
„Lehagyottak”
Értékvédő próbálkozások a 20. század keresztény
prózájában

A katolikus írók új magyar kalauza (szerkesztette: Almásy József, é. n.) című
kötetben nagyszabású tanulmányt közölt Sík Sándor, egyik visszaté-
rő, több változatban megírt problémájáról, irodalom és kato licizmus
viszonyáról. Ebben úgy fogalmazott: az irodalom külde tése eszményeket
adni, a belső igazságot, a lét leglényegét kifejezni. Az irodalom: szol-
gálat (is). Az írót az erkölcsi normák kötik és kötelezik: „az erkölcs az
ember-mivolt leglényegéből fakad, aki ezt ki akarná metszeni magá-
ból, szánalmasan megcsonkítaná magát, s megcsonkított emberségből
fakadhat-e egész művészet?” Sík szem benézett azzal a problémával is,
vajon a kevésbé tehetséges alkotók művei, bár erkölcsi ideálteremtés
mozgatja őket, adhatják-e a teljes ség élményét? Válasza egyértelmű volt:
nem! Ám ezeknek az alko tásoknak is akadhatnak olyan elemei, ame-
lyek tanulságul szolgálhatnak, megőrzésre érdemesek.

„A művésznek és az írónak… joga — bizonyos korokban és bizo-
nyos helyzetekben erkölcsileg kötelessége is — állást foglalni, eszméket
hirdetni.” De csak akkor, ha ezek a művészeten túli mondanivalói át-
éltek, lelkéből fakadnak, s ha ezt művészi eszközök birtokában teszi.
„Igaza van Eötvösnek — fejtegette Sík Sándor —, a művészet kedves
játékká aljasul, ha elzárkózik az embersors, a kor, a nemzet nagy kér-
dései elől, de az is kétségtelen, hogy lapos és eleve hatástalan erköl-
csi prédikációvá vagy bosszantó és kérészéletű politikai agitációvá süly-
lyed, és önmagát ítéli halálra, mihelyt e művészi élménynek vagy mű-
vészi formálásnak kárával kezdi hirdetni mondanivalóját.”

Ez a ma sem időszerűtlen eszmefuttatás nem hatálytalanítja azok-
nak az írásoknak mondanivalóját, melyeknek szerzői a maguk esetleg
szerényebb eszközeivel szolgálni és kifejezni próbálták a lét imma-
nens értékeit. Közéjük tartozott egy mára teljesen elfeledett prózaíró,
Kincs István, a maga korának egyik legkedveltebb novellistája. Har-
minchét évig teljesített papi szolgálatot Kőszegen, plébánosként, s köz-
ben a Szent István Akadémia író-tagja lett. (Kőszegen a jeles katoli-
kus költő, Székely László lett az utóda.) A kiegyezés évében született
és 1942-ben hunyt el. Hivatásának gyakorlása közben különféle in-
téz ményeket is alapított, szervezett, hogy segítse Kőszeg polgároso-
dását. És hivatásának tekintette a katolikus prózaírás megteremtését
is az ezzel a célkitűzéssel indult Magyar Szemlében, amely 1890-től,
Ka posi József szerkesztősége, majd Andor József (Cyprián) és Divald
Kornél (Tarczai György) fellépése idején lett e program színvonalas
megvalósítója. Kincs István volt azonban az úttörő. Előbb költőként,
majd a lap legfoglalkoztatottabb és az olvasók körében legnépszerűbb
prózaírójaként, egészen a folyóirat megszűnéséig, 1906-ig.

RÓNAY LÁSZLÓ

1937-ben született Buda -
pesten. Irodalomtörténész,
a Vigilia szerkesztőbizott-
ságának tagja. Legutóbbi
írását 2010. 5. számunk-
ban közöltük.
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Szombathelyen 1895-ben jelent meg Tarka világ című, elbeszéléseit
tartalmazó kötete, amelyre a Katholikus Szemle bírálója (alighanem
a szerkesztő, Mihályfi Ákos) felfigyelt, s elismeréssel méltatta cse-
lekménybonyolítását, üde népies előadását és szemérmesen kifeje-
zett katolikus világnézetét. Bensőséges azonosulással jelenítette meg
szülőhelyét, a Pinka-parti városkát, Felsőőrt, mely kicsiny magyar
sziget volt a német és horvát falvak között, deszkafuvarozó lakosai
azonban büszkén őrizték hagyományaikat és magyarságukat. A rom-
latlan, derűs szellemiséget Vas megyében tapasztalta, az itt élő em-
bereket ábrázolta a Magyar ég alatt (1898) című novelláskötetében is,
amelynek idilli történeteit kedves, évődő humor hatja át, s ez jellemzi
azokat az elbeszéléseit is, amelyekben ifjúsága megélt, és a Pin ka vi-
dékének történelmi eseményeit idézte vissza.

Kaposi József tanácsára szakított a lírával, Mihályfi Ákos buzdí-
tására kezdett történeti tárgyú elbeszéléseket írni. Az akkor nép-
szerű kuruc-korba kalauzoltak erről az időszakról írt „rajzai” (1899).
„Az elbeszélések az egész korszak hangulatskáláját összefogják
— írta a Katholikus Szemle bírálója — Rákóczi bejövetelétől lengyel -
be kivonulásáig.” Kétségtelen, hogy a tárcanovellákból hiányzik az
ábrázolás mélysége. Ennek az a magyarázata, hogy Kincs István túl
könnyen írt, s ennek hátrányait maga is átérezte. A Katholikus Szem-
lében ezért próbálkozott drámai tárgyú novellákkal, amelyeknek
tragikus alaphangját valamelyest gyengíti a néha indokolatlan meg-
bocsátó szeretet. A probléma lényegét abban kereshetjük, hogy a ka-
tolikus irodalomesztétika ekkor még nem tisztázta a rossz ábrázo-
lásának mikéntjét. Jellemző a megoldatlanságra A remete unokájában
az egymással szemben álló apa és fia indokolatlan kibékülése.

Ez a könnyedség témaválasztásában és -váltásaiban is megmu-
tatkozott. Kísérletezett legendák korszerű prózába ültetésével,
útikaland bemutatásával (az 1912-es Tengeren egyébként sikerült el-
beszélése), az emberi érzéketlenség ábrázolásával és a kommün Vas
megyében való uralmáról és összeomlásáról is képet adott az 1923-
as Lobogó lángokban. Igazán otthonos azonban a részvét és a Gond-
viselés jótékony szerepének ábrázolásában volt. Szívesen helyez-
kedett bele a gyermekek világába: romlatlan lelkiségüket ábrázolva.
Ez a törekvés egyébként a kor egész katolikus prózáját jellemezte,
nyilván attól az elképzeléstől vezérelve, hogy a gyermekek birto-
kolják legtisztábban az evangéliumi lelkületet, s a felnőttek rontják
meg őket. (Példázatszerű megjelenítése ennek a különben jó érzék-
kel megáldott Anka János Játékszekér című elbeszélése Toma István
Élet és irodalom című antológiájában, amely 1916-ban jelent meg.) Jó
néhány író azonban egész életművében ezt a kicsit gügyögő, idea-
lizált beszédmódot variálta, visszariadva az élet súlyos ellentmon-
dásainak, negatívumainak megjelenítésétől. Halasi Andor A magyar
kritikáról szólva joggal írhatta, a katolikus bírálókból hiányzik a drá-
mai jelenségek iránt táplált fogékonyság, ám a megkritizált művek
többségéből ugyancsak hiányzott a drámaiság. Az emberi jellem-
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nek a rosszal való fertőzöttségét bemutató prózai műveket a kitűnő
érzékű Várdai Béla még 1942-ben is szörnyűségesnek minősítette.

A szándékos naivitás, az ellentétek lekerekítése Kincs István elő-
adásmódját is jellemezte. Nemcsak az ifjúságnak szánt műveit, hanem
azokat az elbeszéléseit, amelyekben adott volt a drámai cselek-
ménybonyolítás lehetősége. Már az is jellemző, hogy egyik ilyen, rep-
rezentatívnak szánt novellájának címe: Régi jó világ. A „nagyságos úr”
dühöngve tért haza, „szörnyűséges” látvány tárult szeme elé: két tyúk
kiszabadult a baromfiudvarból és a parkba szökött. Ez a tény annyi-
ra felháborította, hogy „méregzsák módjára topzódott”. Szerény drámai
mag, de lehetne belőle tragédia. Itt azonban a vita végén a tetemre hí-
vott „asszonyi személy” az uraságra vágja az ajtót, emez pedig azt hör-
gi: ki van rúgva! Következik a szokásos, lekerekített végkifejlet:

„…a gazdasszonynak csöpp kedve sem volt az indulásra. Az
ura ság nem szorgalmazta, sőt mikor egy hét múlva az udvaron a le-
ányasszonnyal találkozott, mosolyogva kérdezte meg tőle:

— Mit csinálnak a tyúkok, Mari?
— Kitekertem valamennyinek a nyakát — volt a bosszús válasz.
— Okosan van — nevetett arra jóízűt az uraság —, legalább nem

jönnek át többet a parkba.”
Beöthy Zsolt a nemzeti irodalom legfontosabb elemének a „nem-

zeti levegőt” nevezte. Madarász Flóris Az új magyar drámákról szólva
ennek színpadi hiányát tette szóvá. A meglehetősen kifejtetlen foga-
lom sok félreértelmezésre adott alkalmat. A katolikus prózaírók túl-
nyomó többsége úgy értelmezte, hogy a témát magyar környezetből
kell meríteni, s a beszédmódnak is „tősgyökeresen” magyarnak kell
lennie. Madarász Flóris, a ciszter irodalomtörténész így foglalta össze
e kívánalmakat: az úgynevezett nemzeti szellem először a tartalom-
ban, a tárgyválasztásban, majd „a népies elem felvételében”, végül „a
magyar észjárás kifejezésmódjában” nyilatkozik meg. A kor irodal-
mának negatívumaként értékelte, hogy még a tehetséges írók műve-
iben is „az általános európai ember legyőzi a speciálisan magyart”.
Jellemző példájaként említette Molnár Ferencet és Szomory Dezsőt,
aki „az antiszemitizmus malmára hajtotta a vizet” ízléstelenségével,
amelyek ellen fellázad a „morális érzék”. Bíró Lajos és Lengyel Meny -
hért „érzékingerlő célzattal” írt Cárnője is megvetése tárgya, Bródy
Sándor darabjai ugyancsak „bántó túlzásokat” tartalmaznak, nagy
hibái, hogy bennük „közigazgatásunk kezelői nagyon is pellengérre
vannak állítva”. Így összegzi lehangoló helyzetértékelését: „…bátran
kimondjuk, hogy a német Körner Zrínyijének több köze van a nem-
zeti szellemünkhöz, mint az ő magyar alkotásainak.”

Hogyne kötötte volna meg a katolikus prózaíró témaválasztását és
ábrázolásmódját ez és a jó néhány hasonló esztétikai alapvetés? A ma
irodalmáról értekezve Radványi Kálmán „veszedelmes aberrációk” le-
győzésére hívta az írókat. „A modern irodalom mindhárom beteg-
sége: az individualizmus esztelen túlzásai, — a művészet zászlaját
lengető irodalmi pornográfia; az erőtlenség, ideáltalanság, örömte-

441

ELEJE:Layout 1  2010.05.17.  12:25  Oldal 441    (Fekete/Black lemez)



lenség és cinizmus térfoglalása… tulajdonképpen a modern élet be-
tegségeinek a penészvirágai. Ezért mi, a diadalmas életművészet har-
cosai nemcsak regényekkel, novellákkal és versekkel állunk szembe,
hanem egész kultúránkkal.”

Várdai Béla Kincs István írói félszázada című előadásában (1942) az
író A leánymamák fia című (ijesztő címválasztás!) regényét (1902) az em-
 lített kritériumok alapján is maradandónak nevezte. A színhely tős-
gyökeresen magyar, hiszen a cselekmény Kőszegen bonyolódik,
egyik főhőse pápai koldusdiák, a másik a kőszegi polgármester
lánya, kettejük beteljesedő szerelme a tiszta, romlatlan érzés diadala.
A polgármester intrikus, gonosz öccse a tiszta érzésű magyarság
másik, romboló énjét testesíti meg. Hogy ebben is ott rejlik a helyes
útra találás lehetősége, azt a polgármester kacér kokottból önzetlenné
váló másik lányának sorsa jelképezi. A környezetrajz is jellegzetes:
szép magyar tájak bensőséges képei követik egymást. A történelmi
helyzet is jellemző: a kiegyezés fölött érzett felszabadult érzés a város
majd minden polgárát áthatja. A mű alapeszméje Várdai Béla szerint
a gondviselés jótékony közreműködése az emberi életben, hiszen bol-
dogsághoz segíti az igazakat, leleplezi a gonoszokat.

Sok tapasztalatot gyűjtött Bangha Bélával közös dél-amerikai
missziós körútján, s egy korábbi jeruzsálemi látogatása során. Erről
a Zászlónkban írt a harmincas évek elején. Ám mindvégig szűkebb
pátriájának írója maradt, azzal az ideálteremtő szándékkal, ame-
lyet ő is a katolikus író kötelességének és erényének tekintett.

Eszményített alakja A szegénység vára Bogláryja, aki reménytelenül
szerelmes a gonosz férje mellett vergődő Tamássynéba. Érzelmük
kölcsönös, de vonzalmuk nem teljesedhet be, megakadályozza be-
csületes gondolkodásuk. Az álmodozó, de helyzetével józanul szá-
mot vető asszony a jómód helyett „a szegénység várát” választja,
hogy megőrizze lelki békéjét, Bogláry pedig tevékenyen, szilárd be-
csületérzéssel veti magát a munkába. A regényben ismét ott rejlik a
tragikum kibontásának lehetősége, s néhány jól megírt részlete azt
sugallja, hogy az úri társadalom halálra van ítélve, a szereplők azon-
ban az író megbocsájtó, idealizáló szemléletének hordozói.

Egész életfelfogását jellemzi parasztregénye címe: Makula nélkül.
Hőseit, kedves alakjait valóban makula nélkül segíti át az élet ne-
héz ségein. Elkerülik a bűnt, sosem torkollik tragédiába életük, hiába
a csábítás, a bűnre vezető alkalmak, a gondviselés — és az ezt he-
lyettesítő író — oltalmazza őket. Alakjukat finom humorral ábrázol -
ta, ezzel is hangsúlyozva a lét szomorúságon is átvilágító örömét.

Kincs István csak egyike az elfelejtett, ideálokat teremtő íróknak,
akiket részben lelkiségük béklyózott, részben esztétikai megfonto-
lásokból vállalták azt a kifejezésmódot, amelyet meghaladt az idő.
Témáik ma már kuriózumok, hiszen a paraszti életforma is meg-
 változott, morális elkötelezettségük azonban nem veszített von zá-
sából és időszerűségéből. Kincs István, Domonkos István és a töb-
biek lassan kihullanak irodalmunk történetéből. Kár értük.
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