
osztotta értelmezőit, szándékai sokszor ellenté-
tükbe fordultak. valósággal a korával csatázó em-
ber paradigmája lett, s a lelkében dúló viharokat
hőseiben is megjelenítette, ezért érezzük néme-
lyik drámai művét sokszorosan megszenvedett
önvallomásnak is. Ezt az életrajzban és drámái-
ban is kifejezett önéletrajziságot fokozták gesz-
tusai is, amelyek többnyire egy vívódó, a kor szo-
rításából kiutat kereső író sokszor kétségbeesett
mozdulatai. Hívei mindenképpen védelmezték
az ilyen megnyilatkozásokat követően, ezért lett
némelyik írása bírálatok és apológiák tárgya. Fö-
löslegesen. százszor elmondta, amit gondolt,
fölösleges értelmezések tucatjait írni szavairól, iga-
zolják ezek magukat. Rábírták, hogy a szovjet-
unióba utazzék, mint a forradalom után pacifikált
értelmiség egyik legtekintélyesebb képviselője!
vissza kellett volna utasítania a kérést? Egyálta-
lán, visszautasíthatta volna?

kocsis István megérezte a nagy lehetőséget:
az író életének neuralgikus pontjait szembesí-
tette, értelmeztette hőseivel, s hogy hitele legyen
mentségeiknek, a színpadon egy „tárgyi szerep-
lőnek” perdöntő szerepet szánt. aki az „igaz-
mondó székbe” ül, tüstént elveti a közhelyeket,
és a lelke igazságát mondva feloldozza Németh
Lászlót vélt bűnei alól.

Lelkifurdalásainktól, valós és vélt bűneinktől
gyónással, bűneink megbánása utána kapott fel-
oldozással szabadulhatunk meg. a magát bűnös-
 nek érző, tépelődő író körül több pap is szorgos-
kodik — drámáinak hősei —, hogy gyakran egy-
mással is perlekedve megadják az absolutiót. ám
közben önmaguk is a feloldozást keresik, s ez a ket-
tősség adja a drámai feszültséget. közben vésze-
sen időszerű mondatokat is hallunk, amikor a sze-
replők kiesve szerepükből hozzánk fordulva fi-
gyelmeztetnek elmulasztott feladatainkra.

Nyilvánvaló, hogy a darab megértéséhez igen
alapos ismeretek szükségesek, s mint hogy nem
láttam előadását, csak megkockáztathatom, hogy
például a „trianoni pszichózis” bevonása esetleg
drámai képzetet kelt a nézőben — már aki tud-
ja, mire gondolt széchenyi —, másrészt viszont
kizökkenti a szereplőket az általuk képviselt
gondolatkörből.

a mű hatását megnöveli néhány nagyon mély
gondolat, amely az olvasás során még jobban hat,
és alapos elmélyedésre késztet. Itt van például Né-
meth csendesen elmondott szentenciája: „az
egyenlő esélyek elve, ha hagyják érvényesülni,
csodákra is képes; a gyűlöletet szeretetté tudja vál-
toztatni, miképpen az egyenlőtlen esélyek elve,
ha érvényesül, gyűlöletté változtatja a szeretetet!”

a történelmi drámák veszélye, hogy inkább az
eseményeket irányító személyek illusztrációit
adják, semmint drámai összeütközéseiket jelenítik

meg. kocsis István elkerülte ezt a csapdát. Drá-
mája izgalmas, fordulatos, fontos és nyitott kér-
désekkel szembesít. Bizonyára más színházak is
felfigyelnek rá.

RóNAy LászLó

RÓNAy GyöRGy: 
BALAssitÓL AdyiG

adyékat, a Nyugat első nemzedékét dühödt kri-
tikusok és hangos rajongók hada fogadta az iro-
dalmi élet kapujában, a második nemzedék, Illyé -
sék generációja az első nemzedék segítségével, na-
gyobb megrázkódtatások nélkül lépett porondra
(József attila szerencsétlen élete külön történet), a
harmadik nemzedéket azonban pályakezdésekor
általános fanyalgás kísérte, túlságosan szelídnek tar-
tották őket, több lázadást, izgatottabb helykeresést
vártak volna tőlük. Évek be telt, amíg észrevették:
itt egy Weöres sándor… ott egy Radnóti Miklós. En-
nek a jól nevelt, remekül képzett nemzedéknek
egyik legkiválóbb tagja volt Rónay György, aki ki-
egyensúlyozott minőségű pályát épített fel ver-
sekből, prózai művekből, esszékből, tudós tanul-
mányokból. Műveltsége, érzékeny tudása a kora-
beli európai katolikus irodalom színárnyalatait fog-
ta egybe, sík sándor mellett ő lett ennek a szelle-
miségnek legelső rangú képviselője a modern
magyar irodalomban.

Első esszé-könyve 1947-ben jelent meg, a Regény
és az élet, a magyar prózairodalom történetéről, ezt
1958-ban a Petőfi és Ady között követte, a 19. szá-
zad második feléről, majd 1971-ben következett
A nagy nemzedék, mely a 20. század első felének leg-
nagyobbjait tekintette át. a nemrégiben új, szépen
gondozott kiadásban napvilágot látott Balassitól
Adyig című gyűjtemény először 1977-ben jelent meg.
Tüskés Tibor, Rónay monográfusa ezekkel a sza-
vakkal foglalta össze Rónay György irodalomtör-
téneti érdekű írásainak jellegadó vonásait: „Rónay
— maga mondja — nem »irodalomtörténetet« ír,
hanem az irodalom »életrajzát«. vizsgálódásának
kulcsszava az élmény. azt a »lel ki képletet« akar-
ja megragadni, amelyben a kor magyar valósága
tükröződik. stílus és lélek kapcsolata izgatja, az ih-
let formáit és változatait kutatja. Ha nevet kellene
adni annak a tudományágnak, amellyel foglako-
zik, akkor legszívesebben ezt az elnevezést vállal-
ná: ihlettörténet.”

a kötetnyitó Balassi-tanulmány — 1951-ből —
azt az alkotáslélektani ívet járja be, ahogy a vitéz-
kedő, vitatkozó, pereskedő és nem utolsósorban sze-
relmeskedő költő megtér a vallás szavához. „Míg
aztán legvégül valóban nem marad Istenen kívül
más vigasztalója ennek a saját kísérteteivel küsz-
ködő, megzavart szívnek. (…) valóban úgy halt
meg, mint krisztus vitéze. »krisztus meghalt éné-
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rettem, és én hogy kételkedjem? Te katonád voltam
és a te seregedben jártam« — ezeki voltak utolsó
szavai.” Ezután Faludi Ferenc következik a kötet-
ben, aki a Bessenyei és Batsányi előtti korszakban
18. századi irodalmunk alighanem legjelentősebb
alakja volt, a keresztény humanizmus képviselő-
je. a keresztény humanizmus Európában még a 17.
században kezdődött, megkésve érkezett hoz-
zánk, lényegéhez tartozott, hogy már nem követelt
aszkézist az életben, és bizalommal tekintett a ter-
mészetre, az ember természetére is, kivált, ha kel-
lő értelem irányítja. Ráday Gedeonon, ányos Pá-
lon és Baróti szabó Dávidon keresztül érkezünk el
a kötet egyik legszebb tanulmányához, a katona Jó-
zsef költészetét tárgyaló íráshoz.

katonát egykönyvű, egyművű írónak ismeri az
irodalmi köztudat, iskolában is így tanítják: a
Bánk Bán szerzője. Még többi drámájáról sem tud-
nak, nemhogy arról, mi a jelentősége költészetünk
történetében annak az alig néhány versnek, melyet
(éppen kétszáz éve) Dérynével való konfliktusa után
írt. Rónay György szép esszéje erről a katonáról
szól, a versírót idézi meg. „s mennyi meglepő, erő-
szakos szépségében megragadó sort, sorpárt, sza-
kaszt, kifejezést, képet lehetne idézni még katona
huszonnégy verséből; mert mindössze huszonnégy
vers az ő egész lírai termése. Maroknyi mű, és meg-
lehetősen kívül esik a magyar líra folyamán. Bi-
zonyos szempontból folytatás nélkül maradt kez-
detnek tekinthető: kísérletnek nyelvújítási erede-
tű lírai szókincsünk újszerű fölhasználására. Mert
nála ez a szókincs nem a lágyítás, nem a muzika-
litás szolgálatában áll, mint a kortárs költészetben
általában, egészen az almanachlírában való foko-
zatos devalválódásig¸ hanem éppen fordítva: a tö-
mörítés, az erő, a képi és nyelvi expresszivitás esz-
köze. költői nyelvünk talán nyert volna vele, ha a
nyelvújítási szókincsnek ez a költői átértékelése, át-
minősítése (mondhatni nőneműből hímneművé)
nem marad a kecskeméti éjszakák titka, hanem ter-
mékenyítő ágként beojtódik líránk egyetemes tör-
zsébe.” Ezután a gondolatébresztő tanulmány után
vörösmarty következik a kötetben, aztán Eötvös és
Péterfy Jenő. Utánuk jutunk el ady Endréhez.

a záró tanulmány ady első kötetéről szól, az
1899-ben Debrecenben megjelent Versekről, amelyet
a legtöbb értekezés csak zárójelben szokott meg-
említeni, a versgyűjtemények pedig csak füg gelék
gyanánt szoktak közölni. Rónay György sem azt
akarta kimutatni, hogy már ez a legelső, mond-
hatnánk mínusz egyedik kötet is fölvillantatta az
1906-os nagy ősrobbanás-kötet, az Új Versek (így,
nagy v-vel) oroszlánkörmeit, hanem csak annyit
tett, hogy végre részletes elemzéslámpafénybe
helyezte a benne szereplő verseket. Ennek az
elemző munkának során elsőnek hallotta meg a jó-
rossz versek dúdoló kísérőzenéjében, ritmus-fel-

hangjában a korabeli zenei köznyelv egyik irány-
adó stílusrétegét, a sorok mu zikalitásában fel-
hangzó cigányzenés dallamvilágot. a sirasson meg
című verset elemezve azt írta: „a műfajra jellemző
hosszú sorokban még a fülbe muzsikáló prímás vo-
nójának »zokogását« is ott sejthetjük”. (Kairosz Ki-
adó, Budapest, 2013)

KeNyeRes zoLtáN

isteN A szeRetet
Válogatás szent Maximosz hitvalló
műveiből

a vértanú és a hitvalló között az az alapvető kü-
lönbség, hogy az előbbi meghal a hitéért/meg-
győződéséért, míg az utóbbi túléli a kínzásokat. Ez
történt szent Maximosszal is (580–662), akinek éle-
téről a magyar olvasó sajnos alig tud meg valamit
a fordító nagyon is rövidre fogott bevezetőjében
(13–19.). Pedig a modern kutatás egyre világosabbá
teszi, hogy ő a késő antikvitás és a korai bizánci kor-
szak mezsgyéjén húzódó időszak egyik legnagyobb
teo-lógusa (lásd Jean-claude Larchet: saint Maxime
le Confesseur. cerf, Paris, 2003). Munkásságában har-
monikusan ötvöződik a hagyományhoz való ra-
gaszkodás és az újszerű eredetiség.

az előkelő családból származó férfiú 33 éves ko-
rában lemondott a Hérakleiosz császár (610–641)
mellett betöltött első titkári pozíciójáról (protaszek-
retisz), és szerzetes lett. a történelmi körülmények
(a kereszténység megosztottsága és a fenyegető isz-
lám hódítás) azonban nem engedték, hogy teljesen
kivonja magát a teológia vitákból és egyházpoliti-
kai problémákból. a bizánci császárok — különö-
sen II. konsztansz (641–668) — lázasan keresték
ugyanis a módját, hogy az arab katonai fenyege-
tés sikeres elhárításához elengedhetetlen belső
egy séget megteremtsék. a muzulmán arabokat
mintegy felszabadítókként üdvözlő szíriai és
egyiptomi monofizita (krisztusban csak az isteni
természetet elismerő) keresztények kiengesztelé-
sére Bizáncban kidolgozták tehát a monotheletiz-
mus tanítását, amely krisztusnak egyetlen isteni
akaratot tulajdonított. Ezzel a hivatalos teológiai ta-
nítással mind Róma (I. Márton pápa; 649–656), mind
pedig a konstantinápolytól függetlenedni kívánó
Észak-afrika szembehelyezkedett. szent Maxi-
moszt, a khalkedóni ortodoxia elkötelezett védel-
mezőjét először 655-ben ítélték száműzetésre,
majd 662-ben újra bíróság elé állították. Mivel Bi-
záncban a halálbüntetést mind gyakrabban kivál-
tották a csonkítások, Maximoszt sem végezték ki,
hanem kivágták a nyelvét, levágták a jobb kezét,
és száműzték a kaukázusba; ahol belehalt sebeibe
(augusztus 13-án). Tragédiája eklatáns bizonyíté-
ka annak, hogy hova vezet az államvallás, illetve
az állam és az egyház szerves összefonódása.
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