
RÓNA Y LÁSZLÓ

AZ IRODALOMTUDOMÁNY DILEMMÁJA*
Alcímül tulajdonképpen az kívánkoznék: Rónay György utolsó olvasmánya.

Amikor Szederkényi Ervin, a Jelenkor főszerkesztője értesült arról, hogy apám
egy interjúsorozat keretében beszél a rádióban József Attiláról. elkérte tőle a
szöveget, hogy folytatásokban közölhesse. Apám több okból sem volt megeléged
ve az első változattal, úgy érezte, még míridig nem sikerült József Attila költé
szetének lényegét megragadnia. J ól ismerte, de igazán mélyen nem foglalkozott
még vele, s azzal próbálta megnyugtatn i magát, hogy nem is szereti oly nagyon
líráját. A Jelenkor felkérése elől azonban nem akart kitérni - egyik legjobb
lapunknak tartotta -, s ezért szinte minden hozzáférhető könyvet, tanulmányt
elolvasott, csakhogy minél alaposabb lehessen. Emlékezem, felhívtam a figyel
mét Ignotus Pálnak a Haladásban közölt cikkksorozatára, melyben sok értékes,
érdekes momentumot jegyzett föl a költővel való kapcsolatáról. Apám - nem
szívesen vállalkozott már ilyesmire - elment a könyvtárba, és kijegyzetelte a sok
folytatásos írást.

A Jelenkorban végül is öt folytatás jelent meg a fiatal József Attilár6l. Sze
mélyes vallomásnak indult, hiszen Balatonszárszón sokszor felkereste sírját, fény
képet is őrzött a kopjafával jelölt hantr6l. Am folytatásról folytatásra mélyebben
dolgozta bele magát a témába, s alighanem rendkívül érdekes mondandója lett
volna még kivált az életmű világirodalmi vonatkozásairól. Munka közben kapta
meg Szabolcsi Miklós Érik a fény című monográfiáját, baráti dedikációval. A
könyv 1923 és 27 között tárgválja József Attila pályáját, ugyanarról a szakaszá
ról szólt hát életének, mellyel apám is foglalkozott. Megkülönböztetett figyelem
mel fogott olvasásába. Szokás szerint jegyzeteket készített róla. Ceruzával a ke
zében haladt lapról lapra, s mint minden számára érdekes, őt érdeklő olvas
mánva esetében, ezúttal is a margóra rajzolt jeleket, melyek magyarázatát egy
kemény kartonlapra írta. Jegyzeteinek bizonysága szerint 300 lapot olvasott el
Szabolcsi Miklós könyvéből. Pontosabban a 298. Iapon hagyta félbe olvasását
Nagyszombaton. Ekkor a feltámadási szertartás után még jókedvűen játszott uno
káival, Másnap már rosszul volt. A következő hét szerda reggelén vitték a Szé
her úti kórházba... Amíg a József Attila-sorozatot írta, egy camping-asztalt is
beállított íróasztala mellé - mely egyébként is zsúfolva volt könyvekkel és kéz
iratokkal. Ezen tartotta a József Attilára vonatkozó irodalmat s egy irattartóban
a rádióbeszélgetéshez írt gépelt szövegét (mely nem teljesen azonos az interjú
ban' elhangzottakkal). Ezt, ahogy a kész változattal haladt fejezetről fejezetre,
áthúzta, jelezve, hogy véleménye megváltozott.

Szabolcsi Miklós könyvéről írni is szándékozott a Vigiliában. Amikor olvasni
kezdte, azt mondta, kitűnő, alapvető könyv, írjak róla. Elhárítottam kérését, hi
szen mélyebben nem ismerem a témát. Akkor majd ő ír - mondta. Erre azonban
nem került volna sor, mert közben az Irodalomtörténeti Közlemények szerkesz
tösége kérte fel a recenzió megírására. Jegyzetei tehát két szándék tükörképei.
Egyrészt azokat a helyeket jelölte meg, melyeket revelálónak tartott, másrészt
azokat, amelyekről mondanivalója lett volna az ItK számára tervezett kritikában.

Amikor a mentők eszméletlenül elvitték, az Érik a fényt találtam legfölül a
kis asztalon. A következőkben ceruzával írt jegyzeteit közlöm, ahol szükséges, rö
vid kommentárokkal. A számok Szabolcsi Miklós könyvének lapszámaira utalnak.

9. Készen kapottat formál át! (itt: Juhász) .
13. kötve a nyelv hanganyagához. és ezek szándékosság esetén "mond" vmit.
(A jegyzet látszólag értelmetlen. Valójában itt a Megfáradt ember című vers

elemzésével kapcsolatos impresszióit jegyezte föl. Szabolcsi Miklós a mikroelernekig
hatolva fejti fel a vers legbensőbb tartományát. Rónay György nem lelkesedett az
ilyesfajta megközelítés iránt, feljegyzése azt jelenti, hogy ha a költő szándékosan
választotta a szavak hangmegfeleléseit illetve ellentéteit, akkor az elemzés találó.
Ő azonban kételkedett ilyesféle költői szándékosság meglétében, azt az alkotás
folyamatával ellentétesnek vélte.)

13. kicsinyítés - igaz!

* Szabolcsi Miklós: Érik a fény (Akadémiai, 1977)
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(Itt a szövegben József Attilának a világ apró jelenségei iránt való különös
érzékéről esik szó.)

14. agyonmagyarázás ! hátha anya?
(Rendkívül fontosnak érezte József Attila költészetének alakulása szempont-

jából az anya-kornplexust.)
19. súlyosan depresszív!
20/21. érettségi után külön kötet
(József Attila magyarból elég rosszul sikerült érettségíje után dedikált kötetet

küldött a vízsgabiztosnak, Pintér Jenőnek; dacos, hetyke gesztus volt ez: hadd
lássa Pintér, kit akart megbuktatní.)

30. Stílusáról jó!
42. Pintér!
(Szabolcsi Miklós többször is figyelmeztet könyvében, rnily nagy hatással volt

a pályakezdő költőre Pintér Ferenc. Rónay György ezt igen fontos felismerésnek
tartotta.)

46. Ria - Saitos Valéria
48. Luca 49!
(Ezeken a lapokon a kamasz-költő inspirátorairól, első szerelmeiről ír a szerző.)

48. Népszava (Balogh Vilma)
66. Horesnyi
(Horesnyí László emlékezése szerint József Attila szabályosan éhezett ebben

az időben. Egyszer összeesett az utcán, annyira legyengült. Rónay György azon a
véleményen volt - ezt bizonyítja a 19. laphoz fűzött megjegyzése -, hogy a
költő eleve súlyosan depresszív alkat volt, s e szerencsétlen adottságát jelenté
keny mértékben erősítette nyomorúsága.)

103. O Mensch - Tanítások!
(Ivan Goll Űt kontinens círnű antológiájának alaphangja az O, Mensch ér

zület, mely rokonságet mutat József Attila Tanítások círnű versével.)
139. Magyar Irás - ugyanaz?
(Raith Tivadar Ars poetica és József Attila A csoda című verse között lát

összefüggést a szerző, Rónay György ezt kérdőjelezte meg.)
145. Magyar lrás!
164. Pintér/Attila
169. Erg Agoston!
(József Attila ugyancsak fiatalon elhunyt barátjáról részletes képet rajzol

Szabolcsi Miklós.)
171. "fáradságtalan keresések összevisszasága"
(A Bécsben 1924-ben Erg Agoston által szerkesztett Fiatalok könyve cimű

antológia bevezetésének egyik meglepőert értelmetlen kifejezése.)
187. Nietzsche! 195!
200. Szabó Dezső!

202. Kassák!
217. O Mensch! Attilánál
231. Jambikus? - fordítva!
(A mikor az uccán átment a kedves kezdetű vers ritmikai elemzése mellé

rajzolt kérdőjelet, külön is aláhúzva azt a félmondatot: "s jambikus lejtésük' is
nyilvánvaló".)

253. Jó! eg. is, sőt a legjobb! - külön!
(Szabó Dezső sajátos expresszionizmusának magyar változatáról, továbbélésé

ról ír itt a szerző. E mellé a bekezdés mellé rajzolt felkiáltójelet apám. Az "eg. is"
azt jelenti: az egész könyv is jó, "sőt a legjobb". Erről "külön" is akart írni kri
tíkájában. Valahányszor átmentem hozzá, mindig József Attiláról szóló könyvek
között találtam. Szabolcsi Miklós könyvére sokszor visszatért beszélgetés közben.
Nagyon tetszett neki, újra meg újra dicsérte a feltárt anyag gazdagságát. Igaz,
mondta, Attila sokszor eltűnik a szemünk elől, de ez is megfelel a történelmi
igazságnak, hiszen a "sokaság fia" is fokról fokra emelkedett kora fölé. Külőn

ben is ezeket az adatokat egyszer össze kellett állítania, egyetlen képpé kellett
formálni. A Széher úti korházban is beszélgettünk erről a kérdésről. Aznap nem
volt olyan fáradt, kicsit jobb volt a kedve is. Mutattam a Magyar Nemzet kri
tikáját Szabolcsi Miklós rnűvéről. A kritikus a többi között azt nehezményezte,
hogya rengeteg adat és utalás között elvész maga a költő. Akkor is meg kellett
írni -;-" mondta fáradtan.) .
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244. tudatos... (olvashatatlan szó)
261. Tanítások! - idézni!

kamasz-tanítások
269. tömörítés!
270. belső ellentmondás!
283. munkásköltő !
293. lázadás - eretnek
29·1. ! (azt a mozzanatot tartotta fontosnak, érdekesnek, hogy a Nem én- ki

áltok után József Attila nem igen írt - mint Szabelesi Miklós fogalmazza 
"tiszta expresszionista verset".

298. lázadás!
Talán e rövid jegyzet is jelzi, hogya mai irodalomtudomány egyik nagy

problémája az anyaggal, a feltárt kutatási eredményekkel való szüntelen vias
kodás. A tudós ismételten szembetalálja magát a nagy kérdéssel: mennyit mond
jon el kutatásaiból, vajon ha teljességre törekszik, nem válik-e mozaikszarűvé

a kép. Ugyanakkor vannak még jórészt feltáratlan, csak részletkutatásokból is
mert korszakai irodalmunknak. Rónay György véleménye Sflerint ezekről min
dent el kell mondani, s minden adatot lehetőség szerint egységes képben kell
hagyományozní az utókor számára. Ezért értékelte Szabolcsi Miklós könyvét is.

HALASSY ADRlEN VERSEI

Éltető - Sirató

ELOTTE
(Szécsi Margit-est az Angelikában)

Jaj, éltessiik Oket a Gyönyöriiket,
lengjen a szeretet-körtánc.
Ily libanusi köztúnk nőtt ikerágra
aggassuk végre értő örömünket.

Mi már csak jajjal éltetünk,
oly félve szeretünk.
Cirógatásra elbénult karunk,
szaggatni tudjuk már csak
gyászos öngúnyánkat.

NAGY LASZLÖ

Jeges idők enyhületével
Mhullás érkezett fejedre.
Keretbe vette metsző kék szemed,
amely mögött olvadhatatlan
jéghegyek fehérlenek.
A tisztaság az éleket
acél keményre edzi.
Fagypont alatt csikordul hangod
ha föntről szóra indul,
de olvadásba hajlik völgyet érve
és zöld riigyet [akasztoa zúdul.

1977 március
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