
DOKUMENTUM
ADY KÖLTÉSZETÉNEK KORAI KATOLIKUS ÉRTÉKELÉSE

Szentdványí Elemér, a Pannonhalmi Szent Benedek-rend egykori esztergomi
főgimnáziumának 1910-ben jelesen érettségizett "öreg" diákja felhívta figyelmünket
az azévi gimnáziumi értesítő egy érdekesnek ígérkező adatára. A nyomtatott Érte
sítő 82. lapján az "Ismeretterjesztő előadások és felolvasások" rovatában olvasható,
hogy a tanév folyamán Prikkel Marian dr. fQgimnáziumi (latin-magyar szakos) ta
nár két irodalmi vonatkozású szabad előadást tartott, az egyiket Szabolcska
költészetéről, a mástkat pedig - Ady Endréről. Az érdekes adalékot rendelkezé
sünkre bocsátó, irodalmi érdeklődésű egykori tanítvány emlékezete szerint az Adyról
szóló határozottan méltányoló, értékelő jellegű volt.

Réthel Prikkel Marian, Szent Benedek-rendi tanár (1871-1925) a magyar tudo
mányos életnek - főként mínt nyelvtudományi és etnográfiai író - ismert nevű,

nagyrabecsült alakja. így például "A magyarság táncai"-ról írott néprajzi monog
ráfiája a maga nemében mindmáíg klasszikus, úttörő munkának számít, És így
éppen nem közömbös - s itt a következőkben minden szónak külön nyomatéka
van -, hogy már 1910-ben Esztergom városában egy átlagon felüli tehetségű és
képzettségű szerzetes-tanárnak mí a véleménye Ady Endre költészetéről. A Szerit
iványi Elemér megjelölte nyomokon elindulva megindítottuk a nyomozást, még
pedig kettős irányban: átböngésztük a korabeli esztergomi helybeli sajtót (Eszter
gom, Esztergom és Vidéke, Esztergomi Friss Újság), és a pár soros bekonferáló kom
münikék alapján megállapítottuk. hogy Réthei Prikkel Mariannak az Értesítőben

jelzett, Adyról szóló szabad előadása valóban elhangzott a bencés gimnázium isme
retterjesztő előadásainak sorozatában, mégpedig 1910. február 13-án vasárnap.

Nyomozásunk másik szála - Bánhegyi Jób győri bencés professzor úr szíves
közvetítésével - Pannonhalma felé irányult, ahol is a Szent Benedek-rend anya
monostorában Príkkel Marian kéziratos irodalmi hagyatékát is őrzik. Dr. Söveges
Dávid, a pannonhalmi Szent Benedek-rend központi főkönyvtárának könyvtárosa,
valóban talált is a Príkkel-hagyatékban - és lekötelező szívélyességgel megkül
dött - egy kéziratlapot, amely minden bizonnyal a szóban forgó Ady-előadás

vázlata. A kézirat ugyan nincsen dátummal ellátva, de mínthogy csak Ady első

három reprezentáns verskötetének alapján készült ("Új versek" - 1906, "Vér és
Arany" - 1908, "Az Illés szekerén" - 1909) és nem jut el az 1910-ben megjelent
"Szeretném ha szeretnének" kötetíg, kétségtelen, hogy elkészülte 1909 végére vagy
1910 elejére datálható, s ez az 'időpont egybevág a szóban forgó előadás fentebb
említett időpontjával. A cím és dátum nélküli kézirat szövege szó szerint a kö
vetkező:

l. A vár fehér asszonya
2. Lelkek a pányván
3. Temetés a tengeren
4. Közel a temetőhöz

5. Egy ismerős kisfiú
6. Halál a síneken
7. A fekete zongora
8. Jó Csönd herceg elótt
9. Lédával abálban

10. Mária és Veronika
ll. A Halál lovai

új versek

Vér és arany

Illés szekerén

Adynak és híveinek szűk, alacsony ez a szerencsétlen Magyarország: "ez a nagy
Sivatag, ez a magyar puszta", "ez a szomorú magyar róna, halálszagú. bús ma-
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gyar róna", ez az "elvadult táj", ez a "magyar ugar", ez a "téli Magyarország".
Ös-Napkelet olyannak álmodta a magyart, amilyen ő: "hősnek, borúsnak, büszke
szertelennek' stb. Ö egy idő előtti megvalósulása a magyar ideálnak: mitévő le
gyen itt a kanászok között?!... Párizst, a "szép ámulásole szent városát" sírva
hagyja el, mert a "magyar temető", az elátkozott hely, rieki : hazája, a daltalan
táj, a naptalan kelet várja koldús zsivajával. Sőt, a naptalan kelet nemcsak Párizs
zsal, hanem még a Ganges partjaival szemben is rövidebbet húz.

"Jó Csöndherceg", "Dúslovag", "Fény-országút", "csoda-csók"; "napvilágszemÚi
menyasszony", "álomvitézjek", "napfényország", "álom lovag", "új nagy látások
királyfia" stb.
Drámaisággal, festőiséggel, sőt szoborszerűséggel vési lelkünkbe alakját: csapó
esőben, szőlőlevelekkel koronázva lépked fölfelé az elillant évek szőlőhegyére.; vagy
zöld automobilon vágtat Lédajával a földi harcban; vagy járja holdfény alatt az
erdőt, jó Csöndherceg előtt; ül a Gond partjain hegedűtlenül; birkózik véres
asztal mellett mámortornában az ős Kajánnal; futkos az alvó csókpalotában; áll
szomorú Lázárként a dúsak palotájának támaszkodva; vagy hideg sínvasakat szo
rít, leborulva őszi erdőn a muzsíkálva közelgő halálgép előtt; dalok tűzes szeke
rén vágtat a Holnap elébe, át szürke életen, át barna halálon; lépdel, lohol, vág
tat, bandukol, bírkózik, futkos, leborul - csupa mozgást jelentő ige, a drámaiság
nak természetes elősegítője.

Mindent elevenít, cselekvősít: él az ősz, kacagva szalad Párizs boulevardján; él
a temető, mely nap-nap után közeleg feléje; élnek az álmok, ezek a fürge fickók,
akik őrületbe hajrázzák éjjelenként; él a Duna, akii. világtitkot vall neki mámoros
fővel; él a csend, a tíz öles óriás, aki agyonroppantással fenyegeti; él maga a
bormámor is, mint bíborpalástos nagy úr, aki halálra itatja a vele találkozót;
élnek a trágár dalokat dúdoló szelek, az ablakán kocogtátó részeg hajnalok; sőt

alakot ölt nála a fiatal bűn, a fekete álom, a halál, a piroscsodás élet, a hol
nap stb.

1. Az újabb költői irányzat különös híre; a krítika szükségessége a felületes
ség kiküszöbölésére s a közönség ízlésének helyes irányítására.

2. Ady Endre, mint az új irányzatnak igazi képviselője.

3. Adyék föllépte ("Holnap'" botránnyal: a) gőgös nemzetköziség, b) satnya
érzékiség, c) nagyképű homály. Elődeik a maguk hite (Vajda, Csokonai, Reviczky,
Petőfi, Balassi) és a valóság (Baudelaire, Verlaine, Szílágyi).

4. Ady mínt ember nem rokonszenves: öntelt, asszonyos, érzéki, pénzsóvár,
életúnt, istentelen stb.

5. Mint költő: a) élete rövid folyamata, költészetének magyarázatával; b) ér
zésvilágának birodalma nem új (baj, mámor, szerelem, pénzkívánás. holnapelébe
törtetés, halál; újabban: istenkeresés) ; c) homályosságának magyarázata (a), a tu
datos ősztömség költője (fl) a dekadence tartalma- és formájával (Y), bizarr ellen
tétek: népi keleti + ványadt, kiélt nyugati, népmese + raffinált, élet + halál;
d) szimbolizmusa ; e) zeneisége; f) stílusa; g) verselése; h) hibái (emberiek, pesz
szimízmusa, lírai egyéniségének egyhangúsága, modorossága stb.). Nb. Ady az ér
telem kóltője a szó leghidegebb értelmében. Hatása jobban csak a műveltebbek

re lesz.
6. Miből jött létre költészete: a) életmódja, b) Baudleaire, Verlaine, Szílágyi,

c) Csokonai, d) Nietzsche, e) szocializmus.
7. Allásf'oglalás versei olvasására nézve.

Eddig az előadás gondolatmenetét tükröző kéziratlap. Mielőtt megjegyzéseket
fűznénk hozzá, hallgassuk meg a sajtó-visszhangot. Ezzel hamar végezhetünk, mert
sajnos, nagyon szegényes volt. De erről nem Prikkel Marian tehet. Adyról szóló
előadását mindössze az Esztergomi Friss Újság kommentálja az 1910. február 17-iki
számában, ilyenformán:

"Ady Endre városunkban. Egyelőre ugyan nem lobogóznák még fel a házakat,
de annyi bizonyos, hogy városunkban is megvolna az érdeklődés az excentrikus
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költő iránt, ha véletlenül hozzánk tévedne. Legalább a főgimnáziumban a róla és
költészetéről tartott előadáson résztvevő nagyszámú és előkelő közönség figyelme,
rnellyel réthei Prikkel Marian bencés tanár lelkes magyarázatát meghallgatta, ezt
bizonyítja. E részvétel jele annak is, hogy városunk közönsége érdeklődik az iro
dalmi előadások iránt. Réthei Prikkel röviden előadva a nagy feltűnést keltő költő

rövid életrajzát, áttért műveínek méltatására. Előadása végén arra a konklúzióra
jut, hogy bár Ady' sohasem lesz népszerű, de művei, mint kora gondolkozásának
szellemi áramlatának hű kJifejezői, a megállapodott világnézettel rendelkező ol
vasóknak mindenkor tanulságosak és érdekesek maradnak. Feljegyzésre érdemes az
is, hogy ezen előadáson városunk csaknem minden tollforgató emberét együtt
láttuk."

Ezek után térjünk vissza a bőséges vázlat alapján megközelítő pontossággal
rekonstruálható előadásra. Először felsorol II Ady-verset, amelyeket bizonyára be
mutatott mintegy ízelítőül. Meglepőert ügyes, jellemző válogatás. Mindossze azt
hiányolhatjuk, hogy meglehetősen szűkmarkúan bánik "Az Illés szekerén't-nel,
holott éppen ebben jelentkezik Ady istenes verseinek első ciklusa: "A Sionhegy
alatt", Ezután bőséges tartalmi és formai anyaggyűjtés következik, végül egy rész
letes, logikusan felépített vázlat magához az előadáshoz. Ennek azonban, vala
mint a bevezető rész első két szakaszának van egy alapvető fogyatékossága: ala
posabb vizsgálat után kiderült, hogy az egész nem más, mínt Horváth János ak
koriban megjelent "Ady és a Iegújabb magyar líra" (Budapest, 1910) tanulmá
nyának kivonatolása. Am míndenesetre az Ady költészete iránti fokozott érdek
lődésre vall, hogy Prikkel Marian ilyen hamar felfigyelt rá, és szempontjait ma
gáévá tette. (A Nyugat részéről csak a március 15-iki számban reagál rá Fenyő

Miksa, 406-409. l.) Horváth János tanulmányáról tudjuk, hogya konzervatívok
oldaláról ez volt az első objektivitásra törekvő, az érdemeket is elismerő Ady-ér
tékelés, s ha egy szerzetes-tanár idáig eljutott, az már önmagában véve is nagy
előrehaladást jelent.

Am van Prikkel előadás-vázlatának két olyan szakasza is, amely mínden bi
zonnyal finom egyéni megfigyelésen alapul. Amikor Ady költészetének drámaisá
gáról, plaszticitásáról és mindent megelevenítő cselekvősítéséről beszél bőséges

példatár kíséretében. Ennek nincsen semmi nyoma Horváth tanulmányában, s
Laczkó Géza is, aki "Ady költői nyelvév-ről elsőnek nyújtott részletes elemzést
(Nyugat, 1909. 569. sk.), ez irányban míndössze csak ennyit állapít meg: "A költő

csupa élő, mozgó tárgyak között jár-kel; elvont fogalmak neki eleven lények ..."

Prikkel Marian esztergomi Ady-előadása nem volt egészen pusztában kiáltó
szó, Megtörte a közöny jegét a modern nyugatos irodalmat illetően. Mert bizo
nyára része volt abban, hogy az "Esztergom és Vidéke" 1910. március 6-tól Mó
ricz Zsigmond "Hét krajcár"-ját közli folytatásokban, majd a március 17-iki szá
mában - a Nyugat megelőző évi augusztusi számából átvéve - éppen Ady Endre
ismertetését Móricz novellás kötetéről.

Prikkel Marian Ady költészete iránti érdeklődése korántsem merült ki az esz
tergomi előadással. Dr. Söveges Dávid szíves közlése révén tudjuk, hogy a kéz
iratos hagyatékban még egy csomó, ceruzával és tintával írt lap található Ady
ról, feltehetően előadások vázlatai, Ezek azonban már mind későbbiek, mert Adyt
egészen haláláig tárgyalja, és hivatkozik bennük Ady Lajos 1923-ban megjelent
életrajzára.

Prikkel Mariant tehát, mondhatni, élete végéig elkísérte az Ady költészete
iránti értékelő érdeklődés, és ennek tudatában személyében - születése századik
évfordulóján - nemcsak a kiváló nyelvészt és etnográfust, hanem a korát meg
előző katolikus irodalomtudóst is tisztelhetjük.

KUNSZERY GYULA
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