailag 

mindig  egyes  számú (egységes),  míg  az isteni  Szót  kutató,  újramondani  akaró,  tökéletlen 

emberi szavak mindig többes számúak (sokfélék). Isten egyetlen Szava, a megtestesült Ige, 

Jézus  Krisztus,  aki  emberi  alakot  öltve  kinyilatkoztatja  az  istenség  lényegét,  ily  módon 

belépve az emberiség történelmébe, maga is történésjelleget ölt.272

***

(Az  Istenről  való  beszéd  lehetősége)  A  végtelen  Isten  és  a  teremtett  létező  közti 

ontológiai azonosságon és az emberi értelem által felfoghatatlan különbségen alapuló beszéd 

Istenről  a  teljes  elhallgatás  és  a  beszéd  határán  születik  meg,  „a  tanszcendencia  lényege 

[ugyanis] – írja Beney Zsuzsa – a folytonos átmenetiség, lebegés a kimondhatatlan és ennek 

kimondása  között,  a  kimondás  végtelen  rejtélyessége,  mely  mindig  rést  nyit,  mindig 

bepillantást enged a láthatóból a láthatatlanba, a látható körülírtságából, behatároltságából a 

láthatatlan határtalanságába.”273 Éppen ez az a kihívás, ami miatt az emberi és az isteni létező 

viszonya  az  irodalom  története  folyamán  a  folytonosan  változó  antropológiai  és 

nyelvfilozófiai  előfeltételezettségek  ellenére  is  a  költészet  állandóan  újramondott  témája 

tudott maradni.

A logosz jelentésváltozásának és a bibliai hagyománynak a tükrében tegyük fel tehát 

azt a kérdést, hogy mi adhatja az Istenről való beszéd lehetőségét és hitelét? A válasz: Isten 

önközlése,  önkinyilatkozása.  Isten első önkinyilatkozása maga a teremtés  volt.  A teremtés 
271 ÁGOSTON,  Szent,  A keresztény tanításról,  ford.  VÁROSI István és  BÖRÖCZKI Tamás, Bp.,  Paulus Hungarus  – 
Kairosz Kiadó, 2001, 71.
272 Ez lehet az oka annak, hogy a Biblia latin és magyar nyelvű fordításaiban a λόγος-t a cselekvést és történést 
jelentő szavak szófaji megnevezésére is használt Verbum, illetve Ige szavakkal fordítják.
273 BENEY Zsuzsa, A köztes és a beteljesedett. Weöres Sándor: Téli reggel, Vigilia, 2003/11, 835.
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műve  és  az  isteni  képmásként  értett  teremtmény  úgy  utal  a  teremtőre,  mint  képmás  az 

ősképére. Ezért mondhatja Szent Pál, hogy a teremtett világot kutató pogányok is felismerik 

benne  Istent:  „Ami  ugyanis  megtudható  az  Istenről,  az  világos  előttük,  maga  Isten  tette 

számukra nyilvánvalóvá. Mert ami benne láthatatlan: örök ereje és isteni mivolta, arra a világ 

teremtése  óta  műveiből  következtethetünk.”( Róm  1,  19-20) Isten  önközlése  (vagy 

önközlésének csendje)  az  emberi  történelem során  a  végtelenre,  a  transzcendensre  nyitott 

ember számára tehát mindenkor meghallható: „»Isten szóvá teszi önmagát.« Ez a kifejezés 

tehát  kettőt  jelent:  Isten  kimondja  önmagát,  részesít  önmagában,  legbensőbb  valóságát  a 

Logoszban, lényegi szavában, az emberré lett Logoszban fejezi ki. Felülmúlhatatlan »kifejező 

erővel« szóvá teszi magát Jézus Krisztusban, az ő életében,  halálában és beteljesedésében. 

Másrészt: Isten jut szóhoz a hívők életének és szavának tanúságtételében – Lelke által, aki 

jelen van a híveknek általa megragadott és átformált életében és beszédében.”274 Mindebből 

pedig két dolog következik.  Egyrészt  az,  hogy minden Istenről való beszéd legalapvetőbb 

normája az Isten történő Szavaként értett  Szentírás kanonizált  szövege, másrészt  pedig az, 

hogy az ember Isten által „megragadott és átformált beszéde” mindig mint Isten Szavára adott 

válasz értelmezhető, köszönhetően annak, hogy az ember mindig mint megszólított, azaz az 

Isten által létbe és nyelvbe hívott létező szólal meg, így lép be a transzcendenssel folytatott 

dialógusba.275

Mindez a megszólítottság meghatározó jelentőségű az ember keresztény antropológiai 

leírása szempontjából is. Karl Rahner 1941-ben megjelent írásában részletesen kifejti azokat a 

gondolatokat,  melyeket  a  katolikus  teológiatörténet  a  katolikus  teológia  „antropológiai 

fordulataként” tart számon. Ennek lényege, hogy az ember a maga abszolút transzcendenciára 

nyitottságával mindig az önmagát kinyilatkoztató Istene előtt áll. Ez meghatározza az ember 

ontológiai  szerkezetét,  és  ez  a  nyitottság  az  alapja  az  emberi  szabadságnak  és  a 

megismerésnek is. Rahner tétele a következő: „[Az] ember az a létező, aki szabad szeretetben 

létezik egy lehetséges kinyilatkoztatás Istene előtt. Az ember oly mértékben figyelmez Isten 

beszédére  vagy  hallgatására,  amilyen  mértékben  szabad  szeretetben  megnyílik  a 

kinyilatkoztató  Isten  beszédének  vagy  hallgatásának  üzenetére.”276 Az  önmagát  az  ember 

274 A dogmatika kézikönyve I., i. m., 12.
275 Gerhard Ebeleing evangélikus teológus a teológiai „új hermeneutika” összefüggésében az „Isten” szót mint 
szóeseményt s az ember alapszituációját értelmezi. Ezzel összefüggésben állapítja meg: „Az a kérdés, hogy mi 
hatalmaz fel a szóra, arra a belátásra juttat el, hogy az embernek a felelősség értelmében van része a szóban. 
Azaz: nem az övé az első szó és nem az övé az utolsó szó. Szóra hívatott, ezért szava mindig csak válasz.” 
(EBELING, Gerhard,  Isten és Szó, ford.  LUKÁCS Ilona =  E., G.,  Isten és Szó, Bp., Hermeneutikai Kutatóközpont, 
1995, 59. (Hermeneutikai Füzetek 7.))
276 RAHNER, Karl, Az Ige hallgatója, i. m., 118.
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számára  kinyilatkoztató  Istennel  való  találkozás  „helye”  pedig  nem  más,  mint  az  ember 

számára a nyelvben artikulált és az emberi történelemben elhangzó Szó.

***

(A  kereszténység  művészetfogalma)  A  kereszténység  teremtéstanának  és  az  isteni 

Logosz  inkarnációjára  vonatkozó  nézetnek  nemcsak  az  európai  nyelvfogalom  alakulása, 

valamint  a  keresztény  istenismeret  szempontjából  van  jelentősége,  hanem  az  európai 

művészettörténet,  valamint  a  művészeti  alkotótevékenység  filozófiai  értelmezése 

szempontjából is, s ezen a ponton e kettő, kreáció és inkarnáció, össze is kapcsolódik. Isten 

ugyanis nemcsak a teremtés műve által ismerhető meg, s azáltal, hogy az ember maga is Isten 

képmása, hanem Jézus Krisztus megtestesülése révén is, hisz ő az inkarnáció révén láthatóvá 

tette a láthatatlan Istent (Jn 14,9), Krisztus tehát az imago Dei (Kol 1,15). A kereszténység 

azonban idővel nemcsak azzal a zsidó hagyománnyal szakít,  amely tiltja Jahve mindenféle 

ábrázolását, de eltér az antik istenek antropomorfizmusától is, Jézus az emberi testet ugyanis 

nemcsak mint  egy „majdan leveendő ruhát”  öltötte  magára,  benne az isteni  és  az emberi 

természet egyesül.

Erre  alapozva  kezdődhetett  meg  a  középkor  hajnalán  a  szakrális  kultuszképek 

története, melyek időről időre a teológiai viták középpontjába állították a képmás és őskép 

viszonyának kérdését, az ábrázolt istenség vagy a szent jelenlétének problémáját. A bizánci 

képrombolás  időszaka  még  nem  vetett  véget  a  keleti  egyházban  sem  a  –  Hans  Belting 

szavaival – „képek korszakának”, Nyugaton azonban a 16. században a reformáció protestáns 

teológiai reflexiói már oly módon hozták válságba középkori képek körül kialakuló kultuszt, 

hogy  az  újkor  kezdetén,  a  reneszánsszal  elkezdődhetett  a  „művészet  korszaka”.277 Ez  a 

korszakváltás azonban nem jelentette sem azt, hogy a „művészet korszakában” ne születnének 

újabb kultuszképek, sem azt, hogy az újkori műalkotások teljesen ki tudtak volna lépni abból 

az  évezredes  hagyományból,  mely  a  középkor  szakrális  művészetét  jellemezte,  ugyanis  – 

Gadamer szavaival – a „műalkotásban mindig van valami szakrális.”278

A  keresztény  művészet  fogalma  azonban  lényegesen  tágabb  jelentésű,  semhogy 

kizárólag  a  szűkebb vagy tágabb értelemben  vett  szakrális  kultuszképeket,  vagy kultikus, 

liturgikus alkotásokat érthetnénk alatta.279 A keresztény művészet fogalmához való közelítést 

277 BELTING, Hans, Kép és kultusz. A kép története a művészet korszaka előtt, ford. SCHULCZ Katalin, Bp., Balassi 
Kiadó, 2000.
278 GADAMER, Hans-Georg, Igazság és módszer, i. m., 181. Kérdés persze, hogy mennyiben fogadható el Gadamer 
megállapítása  abból  a  posztmodern  perspektívából,  mely  relativizálja  a  magas  és  a  tömegkultúra  közötti 
határokat.
279 Pontosan érzékeli a különbségtétel szükségességét Cs. Varga István is, aki azonban a „liturgikus művészet” és 
a  „vallásos”  vagy  „szakrális  művészet”  közötti  különbséget  hangsúlyozza.  (CS.  VARGA István,  Ars  sacra  – 
Szakrális  költészet =  CS.  V.  I.,  Szent  művészet  II.  Tanulmányok  költészetünk  szakrális  vonulatából, 

83



megnehezíti  azonban  az,  hogy  gyakran  a  szakrális  művészetet  a  keresztény  művészet 

szinonimájaként  használják.  A  könnyebb  eligazodás  érdekében  szakrális  művészet  alatt 

azokat a műalkotásokat értem, melyek önmagukban mint mai értelemben vett műalkotások 

nem  létezhetnek,  csakis  a  liturgia  művészileg  alakított  kontextusaként  tölthetik  be  teljes 

rendeltetésüket.  „A  kereszténység  szakrális  művészete  elengedhetetlen  keretét  képezi  a 

liturgiának:  ennek  építészeti  és  képi  meghosszabbítása.”280 Ez  azt  is  jelenti,  hogy ha  egy 

szakrális tárgyat kivesznek ebből a liturgikus kontextusból, például múzeumba kerül, akkor 

lényegi  funkcióját  veszíti  el.  A keresztény művészet  az  én értelmezésemben ennél  tágabb 

értelmű fogalom, nem szükségszerűen kötött a liturgiához, lehet szakrális és profán művészet 

is, valamilyen módon azonban alkotásainak kérdésirányával az emberi lét lehetőségeire és az 

isteni  Szó  kutatására  kell  irányulnia.  Ebben  az  értelemben  lehet  a  keresztény  irodalom 

legnagyobb  alkotása  Dante  Isteni  színjátéka,  s  ez  az,  ami  miatt  az  irodalmi  modernség 

kontextusában  értelmezett  katolikus  irodalomnak  is  benne  kell  állnia  abban  a  keresztény 

hagyományban, melyben a világ s benne az emberek mint  ens creaturák sajátos ontológiai 

helyzetüknél fogva létük transzcendens tökéletességén keresztül utalni képesek Istenre, az ens  

perfectissimára.

A fentebb vázolt különbségtétel ellenére a szűkebben értett szakrális művészet segíthet 

megérteni  azt,  hogy  hogyan  kerülhet  a  művészet  kérdésirányának  középpontjába  a 

Krisztusban megtestesülő isteni Szó. Már a keresztény képábrázolást megelőző ókeresztény 

szimbólumoknál megfigyelhető, hogy hogyan kapcsolódik össze a szimbólumon keresztül a 

Jézus  nevére  történő  utalás  a  kozmikus  isteni  rendre,  Igazságra  történő  utalással.281 A 

különböző  létszintek  összekapcsolását  legvilágosabban  a  középkori  templomépítészet 

valósítja  meg.  „Egy  katedrális  tökéletességének  tükrében  a  keresztény  Igazság  mintegy 

kozmikus  rendként  mutatkozik  meg,  és  ebből  adódóan  az  embereket  minden  erkölcsi 

kötelezettségen kívül, pusztán létszerű szépsége által részesti a szentségből.”282 A keresztény 

templom  szimbolikájának  alapja  az  az  evangéliumi  rész,  melyben  Jézus  a  jeruzsálemi 

templom és saját teste között von a hallgatók számára félreérthető párhuzamot (Jn 2,19-21). A 

templom tehát a megfeszített Jézus alakját ábrázolja, de utal a világmindenségre és az emberi 

testre  is.  A  templom  részeinek  szimbolikája  a  keresztre  feszítet  Krisztus  testeként  a 

Székesfehérvár,  Magyarországért,  Édes  Hazánkért  Kiadó,  Xénia  Könyvkiadó,  17-20.)  A  megnevezés 
bizonytalansága nemcsak a fogalomhasználat nehézségeit, a jelzős szerkezet tagjainak értelmezésbeli eltéréseit 
mutatja, hanem azt a bizonytalanságot is, amely az Istenről és az Istenhez való emberi beszéd különböző módjai 
közötti kapcsolat bonyolultságából fakad.
280 BURCKHARDT,  Titus,  A szakrális művészet  lényegéről.  A világvallások tükrében,  ford.  PALKOVICS Tibor, Bp., 
Articus Kiadó, 2000, 53.
281 I. m., 41-43.
282 I. m., 40.
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következőképpen  értelmezhető:  „feje  a  keletnek  fekvő  apszisnak  felel  meg,  karjai  a 

kereszthajóban tárulkoznak ki, törzse és két lába pedig a hosszanti hajóban fekszik; Szíve ott 

van,  ahol  a  főoltár  áll.”283 A  katedrálisok  tehát  nem  pusztán  funkciójukban  utalnak  a 

megtestesült Logoszra, de formálisan, struktúrájukban is kifejezik a rá való utalást, s egyben 

egyedülálló szintézisét valósítják meg a középkori világfelfogásnak.

A másik  kérdés  az  isteni  teremtés  és  az  emberi  alkotó  tevékenység  analógiájának 

problémájára vonatkozik. A középkori katedrálisokat építő kőműves céhek mesterei a fentebb 

vázolt  szellemi  hátterében  joggal  gondolhatták  azt,  hogy  munkájukkal  a  teremtő  Istent 

utánozzák.284 A  párhuzam  a  művészi  alkotómunkára  vonatkoztatva  fennmaradt  a  20. 

században is, mindenek előtt az önmagát par exellence keresztény filozófiaként meghatározó 

neotomista  filozófiában.  Jacques  Maritain  a  művészetet  mint  az  emberi  szellem 

alkotótevékenységének sajátos módját az isteni teremtő tevékenység utánzásaként értelmezi. 

A  művész  feladata  szerinte  a  metafizikai  értelemben  vett  forma  felismerése  a  teremtett 

világban. Ezt a teremtett világ megtapasztalásából leszűrt felismerést a művész saját lelkén 

szűri át, így alkotja meg művét, mely ennek köszönhetően magán viseli alkotója jegyét.285 A 

művészi „teremtő képzelet” és a világot teremtő isteni aktus viszonyának kérdése Pilinszkynél 

is felmerül: „Művészi teremtés a szó szoros értelmében nincsen. De az engedelmes képzelet 

érintkezésbe léphet azzal az abszolút szabadsággal, szeretettel, jelenléttel és otthonossággal, 

amivel Isten a világot választotta.”286

Ezek  a  modern  művészetértelmezések  azonban  valójában  mélyen  a  keresztény 

hagyomány  gyökeréig  nyúlnak  vissza,  hiszen  alapjukat  az  az  Ágoston  által  részletesen 

kifejtett  felfogás  adja,  mely  kettős  párhuzamba  állítja  egyrészt  Isten  Igéjét  a  teremtett 

világgal, másrészt a külső emberi szót a belső gondolattal. „A világ tehát maga is szöveg, de 

ahogy a világ csupán az isteni ige hasonmása, és ennyiben nem más, mint a tökéletlenség 

konkretizációja,  mely  magában  hordozza  az  isteni  tökéletesség  ígéretét,  úgy  az  ember 

esetében a külső, érzéki szó tökéletlen utánzata csupán az örök tudásnak, mely benne mint 

belső  szó  él.”287 Az  emberi  szó  így  egyszerre  a  kettős  végtelen  vonzásába  kerül,  mely 

egyszerre  emeli  az isteni  Szó végtelen,  tehát elérhetetlen magasságába,  s  fordítja lelkének 

belső  hangja  felé.  Ennek  az  ember  immanenciáján  túlnyúló  képtelenségnek  a  tátongó 

283 I. m., 44.
284 I. m., 46-49.
285 MARITAIN, Jacques, An Essey on Art, i. m.
286 PILINSZKY János, A „teremtő képzelet” sorsa korunkban, i. m., 78.
287 CSEKE Ákos, Mit jelent egy szöveget megérteni? Jegyzetek a középkor hermeneutikai hagyományához, Vigilia, 
2005/3, 236.

85



szakadéka  a  költészet  tere,  melyben  az  emberi  szavak  a  maguk  leplezetlen  tisztaságában 

engedik szóhoz jutni a létet.

A kérdés a továbbiakban az,  hogy a keresztény művészet,  pontosabban az általunk 

keresett  katolikus  irodalom,  hogyan  tudja  megőrizni  és  kifejezni  az  isteni  Szóra  való 

utaltságot  úgy,  hogy közben mint  a modernség irodalmi jelensége is értelmezhető legyen. 

Mindez természetesen azt látszik alátámasztani, hogy a kereszténység soha sem léphet ki a 

logocentrikus hagyományból, sőt amennyiben napjainkban is szóhoz jut, ennek a Derrida által 

kritika alá vont hagyománynak a megerősítésére törekszik.288 Ahelyett azonban, hogy azt a 

kérdést tennénk fel, hogy mi maradna a kereszténységből, ha lemondana arról a transzcendens 

Értelemről, melyet Istennek, Isten lényegi szavának, a Krisztusban megtestesült Logosznak 

hívnak,  egy  új  keresztény  poétika  kidolgozására  kell  kísérletet  tenni.  Egy  olyan  poétika 

ugyanis, mely a költői szó eredetét nem az isteni Ige közvetlen megnyilatkozásában keresné, 

hanem  folyamatosan  tudatosítaná  azt  a  megszüntethetetlen  különbséget,  mely  a  mindig 

válaszként elhangzó emberi szót elválasztja az isteni megszólító és ítélő Logosztól, az isteni 

eredet  illúziója  helyett  önnön  létezésének  gyökerét  embervoltunk  sajátos  ontológiai 

státuszában  találná  meg.  Egy  ilyen  esztétika  az  emberi  lét  eszkatologikus  horizontjában 

észlelné  magát  a  művészetet  is,  ugyanis  egy  „műalkotás  rendezettségén  elámulni,  azután 

pedig  a  mélyén  rejlő  rendezettséget  fölfedezni  annyit  jelent,  hogy  ráébredünk  arra:  a 

művészet,  a  világ  nem  elegendő,  csupán  ígéret,  és  hogy  egy  befejezetlen  világban 

várakozunk.”289

A katolikus irodalom mint Istenről való költői beszéd

(Teológia és poétika) A kereszténység, s mindenek előtt a hérakleitoszi és a phlióni 

logosz-koncepciót újraértelmező, a hellenisztikus kor filozófiai hagyományára épülő elvárási 

horizontot meghaladó Szent János-i „Logosz”, illetve az ide vonatkozó újszövetségi könyvek 

kommentárjai új fejezetet nyitottak az európai nyelvről való gondolkodás történetében.290 A 

kereszténység logosz-tana bizonyos fokig megőrizte a platóni hagyományt,  mely a  λόγος-t 

mint  apofantikus  beszédet  értelmezte,  az  azonban  végleg  lehetetlenné  vált,  hogy  a 

288 Vannak  természetesen  példák  arra,  hogy  a  posztstrukturalizmus,  a  derridai  dekonstrukció  nézőpontjából 
próbálják  radikálisan  megújítani  a  bibliai  hermeneutikát  vagy  általában  a  teológiát.  (Ezzel  kapcsolatban: 
MCKEEVER, Kerry,  Hogyan lehet elkerülni, hogy Istenről írjunk? A posztstrukturalista filozófusok és a bibliai  
hermeneutika, ford. NAGY Éva = Irodalomelmélet és bibliai hermeneutika, szerk. FABINY Tibor és LUKÁCS Tamás, 
Hermeneutikai Kutatóközpont, 1988, 78-87. Illetve FRIDA Balázs, Textualitás, i. m.)
289 EDWARDS,  Michael, A keresztény  poétika,  ford.  MAJOROSSY Imre  Gábor és  MÁRTONFFY Marcell  =  EDWARDS, 
Michael, De poetica Christiana, Hermeneutikai Kutatóközpont, Bp., 1997, 25. (Hermeneutikai Füzetek 14.)
290 GADAMER, Hans-Georg, Igazság és módszer, i. m., 463-473.
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hérakleitoszi – vagy legalább is Hérakleitosz λόγος-ának heideggeri interpretációja szerinti – 

értelemben  vett  lét  és  λόγος  egységéről  beszélhessünk.  Azzal  együtt  ugyanis,  hogy  a 

keresztény gondolkodás Istent  a lét  teljességeként  fogta fel,  átértelmezte  azt  az ontológiai 

differenciát is, mely eredendően a létező és a lét közti áthatolhatatlan szakadékot jelentette. 

Az a különbség viszont, ami elválasztotta a végtelen Istent a véges teremtett világtól, képezte 

azt  a  kiinduló  problémát,  mely  alapján  az  Istenről  való  beszéd  elképzelhető  volt.  A 

kimondhatatlan isteni lényeg kimondásának kérdése már – legalább is Szent Ágoston óta –

nemcsak  teológiai,  de  bizonyos  értelemben  logikai  probléma  is  volt.291 Másrészt  viszont 

mindez a teológia számára kijelölte azt a két szélső pontot is, melyek között egyensúlyozva 

önmagát  mint  az  isteni  lényegről  valamit  mondani  akaró  tudományt  meghatározni  tudta: 

„Márpedig a teológiai megnyilatkozás (discours) hasonló választási lehetőségbe ütközik: Isten 

és  teremtményei  számára  közös  megnyilatkozást  (discours)  létrehozni  az  isteni 

transzcendencia romba döntését jelentené; elfogadni a jelentések teljes átjárhatatlanságát a két 

sík  között  pedig  ellenkezőleg,  azt,  hogy  magunkat  a  legteljesebb  agnoszticizmusra 

ítélnénk.”292

A minden  létezőt  a  létbe  bocsátó,  végtelen  Isten és  a  véges  emberi  létező  közötti 

különbség  magyarázatára  alkalmazza  Aquinói  Tamás  az  analogia  entis fogalmát,  mely 

egyszerre  állítja  az  analógia  alapjául  szolgáló  közös  létezés  tényét  s  a  véges  létező  által 

áthatolhatatlan végtelen különbséget,  Isten immanenciáját  és transzcendenciáját.  A  Summa 

theologiaeben Aquinói többek között azt vizsgálja, hogy amit a teremtményekről és Istenről 

állítunk,  azokat  azonos  értelemben  állítjuk-e  (Art.  5.  Utrum ea  quae  de  Deo  dicuntur  et 

creaturis, univoce dicuntur de ipsis?). Istenről való ismereteink forrása ugyanis a teremtett 

világ,  a  teremtményekben  meglévő  léttökéletesség  alapján  ismerhetjük  fel  létük  és 

tökéletességük  legelső  okát,  Istent:  „Istenből  a  teremtményekbe  áradó  tökéletességekből 

ismerjük meg őt, és ezek a tökéletességek Istenben magasabb rendű módon léteznek, mint a 

teremtményekben.  Értelmünk  azonban  olyan  módon  érti  meg  ezeket,  ahogyan  a 

teremtményekben léteznek,  és ahogy megérti,  úgy jelöli  ezeket a neveket.”293 Ez tehát azt 
291 „Mondtunk, hangoztattunk eddig bármit is, ami méltó Istenhez? Úgy érzem, sokkal inkább csak mondani 
akartam; ha pedig mondtam is, nem azt mondtam, amit mondani akartam. Márpedig honnan tudom ezt, ha nem 
abból, hogy Isten kimondhatatlan? Amit azonban mondtam, nem mondhattam volna, ha kimondhatatlan lenne. 
Emiatt  pedig  még  csak  kimondhatatlannak  sem  nevezhetjük,  hiszen  ha  legalább  ezt  állítjuk  róla,  valamit 
mégiscsak  állítunk,  s  így  valamiféle  ellentmondás  jön  létre  szavainkban:  mert  ha  azt  nevezzük 
’kimondhatatlannak’,  amit  nem  lehet  kimondani,  akkor  nem  kimondhatatlan  az,  amiről  legalább  annyit 
elmondtunk,  hogy kimondhatatlan.  E  szavainkkal  kapcsolatos  ellentmondást  helyesebb  hallgatással  fednünk, 
mint hangos szóval feloldanunk.” (Szent ÁGOSTON, A keresztény tanításról, i. m.., 44.)
292 RICOEUR, Paul, Metafora és filozófiai megnyilatkozás, ford.  JENEY Éva =  R., P.,  Válogatott irodalomelméleti  
tanulmányok, szerk. SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Bp., Osiris Kiadó, 1999, 190.
293 AQUINÓI Szent Tamás, Summa theologiae/ A teológia foglalata (1. rész, 13. kérdés, 3. szakasz), ford. TUDÓS-
TAKÁCS János, Bp., Telosz Kiadó, 1994, 389.
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jelenti,  hogy  Istennek  a  teremtményekből  kiindulva  adhatunk  nevet.  Annak  pedig,  hogy 

valamit  Istenről  és  a  teremtményekről  állíthassunk  az  alapja  egyrészt  az,  hogy  a 

teremtménynek  valamilyen  vonatkozása  van  Istenhez,  mint  létének  alapjához  és  okához, 

másrészt  pedig  Istenben  magasabb  rendű  módon  és  eredendően  létezik  a  dolgok  minden 

tökéletessége.294 Ez tehát az Istenről való analóg295 beszéd ontológiai  alapja. Amit ugyanis 

Istenről  és  a  teremtményekről  mondunk azt  Aquinói  szerint  nem mondhatjuk sem azonos 

(univoce) sem különböző (aeaquivoce) értelemben. Ha ugyanis az, amit ily módon állítunk 

ekvivok  értelemben  lenne  használatos,  akkor  az  agnoszticizmushoz  vezetne,  mivel  azt 

feltételezné,  hogy a teremtményekből kiindulva semmit sem ismerhetünk meg Istenről. De 

univok értelemben sem állíthatunk semmit, mert „amikor a »bölcs« nevet az emberről állítjuk, 

ez a név bizonyos értelemben körülírja és kimeríti azt, amit jelent, de ez nem így van, amikor 

Istenről  állítjuk,  hanem  a  név  értelme  kimeríthetetlen  marad  és  az  isteni  bölcsesség 

meghaladja  azt.”296 Isten  megnevezései  tehát  nem  fejezhetik  ki  az  ő  lényegét,  pusztán 

jelezhetik azt.

Aquinói Tamás műveiben nemcsak az ész által vezérelt filozófia és a hit alapjaira építő 

teológia  viszonyát  határozza  meg,  hanem  pontosan  elkülöníti  egymástól  a  teológia  és  a 

költészet területeit is, mert míg a teológia a létanalógia alapján képes igaz állításokat tenni 

Istenről, addig a költészet metaforái erre képtelenek. Aquinói ezzel nemcsak a teológiai és a 

költői  megnyilatkozásokat  különítette  el  élesen  egymástól,  hanem  egyben  ahhoz  az 

arisztotelészi  hagyományhoz  is  kapcsolódott,  mely  a  metaforát  a  beszéd  különleges 

módjaként  értette,  a  metaforikusságot  tehát  nem  a  nyelv  eredendő  tulajdonságaként 

értelmezte,  hanem a  hétköznapitól  eltérő  retorikus  beszédmód  lehetőségének  tekintette.297 

Ennek ellenére neki is szembesülnie kellett azzal a ténnyel, hogy sem a Szentírás, sem a sacra 

doctrina nem  mentesítheti  magát  a  legalacsonyabb  rendű  tudomány  (infima  doctrina),  a 

poétika nyelvhasználatától. 

294 I. m. 401.
295 Az analógia fogalma is minden bizonnyal Arisztotelész filozófiájából került át Aquinói Tamás teológiájába. 
Arisztotelésznél azonban az analógia a metafora alapja: „Metafora a szó más jelentésre való áttétele, mégpedig 
vagy a nemről a fajra, vagy a fajról a nemre, vagy a fajról a fajra, vagy pedig analógia alapján.” (ARISZTOTELÉSZ, 
Poétika, ford. Sarkady János, Magyar Helikon, 1963, 55.) Aquinói számára, mivel teológiát és nem poétikát írt, 
ezért a metaforikus beszéd inkább problémát jelentett, az analógia így látszólag elválik a metafora kérdésétől. 
(Auquinói analógia-fogalmának változásáról:  RICOEUR, Paul, Metafora és filozófiai megnyilatkozás, i.  m.  189-
204.)
296 AQUINÓI Szent Tamás,  Summa theologiae,  i.  m. 399. (Az isteni  neveknek ezekre a  csoportjára vonatkozó 
fejtegetéseiben  Aquinói  Tamás  Dionüsszioszt  követi.  Vö.  ECO,  Umberto,  Művészet  és  szépség  a  középkori  
esztétikában, ford. SZ. MÁRTON Ibolya, Bp., Európa Könyvkiadó, 2002, 118.)
297 Ezzel kapcsolatban: HORVÁTH Kornélia, Metafora és költői nyelv = Szó – elbeszélés – metafora. Műelemzések  
a XX. századi magyar próza köréből, szerk. HORVÁTH Kornélia és SZITÁR Katalin, Kijárat Kiadó, 2003, 11-56.
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Paul Ricoeur a metafora jelentéstanát vizsgálva a szemantikai feszültség elméletét a 

metaforikus jelentés három szintjére alkalmazza: a kijelentett tagjai közti feszültségre; a szó 

szerinti és a metaforikus jelentés közötti feszültségre; valamint a referencián belül a van és a 

nincs közötti feszültségre.298 Mivel az így értelmezett szemantikai feszültség a teológiában az 

Istenre  vonatkozó metaforikus  kijelentések  esetében  fokozottabban  érzékelhető  teremtő  és 

teremtmény ontológiai különbségéből fakadóan, ezért Aquinói is megkülönbözteti a Szentírás 

és  a  teológia  metaforikus  állításait  az  Istenről  sajátos  értelemben  mondott  kijelentésektől. 

Mert  amíg  Isten  metaforikus  megnevezései  elsődlegesen  vonatkoznak  a  teremtményekre, 

mivel  ezek „Istenről állítva semmi egyebet  nem jelentenek,  mint  a teremtményekhez való 

hasonlóságot”,299 addig  a  megnevezések  másik  csoportjába  azok  az  állítások  tartoznak, 

melyek elsődlegesen vonatkoznak Istenre, s csak azután a teremtményekre.300

Úgy  tűnik  azonban,  hogy  Aquinói  számára  az  Istenről  szóló  metaforikus  beszéd 

problémája  mégsem egészen megoldott.  Ez érezhető  abban, ahogy a  Summa theologiae  I. 

kérdésének 9. szakaszában ezt a kérdést tárgyalja. Mivel a Szentírás használ Istenről szólva 

hasonlatokat (ami Aquinóinál szóhasználatában egyet jelent a metaforával), el kell fogadnia 

azt,  hogy  a  Szentíráshoz  és  ebből  fakadóan  a  teológiához  is  „illik”  a  metaforikus 

nyelvhasználat.  Maga is  idézi  azt  az  Ozeás  prófétától  származó részletet,  miszerint:  „Ego 

visionem multiplicavi eis, et in manibus prophetarum assimilatus sum.”301 Különbséget tesz 

azonban  Aquinói  a  költészet  és  a   teológia  metafora-használata  között,  mert  amíg  a 

költészet302 a képi ábrázolást a gyönyörködtetés céljából használja, addig a teológia számára 

szükséges  és  hasznos,  hogy  metaforákat  használjon.  A  szóképek  ugyanis  nem 

homályosíthatják  el  az  isteni  kinyilatkoztatás  igazságát  –  noha  a  költői  kifejezések  olyan 

kijelentések  az  ő  elméleti  megközelítésében,  amelyeknek  nincs  igazságtartalmuk,  mivel  a 

költészet nem valóságos dolgokat beszél el303 –, ugyanis a képekben kimondott isteni üzeneten 

a  kinyilatkozatás  által  megszólított  tudatnak  tovább  kell  lépnie  az  „érthető  dolgok 

megismeréséhez”.304 A metafora a szent szövegekben tehát másodlagos szerepet kap, mintegy 

leküzdendő akadállyá válik, melyen keresztül a megértő tudat az igazság birtokába juthat.

298 RICOEUR, Paul, Metafora és filozófiai megnyilatkozás, i. m. 230.
299 AQUINÓI Szent Tamás, Summa theologiae, i. m. 407.
300 „Amikor ugyanis azt mondjuk, hogy Isten jó vagy bölcs, ez nemcsak azt jelenti, hogy ő a bölcsesség vagy a 
jóság oka, hanem azt is, hogy ezek benne magasabb rendű módon, előzetesen léteznek. Ezért ennek megfelelően 
azt  kell  mondanunk,  hogy  ezen  nevek  által  jelzett  dolgok  elsődlegesebben  állíthatók  Istenről,  mint  a 
teremtményekről, mivel Istenből áradnak az ilyen tökéletességek a teremtményekbe.” (I. m. 409.)
301 „Én sokasítottam meg a látásokat, és én szólottam hasonlatokban a próféták által.” (Oz 12, 10) Károli fordítja 
az idézet részletet „hasonlatnak”, Káldinál és más helyeken „példázás”, „példázat”, vagy „példabeszéd” áll.
302 Aquinói és a poétika viszonyáról: ECO, Umberto, Művészet és szépség, i. m. 149.
303 Vö. I. m., 228-230.
304 AQUINÓI Szent Tamás, Summa theologiae, i. m. 55.
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Azt a tényt, hogy az Istenről szóló metaforikus beszéd „alacsonyabb rendű testek” (pl.: 

kő vagy oroszlán) segítségével közöl valamit Istenről, Aquinói három dologgal magyarázza. 

Egyrészt, azért van erre szükség, mert az emberek így nem eshetnek abba a tévedésbe, hogy a 

metafora tagjai közötti azonosságot tényleges azonosságként értelmezik. Másodszor, mivel az 

ilyen kijelentések (és minden metafora) a van és a nincs feszültségében értelmezhetők, ezért 

jobban megfelelnek a negatív teológiai hagyománynak, mely azt mondja el Istenről, hogy mi 

nem ő, és nem azt, hogy mi. Harmadszor pedig azért, mert a Biblia és a teológia metaforái 

elrejtik a kinyilatkoztatott igazságokat a méltatlanok elől.305 A Szentírás és a sacra doctrina 

nyelvezetében tehát a metafora olyan problémaként jelentkezik, amelyet a kinyilatkoztatást 

megérteni kívánó emberi tudatnak meg kell fejtenie ahhoz, hogy az isteni igazság birtokába 

juthasson,  s  a  kívülállókkal,  a  hitetlenekkel  szemben  a  kinyilatkozatás  titkát  ismerő 

kiválasztottak  közösségéhez  tartozhasson.  A  metafora  itt  tehát  nem  a  nyelv  eredendő 

szemantikai  termékenységének  forrása,  hanem olyan  képes  beszéd,  mely  pontatlanságánál 

fogva elfedi a szöveg eredeti üzenetét.306

Miért kerül Aquinói Tamás teológiájában a metafora másodlagos szerepbe az Istenről 

sajátos  értelemben  mondott  kijelentésekhez  képest?  Ezt  részben meg  lehet  magyarázni  az 

arisztotelészi  nyelv-fogalom  tomista  teológiai  alkalmazásának  a  nehézségeivel,  vagy  az 

elméleti és poétikai megnyilatkozások keveredésével. Másrészt viszont világos az is, hogy az 

Istenről szóló metaforák a Bibliából erednek, tehát szövegeknek egy olyan sajátos szempont 

szerint kanonizált csoportjából, melyek jelentős része a Northrop Frye által metaforikusnak 

nevezett  nyelvi  szakaszból  származik.307 Erre  a  nyelvi  kifejezésmódra  jellemző,  hogy  „a 

szubjektumot és az objektumot közös hatalom vagy erő köti össze”,308 a nyelvi jelek tehát 

megfelelnek  azoknak  az  isteni  és  természeti  jelenségeknek,  erőknek,  melyek  általuk 

előhívható. A metaforikus nyelvnek ezt a sajátosságát bizonyos fokig megőrzi akkor is, mikor 

305 Vö.  Mk  4,10-12:  „Amikor  egyedül  maradt,  tanítványai  a  tizenkettővel  együtt  megkérdezték,  mi  a 
példabeszédek értelme. Ezt felelte nekik: »Megkaptátok az Isten országa titkát, a kívülállók azonban mindent 
példabeszédben  kapnak,  hogy:  Nézzenek,  de  ne  lássanak,  halljanak,  de  ne  értsenek,  nehogy megtérjenek,  s 
bocsánatot nyerjenek.«”
306 Az  utóbbi  évtizedek  bibliai  egzegézise  egyre  határozottabban  és  eredményesebben  fordult  a  szentírási 
szövegek poétikus aspektusának és teológiai jelentésének az összefüggései felé, melynek köszönhetően a modern 
irodalomtudomány  poétikai-retorikai  elvárásainak  tükrében  olvasták  újra  a  szentírási  textusokat.  Mégis 
megfigyelhető, hogy a metafora fogalmának legújabb értelmezései a teológiai interpretáció számára ismételten 
nehézséget jelenthetnek: „Amikor Paul de Mann úgy határozza meg a metaforát, mint »egy benső átvitelét egy 
külsőre (vagy fordítva), analogikus reprezentáció útján«, amikor is »az átvitel totalizáló egységet nyilatkoztat ki, 
mely előbb rejtve marad, de mihelyst a figuratív nyelv megnevezi és konzerválja, teljes fényében mutatkozik 
meg«,  közvetetten  annak  nehézségét  is  jelzi,  hogy  bármely  teológiai  gondolkodás,  amely  az  értelem 
teljességének a horizontjában keresi  a kinyilatkoztatott  szó jelentését,  előfeltevései  közé beépítse a metafora 
dekonstruktivista  kritikájából  adódó  következtetéseket.”  (MÁRTONFFY Marcell,  Az  újszövetségi  példázatok 
irodalma. Poétika és teológia, Bp., Akadémiai Kiadó, 2001, 163.)
307 FRYE, Northrop, Kettős tükör, i. m., 35.
308 Uo.
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–  mint  a  bibliai  metaforák  –  átkerülnek  a  következő,  metonimikus  nyelvi  szakaszba.  A 

középkor  metonimikus  nyelvében,  melynek  centrumában  minden  teremtmény  létokaként 

felfogott  Isten  áll,  a  korábbi  szakasz  Istenre  vonatkozó  metaforái  –  ahogy  azt  Aquinói 

esetében is láthattuk – az isteni Szó megértésének problémájává válnak. Másrészt pedig, ha 

elfogadjuk  Umberto  Eco  megállapítását,  mely  szerint  Aquinói  Tamás  nyelvszemlélete 

bizonyos  értelemben  már  a  középkori  kozmikus  allegorizmus  végét  is  jelenti,  s  egyben 

egyfajta átmenetet képez a világ racionalista olvasata felé,309 akkor Aquinói tartózkodása a 

metafora  adta  nyelvi  lehetőségekkel  szemben  a  költői  és  elméleti  diskurzusok  közötti 

különbség  kialakulásának  egyik  jeleként  is  felfogható,  hiszen  a  „leíró  nyelv  számára  a 

metaforák, többértelműségük miatt, inkább csak amolyan akadályt jelentenek.”310

***

(Katolikus irodalom és a Biblia értelmezéstörténete) Ami azonban veszélyt jelentett a 

kimondott  szó  fogalmisága  és  a  Biblia  „eredeti,  isteni”  jelentése  felett  őrködő  teológiai 

diskurzusnak, sajátos lehetőséget nyit a költészet számára, a költészet ugyanis „életben tartja a 

nyelv  metaforikus  használatát  és  annak  azt  a  szokását,  hogy  azonossági  viszonyokban 

gondolkodik, ami az »ez az« metaforikus szerkezetében nyilvánul meg. Ebben a folyamatban 

a mágia eredeti eszméje, mely szerint a hatalmat bíró szavak bizonyos erőket szabadítanak fel, 

eltűnik.  A költő  nyelvszemlélete  önmagában  véve  hipotetikus:  szabad társadalmakban  azt 

feltételezhet, amit jónak lát, de amit mond, az elkülönül a mindennapi értelemben vett hittől, 

hatalomtól vagy igazságtól, még ha kifejezi is őket.”311 

A  magyar  papköltők  műveinek  vizsgálata  szempontjából  ez  a  tétel  több  okból  is 

érdekes  lehet.  Egyrészt  azért,  mert  –  ahogy azt  Illyés  és  mások  kritikája  is  mutatja  –  a 

katolikus egyház hierarchikus felépítéséből fakadóan a papköltőknek fent említett szabadsága 

korlátozódhat. S noha Sík Sándor Egyetemesség és forma című tanulmányában312 a katolikus 

irodalom fogalmát az irodalom autonómiájának elvéből vezeti le, s így értelmezi át a szolgálat 

fogalmát is, bizonyos igazodás a hivatalos egyházi állásfoglalásokhoz az ő költészetükben is 

megfigyelhető. S ha elfogadjuk azt a feltételezést, hogy a papköltők szimbólumai (metaforái) 

elsődlegesen a  Bibliából  eredeztethetők,  megint  csak számolnunk kell  a  hivatalos  egyházi 

teológia direkt vagy indirekt kontrolljával, hisz az egyház története során mint az Írás isteni 

igazságának őrzője éberen őrködött a szent szövegek helyes értelmezése felett, s a Vatikán 

309 ECO, Umberto, Művészet és szépség, i. m., 148.
310 FRYE, Northrop, Kettős tükör, i. m., 112.
311 I. m. 66.
312 SÍK Sándor, A katolikus irodalom problémájához, i.m., 9-30.
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éppen azokban az  években mondta  ki  a  Biblia  szó szerinti  értelmezésének  megerősítését, 

amikor a papköltők első generációja a pályáját kezdte.

Ha  tehát  további  vizsgálódásunk  elsődleges  célja  az,  hogy  a  katolikus  irodalom 

kapcsán az Istenről való költői beszéd lehetőségeit kutassuk, akkor talán élhetünk azzal az 

előfeltevéssel,  hogy az elemzett művek megértésében elsődlegesen a bibliai intertextusokra 

kell hagyatkoznunk. Ez különösen magától értetődőnek tűnik, ha elfogadjuk Northrop Frye-

nak azt  a  megállapítását,  hogy a  művészetek  nagy kódja,  tehát  a  műalkotás  születését  és 

értelmezését  szabályozó „törvényszerűségek”  forrása maga a  Biblia.313 Ehhez kapcsolódva 

viszont  az  ún.  katolikus  irodalom  kapcsán  nem  lehet  figyelmen  kívül  hagyni  azt  a 

hagyományt  sem,  mely  a  bibliai  szövegek  értelmezését  szintén  meghatározza,  melynek 

azonban mint norma non normata szabályozó elve megint csak az Ó- és Újtestamentum. Ez 

az  egyház  által  kontrollált  bibliaértelmezési  hagyomány  határozza  meg  ugyanis  az  egyes 

bibliai motívumok újraértelmezésének a lehetőségeit,  s részben erre a didaktikus célokat is 

szolgáló tradícióra vezethető vissza például Sík korai költészetének tanító szándéka is. Végül 

ezt  az  előfeltevést  támasztja  alá  Síknak  az  a  kijelentése  is,  melyet  a  katolikus  irodalom 

elméleti alapjait tisztázó tanulmányában tett, s melynek lényege, hogy a katolikus költészet 

szimbólumai könnyen megérthetőek, mivel forrásuk a Biblia.314

A továbbiakban tehát azt kell tisztázni, hogy milyen módszert érdemes választani a 

Biblia  mint  szakrális  szöveg  és  a  katolikus  irodalom  alkotásai  mint  irodalmi  művek 

viszonyának  vizsgálatakor.  Fabiny  Tibor,  aki  az  irodalmat  beemeli  a  Biblia 

értelmezéstörténetének  kutatásába,  a  szent  szövegek  és  az  irodalmi  alkotások  kapcsolatát 

három modell szerint látja vizsgálhatónak.315 A bibliai szöveg mint archetextus és az irodalmi 

mű mint szupertextus viszonyának első modellje szerint az irodalmi mű számára a Biblia csak 

témával, toposszal szolgál a mű megalkotásához. Ebben az esetben a Biblia „öntörvényűsége” 

sérül. A második modell az irodalom „öntörvényűségét” hagyja figyelmen kívül. Ekkor az 

irodalom teológiai,  dogmatikai  szempontoknak rendelődik alá.  A harmadik  modell  Fabiny 

szerint  az  ideális  típus,  hisz  „az archetextust  és  a  szupertextust  egyaránt  valóságosnak és 

érvényesnek tartja, s vallja, hogy a szupertextus az archetextus rekreációja.”316 Így őrizhető 

meg  tehát  egyszerre  a  szakrális  és  az  irodalmi  szövegek  autonómiája.  Az ilyen  irodalmi 

313 FRYE, Northrop, Kettős tükör, i. m., 16-17.
314 SÍK Sándor, A katolikus irodalom problémájához, i. m., 23.
315 FABINY Tibor,  Az értelmezéstörténet  mint  a hagyomány rehabilitálása a protestáns hermeneutikában =  A 
kereszténység és az európai tradíció, szerk. TALLÁR Ferenc, Bp., Osiris Kiadó, 2001, 199-203.
316 I. m. 202.
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alkotások „részei annak a hagyománynak vagy folyónak, amelynek forrását a keresztény hívő 

Isten beszédének vallja.”317

A kortárs hermeneutika,  különösen Paul Ricoeur írásai számos hasznos szempontot 

adnak a Biblia szakrális  szövegének és az irodalmi szövegek kapcsolatának vizsgálatához. 

Ricoeur  ugyanis,  amikor  a  kinyilatkoztatás  értelmezésére  vállalkozik,  hogy  kikerülje  a 

dogmatikus „hitigazságok” és a filozófia „észigazságának” áthidalhatatlan szakadékát, a nyelv 

poétikus funkcióján keresztül közelíti meg a kérdést. Ez a megközelítés ugyanis garantálja a 

szöveg autonómiájának sértetlenségét, s lehetővé teszi azt, hogy az írás független maradjon a 

leíró  nyelv  verifikációs  igényétől:  a  költői  funkció  ugyanis  „egy  olyan  igazságfogalmat 

testesít  meg,  amely  nem  foglya  a  megfeleltetési,  valamint  igazolási  és  cáfolati 

igazságmeghatározásoknak.  Itt  az  igazság  nem  igazolást  (verifikáció)  jelent,  hanem 

megnyilvánulást (manifesztáció), vagyis szabad létét annak, ami megmutatja magát.” 318 Ha 

tehát mindezt  a Biblia vallásos megnyilatkozásaira  vonatkoztatjuk, akkor a nyelv poétikus 

működésmódján  keresztül  sajátos  viszony  alakulhat  ki  a  Biblia  és  az  irodalmi  szövegek, 

valamint a vallásos megnyilatkozások egyéb beszédmódjai között, elsősorban a liturgikus és a 

teológiai szövegek között.

A  katolikus  irodalom  szempontjából  a  kritikatörténet  és  az  irodalomtörténet-írás 

tanúsága  szerint  ugyanis  a  legnagyobb  veszélyt  éppen  az  jelenti,  hogy  az  irodalom 

autonómiáját  tudatosan  vagy  tudattalanul  feladva  a  műalkotás  teológiai  szempontoknak 

rendelődik  alá.  Mindebből  az  következhetne,  hogy az  ún.  katolikus  irodalom alkotásait  a 

jelenkori irodalmiság horizontjában el kell különítenünk a szakrális célokat szolgáló liturgikus 

szövegektől, annak ellenére is, hogy – mivel nyelvi struktúrákról van szó, melyek bizonyos 

tematikai, hangnemi vagy egyéb kapcsolatban is állhatnak egymással – ezeknek a határoknak 

a  meghúzása  esetleges  is  lehet.  Különösen  akkor  válik  nyilvánvalóvá  ennek  a 

különbségtételnek az esetlegessége, ha a kétfajta megnyilatkozást végső soron mint a létről 

való  beszéd  lehetőségét  vizsgáljuk,  s  a  két  beszédmódot  elválasztó  jegyekkel  szemben  a 

közösség  és  kölcsönösség kihangsúlyozása  a  célunk:  „A liturgia  mint  a  visszavonhatatlan 

ígéret  ünnepe  része  a  költészet  történetének,  ugyanakkor  a  költészetben  kirajzolódó  – 

megannyi szenvedés és öröm közé feszülő – személyes léttörténet része a liturgiának, amely 

forrás és otthon: az időbe ágyazott végleges válasz.”319

317 I. m. 203.
318 RICOEUR, Paul, A kinyilatkoztatás eszméjének hermeneutikai megalapozása, ford.  BOGÁRDI SZABÓ István = R., 
P., Válogatott irodalomelméleti tanulmányok, i. m., 144.
319 MÁRTONFFY Marcell,  A  költészet  liturgiája,  a  liturgia  költészete.  Szempontok  a  liturgikus  poétika 
meggondolásához = M. M., Folyamatos kezdet. Tanulmányok, esszék, Pécs, Jelenkor Kiadó, 1999, 139.
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Figyelembe  kell  venni  továbbá  azt,  hogy  ha  a  katolikus  irodalmat  mint  a  Biblia 

értelmezéstörténetének  részét  alkotó  irodalmi  hagyományban  benne  álló,  azt  megújítva 

megőrző műveket kívánjuk értelmezni, akkor elsősorban az irodalmiság kritériumait tartjuk 

szem előtt.  Ez azonban nem jelenti  azt,  hogy a teológiai  szövegeket  feltétlenül  figyelmen 

kívül  kellene  hagynunk,  azok  ugyanis  az  irodalmi  alkotások  szellemi  környezetét  alkotó 

szövegeknek a részét képezhetik, azaz mivel adott esetben a teológiai szövegek ugyanannak a 

hagyománynak  a  másik  oldalát  mutatják,  hermeneutikailag  meghatározói  lehetnek  a 

befogadói jelentésadás folyamatának is. Különösen fontos kérdéssé válhat ez akkor, ha azt 

tapasztaljuk,  hogy  a  kortárs  irodalomtudomány  Biblia  és  irodalom,  irodalom  és  teológia 

viszonyát  vizsgálva  éppen  olyan  életműveknél  (például  Ottlik  vagy  Pilinszky)  bizonyul 

roppant termékenynek, amelyek a folyton mozgásban lévő nemzeti kánon adott pillanatban 

szilárdnak mutatkozó s meghatározó részét képezik. Ezt a viszonyt Mártonffy Marcell Ottlik 

Géza  Iskola  a  határon  című  regényét  vizsgálva  a  következőképpen  határozza  meg: 

„Valószínű, hogy amikor a hagyomány által rendelkezésre bocsátott értelemösszefüggéseket a 

művek esztétikai függetlenségének és poétikai komplexitásának közvetítésével alkotja újjá az 

értelmezések pluralitását megengedő idő, akkor a valóságot újjáíró irodalom nem alternatívát 

képez  a  teológia  igazságmodelljével,  hanem  párhuzamba  állítható  és  adott  esetben 

kölcsönfüggésbe kerülhet a hitreflexió narratív – az általános felismeréseket (a tanítás fogalmi 

szerkezetét)  az  egyedi  (élet)elbeszéléseken  átbocsátó  és  ily  módon  mozgásban  tartó  – 

alaprétegével:  a  Bibliával  és  a  bibliaértelmezés  meg-megszakadó  és  újralétesülő 

folytonosságával.”320

Az egyes műveket,  életműveket azonban nem kizárólag mint bibliai  intertextusokat 

kívánom  vizsgálni,  hanem  figyelembe  veszem  az  irodalmi  modernség  kibontakozásával 

megváltozó  költői  kifejezési  módok  adta  lehetőségeket,  s  az  egyes  művek,  életművek 

viszonyát  a  magyarországi  irodalmi  modernség  poétikai  horizontjához.  Ha  ugyanis  a  19. 

század második felében kialakuló modern költészetet vizsgáljuk, akkor az egyik általánosan 

jellemző tendencia,  a lélek belső,  rejtett  és  kifejezhetetlen régiói  felé  fordulás lehet.  Ez a 

„bensőség” azonban együtt járt az emberről alkotott fogalmak megváltozásával, a szubjektum 

újraalkotásának  fokozott  igényével.  Egyrészt  tehát  arról  van  szó,  hogy  olyan  változások 

indulnak ekkor,  melyek  hasonló  irányba  mutatnak,  mint  a  kereszténység  több évszázados 

misztikus irodalmi hagyománya, másrészt azonban lényegesen el is térnek attól, mivel nem a 

tradícionális  keresztény  antropológia  ens  creturájaként  képzelik  el  az  embert,  hanem 

320 MÁRTONFFY Marcell,  Párhuzamosok találkozása.  Az  „Iskola a  határon” biblikus  értékeléséhez  =  M. M., 
Folyamatos kezdet, i. m., 284.
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mindentől független, önmagát és világát – beleértve a transzcendenciához321 való viszonyát is 

–  alakító,  autonóm  létezőként  értelmezik  újra.322 Mindazonáltal  az  irodalmi  modernség 

számtalan  jelentős  életművében  kiemelt  helyet  foglalnak  el  az  ún.  istenes  versek,  az  az 

irodalmi  hagyomány  tehát,  melyet  a  középkori  himnuszok  egy  évezredes  remekei 

képviselnek, nem szűnt meg termékeny, újramondható forrásnak lenni, de a vágyódó hang 

mögött már nem ugyanaz az ember volt, mint korábban. Egyformán bűnös volt mindkettő, de 

a modern ember már nem a középkori teológia értelmében volt az, a bűnösség, melyből a 

vágyódás  hangja  szólt,  legtöbbször  vállalt  és  választott  léthelyzet  volt.  De  nem  lehet  a 

költemények  istenképét  sem  a  hagyományos  teológia  transzcendencia-fogalama  szerint 

értelmezni,  Buadelaire,  Verlaine vagy Ady ugyanis  számtalan alakban alkotja újra a lélek 

mélyén ősképekben rejtőző Isten „elfelejtett” alakját, de „József Attila Isten-verseit sem a hit 

bizonyítékának, hanem a szubjektumnak az istenképpel történő konfrontációjában foghatjuk 

fel.”323

Az irodalmi modernség költői  megnyilatkozásai tehát annak köszönhetően,  hogy új 

horizontot  nyitottak  az  istenélmény  megfogalmazásának,  mely  egyszerre  állt  szemben  a 

korabeli tudományosságnak a teológia problematikáját marginalizáló törekvéseivel, s szakított 

a  hagyományos  vallásos  nyelvezet  kifejezésmódjaival,  új  lehetőséget  nyitott  az  ún. 

(neo)katolikus  irodalom kialakulásának.  Azonban éppen ennek a  világ különböző nemzeti 

irodalmaiban kibontakozó irányzatnak a története  bizonyítja  az irodalom térbeli-társadalmi 

meghatározottságát is, hisz amíg például Franciaországban Claudel vagy Mauriac életműve az 

irodalmi modernség élvonalába  tartozik,  addig nálunk a fogalom kiterjeszthetősége  Babits 

vagy akár Pilinszky költészetére igencsak kétséges. Másrészt éppen ez az a pont, ahol esetleg 

– a műimmanens elemzés követelményein túllépve – az is láthatóvá válik,  hogy az egyes 

költők élethelyzete hogyan határozhatja meg a kortárs kritikán keresztül a későbbi befogadói 

tapasztalatot is. Azaz a papköltő kategóriája ebben az összefüggésben nyerhet új értelmet, s 

ezen keresztül válik érthetővé, hogy a katolikus irodalom azonosítása a papköltők gyakran 

kétes irodalmi értékű alkotásaival, mennyiben nehezítette meg a fogalom újraértelmezését. 

321 A  transzcendencia  fogalmát  Jelenits  István  tanulmánya  alapján  három  jelentésben  értem:  „Magát  a 
transzcendedntia  szót  több  értelemben  használta  a  skolasztika  és  az  újskolasztika.  Jelenti  a  különbséget  a 
teremtett világ és annak létalapja között. Jelenti magát az abszolútumot. De jelenti az embernek azt a vágyát, 
törekvését  is,  amellyel  önmagát  és  a  teremtett  világot  folyton  meghaladva  a  végső  valóság  megragadására, 
megközelítésére törekszik.” (JELENITS István, „Mint huzat a házat”, Vigilia, 2003/11, 813.)
322 BÓKAY Antal, József Attila poétikái, Gondolat Kiadó, Bp., 2004, 13.
323 BENEY Zsuzsa, Hogy valljalak, tagadjalak. József Attila két késői versének Isten-képe, Vigilia, 2005/4, 326.
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„Aránytalanul szép lírai mozzanatok a kegyelmi időben”
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„És sírj egy csendes himnuszt a kettős végtelennek.”
(Sík Sándor pályakezdése a misztikus hagyomány és az irodalmi modernség 

metszéspontjában)

Ím e sötétben látja a teremtmény

Hogy oltsa szomját vizét fölkeresvén

Bár éjszaka van

Azt az elven forrást, mire vágyom

Az élet kenyerében megtalálom

Bár éjszaka van

(Keresztes Szent János)

Csupán az éj közös, közölni mégis lehetetlen,

Csak fekszünk tétlenül e szörnyű szerelemben.

(Paul Claudel)

A lélekben lakozó titokról   című ciklus értelmezése  324  

(A pályakezdés irodalom- és befogadástörténeti kontextusa) Sík Sándor az egyetlen a 

papköltők közül, akinek kanonikus pozíciója a 20. századi magyar irodalomban viszonylag 

stabil.  Noha őt sem nem számíthatjuk a magyarországi irodalmi modernség első vonalába, 

költői életműve mellett pedagógusi, irodalomtörténészi és teológusi munkássága viszonylag 

előkelő helyet biztosít számára a magyar kulturális emlékezetben. Sík költői indulása azonban 

részben külső, tehát szociokulturális,  részben belső, tehát költői törekvéseiből fakadó okok 

miatt nem volt zökkenőmentes. Kapcsolatteremtése a Nyugattal325 sikertelen volt, s habár első 

köteteiben  is  világosan  látszik  Ady,  Babits,  Kosztolányi  vagy  Tóth  Árpád  költészetének 

hatása,326 Sík értékrendje, morális attitűdje a hagyományos népnemzeti líráéval rokon. Ezt az 

ellentmondást erősíti Prohászka szellemi hatása is, aki azzal együtt, hogy egy saját korának 

eszméire nyitott,  modern katolicizmus megteremtésén dolgozott,  morális  és – ezzel  szoros 

összefüggésben  –  kulturális  téren  ádáz  küzdelmet  vívott  a  modernség  általa  dekadensnek 

minősített  megnyilvánulásaival szemben. Sík Sándor első köteteinek recepciója épp amiatt 

vetett fel számtalan problémát, mert ezeket az ellentétes irányú hatásokat kívánta szintézisbe 

hozni. 

A hazai  irodalmi  modernség  első  vonalával  már  csak  azért  sem kerülhetett  ekkor 

kapcsolatba,  mert  a  kultúra  prohászkai  kétosztatú  modellje,  mely  szembeállítja  a  modern 

324 A műértelmezés alapját az 1912-es Belülvalók mécse című kötetben található variáns képezi.
325 Sík Sándor és a Nyugat viszonyának alakulásáról: POMOGÁTS Béla, Út a Nyugathoz. Jegyzetek Sík Sándorról, 
Új Írás, 1989/10, 112-115.
326 RÓNAY László, Sík Sándor, Bp., Balassi Kiadó, 2000, 17. (Kortársaink)
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dekadenciát  a  krisztusi  szép  egyéniség  kialakítására  törekvő  megújuló  kereszténységgel, 

határozottan  beleíródik  Sík első  köteteibe  is,  különösen  az 1910-ben megjelent  Szembe a 

Nappal kötetbe.  Legismertebb példái ennek  A hajnal szerelmese és a  Liliput című versek, 

melyekben  Ady  költői  hangján  megszólalva327 fogalmazza  meg  saját  költői  programját  – 

Adyval  és  a  Nyugattal  szemben.  Ezeknek  a  verseinek  diadalmas  és  fölényes  hangneme 

azonban  nemcsak  Adytól  eredhet,  hátterében  legalább  olyan  erővel  érezhetjük  Prohászka 

inspirációját is, s azt a szemléletet,  melynek alapja a jó szupremáciájába vetett hit. Sőt, ha 

továbbgondoljuk  ezt  a  kérdést,  akkor  a  középkori  kereszténység  esztétikájának  egyik 

alapgondolatára  is  visszavezethetjük  Sík  és  Prohászka  modern  dekadenciával  szembeni 

attitűdjét,  hisz a „középkori  ember  számára egy dolog akkor csúnya,  ha az emberre  és az 

ember  természetfeletti  sorsára  vonatkozó  célok  hierarchiájába  nem  illik  bele.”328 A 

pályakezdő Sík költői  programjának szellemi hátterében tehát elsősorban Prohászka (és az 

általa újraértelmezett keresztény hagyomány) áll, így nem túlzás azt állítani, hogy pályájának 

elején Sík célja megvalósítani a lírában azt, amit Prohászka a katolikus közéletben tett.329 Ez 

persze kétségessé teszi azt, hogy Sík pályakezdése a modernség jegyében fogant volna, mert 

noha megérezte a század elejének magyar költészetében bekövetkező horizontváltást, annak 

jobbára csak nyelvi megoldásait sajátította el, s kérdéses az is, hogy a századeleji katolikus 

megújulás  szellemében  fogant  irodalom ekkor  (a  korabeli  magyar  társadalmi  és  politikai 

viszonyok között) eleget tudott-e tenni a modernség irodalmi autonómiára vonatkozó alapvető 

követelményének.330

Az első világháború előtt és alatt született kötetek verseinek első olvasata és a recepció 

tanúsága  alapján  tehát  összefoglalva  elmondható  az,  hogy Sík  pályakezdő  kötetei  sajátos 

viszonyt  alakítanak ki a hazai irodalmi modernséggel.  A kortársak számára is nyilvánvaló 

szembenállás ellenére több kapcsolódási pontot is találhatunk. Mindent egybevetve azonban 

úgy  tűnik,  hogy  mindaz,  ami  a  fiatal  Sík  Sándor  költészetébe  a  Nyugat  irodalmi 

modernségéből beíródott, később is inkább csak akadályát képezte Sík és a katolikus irodalom 

recepciójának:  „Első versei  kurucságába a  hagyományos  osztrák-gyűlölet  mellett,  mintegy 

politikai egyensúlyozásul és Ady példájára franciás, az akkori Nyugat ismertette franciásság 

és  nyugatosság  vegyül.  Ady  hatása  kezdetben,  hogy  úgy  mondjam  politikai  és  ezen  át 

terjeszkedik. Csakhamar a hatásnak érdekes példájával találkozunk, az ellen-hatással,  mely 

327 RÓNAY László, Sík Sándor, i. m., 10.
328 Umberto ECO, Művészet és szépség, i. m., 186.
329 RÓNAY László, Sík Sándor, a költő, Új Írás, 1989/10, 98.
330 „A par exellence modernség közös nevezője ezért a művészeti autonómia lett, amelynek programja az alkotók 
szabadságának  kiküzdésével  kezdődött,  s  elvezetett  az  önálló  művészi  nyelv,  az  önálló  belső  törvények 
megfogalmazásához és érvényesítéséhez.” (BODNÁR György, A modernség én-felfogásai, i. m., 60.)
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kirívóbb  a  szokásosnál.  A  Halál  Rokonára  Sik  megírja  »A  Hajnal  Szerelmes«-ét.  (…) 

Későbbiekben úrrá lesz rajta az Ady-hatás rosszabbik oldala, eddig az egyedüli Ady-hatás, a 

verbalizmus.”331 Sík  költészetének  fejlődése  és  befogadástörténete  szempontjából  továbbá 

nem mellékes az a tény sem, hogy1917-ben az a Várdai Béla írt róla átfogó tanulmányt332 (s 

lett Sík ennek révén „a hazai katolicizmus általánosan elfogadott költője”333), aki egyébként a 

Magyar  Kultúra  hasábjain elkeseredett  küzdelmet  vívott  a  Nyugat  által  képviselt  irodalmi 

modernséggel.

***

(Irodalom  és  misztika)  Sík  második,  1912-ben  megjelent  verseskötetének,  a 

Belülvalók mécsének két meditatív hangvételű versciklusát (A remete a sivatagba indul,  A 

lélekben lakozó titokról) értelmezi úgy a recepció334 mint a misztikus irodalom hagyományába 

való tudatos belépés költői kísérletét, s ezt a versek elemzése mellett a költő önvallomása is 

megerősíti: „Igen, egyik legfőbb és legsajátabb küldetésemnek (adottságnak, nem szerepnek!) 

éreztem a teocentrikus életérzés magyar  líráját alkotni meg – és erre (hogy Mindszentyvel 

szóljak) »én magam előtt példát nem találtam.« Ennek az alapélménynek, amely elkezdődött 

akkor,  mikor  az  első dadogó verssorokat  leírtam,  és  tartani  fog,  remélem Istentől,  utolsó 

órámig,  első tapogatózó  kifejezési  kísérlete  a  Szembe a Nappal,  első  megtalált  formája  a 

Belülvalók mécse. Első, de még nem az igazi, mert a misztika nyelve, amelyen szól nem az én 

természetes hangom.”335

Az első kötetben ugyanis az embernek a transzcendencia kihívására adott válasza egy 

nem teljes misztikus élmény közvetítésével jelenik meg. A transzcendencia tapasztalatán túl a 

misztika számtalan eleme megvan ugyan a  Szembe a Nappal című kötet verseiben is, de az 

Istennel való misztikus találkozás, az  unio mystica nem történik meg benne. A kötet nyitó 

verse  például  az  Énekek  énekének  frazeológiájára  építő  jegyes-misztikának  egyik 

legjellemzőbb képével, a kert-metaforával kezdődik: „Liget, zengő liget! /Boldogok szigete! 

Én napmosolyú kertem! / Liget, csodaliget! / Fehér utaidon dalolva jár a lelkem!” (A zengő 

liget) Ilyen misztikus elem továbbá a szubjektum passzivitása, mely a lírai én Isten felé való 

nyitottságát, az átalakító kegyelem befogadását fejezi ki:

És én, kitárt karral és szívvel,

Ifjan, tüzesen és szerelmesen,
331 ILLYÉS Gyula, Katolikus költészet, i. m., 
332 VÁRDAI Béla, Sík Sándor költészete, Magyar Kultúra, 1917. február 11, 396-403 és 487-497.
333 RÓNAY László, Sík Sándor, i. m., 25.
334 RÓNAY László, Sík Sándor, i. m., 15-18.
335 SÍK Sándor, A költő vallomása művészetéről. SÍK Sándor kiadatlan levele Takács Ernőhöz, Vigilia, 1964/1, 21.
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Nézek, szembe a Nappal.

(Szembe a Nappal)

A misztika nyelve felől is értelmezhető továbbá a lírai énnek az a szituáltsága, mely a legtöbb 

versben  a  versbeszéd  alanyát  valamilyen  magányos  élethelyzetben  láttatja.  A  magány  a 

misztikában a világ dolgaitól való függetlenség, a szabadság kifejezője, melynek metaforikus 

képe a sivatag, mely azonban valódi misztikus jelentését csak a következő kötet A remete a 

sivatagba indul  ciklusában nyeri el. A transzcendens tapasztalata tehát a  Szembe a Nappal  

kötetben  elindítója  ugyan  a  szubjektum belső  átalakulásának,  mely  meghatározza  a  világ 

újraértésének nyelvi lehetőségeit is, maga azonban mégsem válik ennek a világnak a részévé, 

kívül marad azon, s így nem jöhet létre a misztikus egyesülés, az unio mystica.

***

(A  textológiai  kérdés)  Ha  elsőként  textológiai  szempontból  vizsgáljuk A  lélekben 

lakozó  titokról-ciklus  genezisét,  akkor  azzal  a  problémával  kell  szembesülnünk,  hogy  az 

egységes  cikluskompozíció  mint  értelmezési  stratégia  létjogosultsága  akár  kérdésessé  is 

válhat.  1912-ben  ugyanis  a  Belülvalók  mécse  című  kötetben  a  ciklus  A  lélekben  lakozó 

titokról címmel jelent meg, s verseinek egy jelentős részét Sík 1910-től kezdve már publikálta 

az Életben. Az egy, két vagy három verset tartalmazó publikációk alkalmankénti összefoglaló 

címe azt sejteti, hogy Sík Énekek éneke címmel tervezte a verseket ciklusba rendezni. 1912-

ben azonban a ciklus mégsem ezt a címet kapta, viszont az 1916-os gyűjteményes kötetben az 

1912-es  ciklus  harminc  verséből  huszonegyet  jelentetett  meg  újra,  két  részre  osztva  a 

verseket,  A könnyről  és  Énekek  éneke címmel  rendezve  azokat  önálló  ciklusokba.  Ezután 

1941-ben jelentette meg a ciklust újra Sík az ekkor kiadott  Összes versei kötetben. A ciklus 

címe ekkor A titok lett, s a verseket, összesen huszonötöt, számozva adta közre.336

A messziről szóló ének 1911. december 24-én az  Alkotmányban való megjelenésekor 

(az alcímből következően: amelyik hívja a pásztorokat és a bölcseket és mind, akik szegények 

és akik együgyűek és akik sírnak) karácsonyi vers volt, s a ciklust alkotó versek egy részét Sík 

később is  folyóiratokban  vagy versválogatásokat  tartalmazó  kötetekben  (A fészekről  című 

verset például egy anyák napi kötetben) külön-külön önálló alkotásként újra publikálta. Ez azt 

a  gyanút  erősítheti,  hogy  esetleg  nem  beszélhetünk  egységes  kompozícióról,  mivel  a 

versszövegek megváltozott  kontextusukból fakadóan adott esetekben új jelentésadási irányt 

szabnak a befogadó számára. Másrészt azonban a ciklus három kötetbeli megjelenésekor – a 

336 Ez  az  alapja  az  1976-os  Összegyűjtött  versekben megjelent  szövegvariánsnak.  (SÍK Sándor  összegyűjtött  
versei, s. a. r. JELENITS István, Bp., Szent István Társulat, 1976.)
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kihagyások és a címváltoztatások ellenére is – megfigyelhető az, hogy Sík a versek sorrendjén 

nem változtatott, s 1941-es kötetében visszatért az 1912-es ciklustervhez. Ez a két filológiai 

tény tehát azt erősíti meg, hogy mégis lehet egységes kompozícióról beszélhetünk, noha, ha a 

szöveg  misztikus  irányultságát  nem  tekintjük,  akkor  csak  viszonylag  laza  és  erőltetett 

kompozíciót  alkotnak  a  versek.  A  ciklus  elemzése  részben  a  misztikus  irodalmi 

hagyományhoz fűződő viszony, részben pedig a bibliai intertextusok feltárása révén éppen azt 

kívánja bemutatni, hogy ez a - bizonyos értelemben irodalmon kívüli – misztikus perspektíva 

adja a ciklus kompozíciójának egységét.

***

(Misztikus élmény és esztétikai tapasztalat) Az a líratörténeti szituáció, melyben Sík 

Sándor első kötetei megjelentek, s mely az irodalmi modernségben a költészet középpontjába 

a szubjektum mélyén elrejtve létező világ felfedezését helyezi, s ezzel párhuzamba kerül a 

misztika  több  évezredes  hagyományával,  látszólag  igen  kedvező  lehetőségeket  nyit  a 

misztikus irodalmi kísérleteknek. A mai értelmező szempontjából ez a kísérlet, két okból lehet 

érdekes. Egyrészt érdemes megvizsgálni azt, hogy hogyan vetődik fel ebben a kontextusban a 

nyelv problémája, hisz a misztikus élmény elsősorban az Istennel való nem fogalmi találkozás 

közvetíthetőségének a kérdését vetheti fel.337 Másrészt a nyelv problémájával összefüggésben 

érdekes  lehet  az  is,  hogy  a  transzcendenssel  való  találkozás  mint  az  isteni  Másság 

megjelenése a szubjektum világában (lelkében), mely a misztikus egyesülésben teljesedik ki, 

hogyan hathat a szubjektum önazonosságára és integritására.

Ha Sík Sándor misztikáról alkotott fogalmát vizsgáljuk,338 akkor jól látható, hogy az 

egyetemes-keresztény misztikus hagyományon belül legnagyobb hatást Prohászka misztikája 

tette  rá.339 Akkor  tehát,  amikor  Sík Prohászka  nyomán  a  misztikát  mint  Isten,  a  világ  és 

önmagunk megismerésének a lehetőségét határozza meg, s egyfajta intuícióként340 értelmezi, 

szemben  a  racionális  megismeréssel,  akkor  ezt  abban  a  szellemi  kontextusban  kell 

elképzelnünk, melyben Prohászka életfilozófiákhoz közel álló ismeretelmélete megszületett. 

Ebből  természetesen  az  is  következik,  hogy a  misztika  mint  a  racionális  fogalmiasítással 
337 Vö. RADNÓTI Sándor, A szenvedő misztikus. Misztika és líra összefüggése, Bp., Akadémiai Kiadó, 1981, 19-20. 
(Irodalomelméleti tanulmányok 7.)
338 SÍK Sándor,  A misztika útjai Istenhez =  A kettős végtelen.  SÍK Sándor  válogatott munkái II., Bp., Ecclesia 
Kiadó, 1969, 135-153.
339 Prohászka misztikájával kapcsolatban: SÍK Sándor, Gárdonyi, Ady, Prohászka, i. m., 305-319.
340 Az intuíció és a misztika kapcsán idézhetjük Bergsont is, aki a misztikus extázis mint a megvilágosodás 
módja kapcsán a következőket írta: „A léleknek meg kell állni, mintha hívó szót hallott volna, és aztán hagyni, 
hogy  egyenesen  vigye  előre.  Nem  közvetlenül  veszi  észre  az  erőt,  mely  sodorja,  csak  valaminek  a 
meghatározatlan jelenlétét érzi. A szimbolikus látomásban ez aztán értelmet nyer. Mérhetetlen öröm tölti be a 
lelket, eksztázis, mely elnyeli, vagy elragadtatás, melyet el kell szenvednie. Isten jelen van, és a lélek őbenne érzi 
magát. Nincsenek többé titkok. A problémák eltűnnek, a sötétség szétfoszlik, ez már megvilágosodás.” (BERGSON, 
Henri, A keresztény misztika, Vigilia, 1979/1, 32.)
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ellentétben  álló  megismerés  a  költészettel  mint  megismeréssel  kerül  rokonságba.  Sík 

értelmezésében  a  vallásos,  vagy misztikus  élmény és  a  művészi  élménynek  antropológiai 

alapja  lényegében  ugyanaz,  hisz  szerinte  mindkettő  a  léleknek  azokban  a  mélyrétegeiben 

születik, mely a felszíni, racionális megismerés számára elérhetetlen. Látható tehát, hogy ezen 

a ponton Sík közel került a mélylélektan művészetpszichológiájához is, nála azonban az az 

ellentét,  mely  a  pszichoanalízisben  a  tudatalatti  és  a  felettes  én  szembenállásaként 

értelmeződik, abban a keresztény hagyományban nyeri el jelentését, mely Szent Páltól kezdve 

pszüché és pneuma, illetve anima és spiritus ellentéteként fogalmazódik meg, s mindvégig 

fenntartja a szubjektum egységét s a kozmoszban betöltött kitüntetett szerepét.341

Ha a misztikus élményt a nyelv, a világ és a szubjektum viszonyának összefüggésében 

próbáljuk  elemezni,  akkor  azt  állapíthatjuk  meg,  hogy  mindhárom  bizonyos  értelemben 

kölcsönösen feltételezi egymást. A keresztény gondolkodás szempontjából a teremtett világ 

objektív, emberi szubjektumot megelőző létezése megkérdőjelezhetetlennek tűnhet, de éppen 

a  Biblia  egymással  dialogizáló  könyveinek,  a  Genezisnek  és  a  János-evangélium 

prológusának elemzése elvezethet oda, hogy a fizikai lét nyelvi megelőzöttségének gondolatát 

olvassuk ki a Szentírásból: „János szerint a Szó, az Ige volt kezdetben. Csak szavak együttese 

áll rendelkezésünkre, semmi más. Az eseményeket mi magunk teremtjük. »Isten azt mondta: 

Legyen világosság, és lett világosság.« Előbb volt a szó. Aztán az esemény. (…) A nyelvi 

tudat megelőzi a fizikai létet.”342 Másrészt pedig ha az, amit általában és szűkebben világ alatt 

értünk  ugyanaz,  mint  az  ember  világlátásának  és  világviszonyának  egésze,343 akkor  ez 

nemcsak azt jelenti,  hogy „puszta szubjektum világ nélkül közvetlenül soha »nincs« [nicht 

»ist«]”,344 hanem azt is, hogy a világot sem lehet világként elképzelni szubjektum nélkül.345 

341 Sík tanulmányában Claudelre hivatkozva beszél a misztika kapcsán a lélek hímnemű és nőnemű részeiről: 
animusról és animáról, melyet a pszichológia irodalma Jung nevéhez kapcsol.
342 CAYLEY,  David,  Northrop  FRYE beszél,  ford.  PÁSZTOR Péter  =  FRYE, Northrop,  A Biblia  igézetében.  Esszé,  
prédikáció, interjú, Bp., Hermeneutikai Kutatóközpont, 1999, 79. (Hermeneutikai Füzetek 4.)
343 „A világ az az egész, amelyre a nyelvileg sematizált tapasztalat vonatkozik. Az ilyen világlátások sokfélesége 
nem jelenti  a  »világ«  relativizálását.  Ellenkezőleg:  az,  ami  maga  a  világ,  nem különbözik  a  látványoktól, 
amelyekben megmutatkozik.” (GADAMER, Hans-Georg Igazság és módszer, i. m., 494.)
344 HEIDEGGER, Martin, Lét és idő, i. m., 142.
345 Az a dialogikus kölcsönviszony, ami szükségszerűen fennáll a szubjektum és a nyelvileg artikulálható világ 
között analóg azzal a kapcsolattal, ami az Atyát a Fiúhoz, valamint a teremtő Istent a teremtett világhoz fűzi: „A 
létet adó, kommunikáló önmegosztás beletartozik az isteni szellem fogalmába, szintúgy, mint a megismerés és a 
beszéd a megnyilatkozás szintjén. Nem hiába rokon gondolatok az örök »Fiú« és az örök »Ige«. És a keresztény 
hit logikus a »kinyilatkoztatott vallás« lényegével, amikor vallja: nincs Atya Fiú és nincs Fiú Atya nélkül. Nem 
Isten az Isten,  ha nem tartalmazza ezt a kölcsönös viszonyt,  eme kettőséget,  amely egyébként egy harmadik 
»személyben« teljesül ki. De akkor sem Isten az Isten, ha nem teremt egy világot. Az örökkévaló társas lény nem 
csak önmagában termékeny, hanem kifelé is produktív. A Fiú örök létrejövetele csírájában magában foglalja a 
világ keletkezését időben és térben. A Fiút a teremtő Isten bensőséges másának lehet nevezni, a világot pedig 
külső másának. És mindkettő szükségszerű. Nem lehet, hogy ne legyen. A Fiú és a világ nélkül ugyanis nem 
lehetne Isten teremtő szellem.” (GÁNÓCZY Sándor, Valósághermeneutika és bibliaértelmezés, Bp., Hermeneutikai 
Kutatóközpont, 1999, 11. (Hermeneutikai Füzetek 20.))
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Az önmagát énként kimondó szubjektum azonban nemcsak világot feltételez, de a kimondott 

énnel  szemben  egy  megszólított  tet  is.  Azaz  a  nyelvben  és  a  nyelv  által  konstituálódó 

szubjektum,  melynek  szubjektivitása  biztosítja  az  én egységét  a  megélt  tapasztalatok 

sokféleségében,  és  garantálja  a  tudat  folytonosságát,  eleve  feltételezi  az  önmagát  szintén 

szubjektumként346 értő másikat: „Az öntudat csakis akkor lehetséges, ha valami vele szembe 

álló váltja ki. Mindig valakihez intézve szavaimat mondok én-t, s beszédemben ez a másik te  

lesz.” 347

Mindebből  az  következik,  hogy  a  misztikus  élményt,  ha  az  Isten  nem  fogalmi 

megtapasztalását értjük is alatta, csakis ebben a keretben értelmezhetjük újra. A szubjektum 

nem  fogalmi  tapasztalata  ugyanis  nem  jelenthet  sem  teljes  nyelven  kívüliséget,  sem 

világnélküliséget,  mivel  akkor  magának  a  szubjektumnak  kellene  megszűnnie,  s  noha  a 

misztika bizonyos értelmezései efelé mutatnak is, ha a misztikus irodalom, illetve a misztikus 

élmény  irodalmi  kifejezése  felől  közelítünk  a  problémához,  az  előbbi  feltevést  eleve 

képtelenségnek kell tartanunk, vagy legalább is egy olyan szélsőséges esetnek, mely eleve 

megszünteti  az  élmény  bármiféle  nyelvi  közvetíthetőségét.  Az,  ami  a  misztikában 

világnélküliségnek tűnik, az ember saját létének transzcendenciáján keresztül megtapasztalt 

isteni transzcendencia, (Sík Sándor szavaival) a „kettős végtelen” találkozása következtében 

beálló  létmód-változás,  egy  átmeneti  állapot,  mely  a  szubjektumnak  egy  magasabb 

létmóduszához mint másléthez vezet. A nyelvnélküliség pedig annak a kettős párhuzamnak a 

megtapasztalásából fakad, mely egyrészről elválasztja az embert létbe hívó, megszólító isteni 

Szót a rá válaszoló emberi szavak sokféleségétől, másrészről pedig szembesít az ember „belső 

szavát” kimondani akaró „külső szavak” elégtelenségével. A misztikus élmény ugyanis – mint 

minden istenélmény – az isteni Logosz meghallása, Isten nyelveseménnyé válása,348 melyben 

az  ember  az  isteni  Másik  végtelenségén  keresztül  szembesül  önmaga  végességével.  A 

misztika éppen azért válhat eminens istenélménnyé, mivel – legalább is ígéretében – annak az 

ontológiai  differenciának  a  leküzdésére  irányul,  mely  Istent  az  embertől  ontológiailag 

elválasztja.349

346 „Az, hogy a szubjektum a beszédben énnel jelöli magát, s közben utal egy tere, illetve feltételezi, hogy az a te 
egy másik énként azonosítja önmagát, korántsem »népi előítélet«, hanem a kommunikáció alapvető feltétele a 
mindenkor  itt  és  most  pragmatikus  beszédhelyzetében.”  (JAUSS,  Hans-Robert,  Egy  posztmodern  esztétika 
védelmében. Italo Calvino: Ha egy téli éjszakán egy utazó, ford.  KIRÁLY Edit =  J,  H-R, , Recepcióelmélet  –  
esztétikai tapasztalat – irodalmi hermeneutika, i. m., 237.
347 BENVENISTE,  Émile, Szubjektivitás a nyelvben,  ford.  Z. VARGA Zoltán =  A posztmodern irodalomtudomány 
kialakulása, i. m., 60.
348 A 20. századi keresztény teológia fejlődésének egyik meghatározó és közös iránya, hogy az „Isten Igéjét” 
(Karl Rahner), az „Isten” szót (Gerhard Ebeling) vagy az emberhez elérkező Istent (Northrop Frye) az ember 
egzisztenciáját meghatározó nyelvi eseményként fogják fel. 
349 A misztika értelmezésében tehát végső soron azt a hagyományt követem, mely Szent Ágostontól kezdve a 
misztikus istenélmény szélsőséges jelenségeivel szemben valamilyen módón az értelmi megismerőtevékenységet 
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Ha továbbá Martin Buber nyomán, akinek perszonálfilozófiája több ponton érintkezik 

a  posztmodern  szubjektumelméletekkel  is,  az  ember  alapvető  létviszonyának  az  Én-Te 

viszonyt fogadjuk el, s azt feltételezzük, hogy a „viszonyok vonalainak meghosszabbításai az 

örök  Te-ben metszik  egymást”350,  akkor  a  misztikus  találkozásokat  is  abban  a  dialogikus 

viszonyban képzelhetjük el, melyben az isteni Másik mint az Idegen lép be az ember világába, 

s a találkozás ennek az idegenségnek mint ontológiai távolságnak a legyőzését és kudarcát 

egyszerre  helyezi  be  a  jelenvalólét  horizontjába.  A  Másik  teljes  megértésének  mint  az 

idegenség áthidalásának a reménye és kudarca írja újra az én önmegértésének horizontját, 

mely a világtól való elszakadás után a világhoz való visszatérést is megköveteli: „Az Istennel 

való találkozás nem azért történik az emberrel, hogy Istennel foglakozzék, hanem, hogy az 

értelmet tettel bizonyítsa a világban.”351 Ez pedig azt vonja maga után, hogy a Másikkal, az 

örök Tevel  való  találkozás  elsődleges  célját  abban  a  visszahatásban  éri  el,  aminek 

következtében az ember valamennyi Én-Te viszonyát az Istenhez emeli fel.352

A misztikus élmény – amit általában eminens istenélményként szokás értelmezni, ami 

tehát  nem adatik  meg minden hívő számára  – tartalmát  tekintve  lényegében nem tér  el  a 

szentmise liturgiájától. Lényeges különbség azonban, hogy a liturgia (leiturgia azaz a „nép 

cselekvése”353)  elsődlegesen  egy közösséget  feltételez,  melynek  dramatikus  cselekvésében, 

középpontban a kenyér és a bor átváltoztatásával, a közösség hangjában szólal meg az egyén 

hangja.  A  misztikus  élmény  ezzel  szemben  elsődlegesen  feltételezi  az  Istennel  való 

találkozást átélő (elszenvedő) személyt, annak elmélyült  szubjektivitását és bensőségét, egy 

saját  világot,  melyben  a  Másik  megjelenhet.  Épp  emiatt  a  misztikus  élmény  művészi 

megformálására  a  líra  műnemi  sajátosságainál  fogva  különösen  kedvező  lehetőségeket 

kínál.354 A líra dialogicitásának recepcióesztétikai modellje mellett, mely hasonlóan a fentebb 

helyezi előtérbe. Ágoston ugyanis különbséget tesz testi, szellemi és értelmi látás (megismerés) között, s a 2Kor 
12,2-4 értelmezése során Pál apostol elragadtatását és a az isteni dicsőség szemlélését az értelmi látás körébe 
vonja: „Ha tehát az apostol harmadik égnek ezt a harmadik fajta látást nevezte, mely nemcsak az összes testi 
látást múlja felül, amellyel testi érzékszerveink révén testeket érzékelünk, hanem minden szellemit is, amelyben 
a testi képmásokat szellemileg és nem elménkben szemléljük, akkor ezzel a harmadik fajta látással látható Isten 
dicsősége, és szívünket e látvány szemlélése végett kell megtisztítanunk. Ezért mondja a Szentírás: Boldogok a 
tisztaszívűek,  mert  ők  látni  fogják  Istent.”  (Szent  ÁGOSTON,  A  Teremtés  könyvének  szószerinti  értelmezése.  
Tizenkettedik  könyv,  ford.  HEIDL György  =  Szent  Ágoston  misztikája  I.,  szerk.  HEIDL György,  Bp.,  Paulus 
Hungarus – Kairosz Kiadó, 2004, 103.)
350 BUBER, Martin, Én és Te, Bp., Európa Könyvkiadó, 1991, 89.
351 I. m., 141.
352 Vö.: „Isten abszolút személyként  lép velünk közvetlen viszonyba.  Az ellenvetéseknek el kell némulnia a 
magasabb  felismerés  színe  előtt.  Most  már  kimondhatjuk:  Isten  abszolút-mivoltát  magával  viszi  abba  a 
viszonyba, melybe az emberrel lép. Így tehát az embernek, aki felé fordul, nem kell elfordulni semmilyen Én-Te 
viszonytól: jogos módon Istenhez emeli mindezeket az Én-Te viszonyokat, és »Isten színe előtt« átváltoztatja 
azokat.” (BUBER, Martin, Én és Te, i. m., 163.)
353 RAHNER, Karl  –VORGRIMLER, Herbert, Teológiai kisszótár, ford. ENDREFFY Zoltán, Bp. Szent István Társulat, Az 
Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 1980, 455.
354 Vö. RADNÓTI Sándor, A szenvedő misztikus, i. m., 32-33
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elemzett Én-Te viszonyhoz feltételez egy beszélő alanyt (a költemény hangját) és a versben 

megszólított  másikat  (az  olvasót),355 a  misztikus  élmény  esztétikai  tapasztalattá  való 

transzformálását  teszi  lehetővé  a  hermeneutikai  struktúrákban  megmutatkozó  rokonság is, 

hisz  úgy  a  misztika,  mint  a  műalkotás  is  a  másik  megértésén  keresztül  végbemenő 

önmegértés.356

A  misztikus  és  általában  a  vallásos  élmény,  valamint  az  esztétikai  tapasztalat 

rokonságáról  Sík  Sándor  is  többször  írt.  Esztétikájának  utolsó  fejezetében357 az  esztétikai 

abszolútumot  a  kereszténység  istenfogalmával  rokonítja,  a  Szent  Jeromos  barlangja  című 

tanulmányában pedig a következőket olvashatjuk: „Az írói alkotásba való belemélyedés így 

voltaképpen szorosan vett  tartalmától  függetlenül  is,  pusztán a művészi  alkotás,  illetve az 

olvasáskor  való  belső újjáalkotás  tényével  bizonyos  belső szabadságélményt jelent,  amely 

öntudatlanul is előcsarnoka lehet a vallási élménynek.”358 A tanulmány záró részében pedig 

Maurice  Denis  szavait  idézi:  „A nevére  méltó  művészi  alkotás  misztikus  vagy misztikus 

régiókra hasonló állapotot teremt bennünk, és bizonyos mértékben érezhetővé teszi szívünk 

számára Istent”359

***

(Misztikus  hagyomány  és  irodalmi  modernség)  Az  a  nyelv,  mellyel  Sík  versei  a 

misztikus élményt kifejezik, s mely az értelmezéstörténet által meghatározott újraértelmezés 

horizontját  is  előzetesen  körülírja,  a  misztika  hagyományos  nyelve,  mely  az  ószövetségi 

Énekek  éneke szerelmi  frazeológiájára  épít.  Sík  ciklusa  esetében  elsődlegesen  ez  a 

szöveghagyomány és  a klasszikus  modern  költészet  bizonyos  szövegei  adják azt  az  Iser-i 

értelemben  vett  valóságot  (reálist),  melyek  a  fikcionálás  határátlépő  aktusain  keresztül  a 

misztikus  élményt  a  műalkotás  immaginárius  meghatározottságában  közvetítik  a 

befogadóhoz.360 Az a viszony tehát, mely Sík Sándor ciklusát az így értett valósághoz köti, s 

melynek  így  meghatározó  szerepe  van  a  versszövegek  értelmezésében,  interetextuális 

viszony,  mely  úgy  jelöli  ki  az  értelmező  szituációját,  hogy  közben  tudatosítja  vele:  az 

355 KULCSÁR SZABÓ Ernő, Költészet és dialógus. A lírai művek befogadásának kérdéséhez = K. SZ. E, A megértés  
alakzatai, i. m., 30-45.
356 „Az esztétikai tapasztalat is az önmegértés egyik módja. Azonban minden önmegértés valami máson megy 
végbe,  amit  megértünk,  s  magában  foglalja  ennek  a  másiknak  az  egységét  és  önmagával  való  azonosságát 
[Selbigkeit].” (GADAMER, Hans-Georg, Igazság és módszer, i. m., 128.)
357 SÍK Sándor, Esztétika, i. m., 455.
358 SÍK Sándor,  Szent  Jeromos  barlangja =  S.  S.,  Kereszténység  és  irodalom.  Válogatott  írások,  vál.  RÓNAY 
László, Bp., Vigilia Kiadó, 1989, 244.
359 I. m., 255.
360 ISER,  Wolfgang, A fikcionálás aktusai,  ford.  KATONA Gergely =  Az irodalom elméletei IV.,  szerk.  THOMKA 
Beáta, Pécs, Jelenkor Kiadó, 1997, 51-83.
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értelmezett  szöveg  és  saját  értelmezése  ugyanannak  az  értelmezői  láncolatnak  mint 

hagyománytörténésnek a része.

Még  mielőtt  azonban  rátérnék  a  bibliai  intertextusoknak  a  ciklus  értelmezése 

szempontjából  betöltött  jelentőségére,  röviden  utalni  kívánok  arra  a  fentebb  említett 

szövegközi  kapcsolatrendszerre,  aminek  köszönhetően  a  klasszikus  modernség  különböző 

szövegei Sík ciklusának szövegterében megjelennek. A Sík-versek forrásvidékén ott találjuk 

Rilke  Stundenbuchját,  Maeterlinck  műveit,  az  Istenhez  fűződő  viszonyt  a  gyermek-szülő 

kapcsolaton keresztül  bemutató  versek esetében Kosztolányi  Szegény  kisgyermek panaszai 

című ciklusát, s mindenek előtt Ady verseit, s elsősorban – A lélekben lakozó titokról-ciklus 

címe  is  erre  utal  –  1910-es  A Minden-Titkok  versei kötetet.  Az  Ady-kötet  címét  például 

csaknem szó szerint idézi A sírásról és a nevetésről című vers zárlata („Minden lépésem egy 

nehéz csoda, / És minden csoda és minden titok.”)361 A föltámadás szomorúsága című Ady-

vers  kilencedik  versszaka362 úgy  jelenik  meg  a  Sík-ciklus  első  verseiben,  hogy  a  benne 

megfogalmazott téma, a lírai énnek az önmagától való elidegenedése, önnön idegenségének 

érzése, a misztikus átalakulás, a külső világtól való elszakadás első lépése lesz:

361 A  ciklus  1941-es  kötetben  való  megjelenésekor  közölt  szövegvariáns  esetében  az  Ady-kötetcímre  való 
rájátszás még egyértelműbb:

Minden lépésem egy nehéz csoda,
S minden titok.

362 S amott egy-két virágos hajú
    Asszonyra nézek álmélkodva,
    Óh, mintha egyszer bolondja
    Lettem volna fiatalnak,
    Ilyennek, párnak,
    Idegenek és kire várnak?
    Beszélnek hozzám,
    Cirógatnak kandi szemekkel
    S úgy érzem, hogy hátam mögött
    Áll egy idegen, másik ember,
    Hozzá beszélnek.
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Sokszor van úgy, hogy mindent értek.

Ilyenkor szemébe bámulok

Annak, aki csak árnyék és kísértet,

Aki az én helyemen áll.

Akiről azt hiszik, hogy én vagyok,

És aki idegen, mint a halál.

Az eredetileg a menyegzőre készülő menyasszony és vőlegény szerelmes dialógusát 

előadó gyűjteményt,  az  Énekek  énekét a  hagyomány  Salamon  királynak  tulajdonítja,  s  az 

ószövetségi kánon Salamon más, ún. bölcsességi könyvei közé helyezi. Ennek köszönhetően 

az Énekek énekékének nászdalait hagyományosan olyan allegorikus szövegekként olvassák,363 

melyek  a  közösség  és  Isten  viszonyáról  szólnak.  Ennek  az  értelmezéstörténetnek  a 

nézőpontjából az  Énekek éneke  azokkal a prófétai könyvekkel rokon, melyek Izraelt az Úr 

feleségeként  jelenítik  meg.  Ilyen  Ozeás  története,  akinek  a  parázna  asszonnyal  kötött 

házassága jelképezi ezt a viszonyt (Oz 1-3), illetve ide tartozik Jeremiás próféciája is, ami a 

zsidó  népet  házasságtörő  feleségként  mutatja  be  (Jer  3,  6-13).  Úgy tűnik  tehát,  hogy az 

Énekek éneke  egyben el is tér ezektől a szövegektől, hisz a menyasszony itt a menyegzőre 

készülő  szűz.  Northrop  Frye  azonban  a  könyv  bizonyos  kijelentésit  értelmezve  arra  a 

megállapításra  jutott,  hogy  az  Énekek  énekének  mennyasszonya  is  „idegen”,  ami 

tulajdonképpen eredetileg ugyanolyan megbélyegzés volt, mint a paráznaság.364

Az  Énekek éneke primér és allegorikus jelentésén keresztül is kapcsolódik a Biblia 

nemiség-szimbolikájához, mely a teremtéstörténettel kezdődik és a Jelenések könyve 21,9-10-

ig tart. A misztikus irodalom, s azon belül az ún. jegyes-misztika számára az  Énekek éneke 

azért  válhatott  meghatározó  archetextussá,  mivel  a  nászban  kiteljesedő  földi  szerelem,  az 

egyén,  valamint  a  keresztény  közösség  és  Jézus  viszonyának  allegorikus  kifejezésére 

szolgálhatott.  Ez  azonban  a  kereszténység  szempontjából  csak  akkor  volt  lehetséges,  ha 

felfüggesztenek minden tényleges nemiségre való vonatkozást, s az egyént vagy a közösséget 

(mint Krisztus menyasszonyát) jelképesen mindig nőneműnek tekintik. Mindez – mivel egy 

patriarchális  társadalom  hagyományrendszerében  gyökerezett  –  maga  után  vonta  az 

363 Az allegorikus olvasat azonban nem az egyetlen értelmezési módja az Énekek énekének: „Az Énekek énekét 
értelmezték  mint  (a)  allegóriát,  (b)  tipologikus  ábrázolást,  (c)  két  vagy  három főszereplős  drámát,  (d)  szír 
esküvői énekek  gyűjteményét  (…),  amelyekben  a vőlegény királyi  szerepet,  a  menyasszony pedig királynéi 
szerepet játszott, (e) pogány termékenységi kultusz szertartási gyűjteményét (…), valamint (f) egymással össze 
nem függő, az emberi szerelmet magasztaló énekek antológiáját (…).” (A Biblia ismerete. Kommentársorozat  
III.  (Ezsdrás-Énekek  éneke),  szerk.  WALVOORD,  John  F.,  ZUCK,  Roy  B.,  Bp.,  Keresztyén  Ismeretterjesztő 
Alapítvány, 1999, 525.)
364 FRYE, Northrop, Az Ige hatalma, ford. PÁSZTOR Péter, Bp., Európa Könyvkiadó, 1997, 266-267.
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alárendeltség,  a  függőség kifejezését  is,  viszont  lehetővé  tette,  hogy az  erósz helyébe  az 

agapé lépjen: „Az allegóriának köszönhetően az érzéki elem így már csak afféle retorikai 

eszköz, az üzenetet viszont emelkedettsége és spiritualitása szentesíti…”365

A középkori keresztény gondolkodás teoretikusai és költői is időről időre visszatértek 

a szerelem problémájához, már olyan kettős értelmet adva a fogalomnak, melyről Szentviktori 

Hugó  lírai  emelkedettséggel  vall  elmélkedésében:  „Nap  mint  nap  szó  esik  közöttünk  a 

szeretetről,  hogy  vajon  felszikrázik-e  és  lángra  kap-e  szívünkben  a  tűz,  hogy  mindent 

felemésszen,  vagy  mindent  megtisztítson  ott.  Mert  belőle  származik  minden,  ami  jó;  és 

minden,  ami rossz,  az is belőle  való.  A szeretet  egyetlen belül feltörő forrása két patakot 

táplál. Más a világ szerelme: paráznaság, és más Isten szerelme: a szeretet. Középütt pedig ott 

az  emberi  szív,  ahonnan  a  szerelem forrása  előtör,  és  ha  a  megkívánás  erejénél  fogva  a 

külvilág felé halad paráznaságnak, ha viszont befelé irányul, akkor szeretetnek nevezzük.”366 

Ez utóbbi szeretet, az amor sanctus szólal meg a középkori himnuszokban is:

Eia Mater, fons amoris,

Me sentire vim doloris

      Fac, ut tecum lugeam.

Fac, ut ardeat cor meum,

In amando Christum Deum,

      Ut sibi complaceam.

(Jacopone da Todi: Stabat mater)367

A Mária-kultuszban kiteljesedő középkori himnuszköltészet a szerelmi líra történetének egy 

olyan meghatározó részét képezi, mely a modern szerelmi költészet alakulására is hatással 

volt.368

365 LACOQUE,  André,  Sulamit.  Énekek  éneke,  ford.  ENYEDI Jenő =  RICOEUR,  Paul  és  LACOQUE,  André,  Bibliai  
gondolkodás, Bp., Európa Könyvkiadó, 2003, 497.
366 SZENTVIKTORI Hugó, A szeretetről, ford. CSEKE Ákos, Vigilia, 2004/12, 902.
367 Szeretetnek szent kútfője,
Add, a fájdalomnak tőre
     Járjon át a lelkemen.
Hogy szívemben lángra kelne
Krisztusomnak szent szerelme.
     Segíts neki tetszenem.

(Sík Sándor fordítása)
368 „Arra, hogy a modern szerelmi líránk átfinomodott, belsőségessé, lelkivé fejlődött: mi lehetett több hatással a 
szent szerelem lírájánál?” – tesz fel a kérdést a himnuszfordító Babits. (BABITS Mihály,  Amor sanctus = B. M., 
Esszék, tanulmányok 2, Szépirodalmi Kiadó, 1978, 363.)
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A másik,  irodalom és  vallás  határmezsgyéjén  húzódó hagyomány,  mellyel  röviden 

számot kell vetni a misztikus irodalom, mely gyökereiben Szent Ágoston Vallomásaiig nyúlik 

vissza,  s  hatása  az  európai  szubjektum-fogalom  alakulására  is  igen  jelentős:  „Ekkor 

önmagamhoz irányítottam magamat, s megkérdeztem: »Ki vagy te?« »Ember«-válaszoltam. 

Íme adott  számomra a  test  és bennem lévő lélek,  az  egyik  külső valami,  a  másik  benső. 

Melyiküket kérdezzem Istenemről, akit testileg már mindenfelé kerestem a földtől az égig, 

ahová csak szemem sugarával elhatolni tudtam? Jobb az, ami benső. Hiszen a test valamennyi 

hírnöke a bensőnek válaszolt, mert e benső ellenőrzi és ítéli meg a választ, amelyet az ég, a 

föld és a bennük és rajtuk lévő dolgok adnak, amikor azt mondják: »Nem mi vagyunk az 

Isten«, hanem »Ő alkotott minket«. A benső ember ismerte meg ezt a külső segítségével: én, a 

benső  ismertem  meg  ezt,  én  a  lélek.”369 Ágoston  szubjektum-felfogásának  hatása  már  a 

középkori  líra  történetében  megfigyelhet.  Dadogó  Notker  Pünkösdi  szekvenciájában  ez 

például a következőképpen jeleneik meg:

5a. Tu Purificator

Omnium flagitiorurn,

Spiritus,

5b. Purifica nostrit

Oculum interioris

Hominis

6a. Ut videri

Supremus genitor

Possit a nobis.370

369 Szent ÁGOSTON, Vallomások = Szent Ágoston misztikája I., i. m., 131-132.
370 5a. Minden gonoszság

Tisztogatója,
Szentlélek,

    5b. Tisztítsd meg bennünk
Szemét a belső
Embernek.

    6a. Hogy megtisztulván,
Megláthassuk
Felséges Atyánkat.

(Sík Sándor fordítása)
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A  16-17.  században  virágkorát  élő  misztikus  irodalom  mellett  tehát  ezek  a 

költemények  fogalmaznak  meg  és  közvetítenek  egy olyan  szubjektum-képet  és  szerelem-

élményt, melynek folytatását a modern irodalomban is megtalálhatjuk, s – tág értelemben – ez 

az a költői hagyomány, melynek megújítására Sík 1912-es misztikus ciklusával kísérletet tesz. 

Más  szóval  úgy  is  fogalmazhatunk,  hogy  a  középkori  himnuszköltészet  és  a  misztikus 

irodalom költői nyelvének az irodalmi modernség horizontjába való beemelésével próbál Sík 

Sándor egy modern spirituális lírát teremteni.

***

(A ciklus  bibliai  intertextusai)  A ciklus  nyelve  tehát  alapvetően  abból  a  misztikus 

hagyományból  táplálkozik,  melynek  bibliai  archetextusa  az  Énekek  éneke.  Lényeges 

különbség azonban a szentírási könyv és Sík műve között, hogy Sík az ószövetségi szöveg 

dramatikus-párbeszédes nyelvi formáját olyan lírai monológokká transzformálja, amelyekben 

szinte  kizárólag  a  misztikus  élményt  átélő,  tehát  szimbolikusan  a  menyegzőre  készülő 

menyasszony szólal  meg.  Ez alól  egyedül  a  ciklus  Kemény parancsolat  című költeménye 

kivétel,  ahol  a  versbeszéd  alanya  nem  értelmezhető  a  korábbi  versszubjektum  alanyával 

azonosnak. A parancsot kimondó beszélő itt nem lehet más, mint a küldetést kinyilatkoztató 

istenség,  s  akinek  a  parancs  szól,  a  többi  vers  lírai  énje.  Erre  abból  a  dialogikus  Én-Te 

viszonyból  következtethetünk,  mely  előzetesen  meghatározza  az  Isten  és  ember 

párbeszédének modalitását, az Isten részéről a küldetés és a parancs szavaiban.371

Jellegzetes  Énekek éneke-képen372, az  elzárt kert-metaforán alapul a  Siralmas ének a 

kerítésen kívül  című vers. A kert, mely más ószövetségi könyvekben is összekapcsolódik a 

kertet tápláló, életet adó víz képével (Ter 2, 10; Iz 1, 30; Iz 58, 11; Jer 31, 12), az  Énekek  

énekében Northrop Frye értelmezése szerint373 a mennyasszony testének metaforája lesz. Az 

„elzárt  kert”-metafora  más  értelmezéseiben  a  jelző  kiemelését  figyelhetjük  meg,  s  így  a 

szókép  a  jegyes  szüzességének  metaforája,  s  ez  utóbbi  jelentésen  keresztül  a  keresztény 

tipológiában Mária  jelképe lesz.  A Sík-versben a  kert  szóképhez pozitív  jelentéstartalmak 

(termékenység, boldogság) kapcsolódnak, s a kint-bent térbeli ellentétére épülő a kizártságot 

kifejező vershelyzet a mű jelentését a boldogság elérhetetlenségének, a misztikus találkozás 

megvalósulatlanságának tragikus kinyilatkoztatása felé viszi. A misztikus találkozás „helye” 

371 „Az  Atya  és  a  Fiú,  az  azonos  lényegűek  –  mondhatjuk:  Isten  és  az  ember,  az  azonos  lényegűek,  ők  a 
múlhatatlanul valóságos Kettő, annak az ősviszonynak a két hordozója, mely Istentől az ember felé: küldetés és 
parancs, az embertől az Isten felé: látás és hallás, kettejük között pedig: megismerés és szeretet, és a viszonyban 
a fiú, bár az atya benne lakik és működik, meghajol a »nagyobb« előtt, és hozzá imádkozik.” (BUBER, Martin, Én 
és Te, i. m., 102-103.)
372 „Húgom, mátkám akár az elzárt kert, mint az elzárt kert, a lepecsételt forrás.” (Én 4,12)
373 FRYE, Northrop, Az Ige hatalma, i. m., 246.
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azonban a lélek, így a Sík-versben a kert-metafora jelentése a lélekben, mint misztikus testben 

adható meg.374

Sík  ciklusának  egyes  darabjaiba  az  Énekek  éneke mellett  más  bibliai,  elsősorban 

újszövetségi textusok is beíródnak, s a jegyes-misztika hagyományos nyelve mellett másfajta 

beszéd- és szemléletmód megjelenését eredményezik. Ha ugyanis a verseket úgy olvassuk, 

mint olyan műveket, amelyek a szubjektum nyelvben történő újraalkotásának eseményét mint 

a Másikkal szemben való önmegértést (amely adott esetben a belső, spirituális átalakulással 

jár együtt) tematizálják, akkor a versek jelentésadása azoknak az újszövetségi szövegeknek az 

intertextuális függvényévé válik, melyekben az ókeresztény közösség az egyén identitását a 

megváltás  eszkatológikus eseményének összefüggésében értelmezte  újra.  Mindenekelőtt  az 

evangéliumokban  többször  is  szereplő,  az  önmegtagadást,  a  világtól  való  elfordulást  a 

Krisztus-követés előfeltételeként előíró jézusi paradoxont említhetjük: „Ezután Jézus így szólt 

tanítványaihoz: »Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye keresztjét és kövessen. Aki meg 

akarja menteni életét, elveszíti, aki azonban értem elveszíti, az megtalálja. Mi haszna van az 

embernek, ha az egész világot megszerzi is, de lelke kárát vallja? Mit is adhatna az ember 

cserébe a lelkéért? Eljön ugyanis az Emberfia Atyja dicsőségében, angyalai kíséretében, és 

megfizet mindenkinek a tettei szerint. Bizony mondom nektek: az itt állók közül némelyek 

nem halnak meg, amíg nem látják az Emberfiát, amint eljön országában.«” (Mt 16,25-28)375 

Továbbá azokról a páli levelekről van szó, melyek a keresztény hívő (mint a keresztség által 

megújult ember) egyéni kiválasztottságához és a világhoz való viszonyát írják le. (Ef 4,20-32; 

Kol  3,9-17)  A keresztény  ember  saját  megújult  identitásához,  s  ezzel  együtt  a  környező 

világhoz, a többi emberhez való morális viszonya más helyen a bűnnek való meghalással s a 

Krisztusban  való  újjászületéssel  kapcsolódik  össze  (Róm  6,  11),  vagy  a  régi  én  teljes 

eltörlésével jár. (Gal 2,19-20)

Reinhart Koselleck értelmezése szerint éppen ezek azok az újszövetségi szöveghelyek, 

melyek a korábbi hellén-barbár aszimmetrikus ellenfogalmak helyébe a keresztény-pogány 

ellentétpárokat  állították,  amiben egyik oldalon a megkereszteltek állnak,  a másikon pedig 

azok a pogányok találhatók, akik a jövőben térnek át a keresztény hitre.376 A kereszténység 

története  során  számos  helyzetben  értelmezte  újra  az  egyház  ezt  az  eredeti  tanítást,  s 

tulajdonképpen  ezen  alapul  Prohászka  keresztény  optimizmusa  is,  és  a  krisztusi  szép 

egyéniségben  újrafogalmazott  keresztény  emberideál  szembeállítása  korának  dekadens 

individuumaival. Erre az ellentétre épülő szemlélet figyelhető meg Sík első kötetének néhány 
374 A kert és a lélek metaforikus összekapcsolására az alábbi ószövetségi szöveghely szolgálhat még: Jer 31, 12.
375 Vö. az alábbi evangéliumrészletekkel: Mt 10,34-39, Mk 8,34-38, Lk 9,23-27, Lk 17,22-37 és Jn 12,20-36.
376 KOSELLECK, Reinhart, Az aszimmetrikus ellenfogalmak történeti-politikai szemantikája, i. m., 36.
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versében is, mindenek előtt a  Kiáltás a kapuból  és a  Liliput című versekben, vagy A titok-  

ciklus  utolsó  előtti  darabjában,  a  Koldusok  a küszöbön című  költeményben,  de  a  lírai  én 

kiválasztottságának tudata szinte minden versben megfigyelhető.

A messziről szóló ének beavatás-motívumában Jézus szenvedéstörténete jelenik meg, a 

passió rávetítődik a szubjektum újjáteremtődésének eseményére, s így a megváltás egyetemes 

üdvtörténeti eseménye az egyén jelenét és személyes üdvösségét meghatározó eszkatológikus 

horizontot rajzol ki:

Ez a minden-siratás!

Három nap és három éjjel,

Mint az árnyék, mint a felhő,

Ültem ottan és zokogtam.

Harmadik nap virradóra

Mind a könnyemet kisírtam.

És az ének messze-messze

Egyre csengett, egyre hítt.

Hajnal égett mindenütt,

Harmadik nap virradóra.

És a dal hangosra harsant,

És nekem a holt avarból,

Nem tudom hogy, nem tudom mért,

Lábra kellett állnom ottan,

És a két karom kitárni,

És dalolni hangosan.

Az 5. versszak szintén Jézus feltámadását idézi:
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És az ének egyre hítt.

S nem tudom ki, nem tudom hogy,

Átkarolt két meleg karral

És kezem kezébe vette,

És elindult, arra indult,

Amerről a hajnal égett,

Amerről az ének csengett.

És én mentem hangtalan.

A  versben  leírt  találkozásról  szóló  szövegrész  olvasható  a  feltámadott  Jézusnak  a 

tanítványokkal  (Lk  24,  13-35)  és  Mária  Magdolnával  (Jn  20,  11-18)  való  találkozásának 

szupertextusaként  is.  Ez  az  intertextuális  értelmezés  a  Sík-versben  megfogalmazott 

küldetéstudatot  a  feltámadott  Jézus  fel-nem-ismerésének,  majd  egy  jel  (az  emmauszi 

tanítványok esetében a kenyértörés,  Mária Magdolna esetében a megszólítás)  alapján való 

felismerés összefüggésébe helyezi. Krisztus kilétének felfedése, az Igazság leleplezése viszont 

a versszöveg jelentését egy olyan apokaliptikus horizontba helyezi át, mely újradefiniálja a 

szubjektum jövőre vonatkozó létperspektíváját, küldetésének vállalását.

Az újszövetségi  intertextusok egy másik  csoportját  a  Jelenések  könyvének egy-egy 

részletére történő utalások képezik. A látogatásról című vers például a Jelenések könyve 7,1-

8-ra utal:

Várnak a méltók és a szentek,

A fehérlő homlokukon

Csepegő kenettel fölkentek,

Akiken a jeled ragyog.

Azokhoz menj. Mit akarsz nálam?

Édes, lásd, én nem az vagyok.

Egy másik versrészletben a misztikus találkozás szintén a kiválasztottság-tudattal kapcsolódik 

össze, melyet ismét a Jelenések könyvének egy részletére (Jel 3,15-16) való utalással fejez ki 

Sík:
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És Te azért el nem feledtél.

Rossz langyos vizet, undorodva,

A szájadból ki nem vetettél.

(Az estéli látogatásról)

Az  oszlopról  című  versben  a  küldetés  tudatosodása  kapcsolódik  össze  az  utolsó  ítéletre 

emlékeztető apokaliptikus képek leírásával. A versszubjektum szituáltsága itt hangsúlyosan 

prófétikus, ha feltételes módban is, de a végidő látomása itt egy olyan üdvtörténeti eseményt 

jelenít  meg, melyben a kiválasztott  személy cselekvésének szabadságfokát az isteni üzenet 

közvetítésének kötelezettsége korlátozza, s a János-apokalipszist lejegyző apostolhoz hasonló 

beszédszituációba  helyezi  a  lírai  alanyt.  A  vers  utolsó,  profétikus  kijelentése  Jézus  „Én 

vagyok a …” kezdetű példázatot nyitó vagy példázatértékű én-metaforáit írja újra:

Aztán várnék egy iszonyú napot,

Amikor haragudnék az Isten,

S irtóztató, irtó ítélet,

Villámok és vesztő szelek

Tombolnának a föld felett.

Mikor reszketne minden élet

És sírna minden, megdermedne minden:

Akkor fölmennék óriás oszlopomra,

És megállnék magányosan,

És lenéznék a pusztulás tüzébe

És villámok tüze tűzne homlokomra.

És szólnék: Én vagyok a béke.

Az itt  bemutatott  bibliai  intertextusok azt  mutatják,  hogy akár  egy versen belül  is 

váltás történhet az eszkatológikus beszédmódról az apokaliptikus beszédmódra. A misztikus 

találkozás a parúziát, Jézus idők végén bekövetkező újra-eljövetelét előlegezi meg az egyén 

személyes üdvösségének horizontjában. Az élmény szubjektív eseménye a hívás, az elhivatás 

révén válik kollektív eseménnyé, pontosabban: a hívás meghallása utáni személyes és szabad 

döntésen keresztül, de a küldetés vállalása már eleve túlmutat az „isteni nászon”, kifelé vezet 

a lélek világából a közösség felé. Amennyiben a küldetés mint a szubjektum üdvhorizontja a 
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Krisztus megtestesülésével elkezdődő végidő felől határoztatik meg, a szemléletmód, mely az 

élmény  által  átstrukturált  világlátást  jellemzi,  s  a  hangnem,  melyen  az  újrateremtett 

szubjektum megnyilatkozik: eszkatológikus. Amennyiben viszont a küldetés az eszkatonban 

feltáruló  végső  igazságot  célozza  meg,  s  az  emberi  szavak  (mint  a  közvetített  üzenet 

hordozói) elsődleges referenciája Isten Szava, a szemléletmód és a hangnem: apokaliptikus. A 

ciklus nyelvének hangja vajon – tehetjük fel a kérdést Derridával377 együtt  -, nem az utolsó 

ember  hangja?  Annyiban  mindenképpen  igennel  kell  válaszolnunk,  amennyiben  a  lélek 

világában az ént mondó beszélő mindig az egyetlen jelenvalólét, s mint egyetlen az utolsó is.

***

(A költői küldetéstudat transzcendens megalapozása)  A titok-ciklusban a híváshoz, a 

küldetéshez  mindig  valamilyen  esztétikai  minőség  kapcsolódik,  pontosabban  a  versek 

világában a küldetés mint tartalom valamilyen esztétikai formában jelenik meg. A ciklus első 

darabjában a misztikus élmény, a szubjektum átalakulásának elindítója egy régi, gyermekkori 

emlék, egy dal felidézése:

Oly idegenül integet felém,

És a szemében annyi titok fázik,

És annyi könny és annyi félelem.

Olyan én, és olyan nagyon másik.

Valamit mond is, zengő susogással,

S az olyan, mint egy bús gyermekszobás dal:

Rég elfeledtük gügyögő szavát,

Csak egy-egy dalos foszlány téved olykor

Valami nagy-nagy messzeségen át.

A messziről szóló énekről című versben a hívás és a küldetés is ének formájában hangzik el. A 

ciklus  huszonegyedik  darabjában ismét  visszatér  a  beavatás  motívuma,  s  itt  a  (beavatott) 

szubjektum létének célját is ez határozza meg:

377 DERRIDA, Jacques, A filozófiában újabban meghonosodott apokaliptikus hangnemről, ford. ANGYALOSI Gergely 
=  DERRIDA, Jacques  és KANT,  Immanuel, Minden  dolgok  vége,  Bp.,  Századvég  Kiadó,  1993,  69.  (Horror 
Metafisicae)
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Te láttál, mikor lemerültem

A zúgó vízbe, ama szent habokba, 

S a tüzes vízben elmerülten

Te láttál ott dalolva és zokogva.

És hétszer csaptak rajtam át

A szentséges habok,

És hétszer mostak végig-végig.

S te tudod, hogy rólam minden levált,

Hogy most már énekes vagyok,

Hogy most már mind a dalok a tiéid.

Ezzel a ciklus értelmezésének egy lényeges pontjához jutottunk, hisz ezt a művet Sík Sándor 

költői pályájának misztikus-transzcendens megalapozásaként is olvashatjuk, anélkül, hogy az 

istenélmény  közvetítésének  költői  kísérletét  háttérbe  szorítanánk.  A  kettő  kölcsönösen 

feltételezi egymást, hisz Sík számára a transzcendencia-élmény autentikus forrása a költészet, 

a költői szó hitelét azonban Isten Szava garantálja, a költői szó ugyanis csak annyiban lehet 

érvényes az ember világában, amennyiben közvetíteni tudja az Isten üzenetét. Az esztétikai 

kritériumokat ez a kettős referencia alárendelni látszik a teológiai  szempontoknak, s ez az 

irodalmi modernség egyik alapkritériumának számító autonómia-elvet veszélyezteti.

A lírai  alanynak  a  versek  jelentésterében  való  magalkotódásának  a  problémájához 

tartozik,  hogy noha az ember-Isten viszony kifejezésére Sík ciklusában is elsődlegesen az 

Énekek  énekén  alapuló  szerelemi  frazeológia  szolgál,  mely  amellett,  hogy  a  tényleges 

nemiséget  szimbolikus  nemiségbe  fordítja  át,  megőriz  –  s  ez  teológiai  szempontból  sem 

mellékes  –  bizonyos  alá-fölérendeltségi  viszonyt.  Ennek  a  kapcsolatnak  a  költői 

szemléltetésére  szolgál  a  szülő-gyermek  viszony,  valamint  egy  allegóriába  beépülő  fióka-

anyamadár metaforapár. Ha az első kép bibliai archetextusait kutatjuk, akkor elsőként Izajás 

könyvére utalhatunk, ahol a próféta az Izraelről gondoskodó Istent az anyához hasonlítja.378 

Az  újszövetségi  szövegek  közül  pedig  Jézusnak  azokat  a  példázatértékű  kijelentésit 

említhetjük,  melyekben az üdvösség elnyeréséről  szól.379 A szeret  érzése a  szülő-gyermek 

378 „De megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? És megtagadhatja-e szeretetét méhe szülöttétől? S még ha 
az megfeledkeznék is: én akkor sem feledkezem meg rólad.” (Iz 49, 15)
379 „Kisgyerekeket  hoztak hozzá,  hogy érintse meg őket.  De a tanítványok elutasították őket.  Amikor Jézus 
észrevette, helytelenítette. »Hagyjátok  - mondta  -, hadd jöjjenek hozzám a kicsinyek, ne akadályozzátok őket, 
hisz  ilyeneké  az  Isten  országa.  Bizony mondom nektek,  aki  nem úgy fogadja  az  Isten  országát,  mint  egy 
gyermek, nem jut be oda.« Azután megölelte, és kezét rájuk téve megáldotta őket. (Mk 10, 13-16; vö.: Mt 19, 
13-15 és Lk 18, 15-17)
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viszonyban  végképp  mentesül  mindenfajta  nemiségtől,  s  a  függőségben  megvalósuló 

szeretetviszony kiteljesedését helyezi a középpontba, mely a gyermekként megjelenített lírai 

én  részéről  a  teljes  engedelmességet,  az  apaként  ábrázolt  isteni  Másik  részéről  pedig  a 

gondviselést emeli ki. Hasonló jelentéstartalmak felé nyitott A fészekről című allegorikus vers 

is,  mely  egyrészt  végig  megmarad  ugyanabban  a  képrendszerben,  mivel  a  lírai  alany 

reprezentálója  az  egész  versben  a  madárfióka,  másrészt  azonban  az  allegória 

jelentéshorizontja  folyamatos  mozgásban  van,  mivel  a  megszólított  Másik  metaforikus 

reprezentációja  állandóan  változik.  Ez  a  poétikai  eljárás  fejezi  ki  a  gondviselő  Isten 

végtelenségét, mindenben-benne-létét,  s anélkül, hogy a panteizmus gyanúja felmerülhetne, 

megfogalmazza az Istenben-benne-lét (mint a világban-benne-lét magasabb létmóduszának) 

boldogságát.

***

(A  misztika  hármas  útja)  Ha  ezek  után  rátérünk  A  titok-ciklus  kompozíciójának 

elemzésére, akkor azt tapasztaljuk, hogy a ciklus tagolása megfeleltethető a misztikus élmény 

elmélyülésének  Dionüsziosz  Areopagita  által  leírt  hármas  útjának:  a  via  purgativának 

(megtisztulás útja), a via illuminativának (megvilágosodás útja) és a via unitivának (egyesülés 

útja). A megtisztulás útját a ciklus első tíz darabja jelenti. Az első három vers problematikája 

hasonló  az  első  Sík-kötet  nyitó  verseinek  tematikájához,  középpontjában  a  szubjektum 

átalakulása,  újraalkotása  áll.  Itt  azonban  a  lírai  én  átváltozása,  mely  a  lelki  elmélyülés 

lehetőségét alapozza meg, a misztikus élmény kifejezésének első szakasza lesz. Tehát az én 

önazonosságának  problémája  itt  sem válik  a  költészet  lényegi  kérdésévé,  alárendelődik  a 

transzcendenssel való találkozásnak, a régi én elvesztése, identitásának megrendülése az új, 

magasabb létmódban a  misztikus  egyesülésre  alkalmas  én kialakításának megelőző lépése 

lesz. A külső, fizikai én szembeállítása a belső, lelki énnel olyan dualista szemléletet képvisel, 

mely – minden bizonnyal Ágostonon keresztül  - több ponton is érintkezik a platonizmussal, 

mivel  –  hasonlóan  Platón  Államának  filozófusaihoz  –  a  misztikus  a  hétköznapitól  eltérő, 

magasabb  létszinten  képes  az  isteni  lét  megtapasztalására.380 Azt  a  változást,  amely  a 

hétköznapi  létezés  szintjéről  a  dolgok  világától  való  elforduláson  keresztül  a  misztikus 

tapasztalat  befogadásának  létszintjére  való  emelkedést  jelenti,  Sík  ciklusában  nem 

egyértelműen a Másiknak a lírai én világában (lelkében) való megjelenése váltja ki, hanem 

önmagának a másként látása, egy pontosan meg nem határozott mozgató által motivált belső 

átalakulás:
380 „Midőn azt írtuk, hogy a misztikus bölcsek és szentek végelemzésben ugyanazt mondják, ezen valóban csak a 
végső, legmagasabb fokot értettük: az átlépést egy felsőbb létformába, az Isten megtapasztalását.” (VÁRKONYI 
Nándor, Misztika és misztikusok, Vigilia, 1975/5, 293.)

117



Most így vagyok. Most egyedül vagyok.

Csupa idegen arcok körülöttem.

Most nem tudom, hogy mit keresek itt,

És úgy érzem, nagyon messziről jöttem.

Semmit sem értek. Minden idegen.

Oly messziről néz rám az életem,

És én úgy nézem és úgy bámulom,

Mint egy bánatos beteg arcot

Egy jégvirágos távol ablakon.

(Az idegenségről)

A szubjektumnak az önmagától való elidegenedése maga után vonja a külső, fizikai világról 

való leválást,  függetlenedést,  s  az  „egyedülvalóságban”  az új  lélek megtalálását.  A ciklus 

negyedik  verse  ennek  az  átalakulásnak  a  konstatálásával  egy  új  szakaszt  nyit,  melynek 

központi  motívuma  a  sírás és  a  könny.  Ebben  és  a  következő  költeményekben  a  sírás381 

lehetne romantikus póz is, ha azonban a misztikus hagyomány és a versek saját kontextusa 

felől vizsgáljuk ezt a ciklusrészletet, akkor beláthatjuk, hogy a könny a bűnbánat szimbóluma, 

a lírai alany bűnösségének a felismerését jelzi, mely központi eleme a via purgativának, és 

előkészítése a Másikkal való találkozásnak (A könny születéséről).

A következő hármas egység középpontjában az első találkozás élményének kifejezése 

áll. Ezt megelőzően hangzik el a hívás, történik meg a beavatás (A messziről szóló énektről), 

ennek a versnek a meghatározó élménye azonban a Másik fel-nem-ismerése, a találkozásokról 

szóló versekben a korábban fel nem ismert Másik mégis mint régi ismerős jelenik meg:

381 Ha a sírás motívumát a fájdalomhoz kapcsoljuk, akkor a misztikus élménynek egy másik jellemzőjére is 
utalhatunk, a misztikus elragadtatás ugyanis gyakran szenvedéssel jár. Ennek spirituális magyarázatára is szolgál 
egy később idézendő Keresztes Szent János elmélkedés.
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Oly rég, oly rég nem ünnepeltem.

Oly rég nem gondoltam reád.

Sok-sok napot és éjszakát

Zsibbatagon, könnyes bolondul

Nélküled dideregtem át.

(Az estéli találkozásról)

A találkozások a ciklus kilencedik (Az estéli  találkozásról) és tizenötödik (A látogatásról) 

versében is  éjszaka történnek. Már a  Szembe a Nappal  kötet versvilágát is az éjszaka képe 

határozta meg, ott azonban ez még nem vált a misztikus élmény jellemző motívumává. A titok  

ciklusban  azonban  az  „éjszaka”  olyan  szöveghelyekkel  hozható  összefüggésbe,  melyek  a 

misztikus  élmény  kifejezése  szempontjából  saját  jelentést  adnak az  „éjszaka”  képének  is. 

Ezek  közé  tartoznak  azok  az  ószövetségi  textusok,  melyekben  az  éjszaka  az  istenség 

kinyilatkoztatásának  az  ideje  (pl.:  1Kir  3,3-12  és  Zak  1-6),  de  ennél  is  szorosabban 

kapcsolódik hozzá a Máté-evangéliumból ismert példabeszéd a vőlegény fogadására készülő 

hajadonokról. (Mt 25,1-13). Ez utóbbi szentírási szöveg szempontjából az említett Sík-versek 

a várakozás, a virrasztás, a készenlét jelentéstöbbletével töltődnek fel, de ha a Másik érkezését 

a meghatározhatatlanul bekövetkező végidő metaforájaként értelmezzük, akkor ezek a versek 

a  jelenvalólét  önnön  időbeli  végességével  szembeni  eszkatológikus  léthorizontját  is 

kirajzolják. A értelmezés alapját képező lehetséges intertextusoknak egy másik csoportját a 

misztikus irodalom szövegei képezik, mindenek előtt Keresztes Szent Jánosnak a „lélek sötét 

éjszakájáról” írt  elmélkedései:  „E sötét  éjszaka Isten hatása a lélekre,  általa  megtisztítja  a 

balgaságaitól és megszokott tökéletlenségeitől,  mind a természetesektől (testiektől),  mind a 

lelkiektől.  A  szemlélődők  belénk  öntött  kontemplációinak  vagy  misztikus  teológiának 

nevezik, midőn Isten, szeretetének teljességében titokzatos módon oktatja és tanítja a lelket 

anélkül,  hogy  emez  bármi  mást  tenne,  minthogy  a  szeretet  leheletében  Istent  figyeli, 

engedelmeskedik neki, befogadja fényét, noha nem érti, hogy ömlik belé a kontempláció… Itt 

azonban feltámad a kétkedő kérdés: miért nevezi a lélek sötét éjszakájának az isteni fényt, 

mely  megvilágosítja  és  megtisztítja  a  tudatlanságtól?  A  felelet  így  hangzik:  az  isteni 

bölcsesség két okból nem csupán éjszaka és sötétség a lélek számára, hanem kín és gyötrelem 

is. Először az isteni bölcsesség fensége miatt, mely fölülmúlja a lélek képességeit, s ezáltal az 

ő számára sötétség; másodszor a lélek alacsonyrendűsége és tisztátalansága folytán,  amely 

kínos neki, megzavaró és sötét is.”382

382 Idézi VÁRKONYI Nándor, Misztika és misztikusok, i. m., 296.
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Az első misztikus találkozás emlékét leíró vers után a ciklus első részét az Istenben-

benne-lét  boldogságát  himnikus  emelkedettséggel  kifejező  allegória  zárja  le.  A következő 

kilenc versből álló egység a via illuminativa, első költeménye ugyanazt a témát ismétli meg, 

mint az előző rész első versei. A magány érzésének kifejezésén túl, mely egyben már a külső 

világról való leválás, a megtisztultság állapotát is jelzi, Sík az első versek egy-egy motívumát 

is átértelmezi, ezzel válik láthatóvá az is, hogy a szubjektum átalakulása hogyan vonja maga 

után a korábbi nyelv referencialitásának felfüggesztését. Mert amíg például a ciklus harmadik 

versében az „álarc” a belső, lelki énnel szembenálló fizikai ént jelöli, s ebben az oppozícióban 

negatív jelentéstartalmat kap, addig Az egyedülvalóságról című versben a „mennyei más” már 

a  vőlegényre,  a  lelki  elmélyülésben,  a  misztikus  magányban  megtalált  isteni  Másikra 

vonatkozik. Ebben a ciklusrészben a találkozások leírása, a keresés, a Másikra való várakozás 

és  vágyakozás  kerül  a  középpontba,  s  a  versek  érzelmi  feszültségét  a  találkozás-elválás 

dinamikája adja.

A harmadik rész, a ciklus utolsó tizenegy verse, fejezi a ki a misztikus élmény utolsó 

szakaszát, a via unitivát. A megnevezéssel ellentétben azonban sem a misztikában, sem Sík 

misztikus  ciklusában  ez  „nem  az  isteniben  való  feloldódást  jelenti,  hanem  a  lélek  teljes 

önátadását.”383 Ennek a résznek az első darabja (A tűzben való sötétségről) is – hasonlóan az 

előző rész első verséhez – a ciklust nyitó versek alaptémáját, a belső és a külső világ ellentétét 

írja  újra.  A  misztikus  átalakulást  expresszív  képekben  megjelenítő,  a  megvilágosodás 

folyamatát  sötétség és világosság, látás és vakság ellentéteivel érzékeltető vers a Másikkal 

való intim együtt-lét állapotában jut nyugvópontra:

Mert megérintett a kezed.

Szememen égnek ama hűvös újak,

A dalolók, az édesek.

És tüzes estén, lángos hajnalon

Én csókolom, én sírva csókolom

A te kezed, a te kezed.

Jaj, ne engedd, hogy megvakuljak.

A  következő  versekben  a  versszubjektum  kiválasztottságának  és  küldetésének 

tudatosodására esik a hangsúly. A lírai alanynak ezt a felismerését erősíti meg és hitelesíti a 

Kemény  parancsolat című  költemény,  melynek  beszélője  nem  a  korábbi  és  a  következő 

383 I. m., 290.
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versek lírai  énjének hangján szólal  meg,  ebben a költeményben  a korábbi  megszólított,  a 

Másik veszi át a szót, teszi egyértelművé a korábbi beszélő sejtéseit,  felismeréseit.  Az ezt 

követő versekben jut el Sík misztikus ciklusa a tetőpontjára. A második születésről című vers 

a korábbi beavatás-motívumot megismételve a szubjektum újjászületését, teljes átalakulását 

már egyértelműen Istennek a lélekben való újjászületésével kapcsolja össze. A következő vers 

a misztikus egyesülés kiváltotta érzésről, az örömről szól, majd a ciklust záró költemény, egy 

újabb Énekek éneke-parafrázis, a nászra készülő menyasszony himnuszával zárja a ciklust:

Most enyém minden és bennem a Minden,

A nap és árnyék, könny és szerelem.

És mind testvérem, kinek szent az élet,

És ők a nevető nászi kíséret,

És ők dalolják a nászdalt velem.

A misztikus  egyesülés  előtti  pillanat  lelki-érzelmi  tartalmait  kifejező  zárás  egyben 

bemutatja a megváltozott világhoz s benne a többi emberhez384 való viszonyt is: „Az Istenhez 

való viszonyban a kizárólagosság és a feltétlen mindent magába foglalás egy és ugyanaz. Aki 

belép az abszolút viszonyba, azt semmi egyes nem érinti többé, sem a dolgok, sem a lények, 

sem a Föld, sem az Ég; minden benne foglaltatik a viszonyban. Mert a tiszta viszonyba lépés 

nem azt jelenti, hogy mindentől eltekintünk, hanem hogy mindent a Te-ben látunk; nem azt, 

hogy lemondunk a világról, hanem hogy saját valódi alapjára helyezzük.”385 A ciklus így a 

szubjektumnak egy magasabb létmódján visszajut a kiindulópontra, az egyén visszatérése a 

világhoz azonban már egy másik, megújult világhoz való visszatérést jelent, amennyiben más 

az  a  létében  és  nyelvében  megújult  szubjektum,  aki  a  világgal  és  a  többi  emberrel  újra 

viszonyba kerül.

A titok-ciklus elemzése során tehát az egyes versmonológokban szétszóródó beszélő 

én egységes ciklus énként való értelmezése nem pusztán az értelmezői önkény függvénye, az 

egyes versekben mint önálló megnyilatkozásokban aktuálisan megalkotódó ének egymással 

való azonosítását – kivétel ez alól a Kemény parancsolat című vers – a misztikus hagyomány 

konvenciói  szerint  és  a  téma-,  illetve  motívumismétlések  teremtette  koherencia  által 

megalkotott  cikluskompozíció  alapozza  meg.  Ennek  köszönhetően  az  egyes  versszövegek 

384 A ciklus első megjelenésekor,  1912-ben a záró verset megelőzte a  Koldusok a küszöbön című vers, mely 
ugyanazt a szemléletet vitte tovább, mint az előző kötet Liliput című verse. Sík szellemi-lelki fejlődését mutatja, 
hogy már a ciklus következő megjelenésekor, 1916-ban kihagyta ezt a verset.
385 BUBER, Martin, Én és Te, i. m., 94.
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jelentéshorizontjának interferenciája  egy olyan  nagyobb értelemhorizontot  rajzol  ki,  ami  a 

ciklus egészének jelentését a szubjektum misztikus útjaként, azaz a Másik megtapasztalásán 

és  megértésén  keresztül  végbemenő  önmegértésként,  önmagára  találásként  teszi 

értelmezhetővé. Ennyiben Sík költői kísérlete Dante Isteni színjátékával rokon, s magán viseli 

Prohászka művészetideáljának nyomait is, mivel a teocentrikus költészet megvalósítását egy 

nagyobb költői kompozíció, egy misztikus ciklus megalkotásával kísérelte meg.

***

(Értékelés) Sík költői kísérlete nemcsak a fentebb részletezett líratörténeti kontextus 

miatt számíthatott volna kedvező fogadtatásra, hanem azért is, mert amikor első kötetei 1910-

ben és 1912-ben megjelentek, már napvilágot láttak Ady istenes versei is, tehát az irodalmi 

modernség  magyarországi  befogadói  horizontjában  is  megjelent  a  vallásos  tematika.  Ady 

költészete  azonban  a  bibliai  témák  szabad  kezelésével,  Isten  és  ember  viszonyának 

átértelmezésével  sajátos  és  modern  versvilágot  volt  képes  kialakítani.  Talán  legismertebb 

istenes verse,  A Sion-hegy alatt szintén egy misztikus találkozást  ír  le, de Ady istene egy 

szabadon formált figura, s a vers sokkal inkább a találkozás megvalósulhatatlanságáról, s az 

Istent megszólítani képtelen nyelv problémájáról szól. Ady versében a Másik idegensége még 

részben  sem  szüntethető  meg,  hisz  annak  első  lépése  a  Másik  nevének  újra-felidézése 

kudarcba fullad.386 Éppen ez az,  amit  Sík költészete  ekkor  még nem tematizál,  mivel  egy 

készen  kapott  nyelv  szókészletével  és  szemantikájával  szólal  meg  verseiben.  Misztikus 

ihletésű művei  a bibliai  textusok és a bibliai  egzegézis  allegorikus értelmezési  horizontját 

csak kevéssé képesek meghaladni,  azaz a bibliai  téma kifejtése a szöveg irodalmiságának 

autonómiáját  fenyegeti,  tehát  a  dogmatikai  hitigazságok  érvényesülése  háttérbe  szorítja  a 

szövegek  poétikus  funkcióját.  Ezért  is  mondhatja  Rónay  László,  hogy  „Sík  Sándor  nem 

költészettörténeti újdonságokkal gazdagította az imádságos hangnemet, életművének egésze 

azonban a magyar lelkiség történetének magaslati pontja (…)”.387

Irodalmi  modernség  és  misztikus  hagyomány  költészettörténetileg  egyedülálló 

szintézisét  a  magyar  irodalom 20.  századi  történetében  Pilinszky  János  valósítja  meg.  A 

misztikus hagyomány kontextusában vizsgálva életművét ugyanis az istenhiányként megélt 

transzcendencia-tapasztalat  s  a  szenvedőkkel  való  krisztusi  szolidaritás  etikai  hátterével 

kifejtett „evangéliumi esztétikájában” a költészet tökéletlen emberi szava az Isten csendjével 

386 Vö. Derrida meghatározásával: „az idegen olyan valaki, akinek ahhoz, hogy fogadni tudjuk, nevét kérdezzük; 
kérjük adja meg azonosságát és garantálja azt, mint egy tanú a bíróságon.” (DERRIDA, Jacques, Az idegen kérdése:  
az idegentől jött, ford.  BOROS János és  ORBÁN Jolán =  Az Idegen. Variációk Simmeltő Derridáig, szerk.  BICZÓ 
Gábor, Debrecen, Csokonai Kiadó, 2004, 17. (Antropos))
387 RÓNAY László,  Isten nem halt meg. A huszadik századi magyar spirituális líra,  Bp, Szent István Társulat, 
2002, 38.
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való találkozás kitüntetett helyévé magasztosul. Líratörténeti nézőpontból pedig ő az, aki „az 

1950-es években írt verseiben, kivált az  Apokrifban és a környezetében található versekben 

olyan  költői  jelentéstant  és  poétikát  dolgoz  ki,  amely  nem  csupán  újdonság  a  magyar 

irodalomtörténetben  (tárgyias  megnevezés,  hasonlat  és  metafora,  jelkép összekeverésével), 

hanem versszöveg jelentéstanában nyitott tartományokat hagy, amelyekben a nyelv is szóhoz 

jut.”388

Kitekintés: Sík Sándor költészetének alakulása az első világháború után

Rónay László líratörténeti  étékelése különösen igaz az első kötetekre vonatkozóan, 

melyeket  maga  a  költő  is  önvallomásában  korai  zsengéknek  tartott,  s  eredeti  elképzelése 

szerint  fel  sem  akarta  venni  ezeket  a  verseit  1941-es  gyűjteményes  kötetébe.389 Szintén 

kérdéses lehet  Sík miszticizmusa,  melyről  idézett  önvallomásában a következőket  írja:  „A 

misztika – a szó közönségesen használt  értelmében – tőlem idegen; az én kapcsolódásom 

Isten  és  az  isteni  dolgok  felé  az  értelem  és  a  művészi  élmény  útja,  nem az  eksztatikus 

érzésvilágé; a misztika nyelvét szenvedélyesen átélt olvasmányok, első sorban pedig a nagy 

egykorú  zseni-élmény,  a  legnagyobb  magyar  misztikusnak,  Prohászka  püspöknek  elemi 

hatása adta szájamba.”390 Hasonlóan értékeli  Rónay György is Sík misztikus kísérletét:  „A 

kötet gerince a A titok-ciklus egy misztikus út szimbolikus, költői beszámolója, de úgy, hogy 

benne egy természete szerint nem-misztikus (vagy másfajta »misztikus«) akar misztikus lenni. 

Ezért  több  az  egészben  a  retorika,  mint  a  misztika;  ezért  nincs  a  szimbólumainak  igazi 

jelképértékük.”391 Az a „másfajta misztika”, amire Rónay György céloz, a Spranger nyomán 

immanens  misztikának  nevezett  istenélmény,  melyet  –  s  ez  ebben  az  összefüggésben 

önreflexív megállapításnak is tekinthető – Sík akadémiai székfoglalójában a magyar vallásos 

élmény általános  jellemzőjének tekint,  s mely a transzcendens  misztikával  szemben Istent 

mint  „abszolút  értékteljességet”  a világban keresi,  s „pozitív  és aktív  módon viselkedik  a 

tapasztalati világgal szemben, igenli és alakítja.”392 Azzal párhuzamosan, hogy Sík költészete 

az első világháború után fokozatosan szakít a korábbi túlretorizált, túldíszített versbeszéddel, 

ez a szemléletmód válik uralkodóvá verseiben is. A közvetlen Isten-tapasztalatot már az 1924-

es  Csend című  kötetében  is  felváltja  egy  „reálisabb”  vallásos  szemléletmód,  melyben  a 

természet-élményen keresztül bontakozik ki a transzcendens létező megtapasztalása:

388 . TOLCSVAI NAGY Gábor, Pilinszky János, i. m., 27.
389 SÍK Sándor, A költő vallomása művészetéről, i. m., 19.
390 I. m., 21.
391 RÓNAY György, Sík Sándor = A kettős végtelen I., i. m., 17.
392 SÍK Sándor, A magyar költők isten-élménye, i. m., 302.
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Mikor az erdőn fellobog

Az éjszaka tűzkoszorúja,

S édes szemét a harangvirág

Csendes álomra húnyja,

Az alvó mindenségben

Csak három szív van ébren:

A Miatyánk az égben,

A csalogány meg én.

 (Lombzúgás)

Ez a változása Sík költői  szemléletének megmutatkozik esztétikai  felfogásában is,  s olyan 

neotomista művészetfilozófia felé közelítette gondolkodását, mely szerint a világ mint Isten 

alkotása magán hordozza az isteni Szépség jegyeit, s a művész a teremtett világ átélésével és 

ábrázolásával  eljuthat  az  Abszolútum megtapasztalásához  is.  Ez  lesz  majd  Esztétikájának 

központi gondolata, s ezt fogalmazza meg Az égő bokor című 1941-ben megjelent hatalmas 

verskompozíciójában is:

Te állj és vesd meg élő lábaid

Két talpas, körmös oszlopát a földön,

Ösztöneid szívós gyökérzetével

A föld szívéig indázd el magad,

Hadd zsongja által földszakadta tested

A fogható, az élhető valóság:

A föld dobogta, ég lobogta Ritmus.

A Ritmus, ó a Ritmus nem szeszély,

Nem képzelet, nem csilló buborék,

Nem Leviátán: a Ritmus a Rend,

Az eszme és az ének: a teremtés,

Tennen magadnak képére teremtés.

Sík költői szemléletének néhány, már  A titok-ciklusban meghatározó jegye azonban, 

későbbi költészetére is jellemző marad.  Ide tartozik az istengyermekség tudata,  s az ebből 

fakadó szilárd hit: „Feltétlenül hitt Istenben. Nem voltak belső válságai, megingásai, kétségei, 
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megpróbáltatásait  Isten  rendeletetésének  tekintette,  így  is  fogadta  őket.  Ez  az  érzés,  a 

megnyugvás biztonsága, az Istenre hagyatkozás biztonságos érzése, a mindent elfogadás lírája 

központi mondanivalója, versei struktúrájának meghatározója.”393 Ezzel a szemlélettel fogadta 

a 20. század keserű történelmi tapasztalatait, ez lendítette át személyes válsághelyzetein (Nem 

én,  Uram!),  és  ez  határozta  meg  költői  szerepfelfogását  is.  Lírai  életművében  egy olyan 

egységes önszemlélet  figyelhető meg,  mely saját  feladatának a jézusi  örömhír közvetítését 

tartja, közvetítést az isteni és az emberi szféra között, saját szerepét a kor aktuális kihívása 

szerint meghatározva.

Sík  első  világháború  utáni  költészetének  szemléletmódja  fokozatosan  eltávolodott 

Prohászka diadalmas világszemléletétől is. Ez megmutatkozik a versek lírai énjének világhoz 

és  a  többi  emberhez  való  viszonyának  alakulásában.  Mert  amíg  az  első  kötet  Prohászka 

szellemiségében fogant, s ez meghatározta a dekadensnek ítélt modern kultúra befogadásának 

kereteit,  addig  a  későbbi  versekben,  a  keresztény  „testvériség”  fogalmának  tágításával 

megteremtődött a másik megértésének és elfogadásának lehetősége is.  A titok-ciklus  A bús 

testvérekről című  versében  már  testvérként  fordul  a  többiekhez,  de  önmaga  isteni 

transzcendencia  által  megalapozott  és  szentesített  pozitív  értékreprezentációjának 

meghatározott szituációjából nem tud befogadóként fordulni az ő nézőpontjából negatívnak 

ítélt értékek hordozóival szemben. Az 1916-os Költemények című kötet Testvérek-ciklusában 

történik meg a korlátok lebontása a keresztény humanizmus jegyében, s ez teszi lehetővé Sík 

költészetének szociális  problémákra való nyitottságát  is.  A testvériség-eszmét  radikalizálja 

később  Az égő bokor című költeményben, amikor a teremtettség, az  ens ab alio ontológiai 

tapasztalata alapján valamennyi teremtett lénnyel való testvériség Szent Ferenc-i gondolatát 

hirdeti meg:

393 RÓNAY László, Sík Sándor, i. m., 171.
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Köszönöm, puli testvér, hogy velem vagy!

Köszönöm, közös Atya, köszönöm,

Hogy adtál őrzőt és adtál barátot,

Okos kutyát,

Jámbor tehenet, mérföldlépő lovat, játékos cicát,

Csorgó méhecskét és harsány vadat,

Mezőmre tücsköt, ereszemre fecskét,

Pillangót a szememnek, éjszakámba

Fülemülét, harsány kakast a hajnal

Fullajtárjául és mindent.

Sík  Sándor  lírájának  alakulástörténetét  –  a  recepció  megállapításainak  tükrében  – 

egyrészt  a  korai  versek  retorikus  versnyelvével  való  szakítás,  egy  hétköznapi 

nyelvhasználathoz közelítő versbeszéd kialakítása jellemzi, s a „saját hang” megtalálását az 

1928-as  Sarlósboldogasszony  kötet  verseihez  kötik.  Másrészt  az  első  kötetekre  jellemző 

prohászkai triumfalista világlátást és hipertrofikus én-szerkezetet már a második világháború 

idején  felváltja  Arany János  utolsó  költői  koraszakára  jellemző  önironikus  szemléletmód. 

1939-ben saját költői genealógiáját a következőképpen határozta meg:

S ha tudakolnád nagyapámat,

Ki megnyitotta szóra számat,

S ha kérdeznéd apámuram:

Amaz Mihály, a nagy Merengő,

A sasok útját túlkerengő,

S az apám János, színarany,

A pecsétgyűrűm tőle van.

Sík Sándor azonban ennek a költői hagyománynak – ahogy Adyénak sem – nem mindig a 

legidőtállóbb elemeit szólalta meg költeményeiben, épp ezért fogadhatjuk el Jelenits István 

értékelését is, miszerint „Sík Sándor költői alapmagatartásában nagyon sok a tizenkilencedik 

századi örökség, a nemzeti klasszicizmusnak az a tiszteletre méltó, de bénító s nem szárnyat 

adó  tanító  felelősségtudata,  amely  már  Aranyban  is  régimódi  volt.  Ennek  a  költői 
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magatartásnak  hatása,  következménye  verseinek  legkisebb  önálló  életet  élő  részében  is 

megfigyelhető, s a mai olvasó számára menthetetlenül idegenszerű.”394

Sík  korszerűségének  kérdését  Rónay  György  1941-es  Nyugatban  megjelent 

kritikájának  utolsó  mondatai  a  következőképpen  válaszolják  meg:  „Sík  Sándornak  nincs 

szüksége rá, hogy hívei külön parcellát  hasítsanak,  melyben nagyságát igazolják. A jelzők 

fölöslegesek: költő, az igazak és hivatottak közül. Nemes, első szavától hű és tiszta költő, s 

műve nem »korszerű«: maradandó.”395 Ez a „korszerűtlenség” azonban nem jelenti azt, hogy 

Sík  ne  reagált  volna  költészetében  és  irodalomszemléletében  az  irodalmi  modernség 

különböző szakaszaiban bekövetkező horizontváltásokra. Az első világháború után született 

versein  érezhető  az  újnépiesség  hatása,  s  nemcsak  a  művek  tematikájában,  hanem  a 

verselésben  is,  egyre  jellemző  lesz  köteteire  az  egyszerű,  népies  versforma  és  az 

ütemhangsúlyos verselés. Sík számára, aki költői küldetésének az isteni üzenet közvetítését 

tartotta („Törvényt teszek / Magamra: míg leszek, / A Szentséget akarom dallani.”  Vízözön 

előtt),  a  nyelv  lényegében  soha  nem  vált  problémává.  A  Fekete  kenyér című  1931-es 

önéletrajzi  kötetének  egyik  darabjában,  A  köldöknéző című  versben  ugyan  –  talán  a 

későmodernség alig érezhető poétikai hatásaként - a nyelv mint instrumentum, azaz a valóság 

és a Lényeg kifejezésére képtelen eszköz, válik kérdésessé:

A szó, a szó, minő silány egy jószág!

Zörgő dióhéj, száraz babhüvely.

Rég elhullt magva: az édes valóság,

S maradt a héj siket zörgésivel.

Rejtetett világ a valóság nekünk,

Kivetjük rája csáklyaként a szókat,

de semmit, semmit el nem érhetünk:

cserben hagy minden, bús kapaszkodókat,

nem markolunk mást, csak a híg leget.

Ha titkokat illetni akarja

Az emberszó paraszti durva marka,

Elsiklik rajtatok, szent Lényegek!

394 JELENITS István, Utószó = SÍK Sándor összegyűjtött versei, i. m., 928.
395 RÓNAY György, Sík Sándor összes versei, Nyugat, 1941/8, aug., 1., 563.
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Ó ész, minő idétlen korcsszülötted,

Minő csenevész fattyad is a szó!

Egy másvilág forr benned és körötted.

Ezek  a  kezdeményezések  azonban  későbbi  verseiben  nem  folytatódnak,  történelmi  és 

személyes válsághelyzetében, a második világháború idején a világ diszharmóniájából Isten 

némaságát, csendjét hallja ki, s a zsoltáros hangján ébreszti az alvó Istent (Ne aludj, Uram!). 

Költői szerepértelmezéséből fakadóan ez a csend tragikus tapasztalat számára, amely azonban 

sohasem vezet végleges kétségbe-eséshez. Utolsó versében  A néma Miatyánkban az önnön 

végességével számot vető ember saját végső elnémulásán keresztül talál rá az isteni Szóval 

való egyesülés új dimenzióira:

Mit felelek, hisz nem tudok felelni:

Mit felelhet a Mindennek a semmi!

Akarom élni az egész hitet,

Szeretni, ahogy Isten szeret,

És bízni, bízni akarok,

Abban, amit a Krisztus hozott.

Nem érzem, nem is gondolom,

De akarom, akarom, akarom.
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„Én, Mécs, Isten szavának trombitája…”
(Kísérlet Mécs László költészetének újraértelmezésére)

És mit  mondottunk így rólad, Istenem,  életem és szent  édességem?  

Vagy egyáltalán mit mond valaki, ha terólad beszél? Ámde jaj a rólad 

csöndben hallgatóknak, pedig lám néma a rólad csak fecsegő.

(Szent Ágoston)

A „papköltő” fogalmának újraértelmezése a   Hajnali harangszó   című vers alapján  396  

(Befogadástörténeti  megközelítés)  A Mécs-líra újraértelmezésére tett  kísérletnek,  ha 

nem akarja kivonni magát az értelmezési  hagyomány és az irodalmi horizontváltások által 

meghatározott kérdésfeltevési lehetőségek alól, hogy ezzel mintegy felszámolja saját történeti 

kérdezésmódjának  alapjait,  akkor  elsőként  a  Mécs-recepció  történetében  megmutatkozó 

ellentmondásokkal kell szembesülnie. Ezt tette 1971-ben az  Aranygyapjú kötetben publikált 

tanulmányában  Rónay  György397 és  a  recepció  nehezen  hozzáférhető  dokumentumait  is 

közzétevő  monográfiájában  Rónay  László.398 Az  alábbiakban  Mécs  költészetének 

befogadástörténeti ellentmondásait vizsgálva az is nyilvánvaló lesz, hogy a recepciótörténet 

legnagyobb hiányossága,  hogy – Rónay György a Mécs-líra és az arra vonatkozó kritikák 

esztétikai  előfeltevésiben  megmutatkozó  eredendő  különbségeket  feltáró  tanulmánya  és 

Rónay László poétikatörténeti  szempontokat  is  érvényesítő  elemzésén kívül  – nincs olyan 

értelmezési  kísérlet,  mely  az  irodalom  kérdésirányainak  változását  figyelembe  véve 

fogalmazná meg a saját kérdéseit, mellyel Mécs lírájához közelít.

Az a tény, hogy ma Mécs László költészete nem képezi részét a nemzeti kánonnak – s 

versei ma leginkább csak a katolikus közösség tagjai számára szolgálnak vallásos érzelmek 

kifejezésére, noha Mécs a második világháború előtt máig példátlan népszerűségnek örvendett 

–, több okkal is magyarázható. Első irodalmi sikereit a Trianonnal Csehszlovákiához csatolt 

szlovenszkói és ruszinszkói területeken aratta, kisebbségi költőként indult egy olyan területen, 

amely  –  Erdéllyel  szemben  –  nem  rendelkezett  önálló  regionális  kultúrtörténettel,  saját 

396 A műértelmezés alapját a Hajnali harangszó 1923-ban az azonos című kötetében megjelent szövegvariánsa 
képezi.
397 RÓNAY György,  Mécs  László =  MÉCS László,  Aranygyapjú.  Válogatott  versek  (1923-1968), szerk.  Brudi 
Zsuzsa és RÓNAY György, Buffalo - New York, Hungarian Cultural Foundation, 1971, 7-38. (Program in Soviet 
and East Central Europian Studies, Publication Number 2.)
398 Rónay László Mécs-monográfiája továbbá még legalább két jelentős tanulsággal szolgál: egyrészt tudatosítja 
a Mécs-recepcióban megmutatkozó szélsőségességet, s annak számtalan dimenziója tárja fel, másrészt explicitté 
teszi  az  újraértelmező  befogadás  irodalmi  és  irodalmon  kívüli  érintettségét  az  értelmezési  tevékenység 
horizontjában is. (RÓNAY László, Mécs László, Bp., Balassi Kiadó, 1997. (Kortársaink))
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kultúráját – ha nem is minden előzmény nélkül399– szinte a semmiből kellett megteremtenie az 

első  világháború  utáni  békediktátum  teremtette  ellentmondásos  társadalmi  és  politikai 

környezetben.  A  szerves  történelmi  változások  során  átörökített  irodalmi  hagyományok 

hiánya  magában hordozta a művészi  dilettantizmus szépirodalomként  való jelentkezésének 

veszélyét,400 s  ez  a  probléma  hamarosan  megjelent  a  felvidéki  és  kárpátaljai  irodalom 

magyarországi fogadtatásában is.401 Ez a helyzet másik oldalról maga után vonta a kritikára 

való fokozott érzékenységet is, így mikor a Nyugat 1933-as évfolyamának 7. számában Illés 

Endre szigorú bírálatot közölt négy Kassán megjelent könyvről, heves vita robbant ki, melyre 

a szerkesztő,  Babits  is reagált  Könyvről könyvre402 című rovatában:  „A papot nem szabad 

kritizálni,  mert  pap, a szociálistát,  mert szociálista,  a zsidót, mert  zsidó, s a szlovenszkóit, 

mert  szlovenszkói.  (…)  Abból  az  alkalomból  írom  ezeket,  hogy  a  Nyugat  egyik  cikke 

legutóbb Szlovenszkóban heves visszahatást keltett, mert Illés Endre, a cikk szerzője, szelíd 

kritikai  megjegyzéseket  tett  néhány  új  szlovenszkói  regényről,  szűzien  tiszta  irodalmi 

principiumok  szerint.  A  politika  azonnal  felzajdult,  mint  aki  nem  tűri,  hogy  a  játékból 

kimaradjon:  Szlovenszkóban  gyűléseket  tartanak,  hirlapi  hajsza  folyik,  tanácskoznak  és 

határozatot  hoznak,  hogyan  lehetne  társadalmi  úton  föllépni  a  szlovenszkói  irodalom 

büszkeségét sértő kritika ellen, bosszút venni a folyóiraton, mely a szlovenszkói írókról mert 

nemcsak  jót  írni?  Társadalmi  úton  fellépni  egy  kritika  ellen,  megtorlást  és  regionális 

sérelmeket  emlegetni  ott,  ahol  irodalmi  elvekről  van szó:  oly gondolkodásra  vall,  mely  a 

legsötétebb  Balkánhoz  volna  méltó,  s  amely  ellen  a  kritika  szabadságának  nevében  a 

leghangosabban kell tiltakoznunk.”

A kritika problémája mellett számolni kellett továbbá azzal a szakadékkal is, mely a 

felvidéki városok konzervatív ízlésű polgári olvasóit elválasztotta a húszas évek elején induló 

399 Elég talán csak Kassa kultúrtörténeti jelentősségére utalnunk.
400 Ahogy ezt a felvidéki származású Simándy Pál is megfogalmazta 1930-ban a Nyugatban: „A decentralizáció 
íróvá  mozdított  Szlovenszkó  területén  hivatlant  és  hivatottat  egyaránt.  »Nyelvében  él  a  nemzet«,  hangzott 
mindenfelé a politikai ízű jelszó és egy sereg ember jelentkezett azzal az igénnyel, hogy a közösség a puszta 
nyelvhasználat  ellenében  írónak  tartsa  és  eltartsa.”  (SIMÁNDY Pál,  A  szlovenszkói  magyar  irodalom  tíz  éve, 
Nyugat, 1930/1, jan. 1., 35.)
401 1926-ban Komlós Aladár ironikus hangvételű cikkben számolt be a felvidéki magyar irodalom helyzetéről: 
„Mikor 1920 elején megszólaltak az első szlovenszkói magyar költők, saját használatukra egy különös elméletet 
vontattak  fel,  amelyet  legrövidebben  talán  az  irodalmi  árfelhajtás  elméletének  nevezhetnénk:  Magyarok 
vagyunk,  mondták,  ne  bántsuk  egymást.  Ma,  mikor  olyan  rosszul  megy  a  magyarság  sorsa,  nem  szabad 
kedvezőtlen bírálatot mondani az utódállamok művészeiről. Elvész a magyarság, ha tüstént meg nem veszed 
ennek  vagy  annak  az  istenfinak  az  Összegyűjtött  Költői  Műveit.”  (KOMLÓS Aladár, Magyar  költészet  
Szlovenszkón, Nyugat, 1926/17, szept. 1., 396.)
402 A Babits-írás érdekessége a katolikus irodalom szempontjából továbbá az, hogy itt érnek össze azoknak a 
vitáknak  a  hullámai,  melyeket  Illés  Endre  említett  kritikája  és  Illyés  Gyula  katolikus  költészetet  bíráló 
tanulmánya váltottak ki. (BABITS Mihály, Könyvről könyvre, Nyugat, 1933/9, máj. 1., 546.)
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modern  irodalmi  hangot  képviselő,  Ady  hagyományát  továbbvivő  íróktól,  költőktől.403 

Hozzájárult  ehhez  az  is,  hogy  a  tanácsköztársaság  bukása  után  az  avantgárd  képviselői 

többnyire emigrációba kényszerültek, s a mozgalom újjászervezésének jelentősebb központjai 

a határon túli területekre estek. Ezek közé tartozik a Pozsonyban majd Bécsben szerkesztett 

Tűz című folyóirat is, mely többek között Mécs korai verseit is közölte. Az expresszionizmus, 

illetve a Kassákék által képviselt aktivizmus szemléletmódja olyan válaszlehetőségeket kínált 

a baloldali elkötelezettségű fiatal felvidéki írók, így Mécs László számára is, mellyel pozitív 

választ  tudtak  adni  a  kisebbségi  lét  sajátos  történelmi  és  társadalmi  kihívásaira.  Mécs 

pályakezdő  költészetének  szemléletmódja,  saját  közelmúltjának  világháborújával  szembeni 

negatív viszony, a nacionalizmus elutasítása, a társadalom átalakíthatóságába és általában a 

jövőbe  vetett  optimista  hit  olyan  világszemléletbeli  rokonságban  áll  a  korai  magyar 

avantgárddal, mely a katolicizmus üdvtörténeti ígéretével ötvözve sajátosan új beszédmódot 

és válaszlehetőséget kínált a magyar katolikus líra számára is.

Az esztétikai distancia404 azonban, mely a konzervatív-vallásos közönségréteg eleve 

adott  elvárási  horizontjával  szemben  Mécs  pályakezdő  műveiben  egy  újfajta  világlátás 

esztétikailag  közvetített  tapasztalata  számára  nyitott  új  perspektívákat,  nem elsősorban  az 

aktuális társadalmi-politikai helyzetre reflektáló tematikában ragadható meg, hanem a Mécs-

líra  újszerűen  ható  hangjában.  Bálint  György  1932-ben  a  Hajnali  harangszó  második 

kiadásáról  írott  kritikájában  a  következőképpen  magyarázza  Mécs  népszerűségét: 

„Népszerűsége sok tekintetben indokolt. Tud népszerű lenni és ez nagy dolog. Tudja, hogy 

mire van szüksége olvasóinak. Tudja, hogy azok a közönségrétegek,  amelyek annakidején 

Farkas Imre fiatalkori lírájáért rajongtak, most már valami mást akarnak. Olyan költészetre 

van  szükségük,  amely  hangulataival,  ötleteivel,  formaeszközeivel  tudomást  vesz  a  líra 

»modernebb« problémáiról anélkül, hogy ezeket a problémákat túlságosan komolyan venné és 

403 A már idézett Komlós-kritika a következőképpen jellemzi ezt a helyzetet: „A helyzet tudniillik igazában ez: 
Az a kis szlovenszkói írógárda a megfeszülésig jajveszékel és szenved, hogy egy kis visszhangot verjen maga 
körül, az élet visszhangját. Hasztalan. De nem is csoda. A jó lévai vagy érsekújvári polgár olyan verseket lát 
néha a lapjában, hogy égnek mered minden hajaszála. Mert a szlovenszkói írógárda csupa fiatalemberből áll. 
Mikor  ott  az  irodalmi  élet  megindult,  tabula rasa  volt  előttük,  beérkezett  konzervatív  nagyságok  nélkül.  A 
szlovenszkói kisvárosok átlagolvasójának ezért éppúgy nincs írója, mint az írónak közönsége. Ez a közönség 
konzervatívabb  s  ez  az  irodalom  egészében  talán  nyugtalanabbul  modern,  mint  a  pesti.  A  kölcsönös 
megnemértésnek olyan fájdalmas helyzete támad ebből, hogy a magyar író szokott méltányolatlansága ehhez 
képest idillinek mondható.” (KOMLÓS Aladár, Magyar költészet Szlovenszkón, i. m. 397.)
404 „Ha esztétikai  distanciának  nevezzük azt  a  távolságot,  amely egy eleve  adott  elvárási  horizontot  és  egy 
újonnan megjelenő olyan mű között feszül, amelynek fogadtatása az ismert tapasztalatok tagadása vagy először 
kimondott  dolgok tudatosítása révén »horizontváltást« hozhat  létre,  akkor azt  történelmileg megfoghatóvá  is 
tehetjük a közönségreakciók és a kritikai ítéletek (spontán siker, elutasítás vagy megbotránkozás, szórványos 
egyetértés,  lassú  vagy  elkésett  megértés)  skáláján.”  (JAUSS, Hans-Robert, Irodalomtörténet  mint  az  
irodalomtudomány provokációja,  BERNÁTH Csilla = J., H-R., Recepcióelmélet – esztétikai tapasztalat – irodalmi  
hermeneutika, i. m., 55.)
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nyugtalanító intenzitással dolgozná fel. Mécs László tehát verseiben tudomást vesz az utolsó 

húsz év lírájának tartalmi és formai problémáiról és ezt ügyesen ártalmatlanul jelzi olvasói 

előtt.”405 Ezt  megelőzően  már  a  kötet  első,  1923-as  kiadásának  kritikai  visszhangjában 

találunk  olyan  elemzéseket,  melyek  Mécs  líráját  részben  a  nyugati  avantgárd  irodalom 

hatástörténetének az összefüggésében olvassák:  „A cseh-szlovákiai  állapotok  forradalmibb 

levegőjének  és  a  nyugateurópai  líra  egyes  újabb  irányainak  hatása  bizonyos  nyugtalan 

vibrálást,  egy  éles,  kissé  forradalmias  ízű  és  legalább  nálunk,  a  mi  élményeink  után, 

mesterkélten, olykor hamisan ható pátoszt vegyít bele.” –írja a Hajnali harangszó kritikájában 

Sík Sándor, majd később megjegyzi: „Nyelve meglepően gazdag, színes, erős és egyéni: ez 

maga is elég volna, hogy nagy várakozást keltsen a költővel szemben. Csak az a kár, hogy 

lépten  nyomon  belezökken  egy-egy  hevesebb,  csak-azért-is  új  kép  vagy  szófűzés,  bele-

belerikolt  egy-egy  bosszantóan  (és  szükségtelenül)  nyers  szó  vagy  fordulat.  A  haladó 

expresszionista, aktivista világköltészet szerencsétlen hatása ez, amely belső tartalom híján, 

ízléstelenül nyers, véres szavak és képek hajszolásában kereste az erőt és az eredetiséget.”406

***

(A  vers  nyelv-  és  időszemlélete)  A  Hajnali  harangszó  című  kötet  címadó  versét 

elemezve pontosan kimutatható az a kettősség, mely egyszerre köti Mécs pályakezdő líráját az 

első  nyugatos  nemzedék  jellemzően  szimbolista-szecessziós  jelhasználatához  és  a 

küldetéselvű  expresszionizmus  nyelvszemléletéhez,  de  a  mű  intertextuális  terében  a 

leghatározottabban jelen lévő Ady életmű, s Kassák mellett  a reformkori irodalom néhány 

jelentős  alkotása  is  megjelenik.  A  vers  központi  harang-metaforáján  keresztül  a  mű 

elsősorban  Ady  Rázd  meg  szívedet című  költeményével  kerül  intertextuális  kapcsolatba 

(„Tarajos felhők alatt fojtott szívvel, / Gubbadt sziveddel, e véres haranggal, / Tántorodottan 

önterhességedtől,  /  özönt  késleltetsz,  vén  harangszó”),  de  Kassák  korai  költészetében  is 

találunk  példát  a  harang  vagy  a  harangozás  motívumának  megjelenésére:  „(…)  s  az  új 

Messiások elé harangozok, / kiket majd a század ütere dob ki a fórumokra.” (Örömhöz), s a 

harang lesz a többes szám első személyben megszólaló lírai én metaforája az Eposz Wagner  

maszkjában kötet  első  versének  első  darabjában  is.  A  szívnek  a  harang  képével  való 

megjelenítésére  már  Petőfinél  is  találunk  példát:  „De  nem!  hisz  félrevert  harang  lázas 

szivem, / Hallá zaját a lyány és nem jött megmentőmnek, / És hogyha ő nem jött, ne jöjjön 

senki  sem.”  (Költői  ábránd  volt,  mit  eddig  érezék…)  A  Hajnali  harangszó második 

versszakának utolsó sora („Sátán gubbaszt éltünk fáján s mind levágja ami jóság bimbósodva 
405 BÁLINT György,  Hajnali  harangszó.  Mécs  László  versei  –  Athenaeum,  Nyugat,  1932/11,  jún.  1.,  668. 
Lényegében ugyanezt ismétli meg egy évvel később Illyés is (ILLYÉS Gyula, Katolikus költészet, i. m., 428.).
406 SÍK Sándor, Mécs László: Hajnali harangszó, Katholikus Szemle, 1923/10, 633-634.
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kifakad.”) szintén a kései Adyt idézi („Lidérc üli meg a jegenyét” (Ház jegenyék között)). A 

Mécs-vers második szakaszának „forrása” azonban – noha utalhatunk Ady más háború alatt 

született  költeményére  is  –  Vörösmarty  Emberek  című  verse,  az  utolsó  versszakát  („Az 

emberfaj sárkányfog-vetemény: Nincsen remény! nincsen remény!”) szinte szó szerint idézi 

Mécs. A szöveg modalitásánál fogva azonban bizonyos irodalmi referenciákat fel is függeszt. 

Így például távol áll Mécs pályakezdő kötészetének alaphangjától az az önironikus szemlélet, 

mely  Arany  kései  kötészetét  jellemzi.  A  kései  Aranynál  ugyanis  szintén  megtalálható  a 

„költészet  (tök)harang”  metafora,  ott  azonban  a  korai  Mécs  versek  küldetéses-patetikus 

hangnemével  szemben  éppen  a  líra  korlátozott  hatásának  trópusaként  (Naturam  furca 

expellas).

A Hajnali harangszó  nyelvének meghatározó jelentésképző alapegysége a szó, mely 

nemcsak „egyfajta archaikus jelentésréteget őriz”,407 hanem – ha időnként tág asszociációs 

keretek között is – a használatban lévő kulturális kódok által teszi dekódolhatóvá a szó által 

hordozott  jelentést.  A  versszöveg  modalitása  azonban  már  szakítást  jelez  a  korábbi 

vallomásos  alaphangú  költészet  nyelvszemléletével,  s  az  expresszionizmus  nyelvi 

performativitásának ideálja felé közelíti a Mécs-vers nyelvezetét.408

A Hajnali harangszó tehát még hangsúlyosan épít a szó jelentésében és hangzásában 

rejlő dekorativitás stílushatására. Központi szerepet töltenek be például a kötet más verseiben 

is  a  különböző  színhatásokkal  összefüggő  vizuális  metaforák.409 A  Hajnali  harangszó 

„alapszínét” a vers refrénszerűen ismétlődő nyitó és záró sorában található („Kongatom piros 

harangom,  ifju szívem kongatom.”)  metafora  adja  meg.  A piros színt  a  második versszak 

közelmúltat  leíró víziójában a négyszer ismétlődő „vér” szó asszociálja,  de a vers későbbi 

szakaszaiban  is  több,  a  piros  asszociációs  körébe  vonható  kifejezést  találunk  (pl.: 

„Hollószárnyban is pír lappang”, „minden szívből minden bíbor”, „Gyűlöltünk már Káin óta 

vérivásig, csömörig!”). Annak ellenére tehát, hogy a második szakasz az éjszaka képeivel a 

színek hiányát jelzi, szemben a későbbi versszakok imperatívuszaiban megidézett, előhívott 

407 KULCSÁR SZABÓ Ernő, A kettévált modernség nyomában = K. SZ. E., Beszédmód és horizont, i. m., 38.
408 „Az expresszionizmusnak oly magától értetődően tulajdonított »akciószerűség« eszménye tehát valójában a 
nyelvi performativitás ideáljában lokalizálható, abban az avantgárd gesztusban tehát, amely a szöveget akcióként 
értelmezi,  teremtett  »valóságát«  pedig  külső  realitással  véli  azonosíthatónak.”  (KULCSÁR-SZABÓ Zoltán,  Az 
idegenség poétikája? Az avantgárd költészet önprezentációs alakzatainak kérdéséhez =  Tanulmányok Kassák 
Lajosról,  szerk.  KABDEBÓ Lóránt,  KULCSÁR SZABÓ Ernő,  KULCSÁR-SZABÓ Zoltán,  MENYHÉRT Anna,  Anonymus, 
2000, 40. (Újraolvasó))
409 Mécs képalkotásának ezt a sajátosságát már Bálint György is megjegyezte 1932-es kritikájában: „Színdús 
képeinek, zengő sorainak dekoratív patakzása a nem túlságosan szigorú igényű olvasóval elfelejteti a stílusbeli 
egyenetlenségeket, képzavarokat, kifejezésbeli szimplicitást. Versei gyakran erőteljesek, vannak például strófái, 
ahol majdnem minden sorban vér fordul elő. (…) A vér később is állandóan visszatérő ornamentális eleme Mécs 
László verseinek, amelyeknek alapszíne általában a piros. Alig találunk a kötetben verset, amelyben valami ne 
lenne piros.” (BÁLINT György, Hajnali harangszó. Mécs László versei, i. m., 668.)
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jövő színgazdagságával („Színesedjetek harasztok, mókázz virgonc ágak vége, / bár már dér 

puhít  kökénykét  s  zúzmarás  a  legelő.”),  a  piros  jelentéskörébe  vonható  szavak  egyfajta 

kontinuitást  biztosítanak,  mely  szemantikai  szinten  a  különböző  idősíkok  látszólagos 

szembenállása ellenére megfigyelhető folytonosságot mutatja.

A versben ugyanis négy idősík különböztethető meg: a régmúlt (az elveszett aranykor 

vagy az éden képzetéhez kapcsolva), a közelmúlt és a jelen (a pusztulás ideje), illetve a jövő 

(a  visszanyert  idill  utópikus  ígérete).  Az  első  a  régmúlt,  melyre  mint  elveszített  mitikus 

aranykorra a második strófa egy-egy részlete utal:

És az Ember: sárkány-magból sarjadt fattya véres rögnek

elfeledte, hogy az arca régen Krisztus arca volt.

Álmodott vad háborút és vér csurgott le testén, lelkén

s népek közt és szívek közt a szivárványhíd leszakadt…

A csak sejtetett  édeni  állapot,  az  emberek  közötti  béke korszakának elvesztése  egy olyan 

kozmikus  látomás  keretén  belül  jelenik  meg,  melyben  a  pusztulást  motiváló  tényezők 

lényegében feltáratlanok maradnak. A csillagok és a hold apokaliptikus agóniája eleve olyan 

emberfeletti szenvedést jelenít meg, melyben az Ember pusztán csak passzív szerepet játszhat, 

a bűne az, hogy elfeledte saját létének lényegégét és okát, önnön teremtmény-létét. A jelen és 

a közelmúlt között megszakítatlan folytonosság áll fenn:

Jaj, mocsár van, förtelem van még mindég a lelkek telkén,

Sátán gubbaszt éltünk fáján s mind levágja ami jóság bimbósodva kifakad.

A jelen továbbra is a pusztulásé,  a gonosz regnálásának ideje, s ebből sejtethető,  hogy az 

előző  sorokban meg  nem nevezett  kozmikus  események,  s  az  ember  létok-feledésének,  a 

háborús  álom  valóra  válásának  az  oka  is  az  emberben  benne  lévő  rosszat  kivetítő  és 

elidegenítő gonoszság, a Sátán. Ha így olvassuk ezt a szakaszt, akkor az itt leírtak az első 

emberpár bukását, a világban meglévő rossz magyarázatát adó bibliai történet szupertextusai 

lesznek.410 A  Mécs-vers  időszemlélete  így  szorosan  kapcsolódik  a  bűnbeesés-történet 

üdvtörténetet  meghatározó keresztény értelmezéséhez.  Krisztus megtestesülése és megváltó 

kereszthalála  ugyanis  azért  válhat  az  üdvtörténet  központi  eseményévé,  mivel  ezzel  állítja 
410 A  bűnbeesés-történet  értelmezéséhez:  RICOEUR, Paul, Az  ”Ádám”-mítosz  és  a  történelem  eszkatologikus 
felfogása, ford.  MARTONYI Éva =  A hermeneutika elmélete, szerk.  FABINY Tibor, Szeged, JATEPress, 1998, 93-
127. (Ikonológia és Műértelmezés 3.)
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helyre  a  bűnbeesés  által  a  teremtésben  megbomlott  rendet:  „Ha  csak  ebben  az  életben 

reménykedünk Krisztusban, minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk. De Krisztus 

feltámadt a halálból elsőként a halottak közül. Mivel egy ember idézte elő a halált, a halottak 

is  egy  ember  révén  támadnak  fel.  Amint  ugyanis  Ádámban  mindenki  meghal,  úgy 

Krisztusban mindenki életre is kel.” (1Kor 15,19-22) Ádám bukása tehát nem vezet végleges 

szakadáshoz a teremtésben, pusztán letérés, elhajlás a helyes útról, mely azonban az isteni 

kegyelem által korrigálható: „Bűn volt a világon azelőtt is, hogy a törvény adatott, de a bűn, 

ha nincs törvény, nem számít bűnnek. Mindamellett a halál Ádámtól Mózesig úrrá lett azokon 

is, akik nem vétkeztek a törvényt megszegve, mint Ádám, aki az Eljövendőnek előképe. A 

kegyelemmel azonban nem úgy áll a dolog, mint a bukással. Mert ha egynek bukása miatt 

sokan meghaltak,  Isten kegyelme,  s az egy embernek,  Jézus Krisztusnak irgalmából  nyert 

ajándék még inkább kiárad sokakra.” (Róm 5,13-15) Az ember (héberül  adam, azaz Ádám) 

üdvtörténeti horizontja tehát a Krisztussal elérkező végidő felől tekintve sohasem mutathat fel 

olyan  korszakot,  mely  véglegesen  a  Sátán  diadalát  jelentené.  Ez  az  eszkatologikus 

időszemléletből fakadó evangéliumi optimizmus, azaz a „beteljesedett időbe” vetett erős hit, 

mely Prohászka történetfilozófiájának is meghatározó tényezője,  adja a Mécs-vers későbbi 

szakaszaiban  olvasható,  a  jövőre  vonatkozó  könyörgések  „reális”  alapját,  ugyanis  a  „bűn 

lényegileg isten- és emberellenes jelenség, ezért szorul az emberiség megváltásra. Krisztusi 

távlatban csak egy,  a gonoszság hatalmától  megszabadított  teremtés  remélhet  egy valóban 

jobb jövőt.”411 A végidő utópiája Mécsnél is összekapcsolódik az emberiség megváltásának 

egyetemes  ígéretével,  a vers legtöbbször  ismételt  kulcsszava ezt  a  teljeség-igényt  kifejező 

„minden”. Mindez azonban, ahogy ezt Prohászka dekadencia-kritikája és Sík korai verseinek 

elemzése  során  is  láthattuk,  maga  után  vonja  azt  is,  hogy  azok  az  elemek,  melyek 

integrálhatatlanok ebbe az üdvtörténeti rendbe, értelmezhetetlenné válnak. Ez magyarázhatja 

Mécs költeményében is azt a disszonáns hangot, mely az Istenhez intézett könyörgésben a 

testvéri béke idilli utópiájának felvillantása után az átok hangjait szólaltatja meg:

411 GÁNÓCZY Sándor, Valósághermeneutika és bibliaértelmezés, i. m., 44.
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Átkozott, ki most sem áll a testvér-csókos hajnal táncba!

Átkozott, ki székelyt gyilkol Szent Istvánkor, zsidót gúnyol szombaton.

A vers szimbolikus jelene kétdimenziós. Egyrészt ugyanis a közelmúlt és a jelen víziója olyan 

negatív  elemekből  épül  fel,  melyekkel  szemben  a  vágyott  és  megidézett  jövő  pozitív 

értékstruktúrák szerint felépülő majdani valósága és a lírai én önértelmezése definiálhatóvá 

válik, s ezt a szembenállást fejezi ki a közelmúlt és a jelen látomásos megjelenítésére szolgáló 

éjszakával ellentétbe állított hajnal. Ugyanerre a szembeállításra épülnek az ember ontológiai 

státuszára  vonatkozó  megállapítások  is.  A  jelen  kozmikus  agóniájának  embere  „sárkány-

magból  sarjadt  fattya  véres  rögnek”,  mely  többszörösen  fokozva  fejezi  ki  az  ember 

törvénytelen,  azaz az üdvtörténeti  rendtől  elhajló  (dekadens)  eredetét.  Erre  utal  a „fattyú” 

kifejezés, valamint a sárkánytól való leszármazás, mely a különböző bibliai szövegekben és a 

keresztény  művészetek  szimbolikájában  is  a  gonoszt,  az  ördögöt  vagy  általában  az 

istenellenes  erőket  jelképezi.412 A  jelen  pusztuló  emberének  pozitív  ellenpárja,  az 

üdvtörténetben  beállt  törést  a  jövőben  helyreállító,  s  a  Mécs-versben  a  lírai  alannyal 

azonosítható,  utópikus-messianisztikus  „hajnalember”  („Tánc  feszüljön  a  harangban: 

hajnalember szirom-tánca (…)”). A lírai én prezentációjának meghatározó tényezője tehát a 

jelen  vizionált  valóságával  való  szembenállás,  mely  a  versszubjektum  –  Sík  pályakezdő 

költészetére is jellemző – kiválasztottságához kapcsolódik:

Undorít a lápos róna. Szent magasba szent lakásom:

égig ér a jóság tornya, már ezentúl ott lakom

s két szemem csak ámul minden apró élet-mozduláson

s kongatom piros harangom, ifju szívem kongatom.

A versvilágnak emellett azonban van egy kevésbé explicit idődimenziója is, mely a 

jelent a mitikus-szimbolikus őszbe helyezi:

412 Vö.  DÁVID Katalin,  A teremtett világ misztériuma. Bibliai jelképek kézikönyve,  Bp., Szent István Társulat, 
2002, 200-201.
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Most idézlek minden szépség, minden dolgok színessége,

minden magból minden élet, minden szívből minden jóság jöjj elő!

Színesedjetek harasztok, mókázz virgonc ágak vége,

bár már dér puhít kökénykét s zúzmarás a legelő.

Ez viszont szintén döntően meghatározza a lírai alany versbeli szituáltságát, mivel a jövő a 

versszubjektum  nézőpontjából  a  tavaszt,  az  újjászületést  jelenti,  önnön  ideje  tehát  a 

várakozásé, a Megváltó eljövetelére áhítozó ádvent. Ezt az értelmezést alátámasztó utalásként 

értelmezhető a vers címén túl a versszövegben megjelenő ismert ádventi ének, a Rorate coeli  

desuper első sora is:

Minden munka célhoz érjen, darvak szárnya délre szálljon,

minden bokron szél zenéljen, felhő, forrás fussatok,

égi jóság, harmatozz s légy mézes szó a szitkos szájon!

***

(A költői  szerepértelmezés versnyelvi  alapja)  A  Hajnali  harangszó hangnemét és a 

szemantizációs  alternatívákat  meghatározó  sora  a  chiasztikus  szerkezetű,  refrénszerűen 

ismételt, s minden esetben önálló szakaszt alkotó nyitó-záró sor, mely egyrészt megerősíti a 

versszubjektum centrális szerepét a versszöveg jelentésterében, másrészt azonban a lírai én 

tárgyiasításának lehetőségét is magában hordja. A vers első és utolsó szava a „kongatom”, 

mely a versszubjektum egyes szám első személyű cselekvéseként metaforikus értelemben a 

költői tevékenységre utal, s a verscímben is megjelölt „harangszó” így a költészet metaforája 

lesz. Ennek a metaforikus jelentéskörnek azonban az alapja a „szívem harang” metafora, mely 

egy olyan költészet-értelmezést sugall, melynek értelmében a lírai mű az egyén érzelmeinek a 

kifejeződése, ezért Mécs költészetfelfogása ezen a ponton igen szorosan köthető az esztéta 

modernség líraértelmezéséhez, sőt bizonyos értelemben a romantika költészet-értelmezését is 

felidézheti. Csakhogy a bibliai szövegek által megalapozott keresztény nyelvhasználat felől 

nézve a „szív” nem egyszerűen az érzelmek, s mindenek előtt a szeretet szimbóluma, hanem a 

belső ember jelképe: „Az Isten szemében az ember rejtett énje az értékes, a szív a maga békés 

szelídségében és zavartalan nyugalmában.” (1Pt 3,4)413 Mécs versében tehát a  harang több 

mint egyszerű díszítőelem, mivel ezen keresztül mélyebben reflektálódik maga a költői szó is. 

A  harang  ugyanis  szakrális  tárgy,  melynek  megszólalása  mindig  jelent  (és  nem  kifejez) 

413 A szív egyéb bibliai jelentéséről: DÁVID Katalin, A teremtett világ misztériuma, i. m., 319-220.
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valamit: vagy szentmisére hív, tehát a közösséget szólítja meg, azaz közösséget teremt, vagy 

valamilyen  veszélyt  jelez. Ebben az összefüggésben azonban a harang nem egyszerűen az 

érzelmek  közvetítésére  vonatkozik,  lényegi  funkciója  a  felhívás,  Isten  minden  emberhez 

intézett meghívásának örömhírét közvetíti, s cselekvésre serkent:

Nem vagyok én mesehős és kis harang az én harangom,

mégis, mégis azt kívánom, minden ember hallja meg,

S Afrikában, Indiában, északsarkon, déli sarkon

minden dühtől sápadt arcot szégyen pírja marja meg!

Kis harang az én harangom, ám ha rája rezonálna

minden szív és összekongna: úgy megnőne szózatom,

mint a végítélet holtat létre keltő harsonája…

Így viszont a harang már nemcsak a szív, hanem az egész ember, a (pap)költő metaforájaként 

is értelmezhető.

Noha  a  chiasztikus  mondatszerkesztés  a  vers  nyitó-záró  sorának  bizonyosfajta 

vizualitást kölcsönöz, a vers egyetlen realitása mégis a versbeszéd alanyának a hangja, mivel 

a versbeli közelmúlt és a fikcionált jelen leírásánál a műalkotás születését megelőző valóság 

és a mindenkori befogadó közötti mediális pozíciót a lírai én által vizionált látomás414 adja, 

mely  azonban  modalitásánál  fogva  nem konstatív  nyelvi  funkciót  tölt  be,  mivel  a  benne 

megfogalmazott állítás valóság-vonatkozása, igaz-hamis voltának eldöntése nem lehetséges. 

414 A  vers  közelmúltjának  világháborújával  szemben  elfoglalt  egyértelműen  negatív  viszonyulás,  az  ezzel 
összefüggő vízionalitás és utópizmus a verset a világszemléleti rokonság miatt szintén szorosan köti a tízes évek 
expresszionizmusához.  Kassák  például  amellett,  hogy a háborúban  az  emberi  civilizáció hanyatlását  látja,  a 
megtisztulás lehetőségét is megsejteni véli: „S bárha a kulturált emberiség ennyire csupasz állatiasságban még 
soha nem mutatta meg magát gondolkodói előtt – csodálatosképpen gondolkodói még soha nem vártak több 
erkölcsi és karakterbeli megtisztulást az emberiségtől, mint a mai leálcázottsága után.” (KASSÁK Lajos, Program 
=  Az expresszionizmus,  szerk.  KOCZOGH Ákos, Bp.,  Gondolat Kiadó, 19672,  155.) A német expresszionizmus 
reprezentáns költői antológiájának, a Menschheitsdämmerungnak előszavában hasonló világszemléletet vázol fel 
Kurt Pinthus is: „E könyv minden verse az emberiségért ejtett panaszból, az emberiség utáni vágyból fakad. A 
teljes  ember,  az  emberiség  a  végtelen  témája,  s  nem az  ember  privát  dolgai  és  érzései.  Költőink  idejében 
meglátták, mint süllyedt el az ember az alkonyatban…, mint süllyedt a pusztulás éjszakájába…, hogy azután 
megint felbukjon az új nap tisztuló derengésében. Ebben a könyvben tudatosan fordul az ember a rásötétlő, 
folyondáros,  elenyésző múlt és jelen alkonyatából a jövő megváltó derengése felé,  melyet  maga teremt meg 
önmagának.”  (PINTHUS, Kurt, Előszó,  ford.  KOCZOGH Ákos  =  Az  expresszionizmus,  i.  m.,  228.)  Erre  a 
világtapasztalatra építő irodalom azonban tudatosan szakít a realisztikus ábrázolásmóddal és a l’art pour l’art 
művészetszemlélettel, s a múlt és jelen valóságának leírása helyébe a valóság mögöttes tartalmait feltáró víziót 
állítja,  a  jövőről  pedig  utópiákban  gondolkodik.  A  vízió  ezáltal  válik  mindent  átfogó  életérzéssé  Kasimir 
Edschmid teoretikus értelmezésében is: „Így lesz az expresszionista művész egész tere vízió. A művész nem lát, 
csak néz. Nem ábrázol, átél. Nincs többé tények láncolata, gyárak, házak, betegségek, ringyók, kiáltás, éhség. 
Csak vízió van. A tényeknek csak annyiban van jelentőségük, amennyiben segítségükkel a művész az után nyúl, 
ami  mögöttük  van.”  (EDSCHMID,  Kasimir,  Az  expresszionizmus  költőisége,  ford.  KOCZOGH Ákos  =  Az 
expresszionizmus, i. m., 195.)
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A  versszöveg  ugyanis  a  fikcionalitást  megelőző  referenciák  felszámolásával  a  konstatív 

mondatokat  perfomatívumokká  alakítja  át,  s  a  versben  megjelenő  imaginárius  versvilág 

realitás-vonatkozásait más nyelvi produktumokban, irodalmi művekben jelöli meg. S Mécs 

verse épp ezen a ponton távolodik el a klasszikus modernségnek a költészetet soliloquiumként 

értelmező  lírafelfogásától,  s  kerül  közel  a  küldetéses  expresszionista  versnyelv 

akciószerűségéhez. Ezt a kapcsolatot erősíti a Mécs-vers nyelvezetének az a fajta archaizmusa 

is, mely a Northrop Frye által metaforikusnak nevezett nyelvi szakasz szómágiáját idézi,  s 

„abból  a  felfogásból  származik,  hogy a  dolgoknak és  a  szavaknak közös  energiájuk  van, 

melyet a szavak testesítenek meg és uralnak.”415 Azaz a szavak által a világban megmutatkozó 

rossz  legyőzhető,  az  üdvtörténeti  rendben  beálló  szakadás  helyrehozható.  A  Hajnali  

harangszó esetében  erre  nemcsak  a  felszólító  módú  mondatok  halmozása  utal,  hanem  a 

megidézett  jövőnek  azok  a  mozzanatai  is,  melyek  a  második  versszak  hanyatlást  leíró 

víziójával  szemben egy új  és  pozitív  emberképet  és egy utópisztikus  jövőt  hívnak elő.  A 

versszubjektum  fikcionált  valóságát  tehát  maga  a  nyelv  teremti,  mely  a  megszólítások 

sorozata  révén építi  fel  saját  világát,  a  babonás  világképet  idéző,  hajnalt  előhívó kakasok 

megszólításától kezdve a metafizikai értékek (jóság és szépség) által keretbe foglalt hetedik 

szakaszon  át  az  Istenhez  fohászkodó  könyörgésekig,  s  az  utolsó  előtti  szakasz 

önmegszólításáig.

Az a rokonság tehát, mely Mécs pályakezdő költészetét a korai avantgárd lírához köti 

a  Hajnali  harangszó értelmezésének  tükrében  csak  részlegesnek  tekinthető,  mivel  Mécs 

versnyelve az Austin-i értelemben vett illokúciós aktusok helyett a befogadóból valamilyen 

hatást  kiváltó  perlokúciós  aktusokra  épít,416 mely  e  versnyelvet  így  sokkal  inkább  a 

hagyományos  prédikáció retorikai  hatáselveket  szolgáló nyelvezetéhez közelíti.  Másrészt a 

költői  nyelv expresszivitása  a Mécs-versben nem vonja maga után a  lírai  én pozíciójának 

megkérdőjelezését,  sőt,  ahogy  azt  fentebb  láthattuk,  a  jelen  hanyatlásként  értelmezett 

valóságával szemben megerősíti a szubjektum kiválasztottságának tudatát, s a vers bizonyos 

helyein ismét a vallomásos líra regisztereit szólaltatja meg.

***

415 FRYE, Northrop, Kettős tükör, i. m., 44.
416 „Valaminek az elmondása gyakran, sőt majdnem mindig bizonyos következményekkel járó hatásokat vált ki a 
hallgatóság,  a  beszélő  és  más személyek  érzéseiben,  gondolataiban  vagy cselekedeteiben,  s  ezek  a  hatások 
lehetnek előre eltervezettek, szándékosak és célzatosak is. Ebből kiindulva mondhatjuk azt, hogy a beszélő olyan 
aktust hajtott végre, amelynek nómenklatúrájában csak mellékesen (..) vagy egyáltalán nem (…) történik utalás a 
lokúciós vagy illokúciós aktus elvégzésére. Az efféle aktusok végrehajtását egy perlokúciós aktus elvégzésének 
vagy  perlokúciónak fogjuk  nevezni.”  (AUSTIN,  John  L.,  Tetten  ért  szavak,  ford.  PLÉH Csaba  =  Nyelv  – 
kommunikáció -  cselekvés, szerk. PLÉH Csaba, SÍKLAKI István, TERESTYÉNI Tamás, Bp., Osiris Kiadó, 2001, 38.)
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(A papköltőség mint költői megnyilatkozásforma) Mécs költői szerepértelmezését tehát 

a húszas évek elejétől kezdve több tényező is meghatározta. Egyrészt a katolikus irodalom 

továbbélő hagyománya, mely a papköltő számára elvileg kizárta az irodalom l’art pour l’art 

értelmezését,  s  az  impresszionista-szecessziós  hangulatlírát.  S  noha  az  impresszionizmus 

hatása  például  Sík  Sándor  korai  verseire  is  jellemző,  nála  azonban  az  ezzel  járó 

individualizmust  hamarosan  a  keresztény  testvériségeszme  és  szeretetetika  jegyében  a 

közösség  felé  tágított  erkölcsi  horizont  előtérbe  helyezése  váltja  fel.  Individualitás  és 

kollektivitás sajátos összekapcsolódása figyelhető meg tehát ezekben az életművekben, mert 

noha egyezményes  megállapítása  a szakirodalomnak,  hogy Harsányi  Lajos,  Sík Sándor és 

Mécs László pályakezdése az Ady által képviselt közösségi önértelmezés felé nyitott irodalmi 

modernség jegyében fogant, ennek a nyelvi epigonizmusig érvényesülő hatásnak másik oldala 

a művek jelentésterében megalkotódó lírai én hipertrófiája.

A versszubjektumnak ez a világ és a többi ember fölé emelése azonban nem öncélú, 

vagy eleve konfrontatív aktus, hanem abból a katolikus tradícióból is eredeztethető, mely – a 

második vatikáni  zsinat  előtt  – a papság számára kiemelt  szerepet  tartott  fenn az egyházi 

életben s – ami az irodalom szempontjából nem mellékes – a bibliai szövegek értelmezésében. 

Ez  az  egyházon  belül  megkérdőjelezhetetlen  autoritás  olyan  küldetéses-prófétai 

szerepformációként  íródik be a papköltők műveibe,  melyre  számtalan példát  találhatunk a 

magyar irodalmi modernség jelentős életműveiben is.417

Ebben az összefüggésben lehetne új értelmet adni a papköltő fogalmának is. Hisz a 

különböző  diskurzusrendek  szigorú  elkülönítésére  épülő  irodalmi  autonómia  elve  s  a 

műimmanens  értelmezési  stratégiák  látszólag  eleve  értelmetlenné  teszik  a  fogalom 

használatát, amennyiben a művészi szabadság védelmében vagy a biografikus műértelmezés 

elutasításának  jegyében  megszüntetni  kívánják  azokat  a  referenciákat,  melyek  a  papköltő-

fogalom fenntarthatóságának  a  garanciáját  jelentenék.  Ha azonban a  papságot  mint  költői 

szereplehetőséget  értelmeznénk,  melynek  viselkedési  modellje  egy  olyan  valóságos 

társadalmi szerep, melynek képviselője különleges helyet foglal el az adott társdalomban, s 

bizonyos  értelemben  sajátos  etikai  és  létértelmezési  keretek  között  tekinthet  önnön 

szerepvállalására,  akkor  –  akár  az  Iser-i  fikcionalitás-,  akár  a  Ricoeur-i  miméziselmélet 

alapján gondoljuk is el – a papköltőség fogalmának újraértelmezését az irodalom társadalmi 

funkcionalitásának  tudatában  a  napjainkban  egyre  népszerűbb  kultúratudományi  kutatás 

irányában hajthatjuk végre.

417 Vö.  RÓNAY László,  „Szememet ezer rémség nyúzta”. Próféták és zsoltárosok a 20. századi irodalmunk első  
szakaszában = R. L., Lélek és szó, i. m., 9-35.
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Ha tehát  elfogadjuk  azt,  hogy  a  pap  autentikus  nyelvi  megnyilatkozási  formája  a 

prédikáció,  s  ennek  nyelvi  és  történeti  elemzésén  keresztül  próbáljuk  meg  a  művekben 

legtöbbször  egyértelműen nem jelölt  költői  szerepet  elkülöníteni  más szereplehetőségektől 

vagy  a  lírai  én  hasonló  önprezentációitól,  akkor  a  papköltőséget  (mint  lírai  szerepet)  az 

irodalomtörténeti  hagyományba  ágyazva  úgy  tudjuk  újraértelmezni,  hogy  azzal  egyben 

magyarázatot is találhatunk azokra a kritikai  észrevételekre,  melyek a papköltők műveinek 

túlretorizáltságát vagy didaktikus szerkesztésmódját – egyébként joggal – kifogásolták.418

A  prédikáció  mint  nyelvesemény  a  maga  sajátos  kerügmatikus  beszédmódján 

közvetítő  szerepet  tölt  be  a  Szentírás  szövege  és  a  hívő  közösség  között.  A  prédikáció 

hermeneutikai struktúrája ennél azonban összetettebb, ugyanis Ebeling értelmezése szerint419 

a Szentírás és a prédikáció között találjuk „Isten igéjét”, mely mint történés vagy mozgás az 

egyik  szövegtől  a  másikig  vezet.  Másodsorban  katolikus  szempontból  nem  mellékes  a 

Tanítóhivatal mint megkérdőjelezhetetlen tekintély szövegértelmezése sem, mely a prédikáció 

szövegén kívüli igazodási pontként folyamatosan jelen van a szöveg nyelvi megalkotódásában 

és  befogadói  szemantizációjában  is.  Továbbá  ha  a  prédikációt  a  szentírási  szövegeket 

értelmező szupertextusként fogjuk fel, melynek nem titkolt szándéka a szövegben implikált 

befogadóként megjelenő hívő hallgatóság tanítása, hermeneutikai szempontként figyelembe 

kell  vennünk  a  bibliai  szövegben  foglalt  isteni  üdvözítő  szándék  (mint  eszkatologikus 

jelentéshorizont)  elsajátítását  (applikáció).  Ezen a ponton a prédikáció monologikus nyelvi 

formája  olyan  közösségteremtő  beszéddé  válik,  mely  egyrészt  a  pap  magánbeszédét  az 

elhangzó  szavakon  túlmutató  dialógussá  alakítja,  másrészt  mint  liturgikus  cselekményt  a 

költészettel rokonítja.

Irodalomtörténeti szempontból a prédikáció olyan retorikai műfaj, mely a különböző 

történeti korszakokban más-más társadalmi funkcióval és jelentőséggel bírt. Ha a prédikáció 

műfajtörténeti szerepváltozását nézzük, akkor azt tapasztaljuk, hogy a középkor korlátozott 

társadalmi érdeklődése után a humanizmus éleszti fel az antikvitás retorikai hagyományait, s 
418 Például: „Vannak tiszta és meleg felvillanásai, közvetlenségükkel megkapó sorai, amelyek valóban költőre 
vallanak.  Lélek-lírára és nem dobogó-retorikára.  Ám ezekből a sorokból  ritkán kerekedik egész  strófa,  még 
ritkábban  egész  vers.  Elnyomja  őket  valami  fékezhetetlenül  ömlő,  bőbeszédű  prédikáló  hajlam,  Sujánszki, 
Mindszenti,  Tárkányi  óta  szinte  végzetes  öröksége  katholikus  papköltőinknek.  A  mécslángnyi  líra  heve, 
közvetlensége, meghittsége belesáppad, belevész a hidegen csillogó szónoki figurák mesterkélt fényességébe. 
Ime, egy pap, aki az aranyhímes ornátus ragyogását többre becsüli a szívből-szakadt fohász egyszerűségénél. 
Mintha nem bíznék abban, hogy az ima önmaga erejéből is fel bír szállani Isten trónusához: repülőgépre ülteti s 
így próbálja szárnyra-kapatni  igéit.  Csoda-e, ha a motor búgásától  nem halljuk az emberi hangot?” (KÁRPÁTI 
Aurél,  Mécs László lírája, i.  m.,  195-196.) „Jellegzetesen pap ő is, de a hangos szónokok fajtájából. Versei 
gáttalanul ömlenek és neki ép ez a fogyatkozása.”  (ILLYÉS Gyula,  Katolikus költészet,  i. m., 428.) „Ha Mécsnél 
ezen a téren kifogásolni lehet valamit, az éppen fordítva: nem »a vallási metafizika« mind erősebb jelenléte, 
hanem hogy valóban túl sok benne az allegória, valamint a »didaktikus elem«, pontosabban a prédikáció (…).” 
(RÓNAY György, Mécs László, i. m., 28.)
419 EBELING, Gerhard, Isten szava és a hermeneutika, ford. LUKÁCS Ilona = E., G., Isten és szó, i. m., 16.
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teremt  újra  fokozott  érdeklődést  az  ékesszólás  tudománya  iránt,420 s  ezzel  lényegében 

megalapozza  a  16-17.  század  hitvitáinak  és  prédikációirodalmának  keresztény  és  antik 

tradíciót egyesítő retorikai horizontját. Ha a magyar katolikus irodalom előzményeit, irodalmi 

hagyományt teremtő kezdetét keressük, joggal merülhet fel Pázmány Péter neve. A 17. század 

első  évtizedeiben,  a  rekatolizáció  évszázadának  kezdetén  Pázmány  művészi  fokon  és 

bámulatos  hatékonysággal  tette  a  magyar  nyelvet  a  hitviták  és  a  léleképítő  prédikációk 

eszközévé.  Hatása a magyar  prózanyelv kialakulására közismert,  s hatástörténete bizonyos 

értelemben a  mai  napig tart.  Prédikációs  elvei  a  korszak katolikus  (jezsuita)  hitszónoklati 

gyakorlatának  megfelelően  egyszerre  kívánták  érvényesíteni  a  szentbeszéddel  szemben 

támasztott retorikai követelményeket: a  tanítás (docere), a  gyönyörködtetés (delectare) és a 

lelki  megindítás (movere)  elvét.  Legfontosabb  szempont  a  prédikátor  Pázmány  számára 

azonban mégis a lelki haszon (utitlitas) kiváltása volt.

A  katolikus  irodalom  szempontjából  mégis  nehéz  Pázmány  prózájára  mint  egy 

folyamatosan újramondott hagyomány kezdetére tekinteni, mivel a 17. századtól kezdve az 

irodalmiság kritériumai és az európai gondolkodás szellemi horizontja olyan módon változott 

meg, hogy az irodalmi modernség kialakulásának idejére néhány műfaj (például a prédikáció) 

és  velük  együtt  bizonyos  adott  műfajhoz  kötött  nyelvi-stilisztikai-esztétikai  sajátosságok 

kiszorultak  a  szépirodalom kategóriájából.  Paradox módon  azonban a  20.  századi  magyar 

katolikus  irodalom kezdetén  –  némileg  a  hitviták  korához  hasonlóan  megosztott  szellemi 

kontextusban –  egy olyan  életmű  áll,  Prohászka  Ottokáré,  mely  azzal,  hogy döntő hatást 

gyakorolt  az évszázad első évtizedeiben induló papköltőkre,  meg is erősítette a prédikáció 

nyelvi  megnyilatkozásformájára  jellemző  retorikai  elemek  fennmaradását  és  a  műfajhoz 

köthető lírai  szerepértelmezéseket.  S ahogy ez Sík Sándor költészetének értelmezésekor is 

látható  volt,  eleve  kérdésessé  tette  az  irodalmi  modernség  normáinak  való  megfelelés 

lehetőségét is, s a katolikus irodalom első nemzedékeinek líráját sokkal inkább a prédikáció 

hagyománytörténeti  összefüggésében tette  értelmezhetővé,  reflektálatlanul  hagyva azokat a 

potenciális  irodalomtörténeti  kapcsolódási  pontokat,  melyek  a  katolikus  barokk  költészet 

(Nyéki Vörös és Hajnal Mátyás) hatástörténeti kontextusába helyezhették volna az említett 

életműveket.

A  Prohászka-hatás  megmutatkozik  a  küldetéses  költői  szerep  transzcendens 

megalapozásában is, valamint a lírai énnek a világhoz és a többi emberhez való viszonyában. 

Ennek értelmében a papköltő verseivel is szolgálatot teljesít, az örömhírt,  az evangéliumot 

hirdeti:

420 BITSKEY István, Retorika és etika Pázmány Péter prédikációiban = B. I., Virtus és religio, i. m.,172-184.
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Testvéri szánalomból a szívem rádorombol:

Bátyám, én lelket oltok az evangéliumból,

Midőn kobzom jóságos zenéjű verset költ:

Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld!

(Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld)

A  Hajnali harangszóban nincs ilyen direkt utalás a lírai én önértelmezésének és a Logosz 

közvetítésének a viszonyára,  de a versbeszéd alanyának szituáltsága, a vizionált valóságtól 

való radikális elkülönülése hasonló beszédhelyzetet feltételez. Ebben az esetben ugyanis az 

ötödik szakasz torony képe a „lápos rónával” szemben olyan térbeli metaforikára épül, mely - 

amellett, hogy a harang-metafora jelentéskörébe vonható - a fent-lent ellentétének metaforikus 

megjelenítésével  az  értékstruktúrákban  megmutatkozó  különbséget  emeli  ki,  mely  a 

versszubjektumot  a  létok-feledett  - s  ha  közvetve  is,  de  megszólított  - emberiségtől 

elválasztja. A vers eszkatologikus időszemlélete mellett ez a megkülönböztetés alapozza meg 

a  lírai  én  megnyilatkozásában  előhívott  és  megjelenített  jövő  utópiáját.  A  fentebbiek 

értelmében  ezt  lehet  a  papköltőség  versbeli  fikcionalitásának  egyik  jellemző  eseteként 

értelmezni.

A  prédikáció  műfaji  hagyományából  következik  a  versek  patetikus  hangneme,  a 

költői-retorikai eszközöknek a kívánt (nem annyira művészi, mint inkább lelki-erkölcsi) hatás 

alá rendelése, mely azt is maga után vonta, hogy a papköltők versei könnyen megérthetőek 

voltak a korszak vallásos-konzervatív  műveltségű olvasói számára  is.  Ennek tudható be a 

Hajnali  harangszó formai  kidolgozottsága,  a  ritmika  adta  lehetőségek  különböző 

versszinteken való tudatos kiaknázása (a bimetrikus verselés, az ismétlés különböző alakzatai: 

a fonológia szintjén az alliteráció- és a végrím-technika, magasabb nyelvi szinteken a szó- és 

szintagmaismétlődések),  mely  a  szöveg jelentéstani  kohéziójának megteremtésén  túl  azt  a 

kommunikációs lehetőséget is magában hordja, hogy a versszöveg ritmizáltságából  fakadó 

nyelvi  dinamikának  köszönhetően  a  vers  a  befogadó  számára  könnyen  elsajátíthatóvá, 

megjegyezhetővé válik.

***

(Keresztény hagyomány és költői beszédmód) Ha tehát elfogadjuk azt a megállapítást, 

hogy a  magyar  katolikus  irodalom a  bonyolult  és  széles  asszociációs  lehetőségeket  nyitó 

szimbólumok helyett inkább erkölcsi és hitbéli tanulságok levonására alkalmas allegóriákat, 

vagy – ami Mécs költészetére is jellemző – példázat (exemplum) értékű epikus történeteket 
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alkalmaz,  akkor  a  Hajnali  harangszó részben szintén  egy kiteljesületlen  kezdet  verseként 

olvasható. Mert ha igaz is az, hogy Mécs ebben a versében olyan nyelvi kódot alkalmaz, mely 

a használatban lévő irodalmi kódok által válik dekódolhatóvá (például a hatodik szakaszban 

említett „Magvető”, mely az ismert evangéliumi példázat költői transzformációja), mégis egy-

egy képe a befogadói jelentésadás folyamatában olyan kognitív műveletek elvégzésére utasít, 

illetve ad lehetőséget, melyek a vers jelentésterét kitágítják. A vers értelmezése során azonban 

megfigyelhető a képalkotásnak az a tendenciája is,  hogy egy-egy bonyolultabb,  szabadabb 

asszociációkat  megengedő  kép  jelentésterét  a  következő  szemantikai,  szintaktikai  egység 

szóképével leszűkíti, azaz a képek közötti párhuzam révén a második kép „megmagyarázza” 

az  előzőt.  Legjobb  példa  erre  a  nyitó-záró  sor  szemantikai  és  szerkezeti  felépítésének 

elemzése.  Az  első  tagmondat  („Kongatom  piros  harangom”)  értelmezhető  akár  konstatív 

kijelentésként is,  noha a „harang” alaptag előtti  „piros” jelző már sejteti  az egyszerű leíró 

nyelvhasználattól  való eltérést.  A következő tagmondat („ifju szívem kongatom”) azonban 

már egyértelműen metaforikus kijelentés, s a két tagmondat azonos állítmánya,  valamint a 

tagmondatok tárgyának közös birtokosa - aki egyben azonos a cselekvés alanyával is - révén, 

a második tagmondat az első magyarázatává válik.  Ami pedig a harangnak a szívvel való 

metaforikus azonosításának köszönhetően maga után vonja azt, hogy az első tagmondat első 

olvasásra konstatívnak tűnő kijelentését is metaforikusnak kell tekintenünk.

Hasonlóan  értelmezhetjük  a  hetedik  strófa  „Hollószárnyban  is  pír  lappang” 

tagmondatát.  Ennek  a  tagmondatnak  a  képisége  önmagában  értelmezve  a  szimbolista 

költészet  nyelvhasználatát  idézi,  inkább  csak  sejtet  (s  nem  jelent)  valamit.  A  kép 

értelmezésének  kulcsszava  a  „hollószárny”,  mely  az  összetett  szóban  megnevezett  madár 

(néphiedelem  és  a  mitológia  szerint  a  halál  madara,  ilyen  értelemben  jelenik  meg  Poe 

nevezetes versében is) eleve negatív tartalmú asszociációkat enged meg, a hozzákapcsolható 

színasszociáció, a fekete révén szemben áll a versszakban megidézett tavasz színességével, s 

visszautal a második szakasz záró sorában megnevezett Sátánra, ami szintén madár alakjában 

jelenik  meg („Sátán  gubbaszt  éltünk fáján”).  A „pír”  viszont  a  feketével  szemben a  vers 

„alapszínére”, a pirosra utal, s ezzel meghatározza a kép ellentétre épülő jelentésstruktúráját. 

A  kép  jelentéskorrelációja  azonban  ezáltal  még  önmagában  pontosan  nem  adható  meg, 

viszont  a  következő  tagmondat  („s  minden  ember-szívbe  mélyen  /  vár  a  jó  mag,  melyet 

egykor elszórt a nagy Magvető”) retrospektív értelmező funkciója révén a kép egyes elemei 

„beazonosíthatóvá”  válnak.  Eszerint  a  „hollószárny”  a  gonoszsággal  telt  emberi  szívnek 

feleltethető meg, a „pír” a „Magvető” által elvetett, s minden emberben meglévő jóságnak. Ez 

az evangéliumi példázatra utaló tagmondat „oszlatja el” tehát az előző kijelentés szimbolikus 
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képének  homályosságát,  anélkül  azonban,  hogy  annak  újszerűségét,  s  szemantikai 

termékenységét teljesen megszüntetné.

Jellemző  továbbá  Mécs  László  lírájára  is  az  imádság  nyelvi  formuláinak 

versszerkezetet és a lírai én versbeli szituáltságát meghatározó elemként való alkalmazása:

Uramisten add meg nékem, úgy zenéljen kis harangom:

kongásában minden testvér élte titkát lelje meg:

társat sejtsen szíve mellett, aki koldusan barangol,

testvért, vele együtt sírót, aki álmokat teremt…

Illetve:

Testet öltött vágyaim, Ti vándorútra kelt csavargók,

szeretettől szőnyegelt út hátán halkan lépjetek,

nyitott ajtó, ölelő kar, lágy kenyér, telt kancsó várjon,

szívem hangja égjen minden testvérhívó mondaton,

S aki elhunyt, lágy szemére, béke, béke, béke szálljon…

***

(A  papköltőség  társadalomtörténeti  összefüggései)  Figyelembe  véve,  hogy  a  múlt 

század  húszas  éveitől  kezdve  a  papköltők  közül  Mécs  László  lett  a  legnépszerűbb, 

szavalataival  óriási  közönségsikert  ért  el,  a  közvetlen  (színpadi-szószéki)  hatásra  törekvés 

leginkább az ő verseibe íródott bele. Ez jelenti egyrészt bizonyos retorikai-poétikai eszközök 

konzerválódását  a  műveiben,  másrészt  pedig azt,  hogy Mécs orális  költészet  felé  közelítő 

lírája „megtűri” a gyenge költői megoldásokat, képzavarokat is. Hisz a hallás utáni – és a 

szövegértelmezés előtti – értés számára, mely a szövegjelentés megalkotása előtt pusztán a 

szöveg hangstruktúrájában és retorikai elemeiben rejlő expresszivitást észleli, s pusztán a mű 

alapproblémáját  érti  meg,  ezek  a  poétikai  zavarok  (ezen  az  értelmezési  horizonton)  nem 

feltétlenül tűnnek fel. Ilyen poétikailag gyenge megoldásnak minősíthető a Hajnali harangszó 

kilencedik versszakának egy részlete is:
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Nem vagyok én mesehős és kis harang az én harangom,

mégis, mégis azt kívánom, minden ember hallja meg,

S Afrikában, Indiában, északsarkon, déli sarkon

minden dühtől sápadt arcot szégyen pírja marja meg!421

A  Jauss-i  értelemben  vett  „észlelő  olvasás”422 sajátos  változataként  értelmezhető 

befogadás ugyanis a szavalati esemény azonnali megismételhetetlenségénél fogva nem teszi 

lehetővé  azt,  hogy  a  műrecepció  a  következő  szintre  lépjen,  s  az  észlelő  befogadás  a 

retrospektív, értelmező olvasás alapjává válhasson, s kísérletet tegyen a műértelmezés során 

kibontható  jelentés-összefüggéseknek  a  megragadására.  Ha  viszont  a  versek  már 

nyomtatásban is megjelennek,423 joggal kiváltják a klasszikus modern esztétikai elvek alapján 

vagy azokon éppen túllépő bíráló kritikusok szigorú ítéletét. Ezek a kritikák – Illyés Katolikus  

költészet című  tanulmánya  példázza  ezt  a  legjobban  –  visszahatottak  katolikus  irodalom 

egészének  megítélésére  is,  hisz  Mécs  költészete  (alkatánál  és  népszerűségénél  fogva  is) 

felnagyítva tartalmazta  azokat  az általános  karakterjegyeket,  melyek a papköltők műveit  a 

korszakban többé-kevésbé egységesen jellemezték.

A papköltőség fogalmának van továbbá egy olyan korabeli társadalmi vonatkozása is, 

mely  vázlatos  ismertetése  segít  megérteni  harmincas  évek  elején  a  Nyugatban  megjelent 

kritikákat is. Kárpáti Aurél 1931-ben megjelent bírálata, majd Illyés és Babits kijelentései – 

ahogy arra egy korábbi fejezetben már utaltam - az 1933-as „katolikus irodalom”-vita kapcsán 

a  papköltőséghez  az  érintett  költőknek  az  egyház  hierarchikus-autoriter  rendszerén  belül 

elfoglalt helyéből következően a művészi szabadság korlátozottságát vagy hiányát társították. 

Illyés kritikája a francia és a magyar katolikus irodalom különbségét meghatározóan a francia 

és a magyar  egyház társadalmi különbségében látta,  s noha érvelésének helyessége ezen a 

ponton kétségeket támaszt, abból a szempontból mégiscsak figyelemre méltó, hogy rávilágít 

arra a társadalmi, politikai és művelődéspolitikai háttérre, mely a magyarországi – papköltők 

műveivel  azonosított  –  katolikus  irodalom  befogadásának  nem-irodalmi  kontextusát  és 

befogadását  jelentős  részben  meghatározta.  Nem véletlen  ugyanis,  hogy  a  papköltő  mint 

421 A  szövegrész  mondanivalója  egyértelmű:  a  lírai  én  vágya,  hogy  költészetének  hatására  minden  ember 
szembesüljön  saját  bűnösségével,  s  ezután  változzon  meg.  Sem  a  hétköznapi  logika  szemszögéből,  sem 
poétikailag nem értékelhető azonban sikeres megoldásnak az, hogy a lírai alany éppen az északi és a déli sarkon 
„élőktől” várja el, hogy az arcuk a szégyentől elpiruljon.
422 JAUSS,  Hans-Robert,  Költői  szöveg az olvasás horizontváltásában,  ford.  KULCSÁR-SZABÓ Zoltán =  J.,  H-R., 
Recepcióelmélet – esztétikai tapasztalat – irodalmi hermeneutika, i. m., 320-372.
423 Érdemes persze megjegyezni azt is – amire Mécs-monográfiájában Rónay László is felhívja a figyelmet –, 
hogy jótékony célú előadóestekre írt műveit, melyek előadóművészi sikereit biztosították, Mécs nem rendezte 
kötetbe. (RÓNAY László, Mécs László, i. m., 104.)

146



megnevezés éppen a két világháború közti kritikában jelenik meg, s a harmincas évek elején 

válik  az  irodalmi  modernség  hazai  képviselőinek  megnyilatkozásaiban  negatív 

jelentéstartalmú  kategóriává.  1919  után  a  katolikus  egyház  helyzete  (ha  jogilag  nem  is) 

megváltozott társadalmi-politikai szerepénél fogva azonban mégis módosult a háború előtti 

helyzetéhez  képest.  A  dualizmus  kori  liberális  egyházpolitika  után,  a  Horthy-korban  az 

egyház és az állam viszonya újra szorosabbá vált, az egyházak képviselői jelentős szerepet 

töltöttek  be a hatalmi  struktúra minden szintjén,  a gazdaság,  a kultúra,  a tudomány és az 

oktatás területén is. Az egyházak – s közülük a de jure nem, de de facto államvallási szerepet 

betöltő  katolikus  egyház  a – Szekfű Gyula szavaival  – „neobarokk”424 politikai-társadalmi 

rendszer konszolidáló és stabilizáló elemei lettek. Ez a szerepvállalás rávetült arra a kulturális 

megosztottságra  is,  mely  élesen  elválasztotta  egymástól  a  művészeti  és  társadalmi 

kérdésekben progresszíven gondolkodó művészeket a kulturális intézmények vezető pozícióit 

birtokló konzervatívoktól, s ez a helyzet a „kettészakadt irodalomban” a katolikus egyházhoz 

ténylegesen szorosan kötődő papköltők helyét előre meghatározta. Ha azonban árnyaltabban 

vizsgáljuk az ő szociokulturális  helyzetüket,  akkor azt  látjuk,  hogy valamennyien  vagy az 

alsópapsághoz tartoztak, vagy pedig szerzetesrendek tagjai voltak, s egy-egy esetben maguk is 

szembekerültek  az  egyházi  és  világi  hatalommal,  vagy  a  konzervatív  ízlésű  vallásos 

olvasóközönség meg nem értésével. Ebből a szempontból nézve a papköltők tragédiája inkább 

az a határhelyzet,  amibe a korszak kultúrpolitikai  megosztottságánál fogva kerültek,  s ami 

szabad költői fejlődésüket két irányból is korlátozta.

***

(A  Mécs-pálya  alakulástörténete)  Jól  példázza  a  Nyugat  egymást  követő 

nemzedékeinek  Mécshez  való  viszonyát  Vas  István  „mogorva  jegyzeteinek”  egyik 

megállapítása:  „Az  igazat  megvallva,  kimondatlanul  is  megegyeztünk  abban,  hogy  Mécs 

László versei nem tartoznak abba a fogalomba, amit mi költészetnek nevezünk.”425 Rónay 

György,  aki  számára  - a  Kárpáti  Aurél,  Bálint  György  vagy  Illyés  Gyula  kritikáiból 

tájékozódó  harmadik  nemzedék  tagjaihoz  képest  - Mécs  költészete  közvetlenebb  élményt 

jelentett, szintén kiemeli azt az esztétikai és ízlésbeli különbséget, mely a befogadók Nyugat 

költészete  által  formált  esztétikai  horizontját  elválasztotta  attól  a  lírától,  melyet  Mécs 

képviselt. Az ő álláspontja azonban nemcsak annyiban tér el kortársaiétól, hogy megértőbben 

fordul Mécs költészete felé, hanem annyiban is, hogy – ennek összefüggésében – felveti a 

Nyugat átörökített esztétikai mércéinek a revízióját.426

424 SZEKFŰ Gyula, Három nemzedék és ami utána következik, Bp., Maecenas Könyvkiadó, 1989.
425 VAS István, Mogorva jegyzetek, Kortárs, 1969/7, 1046.
426 RÓNAY György, Mécs László, i. m., 36.
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Ma azonban úgy tűnik, hogy Mécs költészetének újraértelmezése számára inkább az 

jelenti a legnagyobb akadályt, hogy a mai irodalom kérdésirányainak változása még mindig 

nem kedvez a két világháború között oly népszerű életmű „újraélesztésének”, s legfeljebb a 

felvidéki  regionális  irodalom  hagyománykeresése  számára  bírhat  részleges  jelentősséggel 

Mécs lírája,  elsősorban a  Hajnali  harangszó néhány verse. A költő 30-as évekre eső és a 

második  világháború  alatti  és  utáni  korszakának  műveit  (tehát  az  életmű  nagy  részét) 

újraolvasó  értelmezési  kísérletek  –  amennyiben  reálisan  látják  saját  irodalomtörténeti 

helyzetükből  fakadó  korlátjaikat  –  nem  vállalkozhatnak  a  Mécs-líra  rekanonizációjára, 

legfeljebb  annak  a  távolságnak  a  megállapítására,  melyek  Mécs  költészetétét  a 

későmodernség lírájától elválasztotta.

Tény,  hogy  Mécs  az  1920-as  évek  végére  a  Felvidéken,  Erdélyben  és  az 

anyaországban is elismert és ünnepelt költőnek számított, s méltatói benne látták a korabeli 

irodalom költő-zsenijét.427 Az a törekvés azonban, mely előadóművészi és költői sikereinek 

csúcsán a nagyközönség elvárási horizontjának ismeretében a népszerűséget célozta meg, a 

direkt  hatáskeltést  költészetének  meghatározó  alakító  tényezőjévé  tette.  Az  az  esztétikai 

distancia  tehát,  amivel  a húszas évek elején Mécs pályakezdő költeményei  meghaladták a 

konzervatív költői hagyomány és a papköltők első nemzedékének, Sík Sándornak és Harsányi 

Lajosnak  a  lírája  által  kialakított  közönségrétegnek  az  esztétikai  tapasztalatát,  az  évtized 

végére  eltűnt.  A  kezdetben  tagadhatatlanul  meglévő  distanciának  a  kialakulását  (azt  az 

újdonságot  tehát,  amit  Mécs  költészete  a  világháború  után  kínált,  s  mely  –  egy  ideig 

legalábbis  –  a  katolikus  irodalom  poétikai  horizontváltásával  kecsegtetett)  több  tényező 

határozta meg. A Hajnali harangszó elemzése is visszaigazolta a korabeli kritikáknak azokat 

az  észrevételeit,  melyek  Mécs  korai  költészetét  részben Ady,  részben pedig  az  avantgárd 

kevésbé  radikális  irányzatainak  (az  expresszionizmusnak,  illetve  a  kassáki  aktivista 

irodalomnak) a hatástörténeti összefüggésében olvasták. Mécs korai verseinek nyelve ugyanis 

olyan stílushatásoknak köszönhetően formálódott, melyek az irodalmi modernség klasszikus 

és avantgárd befogadói horizontjába már (esetleg mint meghaladott) esztétikai tapasztalatként 

beíródtak,  de annak a konzervatív közönségnek a számára,  amelyik  korábban határozottan 

427 A prágai Magyar Hírlap szerzője, Székely Molnár Mihály 1929-ben például a következőképpen jellemezte 
Mécset: „Mécs Lászlót ma túlzás nélkül a magyarság egyik legnagyobb poéta-zsenijének nevezhetjük, mert a 
magyar irodalomtörténetben máris Balassi Bálint, Csokonai, Petőfi, Arany és Ady Endre mellett foglal helyet.” 
(idézi RÓNAY László, Mécs László, i. m., 60.) De a Nyugatban a modern magyar költészetet bemutató első olasz 
nyelvű  antológiáról  recenziót  író  Antonio  Widmar  is  a  következő  megjegyzést  teszi:  „Végignézve  az 
antológiában  foglalt  nevek  sorozatát,  az  a  megjegyzésünk  támad,  hogy  Sirola  jól  tette  volna,  ha  nagyobb 
terjedelemben mutatja be azt a költészetet, mely Petőfi és a modernek közti átmenetet jelenti és jól tette volna, ha 
a sorba bevett volna oly neveket, mint Reményik Sándor, Mécs László, Komjáthy Aladár, Szabó Lőrinc, akik az 
ifjak között számottevők és méltók szerepelni a modern magyar líra összefoglaló képén.” (WIDMAR, Antonio, 
Accordi Magiari, Nyugat, 1928/19, okt. 1., 489.)
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szembehelyezkedett a modernséggel – elsősorban annak társadalmi és etikai mondanivalója 

miatt  –,  s  mely  ennek  következtében  esztétikai  szempontból  lényegében  reflektálatlanul 

hagyta az új irodalmi kísérleteket, még a húszas évek elején is újdonsággal szolgálhatott. Ez 

viszont azt is jelenti, hogy Mécs Ady versbeszédét továbbvivő lírájának meghatározó szerepe 

volt abban, hogy a húszas évek végére a konzervatív irodalomkritika Ady-képe jelentősen 

megváltozott.

Költészete a Trianon után radikálisan átalakuló politikai és hatalmi viszonyok között 

tudott  újat  mondani  azáltal,  hogy  a  magyarság  nemzeti  sérelmeit  a  felerősödő 

nacionalizmusban  feloldó  közhangulattal  szemben  a  Kárpát-medencében  élő  népek 

összefogásának a pozitív alternatíváját hirdette meg, s a háború utáni gazdasági és társadalmi 

válsághelyzetben  vállalta  a  nyomor  transzparens  felmutatását  (A nyomor  balladája),  és  a 

prohászkai keresztényszocializmus szellemében a szegénység ügyének költői képviseletét. Az 

aktuális társadalmi valóságra reflektáló versei azonban, melyekben a tényleges problémákat a 

keresztény tanítás  örömhírének  meghirdetésével  vagy egy utópikus-idilli  jövő  sejtetésével 

oldotta  fel,  népszerűségének  növekedésével  egyre  üresebb,  populistább  szólamokként 

hangzottak. Nem véletlen tehát, hogy a harmincas évek elején költészete éppen fiatal baloldali 

költőtársaitól kapta a legkeményebb kritikákat.

Az én apológiája – Mécs költészete a későmodernség lírájának kontextusában

(A  lírai  én  transzcendens  szituáltsága)  A  Hajnali  harangszó elemzésének 

köszönhetően láthatóvá vált, hogy Mécs már költői indulásakor igen összetett viszonyt alakít 

ki  az  irodalmi  modernség  két  formációjával,  azáltal,  hogy  sajátosan  ötvözi  az  esztéta 

modernség és az expresszionizmus nyelvhasználatát és én-felfogását. Ez a kettős hatás végül 

egy  olyan  interferenciát  eredményezett,  mely  a  befogadástörténet  tanúsága  szerint  Mécs 

költészetében a világszemlélet transzcendenciára nyitottsága és a költői képek túlzsúfoltsága 

miatt  egy  barokkos  versmodell  megjelenését  eredményezte.  Az  az  irodalmi  határhelyzet, 

melybe költészete a harmincas évek elejére (az irodalmi és az irodalmon kívüli hatásoknak 

köszönhetően) került, lírájában éppen a versszubjektum szövegbeli státuszának megerősítését 

vonta maga után.428 Mindazonáltal a Civis Romanus sum éppen azért tarthat igényt kitüntetett 

figyelemre, mivel a Mécs életmű harmincas évekbeli reprezentáns darabjaként jól szemlélteti 

428 Ezt az alapvető, a korabeli líra kérdésirányának változásával éppen ellentétes fejlődési irányt ismerte fel Mécs 
költészetében Rónay László is, aki a pályakezdő versek szociális tartalma után az én-központúság felerősödését, 
s a korproblémák háttérbe szorulását látta Mécs harmincas évekbeli költészetében. (RÓNAY László, Barát megy a 
fák között. Mécs László sorsa és költészete, Vigilia, 1982/7, 502.)
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azt  a  viszonyt,  melyet  Mécs  lírája  a  későmodernség  formálódó  költői  beszédmódjával 

kialakított.  Az életrajzi motívumok429 ugyanis ebben a versben a páli történet intertextuális 

szövegterében válnak a teológia és az irodalom kereszteződő diskurzusrendjének a részévé, s 

ez viszont  nem vonja maga után a  szubjektum versbeli  státuszának destabilizálását.  Sőt  a 

Mécs-versben épp Isten Szava,  a Biblia  erősíti  meg az én integritását  a környezettel  való 

konfrontációval szemben.

A  Civis  Romanus  sum cím  által  is  megjelölt  bibliai  archetextusa  az  Apostolok  

cselekedeteiből  ismert  történet,  melyben  miután  Pált  a  jeruzsálemi  zsidók megvádolják,  a 

római  ezredes  megkötözteti  és  meg  akarja  korbácsolni:  „Eddig  meghallgatták,  de  most 

elkezdtek kiabálni: »Vesszen a föld színéről az ilyen! Nem szabad, hogy éljen!« Ordítoztak, 

lengették  köntösüket,  és  port  szórtak  a  levegőbe.  Az  ezredes  ezért  a  várba  vitette,  és 

megparancsolta,  hogy  ostorozzák  meg,  s  úgy  vallassák  ki,  hogy  miért  kiabáltak  annyira 

ellene. Mikor szíjakkal lekötözték, Pál odaszólt a mellette álló századosnak: »Szabad nektek 

római polgárt ítélet nélkül megostorozni?« Mikor ezt a százados meghallotta, az ezredeshez 

ment  és  jelentette:  »Mit  akarsz  tenni?  Hisz  ez  az  ember  római  polgár!«  Erre  az  ezredes 

odasietett, és megkérdezte: »Mondd, csakugyan római polgár vagy?«  - »Igen«  - felelte. Az 

ezredes megjegyezte:  - »Én drága pénzen jutottam hozzá ehhez a polgárjoghoz.« - »Én meg 

beleszülettem«  - válaszolta  Pál.  Akik vallatni  akarták,  nyomban félreálltak.  Az ezredes  is 

megijedt, amikor megtudta, hogy római polgár létére megkötöztette.” (ApCsel 22,22-29) Pál 

számára  tehát  a  birodalmi  jogrend  értelmében  a  római  polgárjog  védelmet  jelentett  a 

kényszervallatás ellen, s Mécs versében a lírai én vallomása („Római polgár vagyok.”) szintén 

önvédelemből hangzik el. Kérdés persze, hogy a páli történet mely részeit hívja még elő a 

Mécs-vers. Pál vallatása során ugyanis végig hangsúlyozza, hogy hű maradt a zsidó vallás 

törvényeihez,  s  a  főtanácsban  azáltal  szít  vitát,  hogy  kihasználva  a  farizeus-szadducceus 

megosztottságot  farizeusnak  vallja  magát  (ApCsel  23,26-27).  Hasonló  vallomásos 

hangnemmel indul a Civis Romanus sum is:

Én magyarságom soha nem tagadtam,

429 A vers keletkezésének biografikus megközelítése a mű születésének hátterében azt a „kellemetlen közjátékot” 
jelöli  meg,  mely a költő 1935-ös erdélyi  szavalókörútját  zavarta  meg.  Mécsnek március 18-án kellett  volna 
fellépnie  ugyanis  Nagykárolyban,  ahol  az  irodalmi  esten  Ady  édesanyja  is  megjelent,  a  román  hatóságok 
azonban a költő papírjainak hiányosságai miatt a fellépést megtiltották. Amikor pedig Mécs mégis megjelent az 
egyik páholyban, a rendőrség elvezette. (RÓNAY László, Mécs László, i. m., 138-139.) Annak az értelmezésnek az 
alapját, mely a versben az események költői feldolgozását látja, az adja, hogy a lírai én szövegbeli kontextusa s 
bizonyos  szövegrészek  (pl.:  „Nem  csempészek  dugárut,  /  se  rém-gázt!”,  illetve:  „Mégis  detektív-falka  a 
nyomomba /  szaglász  itt-ott,  s  örülne vesztemen.  /  Urak!  Hol  fér  el  annál  kincs,  vagy bomba,  /  ki  minden 
cafrangtól meztelen?”) vonatkoztathatók erre az életrajzi adatra is.
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de soha nem is kérkedtem vele,

nem pávatoll: egy mártír-pillanatban

csak a bőrömmel együtt jönne le.

Csakhogy  sem Pálnál  sem a  Mécs-versben  nem az  itt  megjelöltek  jelentik  az  elsődleges 

identifikációs erőt, ahogy ugyanis Pál számára fontosabb a Krisztushoz tartozás, úgy a Mécs-

vers lírai  énje számára is  fontosabb az „ország-feletti  Róma” polgárának lenni.  Csakhogy 

amíg  Saulusból  Paulussá vált  apostol  esetében a  kereszténység  vállalása  a  korábbi  vallási 

kötődést felszámolja, addig a Mécs-vers a nemzethez való tartozást mint az én önazonosságát 

meghatározó tényezőt nem függeszti fel, hanem egy olyan identifikációs alternatívát állít  a 

helyébe, mely azáltal, hogy egyetemesebb, fel is oldja azt.

Mécs versében tehát a szubjektum önazonossága egy magasabb szinten értelmeződik 

újra,  mely  egyben  a  szubjektum  kiemelt  létmóduszát  is  kihangsúlyozza,  hisz  a  korábbi 

közösségi kötődés helyébe egy olyan, szintén kollektív kötődést állít, mely az én kollektívum 

felé nyitott létmódját már eleve transzcendens horizontba helyezi:

Országom az ország-feletti Róma

szüzek, mártirok, hitvallók derűt

virágzanak itt, száll a szent aróma.

Az én országom ott van mindenütt.

Ez maga után vonja az immanenciához fűződő viszony átalakítását is, mely azáltal, hogy új, 

időn és  téren  túli  vonatkozási  pontot  ad az  én  világtapasztalata  számára,  megváltozatja  a 

korábbi „reális” tér-idő-koordinátákat is:
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Az iskolás földgömbön rég kis ujjom

földrészeken suhant át perc alatt,

- most az Isten földgömbjén járva, fújom

a tarka szappanbuborékokat.

Nem percekben, még nem is századokban,

de időtlenségben gondolkozok,

lábom pedig, ha vándorutra dobban,

mindég népek térkép-rajzán mozog.

A vers tehát végső soron egy olyan bipoláris rendszert épít fel, melyben egyik pólusán a lírai 

én  megújult  identitásához  kapcsolódó  transzcendens  viszonyok  és  értékek  találhatók 

(időtlenség,  téren  túliság,  az  isteni  szeretet-parancs  és  a  világtestvériség  eszméje),  vele 

szemben  pedig  az  immanens  világ  kötöttségei,  kisszerűsége.  Ebben  az  oppozícióban 

idéződnek fel az ént ért támadások („Mégis detektiv-falka a nyomomba / szaglász itt-ott s 

örülne vesztemen.”), s válnak eleve súlytalanná azáltal, hogy a támadók nem egy létszinten 

helyezkednek el a megtámadottal.

Végső  soron  tehát  annak  lehetünk  tanúi,  hogy  a  páli  történet  által  megidézett 

kontextusban  az  én  és  a  világ  megbomlott  viszonyának  a  helyreállítása  első  lépésben  a 

szubjektum önértelmezésének transzcendens távlatait  emeli  ki,  viszonylagossá tesz minden 

korábbi vonatkozást, s az én világfelettiségének egy olyan formációját hozza létre a versben, 

mely  a  magyar  katolikus  irodalom  horizontjában  feltétlenül  Prohászka  „krisztusi  szép 

egyéniségét” idézi. Ebből a felfüggesztett immanencia-viszonyból tér ugyanis vissza a lírai én 

a  világhoz,  de  úgy,  hogy  közben  megváltozott  létmódját  megtartja.  Egyrészt  új 

szerepértelmezéséből  fakadóan új célt  ad az emberiség történelmének is  a világtestvériség 

eszméjében:

Az utjaim mind tiszta ölelések,

a népek közt úgy járok, mint követ,

a világtestvériség álma késhet

több ezredévet, – s holnap eljöhet.

Másrészt,  miután  a  vándorlás  motívumát,  mely  Mécs  költészetének  és  költői 

szerepértelmezésének  központi  motívuma,  a  vers  záró  versszakaiban  az  apostoli  történet 
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összefüggésében mint  küldetéses  költői  szerepformációt  újraértelmezte,430 krisztusi  pózban 

láttatja magát:

Némely országban megállok. Kitárom

a karjaim: rügyezni kezdenek

s mint mesebeli hószin fa-titánon,

a lombomon sok kék virág remeg.

Én nem hiába vándoroltam, érzem.

Egy-egy országban megrázom magam,

a szél széthordja szirmaim zenésen,

s Isten felé megyek tovább vigan.

Az  Apostolok cselekedeteiben leírt történet is, melynek idézett  részletére a Mécs-vers utal, 

Jézus szenvedéstörténetét idézi. Jézust ugyanúgy és hasonló vallási okokból állítják a zsidó 

főtanács elé, mint Pált, mindkettőjüket ártatlanul. Az ártatlanság a Civis Romanus sumnak is 

egyik  központi  mondanivalója:  „Urak!  Hol  fér  el  annál  kincs,  vagy bomba,  /  ki  minden 

cafrangtól  meztelen?”  A  meztelenség  –  szintén  a  passióhoz  kapcsolódva  –  a  ruháitól 

megfosztott  Megfeszítettet  idézi,  csakúgy  mint  a  fa  képzetével  sajátos  módon 

összekapcsolódó  kitárt  karok.  Emellett  pedig  a  vers  sajátos  életművön  belüli  szövegközi 

kapcsolatot  is teremt a  Hajnali  harangszó utópisztikus  jövőképének „sziromtáncot  táncoló 

hajnal-emberével”.

A  Civis  Romanus  sum tehát  azáltal  mutat  kapcsolatot  a  harmincas  évek  elejének 

líratörténeti paradigmaváltásával, hogy a vers olvashatóságát egy olyan intertextuális tér felé 

irányítja,  melynek  szövegei  az  evangéliumoktól  az  Apostolok  cselekedetein  át  Prohászka 

Diadalmas világnézetéig tart, s ily módon a lírai én versszövegbeli megalkotódását ebben a 

szövegközi  jelentéstérben  hajtja  végre.  Látható  azonban  az  is,  hogy  noha  a  Mécs-vers 

tematizálja  a  szubjektum  önazonosságának  kérdését,  ez  azonban  nem  vezet  el  ahhoz  a 

többszólamúsághoz,  melyet  a korszakküszöböt  jelző jelentős  versek példáznak,  s  melynek 

430 Amikor  a  megvádolt  Pál  a  jeruzsálemi  zsidókhoz  intézett  beszédében  felidézi  megtérésének  történetét, 
mondanivalóját  küldetéstudatának  megvallásával  zárja:  „Később,  amikor  visszatértem  Jeruzsálembe,  és 
imádkoztam  a  templomban,  elragadtatásba  estem.  Láttam,  amint  szól  hozzám:  Siess,  gyorsan  hagyd  el 
Jeruzsálemet,  mert  nem fogadják el  rólam szóló tanúságtételedet.  Uram - feleltem -,  tudják rólam, hogy én 
voltam, aki zsinagógáról zsinagógára járva börtönbe hurcoltam és megvesszőztettem azokat, akik hittek benned. 
És amikor tanúdnak, Istvánnak a vére kiomlott, ott voltam, helyeseltem, s őriztem a gyilkosai ruháját. De ő azt 
mondta: Csak menj, mert én messzire, a pogányok közé küldelek.” (ApCsel 22,17-21)
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hátterében a nyelvi szubjektum tapasztalatán túl az identitás létesülésének temporalitása áll. 

Ezzel szemben a lírai én önértelmezésének perspektíváját Mécs az immanens időn és téren 

túli transzcendencia felé tágítja, mely – az  Apostolok cselekedeteire való szövegszerű utalás 

ellenére is – a mű eszmei hátterében a jánosi teológiát engedi megsejtetni, „János felfogása 

szerint ugyanis az »igazság« abban áll, hogy a szeretett Krisztusért az ember feltétel nélkül 

lemond  arról,  ami  az  övé.  Az  igazság  tehát  nem  pusztán  valamely  »állítás«  időfölötti 

helytállósága,  hanem  egzisztenciálisan  magával  az  Időfölöttivel  érintkezik:  isten 

örökkévalóságával, amelyben részesedik, amelynek teret ad önmagában. A szeretet éltette hit 

tehát az Örök megtapasztalása.”431

***

(Mécs  lírája  1945  után  és  a  „Mécs-probléma”)  Mécs  költészete  tehát  a  két 

világháború  közötti  időszakban  kétarcú  jelenségként  mutatkozik  meg.  Egyrészt  ugyanis 

roppant  népszerűsége  a  határokon  is  túlível,  s  megadatik  neki  az  a  dicsőség,  ami  egyik 

kortársának  sem:  az  1944-ben  megjelent  francia  nyelvű  verseskötetéhez  Paul  Valèry  ír 

méltató  előszót.432 Másrészt  azonban  a  Hajnali  harangszó stílusszintézise  után  költészete 

olyan  saját  utat  jár  be,  mely  a  magyar  líratörténet  összefüggésében  leginkább 

hanyatlástörténetként  jellemezhető.  A második  világháború  után  Mécs László  élethelyzete 

több szempontból is ellehetetlenült, az egyházakkal szembeni ideológiai harcban a tömegekre 

hatni  tudó  költő  ugyanis  eleve  veszélyes  volt  a  politikai  hatalom  számára,  de  személye 

egyébként is gyanús volt a háború alatt nyilas lapokban megjelent versei, s a főszerkesztősége 

idején  a  Vigilában  megjelent  antiszemita  írás  miatt,  melyben  Horváth  Béla  és  Just  Béla 

támadták Vajthó László antológiáját.  Az előzményekből következően azonban költészete a 

háború vége utáni átmeneti időszakban sem a harmincas évek átörökített irányzataival, sem az 

ekkor megjelenő új irányzatokkal nem talált kapcsolatot. Az 1945 és 1948 közötti évek ahhoz 

is túl rövidnek bizonyultak, hogy már a háború előtt sem egységes katolikus irodalom önálló 

irányzatként  jelenhessen  meg,  s  integrálni  tudja  azokat  az  új  költői  kezdeményezéseket, 

melyek a kereszténység szellemi gyökereivel és a háború metafizikai világtapasztalatával a 

háttérben a későbbi évtizedek líráját meghatározó tárgyias-hermetikus költészet kialakítására 

törekedtek. A katolikus líra és Mécs költészete, valamint személyes sorsa szempontjából is 

döntő tényezővé vált  a  politikai  hatalomnak az  ellenőrző  mechanizmusa,  melynek  célja  a 

szellemi élet és a kultúra teljes befolyásolása volt, s mely végül a nyelv bizonyos regisztereit 

háttérbe vagy „illegalitásba” szorította: „Így stigmatizálódott például a polgárság legalább a 
431 von BALTHASAR, Hans Urs, A dicsőség felfénylése. Teológiai esztétika I. Az alak szemlélése, i. m., 224.
432 Mécs franciaországi szerepléséről:  SAUVAGEOT, Aurélien, A Mécs László-epizód Párizsban, ford.  UHL Antal, 
Vigilia, 1979/2, 105-111., illetve: CZ. FARKAS Mária, A Mécs-epizód Párizsban, ItK, 1999/1-2, 215-220.
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századfordulóig  visszamenő  társalgási  nyelvi  hagyománya,  az  istenhívésnek  a  mintegy 

ezeréves nyelvi tradíciója éppúgy, mint a sajátos pesti humor (…)”433

Rónay László  Mécs-monográfiájának  elemzéseiben  pontosan  leírja  azt  a  változást, 

amin Mécs költészete a világháborút követően átment. Rónay szerint – aki a Mécs líra utolsó 

korszakának csúcsteljesítményét a  Piros csizmán őszi harmat című versben jelöli meg434 - a 

háború előtti versek modalitását meghatározó felkiáltások helyett kijelentések és szkeptikus 

kérdések, a lírai én kitüntetett világban-létéből fakadó pátosz helyett irónia és Arany Jánosi 

önirónia,  a  versvégi  emelt  hangsúly  helyett  lefelé  hajló  ívű  versépítkezés,  a  barokkosan 

túlzsúfolt képek helyett nyugalmasabb képalkotás jellemzi Mécs második világháború utáni 

líráját.435 Rónay  László  fontos  megfigyelése,  hogy  a  korábbi  költői  korszakok  verseinek 

egyéni léten túlmutató kollektív szemléletéből fakadó „világidő” helyett Mécs utolsó költői 

korszakában, a halál közelségében felértékelődik a „személyes idő”, s annak beteljesedése a 

halál  utáni  Istennel  való találkozásban.436 Legszebb példája  ennek  Az isten  ösvényei című 

1968-ban keletkezett versének zárása:

És én? Hányszor fogott a Bűn

ösvényén eszme-zűrzavar,

szirom-farsangból lett avar,

bengáli lángból lett badar

borongás! Csak a Fények Atyja

tudhatja, ki mind számontartja!

Ó Istenem, te Hármas-Egy!

Talán végső ösvényemen

megyek most: kérlek, kegyelem

ragyogjon rám, hogy végtelen

Fényedbe mágnesezze lábom,

ha nem vár több út a világon!

1945  után  hosszú  évek  hallgatása  következett  Mécs  számára,  s  hároméves 

börtönbüntetését követően is csak a hatvanas években kerülhetett be újra a neve az irodalmi 

433 TOLCSVAI NAGY Gábor, Ötven év a magyarországi nyelvközösség életében, Valóság, 1994/ 7,17.
434 RÓNAY László, Mécs László, i. m., 225.
435 I. m., 211-231.
436 I. m., 215.
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közbeszédbe,  s  ekkor  sem minden  probléma  és  ellenállás  nélkül.  Jellemző,  hogy a  Mécs 

körüli  csendet  a  határon  túl  törték  meg,  Szalatnai  Rezső  a  pozsonyi  Irodalmi  Szemlében 

megjelent írását437 Magyarországon azonban heves ellenkezés fogadta, az Élet  és Irodalom 

publicistája  utasította  el  Szalatnai  felvetését,438 aki  szerint  „Mécs  Lászlót  újra  kézbe  kell 

vennünk”.  Gály Ivánnak a  szlovákiai  Új  Szóban megjelent  rövid cikke439 után  az  írásban 

megszólított  Fábry  Zoltán  is  véleményt  mondott,  összefoglalva  a  „Mécs-probléma” 

tanulságait.440 Az 1966-ban lefolyt Mécs-vita és Vas István 1969-es „mogorva jegyzetei” is 

azt  bizonyítják  azonban,  hogy Mécs  költészete  a  hagyományait  kutató  szlovákiai  magyar 

irodalom számára megkerülhetetlen,441 az első világháború utáni kezdetnek egy meghatározó 

impulzust adó életműve, a magyarországi irodalom és irodalomtörténet-írás azonban ma sem 

tud mit kezdeni vele, hisz noha a hatvanas évek végén „Mécs László megjelent irodalmunk 

peremén”,442 személye és költészete ma jórészt az ismeretlenségbe burkolózik.443

437 SZALATNAI Rezső, Mécs László lírája, Irodalmi Szemle, 1966/2, 144-149.
438 (e-l), Mécs László rehabilitálása, Élet és Irodalom, 1966. március 19., 6.
439 G. I. (GÁLY Iván), cím nélküli írás a Visszhang című rovatban, Új Szó, 1966. április 1., 6.
440 FÁBRY Zoltán, Vigyázzatok a nappalokra! A Mécs-probléma és tanulságai, Irodalmi Szemle, 1966/7, 631-642. 
Az  idézett  írások  közül  a  Mécs-recepció  szempontjából  Szalatanai  és  Fábry  tanulmányai  érdekesek  igazán 
részben  a  tanulmányok  mélysége  miatt,  részben  pedig  mert  jól  mutatják  a  szlovákiai  magyarság  Mécs-
recepciójának azt a változását, mely a Hajnali harangszó megjelenésének idején kialakult fokozott várakozástól 
a kiábrándulásig vezet. Szalatnai és Fábry „realista” irodalomszemléletének nézőpontjából, a Mécs-líra változása 
a valóságtól való elszakadásként tűnt fel, a reális világszemlélettől a vallási metafizika felé fordulásként. Ennek 
az irodalomszemléletnek problémás pontjaira is rámutat Rónay György többször idézett tanulmányában. (RÓNAY 
György, Mécs László, i. m., 10-15.)
441 Erről tesz tanúságot Cselényi László is, aki a csehszlovákiai magyar irodalom történetét tárgyalva az első 
nemzedék lírájából  három költőt  emel  ki:  Forbáth  Imrét,  Győry  Dezsőt  és  Mécs Lászlót.  (CSELÉNYI László, 
Negyedvirágzás avagy van-e (volt-e, lesz-e) hát cseh/szlovákiai-felvidéki magyar irodalom?,  Dunaszerdahely, 
Lilium Aurum, 2005, 11-15.)
442 RÓNAY László, Mécs László, i. m., 228.
443 A Mécs-líra utóéletéről: CS. VARGA István, Mécs László költészetéről = CS. V. I., Szent művészet II., i. m., 214-
217.
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„Mindig átlós irányban haladni”
(A katolikus líra hagyományának újraértelmezése Puszta Sándor és Tűz Tamás 

költészetében)

Az az Isten, akinek arca vágyaink során életre támad bennünk, ma 

nem  lehet  más,  mint  az  emberrel  együttszenvedés  istene,  aki  a  

szenvedés  vállalásában  lett  emberré,  aki  részt  vesz  szenvedésünk  

némaságában.

(Beney Zsuzsa)

„folyamatos föltámadás” – Puszta Sándor költészete

(Puszta Sándor pályájának alakulástörténete) Noha a negyvenes évek elején a magyar 

katolikus irodalom történetében – minden nehézség ellenére is - megfigyelhetők az irányzattá 

szerveződés jelei, melyek a megfelelő intézményi háttérrel és a meglévő folyóiratokkal külső 

keretét  adhatták  volna  a  metafizikai,  a  misztikus  és  a  népi  hagyományok  irányába  való 

elmélyedésnek,  a második világháború utáni politikatörténeti  fordulat azonban lehetetlenné 

tette a magyar katolikus líra szerves fejlődését is. Puszta Sándor költészete különösen élesen 

mutatja ezt a történeti megszakítottságot, hisz az 1941-ben megjelent Rapszódiák könyve után 

következő  kötete  csak  1969-ben  jelent  meg  Hegyre  menet  ritkulnak  a  fák címmel.  A 

huszonnyolc  éves  hiátust  töltötték  ki  azok  a  verseskötetei,  melyekben  az  életmű  első 

szakaszában született költemények válogatott és átdolgozott kiadása mellett a hallgatás három 

évtizedének  műveit  is  újra  és  újra  publikálta.444 A  rendszeresen  - s  nemcsak  a  válogatás 

kötetekben  - újraközölt  korai  versek  sajátos  fénytörést  eredményeznek  Puszta  Sándor 

költészetének recepciójában. Mert még a legteljesebb válogatásnak mondható A fények rézsűt  

esnek kötet is rejtve hagyja a pályakezdő költészetnek azokat a meghatározó karakterjegyeit, 

melyeket pedig a kortárs recepció világosan érzékelt. Rónay György például az 1939-es Pók 

a  tükrön című  kötetről  írt  kritikájában  a  közvetlen  befogadói  hatásra  törekvést,  a 

képzavarokat, a szavakban, szókötésekben, a „ritmus robbanásaiban” érvényesülő Ady-hatást 

s a nyílt világnézeti állásfoglalást kifogásolja: „Pedig fájdalomról méltóbban vall egy csöndes 

sóhaj, mint egy nagy kiáltás, a költő világnézetét igazabban hirdetheti,  ha egy virághoz ír, 

mintha  a  nyomort  zengi  világgá  erősen  vezércikkes  hangszerelésben.”445 Rónay  György 

kritikája is sejteti azt, amit a korai versek újraolvasása megerősít, hogy Puszta Sándor korai 

444 Puszta Sándornak 1969 és 1984 között négy válogatás kötete is megjelent: az első a Hegyre menet ritkulnak a 
fák (1969), a legteljesebb  A fények rézsűt esnek (1976), a költő hetvenedik születésnapjára az Ecclesia Kiadó 
által 1981-ben megjelentetett Emberi szivárvány, valamint a költő halála után napvilágot látott A tű fokán.
445 RÓNAY György, Puszta Sándor: Pók a tükrön, Vigilia, 1939, 604-605.
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lírája nem olvasható kizárólag és egyértelműen a kései, expresszionizmus felé közelítő Ady és 

a népi irodalom hatástörténeti összefüggésében.446 Első kötetei ugyanis számtalan olyan verset 

tartalmaznak,  melyek  Mécs  László  neobarokkos  pátosszal  átitatott,  epikus-balladisztikus 

verseit  idézik.  Ballada  a  vak  harmonikásról című  versének  társadalomkritikai  szemlélete 

például Mécs A nyomor balladája című versét idézi, s ezzel is egy olyan katolikus irodalmi 

kontextusba helyezi  Puszta  Sándor pályakezdő költészetét,  amire meghatározóan rányomta 

bélyegét Mécs harmincas évekbeli pódium-szocializmusa. A vers zárlata a következő:

Kultúráról prédikálnak,

Embert esznek falánk gyárak,

Lelket öl vad dáridó,

Humanitás, újult eszmék,

Egyenlőség, népszövetség,

Muzsika, könyv, dáridó,

Minden van. És zúg az orkán!

Kés van, kéz van egymás tortán,

A szívek közt szörnyű mély!

… Csak egy kőfal volt a gát itt

s elválasztott két világot…

s meghalt a kőfal tövén….

Pontosan  érzékelte  azt  a  változást  Tűz  Tamás,  ami  Puszta  hatvanas  évekbeli 

újraindulásával bekövetkezett, s mely a levetkőzött „mágikus Mécs-hatás” után egy modern 

költői  nyelv  és  szemléletmód  kialakítására  való  törekvést  jelentette:  „A dunántúli  tájakat 

zengő dalnokból vérbeli modern költő lett. Fölkapaszkodott a völgyből a hegyre, ahol már 

»ritkulnak a fák«. A versben is ritkul a szó, de közben acélosodik, elbírja az intellektuális 

terheket is, a humánum súlyos mondanivalóját, az absztrakció kockázatát.”447

Puszta Sándor költészetének alakulástörténetében a negyvenes évek elejétől figyelhető 

meg  az  a  változás,  melyet  Rónay  György  kritikája  is  jelez,  s  mely  a  háború  utáni 

költészetének meghatározó jegye lesz: a szubjektivitásnak egy sajátos lírai artikulációja, mely 

a  esztéta  modernség,  az  avantgárd  és  a  későmodernség  költői  eszköztárát  egyaránt 
446 Vö. TÜSKÉS Tibor, „Csak belül aranylunk”. Puszta Sándor költői útja, Vigilia, 1976/8, 543-544.
447 TŰZ Tamás, Hegyre menet ritkulnak a fák = T. T., Angyal mondd ki csak félig, Oakville, Ontario, Sovereign 
Prerss, 1974, 114.
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felhasználva  a  maga keresztény perspektívájából  értelmezi  újra  a  világ,  a  természet,  a  táj 

(szülőföld),  a (nemzeti  és a személyes)  történelem, valamint  a szubjektum viszonyát.  Már 

Móricz  Zsigmond sokat  hivatkozott  írása is  érzékeli  a magyar  költői  hagyományban  való 

elmélyedést,448 mely  a  második  világháború  után,  különösen  a  hetvenes  évektől  kezdve  a 

kortárs magyar líra, mindenek előtt Pilinszky költői nyelvének az elsajátítására tett kísérlettel 

gazdagodik.  Az  1968-as  datálású  s  elsőként  az  1974-es  Bronzveretben  publikált 

Anniversarium  című vers első szakaszának intertextuális  terében például  egyszerre  jelenik 

meg Dsida Jenő Nagycsütörtökje, s Nemes Nagy Ágnes Madár című verse:

elértem eddig

már biztos hogy nem emlegetnek úgy

mint egyetlen mint perdöntő tanút

legkivált

akihez kora körmenetbe járt

de ébren voltam míg Jakab aludt

János aludt Péter is aludt

szemem mindent látott

felmutatom a sebeim

fogadjatok el mint vértanút

s mint Orpheust

ki megjárta mind a két világot

ki a sírok közt is énekelt

s haldoklók közt életet tanult

nem mindig hősként vállalom

de galambot hordtam vállamon

A  világháború  - s  elsősorban  Hirosima,  az  atombomba  pusztítása  - világszemléletet 

meghatározó tényezőként  jelentkezik Puszta Sándor költészetében is (Félelem, Ixion, Nem 

tudom lemosni, Ezt tetted elém, Leltár, Atombomba), de ez a történelmi tapasztalat metafizikai 

szinten nem reflektálódik úgy, mint a szubjektum világban-benne-létét, magárahagyatottságát 

az istenhiány által  meghatározott  létmódként értelmező Pilinszkynél, s nem eredményezi  a 
448 Móricz  Rapszódiák könyvéről  a következőket írja:  „Itt  nincsenek  Mécs asszociációk,  Ady relikviák, Falu 
Tamás enyhülések. Ez valahogy kiszakadt belőle. Ha elődöt keresek, Vörösmarty és Arany. A dunántúli zengés 
és az alföld áhítata.” (MÓRICZ Zsigmond, Könyvespolc, Kelet Népe, 1942. május 15., 14.)
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világ rendjének olyanfajta  megbomlását  sem,  mely alapja  lehetne  egy avantgárd világ-  és 

individuumszemléletnek.  Pilinszky  tárgyias-hermetikus  líráját,  epigrammatikus  tömörségű 

verseit,  vagy  a  kassáki  „klasszicizált  avantgárd”  költői  formanyelvét  idéző  elemek  tehát 

Puszta legtöbb versében leginkább csak olyan felszínes költői megoldásnak tűnnek, melynek 

hátterében egy olyan világszemlélet áll, aminek keretei között sohasem kérdőjeleződik meg 

Isten transzcendens létének emberi  értelem által  való felismerhetősége és a teremtett  világ 

immanens  szépségén  keresztül  való  megtapasztalhatósága,449 sem  a  versekben  a 

világértelmezés centrumaként konstituálódó lírai én integritása.

***

(Puszta  Sándor  költészetének  „dimenziói”)  Ebben  az  összefüggésben  tehát 

elfogadhatjuk  Tüskés  Tibor  elemzését,  aki  szerint  „Puszta  lírájában  van  valami,  ami  a 

spirálisan haladó,  emelkedő és visszatérő mozgásra,  a fejlődés és a változás dialektikájára 

emlékeztet.  Régi  témái  mindig  egy  magasabb  »fekvésben«,  egy  emelkedettebb  körben 

megismétlődnek. Így tér vissza legújabb kötetében is a nép (táj), a világ (kor), az én és az 

Isten.  E  négy »dimenziója«  költészetének  mindig  ad  annyi  gondolati-érzelmi  mondandót, 

hogy folytonosan táplálja és megújítsa líráját.”450 A táj és a nép(iség) összekapcsolása Puszta 

költészetében  feltétlenül  indokoltnak  tűnik,  hisz  a  somogyi  táj  s  az  általa  megteremtődő 

regionalitás  mint  a  lírai  én  identitáskeresésének  a  területe  jelenik  meg.  Ezen  keresztül 

képződik meg a versbeszéd alanyának saját nemzeti és irodalomtörténeti hagyománya, azáltal, 

hogy  ebbe  a  tájba  helyeződnek  bele  a  versekben  személyesként  tételeződő  nemzeti 

problémák,  a  magyarság  szubsztanciális  jellemzőjeként  láttatott,  s  a  lírai  alany személyes 

történetének viszonylatában bensővé tett keresztény-pogány konfliktus,451 vagy a művekben 

többször  is  megidézett  - s  már  említésével  is  társadalmi  mondanivalót  hordozó  - Dózsa 

György alakja. De lényegében hasonló alapon teremtődik meg Puszta saját irodalmi kánonja 

is  Berzsenyitől  József  Attiláig,  Csokonaitól  Batsányin  át  Petőfiig.  Egy  ilyen  határozottan 

társadalmi nézőponthoz kötött regionalitásnak a legfőbb kérdése azonban az, hogy a művek 

mennyire képesek hatni a befogadó közösségi érzületére, egy sajátos tájegység ábrázolása és 
449 V.ö. RÓNAY László, Isten nem halt meg, i. m., 129-130.
450 TÜSKÉS Tibor, „Csak belül aranylunk”, i. m., 547.
451 az estnek latin íze van a táj 
     is az a dombról göndör nyáj omol

nyári felhők közé
Nikla felől éj jő
érzed bő lehét

     a hold zsarátlik s egy sámán-ős kezét 
emeli némán

    sorsom s az esti tűz fölé
(Somogy)
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egy  meghatározott  társadalmi  réteg  esztétikailag  artikulált  problémái  mennyire  képesek 

általános nemzeti problémaként értelmeződni. Már ez a kérdés is rávilágít azonban arra, hogy 

Puszta költészetének ez a „dimenziója” leginkább azzal a második világháború előtti és utáni 

lírai  formációval  rokonítható,  mely  a  népi  irodalomban  gyökerezik,  s  melyben  „a műbeli 

alany szituáltságát jól kivehetően valamely közösséghez való kapcsolata határozza meg. A 

beszélő  nemcsak  másokhoz  szól,  nemcsak  másokat  szólít  meg,  de  mások  nevében, 

képviseletében is lép színre, s vallomástétele a személyes  hangoltság szubjektív elemeit  is 

egyén  és  közösség kapcsolatából  eredezteti.”452 Ezekben a  verseiben tehát  egy olyan  lírai 

szintézist alkot Puszta, mely a képviseleti líra szerteágazó hagyományira alapozva olvasztja 

magába a népi irodalom vallomásos líráját, s a húszas-harmincas évek katolikus költészetének 

közösségi felelősségtudatra építő küldetéses szerepértelmezését.

Külön  kell  azonban választanunk  Puszta  Sándor  költészetén  belül  a  somogyi  tájat 

megjelenítő  verseket  azoktól,  melyekben a  lírai  énnek a  természethez  való  viszonya  nyer 

kifejezést.  Mert  amíg a szülőföldről szóló versek a szubjektum közösségi létmódját  teszik 

olvashatóvá,  addig Puszta  természetlírája  a  16.  század előtti  episztémét  idéző  horizontban 

jeleníti  meg  a  világ,  az  ember  és  a  transzcendencia  viszonyát.  Egy  olyan  tudás 

összefüggésében tehát, mely szerint „[a] világ a dolgok egyetemes »megfelelése«[.](…)Tehát 

a hasonlóság és a tér láncolata folytán, e megfelelés révén, amely a hasonlókat egymás mellé 

helyezi  és  a  közelieket  asszimilálja,  a  világ  láncolatot  alkot  önmagával.  Minden  egyes 

»kapcsolóelem«  egy  gyűrűvel  kezdődik  és  végződik,  amely  hasonlít  az  előzőre,  s  a 

hasonlóság e körei folytatódnak a két végpont között (Isten és az anyag), oly módon közelítve 

őket egymáshoz, hogy a Mindenható akarata még a legtávolabbi zugokat is átjárja.”453 A világ 

ezen  az  ismeretelméleti  alapon  megfejtendő  jelek  végtelen  halmaza,  s  a  természet 

megismerése mint e jelek interpretációja révén az ember számára is feltárul a transzcendencia 

perspektívája.  A világ  és  benne az  ember  tehát  egy egyetemes  szöveg jelei,  melyekből  a 

természet részeként értett s a világtól még el nem választott nyelvet454 ismerő értelmező az 

isteni  Logoszt  betűzheti  ki,  ez  „[a]  nyelv  [ugyanis]  nem  önkényes  rendszer;  csupán 

elhelyezték  a világban,  és a  világ részét  képezi,  mert  maguk a dolgok is  úgy rejtik  el  és 

hozzák nyilvánosságra titkukat,  akár egy nyelv,  és mivel  a szavak megfejtendő dologként 

tárulnak az ember elé.”455 Ebben az ételemben beszélhetünk az Isten keze által írt „Természet 

452 KULCSÁR SZABÓ Ernő,  A  magyar  irodalom  története,  1945-1991,  Bp.,  Argumentum  Kiadó,  1993,  33. 
(Irodalomtörténeti füzetek 130.)
453 FOUCAULT, Michael, A szavak és a dolgok, i. m., 37.
454 I. m., 54. és 56.
455 I. m., 54.
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könyvéről”,456 s  ezért  az  „írás”  olvashatósága  egyedül  a  transzcendencia  vonatkozásában 

bizonytalanítható el (Minden csak jel volt).

Ezt a versek hátterében megsejthető premodern episztémét modernizálja évtizedekkel 

később  a  költő  azokban  a  verseiben,  amelyekben  a  természeti  jelenségek  mint  jelek 

elsődlegesen nem a transzcendencia vonatkozásában töltődnek fel jelentéssel, hanem a lét és 

nem-lét,  jelenlét  és  jelenlét-hiány  ontológiai  feszültségében  a  lírai  én  egzisztenciájára,  a 

világban-benne-létének időbeliségére reflektálnak, oly módon, hogy közben a vers időindexét 

a kultúrtörténet évezredes távlatai felé szélesítik ki:

őseim írtak

így ahogy

egysoros verse

fölragyog

tűnődve titkán

ballagok

én is hóba írt

jel vagyok

(Cinkenyom)

Puszta Sándor a negyvenes évek végén és az ötvenes évek elején Misztikus rapszódia 

alcímmel két terjedelmes költeményt írt (Áldozat, Egyre hátrálsz). Első olvasásra úgy tűnhet, 

hogy az  Egyre hátrálsz című vers annyiban mindenképpen szakít a hagyományos misztikus 

irodalommal, amennyiben az istenkeresés terévé magát a nyelvet teszi. Az Isten neve helyett 

álló  metaforák  sorának  kellene  ugyanis  konstituálnia  azt  a  nyelvi  teret,  amelyben  az 

ószövetségi  tiltás  ellenében („csak egyszer  szabadna neved kimondani  /  egyetlenegyszer  / 

egész  életen”)  a  Név  kimondásán  keresztül  az  unio  misticának  meg  kellene  történnie,  s 

melyben a lírai alany végső törekvése Isten lényegének kimondása a közösség számára:

nem tudom úgy

kiáltani neved

456 „A »Természet könyvé«-ről szóló beszéd ugyanezen alapul. Ez a könyv az, amelynek szövegét Isten saját 
kezűleg írta – és a kutató hivatott, hogy megfejtse azt, illetve értelmezése révén olvashatóvá és érthetővé tegye.” 
(GADAMER, Hans-Georg, Szöveg és interpretáció, ford. HÉVIZI Ottó = Szöveg és interpretáció, szerk. BACSÓ Béla, 
Cserépfalvi Kiadó, é. n., 25.)

162



hogy fényed süssön

a sebzett világra

s minden élő

találkozzék veled

és elveszthetlek magam is

míg másnak

mutogatlak

mint üdvösség jelét

zord arcod űz

mert negyven éve vársz s csak

megkezdtelek

s bennem töredék a kép

A  vers  szemléletmódja  és  nyelvhez  való  viszonya  azonban  egy  olyan  tomista  teológiai 

nyelvfelfogásban gyökerezik,  mely a létanalógára alapozva az analóg beszédben határozza 

meg az Istenről való megnyilatkozás lehetőségét. Isten metaforikus megnevezései a tomista 

értelmezés  tükrében  tehát  kétfélék  lehetnek,  egyrészt  azok,  melyek  az  alacsonyabb  rendű 

létezők nevét azonosítják Istennel („Te gazdag zápor / dús felhőszakadás / és minden ízeknek 

íze  vagy”).  A metaforáknak  ez  a  csoportja  - a  negatív  teológiai  hagyomány  értelmében– 

elsősorban a  nyilvánvaló  ontológiai  távolságot  jelentik  ki.  Ezért  nem lehet  végül mégsem 

Puszta  versében  sem a  misztikus  találkozás  helye  a  nyelv.  Isten  megnevezéseinek  másik 

csoportjába viszont azok a szavak tartoznak, melyek elsődlegesen vonatkoznak Istenre, s csak 

másodlagosan  a  teremtett  létezőkre  („Te  Szépség  mely  nem  történt  de  van”).  Bizonyos 

értelemben azonban az Istenről való beszéd Aquinói által meghatározott  két módja mellett 

Puszta Sándor egy harmadikat is alkalmaz, amennyiben legalábbis a geometrikus alakzatok 

tropológiai jelentését egyfajta átmeneti kategóriaként fogadjuk el. Misztikus rapszódiájában 

Isten örök és változatlan lényegét,  Isten és a teremtett  létezők viszonyát  kifejező metafora 

ugyanis a „kör”:
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a kör nem másíthat középpontján soha

a közép

nem léphet túl

a körein

***

(Bibliai  intertextualitás  és  értelmezési  stratégia)  Az  Istenről  való  költői  beszéd 

(utó)modern  poétikai  lehetőségeit  kihasználó  művei  azonban  a  hatvanas  évek  végétől 

születnek, s Puszta pályája ekkor éri el csúcspontját az  Emberfia-ciklusban. Az 1984-ben, a 

költő  halála  után  megjelent  Tű foka  című kötet  a  ciklus  keletkezését  1969 és  1981 közé 

datálja.  A  több  mint  egy  évtizedig  keletkező  szöveg  genezisének  állomásai  pontosan 

végigkövethetők,  hisz  az  1974-es  Bronzverettől  kezdve  Puszta  valamennyi  kötetében 

megjelentette a verset, s mindig más variánsban. Az Emberfia-ciklus kapcsán azonban többről 

van  szó,  mint  a  korai  versek  újraközlése  esetében,  ahol  a  költő  legtöbbször  csak  a 

központozást vagy általában a helyesírást  modernizálta,  esetleg a strófatördelést  változtatta 

meg.  A  ciklus  szövegvariánsai  néhány  év  különbséggel  is  igen  jelentős  terjedelmi  és 

szerkezeti különbségeket mutatnak,457 s ezzel mintegy a szöveggenezis szintjén metaforizálják 

a  textus  „folyamatos  feltámadását”.  Az Emberfia legteljesebb,  öt  különálló  részre  tagolt 

változata a posztumusz kötetben jelent meg, az alábbi elemzés alapjául ez a szövegváltozat 

szolgál. Véleményem szerint Puszta kései költészetének ez a legjelentősebb teljesítménye, s 

egyben  sajátos  szintézise  a  jézusi  passiót  tematizáló,  hatvanas-hetvenes  években  született 

verseinek (Triptichon, Hora tertia, Secundum Mattheum, I. N. R. I., stb.) is.

Az  1984-es  variánsra  az  első  olvasás  során  is  észlelhető  rendezettség  és 

megszerkesztettség ellenére is a fragmentáltság a jellemző. A ciklusrészek és a részeket alkotó 

versek  ugyanis  mellérendelt  viszonyban  állnak  egymással,  ezért  a  hagyományos  lineáris 

versolvasási  módon  történő  interpretáció  csupán  az  egységes  jelentésegész 

megalkothatóságának  lehetetlenségével  szembesít.  A  befogadói  jelentésadásnak  tehát  más 

stratégiát kell találnia a ciklus értelmezéséhez, egy olyat, melyből kiindulva jelentéssel bírhat 

a ciklus töredezettsége is. Az  Emberfia ugyanis ellentétek különböző szinteken szerveződő 

hálózatára épül, s ez határozza meg a vers többszólamúságát, s ez az ellentétes szólamokat 

egy  keretbe  fogó  szerkesztésmód  magyarázza  a  címválasztást  is.  A  cím  ugyanis  már 
457 Az 1976-os kötet például két verset is közöl ezen a címen, egy hosszabb és egy rövidebb művet. A következő 
kötetben az Emberfia II. már a ciklus részeként szerepel. De más esetekben is megfigyelhető, hogy az Emberfia 
„bekebelez”  más,  rövidebb  verseket,  esetleg  nagyobb  ciklusok  részletei  cserélnek  helyet.  Az  1984-es 
ciklusvariáns Pilinszky Az ember itt című költeményének nyelvi struktúráját idéző verse („kettő volt / mi égetett 
(…)) például az 1981-es Cinkenyom című kötetben még az Alkonyati hazatérés részeként olvasható.
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önmagában  bibliai  intertextusok  sorát  hívja  elő,  olyan  ó-  és  újszövetségi  szöveghelyekét, 

melyek  értelmezéstörténete  épp olyan  rejtélyes,  nehezen  megoldható  feladat  elé  állítja  az 

értelmezői hagyományt,458 mint amilyennel Puszta-vers értelmezője szembetalálja magát.

Ha a műelemzés kiindulópontjának a címben megjelölt „Emberfiának” mint a ciklus 

központi trópusának értelmezését tekintjük, akkor a versciklus egy-egy szöveghelyére és a 

cím által előhívott bibliai textusokra alapozva legalább két külön irányba tartó jelentésadási 

kísérletet különíthetünk el. Az első kísérlet az Emberfiát Jézussal azonosítja, s a lírai alanyt 

messiási alakként értelmezi. A ciklus nyitó részének második versében a versbeszéd alanya 

ugyanis krisztusi pózban láttatja magát:

szállj le a keresztről ha tudsz

naponta hányszor hallom ezt

nem szállok le

a kereszt sem ereszt

vállamon

amit a világból

nekem kell megváltanom

Máshol a lírai alany attribútumaként jelenik meg a stigma mint a passió jele:

stigmák égnek kezemen szívemen

ugyanaz a két seb

egyik feltűnőbb bíborlóbb

másik fakóbb de mélyebb

 Ezek  a  szöveghelyek  a  cím értelmezéséhez  azokat  a  szinoptikus  evangéliumi  textusokat 

hívják elő, melyekben Krisztus egyes szám harmadik személyben jövőbeli szenvedésére és 

feltámadására utal (Mt 12,40; 17,9; 17,12; 17,22-23; 20,18-19; 20,28; 26,1-2; Mk 8,31; 9,9; 

9,12; 9,31; 10,33-34; 10,45; Lk 9,22; 9,44; Lk 11,30; 18,31-33). Az „Emberfiára” vonatkozó 

krisztusi  kijelentéseknek  a  másik  csoportjába,  melyek  a  Puszta-versciklus  szempontjából 

kitüntetett  figyelemre  tartanak  igényt,  azok  az  evangéliumi  szövegrészletek  tartoznak, 

melyekben Jézus a parúziát, az „Emberfia” eljövetelét jövendöli meg (Mt 10,23; 16,27; 24,27; 

458 Az „Emberfia” fogalmának értelmezéstörténetéhez: VERMES Géza, Az ”ember fia” vita jelenlegi állása = V. G, 
Jézus és a judaizmus világa, ford. HAJNAL Piroska, Bp., Osiris Könyvkiadó, 1997, 152-169.
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24,30;  24,37-44;  25,31;  Mk  13,26;  Lk  9,26;  12,40;  17,24;  17,26-30;  18,8;  21,27).  A 

szenvedésről és a parúziáról szóló jövendölések a szinoptikus hagyományban azon a ponton 

kapcsolódnak össze, amikor Jézus Kaifás főpap előtt megtöri némaságát: „Jézus hallgatott. A 

főpap folytatta: »Esküvel kényszerítlek az élő Istenre, mondd meg, te vagy-e a Messiás, az 

Isten Fia?« »Magad mondtad - felelte Jézus. - De mondom nektek, mostantól látni fogjátok az 

Emberfiát, amint a Hatalom jobbján ül, és amint majd eljön az ég felhőin.«” (Mt 26,63-64; v. 

ö.: Mk 14,61-62 és Lk 22,67-69) Amellett,  hogy Jézus idézett szavai – csakúgy mint több 

Emberfia-kijelentése – saját szenvedéstörténetét úgy állítják be, mint az ószövetségi, prófétai 

jövendölések beteljesítését,459 a végidő kezdeteként értelmezett passiót és a parúziát szorosan 

össze is kapcsolják.

Noha  a  lírai  én  krisztusi  póza  a  ciklus  több  részletében  egy  messianisztikus,  az 

emberiségért  szenvedő  Megváltó  alakját  idézi,  a  versben  mégis  döntően  egy  létében  és 

potencialitásában  korlátozott  szubjektum  jelenik  meg,  más  szóval  a  ciklus  alanyának 

perspektívája  alapvetően  emberi  horizontot  rajzol  ki,  mely  az  isteni  teljességgel  és 

örökkévalósággal  szemben  a  szubjektum  léthiányát,  a  veszteségét  és  az  időbeliséget 

nyilvánítja ki:

nyugodj bele most már így maradsz

nem tudod átlépni árnyékodat

egyhelyben topogsz

az idő foglya vagy

lefele építsd rakd a tornyodat

Annak ellenére, hogy a ciklus több versében bizonytalan a beszélő és a megszólított kiléte, 

néhány  esetben  –  egyértelmű  tipográfiai  eljárással  is  megerősítve  –  a  versszubjektum az 

istenkereső ember, a megszólított pedig az Isten:

vándorúton vagyok Feléd

mikor érlek el

459 Adott esetben Jézus kijelentése Dán 7,13-14-et idézi, csakúgy,  mint a Jel 14,14. Vermes Géza szerint az 
evangéliumok Dán 7-re való utalásai adnak eszkatológiai  felhangot a Jézus történetét elmondó szövegeknek. 
(VERMES Géza,  „Emberfia”-mondások = V. G.,  Jézus hiteles evangéliuma, ford.  NAGY Mónika Zsuzsanna, Bp., 
Osiris Kiadó, 2005, 271.)

166



vándorúton vagyok magam felé

sosem érem el magam

Hasonló retorikai szituációt sejtet a ciklusnak az a részlete is, amelyben a megszólaló lírai én 

közelség-távolság előbbihez hasonló metaforikus jelentésére alapozva a passióba – mintegy a 

Krisztussal  szenvedő  valamelyik  lator  helyére  –  írja  be  önmagát.  A  megszólaló  és  a 

megszólított kiléte mindazonáltal pontosan meghatározatlan marad:

itt függök én

ott függsz te

váll a vállnál

szinte testközel

a te keresztedig

ellátni

mégis

rettentő nehéz

A  lírai  én  ilyenfajta  szituáltsága  azonban  az  előbbiekkel  ellentétes  biblikus  értelmezését 

engedi meg a címnek. Ha ugyanis az „Emberfiát” ebben az esetben is a versbeszéd alanyának 

(és nem címzettjének, azaz adott esetben Jézusnak) megjelöléseként olvassuk, akkor éppen 

azok az ószövetségi textusok lépnek be az értelmezés horizontjába, melyekben az „Emberfia” 

az  ember  körülírására  szolgál.  A  nyolcadik  zsoltár  például  a  Genezis  összefüggésében 

határozza meg az ember létrangját:

Bámulom az eget, kezed művét, a holdat és a csillagokat, amelyeket te alkottál.

Mi az ember, hogy megemlékezel róla, az ember fia, hogy gondot viselsz reá?

Majdnem isteni lénnyé tetted, dicsőséggel és fönséggel koronáztad.

Hatalmat adtál neki kezed műve fölött, mindent lába alá vetettél:

minden juhot és barmot, a mezők vadjait,

az ég madarait s a tenger halait, mindent, ami a tengerek ösvényén kering,

(Zsolt 8,4-9)
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Más ószövetségi  könyvekben  (legtöbbször  Ezekielnél)  az  „emberfia”  a  próféta  Isten  által 

elhangzó  megszólítása,  ezzel  érzékeltetve  az  Isten  és  az  ember  közötti  áthidalhatatlan 

különbséget.

***

(A költői létértelmezés transzcendens és immanens távlatai) A ciklus értelmezésére tett 

első kísérlet tehát, mely a cím generálta biblikus interpretációt kísérelte meg leginkább csak a 

lírai én kilétének meghatározatlanságát hozta felszínre. Ez a meghatározatlanság azonban – 

talán  véletlen,  de  annál  inkább  találó  - párhuzamban  van  a  kifejezés  eredeti,  arámi 

jelentésével,  pontosabban  azzal,  ahogy az  „Emberfia”  bibliai  előfordulásait  Vermes  Géza 

értelmezi. Vermes ugyanis a görög nyelvű evangéliumokban szereplő hon huiosz tu antropu 

kifejezést az arámi  bar nas-szal (bar ’enas, bar ’enasa, bar nasa) azonosítja, mely a Jézus 

korában beszélt  galileai  dialektusban egyenes  beszédben (monológban és  párbeszédben)  a 

beszélőre  utalt  az  én  személyes  névmást  helyettesítő  körülírásként  (circumlocutio).  Az 

„Emberfia”460 tehát  a  szinoptikus  evangéliumokban  olyan  retorikai  alakzat,  melyet  olyan 

beszédaktusokban  használtak  a  Kr.  u.  1.  század  arámi  nyelvében,  amikor  a  beszélő  az 

általánosítás, vagy egyfajta „titkosítás” révén (szerénységből vagy a beszéd tárgya miatt) saját 

kilétét  kívánta bizonytalanságban hagyni.461 Noha Puszta Sándor ciklusában az „Emberfia” 

csak a címben fordul elő a ciklus hangjaként azonosítható beszélőnek (vagy beszélőknek) 

egy-egy  versben  - ahogy  arra  később  példát  is  láthatunk  - hasonló  önkorlátozó  szándék 

tulajdonítható,  mint  amit  Vermes  Jézus több „Emberfia”-mondásában is  észrevesz.  Puszta 

művében  azonban  a  lírai  én  kilétét  elbizonytalanító  retorikai  alakzatoknak  bonyolultabb 

szerepe  van  az  embernek  a  transzcendencia  kihívására  adott  válaszában,  az  önértelmezés 

lehetőségeit  is  meghatározó  válasz  ugyanis  olyan  jelentés-  és  léthorizonton  rajzolódik  ki, 

melyet  egyrészről  az  evangéliumi  szövegek  újramondása,  másrészről  pedig  a  jézusi  unio 

hypostaticának az emberi létre vetülése határoz meg.

A  továbbiakban  azt  a  motívumhálót  kívánom  kirajzolni,  mely  a  fentebb  már 

hivatkozott  szinoptikus  szövegekre  alapozott  teológiai  idő-  és  létszemlélet  kontextusában 

jeleníthető  meg,  s  melyben  Isten  fiának  megjelenése  a  történelemben  az  emberi  lét 

időhorizontját és a történelmi időt döntően átformáló eseménnyé válik. Ezáltal Puszta Sándor 

versciklusa olyan költői szövegként lesz olvasható, mely a biblikus utalások révén előhívott 

szöveghagyomány mint teológiai háttér előtt értelmezhetővé váló eszkatologikus időszemlélet 
460 Vermes értelmezése szerint az „Emberfia” Jézus nyelvhasználatában nem lehetett messiási cím, az ekként 
értelmezhető jézusi megnyilatkozások tehát későbbi betoldásnak tekinthetők. Vermesnek ez az állítása többek 
között  szemben áll  Bultmann értelmezésével  is,  aki  a  parúziára  vonatkozó jövendöléseket  értelmezi  eredeti 
kijelentéseknek. (BULTMANN, Rudolf, Az újszövetség teológiája, i. m., 40.)
461 VERMES Géza, „Emberfia”-mondások, i. m., 254-284.
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és keresztény létértelmezés által szerveződik - töredezettsége s enigmatikussága ellenére is - 

egy transzcendensre nyitott emberi perspektívában egységes jelentéssé.

Az egymással ellentétes hangnemeket és képeket egy olyan nézőpont fogja ugyanis 

egy keretbe, mely az emberi  létezést mint a passió, a feltámadás és a parúzia üdvtörténeti 

eseménye  által  meghatározott  létként  teszi  szemlélhetővé.  Az  ember  világban-benne-létét 

ugyanis a létezés immanens és transzcendens távlatai strukturálják át sajátos aszimmetrikus 

viszonyt létrehozva ezáltal, melyben a transzcendencia végtelen és örök horizontja nemcsak 

előfeltételezi, de értelmezi is a véges időbeliség által meghatározott emberi létezést:

egyéni

helyi

kicsi golgotákkal

teli a lét

mindnyájunknak meg kell halnia

hogy eljöhessen a harmadik nap

a föltámadás

szabályos rendes megszokott

szintén egyéni

helyi kis csoda

A  személyes  üdvtörténet  középpontjában  a  kereszt  áll,  a  szenvedő  Emberfiával  való 

azonosulás  misztikus  vágya.  Ez  azonban  egy  paradox  szituációhoz  vezet,  mert  ha  Jézus 

szenvedése és a halála révén azonosult is az emberiséggel, s ezzel mintegy lehetőséget adott 

egy fordított irányú azonosulásra is, mely lényegében azt jelenti, hogy a „keresztény ember 

egzisztenciája  Krisztus formájának »visszatükrözése«:  Ha egy meghalt  mindenkiért,  akkor 

valójában mindenki meghalt (2Kor 5,14)”462, akkor sem vált megszűntethetővé a feltámadás 

egyedisége és egyetemessége.463 Egyetemesség és részlegesség, egyediség és hétköznapiság 

ellentéte  és  egymásra  vetülése  adja  a  keretét  Puszta  ciklusában  az  ember  számára  a 

transzcendencia kihívására adott válaszlehetőségeknek, s ez rajzolja ki az értelmezés kettős és 

egymást keresztező horizontját.

462 von BALTHASAR,  Hans Urs,  A három nap teológiája. Mysterium Paschale,  ford.  GÖRFÖL Tibor, Bp.,  Osiris 
Kiadó, 2000, 15.
463 Vö. GÁNÓCZY Sándor, Valósághermeneutika és bibliaértelmezés, i. m., 47-51.
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Az értelmezés transzcendens távlatát egyrészt azok a motívumok írják körül, melyek 

az  üdvtörténet  centrumaként  értelmezett  szenvedéstörténetre  utalnak  (kereszt,  Golgota, 

stigma, sebzettség, szegek, feltámadás), másrészt azok, amelyek az Emberfia eljövetelének, a 

parúzia  eredeti  értelmében  vett  megérkezésnek464 mint  a  jövőre  vonatkozó  ígéret 

beteljesedésének  összefüggésében  értelmeződnek  (várakozás,  megérkezés,  keresés, 

megtalálás). Az istenkeresés és istenvárás lírai szituációja - hasonlóan ahhoz, ahogy a fentebbi 

szenvedéstörténetet  újraíró részlet  esetében láthattuk – az egyes biblikus utalásokat sajátos 

módon helyezi új kontextusba a ciklusegész összefüggésében. Az első rész harmadik verse 

például  Jónás  próféta  történetének  átírása.  „Jónás  jele”  a  szinoptikus  evangéliumokban  is 

olvasható  (Mt  12,39-41  és  Lk  11,29-32),  ott  azonban  azt  Jézus  az  Emberfia  halálára 

vonatkoztatja, s mintegy a passió összefüggésben allegorizálja az ószövetségi jelenetet, ezáltal 

téve Jónásnak a hal gyomrában töltött három napját Jézus húsvéti halálának előképévé. Puszta 

versében - megváltoztatva az ószövetségi történet végkifejletét - Jónás a meg-nem-érkezés, a 

bűnbánat elmaradásának „jele”, tehát egyszerre lesz a megváltás és a parúzia antitípusa:

késett az a hajó

te más hajóra szálltál 

azóta hiába várnak 

Ninivébe

Más  esetekben  viszont  éppen  az  evangéliumi  intertextualitás  révén  válik  egy-egy 

diszparátnak  tűnő  elem  elhelyezhetővé  a  ciklusban.  Ilyenek  például  a  háborúra  történő 

különféle utalások (például: „naponta hat csatát nyertem / hetet vesztettem el”; „mindennap 

háborúból jövök / mindennap háborúba érkezem”), melyek az Emberfia eljövetelét megelőző 

időkre vonatkozó apokaliptikus evangéliumi utalás révén nyerik el jelentésüket: „Háborúkról 

fogtok majd hallani, s háborús hírek fognak keringeni. Vigyázzatok, ne kerítsen hatalmába 

benneteket a félelem, ezeknek be kell következniük, de ez még nem a vég.” (Mt 24,6)

Az  így  kirajzolódó  transzcendens  horizont  oly  módon  határozza  meg  a  lírai  én 

önértelmezési lehetőségét,  hogy az emberi  létezésből a bűnösség (árulás), a bűnbánat és a 

megbocsátás  hármasát  emeli  ki.  Mert  amíg  például  a  negyedik  rész  második  és  hatodik 

versében az  emberi  történelem a  szenvedéstörténet  tükrében  értelmeződik  újra,465 addig  a 
464 V.ö.: „A παρουσία [eljövetel, parúzia] szót, amely az »Ember fia« jövetelét fejezi ki, az ókeresztény korban 
sem értelmezték soha »visszatérésként«, hanem helyesen »megérkezésnek«.” (BULTMANN, Rudolf, Az újszövetség  
teológiája, i. m., 39.)
465 nem volt még áram
     nem volt szögesdrót
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ciklus  más  verseiben éppen az előbb említett  emberi  létmeghatározottságok  rendezik  át  a 

bibliai textusokat is:

már bodroz az est

hagyd a hálót tollad

szerszámaid a fát

nem hagyom még

várom hogy a tékozló fiú visszatér

Júdás elszórja pénzeit

Péter letörli könnyeit

Magdolna megszárítja haját

Az  isteni  létteljességgel  szemben  önmagát  meghatározó  szubjektum azonban  saját 

létére  csak  mint  részleges,  tökéletlen  létezésre  reflektálhat,  ennek  összefüggésében 

értelmezhetők a lírai én saját létét leértékelő megnyilatkozásai („nem voltál bátor / se hős / 

Márton kardrántása távol volt tőled / nem felezted köpenyed / magad bugyoláltad / se Péteré 

magadat védted”), s a hiány és veszteség különféle, időnként paradox kifejezései is („erőt az 

adott ami nem volt / ami elvitt az hozott közel / naponta hat csatát nyertem / hetet vesztettem 

el”). Az ellentétek így nemcsak a transzcendens-isteni és az emberi horizontok feszültségéből 

adódnak - melynek kifejezése megfigyelhető a versbeszéd alanyának szituációját meghatározó 

időindexek (tél és este), valamint az evangéliumi szenvedéstörténet történeti idejének (tavasz 

és nappal) ellentétében  -, de az emberi létezés vágyott és valóságos létmódjai között is. A 

megbocsátás parancsával szemben a másik emberhez való viszonyban ezért merülhet fel reális 

lehetőségként a megbocsátás megtagadása is:

     nem volt gáz méreg
     tarkólövés
     géppisztolysorozat
     maradt a keresztrefeszítés

Illetve:

     karóba húztak
     kerékbe törtek
     felnégyeltek
     kiterítettek
     fülembe földet tömtek
     számba sarat
     mozdulatlan vagyok
     halott

     kezdődhet a föltámadás
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hát csak jöjjetek

veled is veled is veled is

veled is veled is veled is

még teveled is

kezet fogok

de hogy vele is

azt ne kívánd Uram

Az önálló alkotásokként is megálló versek tehát az ellentéteknek ebben a bonyolult 

rendszerében  hoznak  létre  egy  olyan  cikluskompozíciót,  melyben  a  teremtett  emberi  lét 

perspektívája a létértelmezés horizontját meghatározó transzcendencia előterében rajzolódik 

ki, s mely az emberi létezés végső lehetőségét végül az isteni kegyelem által elérhető egyéni 

üdvösségben határozza meg:

legyen nagylelkű hozzád az Ég

s kegyelmes

hogy besurranhass a résen

ha csöppnyit kinyílik

S noha az egymással mellérendelt viszonyban álló ciklusrészek, és a részeket alkotó 

versek elrendezése véletlenszerűnek tűnik, a ciklust záró utolsó vers mégis értelmezhető úgy, 

hogy  a  mű  olvasása  során  kirajzolódó  léthelyzet(ek)ből  adódó  kérdés(ek)re  adja  meg  a 

lehetséges  keresztény  választ,  amennyiben  a  zárlatban  megidézett  evangéliumi  részlet 

parafrázisát az Eucharisztia szentírási előképeként értelmezzük:
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nem tudom hogyan csinálod

bár mindennap ismeretlenül találkozom

egy fiúval, kinek tarisznyájában

pár halacska van

s némi árpakenyér

A ciklusnak van azonban az egyéni időn és üdvösségen túlmutató horizontja is, amely 

- ugyan szintén a szubjektum nézőpontjából, s annak létére vetítve - az emberiség történelmi 

idejének végét a végidő beteljesedésében, az Emberfia megérkezésében határozza meg:

hallgatni fog és

csendbe lesz

arca az arcom

és az arcod

egy szót sem szól az Időről

mégis tudni fogjuk

ő a megérkezett

Az  Emberfia-ciklus  tehát  nemcsak  azért  lehet  Puszta  Sándor  kései  költészetének 

legjelentősebb alkotása, mert egy bonyolult cikluskompozícióba foglalva mintegy szintézisét 

adja  a  második  pályaszakasz  költői  teljesítményének,  hanem  azért  is,  mert  szöveg 

töredezettsége, amellett, hogy az értelmezői aktivitás maximumát kívánja meg a befogadótól, 

már eleve az emberi létezés kérdéseire választ kereső nyelv problémáját állítja a középpontba. 

Mégpedig oly módon, hogy a befogadás során aktivizálódó biblikus hagyomány visszavetül 

magára a nyelvre is:

tél van

hó az Olajfák hegyén

egyetemes zúzmara kopog

koralltüskéin fönnakadnak szavaim

megváltatlanok

nem érkeznek meg

merre vannak most az angyalok
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Az  elveszett  és  megtalált  Éden  poétikája  –  küzdelem  az  én  integritásáért  Tűz  Tamás  

költészetében

(A  pályakezdés  lírai  szemléletmódja)  A  Tűz  Tamás-életmű  recepciótörténetének 

alakulása ma talán kérdésessé teszi Kemenes Géfin László tanulmányának záró gondolatában 

megfogalmazott állítást, miszerint „ez a sugárzó poézis nemcsak a magyar, de világirodalmi 

viszonylatban is az egyik legerősebb, legtisztább fényforrása a szellemi galaktikának.”466 A 

magyar  irodalom  1945  utáni  történetét  bemutató  akadémiai  irodalomtörténet  negyedik, 

határon túli  magyar  irodalmat  bemutató  kötetében Tűz életművének méltatására  a nyugati 

magyar irodalmon belül a Vallásos irodalom című alfejezetben kerül sor. S noha az 1976-os 

Jelen voltam című kötetet  a fejezet  írója  a nyugati  magyar  emigráció költészetének egyik 

legjelentősebb teljesítményének értékeli,467 Tűz költészetének kanonikus pozícióját a nyugati 

magyar lírán belül pontosabban csak a Béládi Miklós, Pomogáts Béla és Rónay László által írt 

A nyugati magyar irodalom 1945 után című könyv468 rajzolja ki, mely Határ Győző költészete 

mellett a másik legjelentősebb életműként tárgyalja Tűz Tamás líráját. Kemenes Géfin László 

1976-ban  megjelent  alapos  értelmezése  óta  azonban  alig  született  olyan  jelentős  elemző 

tanulmány, mely Tűz Tamás költészetét a világ- és magyar irodalom paradigmaváltásainak 

összefüggésében  olvasná  újra.  Egy ilyen  elemzés  pontosan megmutathatná  azt,  hogy Tűz 

hetvenes-nyolcvanas  években  született  művei  olyan  költői  világtapasztalatot  közvetítenek, 

melyek lehetősége a hazai lírában ekkor még nem vagy csak részben voltak adottak. Jelen 

tanulmány nem vállalkozhat  arra,  hogy teljességében felmutassa  ennek a  világlátásnak  az 

újszerűségeit, célom pusztán a magyar líra és a katolikus költészet kontextusában újraolvasni 

Tűz életművét az én integritásának problémáját a középpontba állítva.

Tűz  Tamás  pályakezdő  költészete,  különösen  az  első,  1941-ben  megjelent  Tiszta  

arannyal című kötete, leginkább olyan poétikai szintézisteremtésre tett kísérletként olvasható, 

mely  a  Nyugat  egymást  követő  nemzedékeinek  líranyelvét  kívánta  összhangba  hozni  a 

papköltők első nemzedékének,  Harsányi  Lajosnak és Sík Sándornak a  költői  világával.  A 

befogadástörténetben  találunk  rá  példát,  hogy  Tűz  formai  érzékenysége  Babits  lírájának 

hatástörténeti  összefüggésében  értelmeződik,469 emellett  azonban  korai  verseiben 

466 KEMENES GÉFIN László,  Halálos szójáték.  Bevezetés  Tűz Tamás költészetébe =  TŰZ Tamás,  Hova tűntek a 
szitakötők? Oakville, Sovereign Press, 1976, 66.
467 A magyar  irodalom története  1945-1975 IV.  Határon  túli  magyar  irodalom,  szerk.  BÉLÁDI Miklós,  Bp., 
Akadémiai Kiadó, 1982, 369.
468 BÉLÁDI Miklós, POMOGÁTS Béla,  RÓNAY László, A nyugati magyar irodalom 1945 után, Bp., Gondolat Kiadó, 
1986, 196-201.
469 CZIGÁNY Lóránt,  A history of Hungarian Literature. From the erlieast Times to the mid-1970’s = A magyar 
irodalom története (CD ROM), Bp., Arcanum Adatbázis Kft., [2003].
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megfigyelhető a fiatal  Babits költői  szemléletének hatása is („Soha nem hallott  dalokra ró 

éneket ma lágy irónom: / küzdelmeim hogy meglásd, Istenem s megértsed, hogy vívódom. / 

Nem énekli majd senki ezt a zsoltárt, nem is zokogja: / magam falaztam börtönt enmagamnak 

s  vagyok  magamnak  foglya  […]”  Tépett  zsoltár).  A  korai  Kosztolányira  jellemző 

impresszionista hangulatlíra szólamait idézi a Csöndes vitatkozás önmagammal című vers:

Fehér igéket írok, kéket rózsaszínt,

táncolnak, futnak, halkan lejtenek,

vidáman ring és száll a halk menet,

míg meg nem áll a perc, a néma óra int

s átváltja szótlanul a síneket.

A csend lezárja számat,

majd jő a méla bánat

s a víg öröm már messzire integet.

A  Harsányi  Lajos  hatvanadik  születésnapjára  dedikált  Szeptemberi  elégia viszont  már 

pan(en)teisztikus470 világszemléletével és ötödfeles jambikus soraival is a kései Kosztolányi 

költészetével hoz létre szövegközi kapcsolatot. A Kosztolányi-Babits hatás szintéziseként is 

felfogható továbbá az Északi fény című költemény egy-egy részlete („Érzem, hogy vendég / 

vagyok csak én e tájon s mennék, / mint akit  minden hidegen hagy.  / Vad vagyok én itt, 

idegen vad.”).

A  papköltők  előző  nemzedékeinek,  Sík  korai  költészetének  vagy  Mécs  lírájának 

küldetéses-prófétai  szerepértelmezése  azonban  csak  jelzésszerűen  jelenik  meg  Tűz  Tamás 

korai  költészetében  (Üzenet),  meghatározó  szólama  ekkori  lírájának  a  versszubjektum 

kollektivitás felől értelmezett kiválasztottság-tudatával szemben egy elmélyült, a természettel 

és az Istennel harmonikus egységet alkotó szubjektivitás hangja:
470 George Bisztray Tűz korai versei kapcsán „panteisztikus vallásos érzésről” ír (BISZTRAY, George, Hungarian-
Canadian Literature, Toronto, University of Toronto Press, 1987, 28.). Meglátásom szerint azonban pontosabb 
lenne  pan-en-teistának  nevezni  a  korai  versek,  egyébként  tagadhatatlanul  szétválaszthatatlan  világ-  és 
istenszemléletét.  A  pan-en-teizmus  fogalmát  (szemben  a  panteizmussal)  abban  az  értelemben  vélem 
vonatkoztathatónak  Tűz  korai  verseire,  ahogy  azt  Gánóczy  Sándor  értelmezi:  „Lehet  egy,  a  világgal 
szükségszerűen  »együtt  fejlődő«  Istenre  gondolni.  Így  a  folyamatban  egybeesik  az  alany  és  a  tárgy,  és  a 
gondolatmenet panteista fordulatot vesz. A világ kibontakozása egyenlő Isten kibontakozásával. Van azonban 
egy  másik  értelmezési  lehetőség  is:  Isten  szuverén  és  transzcendens  módon  teszi  meg  a  világot  önnön 
»kiteremtése« helyének,  sőt  eredményének.  […] Isten mindenben ott  van,  és  a  mindenség Istenben.  Ez egy 
meglátás, melyet pan-en-teistának szokás nevezni. Itt az alany és a tárgy között megmarad a különbség, még ha 
az alany a tárgy kellős közepébe is helyeződik be.” (GÁNÓCZY Sándor, Valósághermeneutika és bibliaértelmezés, 
i. m., 19.)
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Sokszor ha némán rámborult az este,

nem vonzott már az álom és az éj,

szemem az ablakok tüzét kereste

s ott tündökölt a lágy fehér karéj

az asztalon s a gyermekek kezében…

Higgyétek el, hogy testvérem a föld,

a fű, a fák s a csillagok fönn az égen

s hogy nem vagyok én senkinél különb.

Ebben a Szent Ferenc-i harmóniában, a megvalósult „földi édenben” nem válik problémává 

sem az Isten-ember, sem az ember-világ viszony: „Önmaga belső, hiánytalan valóságérzetét 

még nem zavarja meg a zord, szétzilált külső világ, mert ez a világ számára nem is létezik. A 

világ Isten csodálatos alkotó-akaratának bizonyítéka; s igazán, emberien élni nem más, mint 

az isteni világ gyönyörűségében elmerülni s dicsérni Isten tökéletességét.”471 Legszebben a 

Két tenger közt című kötet utolsó két ciklusa tematizálja ezt a zavartalanul harmonikus Isten-

ember viszonyt, s ezek között a versek között található az Aquinói Szent Tamás című szonett 

is,  melyet  Kemenes  Géfin  László  mint  Tűz  korai  költői  korszakának  lírai  szemléletét 

lösszefoglaló verset olvas.472 Ezek a kenyér és bor szakrális szimbólumát a versszubjektum 

fiktív egzisztenciájának összefüggésében újraértelmező versek olyan misztikus létszemléletet 

tükröznek,  mely  az  emberi  lét  transzcendens  kiteljesedését  (a  romantikus  versbeszéd  és 

individuum-felfogás  érvényességének  a  felfüggesztése  mellett)  csakis  az  isteni  Másság 

lélekben való jelenléte révén látja megvalósíthatónak:

471 KEMENES GÉFIN László, Halálos szójáték, i. m., 13.
472 KEMENES GÉFIN László, Halálos szójáték, i. m., 18-22. Kemenes Géfin tanulmányának elméleti irányultsága a 
Szent Tamás-i esztétikára, s annak modern Joyce-i értelmezésére épül, s a későbbi költői korszakok elemzésének 
is ez adja az elméleti alapját.
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Mint görög váza, hangtalan ragyognék,

ha te nem volnál bennem, Istenem,

és mint a hárfa, hangtalan dalolnék,

ha nem dalolnál bennem szüntelen.

(Ahogy a kenyeret)

***

(Ironikus beszédmód és a lírai én instabilitása) 1943-as  Két tenger közt című kötete 

után Tűz Tamásnak újabb verseskötete csak 1959-ben, az emigrációban jelenhetett meg. Ezek 

a  versek  világosan  jelzik  azt  a  szemléletbeli  váltást,  melyet  Kemenes  Géfin  László  az 

„elveszett  éden”  metaforájával  ír  le,  egy  olyan  - egyébként  Tűz  líraszemléletének 

tagadhatatlanul  központi  - trópusára  redukálva  ezzel  értelmezését,  mely  szó  szerint  vagy 

utalásszerűen több ekkor publikált versben is megfigyelhető.473 Noha a versek jelentésterében 

egészen új összefüggésben értelmeződik újra ember és világ, Isten és ember viszonya, az igazi 

poétikai  fordulatot  Tűz  Tamás  költészetében  mégis  a  neoavantgárd  költői  nyelv  és  a 

szürrealista  nyelvhasználat  technikáját  elsajátító,  a  hétköznapihoz  közelítő,  poetizálatlan, 

kötött formákat elhagyó versbeszéd hozza meg. Az avantgárdhoz fűződő viszony elemzése 

szempontjából döntő jelentőségű lehet Kemenes Géfin László értelmezése, aki az általa képi-

szójátéki  korszaknak  nevezett  pályaszakasz  poétikáját  nem  tartja  egyértelműen  avantgárd 

jelhasználatként  azonosíthatónak.  Szerinte  Tűz  költői  nyelve  eltér  a  szürrealizmus  tudatos 

kontrollt  kikapcsoló automatizmusától és a kubizmus képalkotási  technikájától  is.474 Ennek 

ellenére azonban találhatunk példát  határozottan szürrealista  írásmódra olyan  esetekben is, 

amikor  a  szabad  asszociációk  a  hagyományos  bibliai  motívumok  meglepő  átértelmezését 

vonják maguk után:

Bukósisakos angyalok riasztgatnak

vízkereszt éjszakáján

a három bölcs király éppen megérkezett

zuhanyt vesznek

(Epifánia)

473 „A Gyermek szökken s visszahull azonnal. / Kerek szemén kék villám lobban át, /  mert túl a fákon izzó 
pallosát / magasba szúrva jő az éber angyal.” (A gyermek, a madár és az angyal); „A vázákon illat lebeg. / Vedd 
birtokodba keretedet:  /  újból  kinyílt  Paradicsom,  /  Hol  rózsa  ring  és  liliom.”  (Jó  itt,  Uram);  „Egy parkon 
keresztül kell hozzád mennem, / melyet te alkottál és én is. / A füveken még ott remeg utolsó érintésed / s a fák 
tövén a hűség újra sarjad.” (Hét sóhaj a hegyen)
474 KEMENES GÉFIN László, Halálos szójáték, i. m., 43-44.
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Az ebben a pályaszakaszban született versek ironikus beszédmódja első olvasásra csak 

nehezen  tűnik  összeegyeztethetőnek  a  Tűz  költészetére  mindvégig  jellemző  keresztény 

világszemlélet  metafizikai  irányultságával.475 Ennek  az  ellentmondásnak  a  feloldása  azért 

tűnik  első  látásra  problémásnak,  mivel  jelenkorunk  szellemi  horizontját  modernitás  és 

posztmodernitás  összefüggésében  értelmező  gondolkodók  a  modernség  metafizikai 

perspektívájával  a posztmodern  iróniát  állítják  szembe.476 A probléma megoldása  azonban 

közelebb vihet minket Tűz költészetének irodalomtörténeti kontextusban való elhelyezéséhez 

is.

Az új lírai beszédmód megjelenését a Tűz-recepció a modern nyugati költészettel való 

találkozás összefüggésében olvassa. Pomogáts Béla Tűz költészetének alakulástörténetében a 

döntő  mozzanatnak  az  öröklött  költői  eszmények  és  az  új  tapasztalatok  konfrontációját 

látja.477 Hozzá  hasonlóan  George  Bisztray  is  Tűz  költői  szemlélet-  és  nyelvváltását 

Magyarország  és  Európa  elhagyásának  és  a  beatnemzedék  költői  hatástörténetének  az 

összefüggésében  írja  le.  Az  életrajziságon  túllépve  azonban  Bisztray  Tűz  Egyesült 

Államokban  született  verseinek  reprezentáns  darabjait  (Magántulajdon,  Demetriusz,  

Clairflampolzithastcantos) úgy interpretálja, mint amelyek az amerikai társadalmi rendet és 

kultúráját  értelmezni  képtelen  hagyományos  történelmi  narratívák  használhatatlanságának 

tapasztalatát konstatálják, s ezáltal a régi és az új kultúra egymást értelmező dialógusának a 

képtelenségén  keresztül  nyilvánul  meg  a  szubjektum  idegensége  és  a  magány 

léttapasztalata.478

Ha  ebből  a  kultúrakritikai  mozzanatból  kiindulva  próbáljuk  értelmezni  Tűz  érett 

költészetének poétikai-nyelvi  lehetőségeit,  s  elfogadjuk,  hogy „[e]gy személy kritikájaként 

csak egy másik személy, egy kultúra kritikájaként csak egy másik kultúra szolgálhat – mert 

személyek  és  kultúrák  számunkra  szótárak  megtestesülései”,  akkor  Richard  Rorty 

iróniaértelmezése479 nyomán az ironikus beszédmód megjelenése Tűz lírájában is a korábban 

használt „végső szótárral” kapcsolatban felmerült kételyre vezethető vissza. Az előbb említett 

Demetriusz című  vers  beszédmódja  például  nemcsak  azáltal  válik  ironikussá,  hogy  egy 

kereszténység  előtti  társadalmi  narratívát  vetít  rá  egy  hétköznapi  amerikai  jelenetre,  a 

475 Vö. KEMENES GÉFIN László, Halálos szójáték, i. m., 66.
476 Vö.  HASSAN,  Ihab,  A  posztmodern  egy  lehetséges  fogalma  felé,  ford.  TÖRÖK Attila  =  A  posztmodern 
irodalomtudomány kialakulása, i. m., 54.
477 POMOGÁTS Béla, Leheletnyi öröklét. Töredékek Tűz Tamás költészetéről = P. B., Nyugati égbolt. Tanulmányok 
a nyugati magyar irodalomból, Bp., Magyar Írószövetség, Belvárosi Könyvkiadó, 1994, 44-45.
478 BISZTRAY, George, Hungarian-Canadian Literature, i. m., 29-30.
479 „Definícióm szerint az ironikus nem lehet meg az öröklött szótára és a maga számára létrehozni próbált szótár 
ellentéte nélkül.  Az irónia bensőleg,  ha nem is sértett,  de legalább  is  reaktív.  Az ironikusnak szüksége  van 
valamire, amiben kételkedhet, amitől elidegenedhet.” (RORTY, Richard, Esetlegesség, irónia és szolidaritás, ford. 
BOROS János és CSORDÁS Gábor, Pécs, Jelenkor Kiadó, 1994, 105.)
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„minden  fekete  rabszolga”  társadalometikai  szempontból  is  kereszténység  előtti 

sztereotípiájának  nyelvi  játékba  hozása  ugyanis  már  önmagában  is  eleve  ironikus  nyelvi 

eseményként  értelmezhető,  mely  azonban  ezen  keresztül  alapvetően  meghatározza, 

pontosabban elbizonytalanítja a fekete férfi és a szőke texasi lány találkozását szemlélő és 

elbeszélő  lírai  én versbeli  pozícióját.  S éppen ezért  a  szubjektum világértelmező centrális 

szerepének lehetetlenségét kifejező trópusokként értelmezhetjük a geometrikus utalásokat s a 

vers egészét finoman átszövő ellentétpárokat is:

Az ellipszis északi gyújtópontjánál állt Demetriusz

a rabszolga. Köntösén egy sáv dél felé futott

s elindult ő is dél felé. Jobbján, a borostyánkő

karperecen rőt hegyek nyújtózkodtak, balján a sivatag

perzselt kaktuszok ékszereit csillantva a forró

levegőbe. A déli fókusznál ott izzott Barbara.

Texasból jött és szőke volt, a bőre napraforgó.

Fényképezőgép kattant a szikomorfák alatt

szinekre szomjas Kodachrome filmmel, kőhajításnyira

a Wilshire bulevárdtól. My name is Barbara – suttogta

a lány és egyidőben üvöltötte a zenegép a szomszédos

koktélbárban Barbara Streisand üvegcsiszoló hangján.

Demetriusz az égre nézett, megrázta üstökét

s szálfatestét könnyedén gyűrte be fényűző kocsijába.

Az ontológiailag egyszerre hasonló vagy ellentétes létmóduszban egzisztáló létezők 

(fekete férfi-szőke nő; Barbara, a texasi lány (jelenlét)-a zenegépből éneklő Barbara Streisand 

(jelenlét-hiány); kaktusz-napraforgó) és az ő világban-benne-létüket meghatározó viszonyok 

(észak-dél;  az  ellipszis  gyújtópontjai;  jobb-bal)  különneműsége  által  meghatározott 

ellentétpárjai  fejezik  ki  a  lírai  én  mint  a  világot  szemlélő,  leírni,  értelmezni  akaró  alany 

nyelvbeli elbizonytalanodását. A lírai én versbeli pozíciójának in- vagy (Rorty kifejezésével) 
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metastabilitása480 tehát már jelzi azt,  hogy az ironikus beszédmód megjelenése Tűz Tamás 

költészetében is az én törékenységét, integritásának fenntarthatatlanságát vonja maga után.

Az  irónia  Paul  de  Man  értelmezésében  is  szorosan  összefügg  az  én  belső 

problémájával, melynek következménye az én (self) megkettőződése: „Az ironikus, kettős én, 

melyet az író vagy filozófus a nyelve segítségével alkot, úgy tűnik, csak empirikus énje kárára 

jöhet létre, azáltal, hogy a misztifikált egyensúly állapotából lebukik (vagy felemelkedik) saját 

misztifikációja tudatosításának szintjére.  Az ironikus nyelv a szubjektumot kettéosztja  egy 

inautentikus  empirikus  énre  és  egy olyan  énre,  mely  csak  ennek az  inautentikusságnak  a 

tudását  hordozó  nyelv  formájában  létezik.”481 Ebből  kiindulva  új  aspektusba  állíthatjuk 

Kemenes  Géfin  értelmezését  is,  hisz  az  én  megkettőződése,  a  szubjektum  korai  költői 

szakaszban  kialakított  integritásának  felbomlása  metaforikusan  kifejezhető  az  éden 

elvesztéseként,  bukásként  is.  Az  édeni  állapot  elvesztésére  történő,  más  művekben 

megfigyelhető konkrét utalások mellett ebben az összefüggésben értelmezhető a  Demetriusz 

című versben a  „szikomorfa”  említése,  mely  a  meleg  éghajlatot  kedvelő  vadfügefaként  a 

Közel-Kelet, Egyiptom482 jellegzetes fája. Így amellett, hogy a füge a  Teremtés könyve 3,7 

patrisztikus értelmezésében a bűnbeesés szimbóluma,483 a szikomorfa a vers konkrétnak tűnő 

terének („kőhajításnyira / a Wilshire bulevárdtól”) az elbizonytalanítására is szolgál.

Az irónia de Man értelmezésében azonban jelentheti a „nem-tudatosság tudatát”, azaz 

az őrültséget is: „Amikor tehát arról beszélünk, hogy az irónia az empirikus én rovására jön 

létre, akkor ezt a kijelentést szélsőséges formájában is komolyan kell vennünk: az abszolút 

irónia az őrület tudata, s egyben mindenféle tudatosság vége; ez a nem-tudatosság tudata, az 

őrültségre vonatkozó reflexió magán az őrültségen belül. De ez a reflexió csak az ironikus 

nyelv kettős szerkezete  által  válik lehetővé:  az ironikus olyan  formát  talál  saját  magának, 

amely  »őrült«,  de  nem  tud  saját  őrültségéről;  majd  ekképpen  tárgyiasított  őrültségére 

480 Katona Gábor tanulmányában a következőképpen magyarázza Rorty iróniafogalmában rejlő metastabilitás 
mozzanatát:  „A metastabilitás  mozzanata mindhárom tulajdonságban  benne rejlik:  az  ironikus folyamatosan 
kételkedik  az  általa  addig  elsajátított  szótárak  érvényességében,  használhatóságában.  Sohasem  képes  hiteit, 
meggyőződéseit, következésképpen önmagát teljesen komolyan venni, és állandóan áthatja énje törékenységének 
tudata.”  (KATONA Gábor,  A  heideggeri  „Sein  zum  Tode”  és  Rorty  metastabilitása =  Keresztez(őd)ések.  
Dekonstrukció, retorika és megértés a mai irodalomelméletben, szerk. BÓKAY Antal és M. SÁNDORFI Edina, Bp., 
Janus/Gondolat, 2003, 15. (Orbis Universitatis. Irodalomtudomány))
481 DE MAN, Paul, A temporalitás retorikája, ford. BECK András = Az irodalom elméletei 1., szerk. THOMKA Beáta, 
Pécs, Jelenkor Kiadó, 1996, 41.
482 Egyiptomban a szikomorfát szent faként tisztelték, belőle készült a fáraók koporsója, s az egyiptomi mitológia 
szerint szikomorfa koporsóba temették Osirist is. Kérdéses azonban számomra, hogy a vers szándéka szerint 
mennyire  lenne  indokolt  játékba  hozni  ezt  a  (szintén  kereszténység  előtti)  narratívát  az  értelmezés  során. 
Pontosabban arról van szó, hogy a vers a szikomorfa említése mellett semmi egyéb utalást nem tartalmaz, ami 
alapján például a fekete férfit és a szőke texasi lányt mint Osiris és Isis alakmásait azonosíthatnánk, vagy az 
istenek haláláról beszélhetnénk.
483 DÁVID Katalin, A teremtett világ misztériuma, i. m., 88.
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reflektál.”484 Az empirikus én és az irónia révén a vers nyelvi terében megképződő másik én 

konfrontációja Tűz költészetében is több esetben az őrültség képeivel  fejeződik ki.  Ennek 

poétikai hatása megmutatkozik nemcsak abban az általános befogadói tapasztalatban,  mely 

Tűz költői  nyelvének változását konstatálja, a beszédmód átalakulása,  a kódváltás egy-egy 

versben folyamatszerűen is megmutatkozik. A Clairflampolzithastcantos - mely már címében 

is  az  őrület  jelentésnélküli  beszédét  idézi  - szövegének  megalkotódásában  a  szavak 

kontextuális  jelentéseinek  interferenciájából  létrejövő  szövegjelentésre  számító  befogadói 

stratégiát  a  fosztóképzős  szóalakok  hangzásbeli  összecsengése  által  motivált 

szövegszerveződési konstrukció építi le, viszi zsákutcába, úgy, hogy a versmondat végül egy 

teljesen értelem nélküli lezárásban végződik:

Lét és halál közt lebegünk ragacsos félálomban szüntelenül,

színtelenül, szagtalanul, íztelenül, hangtalanul, dícstelenül, magtalanul,

vágytalanul, fesztelenül, nesztelenül, meztelenül, esztelenül, elenül, enül,

nül, ül, lllll…

Az új költői periódus verseiben az én elveszett integritásának visszanyerésére tett kísérlet, a 

másik én keresése a skizofrénia képzetével kapcsolódik össze, s azáltal, hogy az öngyilkosság 

énpusztító mechanizmusával is együtt jár, az egység visszanyerésének lehetetlenségéről tesz 

tanúságot:

Ma találkoztam a szakácsokkal és a pincérekkel, egy orvossal a műtőben,

tíz nővérrel a folyosókon, újságárusokkal a sarkon, tengerészekkel a

korzón és a mellékutcák zugaiban, mindenkivel, mindenkivel, csak maga-

mat nem találtam: sem a földön, sem az égben. Egy felhőkarcoló alatt

megálltam szótlanul s fölnéztem reménykedve, hátha a huszadik emelet-

ről leveti magát valaki, s az a valaki én leszek: kitárom két karom és

elkapom és elfutok vele valami nagy magányba, hol ketten leszünk csak:

én, meg én. Nehogy valaki azt higgye, ez a vers csak álom, ünnepélyesen 

kijelentem: okirat ez a költemény! Pecsétje fönn a nap. Kelt szeptember

harmadikán ezerkilencszázhatvannyolcban, San Diegóban, pálmák alatt

a sós tengeri szélben. Aláírás (alig olvasható) tűz tamás.

484 DE MAN, Paul, A temporalitás retorikája, i. m., 43.

181



A vers zárlatában megjelenő empirikus énre történő utalás a költemény életrajzi kontextusát 

kollázsszerűen485 építi  be a vers fiktív  világába,  s  ennek köszönhetően azzal  az avantgárd 

törekvéssel kerül párhuzamba, mely relativizálni igyekszik a valóság és a műalkotás világa 

közt húzódó határokat  (a vers műfaji  önmeghatározása például:  okirat).  A kollázstechnika 

alkalmazása  megjelenik  Tűz  olyan  későbbi  költeményeiben  is,  melyeknek  tropologikus 

szervező elve szintén a skizofrénia (Skizo-karnevál a földalattin). A történelem, az életrajzi 

múlt (például a gyermekkor vagy a háborús emlékek) és az empirikus én személyes jelenének 

szövegei olyan szimultán módon íródnak be a versszövegekbe, hogy a Tűz Tamás életrajzát 

apró  részletekig  nem  ismerő  mai  olvasó  számára  vagy  fel  nem  ismert  utalások  vagy 

megfejthetetlen  rejtvények  maradnak,  tovább  fokozva  a  szövegek  enigmatikusságát.  Ilyen 

idézetekkel teliszőtt szövegkollázs a Legeldorádóbb is, melyben a gyermekkorra, a festő apára 

való  utalás  mellett  („egy főtt  gyaur  kinek  az  apja  még  falat  pingált  sublótot  mázolt  és  / 

cégtáblát  művészkedett  PEMETE  PÁL  ÉS  FIAI  VEGYESKERESKEDÉS”)  található 

személynév,  filmcím,  az angol  himnusz  egy sora és más  „idegen” szövegek,  hasonlóan a 

Skizo-karnevál a földalattin állomásneveihez.

***

(Hagyomány és korszerűség) Tűz Tamás hatvanas-hetvenes években született versei 

már túlvannak azon a későmodern lírai tapasztalaton, mely a lírai én önmegnyilvánításának 

lehetetlenségét  a  szubjektum  fenyegetett  integritásának  antropológiai  tapasztalata  alapján 

artikulálta.486 A  pályakezdő  költészetében  kifejezett  egyén-természet-Isten  egységére 

alapozott  édeni  harmóniának  az  elvesztése  a  középső  költői  periódusban  egy  olyan 

neoavantgárd  líranyelvet  eredményezett,  mely  a  szubjektum  dezintegrációját  azáltal  teszi 

olvashatóvá,  hogy  a  megváltozott  világtapasztalattal  szemben  az  átörökített  kulturális  és 

személyes  kódok használhatatlanságáról  tesz  tanúságot.  Az utolsó  pályaszakasz  költészete 

ezután oly módon tesz kísérlet az elvesztett integritás visszanyerésére, hogy noha a zárt költői 

formák visszatérése látszólag az első periódus nyelvhasználatát  idézi,  a versek megőrzik a 

korábbi korszak poétikai  tapasztalatait,  mivel  nem az én egységének visszaszerzett  idilljét 

485 A többek között a szürrealistákra is jellemző, festészetből származó kollázst Louis Aragon a következőképpen 
határozza meg: „A piktúrában a való világból vett tárgy vagy anyag beépítését jelenti, s ezzel a kép, vagyis az 
utánzott világ teljes egészében kérdésessé válik. A kollázs azt jelenti, hogy a festő elismerte, hogy van, ami 
utánozhatatlan, s olyan festészeti eljárás kiindulási pontja, amelytől kezdve a piktor nem akar többé utánozni. 
Egy  újságcím,  egy  falragasz,  egy  gyufásdoboz,  akármi…  A  kollázs  alkalmazása  a  festő  bizonyos 
kétségbeesésére vall, amely egyúttal a világ átértékelésével jár.” (ARAGON, Louis,  A kollázs, ford. BAJOMI LÁZÁR 
Endre, Corvina Kiadó, é. n. [1969], 72.)
486 Vö. KULCSÁR SZABÓ Ernő,  A vers hangja és tekintete. A humán jelenlét felfüggesztése a kései József Attila  
költészetében, Vigilia, 2006/1, 37-45.
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tematizálják, hanem a szubjektum viszonylagos stabilitását a megszólított másikkal szemben 

érik le.

Az aposztrofikus  retorizáltság  tehát  meghatározó  karakterjegyévé  válik  Tűz  utolsó 

költői periódusának, s ezzel a költő a versek poétikai terében a nyelv énteremtő potenciálját 

hozza sajátos módon játékba, „[a] hang és a beszélő stabilitását ugyanis csak a grammatika 

őrizheti  meg,  a  self  voltaképpen  nem más,  mint  a  személyesség  formája,  a  személyesség 

grammatikája.”487 Az aposztrofikus pozíció tehát eredendő retorikusságánál fogva egy olyan 

interszubjektív viszonyt  feltételez,  melyben a megszólaló énnel szemben mindig ott  van a 

megszólított  másik,  s  az  így  kialakuló  én-te  viszony nemcsak  konstitutív  részévé  válik  a 

versvilágnak, de „az én belső tartalmai […] a megszólításon keresztül egy viszonyban, egy 

viszony tükrében történő olvasatban formálódnak.”488 Ebből következően az értelmezés során 

döntő  jelentőségű  kérdéssé  válik,  hogy  ki  is  az  a  másik,  akihez  az  én  odafordul,  akit  a 

megszólítás révén önmagának társként teremt, s akivel szemben, vagy akivel együtt önmagát 

és a világot újrateremti:

együtt alakítjuk át a várost az utcát

együtt építjük föl alkotó elemeiből

lerombolt édenünket

(Angyal mond ki csak félig)

Szakolczay  Lajos  olvasatában  ez  a  másik  lehet  az  anya,  a  szerető,  egy  barát,  a 

gyermekkori én, a magányra vágyó felnőtt489 vagy egy angyal, viszont a kapcsolat (kimondva 

vagy  kimondatlanul)  a  Harmadikkal  való,  a  személyes  létet  átlényegítő  misztikus 

találkozásban teljesedhet ki:

Azonosulhatunk-e mi ketten egy napon egymással

s azzal a harmadikkal?

(…)

Az oldalösvényen egyre közelebb nyomul
487 BÓKAY Antal, A líra öndekonstrukciója. A líra mint a belső kódolásának stratégiája = Keresztez(őd)ések, i. m., 
74.
488 Vö. Uo.
489 SZAKOLCZAY Lajos,  Tűz Tamás költészete =  TŰZ Tamás,  Hét  sóhaj a  hegyen.  Válogatott  versek,  Magvető 
Kiadó, 1987, 11.
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az a titokzatos Harmadik is, egek-földek-vizek

futóbolondja.

Nincs kézigránát a kezében,

mert keze sincs – ne félj!

Ne szuszogj, ne verd le a hamut!

Még testszerű vagy, de már nem egészen.

Ugyan ki tudna megölni?

Beszédes szemed belebújtat a kiismerhetetlen,

Kondor árnyakba, ködökbe.

(Scarboro-i elégiák. Első elégia)

A versek értelmezését  a misztikus  hagyománytörténésbe beállító  olvasatok bizonyos  fokig 

képesek rögzíteni a másik kilétét,  s ezzel együtt  az én versbeli pozíciójának stabilitását.  S 

éppen azon a ponton történik ez meg, amely egyébként a katolikus líra történetének tükrében 

a legnagyobb újításnak tűnik Tűz költészetében: a nő és a testiség versbeli megjelenítésében. 

„A  költemény  a  testiség  igenlése,  az  érzékek  csodájának  dicsérete,  amelyben  s  amellyel 

valódi otthont adhatunk Istennek. A test valódi rendeltetése tehát az, hogy élő szentségtartó 

legyen,  örökös  készenlétben.”  –  írja  Kemenes  Géfin  a  Mysterium  carnale elemzése 

kapcsán.490 Ő a misztikus szöveghagyomány elemzésében az Énekek énekéig nyúlik vissza, s 

joggal jegyzi  meg, hogy  Angyal mond ki csak félig-ciklus 20. verse az ószövetségi könyv 

nászdalait  idézi.  A  Mint  a  pásztor című  versben pedig  szó  szerinti  utalást  is  találhatunk 

Salamon és Sulamit nászára:

Hol vagy

melegíts föl napéved tavaszával

pulóvered vagyok

s mintha padlásszobában ülnék

albérletben

újságpapír a lepedőm

festékszagon hajózom

szulamit gödölyém gyere már

490 KEMENES GÉFIN László, Halálos szójáték, i. m., 55.
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Tűz Tamás lírája mindazonáltal egyértelműen túl is lép a jegyesmisztika, az  Énekek  

énekének hagyományos allegorikus értelmezésén.491 Mert noha a férfi és nő kapcsolata, a testi 

eggyé válás az ő verseiben is értelmezhető egy magasabb szintű misztikus egyesülés felé, az 

Istennek a  lélekbe  történő befogadása  felé  vezető  útként,  misztikus  verseinek  újszerűsége 

mégis éppen az, hogy az allegorikus értelmezés helyett, mely – mint ahogy azt Sík Sándor 

korai  misztikus  ciklusának  elemzése  során  is  láthattuk  –  a  testi  vonatkozásokat  minden 

esetben misztikus szinten metaforizálja, Tűznél a testiség realitása sohasem függesztődik fel 

egyértelműen, a versszöveg jelentése ezért egy valóságosként elgondolt szerelmi aktus és az 

unio mistica között ingadozik. A versszövegek tehát az értelmezői jelentésadásnak egy olyan 

mértékű szabadságát teszik lehetővé, hogy – szemben Kemenes Géfin értelmezésével – a nő 

nem feltétlenül válik kizárólag „misztikus object”-té, a befogadó számára ugyanis akár végig 

megmaradhat „sex object”-nek492. A jegyesmisztikával való szakítás mutatkozik meg például 

abban,  hogy a  nőnemű másik  sohasem közvetlenül  magára  a  lírai  énre  vonatkozik,  így a 

vőlegény  sem  azonosítható  az  Istennel.  Misztikus  szemszögből  nézve  a  Tűz-versekben 

kialakuló  én-te  viszony  sokkal  inkább  az  én  megkettőződésének,493 animus  és  anima 

kettőségének az alakzataként olvasható, s ezáltal azon a ponton teszi lehetővé az elvesztett 

éden visszaszerzését, ahol a kiűzetés megtörtént: az ember bűnbeesésén, bűnösségtudatán és 

megtisztulásán  keresztül.  A  bűn  tehát  maga  az  ősbűn,  a  megtisztulás  pedig  a  megváltó 

kereszthalála, ez a két üdvtörténeti esemény vetítődik rá a szubjektum személyes sorsára, s 

ezek rajzolják ki eszkatologikus létperspektívájának horizontját.

***

(Erotikum  és  passió)  Ez  a  költői  létszemlélet,  mely  a  hetvenes  évek  közepe  óta 

formálódott Tűz költészetében a nyolcvanas évek elejére egy új költői nyelv, egy új „végső 

szótár”  kidolgozásához  vezetett:  „A  nyelv,  amely  alkalmas  volt  évtizedeken  keresztül  a 

491 „Vallani akar belső látomásairól, Istennel, transzcendenssel megélt belső viharairól, s hirtelen rájön a maga 
emberi, eredendő kicsiségére. Ezen a ponton születik meg a csoda: a kölcsönös egység, a Hatalmas és a kicsi 
találkozása és egymásra hatása.  Néha »cserélődnek«. Személyiségük átadása és a befogadása a másik által mint 
lázas, szerelmi élmény hevül, akár a misztikusoké. Nem a misztikus nyelvével, hanem a tapasztalatával. Mert 
Tűz Tamás nyelve mindig megmarad konkrétnak, néha fájón őszintének, de amit kimond, az már a lélek által 
transzformált világ [.]” (SIMÁNDI Ágnes, Tűz Tamás Krisztus-élménye, Szivárvány, 1992/2, 7.)
492 Lényegében így értelmezi Zalán Tibor a  Summa creativa-ciklus verseit,  noha a versek jelentéshorizontját 
immanencia és transzcendencia kettős perspektívájában, a földi és az égi konfrontációjában látja kirajzolhatónak. 
Mindazonáltal a Tűz-recepció egyik fontos megállapítását is ennek összefüggésében fogalmazza meg Zalán. Azt, 
hogy mit tud kezdeni a testiséget a maga konkrét vagy stilizált valóságában megjelenítő versekkel az a befogadó, 
aki  tisztában  van  azzal  az  életrajzi  ténnyel,  hogy  a  költő  pap  volt:  „Test  és  lélek,  földi  öröm  és  isteni 
elemelkedettség küzdelmének lehetünk itt tanúi, amikor a föld lehúz és emel az ég – az ember lába a porban, 
arca az isteni fényben merül el. A dilemma összetett, s még tovább bonyolítja az az életrajzi tény, hogy a szerző, 
a  lírai  hősnek  mintaképként  felmerülő  alak,  idősödő  férfi  és  –  pap.”  (ZALÁN Tibor,  Egy  szerelem 
rekonstruálására tett bátortalan kísérlet, Szivárvány, 1993/3, 98.)
493 Vö.: SZAKOLCZAY Lajos, Tűz Tamás költészete, i. m., 11.
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gondolatiság közvetítésére, most csődöt mondani látszik. […] Új nyelv kialakítása azonban 

éppen  a  teljes  érzelmi  lekötöttség  miatt  –  mely  időlegesen  eltávolítja  a  szellemitől  – 

lehetetlen. […] Itt kapcsolódik a dilemmához a keresztény gondolkodás és a szerelmi átélés, a 

szenvedély összebékítésének kísérlete,  a kísérlet lehetetlensége,  mely természetesen ajánlja 

feloldásként  a  szenvedést.”  –  írja  Zalán  Tibor.494 A  költői  kifejezésnek  ebben  a  paradox 

szituációjában kiútként kínálkozó „szenvedés”, a Krisztussal való együtt-szenvedés lesz. Ezért 

lehetnek  utolsó  költői  korszakának  legjelentősebb,  s  egyben  emblematikus  darabjai  a 

keresztút  evangéliumi-liturgikus  eseményét  feldolgozó  versei,  a  Keresztút  

(magánhasználatra) és az Amoris via Dolorosa. Ezek közül is elsősorban az utóbbi, hisz amíg 

a  Keresztút kettős  nézőpontból  szemléli  ugyan  az  üdvtörténet  centrális  eseményét  (ami 

egyrészt  a  stációk  külső  nézőpontból  való  leírását,  másrészt  a  szemlélő  én  önreflexióját 

jelenti), addig Amoris via Dolorosa a keresztutat rejtettebb utalások révén jeleníti meg, s férfi 

és  nő  viszonyában  a  bűnösség  egzisztenciális  alapjáról495 teremti,  éli  újra  a  nagypénteki 

történéseket. Így ez az a versciklus, mely amellett, hogy a keresztút tizennégyes tagoltságát és 

a szonett műformájának sajátosságát kihasználva az utolsó periódus formaérzékenységének is 

kitűnő példáját adja, a költői világkép szintézisének is tekinthető.496

A  Keresztút  szonettkoszorúja tehát két centrum körül szerveződik, melyek közül az 

egyik  középpont  az  evangéliumok  megjelenített,  s  a  keresztút  liturgikus  cselekményében 

újraélt krisztusi  szenvedéstörténet,  pontosabban maga Krisztus  személye,  a  másik  pedig a 

passió liturgikus eseményét átélő, meditáló lírai én. Ez a kétközpontúság határozza meg a vers 

világának  szerveződését:  a  halára  ítélt,  az  egész  emberiség  bűnét  magára  vevő,  szenvedő 

isteni Logosz, aki némaságában tárja fel Isten végtelen dicsőségét, és a nyelvet kereső, s azt a 

bűnvallomás és az imádság szavaiban megtaláló ember kettőségét:

494 ZALÁN Tibor, Egy szerelem rekonstruálására tett bátortalan kísérlet, i. m., 101.
495 A bűnös-lét sajátos jelentőséget kap Heidegger Lét és időjében a lét faktikus hermeneutikája kapcsán is, hisz a 
lelkiismeret  fogalmának  analízise  során  Heidegger  is  fontos  szerepet  szán  ennek  az  egzisztenciális 
meghatározottságnak,  amikor  a  jelenvalólét  akárkibe  való  szétszóródottságából,  az  akárki-önmagából  az 
Önmagához  való eljutását  a  bűnös-lét  felismeréséhez,  a  lelkiismeret  hangjának  meghallásához  köti.  (Martin 
HEIDEGGER,  Lét és idő,  i. m., 310-313.)  Ez a heideggeri sémát tehát  - bizonyos értelemben  - akár Tűz Tamás 
pályafordulatainak az értelmezésére is alkalmazhatnánk.
496 Tűz Tamás tehát  hasonló költői  kísérletre  vállalkozott,  mint három évtizeddel  korábban egykori  mestere, 
Harsányi Lajos. (Vö.: CS. VARGA ISTVÁN, Harsányi Lajos költészetéről = CS. V. I., Szent művészet II., i. m., 176.)
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Feszült és késhegyre menő csend,

süket és átkiálthatatlan.

Mindenki tudja, hogy csak Ő a szent,

Kiben a Szó világra pattant.

Pilátus szűköl, kezét mossa,

törülközik a FESZÍTSD MEG-ben,

míg a derengő oszlopokra

a Kereszt sötét árnya lebben.

Ott állok én is, már előre,

bűneim méltán képviselnek.

Kiáltanék, de nincs még nyelvem.

Csak bámulok a hideg kőre,

szemem az égre s földre dermed:

hová kellene térdepelnem?

Az önmagát kiüresítő Ige és az ember eggyé válása tehát a Keresztút tanúsága szerint is csak a 

bűnösség megvallásán, az eredendő bűnös-lét fel- és beismerésén keresztül lehetséges.

Első olvasásra úgy tűnhet,  hogy ehhez hasonlóan két centrum köré szerveződik az 

Amoris via Dolorosa című szonettkoszorú is, hisz a címben is sejtetett ellentét az agónia és 

szerelmi  vágy,  bűnösség  és  megváltás  szembeállítására  épül.  A ciklus  alaposabb  olvasata 

azonban világossá teszi,  hogy valójában három (vagy négy)  történet  montázsáról  van szó, 

melyek közül az első a bűnbeesés-történet, a második a passió, a harmadik pedig a lírai én 

személyes jelenében lejátszódó szerelmi aktus. Az én önértelmezési lehetősége tehát a ciklus 

kezdő darabjában három irányból határozódik meg, azaz más szemszögből nézve: háromfelé 

szóródik szét:

Pilátus módjára mossa két kezét

a láthatatlan álmos ítélőszék

ketten vagyunk tetőtől talpig pőrék

dél van ezer aranyszilánk az ég

tegnap este parázsba hullt elem

testünk kristály szimmetriába olvadt

kerekre álmodtuk a sárga holdat

sovány arcodba hullt hosszú selyem
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hajad melled is kissé eltakarva

édeni Éva az angyal előtt

bebújtál lázasan a hűs avarba

remegsz most is csak nem az ítélettől?

Véred zúgása már vérembe nőtt

A haláltól se félj szólítlak kelj föl

Az édenből  való  kiűzetés  utáni  események  („nem megmondtam,  hagyjuk  el  ezt  a  tájat  / 

vérszomjas  vércsék,  sólymok  és  sasok /  iszonyú  szárnyuk  aratásba  fog”;  illetve:  „hátunk 

mögött a ködbe vesző Kert áll / nincs már szelíd oroszlán csak vadállat / a bárány is megijedt 

elszaladt / vadakká változtunk egy perc alatt”), a passió tizennégy állomására történő képletes 

vagy konkrét  utalások és  a  szerelmi  aktus  eseményei  kölcsönösen értelmezik  egymást.  A 

Genezis  bűnbeesés-történetének  és  a  passiónak  a  tipológikus  összefüggései  a  korai 

kereszténység  óta  ismertek,  s  éppen  ennek  az  értelmezéstörténetnek  az  összefüggésében 

lesznek a versek központi motívumai a kert és a fa.

A kert  mint  édenkert  a  bűnbeesés  előtti  tökéletes,  teremtett  létállapot  helyszíne  és 

motívuma, s a kert mint a „Kidron-patakon túli” (Jn 18,1) Getszemáni kert az Olajfák hegyén 

Jézus elfogatásának helyszíne. A fa az élet fája, mely az édenkert közepén állt, s melyről az 

emberpár a bűnbeesés után már nem tudott szakítani. A bűnbeesés Northrop Frye nyomán 

értelmezhető  alászállásként  a  természet  ciklikus  változásaiba,497 azaz  a  halálban  végződő 

szenvedésteli életbe, s a mezítelenség felismerésén keresztül magába a nemiségbe is. Az élet 

fája – szintén Frye nyomán –  axis mundi is, az eget a földdel és az alvilággal vertikálisan 

összekötő világtengely, csakúgy mint a Golgotán álló keresztfa,498 melyből az örök élet fakad. 

De a kert (és bizonyos fokig a fa) biblikus szimbolikáján keresztül kapcsolható be a harmadik, 

misztikus-erotikus szólam is a vers hangzásába. A két biblia textus között ott van ugyanis az 

Énekek éneke,  melynek nászdalaiban a jegyespárra  vonatkoztatva szintén megtalálhatjuk a 

kert („Elzárt kert vagy, mátkám, húgom, elzárt kert,  lepecsételt forrás.” (Én 4,12)) és a fa 

(„Mint az almafa az erdő fái között, olyan a kedvesem az ifjak között: árnyékában kívánok én 

497 FRYE, Northrop, Az Ige hatalma, i. m., 333.
498 A keresztfának az axis mundiként való értelmezését támasztják alá azok a teológiai interpretációk is, melyek 
Jézus megváltó kereszthalálában kozmikus eseményt látnak. (BALTHASAR, Hans Urs von, A három nap teológiája.  
Msyterium Paschale,  i. m.) Ez az értelmezés már megjelenik a korai kereszténységben is. Pszeudo-Hippolitosz 
húsvéti  homílijában  például  a  következőket  írja:  „E fáról  táplálkozom az  örök életre,  […] belegyökerezem 
gyökereibe, ágaival együtt nyújtózom ki […]. E mérhetetlen fa a földről egészen az égis növekedett. Halhatatlan 
hajtás,  ott  magasodik  középütt  ég  és  föld  között.  A  mindenség  szilárd  támasztási  pontja,  mindenek 
nyugvópontja, alapja a földkerekségnek, a kozmikus tengelypont ez.” (idézi BALTHASAR, Hans Urs von, A három 
nap teológiája, i. m., 51.)
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megtelepedni, és gyümölcse édes az ínyemnek.” (Én 2,3)) motívumát is. Amellett tehát, hogy 

az Énekek énekének mint bölcsességi könyvnek az allegorikus értelmezései a reális testiséget 

felfüggesztve  a  férfi-nő  kapcsolatot  Krisztus  és  a  hívők  közösségének  hierogámiájaként 

értelmezte,  a  szöveg  a  misztikus  irodalmi  hagyományban  újraértelmezve  is  megőrizte  a 

nemiség kifejezésének a frazeológiáját. S éppen ezen a ponton ragadható meg az Amoris via  

Dolorosa  újszerűsége a katolikus líra összefüggésében, hisz Tűz a valláserkölcsi korlátokat 

átlépve  a  testiség  nyílt  bemutatásával  („öled  mintha  egyre  mélyebbre  hína  /  gerincemet 

átkulcsoló satu”) újította meg a misztika szókészletét, s ezáltal azzal a kortárs egzegézissel 

került párhuzamba, mely az Énekek énekének szubverzív nyelvet tulajdonítva az allegorikus 

értelmezéssel szemben a megszokott intézményeket támadó eleve erotikus jelentéstartalmakat 

helyezi  előtérbe:  „A  költő/költőnő  bevallva-bevallatlanul,  akár  ellentétek  és  irónia 

formájában, de végül is egy erotikus világegyetemet jelenít meg.”499

A  fenti  és  a  lenti  világot  összekötő  axis  mundi a  különböző  bibliai  és  profán 

történetekben összekapcsolódik az alászállás és a felemelkedés képzeteivel, s azok motivikus 

kifejezésével. Ennek a mitologikus térbeliség-metaforikának a szövegterét tágítják ki azok az 

antik mitológiai utalások, melyek mintegy negyedik szólamként íródnak be a versbe:

Lábujjhegyen jön izzik gyöngyfoga

szellővel illanó Persephonének

Zeusz csak ásít nem segítenének

ha földre ver a villámok sora

Persephoné Hádésznak, az alvilág urának a felesége, aki az év egyik felét a holtak, a másikat 

az  élők  világában  töltheti,  s  így  sorsában  is  kifejezi  a  természet,  élet  és  halál  ciklikus 

változását.  Hasonlóan  alászállás-motívumként500 értelmezhető  a  Botticelli  Aphrodité-képét 

idéző 10. szonett zárása is:

Kagylóban állsz s ha Sandro Botticelli

meglátna szólna ECCO fejedelmi

aztán a víz elönti öledet

499 LACOQUE, André, Sulamit. Énekek éneke, i. m., 472-473.
500 Frye szerint „[a] felemelkedés leggyakoribb képei a létra, a hegy, a torony és a fa; az alászállásé pedig a 
barlang és a vízbe merülés.” (FRYE, Northrop, Az Ige hatalma, i. m., 196.)
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Az  említett  bibliai  szövegek  esetében  szintén  megfigyelhetők  a  Frye  által  említett 

felemelkedés-alászállás motívumai, s ez teremt egyfajta szövegközi viszonyt is, amennyiben 

az  első  emberpár  bűnbeesését  mint  alászállást  értelmezzük,  melyet  Krisztus,  az  új  Ádám 

keresztre  emelése  hoz  helyre.  Az  alászállás-felemelkedés  kettősége  megfigyelhető  a 

megváltás  teológiai  interpretációjában  is:  az  önmagát  kiüresítő,  a  kereszthalállal  a  holtak 

országába alászálló, s onnan az Atyához felemelkedő Fiú történetében, s ez határozza meg a 

ciklus  zárásának  tropologikus  szerkezetét  is:  egyrészt  a  sírba  tétel  mint  alászállás 

(„megtisztulunk a halál kővedrében”) és a hegy mint az felemelkedés motívumaiban:

Hóreb hegyére rásuhan a csillag-

horgolta aranyszálú szemfedő

a csipkebokor árnya egyre nő

alszunk a kő zenéje egyberingat501

Az  Amoris  via  Dolorosában  a  lírai  én  azonosulása  a  szenvedő  Krisztussal  a 

Keresztúthoz hasonlóan a bűnösségen keresztül történik, csakhogy az  Amosrisban ez nem a 

nyelvnélküliségből a vallomás és az imádság szavainak megtalálásában történik meg, hanem 

az  imitatio Christiben, ami itt a bűnbe való belemerülésen keresztül megy végbe, abban az 

értelemben, ahogy Jézus nagycsütörtök este a Getszemáni kertben együtt szenvedett minden 

bűnössel.502 Tűz Tamás szonettkoszorújának misztikus interpretációja tehát az unio misticát a 

halálban való egységben valósítja meg, a Krisztussal való com-passio révén, „[a] hit tartalma 

ugyanis az, hogy a bűnös mint bűnös ott függ Krisztus keresztjén, valóságos módon és nem 

valamiféle homályos reprezentáció tárgyaként; ennélfogva Krisztus »az én bűnös halálomat 

halja«, míg én a halálban tulajdon önmagamon túl elnyerem Isten szeretetének életét.”503 Az 

így létrejövő misztikus egység viszont már nemcsak a lírai  én és a megszólított  (nőnemű) 

másik  egyesülését  jelenti,  mivel  amellett,  hogy  az  én  és  a  te  egyértelmű 

megkülönböztethetősége  a  ciklus  végére  kérdésessé  válik,  ebbe  a  kettős  viszonyba 

végérvényesen belép a Harmadik is:

501 Hóreb hegye és a csipkebokor itt a mózesi történetre (Kiv 3,1-20), az Istennel való találkozásra s a misztikus 
hagyomány felől a küldetésre vagy Isten nevének kinyilatkoztatására történő utalásként is értelmezhető.
502 Vö. BALTHASAR, Hans Urs von, A három nap teológiája, i. m., 92.
503 I. m., 122.
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Levétetünk hajad az éjbe vész

ölembe roskadó halott arámnak

csönd lesz a szél suhogtatja fákat

lezárult pillád árnya is nehéz

öledbe veszel engem is merev

testem miből a lélek már kipergett

holtomban is csak érted didergek

***

(Konklúziók helyett) Az Amoris via Dolorosa elemzése megmutatta tehát, hogy az én-

te viszony misztikus irodalmi hagyomány felől való értelmezése stabilizálni tudja az egyes 

versekben  más-más  alakban  megjelenő  kapcsolatot.  Ez  viszont  nem  jelenti  azt,  hogy  az 

aposztrofikusság  minden  esetben  egy  misztikus  kontextusban  válna  olvashatóvá.  A  kései 

versek között, melyeket Simándi Ágnes a költő halála után  A szív jogán  címmel publikált, 

találunk olyan műveket, melyekben az életrajzi, empirikus én szólíttatik meg: „kicsinyhitű és 

hideg szívű / öregkorodra magányos / itt a kopernikuszi fordulat / csak más csomagolásban 

hidd  el  szegény  papocska”  (Csak  buborék).  Az  aposztrofikus  beszédmódban  rejlő 

lehetőségeket viszont a Már csak egy hajszál című vers aknázza ki, amelynek megszólítottja 

egy olyan implikált  olvasó, aki a vers társalkotójává válik annak révén, hogy a költő által 

üresen hagyott szövegtér kitöltését a versszöveg a befogadó feladataként határozza meg:

Macondo, távoli vonatfütty… (itt egy kis

iskolás dolog következik: csak ki kell egészí-

tened a mondatot a pontokkal jelzett hiány helyén.

Jó a memóriád. Sok szerencsét!)

Nem több-e az élet az …..nél?

Nem több-e a test a ….nál?

Nézzétek az égi …kat:

Nem vetnek nem aratnak, csűrökbe sem …nek…

aztán jönnek a mezők liliomai és Salamon minden

pompája, meg a mezei virág, mi ma virul, holnap

meg …be dobják. Keressétek tehát az …át,

ne aggódjatok a holnap miatt. Elég a napnak a 

maga ….a.
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A befogadó kreativitását itt tehát nem a költői intenció vagy a szöveg szándéka korlátozza, 

hanem a  hiányos  bibliai  idézetek,  melyek  teljessé  tétele  - mintegy  iskolai  példaként  - a 

memória feladata, s így a vers végül is az irodalmi mű befogadásának ironikus paródiájává 

válik, s ezáltal világossá teszi, hogy minden irodalmi alkotás létmódja végső soron már létező 

szövegek függvénye.

„[A] vallásos alkotóelem megjelenik mint a paradoxon elfogadása is – nevezetesen, 

hogy az Istennel való közösség is a rabság egy formája: a vallásos költő nem létezhet Rajta 

kívül. Van egy jellemző kétértelműség is Tűz költészetében: feltehetjük a kérdést, vajon az 

erotikus elem néhány versében (különösen az 1976 óta megjelent köteteiben) a testiség vagy a 

lelki vágyakozás kifejezése-e. A legvalószínűbb, hogy mindkettő, ami azt jelzi, hogy Tűz nem 

elsődlegesen,  vagy  tipikusan  papos  költő.  És  nem  is  moralista,  mint  ahogy  korai  költői 

példaképei,  a  magyar  katolikus  papköltők  korábbi  nemzedéke  (úgy mint  Harsányi  Lajos, 

Mécs László vagy Sík Sándor).” – írja Bisztray György.504 S noha kétségtelen,  hogy Tűz 

Tamást nem lehet „papos” vagy iskolásan moralizáló költőnek nevezni, költészete mégsem 

jelent feltétlen szakítást a katolikus költői hagyománnyal. Ha általában igen radikálisnak is 

mutatkozott  ennek  hagyománynak  a  megújításában,  mégis  egy  olyan  korszerű  költői 

beszédmódot  s  újszerű  versvilágot  alakított  ki,  melyen  keresztül  a  magyar  katolikus 

szellemiségű líra újra beemelhető lehet a magyar irodalmi kánonba, s Pilinszky hatástörténeti 

produktivitásától  függetlenül  is  a  modernitás  figyelemre  méltó  alakzatává  válhat.  Az  ún. 

katolikus líra  alakulástörténete  ezáltal  olyan  ívet rajzolna ki,  mely a katolikus költők első 

nemzedéke,  elsősorban  Sík  teoretikus  reflexióinak  köszönhetően  túllépett  a  szűken 

értelmezett  felekezetiség  határain,  majd  a  későbbi  évtizedekben  egy  olyan  nyitott  költői 

világot  hozott  létre,  mely  szabadon  integrálni  tudta  a  világirodalom  legkorszerűbb  lírai 

kezdeményeit is.

504 BISZTRAY, George, Hungarian-Canadian Literature, i. m., 28-29.

192



Felhasznált irodalom

ÁCS Pál, Katolikus irodalom és kultúra a reformáció századában, Vigilia, 1999/5, 360-374.

ÁGOSTON, Szent, A keresztény tanításról, ford.  VÁROSI István,  BÖRÖCZKI Tamás, Bp., Paulus 

Hungarus – Kairosz Kiadó, é. n. [2001].

ÁGOSTON, Szent, A Teremtés könyvének szószerinti értelmezése. Tizenkettedik könyv, ford. 

HEIDL György = Szent Ágoston misztikája I., szerk. HEIDL György, Bp., Paulus Hungarus 

– Kairosz Kiadó, 2004, 41-120.

ÁGOSTON, Szent, Vallomások = Szent Ágoston misztikája I., i. m., 121-189.

AQUINÓI Szent Tamás,  Summa theologiae / A teológia foglalata I/1.  és I/2.,  ford.  TUDÓS-

TAKÁCS János, Bp., Telosz Kiadó, 1994 és 1995.

ARAGON, Louis, A kollázs, ford. BAJOMI LÁZÁR Endre, Bp., Corvina Kiadó, é. n. [1969].

ARISZTOTELÉSZ, Poétika, ford. Sarkady János, Magyar Helikon, 1963.

AUSTIN, John L.,  Tetten ért szavak, ford.  PLÉH Csaba = Nyelv – kommunikáció  -  cselekvés, 

szerk. PLÉH Csaba, SÍKLAKI István, TERESTYÉNI Tamás, Bp., Osiris Kiadó, 2001, 29-42.

BABITS Mihály,  Amor sanctus = B. M.,  Esszék, tanulmányok 2, Szépirodalmi Kiadó, 1978, 

349-367.

BABITS Mihály, Az európai irodalom története, Auktor Könyvkiadó, é. n.

BABITS Mihály, Kettészakadt irodalom. Válasz Berzeviczy Albertnek, Nyugat 1927/7, április 

1., 527-539.

BABITS Mihály, Könyvről könyvre, Nyugat, 1933/9, május 1., 543-547.

BABITS Mihály, Könyvről könyvre, Nyugat, 1933/12, jún. 16., 685-689.

BABITS Mihály, Könyvről könyvre, Nyugat, 1933/17-18, szept. 1-16., 251-258.

BALÁZS Géza, Pázmány Péter nyelve és stílusa mint új diszkurzustípus = Pázmány Péter és 

kora,  szerk.  HARGITTAY Emil,  Piliscsaba,  Pázmány  Péter  Katolikus  Egyetem 

Bölcsészettudományi Kar, 2001, 333-341. (Pázmány Irodalmi Műhely – Tanulmányok 

2.)

BÁLINT György, Hajnali harangszó. Mécs László versei – Athenaeum, Nyugat, 1932/11, jún. 

1., 668-669.

von BALTHASAR, Hans Urs, A dicsőség felfénylése. Teológiai esztétika I. Az alak szemlélése, 

ford. GÖRFÖL tibor, Bp., Sík Sándor Kiadó, 2004.

von BALTHASAR,  Hans  Urs,  A három nap  teológiája.  Mysterium  Paschale,  ford.  GÖRFÖL 

Tibor, Bp., Osiris Kiadó, 2000.

193



BÉLÁDI Miklós (szerk.),  A magyar irodalom története 1945-1975 IV. Határon túli magyar  

irodalom, Bp., Akadémiai Kiadó, 1982.

BÉLÁDI Miklós, POMOGÁTS Béla, RÓNAY László, A nyugati magyar irodalom 1945 után, Bp., 

Gondolat Kiadó, 1986.

BELTING,  Hans,  Kép és kultusz.  A kép története  a művészet korszaka előtt,  ford.  SCHULCZ 

Katalin, Bp., Balassi Kiadó, 2000.

BENEY Zsuzsa,  Hogy  valljalak,  tagadjalak.  József  Attila  két  késői  versének  Isten-képe, 

Vigilia, 2005/4, 326-337.

BENEY Zsuzsa,  A köztes és a beteljesedett.  Weöres Sándor: Téli reggel, Vigilia, 2003/11, 

835-842.

BENDE József, A Vigila beszélgetése Vasadi Péterrel, Vigilia, 2002/9, 700-709.

BENKŐ Loránd (főszerk.),  KISS Lajos és  PAPP László (szerk.),  A magyar nyelv történelmi-

etimológiai szótára, II. kötet, Bp., Akadémiai Kiadó, 1970.

BENVENISTE,  Émile, Szubjektivitás  a  nyelvben,  ford.  Z.  VARGA Zoltán  =  A  posztmodern 

irodalomtudomány kialakulása,  Szöveggyűjtemény,  szerk.  BÓKAY Antal,  VILCSEK Béla, 

SZAMOSI Gertrúd, SÁRI László, Bp., Osiris Kiadó, 2002, 59-64.

BERGSON, Henri, A keresztény misztika, Vigilia, 1979/1, 31-35.

BERTENS, Hans,  A posztmodern Weltschaunung és kapcsolata a modernizmussal. Bevezető  

áttekintés, ford. KÁLMÁN C. György = A posztmodern irodalomtudomány kialakulása, i.  

m., 20-48.

BITSKEY István,  Retorika és etika Pázmány Péter prédikációiban = B. I.,  Virtus és religio 

Tanulmányok a régi magyar irodalmi műveltségről, Miskolc, Felsőmagyarország Kiadó, 

1999,172-184.

BITSKEY István, Vallás, közösség, régi magyar irodalom = B. I., Virtus és religio, i. m., 15-

32.

BISZTRAY, George,  Hungarian-Canadian Literature, Toronto, University of Toronto Press, 

1987.

BODNÁR György, A modernség én-felfogásai = B. GY., Jövő múlt időben, Bp., Balassi Kiadó, 

1998, 60-64.

BODNÁR György, Sík Sándor modernségfelfogása = B. GY., Jövő múlt időben, i. m., 422-428.

BÓKAY Antal, József Attila poétikái, Gondolat Kiadó, Bp., 2004.

BÓKAY Antal,  A líra  öndekonstrukciója.  A  líra  mint  a  belső  kódolásának  stratégiája = 

Keresztez(őd)ések.  Dekonstrukció,  retorika  és  megértés  a  mai  irodalomelméletben, 

194



szerk.  BÓKAY Antal  és  M. SÁNDORFI Edina,  Bp.,  Janus/Gondolat,  2003, 65-80.  (Orbis 

Universitatis. Irodalomtudomány)

BUBER, Martin, Én és Te, Bp., Európa Könyvkiadó, 1991.

BULTMANN,  Rudolf,  A  hermeneutika  problémája  =  Filozófiai  hermeneutika.  

Szöveggyűjtemény, felelős szerk.  MUNKÁCSY Gyula, szerk.  CSIKÓS Ella,  LAKATOS László, 

Bp., [ELTE], 1990, 91-114. (A Filozófiai Figyelő Kiskönyvtára 4.)

BULTMAN, Rudolf, Az Újszövetség teológiája, ford. KOCZÓ Pál, Bp., Osiris Kiadó, 1998.

BURCKHARDT,  Titus,  A  szakrális  művészet  lényegéről.  A  világvallások  tükrében,  ford. 

PALKOVICS Tibor, Bp., Articus Kiadó, 2000.

CADEGAN, Una M., US. Catholic Literature, http:// www.faithalivebooks.com/html/

recommend/recom_umc.html

CALVET, Jean,  A francia szellemi megújulás okai =  Új francia katolikus írók antológiája, 

szerk. ECKHARDT Sándor, Bp., Szent István Társulat, 1947.

Catholic  encyclopedia, http://www.newadvent.org/cethen/09328a.htm (Catholic  

encyclopedia, ed. C. G. Herbermann, E. A. Pace, C. B. Pallen, Th. J. Shanan, J. J. Wyne 

et  al.,  Robert  Appleton  Co.,  New  York,  1907-1918.  Az  elektronikus  változat 

szerkesztői: Mark Dittmann és Tim Drake)

CAYLEY,  David,  Northrop  FRYE beszél,  ford.  PÁSZTOR Péter  =  FRYE, Northrop,  A  Biblia  

igézetében. Esszé, prédikáció, interjú, Bp., Hermeneutikai Kutatóközpont, 1999, 65-87. 

(Hermeneutikai Füzetek 4.)

CZ. FARKAS Mária, A Mécs-epizód Párizsban, ItK, 1999/1-2, 215-220.

CZIGÁNY Lóránt,  A history of Hungarian Literature. From the erlieast  Times to the mid-

1970’s =  A  magyar  irodalom  története (CD  ROM),  Bp.,  Arcanum Adatbázis  Kft., 

[2003].

CSEKE Ákos,  Mit  jelent  egy  szöveget  megérteni?  Jegyzetek  a  középkor  hermeneutikai  

hagyományához, Vigilia, 2005/3, 236-245.

CSELÉNYI László,  Negyedvirágzás avagy van-e (volt-e, lesz-e) hát cseh/szlovákiai-felvidéki  

magyar irodalom?, Dunaszerdahely, Lilium Aurum, 2005, 11-15.

CS.  VARGA  István,  Ars  sacra  –  Szakrális  költészet =  CS.  V.  I.,  Szent  művészet  II.  

Tanulmányok  költészetünk  szakrális  vonulatából,  Székesfehérvár,  Magyarországért, 

Édes Hazánkért Kiadó, Xénia Könyvkiadó, 10-30.

CS. VARGA ISTVÁN,  Harsányi Lajos költészetéről =  CS. V.  I.,  Szent művészet II., i. m., 159-

178.

CS. VARGA István, Mécs László költészetéről = CS. V. I., Szent művészet II., i. m., 203-217.

195

http://www.newadvent.org/cethen/09328a.htm
http://www.faithalivebooks.com/html/


DÁVID Katalin, A teremtett világ misztériuma. Bibliai jelképek kézikönyve, Bp., Szent István 

Társulat, 2002.

DERRIDA, Jacques,  A filozófiában újabban meghonosodott apokaliptikus hangnemről, ford. 

ANGYALOSI Gergely =  DERRIDA, Jacques és KANT, Immanuel, Minden dolgok vége, Bp., 

Századvég Kiadó, 1993, 34-93. (Horror Metafisicae)

DOROMBY Károly,  A Rónay- jelenség = A hajós hazatérése, Rónay György emlékezete, Nap 

Kiadó, 2001, 118-124.

DERRIDA, Jacques, Az idegen kérdése: az idegentől jött, ford. BOROS János és ORBÁN Jolán = 

Az  Idegen.  Variációk  Simmeltő  Derridáig,  szerk.  BICZÓ Gábor,  Debrecen,  Csokonai 

Kiadó, 2004, 11-29. (Antropos)

EBELING, Gerhard, Isten és Szó, ford. LUKÁCS Ilona = E., G., Isten és Szó, Bp., Hermeneutikai 

Kutatóközpont, 1995, 37-71. (Hermeneutikai Füzetek 7.)

EBELING, Gerhard, Isten szava és a hermeneutika, ford. LUKÁCS Ilona = E. G., Isten és Szó, i.  

m., 9-35.

ECO, Umberto, Művészet és szépség a középkori esztétikában, ford. SZ. MÁRTON Ibolya, Bp., 

Európa Könyvkiadó, 2002.

EDWARDS, Michael, A keresztény poétika, ford. MAJOROSSY Imre Gábor és MÁRTONFFY Marcell 

= EDWARDS, Michael, De poetica Christiana,  Hermeneutikai Kutatóközpont, Bp., 1997, 

10-28. (Hermeneutikai Füzetek 14.,)

(e-l), Mécs László rehabilitálása, Élet és Irodalom, 1966. március 19., 6.

ELIADE, Mircea,  A szent és a profán. A vallási lényegről, ford. BERÉNYI Gábor, Bp., Európa 

Kiadó, 1987.

ELIADE, Mircea, Misztikus  születések.  Tanulmányok  néhány  beavatástípusról,  ford.  SALY 

Noémi, Bp., Európa Könyvkiadó, 1999.

EDSCHMID,  Kasimir,  Az  expresszionizmus  költőisége,  ford.  KOCZOGH Ákos  =  Az 

expresszionizmus, szerk. KOCZOGH Ákos, Bp., Gondolat Kiadó, 19672, 191-200.

ESTERHÁZY Péter, Javított kiadás, Bp., Magvető Kiadó, 2002.

ESTERHÁZY Péter, Arra gondoltam, hogy az le, Bp., ELTE Magyar Irodalomtörténeti Intézet, 

Anonymus, 1996.

FABINY Tibor,  Az  értelmezéstörténet  mint  a  hagyomány  rehabilitálása  a  protestáns 

hermeneutikában = A kereszténység és az európai tradíció, szerk.  TALLÁR Ferenc, Bp., 

Osiris Kiadó, 2001, 184-203.

FÁBRY Zoltán, Vigyázzatok a nappalokra! A Mécs-probléma és tanulságai, Irodalmi Szemle, 

1966/7, 631-642.

196



FOUCAULT, Micheal,  A szavak és a dolgok,  ford.  ROMHÁNYI TÖRÖK Gábor Bp., Osiris Kiadó, 

2000.

FRIDA Balázs,  Textualitás. Az értelmezés posztmodern paradigmája és az antropológia – a  

vallás kontextusában = Antropológia és irodalom. Egy új paradigma útkeresése, szerk. 

KISS Noémi, BICZÓ Gábor, Debrecen, Csokonai Kiadó, 2003, 131-152.

FRYE, Northrop, Az Ige hatalma, ford. PÁSZTOR Péter, Bp., Európa Könyvkiadó, 1997.

FRYE,  Northrop,  Kettős tükör.  A Biblia és az irodalom,  ford.  PÁSZTOR Péter,  Bp., Európa 

Könyvkiadó, 1996.

GADAMER,  Hans-Georg,  Igazság  és  módszer.  Egy  filozófiai  hermeneutika  vázlata,  ford. 

BONYHAI Gábor, Bp., Osiris Kiadó, 20032. (Sapientia Humana)

GADAMER, Hans-Georg, A szép aktualitása. A művészet mint játék, szimbólum és ünnep, ford. 

BONYHAI Gábor = G, H-G, A szép aktualitása, Bp., T-Twins Kiadó, 1994,11-84.

GADAMER, Hans-Georg, Szöveg és interpretáció, ford. HÉVIZI Ottó = Szöveg és interpretáció, 

szerk. BACSÓ Béla, Cserépfalvi Kiadó, é. n., 17-41.

GÁNÓCZY Sándor,  Valósághermeneutika  és  bibliaértelmezés,  Bp.,  Hermeneutikai 

Kutatóközpont, 1999. (Hermeneutikai Füzetek 20.)

GÁSPÁR Csaba László,  A gondolkodás zarándoklata. Az istenbizonyításról, Vigilia, 2002/8, 

595-601 és Vigilia, 2002/9, 642-646.

GERGELY Jenő, Prohászka Ottokár. „A napbaöltözött ember”, Bp., Gondolat Kiadó, 1994.

G. I. (GÁLY Iván), cím nélküli írás a Visszhang című rovatban, Új Szó, 1966. április 1., 6.

GILSON, Étienne, A középkori filozófia szelleme, ford.  TURGYONYI Zoltán, Paulus Hungarus/ 

Kairosz, 2000.

GYERGYAI Albert, Katolikus költészet, Nyugat 1933/10-11, május 16-június 1., 640-646.

HARSÁNYI Lajos, Modern katolikus irodalmunk, Vigilia, 1947/2, 117-118.

HASSAN,  Ihab,  A  posztmodern  egy  lehetséges  fogalma  felé,  ford.  TÖRÖK Attila  =  A 

posztmodern irodalomtudomány kialakulása, i. m., 49-56.

HEIDEGGER, Martin,  Bevezetés a metafizikába, ford.  VAJDA MIHÁLY, [Bp.], Ikon Kiadó, é. n. 

[1995], (Matúra Bölcselet 5.)

HEIDEGGER, Martin, Lét és idő, ford. VAJDA Mihály, ANGYALOSI Gergely, BACSÓ Béla, KARDOS 

András, OROSZ István, Bp., Osiris Kiadó, 20012, (Sapientia Humana)

HELLER Ágnes, Mi a posztmodern – húsz év után, Alföld, 2003/2, 3-15.

HORVÁTH Kornélia, Metafora és költői nyelv = Szó – elbeszélés – metafora. Műelemzések a  

XX. századi magyar próza köréből, szerk.  HORVÁTH Kornélia és  SZITÁR Katalin, Kijárat 

Kiadó, 2003, 11-56.

197



HORVÁTH Pál, Modern katolicizmus? Prohászka mint teológiai szakíró és a kortárs magyar 

szellemi  élet  = Prohászka  Ottokár.  Tanulmányok  Prohászka  eszmevilágáról,  szerk. 

SZABÓ Ferenc S. J. és MÓZESSY Gergely, Szeged, Agapé Kiadó, 2002, 422-431.

ILLYÉS Gyula, Katolikus költészet, Nyugat, 1933/7, ápr. 1., 422-431.

ISER, Wolfgang, A fikcionálás aktusai, ford.  KATONA Gergely =  Az irodalom elméletei IV., 

szerk. THOMKA Beáta, Pécs, Jelenkor Kiadó, 1997, 51-83.

JAUSS,  Hans-Robert,  Egy  posztmodern  esztétika  védelmében.  Italo  Calvino:  Ha  egy  téli  

éjszakán egy utazó, ford. KIRÁLY Edit = J, H-R, , Recepcióelmélet – esztétikai tapasztalat  

– irodalmi hermeneutika. Irodalomelméleti tanulmányok, szerk. KULCSÁR-SZABÓ Zoltán, 

Bp., Osiris Kiadó, 1999, 236-268.

JAUSS, Hans-Robert,  A hitvita avagy The Last Things Before The Last, ford.  JÓZSA Edina = 

Az irodalom elmélete V., szerk. THOMKA Beáta, Pécs, Jelenkor Kiadó, 1997, 143-179.

JAUSS, Hans-Robert, Horizontszerkezet és dialogicitás, ford. KULCSÁR-SZABÓ Zoltán, J., H-R., 

Recepcióelmélet – esztétikai tapasztalat – irodalmi hermeneutika, i. m., 271-319.

JAUSS, Hans-Robert, Irodalomtörténet  mint  az  irodalomtudomány  provokációja,  BERNÁTH 

Csilla =  J., H-R., Recepcióelmélet – esztétikai tapasztalat – irodalmi hermeneutika, i.  

m., 36-85.

JAUSS,  Hans-Robert,  Költői  szöveg  az  olvasás  horizontváltásában,  ford.  KULCSÁR-SZABÓ 

Zoltán = J., H-R., Recepcióelmélet – esztétikai tapasztalat – irodalmi hermeneutika, i.  

m., 320-372.

JELENITS István, „Mint huzat a házat”, Vigilia, 2003/11, 812-815.

JELENITS István,  Pilinszky János evangéliumi esztétikája =  J. I.,  Az ének varázsa, Bp., Új 

Ember Kiadó, 2000, 276-292.

JELENITS István, Utószó = SÍK Sándor összegyűjtött versei, s. a. r. JELENITS István, Bp., Szent 

István Társulat, 1976, 925-931.

JUST Béla,  A modern francia katolikus irodalom 1. kötet, Bp., Pázmány Péter Irod. Társ. 

Kiad., 1935.

KAPPANYOS András, Van-e posztmodern líra?, Alföld, 2003/2, 52-58.

KÁRPÁTI Aurél, Mécs László versei. Az ember és az árnyéke – Üveglegenda, Nyugat, 1931/3, 

febr. 1., 195-198.

KASSÁK Lajos, Program = Az expresszionizmus, i. m., 155-159.

KATONA Gábor,  A  heideggeri  „Sein  zum  Tode”  és  Rorty  metastabilitása = 

Keresztez(őd)ések, i. m., 9-21.

198



KEMENES GÉFIN László,  Halálos szójáték. Bevezetés Tűz Tamás költészetébe =  TŰZ Tamás, 

Hova tűntek a szitakötők? Oakville, Sovereign Press, 1976.

KENYERES Zoltán,  Babits  és  a  metafizikus  hagyomány  = K.  Z.,  Korok,  pályák,  művek.  

Válogatott tanulmányok, Bp., Akadémiai Kiadó, 2004, 201-207.

KENYERES Zoltán,  Illyés  Gyula  irodalomszemlélete  = K.  Z.,  Gondolkodó  irodalom,  Bp., 

Szépirodalmi Kiadó, 1974, 87-122.

KENYERES Zoltán, Irodalomtörténet-írásunk néhány kérdéséről. Korszakok, problémák 1945 

után = K. Z., Irodalom, történet, írás, Anonymus, 1995, 93-143.

KIRÁLY István (főszerk.), SZERDAHELYI István (felelős szerk.), Világirodalmi lexikon V. kötet, 

Bp., Akadémiai Kiadó, 1977.

KISS SZEMÁN Róbert, „Isten szivárványa”. A cseh katolikus irodalom vezéreszméi és alakjai, 

Vigilia, 1998/5, 387-390.

KOMLÓS Aladár, Magyar költészet Szlovenszkón, Nyugat, 1926/17, szept. 1., 396-399.

KÓSA János, Modern katolikus irodalmunk, Vigilia, 1947/1, 41-46.

KOSELLECK, Reinhart, Az aszimmetrikus ellenfogalmak történeti-politikai szemantikája, ford. 

SZABÓ Márton, Bp., Jószöveg Műhely Kiadó, 1997.

KOSZTOLÁNYI Dezső, A magyar próza atyja, Nyugat, 1920/19-20, okt., 911-917.

KULCSÁR SZABÓ Ernő, (Fel)adott hagyomány? A keresztény művelődésszerkezet örökségének  

néhány kérdése 1944 utáni irodalmunkban = K. SZ. E., A megértés alakzatai, Debrecen, 

Csokonai Kiadó, 1998, 86-102. (alföld könyvek 3.)

KULCSÁR SZABÓ Ernő, Az irodalmi modernség integratív történeti értelmezhetősége = K. SZ. 

E.,  Beszédmód és horizont. Formációk az irodalmi modernségben, [Bp.], Argumentum 

Kiadó, 1993, 7-26.

KULCSÁR SZABÓ Ernő,  Kérügma  és  abúzió.  A  Pilinszky-emlékkiállítás  elé =  „Merre,  

hogyan?”.  Tanulmányok Pilinszky  Jánosról,  szerk.  TASI József,  Bp.,  Petőfi  Irodalmi 

Múzeum, 1997, 315-318. (A Petőfi Irodalmi Múzeum Könyvei 6.)

KULCSÁR SZABÓ Ernő,  Költészet és dialógus. A lírai művek befogadásának kérdéséhez = K. 

SZ. E, A megértés alakzatai, i. m., 30-45.

KULCSÁR SZABÓ Ernő,  A magyar irodalom története, 1945-1991, Bp., Argumentum Kiadó, 

1993. (Irodalomtörténeti füzetek 130.)

KULCSÁR SZABÓ Ernő,  A vers hangja és tekintete.  A humán jelenlét  felfüggesztése a kései  

József Attila költészetében, Vigilia, 2006/1, 37-45.

KULCSÁR-SZABÓ Zoltán,  Az  idegenség  poétikája?  Az  avantgárd  költészet  önprezentációs  

alakzatainak  kérdéséhez =  Tanulmányok  Kassák  Lajosról,  szerk.  KABDEBÓ Lóránt, 

199



KULCSÁR SZABÓ Ernő, KULCSÁR-SZABÓ Zoltán,  MENYHÉRT Anna, Anonymus, 2000, 33-60. 

(Újraolvasó)

LACOQUE, André,  Sulamit.  Énekek éneke, ford.  ENYEDI Jenő =  RICOEUR,  Paul és  LACOQUE, 

André, Bibliai gondolkodás, Bp., Európa Könyvkiadó, 2003, 471-517.

LYOTARD, Jean-François,  Mi a posztmodern?, ford.  ANGYALOSI Gergely,  =  A posztmodrern 

irodalomtudomány kialakulása, i. m., 13-19.

de  MANN, Paul, Irodalomtörténet  és irodalmi modernség,  ford.  NEMES Péter =  DE M., P., 

Olvasás és történelem, Bp., Osiris Kiadó, 2002, 73-97.

de MAN,  Paul,  A temporalitás retorikája,  ford.  BECK András =  Az irodalom elméletei  1., 

szerk. THOMKA Beáta, Pécs, Jelenkor Kiadó, 1996, 5-60.

MARITAIN, Jacques, An Essey on art, http:// www. nd.edu/Departments/Maritain/etext/

art.htm

MARITAIN,  Jacques,  A garonne-i  paraszt.  Egy öreg laikus  töprengése napjaink kérdésein, 

ford. TURGONYI Zoltán, [Bp.], Szent István Társulat/ Kairosz, 1999.

MÁRTONFFY Marcell,  A költészet  liturgiája,  a liturgia költészete.  Szempontok a liturgikus  

poétika  meggondolásához  =  M. M.,  Folyamatos  kezdet.  Tanulmányok,  esszék,  Pécs, 

Jelenkor Kiadó, 1999 130-148.

MÁRTONFFY Marcell,  Párhuzamosok  találkozása.  Az  „Iskola  a  határon”  biblikus  

értékeléséhez = M. M., Folyamatos kezdet, i. m., 279-296.

MÁRTONFFY Marcell,  Szemlélődés,  történelem, szolidaritás.  Pilinszky esszéi  és a teológiai  

hagyomány = Antropológia és irodalom. Egy új paradigma útkeresése, i. m., 385-401.

MÁRTONFFY Marcell,  Az  újszövetségi  példázatok  irodalma.  Poétika  és  teológia,  Bp., 

Akadémiai Kiadó, 2001.

MÁTÉ Zsuzsanna,  Abszolútum  a  művészetfilozófiában  századunk  első  felében,  Szeged, 

JGYTF Kiadó, 1994.

MÁTÉ Zsuzsanna,  Sík Sándor – a szépíró,  az irodalomtudós és az esztéta,  Szeged,  Lazi 

Könyvkiadó, 2005.

MCINERNY, Ralph, On Being a Catholic Writer, http:// www, catholiceducation.org/

articles/arts/al0002.html

MCKEEVER,  Kerry,  Hogyan  lehet  elkerülni,  hogy  Istenről  írjunk?  A  posztstrukturalista  

filozófusok  és  a  bibliai  hermeneutika,  ford.  NAGY Éva  =  Irodalomelmélet  és  bibliai  

hermeneutika,  szerk.  FABINY Tibor  és  LUKÁCS Tamás,  Hermeneutikai  Kutatóközpont, 

1988, 78-87.

MOLNÁR Jenő, Heine és Ady, Egyenlőség, 1920. szept. 25., 6.

200



MÓRICZ Zsigmond, Könyvespolc, Kelet Népe, 1942. május 15., 14.

NEMES NAGY Ágnes, Rónay György hatvanéves = A hajós hazatérése, i. m., 214-218.

NÉMETH G. Béla, Egy használható esztétika. Sík Sándor emlékezete = N. G. B., Kérdések és  

kétségek. Válogatott tanulmányok, Bp., Balassi Kiadó, 1995, 202-208.

NÉMETH G. Béla,  Értékek közvetítője. Vázlat Rónay Györgyről = A hajós hazatérése, i. m., 

245-250.

NYÍRI Kristóf, A monarchia szellemi életéről. Filozófiatörténeti tanulmányok, Bp., Gondolat, 

1980.

PATSCH Ferenc,  Totalitás  és fragmentáció.  Mit  jelent  a „posztmodern”?,  Vigilia,  2004/5, 

337-348.

P.  DOMBI Erzsébet,  Szecessziós  stílus  és  barokk  eszmény Prohászka írásművészetében = 

Arany-alapra arannyal. Tanulmányok a magyar irodalmi szecesszió stílusáról,  szerk. 

SZABÓ Zoltán, Bp., Tinta Könyvkiadó, 2002, 44-64.

PILINSZKY János,  Beszélgetés  Kassák  Lajossal  a  modern  katolikus  irodalomról =  P. J. 

összegyűjtött művei. Tanulmányok esszék, cikkek I. (továbbiakban TEC), szerk.  HAFNER 

Zoltán, Bp., Századvég Kiadó, 1993, 194-195.

PILINSZKY János, Egy lírikus naplójából = TEC II., 166-171.

PILINSZKY János, Az idő sürgetése = TEC I., 196-198.

PILINSZKY János, A közvetett út = TEC I., 213-215.

PILINSZKY János, „Miképpen mennyben, azonképpen itt a földön is” = TEC I., 61-63.

PILINSZKY János, Napirenden = TEC II., 151-152.

PILINSZKY János, Néhány szó a szavakról = TEC II., 119.

PILINSZKY János, Sík Sándor utolsó kötete. Jegyzetek az Áldásról = TEC I., 307-308.

PILINSZKY János, A „teremtő képzelet” sorsa korunkban = P. J. Összegyűjtött művei. Versek, 

kiad. JELENITS István, Bp., Századvég Kiadó, 1993, 78-82.

PILINSZKY János, Tűnődés az „evangéliumi esztétikáról” = TEC, 182-184.

PILINSZKY János, Válasz = TEC II., 234-235.

PINTHUS, Kurt, Előszó, ford. KOCZOGH Ákos = Az expresszionizmus, i. m., 224-236.

POMOGÁTS Béla, Katolikus irodalom, Vigilia, 1995/10, 769-774.

POMOGÁTS Béla,  Leheletnyi  öröklét.  Töredékek Tűz Tamás költészetéről = P.  B.,  Nyugati  

égbolt.  Tanulmányok  a  nyugati  magyar  irodalomból,  Bp.,  Magyar  Írószövetség, 

Belvárosi Könyvkiadó, 1994, 40-47.

POMOGÁTS Béla, Út a Nyugathoz. Jegyzetek Sík Sándorról, Új Írás, 1989/10, 112-115.

201



PROHÁSZKA Ottokár,  A XIX.  század szelleme  =  P. O.  összegyűjtött  művei,  szerk.  SCHÜTZ 

Antal, Bp., [1928-1929], (a továbbiakban ÖM) XII. kötet, 75-91.

PROHÁSZKA Ottokár,  Andor Józsefnek, a katholikus irodalom harcosának!, Élet,  1918. okt. 

27., 994-995.

PROHÁSZKA Ottokár, Dante = ÖM XII. kötet, 309-331.

PROHÁSZKA Ottokár, A diadalmas világnézet = ÖM V. kötet.

PROHÁSZKA Ottokár, A décadence problémája = ÖM X. kötet, 118-124.

PROHÁSZKA Ottokár, Egy eszme, egy férfiú = ÖM XII. kötet, 264-272.

PROHÁSZKA Ottokár,  »Az ember tragédiája«  s  a  pesszimizmus,  Katholikus  Szemle,  1923, 

193-201.

PROHÁSZKA Ottokár, Az erkölcsi válság, Katholikus Szemle, 1924. június, 321-333.

PROHÁSZKA Ottokár, Ész és szív = ÖM XVI. kötet, 297-304-

PROHÁSZKA Ottokár, Eszményi művészet = ÖM XX. kötet, 265-271.

PROHÁSZKA Ottokár, Franciaország erkölcsi újjászületése = ÖM X. kötet, 132-149.

PROHÁSZKA Ottokár, »Homo melancholicus«, Élet, 1910. okt. 23., 514-517.

PROHÁSZKA Ottokár  hozzászólása  a  Nemzetgyűlésben  a  numerus  clausus  vitájában  1920. 

szeptember 16-án = Nemzetgyűlési Napló 1920-1921, V. kötet, 344-351.

PROHÁSZKA Ottokár,  A katolikus  sajtó  föladatai =  P.  O.,  Kultúra  és  terror,  Bp.,  Szenci 

Molnár Társaság, 1997, 59-62.

PROHÁSZKA Ottokár,  A keresztény ébredés nehézségei Magyarországon = ÖM X. kötet, 64-

74.

PROHÁSZKA Ottokár, A középkori szellemi élet összefoglalása a Divina Commediában = ÖM 

XII. kötet, 332-339.

PROHÁSZKA Ottokár, Miben nem szabad túloznunk? = ÖM XI. kötet, 301-311.

PROHÁSZKA Ottokár, Naplójegyzetek I-III., szerk. BARLAY Ö. Szabolcs, FRENYÓ Zoltán, SZABÓ 

Ferenc  SJ,  Szeged-Székesfehérvár,  Agagpé  Kft.,  Ferences  Nyomda  és  Könyvkiadó, 

Távlatok és Ottokár Püspök Alapítvány, 1997.

PROHÁSZKA Ottokár, A nyugatosokról és a kultúra válságáról, Budapesti Hírlap, 1916, jan. 

30., 9. (P. O., Magyar kultúra = P. O., Kultúra és terror, i. m., 77-83.)

PROHÁSZKA Ottokár, Solioquia I. = ÖM XXIII. kötet

PROHÁSZKA Ottokár, Solioquia II. = ÖM XXIV. Kötet

PROHÁSZKA Ottokár, Tolstoj Leo, Élet, 1910. nov. 27., 670-674.

PROHÁSZKA Ottokár, Vizek, szemek és lelkek, Élet, 1913/I, 356-359.

202



RÁBA György,  A modernség klasszicizálódása. Rónay György utolsó költői  arcképe  = R. 

Gy., Csönd-herceg és a nikkel szamovár, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 250.

RADNÓTI Sándor, A szenvedő misztikus. Misztika és líra összefüggése, Bp., Akadémiai Kiadó, 

1981. (Irodalomelméleti tanulmányok 7.)

RAHNER, Karl, Az Ige hallgatója, ford. GÁSPÁR Csaba László, Bp., Gondolat Kiadó, 1991.

RAHNER,  Karl,  VORGRIMLER, Herbert,  Teológiai kisszótár, ford.  ENDREFFY Zoltán, Bp. Szent 

István Társulat, Az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 1980.

RICOEUR, Paul, Az ”Ádám”-mítosz és a történelem eszkatologikus felfogása, ford. MARTONYI 

Éva = A hermeneutika elmélete, szerk. FABINY Tibor, Szeged, JATEPress, 1998, 93-127. 

(Ikonológia és Műértelmezés 3.)

RICOEUR, Paul, A kinyilatkoztatás  eszméjének hermeneutikai  megalapozása, ford.  BOGÁRDI 

SZABÓ István = R., P., Válogatott irodalomelméleti tanulmányok, szerk. SZEGEDY-MASZÁK 

Mihály, Bp., Osiris Kiadó, 1999, 116-160.

RICOEUR, Paul, Metafora és filozófiai megnyilatkozás, ford.  JENEY Éva =  R., P.,  Válogatott  

irodalomelméleti tanulmányok, i. m., 163-254.

RÓNAY György, [Cím nélküli viszontválasz], Vigilia, 1938, 238-240.

RÓNAY György,  „Igazoló  jelentés” =  R.  GY.,  Interjúk,  nyilatkozatok,  vallomások,  szerk. 

BENDE József, Bp., Vigilia Kiadó, 2004, 11-14.

RÓNAY György,  Katolikus irodalom – katolikus filozófiák = R. GY.,  Szentek, írók, irányok, 

Bp., Szent István Társulat, 1970, 163-185.

RÓNAY György, Katolikus realizmus, Vigilia, 1947/2, 80-84.

RÓNAY György,  Mécs László = MÉCS László,  Aranygyapjú. Válogatott versek (1923-1968), 

szerk.  Brudi  Zsuzsa  és  RÓNAY György,  Buffalo  -  New  York,  Hungarian  Cultural 

Foundation,  1971,  7-38.  (Program  in  Soviet  and  East  Central  Europian  Studies, 

Publication Number 2.)

RÓNAY György, Modern katolikus irodalmunk kérdéséhez, Vigilia, 1947/4, 239-243.

RÓNAY György, Neo vagy nem neo? = R. GY., Interjúk, nyilatkozatok, vallomások, i. m., 340-

342.

RÓNAY György,  Népi katolicizmus és magyar katolikus irodalom, Magyar Kultúra, 1938/7, 

196-198.

RÓNAY György,  Paul Claudel, vagy a líra mint liturgia = R. GY.,  Szentek, írók, irányok, i.  

m., 93-107.

RÓNAY György, Puszta Sándor: Pók a tükrön, Vigilia, 1939, 604-605.

203



RÓNAY György,  Sík  Sándor =  A kettős  végtelen.  SÍK Sándor  válogatott  munkái  I., Bp., 

Ecclesia Kiadó, 1969, 7-26.

RÓNAY György, Sík Sándor összes versei, Nyugat, 1941/8, aug., 1., 562-563.

RÓNAY László,  Barát megy a fák között. Mécs László sorsa és költészete, Vigilia, 1982/7, 

502-508.

RÓNAY László,  Katolikus  líra  a  két  világháború  között  =  R.  L.,  Lélek  és  szó.  Esszék,  

tanulmányok, Argumentum Kiadó, 2004, 273-301.

RÓNAY László,  Isten nem halt meg. A huszadik századi magyar spirituális líra, Bp., Szent 

István Társulat, 2002.

RÓNAY László, Mécs László, Bp., Balassi Kiadó, 1997. (Kortársaink)

RÓNAY László, Sík Sándor, Bp., Balassi Kiadó, 2000. (Kortársaink)

RÓNAY László, Sík Sándor, a költő, Új Írás, 1989/10, 97-106.

RÓNAY László,  „Szememet  ezer  rémség  nyúzta”.  Próféták  és  zsoltárosok  a  20.  századi  

irodalmunk első szakaszában = R. L., Lélek és szó, i. m., 9-35.

RORTY,  Richard,  Esetlegesség, irónia és szolidaritás, ford.  BOROS János és  CSORDÁS Gábor, 

Pécs, Jelenkor Kiadó, 1994.

SAUVAGEOT, Aurélien, A Mécs László-epizód Párizsban,  ford.  UHL Antal,  Vigilia,  1979/2, 

105-111.

SCHÖPFLIN Aladár,  Konzervatív kritika, fejlődő irodalom, Nyugat, 1921/8, április 16., 565-

575.

SCHÖPFLIN Aladár,  A  magyar  irodalom  története  a  XX.  században,  Bp.,  Szépirodalmi 

Könyvkiadó, 19902.

SCHNEIDER, Theodor (szerk.),  A dogmatika kézikönyve I., ford.  FILA Béla et al, Bp., Vigilia 

Kiadó, 1996.

SERÉNYI Antal, Szent Ferenc és Prohászka = Prohászka ébresztése [I.]. Az 1995. október 10-

én  Székesfehérvárott  megtartott  Prohászka-konferencia  anyaga,  szerk.  SZABÓ FERENC, 

Bp., Távlatok Szerkesztőség, 1996, 275-288.

SÍK Sándor, Esztétika, Szeged, Universum Kiadó, 1990.

SÍK Sándor, Gárdonyi, Ady, Prohászka. Lélek és forma a századforduló irodalmában, Pallas 

Rt. Kiadó, Bp., é. n. [1928].

SÍK Sándor,  Irodalom  és  katolicizmus =  Katolikus  írók  új  magyar  kalauza,  szerk.  DR. 

ALMÁSY József, Bp., Ardói Irodalmi és Könyvkiadó Vállalat, é. n. [1940], 290-347.

SÍK Sándor, A katolikus irodalom problémájához. Egyetemesség és forma, Vigilia, 1935/2., 

9-30.

204



SÍK Sándor,  A költő vallomása művészetéről.  SÍK Sándor kiadatlan levele Takács Ernőhöz, 

Vigilia, 1964/1, 19-28.

SÍK Sándor, A magyar költők isten-élménye = S. S., Kereszténység és irodalom. Válogatott  

írások, vál. RÓNAY László, Bp., Vigilia Kiadó, 1989, 257-339.

SÍK Sándor, Mécs László: Hajnali harangszó, Katholikus Szemle, 1923/10, 632-634.

SÍK Sándor, A misztika útjai Istenhez = A kettős végtelen. SÍK Sándor válogatott munkái II., 

Bp., Ecclesia Kiadó, 1969, 135-153.

SÍK Sándor összegyűjtött versei, s. a. r. JELENITS István, Bp., Szent István Társulat, 1976.

SÍK Sándor, Szent Jeromos barlangja = S. S., Kereszténység és irodalom. Válogatott írások, 

vál. RÓNAY László, Bp., Vigilia Kiadó, 1989, 239-256.

SÍK Sándor, Vigilia, Vigilia, 1946/1, 1-8.

SIMÁNDI Ágnes, Tűz Tamás Krisztus-élménye, Szivárvány, 1992/2, 6-10.

SIMÁNDY Pál, A szlovenszkói magyar irodalom tíz éve, Nyugat, 1930/1, jan. 1., 35-37.

SZABÓ Ferenc, Prohászka és a modernizmus = Prohászka ébresztése [I.], i. m., 73-175.

SZABÓ Ferenc,  Prohászka eszmevilágának kialakulása =  Prohászka Ottokár. Tanulmányok 

Prohászka eszmevilágáról, i. m., 7-41.

SZABÓ Ferenc, Túl a nihilizmuson? Mai irodalom és kereszténység = SZ. F., Napfogyatkozás.  

Kereszténység és modernség. Eszmetörténeti tanulmányok, Róma, 1991, 311-331.

SZABÓ János (szerk.),  A százgyökerű szív. Levelek,  naplók, visszaemlékezések Sík Sándor  

hagyatékából, Bp., Magvető Kiadó, 1993.

SZABÓ Péter,  Prohászka  Ottokár  és  a  korabeli  erkölcsfilozófiai  irányzatok  = Prohászka 

ébresztése II. Az 1997. november 10-én Székesfehérvárott tartott Prohászka-konferencia  

anyaga, szerk. SZABÓ Ferenc, Bp., Távlatok Szerkesztőség, 1998, 232-257.

S.  SZABÓ Péter,  Az  evangélium  és  a  munka.  Prohászka  Ottokár  társadalomfilozófiai  

munkássága, Székesfehérvár, Ma Kiadó, 1998.

SZAKOLCZAY Lajos,  Tűz Tamás költészete =  TŰZ Tamás,  Hét  sóhaj  a  hegyen.  Válogatott  

versek, Magvető Kiadó, 1987, 7-18.

SZALATNAI Rezső, Mécs László lírája, Irodalmi Szemle, 1966/2, 144-149.

SZÁVAI Dorottya, A többi kegyelem. Pilinszky és Mauriac, Vigilia, 2000/7, 504-513.

SZEKFŰ Gyula, Három nemzedék és ami utána következik, Bp., Maecenas Könyvkiadó, 1989.

SZENTVIKTORI Hugó, A szeretetről, ford. CSEKE Ákos, Vigilia, 2004/12, 902-905.

THIMÁR Attila, Pázmány Péter a vitapartner?, ItK, 1999/1-2, 114-127.

TOLCSVAI NAGY Gábor, Ötven év a magyarországi nyelvközösség életében, Valóság, 1994/ 7, 

15-27.

205



TOLCSVAI NAGY Gábor, Pilinszky János, Pozsony, Kalligram Könyvkiadó, 2002. (Tegnap és 

Ma. Kortárs magyar írók)

TÖRÖK Endre (szerk.), Beszélgetések Pilinszky Jánossal, Bp., Magvető Kiadó, 1983.

TÜSKÉS Tibor, „Csak belül aranylunk”. Puszta Sándor költői útja, Vigilia, 1976/8, 543-547.

TÜSKÉS Tibor, Rónay György, Bp., Akadémiai Kiadó, 1988. (Kortársaink)

TŰZ Tamás,  Hegyre menet ritkulnak a fák =  T. T., Angyal mondd ki csak félig, Oakville, 

Ontario, Sovereign Prerss, 1974, 112-114.

TVERDOTA György,  Illyés  irodalomszemlélete  a  harmincas  években  = Csak  az  igazat.  

Tanulmányok Illyés Gyula születésének centenáriumán, szerk. GÖRÖMBEI András, Kortárs 

Kiadó, 2003, 40-52.

Új francia katolikus írók antológiája, szerk.  ECKHARDT Sándor, Bp., Szent István Társulat, 

1947. (Katolikus Szépírók II.)

VAJDA Mihály,  A posztmodern Heidegger =  V.  M.,  A posztmodern Heidegger,  T-Twins 

Kiadó, Lukács Archívum, Századvég Kiadó, 1993, 9-19.

DR. VÁRDAI Béla, Sík Sándor költészete, Magyar Kultúra, 1917. február 11, 396-403 és 487-

497.

DR. VÁRDAI Béla, Szépirodalmi folyóirataink szemléje, Magyar Kultúra, 1916/2. kötet, 174-

185 és 324-332.

VÁRKONYI Nándor, Misztika és misztikusok, Vigilia, 1975/5, 289-299.

VAS István, Mint a póruslégzés… = A hajós hazatérése, i. m., 210-214.

VAS István, Mogorva jegyzetek, Kortárs, 1969/7, 1045-1059.

VERMES Géza,  „Emberfia”-mondások =  V.  G.,  Jézus  hiteles  evangéliuma,  ford.  NAGY 

Mónika Zsuzsanna, Bp., Osiris Kiadó, 2005, 254-284.

VERMES Géza, Az ”ember fia” vita jelenlegi állása = V. G, Jézus és a judaizmus világa, ford. 

HAJNAL Piroska, Bp., Osiris Könyvkiadó, 1997, 152-169.

VIDRÁNYI Katalin,  Teológiai  relikviák.  Magyar  katolikus  teológia  1945  előtt =  V.  K., 

Krisztológia és antropológia. Összegyűjtött tanulmányok,  Bp., Osiris Kiadó, 1998, 79-

90.

WALVOORD,  John  F.,  ZUCK,  Roy  B.  (szerk.),  A  Biblia  ismerete.  Kommentársorozat  III.  

(Ezsdrás-Énekek éneke), Bp., Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, 1999.

WIDMAR, Antonio, Accordi Magiari, Nyugat, 1928/19, okt. 1., 488-490.

ZALÁN Tibor,  Egy szerelem rekonstruálására tett bátortalan kísérlet, Szivárvány,  1993/3, 

95-103.

206



Tartalom

ELŐSZÓ                                                                                                                                    ................................................................................................................................  2  
A katolikus irodalom fogalmának értelmezése Prohászkától napjainkig                                    ................................  5  

Egy fejezet a 20. századi magyar katolikus irodalom előtörténetéből                                 .............................  6  
Prohászka Ottokár életművének filozófiai és teológiai kontextusa                                        ....................................  6  
 „Az eszmék esélyei” – Prohászka eszmetörténete                                                               ...........................................................  14  
Ars ancilla theologiae   -   Prohászka művészetfilozófiája                                                       ...................................................  21  
Prohászka irodalomszemléletének kritikai horizontja                                                          ......................................................  27  

A „perfectio cum claritate” elvétől az „evangéliumi esztétikáig”                                       ...................................  35  
Hagyománykeresés és modernség – a 20. századi magyar katolikus irodalom kialakulása
                                                                                                                                             ...........................................................................................................................................  35  
Sík Sándor „katolikus irodalom”-koncepciója                                                                      ..................................................................  40  
A katolikus irodalom fogalmának értelmezési lehetőségei 1945 után                                  ..............................  53  

Katolikus irodalom – keresztény poétika                                                                              ..........................................................................  70  
Katolicizmus a modernitás és a posztmodernitás korszakváltásaiban                                  ..............................  70  
Egy keresztény poétika lehetősége és a logocentrikus hagyomány                                      ..................................  76  
A katolikus irodalom mint Istenről való költői beszéd                                                         .....................................................  86  

„Aránytalanul szép lírai mozzanatok a kegyelmi időben”                                                         .....................................................  96  
„És sírj egy csendes himnuszt a kettős végtelennek.”                                                          ......................................................  97  

A lélekben lakozó titokról című ciklus értelmezése                                                             .........................................................  97  
Kitekintés: Sík Sándor költészetének alakulása az első világháború után                          ......................  123  

„Én, Mécs, Isten szavának trombitája…”                                                                          ......................................................................  129  
A „papköltő” fogalmának újraértelmezése a Hajnali harangszó című vers alapján           .......  129  
Az én apológiája – Mécs költészete a későmodernség lírájának kontextusában                ............  149  

„Mindig átlós irányban haladni”                                                                                         .....................................................................................  157  
„folyamatos föltámadás” – Puszta Sándor költészete                                                         .....................................................  157  
Az elveszett és megtalált Éden poétikája – küzdelem az én integritásáért Tűz Tamás 
költészetében                                                                                                                       ...................................................................................................................  174  

Felhasznált irodalom                                                                                                             .........................................................................................................  193  
Tartalom                                                                                                                                ............................................................................................................................  207  

207


	ELŐSZÓ
	A katolikus irodalom fogalmának értelmezése Prohászkától napjainkig
	Egy fejezet a 20. századi magyar katolikus irodalom előtörténetéből
	Prohászka Ottokár életművének filozófiai és teológiai kontextusa
	 „Az eszmék esélyei” – Prohászka eszmetörténete
	Ars ancilla theologiae ‑ Prohászka művészetfilozófiája
	Prohászka irodalomszemléletének kritikai horizontja

	A „perfectio cum claritate” elvétől az „evangéliumi esztétikáig”
	Hagyománykeresés és modernség – a 20. századi magyar katolikus irodalom kialakulása
	Sík Sándor „katolikus irodalom”-koncepciója
	A katolikus irodalom fogalmának értelmezési lehetőségei 1945 után

	Katolikus irodalom – keresztény poétika
	Katolicizmus a modernitás és a posztmodernitás korszakváltásaiban
	Egy keresztény poétika lehetősége és a logocentrikus hagyomány
	A katolikus irodalom mint Istenről való költői beszéd


	„Aránytalanul szép lírai mozzanatok a kegyelmi időben”
	„És sírj egy csendes himnuszt a kettős végtelennek.”
	Bár éjszaka van
	Bár éjszaka van
	A lélekben lakozó titokról című ciklus értelmezése324
	Kitekintés: Sík Sándor költészetének alakulása az első világháború után

	„Én, Mécs, Isten szavának trombitája…”
	A „papköltő” fogalmának újraértelmezése a Hajnali harangszó című vers alapján396
	Az én apológiája – Mécs költészete a későmodernség lírájának kontextusában

	„Mindig átlós irányban haladni”
	„folyamatos föltámadás” – Puszta Sándor költészete
	Az elveszett és megtalált Éden poétikája – küzdelem az én integritásáért Tűz Tamás költészetében

	Felhasznált irodalom
	Tartalom


