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IRODALMI KOMPLEXUSAINK
A múlt század legnagyobb visszhangot vert, leg-
több szenvedélyt keltő irodalmi vitája Koszto lá nyi
Dezső Az írástudatlanok árulása (Különvélemény Ady
Endréről), a Tollban megjelent írása nyo mán rob-
bant ki, s máig sem zárult le egészen. Erről az esz-
mecseréről, de sokkal többről szól Veres András
Kosztolányi Ady-komplexuma című „filológiai re-
génye”. A műfaj-meghatározás a szerzőtől szár-
mazik, s a könyv olvasmányos, mint a regény, fi-
gurák sokaságát, írókat, irodalomtörténészeket,
kortársakat és ma is alkotó tudósok sorát vonul-
tatja föl, s kivételesen gazdag jegyzetanyagával fel-
hőtlen örömöt szerez a filológusoknak. Én min-
denesetre úgy olvastam, mint egy kiváló íróról ké-
szült kettős portrét, melynek vonásaiból kihá-
mozhatjuk Adyhoz, a jegyzetekből pedig kortár-
saihoz fűződő ambivalens viszonyát.

Fenntartás nélkül állíthatjuk: Veres András
könyve mérhetetlenül időszerű, hiszen azon túl,
hogy Kosztolányi Ady-revíziójának történetét és
utóéletét tárja föl, arra is késztet, hogy napjaink ége-
tő kérdésével a múlt tanulságaiból is felvértezve
szembesüljünk: vajon mi a szerepe a politikai
meg győződésnek egy író értékelésében, s egyáltalán
elválasztható-e az író műve politikai arcától. Em-
lékezetes, milyen indulatokat szült a Nyírő-ügy:
amely messze túlnőtt az író értékelésén, mert be-
lejátszott a jó prózaíró politikai meggyőződésének,
politizálásának értékelése is. Érvek és ellenérvek
csaptak össze, de a legkevésbé sem arról, melyek
Nyírő József maradandó művei, hanem arról, mit
keresett Szálasi, majd Kisbarnaki Farkas Ferenc kor-
mányában, s a jobboldali emigráns szervezetekben.

Ady népszerűségének hanyatlásában közre-
játszott, hogy a legkülönfélébb pártok próbálták
kisajátítani, mindegyik saját, olykor szélsőséges
eszméinek igazolását vélte fölfedezni művei-
ben. Zöldre és vörösre színezték, s amikor elcsi-
tultak azok a botrányok, amelyeket életvitele kel-
tett, akkor is politikusok idézték verseit, persze
gondosan megválogatva, ügyelve arra is, mit ne
idézzenek. Emlékezetes Szabó Dezső Az elsodort
falujának a romboló városi életformától megrok-
kant hőse, akit Adyról másolt, de az idősebbek
visszaemlékezhetnek a „száguldó és ujjongó” lel-
kes forradalmár Adyra is. Mindez tulajdonkép-
pen azt bizonyította, hogy költészete az élet tel-
jességét igyekezett átfogni abban a világban,
amelyben „minden egész eltörött”. Hogy „min-
den láng csak részekben lobban”, az is mutatja,
hogy a teljes Adyt alig-alig sikerült megmutatni.

Kosztolányi nem is törekedett erre. Ő — ki ha
nem ő — tisztában volt azzal, mekkora költő Ady,
és mit jelent a modern magyar líra számára, még
ha „üres poseurnek” nevezték is fiatalkori levele-
zésükben az akkor nagyjából azonos véleményt
kialakító Babitssal. Talán épp ez a tudat fokozta
benne az ellenszenvet. Maga is vezérszerepre tö-
rekedett: műveltsége, rokonszenves embersége,
színvonalas, olykor nagyszerű művei alkalmassá
tették volna erre a szerepre, valami azonban még-
is hiányzott, s így mégsem lehetett vezéralakja ko-
rának. Ez a hiány alighanem abból fakadt, hogy
Ady egyetemessége szélesebb tartomány átfogására
volt alkalmas, Kosztolányi pedig egy körben ma-
radt zseniális, azon túlra ritkán merészkedett. (Ki-
vétel az Édes Annában az elesettek iránt érzett meg-
értő részvéte.) A „filológiai regény” épp arra ad
alkalmat Veres Andrásnak, hogy megmutassa
Kosz tolányi belső fejlődését, s megokolja azt a fur-
csa fordított arányosságot: mennél nagyobb, éret-
tebb író lett, annál inkább növekedett Ady iránt ér-
zett ellenszenve, amely végül komplexusból komp-
lexummá terebélyesedett. (Amint kiderül, a Nyu-
gat egységesnek hitt „nagy” nemzedékének tagjai
sem rajongtak egymásért, sőt…)

Amire mindig vágyott: a központba kerülni,
hogy ráirányuljon a figyelem, a Tollban megjelent
cikke után beteljesedett. Sikerült a központba ke-
rülnie. De milyen áron? Megérte-e? Veres András
könyvéből alapos, meggyőző választ kapunk
ezekre a kérdésekre (és nemcsak ezekre!), melyekre
Kosztolányi is egyetlen szóval felelt: „levertek”,
azaz kisebbségben maradt. De ez a „kisebbség”
sem „kis” írókból verbuválódott. Ráadásul a vita
nemcsak nyilvánosan folytatódott, hanem köz-
vetve is. Bravúros filológiai teljesítménye Veres
Andrásnak, ahogy kibogozza Karinthy Előszó
című versének az Ady-revízióra való utalásait.
A Szeretném, ha szeretnének első hét strófáját idé-
zi a szerző: „Sem utódja, sem boldog őse, / Sem
rokona, sem ismerőse / Nem vagyok senkinek,
Nem vagyok senkinek. // Vagyok, mint minden
ember: fenség, / Észak-fok, titok, idegenség,
/Lidérces messze fény, lidérces messze fény.” Erre
Karinthy rájátszása: „ Én isten nem vagyok, s nem
egy világ, / s e északfény, se aloévirág. // Nem
voltam se jobb, se rosszabb senkinél, / Mégis a
legtöbb: ember, aki él. // Mindenkinek rokona, is-
merôse, / Minden kinek utódja, ôse.”

„Az idézett sorok — írja Veres András — nyílt
polémiát folytatnak az »Észak-fok« (itt »észak-
fény«) költőjével és egyéniségét gőgösen meg-
különböztető-felértékelő gesztusával.” Ez volt
Karinthy „hozzászólása”, s az aloévirág versbe-
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szövésével az Ady mellett kiálló Babits ellen is tett
egy oldalvágást.

Ha szót ejtettem arról, hogy az az ellentét, amely
Kosztolányi írásában megfogalmazódott, máig sem
ért nyugvópontjára, akkor elsősorban nem a „re-
vízió” kezdeményezőjének olykor felületes Ady-
ellenes érveire, hanem a polémia politikai beá-
gyazottságára és visszhangjára gondolok. Ahogy
találóan fogalmazza Veres András: „Ady öröksé-
ge mind a mai napig zavarba ejtő. Amikor már nem
olvassák, akkor is vitatkoznak róla, és nem annyira
Adyról vitatkoznak, mint inkább a magyarság sor-
sáról és önszemléletéről. Kosztolányinak ebben is
‘szerencséje’ volt: sokkal nagyobb volt a vad, mint
akire célzott. Amikor Ady műveletlenségét tette
hozzá, óhatatlanul állást foglalt a nemzeti önsaj-
nálattal szemben is. S úgy gondolom, mindenek-
előtt e tekintetben mondható időszerűnek az a te-
rebélyes vita, amelyet Kosztolányi pamfletje csu-
pán elindított 1929-ben.”

Hogyan lesz egy irodalmi vitából történelem-
szemléleti álláspontot kiváltó eszmecsere? Ezt a kér-
dést, illetve válaszlehetőségeit középpontba állít-
va a figyelmes olvasónak ki kell alakítania saját né-
zetét, amelyet nyugodtabb körülmények között
szembesíthetne a sajátjától eltérőkkel. Ma erre
nem adnak alkalmat a fellobbanó indulatok, ame-
lyek csak a végletes gondolkodást és vélemény-
mondást engedik. Pedig ha vagy-vagyok helyett ké-
pesek lennénk is-iseket mondani, közelebb jutnánk
a normális párbeszédhez. Ettől egyelőre távol va-
gyunk. Mint ahogy attól is, hogy türelemmel és
némi humorral hidaljuk át az ellentéteket. Veres
András részletesen elemzi Babits és Kosztolányi nö-
vekvő ellentétének okait, amelyekben nyilván
egyéniségük különbözősége is belejátszott. Babits
komoly, mosolytalan szemlélete nem azonosulhatott
Kosztolányi iróniájával, Esti Kornél csapongó élet-
szemléletével, a búvár nagyképűsége és a valóság
fölé röppenő, korlátlan szabadság igézetében „fe-
lülről” szemlélődő költő jelképekben kifejezett el-
lentéte ott és akkor feloldhatatlan volt (az öregedő,
beteg Babits a Jónás könyvében jutott el a humor böl-
csességéhez). A súlytalanság állapotából kiküzd-
hető derű áthatotta Kosztolányi világszemléletét,
ez jelentette számára azt a „latin szellemet”, amely
már a Marcus Aurelius dacos hitvallása előtt is egyik-
másik művének a barbárság elleni megnyilatkozása.
Veres András a Knockot említi példaként, a Jules
Romains-darabról írt lelkes méltatást: „Nagysze-
rű túlzás, mely a lélek igazságát tükrözi, azt a két-
ségbeesést, hogy milyen ingatag és semmi az em-
ber ítélete, milyen bizonytalan itt minden. Ez a tré-
fa többet ér egy könyvtárra menő ‘komoly műnél’.
Te tanítasz meg bennünket arra, hogy a teremtés
hasonló ehhez. Nem nagy dolgokból alkotni kicsit,
hanem kis dologból alkotni nagyot. Semmi az aka-

rás, minden a kivitel. A barbárok természetesen nem
a te könnyű és üde frissességed bámulják, hanem
az izzadságos nehezet, az ormótlant képzelik
nagynak. (…) ez az alkotó destrukció, mely ezer-
szer szentebb, emberibb a romboló, építeni képte-
len, elveket csirizelő konstrukcióknál. (…) Latin szel-
lem, mely nélkül szegény lenne a földgolyó. — Ezért
szerettek téged.”

A szellem könnyed szárnyalását idealizáló ki-
fejezések mindegyikét hosszan lehetne elemezni.
Külön érdekes az „építeni képtelen, elveket csiri-
zelő konstrukciók” jelzős szerkezetre figyelni.
Kosztolányi szerint ez az eljárás fékezi a gondol-
kodást, annak változatosságát, új és új ismeretek-
re való nyitottságát. Nyilván ez az ars poetica-sze-
rű megnyilatkozása is szembeállította Adyval
(most ne vitassuk, igaza volt-e vagy sem), de Ba -
bits sal is. A „latin szellem” és a nagyotmondások -
ban megnyilatkozó keleti misztika szembeállítá-
sával nemcsak alkotásbeli, hanem szemléleti kü-
lönbséget is érzékeltetni akart, az európaiság és a
mucsai feszültségét, amelynek feloldását és az eu-
rópai gondolkodás nyitottságának diadalra vivé-
sét fontos írói kötelességének érezte. A cél helyes
volt, a megvalósításának módja — az Adyval való
szembefordulás és példálózás — elég szerencsét-
len, bár az igazi felhördülést irodalmon kívülálló
eszmék okozták. Aligha véletlen, hogy Kosztolányi
— állítása szerint — Diktatúra és irodalom címmel
tervezett könyvet írni Adyról, s arra a divatra cél-
zott volna, amely kizárja a másik fél véleményé-
nek elfogadását, s előbb-utóbb az ízlés terrorjából
politikai terrort is teremthet. (Bőven akadnak pél-
dái a múlt század történelmében.)

Az ízlésterror megnyilvánulásának érezhette,
hogy a húszas évek második felében egyre több if-
júsági mozgalom szerveződött, amelyek radikális
eszméik igazolását Ady írásaiban vélték megtalálni,
elsősorban faji és társadalmi gondolataiból merí-
tettek, s Szabó Dezső értelmezése nyomán tették
magukévá a költő eszméit. A Sarló egyik vezető-
je, Balogh Edgár így fogalmazta meg céljukat: „Ter-
vünk szerint az Ady Endre-ünnepség az új nem-
zedék most bontakozó új magyar öntudatának
egyetemes jellegű megnyilatkozása lesz…” A ki-
érleletlen koncepcióval joggal vitázott Komlós
Aladár, Kosztolányit pedig nyilván bosszantotta
az Ady-kultusz, s legalább ennyire az is, hogy en-
nek élére Szabó Dezső állt, hisz kettejük viszonya
kiváltképp a Néró-regény után — bár már előtte is
— hűvösnek volt mondható, és a pamfletet köz-
lő A Toll több gyakori szerzője (kivált Karinthy és
Márai) közül többen is azonosultak álláspontjával,
amelyben némi Nyugat-ellenességet is érzékeltet-
tek. (Komlós Aladár és Márai ekkori levelezéséből
az is kiolvasható, hogy a francia Marianne mintá-
jára meg akarták indítani a Nyugat ellenlapját.)
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A pamflet előzményei között joggal hivatkozik Ve-
res András a Széphalomban megjelent, Hevesi
András tollából született írásra, amelyben a szer-
ző nemzedéke nevében is szorgalmazta az Ady-
revíziót és a Nyugat nagyjainak detronizálását.
Nekik is kapóra jöhetett Kosztolányi vitairata,
mint ahogy Halász Gábor A líra halála (Napkelet,
1929. május) című, ízlésváltozás okait boncolga-
tó tanulmánya is. 

Halász Gábor kiváló érzékkel figyelt fel az eu-
rópai és a magyar líra ízlésváltására. E folyamat-
ban Adyt ő is az elmúlt ízlésvilág kiemelkedő alak-
jaként méltatta: „Nálunk Ady volt az utolsó, aki
hallatlan egyéni tehetségével egy hanyatló iro-
dalmi tradíciót a kezdet magasába, Vörösmarty
mellé emelt, de az egyes versek mámorító illatán
keresztül lehetetlen nem éreznünk a műfaj rot-
hadását.”

Kosztolányi pamfletjének értékelése sokoldalú
ismeretet kíván. Nemcsak szerzőjének Ady iránt
érzett féltékenykedését, idegenkedését kell te-
kintetbe vennünk, hanem az irodalom szerepéről
kialakított nézeteik különbözőségét, a korízlés vál-
tozását és az első világháború gyászos végkifej-
letéből eredő elkeseredést, azt az általánosnak
mondható vélekedést is, amely a roman tikus for-
radalmiság elvetésében mutatkozott meg. Mit is
érezhetett Kosztolányi, amikor azt kellett megél-
nie, hogy szülei és közte határ emelkedett, s hogy
Csonka-Magyarország lett a „nagyból”? Egy
egész generáció kiábrándultságát fogalmazta meg
tanulmányai egyes részleteiben, s ennek irodalmi
vetülete a romantika elvetése, az objektív ábrázo-
lásmód felértékelése lett. (Az ellenhatásként meg-
jelenő avantgárd mozgalmak a Nyugat ízlésvilá-
gától távol estek.

Ebben az eszmei konglomerátumban Ady gon-
dolkodása és költészete volt a sokféle megközelí-
tésre a legalkalmasabb. Komlós Aladár Gyulaitól a
marxista kritikáig című művében írta: A Toll ankét-
jának az volt a célja, „hogy tisztázzák Ady politi-
kai gondolkodásának kérdését, s főleg eloszlassák
a turulisták Ady-fölfogásának akkoriban terjengős
ködeit, ezt ugyanis szükségessé tette… a költő ér-
telmezése körüli zűrzavar: az, hogy a köztudatban
már volt finom, dekadens Ady, pártíró, antiszemita,
őspogány és katolikus, mindenféle Ady.” A remélt
sokféleségből azonban nem Ady hiteles portré-
ja bontakozott ki, hanem indulatos, előítéletektől
át  szőtt, hangos perlekedés, „Az igazi Ady” — hogy
Bölöni György  könyvének címét idézzem — a vi-
tairatok „terjengő ködében”. S hogy ez az évtize-
dekig mesterségesen is dagasztott köd lényegesen
átláthatóbb, abban Veres Andrásnak s e könyvének
alapvetőek az érdemei. Azt a tömérdek tudást és
ismeretet, amelyet a kritikai kiadás általa szerkesz -
tett kiváló köteteinek kiadása közben szerzett, ma-

radéktalanul hasznosította és újak sorával gazda-
gította. Ráadásul könyve közvetett állásfoglalás nap-
jaink irodalomtudományi csatározásaiban is, ame-
lyekben divatok jönnek és enyésznek. Szerencsé-
re a művek maradnak, még ha időnként lényeg-
telennek mutatják is őket. Veres András bebizo-
nyítja, hogy az irodalomról érthetően, fölösleges bo-
nyolítások nélkül is beszélhetünk, s megőrizhetjük
eredeti funkciójában, amelyet Móricz Zsig mond
egyértelműsített: nevel, tanít és gyönyörködtet.
Ez a könyv arra nevel, ne legyünk elfogultak, arra
tanít, fogadjuk nyitottan az akár egymásnak szö-
gesen ellentmondó véleményeket, és gyönyör-
ködtet is filológiai bravúrjaival. (Balassi Kiadó, Bu -
da pest, 2012)

RÓNAY LÁSZLÓ

RÓNAY GYÖRGY: TRIPTICHON
Harsányi Lajos, Sík Sándor 
és Mécs László

Az idei esztendőben emlékezünk meg a száz éve
született és 1978-ban elhunyt Rónay Györgyről,
a magyar irodalom katolikus szellemiségű alko-
tójáról, aki több műfajban — vers, próza, kritika,
esszé — is jelentős életművet hozott létre, mű-
fordítóként pedig magyarra ültette olyan világ-
irodalmi rangú költők, írók műveit, mint példá ul
Virginia Wolf, Paul Claudel, Antoine de Saint-
Exupéry vagy Franz Kafka.

Rónay György egyik legfőbb törekvése volt,
hogy a magyar irodalom katolikus vonulatát be e-
melje a köztudatba. A 20. század hatvanas éveinek
végén, a szocializmus időszakában kitartó fára-
dozásának eredményeképpen a hivatalos kultúr-
politika hozzájárult ahhoz, hogy erősen megrostálva
ugyan, de megjelenhetnek a „pap költő triász” —
Harsányi Lajos, Mécs László és Sík Sándor kötetei.
Mindhárom könyvhöz Rónay György írta a be-
vezető tanulmányt. A Kairosz Kiadó, tisztelegve
a száz éve született alkotó munkássága előtt, meg-
jelentette ezeket a tanulmányokat, s emellett Ró -
nay naplóiból is közöl részleteket.

Harsányi Lajosról Rónay György megállapít ja,
hogy távol állt tőle az ágostoni, önmaga gyarló-
ságaival kíméletlenül szembenéző lelkület, „nem
volt hajlamos sem a mély meditációra, sem az in-
tellektuális szárnyalásra, sem a lélek éjszakájában
való elmerülésre, sem teológiai vagy metafizikai
töprengésekre”. Ez azonban nem negatív értékí-
télet, sokkal inkább Harsányi jellemzése, hiszen
nem lehet valakinek felróni azt, ha inkább cso-
dálkozó, mint töprengő természetűnek születik. En-
nek megfelelően Harsányi Lajos papi életformá-
ja sokkal inkább volt idilli, mint küzdelmes. Köl-
tőként hatalmas öntudat jellemezte, hiszen folya-
matosan érzékeltette a maga elsőbbségét a magyar
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katolikus költészet megújhodásában. Versei rend-
kívül népszerűek voltak, szinte mindenki magasz -
talta őt, ami azonban költészetének a kárára vált,
visszafejlesztette az önkontrollját. Emiatt sok rossz
verset írt, ám értékesebb költeményei Rónay sze-
rint előkelő helyet biztosítanak neki a modern ma-
gyar líra történetében, s számon kell tartani úgy is,
„mint egy táj, a Rába és a Hanság költőjét, s úgy
is, mint a falusi élmény egy sajátos dunántúli ba-
rokk változatának képviselőjét”.

A maga korában ugyancsak hatalmas népsze -
rűségnek örvendő és előadóművészként is ünne -
pelt Mécs Lászlóval kapcsolatban Rónay György
hangsúlyozza, hogy az ő költészetére „nem ille-
nek a költői kritika szokásos mértékei, mintha egy
új, másfajta és másfajtaságát bátran vállaló líra
születnék a szemünk előtt, oly költészet, amely-
ben a valóságnak és az igazságnak másfajta, szo-
katlan szerepe és jelentősége van. Néha olyan,
mint valami evangéliumi publicisztika, a beleszó -
lók állásfoglalása szerint.” Mécs számára a költé -
szet embergyógyító, vigasztaló küldetés volt.
Rónay György megvédi Mécs Lászlót az utókor
igaztalan ítéletétől is, amit ellenfelei és kritikusai bé-
lyegként ragasztottak rá, éppen az említett nép-
szerűsége miatt, s azzal vádolták, hogy a Horthy-
rendszer embere volt, jobboldali, sőt fasiszta. Ró -
nay György azonban egyértelműen leszögezi,
hogy ennek éppen az ellenkezője igaz: „Mécs
Lász ló pap volt (nagyon jó, feddhetetlen pap és szer-
zetes), népszerű is volt, kihasználta népszerűsé gét
(sokszor éppen népszerűtlen dolgok elmondásá-
ra); politikai értelemben nem volt baloldali, de so-
sem volt jobboldali sem, még kevésbé fasiszta.”

A három pap költő közül Sík Sándor állt leg-
közelebb Rónay Györgyhöz, szinte apa-fiú viszony
jellemezte a kapcsolatukat, évekig dolgoztak
együtt a Vigilia szerkesztőségében, s mindketten
főszerkesztők is voltak, Sík Sándor 1946–1963 (az
első két évben Juhász Vilmossal közösen), Rónay
György pedig 1969–1978 között. Sík Sándor
egész személyiségét és költészetét is a csodálko-
zás, a szeretet és a hála hatotta át, „Mert ami van,
Istentől van, és ami van, Istenben van; s ami van,
ami létezik, abban Isten van”. Sík Sándor meglátja
és megláttatja másokkal is a létben Istent, „mert
nagyon erősen, nagyon nagy odafigyeléssel
nézi… addig nézi, míg meg nem látja Istent egy
virágban, egy arcban, s míg meg nem hallja Őt a
lomb suhogásában, vagy az emberi szóban. Min-
denben, ami van, mert mindent átfog, ami van.”
Sík Sándor számára az élet minden pillanata fela-
dat volt, amelynek elvégzésétől függ, hogy meny-
nyit ér az ember. Rónay György felidézi, hogy Sík
Sándor legkedvesebb tanítványa Radnóti Mik lós
volt, akit fiaként szeretett, és meg is keresztelte,
s hogy szegedi professzorként anyagilag is tá-

mogatta a szegényebb diákokat. „Mert költő volt
és professzor, esztétikus és pedagógus, de akár-
mi volt: mindig és mindenekelőtt ember volt, nem
hirdette a szeretetet, hanem tette és élte, nem el-
mélete, hanem életformája volt a szeretet.”

Rónay György tanulmányaiban vegyíti a szép -
irodalmiságot a tudományossággal, több mint
negyven évvel ezelőtt írt elemzései mindmáig a
három poéta, a „pap költő triász” értékelésének
alapja. (Kairosz Kiadó, Budapest, 2012)

BODNÁR DÁNIEL

RUBIN SZILÁRD: APRÓSZENTEK

Mióta Esterházy Péter 1997-ben egy lelkes cikkben
megosztotta olvasóival Rubin Szilárd Csirkejáték
című regénye nyújtotta befogadói élményét („be-
lebotlottam egy könyvbe, és erről beszámolok”), az
addig jószerivel elfelejtett prózaírói opus iránt
láthatóan megnőtt mind a kiadói, mind pedig a
fogyasztói érdeklődés. Ennek következménye Ru-
bin mintegy negyedszázada publikált két köte-
tének, az említett Csirkejátéknak és a Római Egyes-
nek újrakiadása. Az előbbi huszonhárom, az utób-
 bi huszon öt év után, épp az író halálának évében,
2010-ben jelent meg újból. Ezeket követte a szer-
ző tavaly kiadott Aprószentek című, hosszú éveken
át írt, mégis befejezetlenül maradt, s így eddig ki-
adatlan műve. A műfajilag moritatnak („erkölcsi ta-
nulsággal szolgáló rémtörténet”) nevezett kézirat -
együttes a jól eligazító utószót író Keresztesi József
kritikus (azóta megjelent Rubin-monográfia szer-
zője) szerkesztésében állt kötetté össze. Nem vé-
letlenül használom ezt a szót, hogy összeállt, mert
az ötvenes évek szörnyű törökszentmiklósi gyil-
kosságsorozatáról készült szövegtöredékeket az író-
nak többszöri próbálkozás ellenére nem sikerült
egységes alkotássá szerveznie, jóllehet ádáz küz-
delmet folyatott azért, hogy a döbbenetes anyagot
műalkotássá formálja. Háromszor kereste a fogást
az őt ellenállhatatlanul vonzó témán, ez a három
rész a kötet három fejezete, de igazán nem talált
rá a számára elfogadható változatra. Nem azért,
mert nem tudta eldönteni, hogy vajon az öt gye-
reklány kegyetlen legyilkolásáról és holttestük el-
rejtéséről nagyriportban számoljon be vagy az ame-
rikai Truman Capote Hidegvérrel című művére
hajazó tényregényt írjon. Kevésbé műfaji kérdések
akadályozták Rubin Szilárdot abban, hogy végig-
írja az 1953 októbere és 1954 augusztusa közötti
bűnügyi történetsort, melyről ő több mint tíz év-
vel később értesült, s amitől élete végéig nem tu-
dott szabadulni, inkább az, hogy nem sikerült meg-
birkóznia az egyre dagadó tényanyaggal, amit ő do-
kumentumok átnézésével és a gyilkossal egykor
kapcsolatban levők (cellatárs, felügyelő, temető-

237

Kéthasábos:Layout 1  2013.02.15.  11:53  Page 237



gondnok, a tettes anya, lánya, az áldozatok hoz-
zátartozói, barátnők stb.) felkeresésével szívós ki-
tartással gyűjtött, de ami nem engedte meg, hogy
ambíciója szerint az író regénnyé formálja. A tények,
bár ezeket óhatatlanul is tiszteletben akarta tarta-
ni, mindhárom próbálkozása esetében erősebbek
voltak a fikciónál. Hogy Rubin elsődlegesen re-
génytémának tekintette az elkövetett szörnyűsé-
geket, arról a hagyatékból előkerült szövegtöre-
dékek részletei győzhetnek meg bennünket. Kezd-
ve attól, hogy magát nem kívülállóként, s nem is
mindentudó elbeszélőként, hanem a történet szem-
tanújaként képzelte el, gondolván, hogy így köny-
nyebben értheti meg az emberi felfogás számára ért-
hetetlen gyilkosságsorozatot. „Első látásra részvétet
keltett. Finom, elkínzott arc, sértődött gyerek-
szem, összeráncolt, gondterhelt kamaszhomlok” —
írta egy fénykép alapján a rémséges tettéért halál-
ra ítélt Jancsó Piroskáról, akit semmiképpen sem
elvetemült gonosztevőnek vélt, de kegyetlenségét
nem tudta megmagyarázni. Nem győzi ismételni,
hogy a tettes mennyire szívén viselte két gyerme-
ke, kivált kisfia sorsát, utolsó kívánsága is az volt,
hogy őt még egyszer láthassa, ugyanakkor azon-
ban hidegvérrel ölt meg nálánál alig néhány évvel
fiatalabb lányokat, kiknek holtestét a ház alatti kút-
ba dobta. Rubin olyan bonyolult emberi képletet
vélt felfedezni Piroska sorsában, amit, ha írói kép-
zelet konstruál, legyen szó akár dosztojevszkiji te-
hetségről is, aligha lehet hitelesnek elfogadni.
Ugyanakkor íróként nem tud lemondani arról, hogy
a valóság kínálta tények mellett ne működtesse sa-
ját képzeletét, ne használja az íróság eszközeit. Mi-
közben, ahogy Rubin Szilárd is tette, begyűjt min-
den apróságot, úgy viselkedik, „mint a cseléd —
aki örömét leli abban, hogy — egy idegen lakás réz-
kilincseit” fényesítheti, olyan „Szobákét, ahová nem
nyithat be”, csak képzeli, mi lehet odabent. Ilyen
szoba volt Rubin Szilárd számára a gyilkos Jancsó
Piroska lelkivilága.

Annak ellenére, hogy az Aprószentek nem egész
benyomását keltő regény, olyan írói teljesítmény,
amely nemcsak rémtörténetként érdekfeszítő ol-
vasmány, hanem kiváló alkalom arra, hogy lás-
suk, sőt tanulmányozzuk egy írónak a feldolgo-
zásra választott talált anyaggal és önmagával
folytatott küzdelmét. (Magvető, Budapest, 2012)

GEROLD LÁSZLÓ

BODÓ MÁRTA:
EGYHÁZ ÉS SZÍNHÁZ

Bodó Márta saját bevallása szerint is hiánypót-
lás nak szánta Egyház és színház című kötetét, s
ennek a célkitűzésének maradéktalanul képes
megfelelni. Interdiszciplináris szempontból szem-

 léli a témát, teológiai és filológiai tanulmányait
egyaránt felhasználva remekül végigvezeti az
egyház és színház viszonyát a kezdetektől a 20.
századi drámaelméletig. Alapossága nem is
meglepő, hiszen Bodó Márta korábban megje-
lent műveiben szintén részletesen foglalkozik
színházi és teológiai kérdésekkel, kedvelt témája
a Pilinszky által „mozdulatlan színháznak” ne-
vezett vallásos szemléletű dráma.

A szerző a kronologikus felépítést választot-
ta, így a korai kereszténység színház ellen irányuló
erélyes felszólalásainak bemutatásával kezdi
munkáját. A vallási vezetők a pogány rituálék ele-
meit vélték felfedezni a drámai törekvésekben, így
az egyházatyák számos színházellenes írásával ta-
lálkozhatunk a korban, melyekre részletesen ki
is tér Bodó Márta. Egyaránt említi Ter tul lianus,
Nazianzoszi Gergely és Aranyszájú Szent János
drámaellenes munkáit. Ezek a szerzők egyönte-
tűen elutasították a színházi látványosságokat,
mondván, azok az ember legrosszabb tulajdon-
ságait keltik életre, a valódi, menny béli látványos -
ságokról helytelenül az evilági örömökre irányít -
ják a hívők figyelmét.

Ám bármennyire is dráma nélkülinek tekintik
a középkort, hiszen az utánzás, a mimézis alap-
vetően ellentétes a keresztény felfogással, a min-
dennapokban mégis felüti fejét számtalan drama-
tikus elem. A szentmise teátrális összetevői, a
keleti ikonábrázolások cselekedeteket meg jelenítő
illusztrációi mind dramatikus vonásokat hordoz-
nak, nem beszélve a betlehemezés szoká sáról
vagy az úrnapi körmenetről, amelyek egyértel-
műen tekinthetők közös játéknak, „színműnek”.

Bodó Márta könyve során mindvégig kitér a
magyar vonatkozásokra, így a színjáték kialaku-
lásával foglakozó fejezetben is részletesen tár-
gyalja azokat a magyar népi szokásokat, ame-
lyek ben preteátrális elemeket vél felfedezni. Ezek
közé sorolja az állatutánzó táncokat, a medveé-
nekeket és a vadászjátékokat, amelyek a közös
ugor örökség részét képezik. A magyarok ősi
színjátékszerű megnyilatkozásának legősibb for-
máját pedig a regölésben találja meg, hiszen az
első regösénekek már a 12. században fellelhetők.

A korai kereszténység színházellenességét át-
szakította a rádöbbenés, hogy az erős hatások-
kal szolgáló látványos darabokkal egyszerűbben
lehet eljuttatni a hívőkhöz az egyház üzenetét,
jobb a kikapcsolódást is egyházi keretek között
tudni, így a könyv további terjedelmes része már
nem az egyházatyák drámaellenes fellépéseivel
foglalkozik. Bodó Márta kronologikusan végig-
vezeti az egyház és a színházi élet összefonódá-
sát, hogyan fordította a vallás saját szolgálatába
a drámát, s ezzel hogyan segítette elő megerő-
södését. A vallásos dráma néhány jellemző mű-
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faját sorolja fel és ismerteti röviden, ám igen ala-
posan. A dramatikus prédikáció, a passió és a
haláltánc mind sorra kerülnek. Az utóbbi, iga-
zán izgalmasnak ígérkező témát a szerző alapo-
san körbejárja, kialakulásának története mellett
számos idézet színesíti a fejezetet, nem beszélve
az illusztrációkról, amelyek hatásosan szemlél-
tetik a szövegben olvasottakat.

A kötet utolsó nagy részében a drámaelmélet
kialakulásával, elméleti kérdéseket feszegető írá-
sokkal foglalkozik. A már megszokott módon ki-
térőt tesz a hazai vonatkozásokra, részletesebben
a Nyugat hasábjain megjelent írásokat vizsgálja.
A közismerten nem konzervatív, nem katolikus
szemléletű Nyugat számtalan cikkben foglalko-
zott a keresztény, vallásos szemléletű művekkel,
ez teszi nyilvánvalóvá, hogy a keresztény érté-
kek a magyar irodalom szerves részét képezték,
az elméletírásban egyenrangúnak tekintették,
sőt, az irodalmi hagyomány az egész magyar
nyelvű kultúra kiindulópontjának tekintette.
Schöpflin Aladár, Babits Mihály, Fülep Lajos,
hogy csak néhány nevet említsek azok közül,
akik feladatuknak érezték a vallásos szemléletű
drámákat a peremről a középpontba állítani.

A nyugatos kitérő után Bodó Márta nemzet-
közi vizekre evez, keresztény teológusok drámá-
val foglalkozó írásai következnek, Józef Tischner
és Hans Urs von Balthasar szól a drámairól az
utolsó oldalakon.

Alapos, részletes, világos — ezekkel a szavak-
kal tudom a leginkább jellemezni az Egyház és
színház című kötetet. Olvasása nem igényel kü-
lönösebb előképzettséget, a laikusok számára is
teljesen érthető, és ami talán még fontosabb, él-
vezhető mű. S hogy szükség volt-e erre a könyv -
re? A választ megadja a katolikus teológus, Bal -
tha sar, aki Számvetés címet viselő művében állítja,
hogy az egész emberiség léte a legteljesebb mér-
tékben drámai, olyannyira, hogy ebben Isten
maga is részt vesz. (Verbum, Kolozsvár, 2012)

SOMOGYI GRÉTA

LACTANTIUS: 
ISTENI TANÍTÁSOK

Az afrikai pogány családból származó L. Caelius
Fir mianus Lactantius (Kr. u. kb. 250 — kb. 325),
aki fiatalkorában irodalmat, filozófiát, retorikát és
jogot tanult, 290 körül került Nikomédiába,
Diocletianus császár székvárosába. Ebben az idő-
szakban (gyakorlatilag 260 óta) a kereszténység tel-
jes békét élvezett, egyre jobban elterjedt a Biro-
dalomban, s az egyház zavartalanul élte hitéle tét.
Ezt bizonyítja az a tény, hogy Lactantius ek kor ke-
resztelkedett meg. Jóllehet a 303-ban kirobbanó

általános keresztényüldözés miatt sokat kellett
nélkülöznie, élete vélelmezhetően nem forgott ve-
szélyben. Miközben ugyanis számos Krisztus-
hívő az életével fizetett a hitéért, addig Lactantius
az írásnak szentel(het)te idejét.

Kb. 304 körül írta az Isten művéről (De opificio Dei)
szóló művét, amely mintegy bevezetője, előkészí-
tője élete apologetikai jellegű főművének, a több-
ször is átdolgozott Isteni tanításoknak, amely kb. 304
és 313 között keletkezett. A hét könyvből álló mun-
ka tulajdonképpen egy szintézis, amely nem csu-
pán védelmezi, hanem egyben be is mutatja a ke-
resztény hitet; mégpedig a jog korabeli oktatásának
(az institutio) szabályai szerint. A szerző nem any-
nyira a néptömegek, hanem sokkal inkább az
igazságügyi tisztviselők és a pogány értelmiségiek
támadásait igyekszik kivédeni, erőteljesen hang-
súlyozva a kereszténység mint üdvvallás értékét.
Felvállalja, hogy közvetítsen a pogányság és a ke-
reszténység között, ami miatt nagy megbecsülés-
nek örvend majd a reneszánsz korban.

Az első két könyv („A hamis vallásról” és „A té-
 velygés eredetéről”) átfogóan cáfolja a politeiz-
must, és azon meggyőződésének ad hangot,
hogy az tulajdonképpen az eredeti egyistenhit ha-
nyatlásának a következménye; lényegében a dé-
monok műve. A harmadik könyvben („A pogány
filozófusok hamis bölcsességéről”) Lactantius a
filozófiát kezdi ki, mivel azt — a hamis vallással
együtt — minden tévedés forrásának tekinti. Meg-
látása szerint ugyanis alkalmatlannak bizonyult
arra, hogy az ember tudás- és boldogságvágyát
kielégítse.

A pogányság cáfolata után következik a keresz -
ténység bemutatása. A negyedik könyvben „Az igaz
bölcsességről és vallásról” értekezik, amelyet
Krisz tus, az Isten Fia adott az emberiségnek. Mű-
vének következő könyveiben ezt a meggyőződést
fejti ki. Az ötödik könyvben „Az igazságosságról”,
a hatodikban „A valódi istentiszteletről”, a hete-
dikben pedig „A boldog életről” ír. Itt olyan gon-
dolatok jelennek meg, mint az emberek egyenlő-
sége az istenfiúságban, az Isten iránti tisztelet és az
emberek szeretetének szétválaszthatatlansága,
az igazak angyallá válása Krisztus ezeréves biro-
dalmában, az idők végezetekor — miközben a go-
noszok természetesen elnyerik méltó büntetésüket
az örök kárhozatban. „Mindazokat, akik a földi ron-
tásokat erénnyel taposták meg — írja —, ama leg-
hatalmasabb igaz bíró az örök életre és örök vilá-
gosságra kelti fel. Senki ne bízzon gazdagságában,
rangjában, de még királyi hatalmában sem, mert
ezek nem tesznek halhatatlanná. Mindaz, aki el-
vetette az emberi lényeget, és a jelen javait követ-
ve a földre alázta önmagát, árulóként nyeri el urá-
nak, parancsolójának és atyjának büntetését”
(VII,27,14–15; 602. oldal).
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Constantinus hatalomra jutása után Lactan -
tius az új császár közvetlen környezetébe került.
A fia, Crispus, nevelője lett a galliai Augusta Tre -
verorumban (a mai Trierben). A császári járan -
dóságnak köszönhetően ott élt egészen haláláig,
most már gondtalanul.

Mindenképpen üdvözlendő, hogy Dér Kata -
lin szakszerű és megbízható, ugyanakkor gördü-
lékeny fordításának köszönhetően, amely a legú-
jabb szövegkiadásokat veszi alapul, a szélesebb
magyar olvasóközönség számára is hozzáférhető
vált az ókeresztény irodalom egyik igen fontos al-
kotása. Reméljük — és kívánjuk —, hogy haszon -
nal is olvassa! Annál is inkább, mivel a kiadvány
végén — Horváth Pálnak köszönhetően — rövi-
den megismerkedhet Lactan tius életével és mű-
veivel (613–629. oldal), illetve egy tájékoztató jel-
legű bibliográfiával, amely felsorolja a magyar
szakirodalmat is (631–633. ol dal). Ugyanakkor di-
cséret illeti mind a sorozat szerkesztőket, mind a
Kiadót azért a munkáért, amit az igazán értékes
keresztény kultúra megismertetése érdekében ki-
fejtenek. (Ford. Dér Ka ta lin; Catena. Fordítások, 11;
Kairosz Kiadó, Buda pest, 2012)

JAKAB ATTILA

BURKHARD NEUNHEUSER OSB:
LITURGIATÖRTÉNET 
EGYHÁZ- ÉS KULTÚRTÖRTÉNETI
MEGKÖZELÍTÉSBEN
A liturgika klasszikus tudományos felosztása a li-
turgiatörténetből, a szisztematikus leírásból és az
úgynevezett liturgikus teológia részeiből tevődik
össze. Mindezen részek nem is férnek el egyetlen
kötetben. Burkhard Neunheuser, a neves bencés
liturgiatörténész összefoglaló műve, a liturgia-
történet teológiai jegyzetként az első részt kívánta
feldolgozni. Mára kézikönyvvé lett a szakembe-
rek használatában.

Az Újszövetség korszakától kiindulva, a „ke-
nyértörés” közösségétől kezdve a görög-római vi-
lágban bontakozó liturgián át bemutatja a szerző
azt az egyenes irányú fejlődést, amely elvezet a
„tiszta római liturgia” kialakulásáig, majd pedig
kitér a frank-germán hatásokra, bemutatja az úgy-
nevezett „középkori liturgiát”, majd a Római
Kúria szokásait, elérkezve a reformáció századai-
hoz. A reformáció törekvéseivel szemben tárgyalja
a Trientói zsinat liturgiával kapcsolatos intézke-
déseit, majd a barokk kor változásait, azután a 18–
19. század elmozdulásait. Külön fejezet szól a 20.
század elejétől számított liturgikus mozgalomról,
amely előkészítette a II. Vatikáni zsinatot, annak
előfutára volt, és tulajdonképpen a zsinatig tartott

(a mozgalom négy jól elkülöníthető szakaszra
osztható). Behatóan foglalkozik a könyv a zsinati
és az azt követő megújulással, végül korunk kul-
túrájában láttatja a mai liturgikus élet valóságát,
értékeli a 20. század törekvéseit.

A Dolhai Lajos egri főiskolai rektor, teológiai
tanár gondos fordításában most magyarul is meg-
jelent mű nélkülözhetetlen segítséget nyújt a
liturgika tárgyat oktatóknak és tanulóknak, vala-
mint mindazoknak, akik egy képben kívánják
látni a katolikus liturgia kialakulását. Tizenöt igé-
nyesen megszerkesztett, bő irodalmi dokumentá-
cióval, bibliográfiával ellátott fejezet vezeti végig
az olvasót a kezdetektől napjainkig (V. Raffa, C.
Braga és A. Pistoia kiegészítésével valóban a leg-
utolsó liturgikus változásokig). A könyv nem vál-
lalkozik részletes kifejtésre, inkább áttekinthető,
egyáltalán nem hosszadalmas vagy unalmas leí-
rás, sőt ellenkezőleg, inkább érdekes, bőséges bib-
liográfia-ismertetés. Arra szolgál, hogy aki egy-
egy témában komolyabban el akar mélyülni, az itt
közölt szakirodalomból kiindulhasson (például
szakdolgozatíráskor, tanulmányok, cikkek készí-
tésekor). Az összefoglaló munka legnagyobb ér-
deme az együttlátás, a szintézis, amelyben min-
den részlet a helyére kerül.

Manapság a liturgia elemzői olykor két szélső-
séges végletbe esnek: vagy tagadják a liturgikus
változások létjogosultságát, vagy eleve megkér-
dőjelezik egy közös „séma”, egy közös történelmi
hagyomány létét és szabad teret engednek a sze-
mélyes kreativitásnak. Ez a Liturgiatörténet meg-
győz minket arról, hogy mindaz, ami a keresz-
tény liturgia alakulásában történt — az az egyház
„lélegzetvétele”, életmegnyilvánulása. Változá-
sok, alakulás, formálódás mindig is volt, ám
nem a törés, a szembenállás, az eltörlés vagy új-
rakezdés indulatával, hanem a folytonosság di-
namikájában.

Köszönet a bencés szerző egykori római ta-
nítványának a magyar fordításért, annak gondos
előkészítéséért és kivitelezéséért! A könyv jó tá-
 jékozódást nyújt a római rítus ma élő mindkét for-
májának, a rendes és a rendkívüli formájának
megértéséhez a zsinat szellemében és a rákövet-
kező évtizedek gyakorlatában. Az ünnepélyes, sö-
 tét fe kete borítón stílusosan egy ókeresztény
szimbólum-töredék látható: a horgony két hallal
— le  het ez Kelet és Nyugat egységének, a „két tü-
dővel lélegzésnek” is a jelképe, a kimeríthetetle-
nül gazdag liturgiáé, az istentisztelet magasz-
tosságáé, amelyet a liturgia története mutat be az
érdeklődőknek. (Ford. Dolhai Lajos; Szent István
Társulat, Budapest, 2012)
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