
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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