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Neked szikráznak a tél tűi.

Térded magasából árad föl
a dérszemcsés graduálé.
Te, ki állva maradtál,
hordd tovább sziveden
a selyemmel hímzett
kalapácsot, bárány terelő

sipod. tenyeredben. Arvaságát.
látjátok, kiheverte!
Suhog a föla1ánlá.~.

Érik az új föld.

VARGHA KÁLMÁN

Nézed a
faragott támlásszéket a
hóban: üres. Vltéből,

ugye, kiszökött a sápadt
kisfiú kottakönyv lapozóna1c.

A fenyők

meg futtatva ereikben a
hűség nedveit, közelednek.
Törzsükben kavarognak
sóviharok. Örömük porhav/1s
áhítatában elfödnek, WolkeT,
ki megérkeztél feltér
igetéssel, tű;wörösen.

ELEVEN KAPCSOLATOK

Bizonyos esetekben az objektív hangütés. a magunkra erőszakolt tartózkodás
csak hamis eredményre vezethet akkor is, ha senkit sem akarunk becsapni vagy
m-atéveszteni. Ha egy vonzó tá i. vagy különös hangulatú város rabul ejtett, ha
szellemi otthonunkra leltünk valahol, suta dolog volna földrajzi tankönyvek tár
gyilagos, adatközlő stílusában adni számot a felfedezés öröméről és varázsáról.

Igy vagyok valahogy Rónay Györggyel is.
Ha vázlatot akarok készíteni Rónay Györgyről, a krltíkusról és írodalomtör

ténészről, nem hallgathatom el (mort különben magamat csapnám be és az olvasót
is), hogy tanulmányainak, esszéinek. kritlkáínak, irodalomtörténeti monográfiál
nak fontos szerepük volt ízlésem, irodalomszemléletem, egész szellemi karakterern
klformálódásában, hogy Ignotus, Schöpflin, Komlos Aladár. Halász Gábor mellett
az ő írásaiból tanultam a legtöbbet. Nem kényszeríthetem magamra a semleges
objektivitás, a távolról szemlélő és ítélkező álarcát, ha róla készülök írni.

Mégsem érzék ellentmondást abban, ha azt írom, hogy szubjektív alapból
kiindulva is tárgyszerűerr érvényes, egzakt következtetésekig szeretnék eljutni.
Sőt, éppen indítékaim személyes jellege szorít arra, hogy minél konkrétabban
tisztázzam a számomra fontos kritikus-egyéniség objektív vonásait, módszerének
kritériumait, szernléletének, gondolkodásának normáit.

De különben is, minden szubjektív kérdésnek megvan az objektív vonatkozása
és összefüggése. Ha arra akarok magamnak válaszolni, mi az oka annak, hogy
évtizedek óta élénk érdeklődéssel figyelem Rónay György kritíkaí tevékenységét,
hogy írókról, művekről való véleménye mlndig érdekelt, nem kerülhetern meg
a kérdés "objektív" oldalát sem: mivel magyarázható, hogy szavára ma is éppen
annyira érdemes odafigyelni, mint húsz vagy harminc évvel ezelőtt, - függet
lenül attól, hogy míkor miben értünk vele egyet, vagy míkor vált ki bennünk
véleménye ellentmondást?

De ha ezt a kérdést érintjük, már meg is indultunk krltíkusl-irodalomtörténészi
karaktere megközelítésének útján. Engem legalábbis egyre inkább az foglalkoztat
vele kapcsolatban, hogy míként őrizte meg érdeklődésének, látásának frisseségét,
ítéleteinek rugalmasságát, elfogulatlanságát, belső függetlcnségét, annyi élmény,
annyi impresszió. annyi jó és rossz, érdekes és érdektelen "olvasmány" után? Mí a
titka annak, hogy ő, aki lektor is volt kiadóvállalatnál. folyóiratot is szerkesztett,
illetve szerkeszt, aki a francia reneszánsz világában éppannyira tájékozott, mint a
magyar századvég lírájában és prózájában, aki éppúgy ismeri a Nyugattal diadalra
jutó különböző irányzatok és törekvések világirodalmi előzményeit, a szímbolíz
must, az impresszionízmust, a naturalizmust, mint a Nyugat évtizedeinek gazdag
termését, aki annak a nemzedéknek, amellyel a harmincas években együtt indult,

33



leghivatottabb monográfusa lehetne, aki Kafka, Werfel, Wilder, SupervieIle vagy
Heinrich Böll világában egyaránt ottnonos, aki Racine-t, Goethe-t éppúgy "kor
társi" közelségbe tudta hozni, mint Scendnalt vagy Balzacot, aki alkotók, irány
zatok, korszakok teremtő kedvének végterén gazdagságát asszimilálta magába -,
hogy éppen ő az, aki ma is olyan eleven érjeklódessel nyúl minden új könyv,
minden új mü után, mintha még mínd.g a diákkor mohó olvasási lázánál tartana?

Az eddig elmondottak alapján bárki azt hihetné, hogy aki évtizedek óta ér
deklődéssel követi egy kríükus pályáját, az könnyűszerrel tud ezekre az "elemi"
kérdésekre válaszolni. A dolog azonban nem ilyen egyszerű, Ha valakinek vonzás
körébe kerültünk, hajlamosak vagyunk arra, hogy jelentéktelen mozzanatokbun
is a magunk igazolását lássuk, ugyanakkor meg gyakran fontos megnyilatkozások
mellett megyünk el vakon, ha azok jelentését nem tudjuk beilleszteni vonzódá
saink és választásaink pillatnatnyilag érvényes koordináta-rendszerébe.

Amikor például először olvastam Rónayesszéjét Ambrus Zoltánról, amely
1963-ban, abból az alkalomból jelent meg, hogy kiadták az író levelezésének gyűj

ternényét, még csak arra figyeltem fel, hogy szakítva a hagyornányokkal, nem
"az írók írójának" kijáró ünnepélyes elfogódottsággal szól a századforduló jeles
novellístájáról, művelt kritikusár JI, a későbbi évek jó ízlésű és korrekt színház
igazgatóiáról, hanem emberi közelségéből. nem hallgatva el a karakter és a pálya
belső ellentmondásait, problematikus pontjait sem.

Most viszont hogy újra rábukkantam a kitűnő portréra a Kutatás közben
(1974) esszéi között, az is világos lett számomra, hogy Rónay írui-kritikusi egyéni
ségének megértése szempontjából is rendkívül fontos ez az írás. Nem önmagáról
vall benne, de az a mód, ahogy Ambrus írói karakteret (egyetlen nézőnontból)

fölvázolja, ahogy egy sajátos magatartást és életformát jellemez, körülhatárol.
illetve magátóL eLhatároL, az a legszemélyesebb önvallomással ér fel.

Miről is van szó ebben az esszében ? Arról, hogy Ambrus leveleiből mílyen
gyakran tör fel a panasz amiatt, hogy mérhetetlenül sokat kell dolgoznia, hogy
semmit sem tud igazán megérleini maaában, hogy mindig minden dolgával sietnie
kell, hogy reménytelen rabja a k:it~lességteljesíté~nek, hogy ír6i, szerkesztőí. lek
tari, krttíkusí munká iát olyan kényszeredetten végzi, mint e!!;Y fáradt hivatalnok
a napi robot ját. "Valóban sokat dolgozott. Megélhetéséhez nyilván kellett is dol
goznia. De mintha nem dolgozott volna igazán szívesen - írja Rónay(1) -. Va
lami mintha hiányzott volna belőle: valami kedv. energia, erő." 'I'alán más is:
eleven kapcsolata az emberekkel, a korral, a valósággal, sőt egyre inkább korának
hazai és külföldí irodalmával is.

Aki végigolvassa Ambrus levelezésének kötetét. meggyőződhet róla, hogy R0
nay semmiben s-m torzít, semmit sem túloz el, mégsem véletlen persze, hogy
gyűjtőleneséje milyen eiemeket-mozzanatokat von össze és nagyít fel, hogy szá
mára elsősorban az írói munka robotjában felörlődő Ambrus panaszai ad iák a
kulcsszavakat, és hogya hivataln ~k-s')rssá szürkült létforma ktalakulásának lé
lektani előzrnényelt, személye" motívumait is ki szeretné nyomozni.

Ambrus portréját fölvázolva akaratlanul is saját krítíkusí egyéniségének, ma
gatartásának, fogékony és "nyitott" alkatának a kontrasztjit rajzolja meg, amikor
az elfáradást, a hivatali robotot. az eltompult érdeklődést, a "megcsontosodás"
tüneteit hangsúlyozza a megszomorodott literátor karakterképében.

A kérdés persze nem az, illetve az én vizsgálódásom szempontjából nem az
fontos, hogy melyik kritikus fárad bele korábban és melyik később az évtizedeken
át becsületesen és lelkiismeretesen végzett munkába, Az összevetésnek az éppen
a tanulsága, hogy frisseség és elfáradás mértéke nem annyira a teherbírás é<; a
munka mennyiségének az aránván rnúlík, hanem annak a kapcsolatnak a jeHegén
és minöségé"n, amelyet a kritikus saiát személyísége és az elemzesül választott
mű (illetve a műben megvalósuló alkotá-egyéniség) között létrehoz.

Más sóval ahhoz, hogy az esszéista Rónay Iogékonvságának, mindig eleven
érdeklődésének titkát megfejtsük, és ezen túl kritikusi egyéniségének legfontosabb
vonásait tisztázzuk. mindenekelőtt a múvekkel szemben kialakított elemző-érté

kelö-bíráló magatartását kelj közelebbről megvilágttanunk. Ez a megközelítési mód
több eredményt ígér. mintha a vele kapcsolatban időnként leírt epíteton ornansok,
a mű-vesség, a nyugatosság, az esztétizáló hajlam és ezekhez hasonló közhelyek
nyomán próbálnánk elindulni.

Nem véletlen, hogy ő maga is a rugalmasság megőrzését tartja a kri tikus
legfontosabb ügyének, úgyszólván kötelességének önmagával szemben, és egyéni-
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ségének megközelítése szempontjából az is jellemző és fontos, hogy milyen maga
tartásformát lát szükségesnek a megcsontosodás, a megmerevedés ellen. "Minden
tanulmányírót, akinek kialakult, szilárd világnézete van, többé-kevésbé fenyeget a
megcsontosodás veszélye ... - írja egyik kritikájában(2) -. Ezt a veszélyt csak azzal
a szellemi résená'Iással lehet legyőzni, amely újra és újra .vízsgáztatja' a régi
olvasmányokat; olyan ínteltektuálís f'rsseség, olyan szellemi vitalitás ez, amely
semmilyen megszerzett tudás- és ismeretanyagot nem hagy bennünk megköve
sedni, hanem állandóan élő anyagként kezeli, állandóan ott tartja szellemi vér
keríngésünkben."

Esszéi és kritíkái sajátos paradoxonként éppen azért keltik a könnyedség be
nyomását, mert sohasem választja a könnyebbik utat. Elevenségének egyik titka,
hogy nem korábbi olvasmányainak a repertoárjából él, hanem míndíg új élmé
nyeiből és benyomásaiból alakítja ki véleményét. Ha az Olvasás közben kötetéből

sorra vesszük azokat a kri.tikáit, amelyeket egy-egy kortársa egymást követő kö
teteinek megjelenése alkalmából írt, mínden újabb bírálata a felfedezés és az újra
való felfedezés élményét közvetíti. akár Szabó Lőrinc. Zelk Zoltán. Vas István,
Ottlik Géza vagy Mándy Iván új könyveiről van szó. Úgy nvúl minden úi könyv
után, mint a szenvedélyes játékos, aki mindig örömmel kezdi elölről a játszmát.

Ennek persze nem mond ellent az sem, hogy minden újabb írásában tovább
hatnak korábbi bírálatainak a gondolatai, tapasztalatai, megérzései és kétségel. meg
közelítési és meghatározási kísérletei, de sohasem úgy, mint "elóregyártott elemek",
rnínt korábbi írásaiból átvett kölesönzések. hanem mint élő hatóanyagok, tovább
fejleszthető gondolatsorok, vagy olyan ellentmondások, amelyek úgy oldhatók fel,
ha a kritíkus felülvizsgálja vagy m ~dosítja korábbi álláspontját. "A tanulmány
ír inak - fejtegeti egyik bírá'atában(3) - nem az egyszer már kimondott véle
ményéhez kell mindenáron hűnek maradnia, hanem az igazságra való igényéhez,
rnindenkori becsületes igazságra törekvéséhez. mert nem az a lényeges. hogy ő ekkor
meg ekkor mit mondott egy dologról. hanem az, hogy mi és milyen is a dolog
valójában." A saját nézeteivel, korábbi véleményeivel szemben megmutatkozó ru
galmassága és nagyvonalúsága tehát olyan elkötelezettséggel párosul, amely szá
mol a jelenségek objektív voltával és értékével.

Intellektuális frisseségének, szellemi vitalításának megőrzésében nyilván az is
közrejárszott, hogy több évtizedes pályája során (ha külső körűlmények nem aka
dályozták ebben) míndíg kapcsolatban maradt kora irodalmának élő folyamatával.
A kritikus számára ez a gyakorlatban azzal jár, hogy feladatainak többséget a
véletlen szabja meg, az viszont már rajta múlik, hogy mít hoz ki a véletlen adta
lehetőségból. "Az irodalmi élet természetéből folyik - írja egyik cikkében (4) -,
hogy alkalmakat kínál: könyvek jelennek meg és ísmertetésre várnak, halálesetek,
évfordulók adódnak, különféle események kívánnak hozzászólást, recenziót, Kér
dés, ki hogyan él az alkalommal. Lehet csak éppen hozzászölni ehhez vagy ahhoz,
rutinosan. a készletből élve; de lehet az alkalmat úgy is tekinteni, mint véletlen
nyújtotta lehetőséget a fejlődésre, ismereteink tágítására, egyéniségűnk, világunk,
élményeink és tapasztalataink gazdagítására. Lehet elmenni az alkalom mellett, és
lehet szervesen növekedni az alkalom jóvoltából."

A megértés szándéka.

Az Dersze minden valamirevaló krí tikusról elmondható, hogy nem csak a "kész
letből", régebbi olvasmányainak elmosódó emlékeiből él, és az is igaz, hogy bár
mennyire fontosak Rónaynak a résenállásra, önmagunk vizsgáztatására vonatkozó
tanácsai, a szellemi edzés gyakorlata önmagában nem elegendő magyarázat ahhoz,
hogy teljes mértékben megf'ejtsük intellektuális frisseségének titkát. Nyilván más
rój, illetve többről van szó, mint a mí ndíg éber Iígyelemr.il, a kritikusi lelkiis
meretességről és az adódó alkalmak okos kihasználásár6l.

Arra vonatkozóan, hogy mikérit őrzi meg, illetve miként véli megőrizni kri
tíkusí fogékonyságát, hajlékonyságat, kielégitő magyarázátot adnak idevágó nyi
latkozatai, de hogy valójában mi vitalitásának a forrása, mi tartja ébren évtize
deken át a művekkel, alkot ikkal, az iridalom mínden flgvelemrernél tó jelensé
gével szemben megmutatkozó intellektuális érzékenységét, erre csak kritíkusí mód
szerének további tisztázásával tudunk válaszolni.
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o maga inkább elhárítja tanulmányaival kapcsolatban a moaszer feltételezé
sének a gondolatát. A Nyugat nagy nemzedékéről szóló, 1971-ben megjelent köny
vének a bevezető jében(5) azt fejtegeti, hogy kéretlen hivalkodás volna tanulmá
nyaival, kísérleteivel kapcsolatban effélét emlegetni. "Nincs módszerük ; nincs
módszerem. Illetve egy van, és az se módszer, az is csak szándék; megpróbálni
minél jobban tájékozódni, minél mélyebben behatolni a műbe, a művön át a művet

teremtő írói személyíségbe, Ezért próbálom a sokszor elnagyolt-nagyvonalú ecset
kezelés helyett egy-egy jellemző - vagy kritikus - pontján megragadni az írót:
egy-egy művében, pályája egy bizonyos szakaszán, ahonnét aztán türelmes és
lelkiismeretes elemzéssel kibontható nemcsak a jellem és a természet - műé és
alkotáé -, hanem a szövevényes gyökérzet is. amely a korához és társadalmához
köti, s melyen át korából és társadalmából táplálkozik ... "

Arra bizonyára nem kell sok szót vesztegetni, hogy a módszer tagadásának
az elvét hiba volna szó szerint venni és abból olyan következtetéseket levonni,
mintha Rónay az ösztönösség, a relativizmus vagy a kritikaí impresszionizmus
talaján állna. Több évtizedes krí tikaí múltja egyértelműen ellentmondana minden
ilyen feltételezésnek.

De hát különben is, mí más, ha nem "módszer" a szó tágabb értelmében a
krítíkaí megközelítésnek az a tömör "stratégiai" terve, amelyet ebben a néhány
mondatban megfogalmaz, amelyben a tájékozódás, a műbe való behatolás, aa
alkotói karakter megragadása, a lelkiismeretes elemzés, valamint a mű és a tár
sadalom kölcsönhatásának a vizsgálata egyaránt megkapja a maga szerepét ?

Egyébként annyira kerek, arányos és kiegyensúlyozott ez a program, olyan
megnyugtató módon méltányol és tesz a helyére mínden fontos mozzanatot, hogy
inkább általános érvényű meghatározásnak hat. mintsem olyan önvallomásnak,
amelyből a kritikus egyéniségének jellemző vonásait tudnánk fölvázolni. Egyéb,
személyes jellegű megnyilatkozásait is figyelembe kell vennünk ahhoz. hogy meg
tudjuk, ő mit tart elsődlegesen fontosnak az általa körvonalazott kritikai prog
ramból, hogy figyelme, érdeklődése mire irányul a Iegerősebben ?

A Petőfi és Ady között (1958) című könyvének előszavában (6) már sokkal
konkrétabban szól legszemélyesebb kritikai törekvéseiről. "Valahol a Iölszín alatt,
a legmélyebb rétegekben, élmény és ihlet legbensőbb köreiben ragadni meg a dol
gokat ... abban a ])lillanatban szerettem volna meglépni az írót, a költöt, amikor
nekiül művének, a tollfogását, a keze remegését, a skandálását, ihletének néma,
benső hanghordozásat szerettem volna ellesni ; egyszóval megragadni : hogyan éli
át a világot, milyen élmény, milyen hangulat tör kifejezési formába lelkében.
hogyan tör, és mílyen kifejezési formákba, miért úgy, ahogyan tör, és míért
éppen olyanokba."

Tévedés volna azonban azt hinni, még ha ez a pár kiemelt sor látszólag alapot
is adna efféle következtetésekre, mintha Rónayt mindennél jobban az alkotáslélek
tani folyamatok érdekeInék.

Az élmény és az ihlet szerepe. a művészí teremtésnek az a szakasza, amely
ben a tartalmi és formai elemek még bontatlan és bonthatatlan egységben keresik
a megvalósulás lehetőségét, valóban fontos objektumai vlzsgálódásaínak, de nem
törekszik arra, hogy e téren általános esztétikai vagy lélektani következtetésekre
jusson, A mű létrejöttének, az alkotás foyamatának a titkaiba azért akar beha
tolni, hogy elemzése nyomán a teremtő tevékenység módjának és mikéntjének a
tisztázásával az alkotó egész egyéniségét minél jobban megismerje és megértse.
"Jellemezni, 'tehát elemezni, tehát megérteni; mert hiszen talán éppen ez a kritika
legfontosabb és legszebb feladata: megérteni és megértetní" - írja(7) Takáts
Gyula verseiről szóló kritikájában.

A bonyolult, nehezen áttekinthető művészí "képződmények" struktúrájából is
vissza tud találni és vissza tudja az olvasót vezetni az élményi maghoz, ahhoz az
indulati-érzelmi mozzanathoz, emberi alaphelyzethez, konf'líktusnoz vagy válság
állapothoz, mely a mű formavilágának létrejöttében a kezdcményező-szervező

mozzanatot jelentette. A Széljegyzetek Kafkához círnű esszéjében írja:(8) " ... a
mű és a valóság közé oda kell iktatnunk azt, aki a valóságban él, és a művet

írja. A mű, a kép nem közvetlenül tükröz. hanem Kafkán át. Szimbólumai nem
képletek. hanem élmények kibontásaí, objektiválásai. Elég figyelmesen elolvasnunk
naplóját, hogy észrevegyük, mennyire életének valóságos talajából, mennyíre sze
mélyes élményvilágából sarjad ki első pillantásra oly keresetten leülönösnek ható
tematikája."
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Mindehhez még azt is hozzá kell tennem, és Rónay jellemzése szempontjából
nagyon fontosnak tartom a megkülönböztetést, hogy az alkotónál is jobban érdekli
az ember, pontosabban fogalmazva: az alkotóban is az általános emberi voná
sokat, a személviség és a sors sajátos jegyeit keresi, minden művészi alkotas ban
a _mindig új és mindig más -, éppen ezért míndig izgalmasan érdekes emberi tar
talmat akarja felismerni és átvílágítani. Illés Endre irodalmi krétarajzait méltat
va (9) saját törekvéseit is jellemzi: " ... a mű anatómiájaban a mű alkotójának
írói karakteret. a mű testét mozgató lelket igyekszik tettenérni. Esszél nem esz
tétikai elemzések; elsősorban jellemképek, az esztétikai elemzés eredményeképpen.
Innét írásaiban az az emberi izgalom, amelynek víllamossága nyomban Iölizzik,
rnihelyt a műben rejlő emberi mag, a művet létrehozó karakter elektromos köz
pon tjához közelít."

Kritikusi alkatának pontos önismeretére vall az a jegyzete (lD) is, amelyet
Sainte-Beuve egyik esszéjéhez fűz és amelyben azt fejtegeti, hogy egy emberrel
többet megismerni és jól megismerni nagy dolog és ez egyáltalán nem megvetendő.

"És nagy gazdagság. Többé-kevésbé olyan, mintha rneghatványozná az életünket.
És hatványozott életet élni - a kutatás fáradságos útján eljutni odáig, hogy az
.anyagban' egyszerre kigyulladjon az élet, és hatványozva adja vissza mindazt,
amit tőle kapott: ez valóban .nern mcgvetendő'."

Ha a kritikus, illetve irodalomtörténész mindennél inkább arra törekszik, hogy
élet gyulladjon ki az anyagban, hogy meglássa és felmutassa a műben az embert,
a mindenki mástól különböző személyiséget, akkor a bíráló tevékenység elvben
és gyakorlatban bizonyos mértékig háttérbe szorul a megismerés, a megértés szán
dékával szemben, vagy legalábbis második fázisként ez utóbbi mögé kerül a mú
elemzésének folyamatában.

Az 1975-ben megjelent Jegyzetlapok kötetének egyik írásában(ll) , az Ars
criticában, amely nemcsak legujabb, de egyben a legilletékesebb summázata is
idevágó nézeteinek, a kritika magasabb-fejlettebb típusaként beszél az esszenek
arról a változatáról, amelyben már nem a bírálat, hanem a megértés szándéka vált
dominánssá. "A kritikus annál kevésbé .kritizál', minél huzamosabban gyakorolja
műf'aját; célja annál inkább a jelenség megragadása, megfejtése - megértése és
megértetése . .. értékkategóriái annál inkább válnak - (ha tetszik, mélyülnek) 
létkategóriákká. Ebben a kritikában már nem annyira a kritikus ítél egy-egy mű,

mint inkább a jelenség, a mű létrninősége önmaga fölött." Végül Sainte-Beuve
tételét, amely szerint "az irodalmi tanulmány természetszerűleg vezet az erkölcs
tanulrnányhoz" a maga normál, tapasztalatai alapján úgy módosítja illetve "mo
dernízálja", (a morális igényeket a karakterológia felé tolva), hogy .,a kritika végső

érettségében nem más, mint a műelemzés módszerével végzett [ellemtanulmány,"
Nem véletlen, hogy több évtizedes kritiku'si működésének legfontosabb és leg

tömörebb műhely-vallomásaiban míndíg fölbukkan Sainte-Beuve neve, akit hol
oz imdalom fáradhatatlan figyelőjének, hol a kritikusok kritikusának nevez. Ahol
esztétikai elveit, kritikai normáit fogalmazza meg, gondolatai mindig közeli ro
konságot mutatnak a francia kritika klasszikusának a nézeteivel.

Ez önmagában véve szinte magától értetődő jelenség. Az európai kritika a
múlt század közepe óta Sainte-Beuve esszéiből tanulta meg (vagy tanulta újra) a
türelmet, a beleérzés készséget, azt a szemléletet, amely a dogmák és értékrend
szerek alapján történő ítélkezéssel szemben a megértés szándékát tartja a krítíkus
első kötelességének. Sainte-Beuve vitte a kri tikaí gondolkodásba a sokféle eg:'é
niség megbecsülésének elvét, ezzel együtt azt a felfogást is, hogy mínden élet
művet annak jellege és természete szerint kell megközelíteni. Az elméleti tör
vényektől, esztétikai normáktól függetlenül kívánt eleven kapcsolatot teremteni
irodalmi alkotásokkal. Azt vallotta, élvezhetünk egy művet önmagában is, de meg
ítéléséhez míndenképpen ismerni kell annak az embernek az egyéníségét, ak; a
művet létrehozta. A könyvekről mondott bírálátai valójában az emberekről al
ketott ítéletek voltak.

Helytelen volna azonban R 'mayt egyértelműen és kizárólagosan Sainte-Beuve
követőjének vagy éppen "megkésett" tanítványának tartani. Sainte-Beuve íro
dalomszemlélete bizonyára közvetett módon már nagyon korán, talán diákkori 01
vasmányok alapján is éreztette hatását. ízlésének, irodalomfelfogásának kialakulá
sában. Elvégre a magyar kritika és esszé történetének gazdag és eleven áramlata
kapcsolódott és kapcsotódik a nagy francia kritikus példáiához. Elég Péterfy,
Ambrus, Schöpflin, Babits, Kosztolányi, Gyergyaí, Szerb Antal, Illés Endre ne-
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vére hivatkozni, vagy arra, hogy 1933-ban, amikor Rónay még egyetemi tanulma
nyait foytatta, a Nyugatoan Halász Gábor tett hitet Sainte-Beuve módszere, mint
a legkorszerűbb és toíytatásra osztönző hagyomány mellett. (12) Ezzel a névsorral
már Rónay szellemi "családfáját" is Iölvázortam, meghatározva a magyar kntikai
irodalomnak azt a jelentős áramlatát. amelyhez alkatának. ízlésének törvenyéit
követve mint fiatal tanulmányíró csatlakozott. Sainte-Beuve hatása tehát mínoen
bizonnyal nem "vegytiszta" formában, hanem különböző krttikusegyéníségek köz
vetítéséri át jutott el hozzá.

Mielőtt azonban továbblépnék annak tisztázásában, hogy mít jelent közelebb
ről Rónay kritikusi gyakorlatában az ember megismerésenek a szándéka, mrre
vezeti - ahogy ő írja. Stendhallal kapcsolatban -, az embert kereső kíváncsiság,
előbb egy félreértés lehetőséget szeretném eloszlatni, amely akár Sainte-Beuve,
akár bármely követője ars cl'iticai elveinek helytelen értelmezéséből adódhat.

Nem volna helyes ugyanis olyan következtetéseket levonni, mintha a megértés
szándékának elsőbbséget hirdető irányzat eleve lemondana a bírálat jogáról és
gyakorlásáról. Amikor Rónay arra hivatkozik, hogy a tapasztalt kritikus gyakor
latában az értékelés kategóriái végül is a mű Iétét meghatározó és jellemző fo
galmaknak adják át a helyüket, nem arról Van szó, mintha azt szorgalmazná,
hogy aki egy műalkotás bírálatára vállalkozott, az térjen ki az értékelés Kocká
zatos feladata elől. Ellenkezőleg: a kritika fejlettebb, összetettebb típusának az
igényét foglalja magában ez a program.

Sokkal könnyebb ugyanis (de kevésbé eredményes tevékenység) egy irodalmi
alkotást Igényeim. előítéleteim szerint megítélni, vagyis a magam normáihoz mérní,
mínt megértő-beleérző készségem mozgósításával arra koncentrálni minden képes
ségemet, hogy a művet a maga teljességében fogjam fel, létének alapvető kritériu
mait értsem meg, érezzem át, szembesítve mindenekelőtt az írói szándékot és a
megvalósulast -, és csak mindeze7c alapján nyilatkozzam a mű egészéről, érté
keiről, hatásáról, távlatairól, a benne rejlő lehetőségek realizálódásáról vagy an
nak hiányáról.

Elég csupán átlapozni Rónay kritikáinak bármelyik gyűjteményét, hogy meg
győződjünk róla, a megértésre törekvő szemlétet és módszer egyáltalán nem je
lenti a bíráló fegyverletételét. Maupassant ábrázolásmódjában a részvétet kevesli,
a dolgoktól való különállást bírálja; Valéry Larbaudról azt írja, hogy a gyermek
kort ábrázoló néhány elbeszélésen kívül prózaját ma már szürkének érezzük,
alakjait nem táplálja dús emberi és társadalmi életanyag ; Cocteau borotvaélen
jár művészet és bűvészet között ; Franz Werfellel kapcsolatban azt fejtegeti, hogy
a harmincas évek elejétől kezdve egyre inkább kitért a társadalmi-lélektaní prob
lémák mélyrehat6 ábrázolása elől, hogy csökkent műveinek szociális feszültsége.
A példákat, amelyek Rónay határozott kritikai állásfoglalésait dokumentálják,
tovább lehetne sorolni, akár a hazai akár a külföldi kortárs-irodalom műveit elem
ző bírálatai közül.

Annak megítélése, hogy Maupassant, Larbaud, Cocteau, Werfel, vagy bárki
más esetében találóak vagy vitathatók-e inkább bíráló észrevételei, nem ennek
a vázlatnak a feladata, amelyben Rónay kritikai szemléletének általános vonásait
akarom tisztázni. A nyilvánvaló tanulságon túl azonban, vagyis hogy a sainte
beuve-i hagyományok folytatása az aktív bírálat gyakorlatával nem összeférhe
tetlen, e példák kapcsán arra is fel kell ftgyelnünk, hogy ez_ a lcrltíkaí módszer
nem "kezdi ki" az író létének alapvető kategóriáit, nem tagadja semminek a jo
gosultságát, ami az író művészetének a lényegéhez tartozik vagy stílusának el
idegeníthetetlen sajátja, hanem azokat a jelenségeket, tüneteket, tendenciákat bí
rálja, amelyek (meggyőződése szerint) az író már megvalósított vagy megvalósít
ható lehetőségeihez képest mutatnak visszalépést, következetlenséget, megalkuvást.
A már erntitett Werfel-tanulmányában például nem utasít el semmit az író mű

vészetéből, ami sajátosan "werfeli". Mielőtt annak a periódusnak a tárgyalásába
kezdene, amelyben szerinte a kompromisszum [elel már megmutatkoznak Werfel
regényeiben, a nagyon jelentős életműnek kijáró figyelemmel elemzi az író ex
presszionízrnusát, az apa-fiú konf'Iiktus döntő szerenét, Werfel oxoresszíonizmu
sának lázadó tendenciáit, a társadalomszemtélet és Iigurateremtés összefüggéseit 
egyszőval : az ír'i művészetével való megértő-beleérző "azonosuláson" keresztül jut
el bizonyos fordulatok és [elenségek bírálatához.

Természetesen a megértésre, a mű möaött az emberi tartalom feltárására és
átvilágítására koncentráló módszer sem óvja meg eleve és végérvényesen a kri-

38



tiküst sem a megmerevedés, sem a dogmatizmus, de még az élet-idegenség és az
ember-idegenség veszélyétől sem. A módszer, illetve az irányzat legnagyobb di
lemmája alighanem az, hogy mennyiben lehet és kell számítani a kritikusnak,
Irodalomtörtenésznek a műben megnyilatkozó személylség elemzésében a lélektan
eredményeire? Pusztán elméletileg nézve a kérdést, nyilvánvalónak látszik, hogy
az ember megismerésének izgalmas kalandjába be kell vonni a lélektant is, hogy
az emberről .Jényegeset" mondani, a pszichológia legujabb eredményeinek fi
gyelembe vétele nélkül ma már aligha lehet.

A valóságban azonban bonyolultabb a helyzet. A lélektan eredményeinek a
krítíkában való felhasználásánál minden az alkalmazás módján múlik, és éppen
a közvetlen ,.átvételek" a leginkább kockázatosak. Ha a kritikus például a műben

felismerni vélt. szerrnte abban kifOojeződő-megva1.ósuló személviség iellemzésére a
lélektani tipológia sémáit használja, alighanem hamis vágányra fut, vagy csak
semmitmond6 általánosságokig jut el. A lélektan által meghatározott és leírt tí
pusok ugyanis túlságosan elvontak és tágak ahhoz, hogya műben kifejeződő

egyedi egyéniségekről bármi közel.ebbit is rn-atud íunk. Ez a helyzet akkor is, ha
a viszonylag legmodernebb típustan, a Kretschmer-féle irányzat, illetve annak to
vább módosított tipológiai al- és keverék-csoportok kategóriáival dolgozó módsze
relnek eredményeit próbálja a kritikus irodalmi elemzéseiben hasznosítani.

Minden olyan elemzési módszerrel szemben, amelynek végső célja nem a mű

teljesebb megértése, Rónay is jogos fenntartással él. "Egy verset is, például, miért
elemzek? Egy fordítást, egy fordítói műhelyt míért próbálok minél alaposabban
meavízsgální ? Hogy általános- és egzakt (pszeudo-egzakt!) -, .antropológtai' ered
ményre jussak? Bizonyos alapvető .struktúrákat' elemezzek ki? Természetesen
lehet ezért is, híszen csinálják, és nem is eredmény nélkül. Ez a haszon azonban
aligha háramlik vissza magára az írodalomra: nem az irodalom megértését moz
dítja elő, hanem valamilyen mást, mondjuk - és ezúttal minden él nélkül - az
antropológiait."(13)

A legjobb megoldásnak az látszik - és Rónay számos írása erre szelgáltat
példát -, ha a kritikus a lélektani eredmények ismeretében, de azokhoz nem kö
tődve és nem tapadva, olyan önállósággal vázolja fel a műben (illetve életműben)

kifejeződő személyiséget, mint a regényíró, akinek szintén "nem árt", ha föl van
vértezve a korszerű antropológia, pszichológia és tipológia ísmeretanyagával, de
alkotás közben, arról mintegy megfeledkezve szabadon érvényesíti emócióit, kép
zeletét, teremtő kedvét, és minden elméleti befolyástól függetlenül formálja meg
alakjait.

Ncom vi"ás, ho-v Rónay például a ma már evldenciának számító freudi elmélet
alapelveinek a tudatában jutott el Juhász Gyula Iírájának komplex szemléletéhez,
rámutatva, hogy a költő vallásos ver-eiben, valamint a népi léttel azonosulást
kereső, abban feloldódni kíváno költeményeiben olyanféle nosztalgíák érvényesül
nek, mint anyjához húzó és visszahúzó, gyöngéd és gyötrelmes érzetrni kötődései

ben : - "visszamerülni, visszasüllyedni valamiféle ,ölbe', védő közösségbe, oltal
mazó lételőtti egységbe".(l4) De szó sincs nála sem a freudista, sem másféle
elmélet tételeinek mechanikus alkalmavásáról. Az ő elemzésében nem válik a
költő a freudi "anya-komplexus" modelljériek riasztó és szánni való illusztráció
jává.

Minden azon múlik, hogy a kritikus ember-látása, lélektani érzéke milyen
színvonalú, mennyire friss és mennyíre korszer-ű. Vagyis, hogy mennyíre fogékony
nem is annyira a pszichológia új ervdrnényeinek a befogadásában, hanem magá
nak a változó embernek a felismerésében. A lélektani érdeklődésű, embert kereső,

a sainte-beuve-i hagyományokat folytató kritikaí módszer is belefulladhat az is
ko'ás tipologizálásba és az érdektelen "jeilemrajzok" mechanikus termelésébe. ha
a kritikus a társadalmi relációk változása következtében átalakuló ember nyomo
zása helyett megelégszik a karakterológiaí sémák alkalmazásával,

De ha nem erről van is szó, ha a krltíkus valóban intuitív módon akarja fel
ismerni a műben az alkotót, még mindig fennállhat az a veszély, hogy túl ko
molyan veszi azt a képet, amelyet az írórel annak műve vagy műveí alapján be
leérző készségével és a megértés szándékával kidolgozott. Ha egy író karaktarét
Iö'vázoltam magamban, ha úgy érzem. tisztában vagyok már vele, ismerem al
katát, törekvéseit, anyagót formáló tevékenységének a mechanizmusát, képességei
nek a lehetőségeit és határait, nagy a kísértés arra, hogy le is zárjam tudatomban
az általam rajzolt karakterképet. és az írót és művét azzal a képlettel azonosítsam,
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amelyet én konstruáltam róla. Ha pedig az író pályája egy bizonyos ponton túl
úgy alakul, hogy már nem igazolja korábbi elképzeléseimet, könnyű elhitetni ma
gammal, hogy nem az én konstrukcióm volt téves, hanem az író lett hűtlen ön
magához.

Rónayt attól a csábítástól, hogy saját nézeteit, ítéleteit "dogmatizálja", min
denekelőtt élénk és nyugtalan humánus érdeklődése óvja meg, embert kutató
kíváncsisága, amely - úgy gondolom, kellő nyomatékkal szóltam már róla -,
krí tíkusí egyéniségének legfontosabb tulajdonsága. Vagyis, hogy a "játszma" ala
kulása, az író pályájának további sorsa jobban érdekli, mint korábbi megállapítá
sainak vagy konstrukcióinak fenntartása.

Meggyőzőerr illusztrálják mindezt például Mándy Iván könyveiről szóló kritíkáí.
Kortársai közül róla írt legtöbbször, könyvről könyvre követve fejlödését. Egy
ideig minden elismerése mellett abban látta volna Mándy prózajának szerenesés
alakulását, ha írásaiban a groteszk mögül egyre inkább kirajzolódna az ember
rejtett belső világa. Ha fölerősödne novelláiban a csehovi részvét hangja, ha az
emberi automatízmusok, torzulások. megrögzötté vált turcsasázok ábrázolásán túl
érdeklődése "az ember lelki világa felé" terelődne. ha modellieiben nemcs-ik fi'1Urát
látna. megírni való kuríózumot, hanem a szánandó-esendő teljes embert is.
Mindehhez hozzá kell tennem. hogy ezeket a perspektívákat csunán körvonalazta,
anélkül. hogy ,.nyomást" akart vo '.na gyakorolni az Irira. másrőszt azt is. hogy
a 'fejlődésnek ilyen irányú lehetősége is adva volt Mándy fi'ltalkori pr-rzájában.

Az. hogy végül is nem így alakultak a dolgok, hogy Mándy nrSzája nem
visszafelé. nem (az egyébként a groteszk etemeít is magában hordó) csehovi
részvét. életszemlélet. emb-rábrázotás felé mélvült, ho-zv a ..lélekraiz" finomabb
részletezöbb kidolgozása helvett épnen a groteszk fölerősödésével. a Iíral és bizarr
elemek .Jceverésével", az illogikus álomstruktúrálc felhasznátásával tel lesedett ki
narvon érett. naevon jelentős és mé'vsérresen humánus művészetté, mtndez Rónavt
él ietek szermt csöopet sem ..znvaria". Silt, az író grotpszk és r--ndhagvó ,.khss·l,i
cízálódásának" még eavér-elműbb méltánvolóia lett. mert mindaz, amit Mándy
"csinál", most vált számára is telies mértékben mcagvőzővé, hitelessé, csak ön
magával egyenlő és önmagával mérhető művészí evídcnciává.

Mindebhől az látszik, hogy Rónavtól idegen minden olyan hajlam. szándék,
hogy a műben megismert. fölfedezett, megtalált (vagy megtalálni vélt) alkotói
karaktert statikusan szemlélie. leziiria. befeie7ettnek tekintse. meamerevítse. Bár
milyen fontos szerene van is kritikusi gondolkodásában az alkati ténvezőknek, a
művet létrehozó. abban megvalósuló személyiségnek, az alkotó karakterét sohasem
tekinti abroncsnak, amelyből nem lehet kíléoní, amelyhez mí ndvéaía hűnek kell
maradni. Szemlelete azt sugallja, hogy az írónak nincs is más .Jcötelesséae" ön
magával szemben, mint az, hogy ne vágjon a természetétől idegen vállalkozásokba,
vagy ha tudatosult benne, hogy önmagával került szembe, legyen ereje vissza
fordulni.

Az író művébe való behatolás. megértés, átérzés, a művel való "azonosulás"
nyomán támadt kritikai megjegyzéseiben is rníndig inkább a határok táaítására,
az alkotó személyiségének még teljesebb, aktívabb és dinamikusabb megvalósítá
sára, kibontakoztatására ösztönöz, mínden külső-belső korlátozó kényszerrel, bi
zonytalansággal, önbizalomhiánnyal, gátlással szemben.

Nem véletlen, hogy az 1971-es (korábban már idézett) előszavában említett
"jellemző" és "kritikus" pontot, amely alkalmas arra, hogy onnan "türelmes és
lelkiismeretes" elemzéssel a mű és az alkotó [ellemét, természetét kíbontsa, több
nyire olyan mozzanatokban találja meg (ha a modell élettörténete lehetőséget

ad erre), amelyekben az író radikális fordulattal addigi létének, sorsának. élet
formájának, végső soron alkati kötöttségeinek labirintusából kilép vagy kilépni
kényszerül, Sőt, éppen azok a legragyogóbb esszéi, amelyekben a fordulatok, ki
törések, felszabadulások, katarzisok útját követheti. Az alkotás folyamatát átvi
lágító fogékonysága, az élet és életmű összefüggéseit és ellentmondásait érzékelő

és érzékeltető képessége, a műben az embert megidéző hatalma valósággal meg
hatványozódik ezekben az esszéiben, és a "nyomozás" izgalma az olvasóra is át
terjed.

Esszéíró művészetének ilyen ,.nagy pillanatában" szütetett a Goethe itáliai
nanló iáról szóló tanumány rGoethé1,el Itáliábal1(l5)], vagy Szabó Lőrinc T"Ü
csökzenéiének mesteri eremzése.Il B) Mealepő módon a két alkotást hasonló lél<>k
tani szituációból bontja ki (anélkül, hogy ó maga utalna az analógiára), mind a



két esetben az újjászületés, egy korábbi életforma kötelékeiből való kiszabadulás
diadalát látja megvalósulni a műben, illetve művekben.

Pedig milyen végletesen különböző a két alaphelyzet l
Goethe, mint Rónay f",lidézi, 1786. szeptember 3-án "megszökik" Karlsbadból.

átvedlik Jean Philippe Möller lipcsei kereskedővé, maga után hagyva w eimari
környezetót. ahol a herceg kegyeltje, sikeres és tekintélyes államférfi, udvari költő,

a képzőművészeti akadémia igazgatója, udvari ünnepségek és előkelő társas össze
jövetelek dísze és központi alakja, és nekivág "látszatra egy itáliai utazás, való
jában egy újjászületés nagy kxlandjának". Inas nélkül utazik, egyszerű emberek
társaságát keresi, fiatal festőkkel barátkozik, koldusok utasítják rendre, úgy
elegyedik szóba emberekkel, mintha mind régi ismerősei volnának. Főlvidul, ki
nyílik, résztvevőbb és közlékenyebb lesz. Néz és szernlél, elvegyül és alámerül a
lét eleven közegébe : "minden pórusával boldogan SZílJja magába .az él'zéki élet
nek', az éle/örömnek a levegőjét", Weimari életformájából és egyre súlyosabb al
kotói válságából kiszabadulva átdolgozza, folytatja, befejezi a korábbi években fel
gyülemlett töredékeit. Testben és lélekben újjászületik.

A Tücsökzene létrejöttének a körülményei egészen más érzelmi és hangulati
klímát jeleznek. 1945. augusztus 14-én kezdi "kótázni" Szabo Lőrinc a Tücsökzene
első strófáit. A költő körül a rommá lett és félig kiégett Buda. Lakásából. kert
jéből alig mozdul ki. Örügazoló beadványokat fogalmaz, riad lan olvassa az új
ságírói múltját firtató cikkeket. Minden hir felkavarja, úgy érzi, felületes meg
(télések és mendemondák áldozata. Az általános bizonytalanságban, pénztelenség
ben, éhezésben, anyagi romlásban saját sorsát, családja jövőjét még reménytele
nebbnek látja, mínt a jelent. "Mennyi vad gondolat, mennyi vak kétségbeesés" 
írja naplójába 1945 júniusában. (17)

Csupa vád, aggodalom, panasz és keserűség benne és körülötte, de (a naplója
tanúskodik erről is) néha rácsodálkozik a természet megújuló pompájára, a létezés
legyűrhetetlen vegetációjára. Mindenféle nyugtalanságok, betegségek, családi ba
jok, zaklatottságok, a megnehezedett lét fenntartásának nap; gondjai és tenni
valói között is olvasni kezd újra -, angolokat, németeket, oroszokat. Kapkodva,
szaggatottan, türelmetlen mohósággal, mégis intenzíven, sebtében felrótt. remek
vázlatokban rögzítve benyomásait. De nemcsak a olvasmányokra reagál érzéke
nyebben. mint korábbi éveinek egzisztenciális vonatkozásban védett, de a napi
munka robotjától-hajszájától eltompított időszakában. "Minden egészen újszerűen

hat rám... (Szóval : megint élvezni tudom a már élvezett élményeket eredeti
frisseségükben? Ez is érzékiség? S botcsinálta erény?") - jegyzi fel 1945 júliusá
ban a naplójába.(18)

Rónay remek intuícióval (másfél évtizeddel Szabó Lőrinc naplójának kiadása
előtt, tehát attól teljesen függetlenül) megérezte, hogyaTücsökzene létrejöttében
is valamiféle újjászületés tektonikus mozcására kell figyelniink. Szabó Lőrinc

esetében is arról van szó, hogy korábbi éveinek nem kívánt, a természettől, az
élettől, egykori önmaga ösztönösebb-elevenebb rétegeitől elidegenedett létformá
jának a szorrtásából szakadt ki a háború végére egy számára keményebb, kegyet
lenebb, de természetesebb közegbe. Ha az akkori jelenben, 1945 tavaszán-nyarán
(és bizonyára még sokáig) mindennek csak kínját-terhét érzi is, a Tűcsökzene

már a lélek szabadulásának lenyűgöző dokumentuma. "Egzisztenciális problémái,
amelyek addig irodalmi formában és kapcsolatokban jelentkeztek számára ... most
váratlanul a nyers lét brutális közvétlenségével vetődtek fel előtte - írja Ró
nay(l9) -. Tisztáznia kellett létét, tisztáznia viszonyát a világhoz - de vala
hogyan meztelenül, segédeszközök nélkül, teljességgel magára utaltan . " Polio
karok fojtoaatá-ában élt, s ezek a karok most egyszerre lehulltak róla, testéről

levált a földrehúzó ólomruha . " Míntha keservesen kiérdemelt aiándékul végre
megkapta volna azt, amiért kamaszos kalibáni lázadással oly dühösen pörölt haj
dan a Várossal - egy perc szabad lélegzetért. Iöldközclségért, természetért,
valóságért."

A mű születésében döntő szerepet játszó indítékok, mozzanatok, belső meg
rendülések, válságok és kitörési kísérletek tisztázása a Tücsö1<:zerre esetében is
azért fontos Rónay számára, hogy ré.egről rétegre beljebb hatolva a mű ..szerve
zetébe", annak egészére vonatkozóan vonjon le következtetéseket. A költő hely
zetéből. a felfokozott érzelmi-morális érzékenység állapotából, a világban újra
helyét kereső, a természetet és a gyermekkor elsü'Iyedt birodalmát újra felfe
dező ember valóság-szemjából vezeti le a Tücsökzene sajátos optikáját, a dolgok-
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hoz közelhajló. aprólékos figyelmet, a rögzítés, a regisztrálás szenvedélyesen áhí
tatos pontosságát, az ábrázolás realizmusának páratlan intenzitását.

A két remek esszé, a Goethéről szóló és a Tiicsökzenét elemző (Rónay szamos
más írása mellett) szemléletesen demonstrálja, hogy az alkotót karakter kérdé
sében mílyen jellemző rá a dinamikus látásmód, hogy a művet létrehozó egyéni
séget legteljesebben mindig a változások állapotában, az átalakulások folyamatai
ban fogja fel és világítja át, hogy a megújulá-ra, az újjászületésre, a világ jelen
ségeinek a befogadására kész hajlandóságot mílyen fontosnak tartja a teremtő

munka szempontjából. Amit Goethéről. az itáliai metamorfózis kapcsán etmond.tzü)
azzal saját legmagasabb kritikai törekvéseinek az irányát is jelzi: "a vilásot Goethe
is olyannak látta, amilyen saját maga volt, s amilyenné sa tát magát nevelte,
elsősorban azzal, hogy nyílt. tud-itt lenni a világ felé; és amikor véaianillantott
a vi.1á~ történelmén, azt is mintegy a maga mértékével mérte; fe ilődésében a maga
fejlődésének analógiájára: az örök, természetes újjászületés jegyében."

Az ember és a mű,

Mindaz, amit Rónay György kritikai módszerének megközelítése során eddig
eJmondtam, bizonyos ponton lényeges kiegészítésre szorul, Bármennyire elsődleges

ugyanis kritíkaí szemléletében és gyakorlatában az a törekvés, hogy a műben

mindenekelőtt az embert, az alkotó egész karakterét tegye lúthatóvú és megis
merhetővé, tévedés volna azt hinni, hogy számára maga a mű csak valamiféle
burok, amelyre, ha már a benne rejlő emberi tartalmat, jelentést (divatos kife
jezéssel élve: a rábízott üzenetet) kifejtette, nincs is már szükség.

Végső soron valóban míndíg az emberig akar eljutni, de a műben megnyilat
kozó emberig, nem pedig a műtől független, attól már .Jeválasztott'' -antropológiai
vagy pszichológiai egyedig - és persze nem a mű mögött föllelhető (tehát attól
elvonatkoztatott) esetlegességíg, anekdotikus epikurnig. "Sohasem érdekelt leülönö
sebben egy kép vagy egy szobor .enikuma', ,anekdotikus tartalma' és sohasem
lelkesedtem különösebben a zsánerszerűségért - írja egyik jegyzetében(21) -.
Nem az anekdotikus és nem a zsánerszerű ragad meg, hanem az emberi: amikor
a műben gejzírként fölcsap, forrásként fölbuzog, vagy talán csak sejtésként föl
dereng az emberi indulat, szenvedély, szenvedés, fájdalom, öröm, sóvárgás, játék
- ami sorsszerűen humánus."

Amikor nyilatkozataiban azt olvassuk, hogy a krítíkusnak, irodalomtörténésznek
türelmes és lelkiismeretes elernzéssel, a mű anatómiájának teljes feltárásával, a
kutatás fáradságos munkája útján az emberig kell eljutni, nemcsak arra kell
figyelnünk, amit végső célként jelöl meg, hanem a "tétel" első felére is, amely az
analízisre, a mű egész anyagának és szövedékének konkrét Ieldotgozására vonat
kozik. Rába György műfordítás-történetí monográfiájával kapcsolatban is azt eme
li ki(22), hogy a könyv szerzője "élettel és anyaggal dolgozik, az élet és az anyag
kedvéért és tiszteletében. Úgy, ahogy egyáltalán érdemes dolgozni, ha munkánk
tárgya a költészet."

Krítíkaí szemtélete azt példázza, hogy az elemzés tárgya, maga a mű semmí
képp sem érdemel. kevesebb figyelmet, mínt a benne rejlő humánus tartalom.
illetve a művet létrehozó alkotói szándék. A legszebb és legnazvszerűbb írói
törekvés is csak annyit ér, amennyit abból a kész mű, a maga egészében megva
Iósított, "Az a fontos - írja egyik je'!yzetében(23) -, hogy a valóságból. regénnyé
átköltött cselekmény, úgy amint az író ábrázolja, eseményeivel, jellemeivel az élő,

hiteles autonóm valóság benyomását keltse."
De Rónay felfogása szerint maga a mű is, ha sikerült az író szándékát meg

valósítani - hiteles, öntörvénvű valóság. Ha az alkotó iránti tiszteletet eme'ji\k ki
krrtíkusí etikáiával kapcsolatban, abba mindtg bele kell értenünk a művel, az
autonóm. teljes világgal. szemben érvényesülő meabecsülését is.

Ebből következik, hogy nem valamítéle dogmatikus elfogultsággal védi a mű

faji hagyományokat, például a regény belső törvényeinek érvénvét. hanr-m mert
bizonyo" életanyag. tapasztalat. vagy emberi meggyőződés leaatkatrnasabb. leg
hítelesebb és l"'ghatás'ls'lbb kifejezést lehetősézét látia a műfai szerkezetí Ieherő

ségeiben. kohéziós ereiében. "A regény világa teliességgel zárt, auton-vm világ;
a dolgok magukat mazvarázzák: és az, hogy történetileg hiteles világ, teliességgel
másod- vagy harmadrendű autonóm művészí hiteléhez képest. Nem azért .ígaz',
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mert dokumentumokkal és szakmunkákkal igazolhatólag ilyen volt, hanem azért,
mert úgy, amint van, minden ízécen önmagát igazolja, és ízei kölcsönösen iga
zolják egymást" - írja Mészöly Miklós Sau msával kapcsolatban,(24) - általános
érvényű meghatározásként is, regényelméleti felfogása tömör summázataként.

Végül is, mí kap nagyobb hangsúlyt Rónay írásaiban, a művek genezise, a
műben megvalósuló alko.óí szándék, vagy a mű (illetve életmű) autonóm vilá
gának az elemzése, annak a közegnek beható vizsgálata, amelyben az írói szándék
formát ölt? Mi érdekli hát mindenekfölött, maga a mű, vagy az abban megnyi
latkozó, magát megvalósító ember? Az. ember-központúság, vagy a mű-centríkus

ság jellemzi-e inkább kritikai tevékenységét ?
Sok ki tűnő tanulmánya mellett talán Balzacról szóló nagyszabású esszéje(25)

szolgáltat leginkább példát arra, hogy a kétféle érdeklődés, vizsgálati modszer
merev kettéválasztása vagy szembeállítása milyen indokolatlan és haszontalan
eljárás volna módszerének megközelítése során.

Már a tanulmány címe - Balzac birodalmában - is arra utal, hogy ebben
az esetben maga az életmű kelti fel elsősorban a figyeimét és érdeklődését. Az
Emberi Színjáték káprázatos gazdagsága, szertelen bősége, a jellemek, sorsok
kifogyhatatlan változatossága és plasztikus valószerűsége, az egymásba fonódó,
regényeken átindázó emberi történetek összefüggése és folyamatossága, az életmű

lenyűgöző egységének a titka. a külön drámákból egybeálló. eggyé teremtett, ál
taiános érvényű, autonóm világ. Az életmű egészére érvényes, annak lényegét fel
táró, struktúráját megmutató rendező-rendszerező elv megtalálása azért is fontos
számára, mert éppen Balzacot tartja a legnagyobb regényír6nak, ebben a vonat
kozásban még a kitűnő Sainte-Beuve véleményét is vítatva, aki több lényeges
kérdésben nem érezte Balzac módszerét meggyőzőnek.

De ahhoz, hogy teljes mélységáben és szélességében felfogja, megragadja és
érzékeltesse a határtalan birodalom aranyait, hogy tanulmánya az Emberi Színjáték
szerves egységének, szerkezetí alapelveinek a lényegér tisztázza, ahhoz a jelen
esetben is alkotáslélektani érdeklődését kell mozgósítanía, illetve fölszabadítania,
hogy - saját kifejezését használva - a "calzaci világteremtés" titkait Ieltárva,
rejtett mechanizmusát kiísmerve az egész életművet átvilágítsa és Iölrnutassa.

Az életművet annak keletkezésében, a teremtés dinamizmusában megragadó
elemzés nyomán kirajzolódó portré nem sok hasonlóságot mutat a valóságot hűen

tükröző és rekonstruáló hagyományos-statikus Balzac-ábrázolással. A valóságra
ragadozóként lecsapó, a világot műveíoen látomásai alapján újjáteremtő, a kon
vencionális-történeti időfogalomról magát már függetlenítő, a lélek ritmusára fi
gyelő Balzacot mutatja be. "Nem a króníkás figyelmével nézi a világot, hanem a
ragadozó szemével: mire lehet lecsapni, mít lehet felragadni. Nem is nézte, hanem
falta a világot a szemével... Ihletének alapmozzanata a látomás... Elsősorban a
belső látomásai hajszolták... az első regényíró, aki a történet objektív idejét alá
rendeli a maga alkotó-formáló szubjektív idejének... stílusának rohanásával.
áradásával. hömpölygésével is. a belső látomás gyors percepcióira' törekszik,"

Sajátos Balzac-képéből következik, hogy az írá életművének igazi folytatáit
nem azok közott a prózaírók között vélí megtalálni. akikre elsősorban az Emberi
Színjáték grandiozitása hatott, akik a regényciklusok építkezésének technikáját
akarták megtanulni Balzactól. és a társadalom minden rétegének a bemutatásával
akartak összképet adni annak egészéről, hanem éppen Proustban, akit a leg
balzacibb regényírának nevez. Aki nem a megtanuiható külsőségekben utódja az
Emberi Színjáték szerzőjének, hanem abban, hogy a maga szubjektumán át való
ban hatalmas élctanyaget szívott fel és teremtett újjá regényciklusaiban és aki
(aligha véletlen!) könyvet szándékozott írni Sainte-Beuve ellen - Balzac védel
mében.

Balzac életművének újszerű, a hagyományostól sok vonatkozásban eltérő elem
zése és asszimilálása szintén a szemtélet fo'gékon:!sáe:ának. nvitottsázának a iele.
Rónay ugyanis a XX. századi regény formabontó és új formákat létrehozó íróinak
a felfedezése után jutott el Balzac életművének birtokbavételéig és ahhoz a
meg~őződésig. hogy az Emberi Színjáték szerzőie a legnagyobb regényíró. Előbb

fedezte fel önmaga számára Berrianost, Supervielle-t, Virginia Woolfot, mint Bal
zacot.

De az a mód, ahogy Balza-ot újra felfedezi és befogadja, világosan mutatia,
hogy nem visszahúzó tendenciár-il van szó, nem a XX. századi irodalom ellenében
vált az Emberi Színjáték csodálójává és elemzőjévé. Balzacból sem akar dogmát
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faragni, nem akarja Balzacért megtagadni sem Proustot, sem Kafkát, sem bárki
mást. Anélkül, hogy Balzacot a modern európai regény modelljére akarná ráhúzní,
a ma felé közelíti, amikor a valóság elemeinek a kiemelésében .az alkotói szuve
renitást, a valóság újjáteremtésének a ,.tervrajzában" a vízionártus hajlamot, a
kompozícióban a szubjektív idő érvényesítését, a stílus kialakításában a rejtve
ható belső zeneiség érvényesülését hangsúlyozza.

Bizonyos értelemben tehát "átrendezi", másként értelmezi a balzaci életmű

struktúráját, mint a hagyományos kommentárok és elemzések, de ehhez is ugyan
arra az "archimedészi pontra" volt szüksége, mint egyéb tanulmányaiban: az
életmű létrejöttének végső míértjét, a legelemibb-legerősebb alkotói emóciókat
kellett tisztáznia ahhoz, hogy az életmű belső összefüggését, egész rendszerét fel
tárja.

Visszatérve az alapkérdésre. éppen a Balzac-tanulmány világítja meg, hogy
Rónayesszéiben, kritikáiban nem siklead el a mű egészének vizsgálata. Elernzé
seinek elsődleges tárgya maga a rnű, de a végső elrendezési elvet, a mű öntörvényű

rendszerének nyitját mindig a genetikus vonatkozások tisztázásaval ragadja meg.
Ha a művek elemzése ilyen fontos szerepet tölt be krf tikai tevékenységében,

szinte elkerülhetetlenül vetődik fel a kérdés, hogy módszere érintkezik-e a struktu
ralizmussal ? Azzal az irányzattal, amely minden korábbi megközelítési módnál
konkrétabb és egzaktabb elemzési technikával dolgozik, és amely minden korúb
hínál következetesebben szor ítkozik magának a műnek (minden egyébtől elvonat
koztatott) analízisére? Felhasználja-e Rónay annak az irányzatnak az eszközeit,
amely a művek elemzése során elsősorban az egyes mozzanatok kölcsönhatásait
kutatja, azt az összefüggésrendszert, amelyet az alkotóelemek dinamikája hoz létre?

Kritikusi múlt jának ismeretében a kérdés szinte formálisnak látszik, és
minden alaposabb vizsgálat nélkül is valószínű, hogy inkább az eltérő vonások üt
közhetnek ki a kétféle módszer összevetéséből. A strukturalista elemzőt nem ér
dekli a művet létrehozó alkotó egyénisége, múltja, jelleme, életrajza, társadalmi
háttere, sem a mű élrnényi alapja, sem létrejöttének körülményei - hanem csak
a műalkotás, mint bizonyos alkotóelemek komplex rendszere. A strukturalizmus,
amely tudatos ellenhatás a humanizmusra és a perszonalizrnusra, amelyben Sartre
többé-kevésbé jogosan látja a technikai civilizációk és társadalmak sajátos elide
genedési folyamatának tudományos-szemléletí válfaját, aligha gyakorolhat külö
nősebb vonzóerőt arra a kritikusra, aki egész pályája során a műben megnyilat
kozó humánus tartalmakat és emóciókat kereste és vizsgálta.

Maga Rónay is abban a tanulmányában (Verselemzés és strukturalizmus) (26),
amely azt mérlegeli, hogy strukturalista módszert miként és mennyiben lehet fel
használni az esztétikai megismerés folyamatában, illetve a művek elemzése során,
hogy alkalmas-e ez az irányzat a műalkotás minél teljesebb asszimílálására, in
kább a kételyeinek ad hangot, annak ellenére, hogy rokonszenves objektivitással
ismerkedik a tőle idegen irányzat szemléletével és metodikájával. Arra a meg
állapításra jut, hogy jogosnak látszik a "strukturalizmussal kapcsolatban az az
ellenvetés, vagy aggály, hogy a struktúrából jobbára kifelejti - kitudja - a struk
túrában mozgó személyt, aki nélkül pedig végeredményben de facta nincs struk
túra, illetve míriden struktúra fikció, és minden viszony absztrakció".

Mégis, meggyőződésem szerint tévedés volna azt hinni, hogy elemző módszere
mentes maradt minden olyan hatástól, amelynek indítékai a strukturalizmusból
következnek. Anélkül, hogy bármit is átvett volna a strukturalízmus .Jdeológiá
jából", vagy bármit is feladott volna humánus érdeklődéséből, a strukturalista
elemzések bizonyos analógiájára zártabbak. ökonomíkusabbak, intenzívebbek lettek
a művekről szóló elemzései.

Érdemes ebből a szempontból megnézni remek Krúdy-, illetve Kosztolányi
elemzését (27), a legújabb Miért szép?-kötetben, hogy lássuk, mint szorultak ki
újabb anaIíziseiből az esetleges-járulékos elemek, a nélkülözhető életrajzi-kortör
téneti utalások, hogy milyen szígorúan koncentrálja figyeimét az alkotóelemek köl
csönhatásának, kapcsolatainak, összefüggéseinek, az egymásra utaló, egymásba
játszó motívumok, mozzanatok, stíluseemek dinamizmusának vizsgálatára, a mű

egész összefüggés-rendszerének a feltárására.
A strukturalizmusból sajátos módon a művet, a mű materiális valóságát még

fokozottabban megbecsülő elemzőmódso:er etikaját olvassa ki és veszi át, egzaktabbá
téve analízíseít anélkül, hogy érdeklődésének irányát mesváltoztatná. Az a mód,
ahogy a tőle idegen és egészében el nem fogadott irányzatot "megvámolja", ahogy
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annak metodikai vívmányaival a maga legsajátosabb eszközeit tökéletesíti, minden
korábbinál szemléletesebben példázza fogékonyságát, szemléletének, gondolkodás
módjának nyitottságát, megújulásra való hajlamát, kifogyhatatlan és irígylésre
méltó intellektuális frisseségét.
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JÁNOSY ISTVÁN VERSEI

Ingmar Bergltl,au A Csönd Istene
(.JEGYZET AZ úRVACSORA CíMű FILMHEZ)

Az Isten léte bizonyos,
hiszen az örvény Változás mögött
'cell lenni valami Egynek,
ami az egész ka17argást szervezi
ellentét-emanációkkal
örök Törvénye szerint.

Biztos létezik, csak olyan orzcs, hogy
nem közelítheti porszem-ember.
O a Csönd, a Hallgatás.

Pedig itt van közelünkben ember-alakban,
s kétségbeesésében tőlünk 1,ár
»iqaszt, ami visszatartja
az öngyilkosságtól.

Fagy a Sziirke Veréb képében,
aki. pőrén mutatja elénk
kiütéseit, vaksi szemét,
és kész a mi botor valónknak
áldozni meddő életét.

De ha Ot ezekben nem fedezzük fel,
az a nagy Csönd-isten akkor nem felel!
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