
Helyben vagyunk. Megint a futball. De ez azért talán most nem is olyan
nagy baj.

Rónay (ez a hűvös, előkelő szellem, ahogy némelyek gondolták) a futballt is
jól ismerte. Kijárt a mérkőzésekre.

Bevallom, amikor ezt megtudtam, kissé elképedtem. Hogy Zelk, Kellér, Kor
mos otthonos a futball világában, - az természetes. Kálnokyezzel már megle
pett egy kicsit. (O egyébként még azt is tudja, hogy Pósát, az FTC kiváló bal
hátvédjét Prakkernek hívták a szurkolók.) De Rónay, ez a hűvös és előkelő...
Igen, ott ült a tribün alatt és nézte a mérkőzést, Azt hiszem, pontosan tudta,
hogy mi van egy játékosban. Akárcsak azt, hogy mi van egy íróban. Milvenek
a törvényei. A lehetőségeí. Mindig megérezte a valódi értéket. Látványos trükök
kel, üres csillogással soha se Iehetett. megtéveszteni.

Mit mondhatok még róla?
Csak azt, amivel kezdtem.
Biztonságot adott.·
A komisz években fölszedett a tér padjáról. meghívott egy kávéra. A derű

sebb időkben együtt utaztunk Bécsbe. Igen, hárman NeIIivel, a feleségével. Olyan
irodalmi meghívás. Kellemes szálloda. Lötyögés. Dehát külföIdön mindig rámtör
valami rémület. Rónay meghívott a szállodai szebájukba vacsorázni. Közben las
san észrevétlenül fölengedtem. Elmúlt a rémület. Otthonosan éreztem magam.
Mint mindíg, ha a közelébe kerültem.

VARGHA KÁLMÁN

AZ ESSZÉISTA ARCKÉPÉHEZ~'

Rónay György 1973-ban megjelent és most újra kiadott tanulmányában pon
tos és hiteles -képet rajzol az esszéista Péterfy Jenőről. "Történelmi szempont,
lélektani szempont: ez a kettős elve. Egyéb elmélet, egyéb rendszer nem kell
neki. S ennek birtokában aztán bátran lemond a teljesség filológus igényéről;

vállalja a többért a sok helyett a kevesebbet; többnyire - a Dante-esszé kifeje
zésével - ,csak egy kicsike rést' kutat, ahová idegvégződés érzékenységű és
finomságú műszereít, illetve nem műszereit, hanem meztelen idegeinek hajszál
finom csápjait mélyeszthesse; s aztán így fejti föl, mind beljebb és beljebb ha
ladva a műben és ugyanakkor önmagában, az alkotás szövetét és az alkotó jelle
mét; úgy ragadja meg ,a költői valóságot', hogy ez a megragadás maga is költői

-rnűvészí teremtés lesz."
Ez a néhány mondat azonban, amellyel Péterfyról szóló jellemzését összegezi,

nemcsak tanulmányának tárgyával kapcsolatban találó, saját kritíkusí-esszéista
elveire és gyakorlatára is teljes mértékben érvényes. Mínt tanulmányíró a hazai
előzményekből mindenekelőtt Péterfy, Babits és Horváth János irodalomszemlé
Ietét, esztétikai felfogását, az alkotó belső világába hatoló és a műalkotás szö
vetét feltáró módszerét érezte folytatható és továbbfejleszthető örökségnek.

De más mesterek, más példák, más iskolák is hatottak rá. Élete végéig ér
deklődéssel figyelte az újabb irányzatok kibontakozását, az irodalomszociológiai
áramlatoktól egészen a strukturalista kezdeményezésekig. Nem utasított el magá
'tól egyetlen olyan lehetőséget sem, amelyet fel tudott használni, egyetlen olyan néző

pontot sem, amely módosíthatta szemléletét, vagy új megoldást kínált a művek

megközelítésében.
. Tanulmánya mégis arra figyelmeztet, hogy nagyon fontos meghatározó él

ményt jelentett számára az esszéista Péterfy, Nem lehet véletlen, hogy 1973-ban,
életének hatvanadik évében, több évtizedes kritikusi, tanulmányírói múlt, sokféle
tapasztalat, olvasmány, impresszió befogadása után, éppen Péterfyről ad olyan

* lrásomban elsősorban Rónay György Balassitöl Adyig címü 1978-ban megjelent posztu
musz kötetének tanulmányait vettem figyelembe.
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jellemzést, - amelyet (ha ő maga nem is jelez semmiféle párhuzamot) éppúgy tart
hatunk a "modell", a nagy előd röntgenképszerűen hiteles átvilágításának, mint
saját ars poeticájának, illetve ars criticájának.

Az a körülmény pedig, hogy Péterfy karakterét, életvitelét szígorúbban ítélte
meg, mint bárki előtte, nem csökkenti, inkább aláhúzza annak a [elentősógét,

hogy elődjének szemléletével, kritikusi magatartásával, gondolkodásmódjával, te
hát az irodalomtörténeti "Péterfy-jelenséggel" azonosulni látszik.

Riedl Frigyes szerint Péterfy "az esszére született", "tehetsége és vérmérsék
lete egyaránt erre utalták". Ha ez a megállapítás ilyen kizárólagos módon nem
is érvényes Rónayra, legszívesebben ő is az esszé műfajában fejtette ki vélemé
nyét művekről, írókról, korokról, ahogya múlt század második felének magyar
irodalmáról szóló műve, a Petőfi és Ady között (1958) szintén kötetnyi terjedel
mű esszé.

ABalassitól Adyig című könyvének bevezetőjében (amelyet 1977 júniusá
ban fogalmazott meg) feleletet ad arra is, hogy mi vonzotta az esszéhez. "Ami
ezeknek a tanulmányoknak a műfaját illeti - olvassuk az előszóban -, legszí
vesebben irodalomtörténeti esszéknek nevezném őket. Igyekeztem ugyanis az
irodalomtörténet területén is fönntartani magamnak az esszéíró szabadságát,
anélkül természetesen, hogy ezt a tudományos helytállóság rovására érvényesi
tettem volna. A megközelítés útját-módját mindíg aszerint választottam, ahogyan
azt egyrészt nézetem szerint a tárgy természete megkívánta, másrészt az én
tárgyra irányuló figyelmem és vele való személyes találkozásom élménye szá
momra megszabta. Az esszé nem akar egy-egy kérdést mindenestül megoldani,
talán még körüljárni sem; legföljebb kísérlet egy-egy műnek a megragadására,
egy-egy írónak az ábrázolására, értelmezésére, művében és stílusában megnyilatkozó
iról és emberi karakterének kitapintására."

Ami a megközelítés útját-médját illeti, Rónaynál is elsőrendű jelentőségű

a lélektani szempont. Tanulmányainak kiindulópontja, nyomozásának indítéka, a
tárgyra irányuló figyelmének a célpontja a legtöbb esetben olyan lélektani prob
léma, amelynek tisztázásával közelebb akar jutni a jelenségek feltárásához, az
életmű, illetve az író mínél teljesebb megértéséhez. Végső törekvése mindig a
műben megnyilatkozó emberi tartal om felfedezése, tudatosítása, kifejezése volt.
Rá is jellemző, amit Stendhalról írt, hogy legfőbb szenvedélye az embert kereső

kiváncsiság volt.
Minden tanulmánya egy-egy lélektani (vagy alkotás-lélektani) probléma

nyomozásának a sodrát követi: míként határozta meg Balassi zaklatottsága, egyen
súlyvesztésre hajlamos, ellentétekben égő idegrendszere- Iírájának temperamentu
mát, képvilágát; míként fogta vissza Ráday Gedeont lágy és passzív természete,
lelki fáradtsága nemcsak a merészebb költői újításoktól. hanem a több éberséget,
figyelmet, szellemi feszültséget kívánó ritmikai megoldásoktól is; meghasonlásra,
világgyűlöletre. emberkerülésre, ábrándos halálvágyra hajló alkat volt-e Anyos
Pál, a huszonhét éves korában meghalt pálosrendi költő, vagy csak a kor szentí
mentális divatj át követő híres versének a hatására festette ilyennek az iroda
lomtörténet; igaz-e, hogy Katona József a Bánk bán pályázati sikertelensége
miatt végsőkig elkeseredve tért haza Kecskemétre és "szellemének roppanír ará
nyait társtalanul, korán megrokkaríva hordozta" fiatalon bekövetkezett halála
pillanatáig; és végül: miféle mozzanatok magyarázzák Péterfy Jenő tragédiáját,
aki látszólag minden konkrét ok és előzmény nélkül 1899. november 5-én főbelőtte

magát a Fiuméból Budapestre tartó gyorsvonaton ?
Lehet, hogy ilyen szűkszavú felsorolásban vulgárisnak .hatnak Rónay tanul

mányainak életrajzi-lélektani kérdésfeltevései, de írásainak értékéből semmit sem
von le az, hogy legérdekesebb, legárnyaltabb esszéihez, egy-egy író karakterét fel
vázoló remek portréihoz is többnyire nagyon egyszerű emberi problémák tisztá
zásának a szándéka adta' az első impulzust. Sohasem elégedett meg viszont a fel
vetődő problémák pusztán életrajzi-alkattani tisztázásával, arra törekedett, hogy
megtalálja az író életének, életművének, vagy egyetlen műnek, tehát a vizsgált
jelenségnek a végső miértjét, Ioglalatát, alapelvét, amelynek a felismerésével min
den részjelenség helye, értelme, jelentése, funkciója is világossá válik.

Olyan irodalomtörténész volt, aki míndig a jelenségek egészének a megérté
sére törekedett, akit a teljesség igénye arra szorított, hogy az életművet minden
részletében ne csak átvizsgálja, hanem át is élje. .

Az átélés legintenzívebb módja nála abban nyilvánult meg, hogy a műveket
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keletkezésük folyamatában, in statu nascendi tudta érzékelni, mintegy azonosulva
a művet létrehozó költő érzelmi és intellektuális állapotával. belehelyezkedve
különböző korok, stílusirányzatok, alkotói egyéniségek ihlet-mechanizmusába.

A Petőfi és Ady között bevezetőjéből tudjuk, hogy pályája kezdetén, az 1930
as évek végén az akkor divatos szellemtörténeti, lélektörténetí, stílustörténeti is
kolák példájára ihlettörténettel foglalkozó tudományág kidolgozására gondolt. Fia
talkori terve bizonyára azért nem valósult meg, mert már korán idegenkedés ala
kult ki benne mindenféle zárt elméleti és módszertani rendszerrel szemben, de
ihlettörténeti érdeklődését nem fojtotta el, hanem annak a célnak a szolgálatá
ba állította, hogy minél elevenebb, hitelesebb, árnyaltabb képet rajzoljon irodal
mi múltunk különböző egyéntségeiről. Amikor például azt írja Anyos Pálról, hogy
fölfedezte, "a költészet igazában nem nyelvművelő (vagy éppen iskolai) diszcip
lína, nem is némi rímelőkészség, hanem ihlet dolga", hogy az elsők egyike költé
szetünkben, "aki tollát kezébe véve, a versszerzésnek nem a szabályaira és klasz
szikus mintáira gondol, hanem vak tüzét érzi", a költő alkotó módszerének, ihlet
-mechanizmusának jellemzésével egész egyéniségét, sőt költészettörténeti helyét
is pontosan meghatározza. Ady első korszakáról szóló tanulmánya (A kezdet kez
dete. Ady első verseskönyve) is azért jelent többletet a kérdéssel foglalkozó annyi
hasznos korábbi elemzessel szemben, mert kifinomult alkotáslélektani érzékével
meggyőzöerr tudja bemutatni azt a folyamatot, hogya Versek, majd a Még egy
szer poézisében miként válnak a századforduló költészetének fordulatai, sőt a
korszak népies műdalainak a sémái egy "kialakuló ihletvilág és jelképrendszer"
elemeivé.

Eötvös József Magyarország 1514-ben című regényét mai tudatunk és ér
deklődésünk áramkörébe kapcsoló esszéje pedig azt példázza, hogy a genetikus
-alkotáslélektani szemléletet prózai művek elemzése során is kitűnően alkalmazza.
A Dózsa-regény oly módon válik Rónayanalízisében színte személyes ügyünkké.
hogy az egész művet abból az alkotói-izgalmi állapotból bontja ki, amely az írót
a centralista politika 1845-ben bekövetkezett bukásával hatalmába kerítette, lel
kiismeretvizsgálatra, személyes számvetésre, a történelmi múlt beható elemzé
sére kényszerítette. "A Magyarország 1514-ben nem a témájának köszönheti máig
tartó életét. Nem a témájának, hanem valószínűleg az ,ihletének': annak az egy
séges, hatalmas sodrú, óriási anyaget görgető élménynek, amellyel az író szinte
egyetlen lélegzetvétel lendületében megteremtette. Ha nagyítóval vizsgáljuk, hete
rogén halmaz ez: történeti leírások, értekezések, topográfiai és családtörténeti
tudnivalók, lélektani kitérők. .. Ez a heterogén anyag azonban... végül mégis
homogén egységgé olvad; s ha van, hát ez a Magyarország 1514-ben írói .csodá
ja'; hogy mégiscsak megteremti a történelmi valóság illúzióját, sőt szuggesztióját
az elbeszélésnek és ábrázolásnak olyan eszközeivel, amelyekben a történelmi at
moszférához igazodásnak még csak a szándékát sem lehet fölfedezni. A mű egy
ségéért itt végül is a szemlélet egysége... s a művet megteremtő személyíség
kezeskedik."

Ha egy irodalomtörténész számára a jelenségek lényege mindenekelőtt a ke
letkezés, kialakulás, kifejlődés folyamatában válik érzékelhetővé, az annak a jele,
hogy bármennyire is elsődleges tájékozódásában a lélektani érdeklődés, a dolgok
históriai megközelítésének is nagyon fontos szerepe van szemléletében, gondol
kedásmódjában, módszerében.

A lélektani és történeti szempont kettős elve, amelynek elsőbbséget Péterfy
ről szóló tanulmányában hangsúlyozta, az ő esszéiben is együttesen, illetve egy
másra gyakorolt kö1csönhatásként érvényesült. Embert kereső kiváncsiságából
következik, hogya múlt íróihoz is olyan elfogulatlan természetességgel közeledik,
míntha kortársai volnának, de bárkiről rajzol is portrét, mindig a kor, a társa
dalmi helyzet, a szűkebb és tágabb környezet, az életkörülmények, a hagyomány
világ meghatározó közegéből bontja ki a modell karakterét.

Marcel Arland megállapítása - "leur iatre l'honneur de les considérer comme
des écrivains vivants" -, amelyet Rónay mottóként emelt ki aBalassitól Adyig
első lapjára, az ő -Iegszernélyesebb vallomása is lehetne: nem volt még magyar
esszéista, aki elmúlt korok íróit olyan közelről látta és láttatta, mintha személyes
ismerőse lett volna valamennyi, de ennek az volt az előfeltétele, hogy az elem
zések során ő maga is a választott író "kortársává" vált, belehelyezkedve a kor
és a környezet viszonylatainak rendszerébe. Ahhoz, hogy Balassi, Katona vagy
Vörösmartyegyéniségéból felszínre hozza a koruk relatívításán túl mutató em-
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beri tartalmakat, nagyon is tájékozottnak kellett lennie napi életük legapróbb
mozzanataiban is.

Esszéiben került minden "szépirodalmias" fordulatot, de az a mód, ahogy
modelljeinek egyéniségét megformálta, hasonló volt a regényíró vagy a novellista
alakító módszeréhez: minden karakterben azt kereste, ami a legjellemzőbb, a
leginkább sorsszerű, ami a legalkalmasabb arra, hogy egy személyíség ábrázolá
sának kiindulópontja legyen.

Lélektani-történeti érdeklődéséből következik, hogy számára minden ember
és mínden alkotó egyéniség felfedezése, megismerése és ábrázolása vonzóan ér
dekes feladatot jelentett. Nem voltak számára "másodrangú" hősök, érdektelen
figurák. Nemcsak Balassiról, Vörösmartyról. Adyról (élete utolsó hónapjaiban
pedig) József Attiláról írt remek esszét, érdeklődessel fordult irodalmi múltunk
kevésbé ismert, vagy éppen" elfelejtett szereplőí felé is.

Akiket pedig érdeklődésének körébe vont, azoknak az életművét éppoly be
hatóan elemezte, mint azokét, akikről nagy fejezetek szólnak az irodalomtörténe
tekben. Nem kívánta a hagyományos értékrendeket míndenképpen megbolygatni.
de egy-egy mellőzött életmű alapos feltárása, az íróra vonatkozó szakirodalom
átrostálása többnyire a.zzal a tanulsággal járt, hogy közelről vizsgálva minden
irodalmi míkrokozmosz megfigyelésre érdemes jelenség, amelynek megismerése,
törekvéseinek, hagyományainak, mozgástörvényeínek tisztázása az irodalmi múlt
teljesebb megértése szempontjából sem közömbös kérdés.

ABalassitól Adyig tanulmányai között is található több olyan portré, amely
a tizennyolcadik század néhány nem éppen ismeretlen, de meglehetősen elfeledett
Iréegyéniséget mutatja be, Faludi Ferencet, Baróti Szabó Dávidot, a már említett
Ráday Gedeont, Anyos Pált, és velük együtt a korszak többnyire verses és prózai
episztolákban "zajló" irodalmi életét.

A Faludiról szóló szép méltatás, amelynek már a címe - Egy keresztény
humanista :- is állásfoglalást jelent a költő mellett, arra is módot adott Rónaynak,
hogy közvetve a maga optimista emberséget is megfogalmazza a rideg, pesszi
mista dogmatizmussal, világnézeti türelmetlenséggel szemben. "A tizenhetedik szá
zad aszkézisa inkább az ember gyarlóságát, semmiségét hangsúlyozta; a keresztény
humanizmus ezzel szemben az embert illetőleg optimista. Amaz bizalmatlan volt
eleve romlandónak minösített természetünk iránt;" emez viszont magasra értékeli
a természetet... és ha kellő értelem. irányítja, határozottan bízik benne. Az a
természet szigorú megtagadásának útján kereste az üdvösséget, ez viszont a ter
mészetadta hajlamok értelmes kifejlesztésével törekszik a tökéletességre mind
aszkétíkájában, mind erkölcstanában, mínd pedagögíájában..."

MAJOR-ZALA LAJOS VERSE

BútOSú Rónay Gyö.·gytől

Tengerszem gyűrűzései
a mélyből ide némán
csendharangként kongjatok
körözve c :megpattant körben
hogy nem ment el
csak átlépett
a Csenden

átlépett önmagán

hogy visszakanyarodjon
törékenységében hozzánk:
itthon vagytok
itt vagyok

igazság zsenge szirmai
szavak
ti takarjátok be álmát
hogy ébren aludjon
a csillagos időben

ki őrködött

mindnyájunk Almán

tisztaság
lebegj győztesként

te rózsaszirom
a lázadó tövisben
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