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A II. kötet végén levő személynév-magyarázatok esetében csak két 
érdekességet említenénk. Az egyik Rousseau tábornok neve, aki mind 
Szögyenyi-Marichnál, mind Wirknernél és Fiáth Ferencnél is szerepel 
(II. 40., 72., 89.), de a magyarázatok között nem található. A másik 
Csernyus Manó esete, akiről a Mezőssy Lászlótól közölt szöveg való-
színűsíti, hogy halálos ítéletéhez mi vezetett (II. 2 0 2 - 2 0 3 . ) , az említett 
magyarázatok mégis fenntartják a lexikonokban is szereplő legendát, 
hogy Csernátony Lajossal tévesztették össze, és ezért végezték ki. Mind-
ezek azonban nem lényeges dolgok. Annál sajnálatosabb azonban, hogy 
a személynevek magyarázata nem tölti be a névmutató szerepét is, 
vagyis a neveknél nem szerepel előfordulásuk oldalszáma. Ez a megoldás 
nem tűi szerencsés, ha nem is egyedülálló, hiszen hasonló módon jelent 
meg 1977-ben Kászonyi Dániel emlékiratainak fordítása is. Rokon-
szenvesebb és használhatóbb azonban a névmutatós megoldás, ahogyan 
azt láttuk az ugyanebben a sorozatban megjelent Az aradi vértanúk két 
köteténél is. 

A fenti észrevételek - talán felesleges hangsúlyozni - nem csökken-
tik Tóth Gyula munkájának hasznosságát, jelentőségét. A kötet beveze-
tőjében mondottak pedig, hogy ti. az emigráció törökországi, párizsi, 
londoni, amerikai és itáliai szerepéről, hazai kapcsolatairól szóló emlék-
iratokat fogja a következőkben kiadni, azt hiszem nyugodtan mond-
hatjuk, osztatlan érdeklődésre számíthatnak. Egyben azt is tudjuk, hogy 
ezekkel kapcsolatban megnövekednek a nehézségek, s nem elsősorban 
azért, mert az írások jelentős részét fordítani kell. A f ő nehézség az, 
hogy az emigráció története — kivéve az itáliai szálakat — csak fő 
vonalaiban tisztázott. Mindez mutatja, hogy Tóth Gyula jó irányba 
indult, s hogy vállalkozása valóban hézagpótló lesz. (Magyar Századok 
- Szépirodalmi, 1978) 

URBAN ALADÁR 

RÓNAY GYÖRGY: 

AZ ÚJABB MAGYAR IRODALOM ÉLETRAJZA. 
1 8 4 9 - 1 8 9 9 . 

PETŐFI ÉS ADY KÖZÖTT 

A kötet a magyar irodalom fél évszázadát mutatja be. ötven év 
művelődéstörténeti krónikáját is felrajzolja Rónay az irodalom élete 
köré. Fontosnak tartotta azt a közeget, amiben a müvek megszületnek, 
azokat a létkérdéseket, amire a szellem emberei, tudósok és művészek 
rezonálnak. Az irodalomtörténetírás száz-százötven éve, szinte meg-
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születésének, illetve múlt századi megújulásának pillanatában ilyen szét-
tekintő, minden párhuzamot és motivációt megfigyelő, komplex. A 
szakosodás soha nem volt olyan mértékű, hogy ne vette volna figye-
lembe a szellemi légkört, a társadalmat szolgáló, de ha kell különváló, 
elszakadó alkotásokat. Rónay György, mint ahogyan egész nemzedéke 
is, ismerte ezt a hagyományt. A regény és az élet c. regénytörténeti 
esszéje 1947-ben jelent meg. Mindenképpen folytatnia kellett a líra 
hiteles történetével. De hogyan, amikor már tabuk közé, rosszul hasz-
nált szempontok közé szorult be az ábrázolás, a gondolkodás? Ezért 
hordozta - mint a bevezető vallomásában írja - csaknem két évtizedig 
a tervet magába zárva, és csak az ízlés, művelődés tisztulásának éveiben, 
1958-ban merte leírni és kiadni. Reveláló siker volt. Először szellemi 
csemege az értők kis tábora számára, de inert Rónay közlésmódja, 
stílusa mindig is szigorúan racionális, egyszerű, közérthető volt, hama-
rosan közkinccsé lett ennek a karcsú, puritán könyvnek minden adata 
és megállapítása. Nemzedékek tanulták meg tőle, hogy mi a vers, és mi a 
modern vers. Előítéleteket, babonákat oszlatott. Nem traktált köz-
helyekkel, nem döbbentett meg extrém állításokkal. Halkan és bölcsen 
elhitette, hogy az egyetemes szépség transzponálható mindenkibe. 

Hivatott esszéíró. Tud bánni a nyelvvel, a szavak árnyalataival, a 
tárggyal, amit bemutat, leír, megjelenít, a kapcsolódó vüággal, amit 
előttünk, nekünk feléleszt. Nem szerette a patetikus, nagy szavakat, a 
jelzőhalmozásokat, a felesleges hiperbolizálást, - így, Jókait sem -
ezért nem írom le én sem, hogy „varázslatot" művel, de mégis meg kell 
valahogyan mondani, esszéivel életszerűbb képet ad a letűnt valóságról, 
mint bármilyen „objektív" értekezés. Szubjektív? Egyéni módon lát, 
úgy adja tovább élményeit, amint felfedezte. Elfogult? Nem titkolja, 
így ellenőrizhető, vitatható, korrigálható. Éppen ezzel lesz igazabb 
történész, mint az adatokat korrektül felsorakoztató, szándéktalanul 
bár, mégis önkényesen értékelő pozitivista kutató. Egy tudományos 
munka szerzője sem nélkülözheti a személyiség megkülönböztető jeleit. 
Aki ír, tudatos viszonyt teremt a világgal, s miközben megismeri, át is 
formálja azt. A gondolkodás és írás felelőssége, ami az esszé természete, 
de amit az értekezés megkerülhet. Rónay moralista és humanista. Olvas-
mányélményeit e szerint rendszerezi. Műfaja „emlékirat" a múlt század 
második feléről. Minden igaz és szubjektív benne egyszerre. A 20. 
század emberének méreteire, tudatára szabott. 

A művelődéstörténeti szándék vagy alapgondolat abban is meg-
nyilvánul, ahogyan felveti a címválasztás gondját. Több tárgy folyama 
fut egymás mellett, több vonulat érintkezik, kapcsolódik egybe. Poli-> 
tika, művészet, tudomány, .nemzetiség és egyetemesség „története", a 
történelmi körülmények determinizmusa és az alkotó akaratok meg-
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fékezhetetlen szabadságra törekvése. Sok cím-variánst kellene a cím-
lapra nyomatni, ami nem lehetséges, de szükséges jelezni a koncepció 
alakuló gomolygását, hogy a kényszerűen választott címbe foglalt tarta-
lom mindenki számára érthető legyen. Nem magyarázkodás ez, hanem 
az író udvariassága, aggályos párbeszéde az olvasóval. Élményről és 
stílusról, ihlet és stílus összefüggéséről akar beszélni. El szeretné lesni 
vagy leleplezni a művek születésének titkát. Meg akaija ismertetni 
velünk azt, hogy hogyan élik át a világot rokonlelkű vagy ellentétes 
alkatú emberek, alkotók, más korban és mindig. Csak igényes, örökké 
kíváncsi, kérdező értelem vállalkozhat ilyen feladatra. Az eredmény 
mégsem líraian áradozó, lelkesülő, hanem fegyelmezetten temperált, 
visszafogott, kiegyensúlyozottan „prózai" közlés. Oscar Wilde kihívó 
programos esszéje jut eszünkbe, amely racionális metamorfózisokon 
keresztül, Babitson, Szerb Antalon, Halász Gáboron át érkezett el erre a 
színvonalra, ehhez a szintézishez. A tudomány művészet is. Olyan 
„ars", olyan mesterség, amit nem lehet elég tökéletesen művelni. Csak 
szerényen szabad és szemérmesen megszólalni. A szubjektív ítélet, 
gondolat van olyan intim, mint a művészi alkotás. Rónay mindkettőről 
gazdag tapasztalattal rendelkezik. 

Két szakaszról beszél hangsúlyosan a 19. század második felében. A 
szabadságharc bukása utáni évtizedről, illetve másfél évtizedről, az úgy-
nevezett Bach-korszakról, vagy más történelemkönyvekben szereplő 
néven, az önkényuralom koráról. A másik, élesen elváló korszák, termé-
szetesen a kiegyezés utáni három évtized, kissé tágabban értelmezve, a 
magyar századvég. Mindkét kort lenyűgöző tájékozottsággal jellemzi. 
Mások megelégednének ismert tények újraelmondásával, kézikönyvek-
ből kiollózott idézetekkel, adalékokkal. Rónay azonban író és tudós, 
aki újraalkotja az adott korról festett képet. Emlékkönyvekben, levele-
zésekben lapozgat, észrevesz eddig észrevétlen részleteket, (Kazinczy 
Gábor leveléből, Vajda János röpirataiból) az esztézis eszményét való-
sítja meg, ami az esztétika alapja is. Ezt az érzékelést sokan intuíciónak 
„bélyegezték", pedig a kiemelt idézetek meggyőzően bizonyítják, hogy 
valódi „esztézissel" állunk szemben. 

Az alapgondolat világos és következetes. Rónay György a haladás-
ban hisz, a polgárosodás nyomait követi az újkori magyar irodalom 
jelentős alkotásaiban is. Nem lelkesedik bármiféle nemzeti ellenállásért. 
Különbséget tesz polgári és nemesi nemzet, polgári és nemesi eszmék 
között. Nem kell kompromisszumot kötnie. Világnézete és ízlése egy-
séget alkot. Értékrendje azonos a történelmi értékrenddel még akkor is, 
ha néha önkifosztó szigorúsággal ítél. Kárhoztathatja Jókai üluzioniz-
musát, de annak, vagy a vele összekapcsolt passzív ellenállásnak a 
jelentőségét ennyire devalválni csak egy Rónay Györgynek van joga. 
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Még akkor úgy érezhette, hogy kiélezett helyzetben egyértelműen a 
polgári mellett kell döntenie. Mérlegelte, mit miért áldoz fel. Ezek a 
szegényítő gesztusok az írás idejére jellemzők, és nem a szerző pazarló, 
eltékozoló mentalitására. Mennyi mindent ad helyettük, mennyi min-
dennel engesztel ki értük. Számos akcióról számol be. Lapvállalkozások-
ról, kiadói bravúrokról, amelyekben a közelmúlt eseményei is szerepel-
tek, portrékat rajzol meg írói leleménnyel, izgalmas történetét ábrázolja 
a korszak szellemi és politikai csatározásainak. Az ambivalens élménye-
ket és történelmi beszámolót csak ezzel a finom, árnyaló stílussal tudta 
közvetíteni. Egy példa: az önkényuralom korában kettős értelme lett a 
szónak - írja Rónay - , majd folytatja a „talányos" konklúzióval: erre 
az ingoványos talajra épült az irodalom, ö ne tudta volna, hogy a 
szó jelentéshasadása, sőt burjánzása éppen társadalmi eredetű? Hogy ez 
indokolja, törvényesíti a szimbolizmust, impresszionizmust, a moderniz-
mus tarka megnyilvánulását? Persze, hogy tudta. Kötekedő modorában 
is olvasni és kérdezni tanít. Kitűnően definiálja a népies klasszicizmust. 
Nem szereti a sallangos, formalista népiességet, Aranyhoz csatlakozva 
utasítja el az üres, „impresszionista" formákat, de tiszteli a fegyel-
mezett egyensúlyt, a hagyományokat ápoló művészetet. 

Rónay fedezi fel az ötvenes évek család-költészetének nem bieder-
meieres elemeit és értékeit. A történelmi tematika aktuális - szim-
bolikus - funkcióját. Megértő az Arany-ellenzékkel szemben. Mintha 
hajlamos lenne elismerni lázongásuk benső indítékát, jogosságát. Nem-
zedéki tudatukra, műveltségükre hivatkozik. Fel sem veti velük szem-
ben (Zilahy Károly, Riedl Szende, Bajza Jenő) a kézenfekvő értékszem-
pontokat, az elődökhöz viszonyítható értékhierarchiát. Toleráns és 
bizakodó, mint annyiszor, mint minden kritikai írásában. Arany 
Kemény, Jókai elviselik a bírálatot, az összehasonlítást, az így ki-
egészített történelmi tabló pedig megnyugtató igazságérzettel ad hírt 
egy korszak valódi értékeiről, életszerű ellentmondásairól. 

A századvéget sokan eltemették, mások felfedezték. Hanyatlást 
láttak benne, vagy az új törekvések vajúdását. Mindkét álláspont 
indokolt volt, de a szélsőséges minősítések többnyire túlzó érveket is 
vonzottak. Pedig lehet tárgyüagosan leírni a tényeket, egyszerűen értel-
mezni az összefüggéseket. Rónay esszéje merészen néz szembe a század 
utolsó harmadának két letagadhatatlan jelenségével, amely a társadalmi 
lét és a művészetek minden területére kiterjeszkedik. A 19. század 
furcsa „pesszimizmusa" ez, és az az érzelmes és erotikus élményvilág, 
amit a világirodalomban, esztétikában dekadenciának mondanak. Prob-
lematikus divatok, de nem „értelmezhetetlenek". Értelmük éppen a 
polgárosodással, a polgári fejlődéssel bontható ki. A pesszimisztikus 
filozófiákat - művészeteket - szabadság és determinizmus belső 
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feszültségének kánya és ereje árnyalja. A minősítés higgadtságához 
határozott történelmi tudat, történelmi meggyőződés szükséges. Rónay-
nál természetes a schopenhaueri eszmék folytonossága, sőt, létjogosult-
sága. Természetes számára a századvégi nemzedék „visszatérése" is 
Schopenhauerhez, a kételyekhez, a szerelem metafizikájához, amellyel 
megfejthetőnek véli ezt az alkonyi, fin de siècle erotikát. 

A művészet valóban a századvég talajából sarjad, és érvényes rá az a 
megállapítás is, hogy „kivonul" ezekből a szűkös polgári keretekből, 
lázad környezete, „alapja" ellen. A pesszimizmus tehát kétségbeesés, 
csömör, kritika és önkritika, azaz irónia, amely egységes és változatos 
vonulata a 19. század világirodalmának. Az érzelmek túlfeszítettsége, új 
vallása, az ösztönöknek, az erotikának kihívó programja valami mélyen 
alapvető és egyetemes emberit állít a pillanatnyi és konkrét anyagi 
érdekek ellenében. A 20. század irodalma szinte mindent elutasított, 
tagadott az elmúlt századból. Szégyellte a kezdeteket, a kócosságot és 
ábrándozást, a szerinte lassú ritmust, az anekdotikus életvitelt, az ízlés 
merevségét vagy igénytelenségét. A századvég prózájára, lírai kísér-
leteire mégis felfigyelt. Csak előzményt keresett benne, mégis évtizedek-
re meghatározó, kikerülhetetlen példa lett. 

A Nyugat első nemzedéke, majd újra meg újra, minden „nemzedék" 
ide kapcsolódott. A haladásban gondolkozók, az irodalomból kiindulok 
és szemlélődök tudják, mit jelent a 19. század a históriai folyamatban. 
Rónay nemzedéke még szerencsés volt, mert ízlését semmi nem zavar-
hatta meg. Tragikus is volt, mert ízlése miatt gyanússá, nem kívánatossá 
vált. Könyve nemcsak megbízható, de példamutató, a szakkutatásban 
inspiráló kalauz. (Életműsorozat - Szépirodalmi 1981) 

MEZEI JÓZSEF 

VILÁGSZEMLÉLET ÉS IRODALOM* 

A magyar marxista irodalomszemlélet kialakulásának dokumen-
tumaiból - hangzik a kötet alcíme. Mintegy mottóként Petőfi A 
XIX. század költői című verse áll a kötet élén; ezt követi a szerkesztők 
(Szabolcsi Miklós, Illés László, József Farkas) tömör előszava, amely 
összegezi mintegy négy évtized fejlődési tendenciáit, az ellentmondá-
sokat, vitákat, Lukács György az írástudók felelőssége című írásának 
megjelenéséig. A válogatás arra törekszik, hogy minden (beleértve a 

*Szerkesztette: Szabolcsi Miklós, Illés László, József Farkas. 


