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Nemcsak a romániai magyar költészet, irodalom jeles képviselőjét 
gyászoljuk személyében, hanem a népek közötti barátság, a nemzetiségi 
kapcsolatok egyik legkövetkezetesebb, lelkes hirdetőjét is. Utoljára 
novemberben, a bukaresti Nemzeti Színház kistermében láttuk nyilvá-
nosan szerepelni, ahol a romániai magyar írók nevében ő emlékezett 
meg Ady Endréről születésének századik évfordulója alkalmából. Ro-
mánul és magyarul méltatta a magyar költőóriást, mintegy megerősít-
vén annak immár szállóigévé vált híres sorát: „Dunának, Oltnak egy a 
hangja". 

Időben a Nyugat második generációjához tartozik; ideáljai a Nyugat 
nagyjai: Ady, Babits, Kosztolányi, Tóth Árpád, Karinthy. Saját vallo-
mása szerint Kosztolányi Modern költők című fordításkötetéből ismer-
kedett először a vüágirodalommal, az igazi mestert pedig „a kedves, a 
szeretett, a halk szavú, a szerény, a finom, a tökéletes, a csodálatos, a 
halhatatlan Tóth Árpád" jelentette számára. Rájuk hivatkozik egy 
1972-ben készült interjúban is, amikor a riporter a sokoldalúságot emeli 
ki mint írói munkássága egyik legjellemzőbb vonását. „A példa-
képek . . . akik indulásomban valóban befolyásoltak - állapítja meg - , 
mind sokoldalúak voltak, s én nem tudtam sohasem különbséget tenni 
műfajok között." Valóban egyike volt a legsokoldalúbb alkotóknak: ezt 
tanúsítja közel húsz verskötetén kívül tucatnyi szépprózai műve: re-
gény, novella, és számos színdarab, esszé, memoár, kritika, riport, s 
mindemellett a legalább tíz kötetnyi vers-, próza- és drámafordítás. 
„Szorgalmas ember vagyok - mondta szerényen, ha művei sokaságát 
említették előtte - , és úgy gyakorolom az írást, akár a zongoraművész a 
mesterségét." 

Szemlér Ferenc nemcsak író, költő volt, hanem aktív közéleti szemé-
lyiség is: az erdélyi, a romániai magyar irodalmi élet egyik irányítója, 
fáradhatatlan szervezője. Résztvevője a transzilvánizmus ellen fellépő 
Erdélyi Fiatalok mozgalmának, s már a harmincas évek elején ott 
találjuk Gaál Gábor, Balogh Edgár, Méliusz József, Nagy István és 
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mások társaságában az Erdélyben kibontakozó haladó írói törekvések 
tevékeny harcosaként. Jelen van és felszólal az 1937-ben megrendezett 
Vásárhelyi Találkozón, több haladó orgánum mellett állandó munka-
társa a Korunknak, részt vesz az Erdélyi Enciklopédia Könyvkiadó létre-
hozásában stb. Jelentős szerepet vállal a felszabadulás után kibontakozó 
romániai irodalmi és kulturális élet kialakításában, különböző tisztségek 
viselője, egy ideig az Igaz Szó szerkesztője, majd egy évtizeden át a 
román írószövetség titkára. 

Sohasem csatlakozott egyértelműen egyik művészi irányzathoz sem. 
(Megtalálhatók műveiben az avantgarde nyomai.) 1930-ban az Éjszakai 
kiáltás című verskötetében szabadversekkel mutatkozik be, később 
jobban kedveli a hagyományos formákat, ábrázolási módot. A kísérlete-
zésről azonban sohasem mond le, s a modern művészetek iránt mind-
végig megértést tanúsít. Igaz, nem mulasztja el bírálni azok torz kinövé-
seit sem. „Én mindenevő vagyok" - válaszolja, amikor a legmodernebb 
törekvésekről faggatják, de mindjárt hozzáteszi: „azért a csigát és a 
békát én sem eszem . . . Az értelmetlenséget nem szeretem." 

Elkötelezett költő volt a szó nemes értelmében. Számára sohasem a 
forma volt az elsődleges - noha mestere a költői, írói technikának is - , 
hanem a mondanivaló. Saját bevallása szerint azért ír, mert: „Közölni 
akar valamit az emberekkel. Harcra akar mozgósítani. Lelke mélyéig 
szeretné felkavarni egész korát, hogy jobbá, igazabbá, tehát emberibbé 
tehesse." Már korai költeményein érződik a szociális problémák iránti 
érzékenység, amely a harmincas évek második felétől tudatos társada-
lombírálattá alakul át. ízig-vérig költő, mindenre a költészet eszközeivel 
reagál, azaz költőként vall róla, még prózai írásaiban is. Közismert, hogy 
nála a szociális élmények éppúgy, mint a természetiek irodalmivá vál-
nak, beépülnek műveibe. 

Az irodalomtörténet és kritika intellektuális költőként tartja szá-
mon; e költői hozzáállás több tekintetben meghatározza írói világát, 
ábrázolási módját. Élményeit gyakran nem tárgyiasítva, érzékletese 
képekben formálja verssé, hanem az értelem kontroliján keresztülszűrve, 
azok gondolati magvának visszaadására törekszik. így lesz állandó 
visszatértő témája - főként korai lírájában - a költő és a külvüág 
viszonyának elemzése, önmaga és a társadalom szembeállítása, mely 
szükségszerűen vezet a meg nem értett költő korától való elszigetelő-
déséhez, elmagányosodásához. Az új, demokratikus vüágrend, amellyel 
maradék nélkül azonosulni tud, feloldja magányát, ekkor írt versei 
azonban nem elég mélyek, gyakran szólamszerűek, pátoszukat nem 
érezzük hitelesnek. E korszakáról később maga írja önkritikusan. 
„ . . . bűnhődöm én, mert agyam ellen hittem én / hogy pálmakert áU 
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már a nád és sás helyén/. Nem a saját zeném susogtam. Másokét." 
(Sokat botlottam) 

Legjobb művei azok, ahol ihletét, érzelmeit nem szorítja a meg-
gondolások korlátai közé, ahol átengedi magát az élményeinek, bele-
feledkezik a táj szépségeinek csodálatába, szabadon engedi szárnyalni 
típusteremtő és képalkotó fantáziáját. Sajátos lírát teremt így, mely 
igazán életének két utolsó évtizedében teljesedik ki: alkotásainak tcmája 
maga a hétköznapi élet szépségeivel és disszonanciáival együtt. Ekkor 
kerül hangsúlyozottan előtérbe lírájának természetközpontúsága is, 
melyet kritikusai Szabó Lőrinc természetlátásával szoktak rokonítani. 
Regényei közül is éppen e közvetlen élményszerűscg miatt érezzük 
legsikerültebbnek a nagy trilógia, az Augusztustól augusztusig, első 
részét, az Arkangyalok bukását. Ide sorolhatjuk az 1756-os brassói 
pestisjárványt megörökítő kitűnő történelmi regényét, A mirigy eszten-
dejét is, melynek egyes tájleírásai természetlírájának legszebb darab-
jaival vetélkednek. 

Szerves része életművének az értő gonddal készített műfordítás-
kötetek hosszú sora. Itt éppoly fáradhatatlannak bizonyult, mint az 
önálló művek alkotásában. Egyike volt azoknak, akik legtöbbet tettek a 
román irodalom magyar nyelvű tolmácsolása terén, számos klasszikus és 
modern román költőt és prózaírót részben vagy egészében az ő fordítá-
saiból ismerünk. S Szemlcr nemcsak románból, hanem oroszból, német-
ből, angolból is számos művet lefordított. 

Szemlér Ferencet a kultúra és a költészet egységének és folyamatos-
ságának szilárd hite vezérelte mind kultúrpolitikai, szervezői, mind írói, 
költői, műfordítói tevékenységében. Elkötelezett humanista, szocialista 
ember és író volt, aki az irodalmat élethivatásának, lételemének tekin-
tette. Halálával a népek közötti irodalmi közlekedés és közeledés lelkes 
apostola távozott körünkből. 

KISPÉTER ANDRÁS 

RÓNAY GYÖRGY 
1913-1978 

Rónay György 1913-ban született Budapesten. Mostoha ifjúkora 
volt: elvesztette testvérét, majd szüleit is, s rokonok gyámkodásába 
került. „Sajgó vesszőfutás, hazugságaik szíjcsapása hátamon" — így 
jellemezte a családot, gyermekkorának fájdalmát később több művébe 
is beleírta, A nábob halálába, a Képek és képzelgésekbe s az utolsó 
verskötet, a Kakucsi rózsák külön ciklusába. 
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Gimnáziumi tanulmányait Gödöllőn végzete, s ez a húszas évek 
végén (rövid időre) oly nyitott intézmény ösztönözte a francia kultúra 
megismerésée és katolikumának elmélyítésére. Midőn a budapesti egye-
tem magyar-francia szakára kerül, s ott oly jeles mesterek tam'tják, 
mint Horváth János, Eckhardt Sándor, Gombocz Zoltán, már javában 
fordítja a francia reneszánsz költőit, sőt, verskötetei és regényei sorozat-
ban jelennek meg. ír. a Nyugatba, a Napkeletbe, az akkor induló 
Vigiliába. Nemcsak vers, műfordítás, próza kerül ki keze alól, kezdeti 
munkásságától fogva az irodalomnak értelmezője, kritikusa is. Tehet-
sége az írásművészetnek számtalan területét hódítja meg szinte egy 
csapásra. Lírájának gazdagsága kamatozott fordításaiban és fordításokról 
szóló elméleti fejtegetéseiben. Számos cikkel, tanulmánnyal a háta 
mögött ezért kezdhetett bele a világháború utáni időkben immár könyv-
nyi méretű irodalomtörténeti munkákba. A francia reneszánsz költé-
szete, a Petőfi és Ady között, A klasszicizmus és Kassákja jelzik ezt a 
sort. 

Kritikai prózájában mindig az adott mű egy-egy lényegi jegyének 
kiemelésére törekedett, annak kibontására, igazolására az alkotó más 
műveinek tükrében. Az élete őszén összeállított esszéköteteiben (Kuta-
tás közben, A nagy nemzedék, Olvasás közben), ha tanulmányaival 
kiegészítenénk, egész kis magyar irodalomtörténetet nyerhetnénk -
igaz, nem a folyamat rajzának történetiségében, hanem emlékezetes 
portrékban. 

De lírájának lendítőereje nemcsak értekező prózájára - kritikáira, 
esszéire, tanulmányaira, könyveire — hatott, hanem szépprózájára is. 
Ahogy érett- s öregkori lírája a belső eszmélkedésnek mind tisztultabb 
formáival ajándékozott meg, s ahogy a Szerápionnal feleletet keresett a 
lét naponta gyötrő feszültségeire, úgy fejlettek regényei az idő- és 
létsíkok drámai mozgatásával egyre erősebbé a tragikum hordozására. A 
két legsikerültebb, az Esti gyors s A párduc és a gödölye bűnnek és 
felelősségnek emberben föléledő tudatát az irgalom, a részvét cselekvő 
gesztusáig vezeti. 

Az emberi átalakulás lehetőségeinek fürkészése töltötte ki kato-
likus ihletettségét. De nem csak a belső tökéletesedésé. Számolt a társa-
dalommal (Júdás könyve, Zakeus a fügefán), a másik-emberhez szóló 
szeretet esélyeivel (A szeretet bilincsei, Idegenben, Nem jött madár). A 
Szentek, írók, irányok kötetének legelevenebb portréját nom véletlenül 
készíthette (még 1950-ben) arról a Szaléziról, aki a 1 6 - 1 7 . százafordu-
lójának kataklizmákkal telt világában a tapintat, a türelem, a saját 
példával való meggyőzés eszközéhez folyamodott, hogy müveiben is, 
életében is képviselje - ahogy Rónay írja - „a keresztény humanizmus 
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derűjét, egyensúlyát, nyugodt optimizmusát". Ö is ezt próbálta min-
denki elébe állítani, emberként, íróként, a Vigília szerkesztőjeként. 

Egyik méltatója „ekvátor-személyiség"-nek mondta. Valóban, egész 
élete és munkássága lankadatlan harc volt az emberben lévő s az 
emberek közötti erők kiegyenlítéséért. Lírája, prózája mellett legjobb 
példaként hatalmas fordítói tevékenységét idézhetnénk erre. Mint azok-
ban, ebben is szerencsés tulajdonságok, kivételes érzékenysége, s persze 
tehetségének és tudásának kiaknázása, mértékletes alkalmazása jelle-
mezte. Mester, barát, pályatárs: mindenki számára emlékezetes volt. 

REISINGER JÁNOS 

IGNOTUS PÁL 
1901-1978 

Atyai öröksége volt a huszadik század új magyar szelleme, de a jogos 
részt kedvezőtlen viszonyok közt vette magához. Atyját az ellenforra-
dalmi fordulat emigrációba kényszerítette; 1930-ban megkülönbözik a 
Nyugattal - Babitscsal - is. Ignotus érzékeny ember volt, érzékenysé-
gét fia is örökölte. Örökségében, a liberális polgári radikalizmus mozgal-
maiban nyugodott volna meg Ignotus Pál, de ebben akadályt vetett neki 
a harmincas évek második felének fasizálódó szelleme. Atyjának a 
liberalizmus közege volt, neki már csak igénye lehetett. S igényéből 
nem engedett. 

Újságíró volt, publicisztikáját a Galilei Kör emléke fűtötte. Dolgo-
zott az Esti Kurírnál, írt a Századunkba, a Tollba, a Nyugatba. De olyan 
föladatra, mint atyja a század elején, a századközepén ő már nem 
találhatott, önállósuló kísérleteit a megosztottság szárnyaszegetté béní-
totta. Ignotus Pálnak sokkal több köze volt a századelő progresszió-
jához, semmint közösködni tudott volna a szárnyaszegett kísérletek 
akármelyikével. Gyanakvással nézett a Válasz körül szerveződő fiata-
lokra, kritikusan a munkás-baloldalra. Inkábu maga kezdeményezett 
vállalkozást. A Szép Szót tekinthetjük e vállalkozásának. Kevesen vol-
tak a lap körül, de a komor harmincas évek ide sodorták a Szép Szó 
köré József Attüát is. Ignotus Pál antifasiszta bátorsága ebben a szűk 
körben érvényesült. Világos fővel nézte a nyomorult vüágot. Racionaliz-
musában azonban naiv volt, mint a\iajdani felvilágosítók. És türelmet-
len, mint a vallásalapítók szoktak lenni. Amit nemzedéke többsége a 
nemzet sorsgondjának ítélt, azt ő veszedelmes illúziók bonyodalmának 
látta. Nem volt pedig kevésbé illúziós az ő liberális polgári radikalizmusa 
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sem. Ez a radikalizmus tömegerővel nem találkozhatott. Ezért is emig-
rált a Szép Szó szüntével. Londonban talált munkát magának. Károlyi 
mellett dolgozott a BBC szolgálatában. 

De a háború után rögvest a magyar követség szolgálatába állt. Atyja, 
aki közben Amerikába menekült a fasizmus elől, 1948-ban már itthon 
halt meg. Hazajön Ignotus Pál is 1949-ben, de hamarosan bebörtönzik, 
mint „angol kémet". Hét esztendőt sínylődik börtönben, 1956-ban 
rehabilitálják. Csillogó humora volt, de ezt a tragédiát már az ő humorá-
val sem lehetett átvészelni. Újabb tragikus fordulata életének: disszidá-
lása. Verses börtönnaplója már egy müncheni kiadónál jelenik meg 
1957-ben. Ismét Londonba kerül, s 1962-ig az ott megjelenő Irodalmi 
Újságot szerkeszti. Publicisztikája szembefordulás a szocialista Magyar-
országgal. 

Életének azonban nem ez az utolsó fordulata. Visszavonulván a 
szerkesztéstől, változatlanul sokat dolgozik. Életében nagyon sok cik-
ket írt, kevesebb könyvet. Azok közé az írók közé tartozik, akik nem 
hátrahagyott munkáikban, hanem kortársaik megbecsülő emlékezeté-
ben ragyognak. A nyugati égtájra szétszórt magyar irodalmi szellem 
legtehetségesebbjei tanúsíthatják, müyen fogékony volt Ignotus Pál a 
tehetség és érték iránt hajlott korában is. A hatvanas-hetvenes évek 
fordulójától kezdve egyre többet gondolt fiatalságára, a harmincas évek-
re, a Szép Szóra, József Attilára. Számvetés ideje jött. Keserves szám-
vetésében fölcsillant a megbékélés lehetősége is. A hatvanas-hetvenes 
évek Magyarországa éppúgy motiválja ezt a megbékélő számvetést, mint 
a közelgő elmúlás előérzete. 

Halála megbékít minket is. Halálában visszatér közénk a bátor anti-
fasiszta közíró, József Attila barátja, a Szép Szó szerkesztője, egy 
nagyívű életkaland hőse. Életrajza, szelleme lesz meditációs tárgy, em-
léke megnyugszik a köztiszteletben. 

ВАТА IMRE 


