
188 Szemle 

olyan szemmel körbenézni a világban. Vagyis a valósággal történt szem-
besülés, az együttes igazsághoz való eljutás: a szép és hasznos helyett, a 
„hasznos szép" számbavétele. 

Ezt teszi akkor is, amikor a pásztorfaragókról, Borsos Miklós szob-
rairól vagy éppen Csontváry képéről ír. Ezeken a helyeken hamar 
szembetűnik Tüskés kitűnő elemzőkészsége. A lényegre koncentrálás és 
ugyanakkor a fontos részletekre odafigyelő nézőpont, ami — ismételni 
szükséges — nem mentes a személyességtől, de azzal együtt eljut fontos 
megállapításokhoz. Műalkotások szépségeinek felderítésénél a kérdések 
különösen hangsúlyosak, mert jelzik a problémaérzékenységet, a látó-
kör szélességét, a gondolatmenet ívét. Tüskés jól kérdez. Bármelyik 
helyen ütjük fel a Pannóniai változatokat, észrevehető a szigorú logika, 
az előbbrevivő feszesség. 

Legyen szó képzőművészetről vagy a pécsi balettról, írói pályarajzot 
vagy emlékidézést válasszon témájául Tüskés, szemléletének fix pontja a 
megértés és tisztelet, a szépség iránti fogékonyság és a megnyilvánulási 
formák vizsgálata. Ez teszi számára megfelelő műfajjá az esszét. Lehető-
sége van így tágabb összefüggések megmutatásához, rejtett szépségek 
kibontásához. Nézőpontját — a művek világával történő belső azonosu-
lás mellett — a múzsák testvérisége irányítja, így alapulhat a Pannóniai 
változatok sokágúsága a szemlélet egységén. (Szépirodalmi, 1977.) 

LACZKÓ ANDRÁS 

Rónay László: HŰSÉGES SÁFÁROK 

Alighanem nagy szerencsének számít, ha egy irodalomtörténészt 
közvetlen személyes kapcsolatok, gyerekkortól őrzött emlékek, vonzal-
mak kötnek tanulmányainak tárgyaihoz. Ezek a vonzalmak, kötöttsé-
gek azonban súlyos teherként is nehezedhetnek a történelmet faggató 
tudósra, rabságukban tarthatják szellemét, előítéletté merevedhetnek. 

Rónav László is ilyen szerencsével megvert tudós: „Jóformán együtt 
nevelkedtem a Nyugattal és a nyugatosokkal" - olvashatjuk kötetének 
bevezetőjében, s hogy ez milyen szemléletbeli eredményre vezetett, 
arról is maga vall: „így hordozom magamban Lovass Gyula arcmását, 
akire emlékezetem szerint mindig olyan mulatságosan kellett felnézni, 
mert igen magas ember volt. Vagy mégsem? Talán csak a gyermeki 
képzelet növesztette szinte emberfeletti magasságba ezeket az akkor 
még ifjú írókat, akik rendszerint egy lapalapítás lázában égve hajnalig 
égették a lámpát, s a legújabb francia könyvekről vitáztak." A figurákat 
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megnövelő gyermeki perspektíva úgy látszik több mint három évtized 
alatt sem veszett ki Rónay Lászlóból, s tiszteletre méltó tudósi eszköz-
tárát mintha csak ennek a gyermekkorban kialakult képnek a megrajzo-
lására, árnyalt kidolgozására használná. 

A gyermekkori fantomnak azonban mintha éppen az árnyalatai 
hiányoznának - s ez szükségképpen van így: a feltétlen tisztelet és 
szeretet perspektívájából mindenki egyaránt szépnek és nagyszerűnek 
látszik. A szerző nem is titkolja ezt: „többnyire a jót, a maradandót 
igyekeztem felmutatni." 

Ez az igyekezet azonban már formálisan is furcsa dolgokat hoz 
magával. A kötet három fejezetre oszlik: Kortárs héroszok, Két távoli 
bolygó és Perben a halhatatlanságért a címeik. Ezek a hangzatos titulu-
sok azonban rögtön megtréfálják a címkéket könnyelműen kiosztó 
tanulmányírót. Mert ha Németh László és Illyés Gyula magatartásában 
van is valami, ami esetleg rokonítható a „hérosz" szóban kifejeződő 
magatartással, a Kedves bópeer.'-t író Déry Tibor avagy Berda József 
arcképéről mindenképpen hiányoznak a heroikus vonások, s Illés Endré-
hez is inkább illik a pontosan-finoman dolgozó bonckés, mint a hősök 
kardja. Ha viszont a szerző megfogalmazását fogadjuk el e fejezetről („A 
Kortárs héroszok című nagyobb fejezetbe gyűjtöttem azoknak az írók-
nak a portréit, akik érzésem szerint - még ha élnek és alkotnak is — s 
reméljük, minél tovább - , vitathatatlanul irodalomtörténeti mértékkel 
mérhető teljesítménnyel gazdagították irodalmunkat."), akkor az nem 
világos, hogy miért van itt Fodor József, Berda József, Hevesi András, 
ha nincs itt Radnóti Miklós, Vas István és Weöres Sándor, akik a kötet 
beosztása szerint még csak „perben vannak a halhatatlanságért". 

Rónay Lászlónak persze jogában állna, hogy ez legyen a véleménye, 
csakhogy akkor ezt ki kellene fejtenie, indokolnia kellene, annál is 
inkább, mert például Radnótinak általánosan elfogadott helye van szá-
zadunk - s nemcsak századunk - s talán nem is csak magyar -
irodalmában. Az ilyen általánosan elfogadott helyek persze nem azt 
jelentik, hogy azokat mindenkinek kötelezően el kell fogadnia. Annyit 
azonban feltétlen, hogy megkérdőjelezésük vita nélkül nem megy. Szer-
zőnk persze aligha akaija Radnóti helyét megkérdőjelezni, mint ahogy 
az sem biztos, hogy Hevesi Andrást nagyobbnak, jelentősebbnek tartja, 
mint Vas Istvánt, Weöres Sándort, vagy akár Forgács Antalt és örley 
Istvánt, vagy Szentkuthy Miklóst és Ottlik Gézát. A kötet beosztásának 
szándékosan rosszmájú interpretációjával mindössze arra szerettem vol-
na felhívni a figyelmet, hogy Rónay László szemléletében mennyire 
indifferens - kétségkívül bizonyos szint felett — az érték szempontja. 
Valószínűleg fel sem merült benne, hogy kötetének beosztásával, s az 
egyes osztályok fölé helyezett címeivel tulajdonképpen alaposan felfor-
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gatott egy bizonyos értékrendet. Hiszen számára mindazok, akikről 
szól, egyaránt nagyszerűek, tiszteletre méltóak: „hűséges sáfárok". 

Valójában persze a nivellálás, a különbségekkel szembeni közömbös-
ség is megváltoztatja az értékrendet, s nem is kevésbé veszélyes, mint 
egy rossz értékrend nyílt hirdetése. A különbségek elmosásának csak 
egyik következménye a valóságos nagyságrend elhomályosítása. Ennél 
fontosabb az, hogy önveszélyes is ez az eljárás, amennyiben szinte 
elkerülhetetlenül vonja maga után a gondolatcsempészés gyanúját, azt 
hogy a szerző a maga által tisztelt értékeknek óhajt zavartalanul tiszte-
legni, s ezért hajlong mindenfelé. Holott századunk katolikus, valamint 
polgári antifasiszta költészetének megbecsülése szabadon gyakorolható 
jog, amelynek érvényesítéséhez nincsen szükség ilyen bűvészmutatvány-
ra. S Rónay László nem is bűvészkedik, hanem egyszerűen oly mérték-
ben emelkedett a költészet dolgaiban, hogy a valóságos viszonyokat, azt 
a közeget, amelyben lelkesültsége visszhangot ver, talán észre sem veszi, 
de figyelemre semmiképpen sem méltatja. 

Ugyanakkor, ha a gondolatcsempészés gyanúja alól fel is kell mente-
nünk a szerzőt, aligha kétséges, hogy csak az értékek felmutatására 
törekvő igyekezetében „felértékeli" az úgynevezett harmadik nemzedé-
ket. Nemcsak egyes tagjai emelkednek a legnagyobbak közé (s vesztik el 
ezáltal tulajdonképpen egyéni arculatukat is), hanem magának a nemze-
déknek a megrajzolása sem látszik meggyőzőnek a kritikai elemek 
elhagyása folytán. Rónay László elmulasztja az egyes portréknál épp-
úgy, mint a nemzedéket nagyjából együttesen vizsgáló Az antikvitás 
újjászületése és az Ezüstkor című tanulmányokban azt, hogy ezeket a 
reménytelennek látott valóságból a kultúra szigetére menekülő, s a 
humánus értékek átmentésén kétségkívül tiszteletre méltóan munkál-
kodó írókat, költőket részint a kor irodalmának más irányaival, részint 
az objektíve adott egyéb lehetőségekkel szembesítse. Mai irodalom-
politikánkat is érintő gondokat hallgat így el, nemcsak a korszak képét 
rajtolja át ezzel. Mert ha nem látjuk ezeknek az alkotóknak a szemlélet-
beli korlátait, akkor kétségkívül jogtalan elhallgattatásuk az ötvenes 
évek első felében (e portrék visszatérő motívuma) valamiféle irracionális 
gonoszság sötét művének hat, egykori elnyomottságuk emléke pedig 
jogos rehabilitációjuk után olyan, olykor fölös glóriát is von fejük köré, 
ami ezeket az „apolitikus" írókat politikai erővé is teszi. Ezeknek a 
meggondolásoknak az emelkedett mellőzése pedig az irodalomtörté-
nészt is „szigetre" csalja, mégpedig olyan szigetre, amelyet egykori lakói 
már jórészt elhagytak. 
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