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A HAJÓS HAZATÉR. RÓNAY GYÖRGY
EMLEKEZETE

Tanulmányok , essz ék. beszélgetések, mem oárok
részletei idézik fel ebben a kötetben Rón ay
Gy örgy alakját, kiterjedt irodalmi munkásságát
és máig tartó szellem i hatását. A kötetet Rón ay
László nem csak fiú i tisztelettel és szer étettel ál
lította össze, han em egy ugyancsak nem akár
mil yen irodalomtörté nészi, kr itikusi pálya töb b
év tizedes tapasztalata alap ján kialakított tárgy 
szerűség-igénnyel szerkesztette meg. Az t leh et
mondanunk, nem volt nehéz dolga, mert kevés
olyan alakja va n az elmúlt fél évszázad magyar
irodalmán ak, akine k a műveit és szerepét oly
egyöntetűen ítéln é meg az irod alomtörtén eti tu
dat és az az "erkölcsi emlékezés", amely fel-fel
tör a ma új megosztottságokk al terhes és fele
désre ha jlamos szellemi életben. Ped ig Rón ay
György az irodalomról va ló go ndolkodás ellen
tétes nézetei között félreérthetetlen ül áll pá r tot
egész munkásságával annak az irod alom -típus
nak az oldalán, ame ly az intenció, megformálás
és személy iség hármasságát han gsúlyozza av
val a rad ikális redukcióval szemben, amely az
"esztéti kai tapasztalat " megragadásán ak örvén
kiiktatna minden von atkozást a műalkotások

körébó1 eg y szűken értelmezett "poétológ iai"
eszköztár kiv ételével. Rónay György úgy gon
dolta, hogy a művészi alkotások nem vála sztha
tók el az alkotók von zalmaitól és v álaszt ásaitól,
sem a kortól, sem a jellem től, s az ezekről való
tudás ugyancsak hozzájárul azo khoz az értel
mezésekhez, amelyeke t befogadó közön ségük
alko t meg időről időre.

E soko ldalú és gazdag ta rtalmú kötetben Vas
István tól Thurzó Gáborig és Illés Endrétől ,

Sőtér Istvántól Bodnár Gyö rgyön á t Pomogáts
Bélái g és Ferenczi Lászlóig, Jelen its Istvántól
Vasadi Péteren át Luk ács Lászlóig, Mándy Iván 
tól és Nemes Nagy Agnestől Lator Lászlóig,
Lengyel Balázstól Dom oko s Mátyásig csakne m
mindenki szerepel, aki az évek és évtizedek so
rán érdemleges vélemé ny t mondott Rón ay
Györgyről. Az írások határozott irán yba mutat 
nak, a Nyugat ha gy omán yainak folytatását , a
katolicitással egybeépülő humanitás-eszm ét, a
klasszikus szervezettségű form aigén y és a ro
mantikusabb hangolású érzelemgazdagság egy
ségé t, vagy annak kísérletét han gsúl yozzák. A
modern objektív kifejezés törekvésének és a
szemé lyes jelenl ét el nem rejtés ének. kiegyenlí
tésén ek igényét.
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Len gyel Balázs, aki a költői oeuvre alakulás
folyamatát vázolja fel a már alkati lag meghatá
rozott klasszicizmus-von zód ás és bizon yos új
romantikus hangmód osul ások kettős partszegé
lye k ő z ött, ahhoz a végső összefog la lás na k is el
fogadható jellem ezéshez jut el, amit tömören
"harmonikussá humaniz ál ásnak" nevez el. Ne
mes Nagy Ág nes "ekvá tor alka to t" emleget: ar
ról a beá llíto ttságról ír, amelytől idegen volt
minden rögeszm e és előítélet. Domok os Má tyás
az észelvűséget han gsúlyozza a költőnél és kri
tikusn ál egyará nt. S ezen a pon ton el kell go n
dolkoznunk azon, hogy sz inte m inden reá em
lékező, azok is akik verseit vagy regén yeit
elemzik, végső so ron mindig elju tna k emberi
alakjának, személyiségéne k kül ön ös kisu gár zó
hatásához. A "Rón ay -asztal" visszatérő témája
ezekne k az írásoknak , beszélgetések nek. Neh éz
időkben, az ötven es évek elején, derekán e kö
rül jöttek össze (pressz ókban, kávéh áz-m ar ad
vá nyokba n) azok az írók, szellemi embe rek ,
akik nem soka t politizált ak ugyan, ha nem ve rs
formák, regén ykompozíciók , rím ek m ühel yk ér
déseit beszélték meg egymással, de evvel az iro
dalomra va ló összpontos u l ásukka l. belső m ű

helyteremtésükkel egy másik világot, egy másik
Magyarországot alko ttak maguk körül, viszo
Iyogva minden diktatúrától, minden terrortól,
erőszaktól, kizáróla gosságtól, d e még a túlfo
galmazásoktól is. Némi túl zás sal azt leh etne
rnondani, hogy ott, a " Róna y-aszta l" körül jött
létre a "demo i<ratikus ellenzék" egyik első sejt
je, első kis köre, a szellem, a művészi alko tó
vágy, a kultúra és erkö lcs ellenzékének köre,
egy olya n dem okratikus ellenz ék é. ame lynek
az tán k és őbb nem lett folytatása . Ez a távolabb
ra vezető go ndola t persze nem foga lmazódik
meg a kö tetben, csak az olvasó go nd ola trnozdu
l ás ában kap helyet egy maga elé morm ogott
"sajnos" kíséretében , ame ly "sa jnos" nem a
kön yvre, han em erre a t ény állásra. foly ta tás hi
ányra vonatkozik . (Nap Kiadó, Bp., 2001)

KENYERES ZOLTÁN

VÉGEL LÁSZLÓ: PEREMVIDÉKI ÉLET

Jugoszláviai magyar értelmiségi - rnondha t
nánk legtalálóbban Vége I Lászlóról, aki -,
ami nt kön yvei és cikk ei tan úsít ják - immár tíz
éve igen int enzíven éli s demon strál ja ezt a
cseppet sem könnyű l éthely zetet . melyn ek



összetevői egymással elválaszthatatlan mellé
rendelő viszonyban vannak. Irodalmi jellegű

publicisztikája, amit legszívesebben egyszerűen

csak esszének nevez (azt a formát értve ezen,
amelyet újabban az idő által adott vezérmotí
vum - a bizonytalanság avatott), számára leg
alkalmasabb a közösség életét meghatározó a
gondok, gondolatok, a megválaszolhatatlan
kérdések feltevésére, a talajtalanság, a határ
helyzetek értelmezésére.

Végei gondolkodását, közérzetét. világszem
léletét az említett hármasság jellemzi, melyről

új könyve CÍmadó, legterjedelmesebb részében
sajátos formát választva szól. A kilencvenes
évek elejének politikai, emberi, kisebbségi,
többségi, európai, jugoszláviai, vajdasági, jelen
ségeihez újvidéki utcák, terek, épületek, piacok
(Duna, Futaki utca, Szabadság tér, örmény
templom, Dornstadter cukrászda, Halpiac. vá
rosi sportcsarnok, Tito marsall sugárút, pálya
udvarok, Katolikus porta, főposta, vár stb.)
szelgálnak számára kiindulópontul. Végei köte
te akár Ujvidék-regényként is ylvasható, de bár
- városnézesre visz - nem Ujvidékröl, s talán
nem is az újvidékiekről szól. Azaz Újvidékről

olyképpen, hogy bemutatja a városból azt, ami
nincs, amit a változások eltüntettek, az újvidé
kiekről pedig olyképpen, hogya város emberar
cának változását, a lakosság összetételének s ez
zel együtt civilizációs szokásainak, hagyomá
nyának gyökeres változására utal. A város
ürügy napi aktuális szempontok. az élet új,
megváltozott minöségének jellemzésére.

VégeI számára Ujvidék hasonló magaslati
pont, mint volt több, mint kétszáz évvel ezelőtt

Marosvásárhely Csokonai számára. Kilátó,
amely világok találkozási pontján áll. Vitéz a
négy világtáj felé tekintve adott számot a világ
akkori állapotáról, Végei figyelme két irányba
fordul: délre tekint a Balkánra és a nagyvilágba,
amely életérzés. gondolkodás szempontjából
meröben más, amint Európa eme délkeleti tar
tománya. S ezt a másságot tovább árnyalja az a
tény, hogya szemlélódó jugoszláviai kisebbségi
magyar értelmiségi. Ennek a léthelyzetnek.
amely VégeI gondolkodását alapvetöcn megha
tározza, minden tagjára vonatkozó jelzője a
hontalanság. Elsősorban a hontalanság érzésé
ről szólnak Végei írásai, melyekben egyszerre
van jelen az ország, a város és a magánember
identitászavara (aki ráadásul kisebbségi is és ér
telmiségi is, s aki a legideálisabb társadalmi,
politikai, jogi, emberi körülmények között is a
senki földjén él), önnön elvesztésének ténye, fáj
dalma. A város, mint minden európainak.
VégeI számára is a civilizáció jelképe. Nem ter
jedelme, méretei okán, hanem kultúrája folytán,
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s a kilencvenes évek elején épp a városi kultúra
semmisült meg, pusztult el a betelepülők gát
lástalansága, harsánysága, intoleranciája követ
keztében. (Emlékeztetnék: Boszniában is a he
gyi lakók lőtték szét a városokat, rombolták le a
templomokat!)

Kötete három fejezetében, az akár előszónak is
tekinthető 1999. évi keltezésű visszatekintésben
(A hontalan lokálpatriotizmusról), az 1991-92-ben írt
városesszékben és mintegy a változások kiindu
lópontjaként értelmezett, harminc év távlatából
történő múltidézésben (Hatvannyolc) VégeI
azonban nemcsak a század utolsó évtizede, ha
nem az utóbbi negyven-ötven év felett mond
fölöttébb elmarasztaló véleményt, sőt súlyos
ítéletet. De míg a legújabb események kapcsán
kifejtett nézetei igencsak találóak, a Tito-kor
szakról közölt meglátásai, bár sokszor ponto
sak, inkább afféle lépcsőházi bőlcselkedésnek.

utóokoskodásnak tűnnek. Ettől, s az időnkénti

bántó nyelvi pongyolaságoktól eltekintve VégeI
László könyve, mint írásai általában, elgondol
kodtatóak, párbeszédre, sőt óhatatlanul 
ahogy a jugoszláviai helyzet is - vitára ingerlő

ek. (Forum, Újvidék, 2000)

GElWLD LÁSZLÓ

CSQÓRI~ÁNDOR:AJÖVŐ
SZOKEVENYE

A magyar társadalom olyan, amilyen szellemi
élete, sokkal nagyobb érdeklődést tanúsít a köz
életi szereplés, mint az alkotóművószeti tevé
kenység iránt. A magánelet intimitásait is ha
marabb megjegyzi, mint egy jeles költemény
vagy egy nagyszerű szobor elkészültét. Csoóri
Sándor ugyan kritikusan politizáló verseivel
tűnt fel 1953-ban, amikor Nagy Imre kormány
programja lehetövé tette ilyenfajta írások megje
lentetését, később azonban kiiktatta lírájából a
közvetlen politizálást, a közéleti ember inkább
esszékben és filmekben nyilatkozott meg. A ki
lencvenes években azonban hivatásos politikus
sá is kellett válnia, s így a kiélezett hazai helyzet
ben többször is támadások kereszttüzébe került.
Hiába jelent meg két kötetnyi verse, ugyanannyi
csszéje, ezek visszhangja elenyésző volt a közéle
ti szerepléshez képest. Ezt tanúsítja az összegyűj

tött verseknek már egy éve megjelent kötete,
amelyről, bár hasonló könyve ezt megelőzően

csak 1983-ban volt a költőnek, érdemi elemzés
még nemigen jelent meg. Igaz, nagyon gazdag,
sokszínű a huszadik század második felének,
vagy szűkebbcn:az ezredvégnek a magyar lírája,
de vaknak és süketnek kell lennie annak, aki
nem érzékeli, hogy az elmúlt fél évszázad egyik



legfontosabb lírai teljesítménye Csoóri Sándoré.
Természetesen még az irodalom szakembere
sem vonzódhat egyforma mértékben mindenfaj
ta költői eljáráshoz, szemléletmódhoz, poétiká
hoz, de kötelessége mindenfajta érték elismerése.

Csoóri költészete az 1953 utáni évtizedben
friss lírai forradalmak tapasztalatainak figye
lembevételével formálódott. Bár hasonlóképpen
élte át történelmünk drámait. mint néhány év
vel idősebb pályatársai, alaphangja nem tragi
kus, hanem elégikus. Férfikora első évtizedei
ben a társadalmi lét erőteljes korlátozottsága el
lenére is próbálta megtalálni a maga édenkertjét
legalább a kisvilágban. azaz a magánéletben és
a természetben, amelynek elementáris veszé
lyeztetettsége azidöben még nem volt látható. A
hatvanas-hetvenes évek fordulójára azonban
egyre szorongatóbb felismerésévé vált, hogya
konszolidálódó és gazdasági értelemben fejlődö
magyar társadalom mélyében fenyegetően ve
szedelmes tendenciák munkálnak, s így
előbb-utóbb elvész a magyarban a magyar, az
emberben az ember. A belső romlást, az erkölcsi
eróziót mások is meglátták. Csoóri szemléleté
nek az a sajátossága, hogy ő nem kívülállóként,
hanem minden törekvése ellenére megérintett
ként éli meg és örökíti versbe is élményeit.
Alighanem Illyés Gyula híres versének törvény
erejű közlését is alkalmazva: ahol zsarnokság,
ahol általános romlás van, ott "mindenki szem a
láncban" . Nem felnövesztett költö-titánként, ha
nem esendő emberként jelenik meg tehát a lírai
szernélyiség, aki a tévedést hibának, a tévelygést
viszont bűnnek tartja. Szükségképpen változnia
kellett így az elégikusságnak: míg korábban a
boldogságkeresés láza hajtotta és hatotta át,
idővel egyre inkább állandósul az életszámve
tés nézőpontja, s ebben a kritika és az önkritika.

Nincs az a múltba és jővóbe egyaránt látó
csodalény. aki megmondhatná, milyen lenne ez
a líra, ha szerzője csak költőként létezett volna.
De azt tudhatjuk, hogy akkor nem volna
Csoóri-esszé, film, s azt is, hogy akkor más em
ber lenne Csoóri Sándor, következésképpen
másfajta verseket írt volna. S ez a szemlelet
mód, ez a poétika csak így születhetett meg. A
Csoóri-líra létrejötte ennek a tékozló szemé
lyiségnek köszönhető. Onmagát most többértel
műen a jövő szökevényének nevezi, s egybe
csenghet ezzel az a tény, hogy elszökött e nemze
dék elől az ígért, a képzelt jövő, a fikció megma
radt látomásnak. Itt van viszont a megélt hetven
esztendő, s innen szemlélődve"lehet, hogy Isten
keres újra / régi helyemen, ahol elöszőr látott."
(Kossuth Egyetemi Kiadó. Debrecen, 2(00)

VASYCt'ZA
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BÁRTH JÁNpS;. A VIGASZTALÓ
NAPBAOLTOZOTT ASSZONY

A füzetvastagságú kötet nem tolakszik a köny
vespolcokon olvasnivaló után tallózók figyel
mébe. Pedig érdemes kézbe vennie annak, aki
kívánesi a kuriózumokra, akit foglalkoztat a
"néplélek" csodahitének kérdése.

A csíksomlyói kegyképpcl kapcsolatban 
más búcsújáró helyek kegyképeihez hasonlóan
- az erdélyi nép és papság körében évszáza
dokon át szarnos csodás gyógyulás története ke
ringett. amelyek hitelességet a felvilágosodás
századában már nem tekintették magától értető

dőnek. Ezért rendelt el egyházi vizsgálatot Bat
thyány Ignác erdélyi püspök 1784-ben, és e tanú
vallatás jegyzőkönyvének fogalmazványi példá
nya került elő 1997-ben Székelyudvarhelycn. A
kézirat magában foglalja a vizsgálóbizottság ál
tal összeállított kérdéssort és a megszólaltatott
harmincnyolc tanút (a függelékben betűhív át
írásban olvashatjuk ezeket). A vizsgálat során
az érintett személyeket kikérdezték az általuk
átélt vagy közvetve tapasztalt csodásnak tartott
esemény (néhány esetben nem valóságos
gyógyulásról volt szó) lefolyásáról, a betegség
mibenlétéröl. a beteg állapotáról a csodát meg
előzően és azt kővetócn. arról, hogy igénybe
vettek-c természetes gyógymódokat, és hogy
minck tulajdonítják végül a gyógyulást.

A vallomásokat összegző bevezető tanul
mányból kiderül, hogy a csíki és gyergyói köz
nép, az értelmiség és a nemesség tagjai egyaránt
a Boldogságos Szűznél kerestek gyógyulást leg
kűlőnbőzöbb nyavalyáikra. a születési rendelle
nességtöl a baleseti sérüléseken és betegségeken
át a melankóliáig és az iszákosságig. A gyógyul
ni vágyók földi orvosságokat, illetve orvoslók
segítségét is igénybe vették, ám állapotuk javulá
sát szintc kivéte! nélkül a Boldogságos Szűz Má
ria somlyói szobrának, azaz természetfeletti
erőnek tulajdonították. A közbenjárás elnyerése
érdekében rendszerint fogadalmak tételére vállal
koztak: fogadalmi tárgyat - offert - készíttettek;
lemondással, önmegtartóztatással járó cselekede
teket (leggyakrabban zarándoklatot) végeztek.

A kötet néprajzkutató szorzójc. aki mindvé
gig a tudomány racionalitásával közelített az
eseményekhez, végül hangot ad a transzcen
denciaval is számoló meggyöz6désének: "Bár
hogy, bármilyen gyógyító crö hatására követ
keztek is be a vallomásokban emlegetett
gyógyulások, a Szűz Mária sornlyói »képóhcz«
forduló szcnvcdó embereket a hitük gyógyította
meg." (Agapé kiadó. Szeged, 2(00)

NOBILIS JÚLIA
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száma: OTP. VII. ker. 11707024- 20373432. Előfizet ési dij: 1 évre 1500, - Ft, fél évre 750, - Ft, negyed évre 375, - Ft egy szám
ára 136, - Ft. E/őf izethető külföidön a KKV-nál (H-1 389 Budapest, POB 149.). Ára: 45, - USD vagyennek megfelelő más pénznem/év.
SZERKESZTŐSÉGI FOGADóóRA: KEDD, CSÜTÖRTÖK 10-14 ÓRAKÉZIRATOKAT NEM ŐRZÜNK MEG ÉS NEM KÜLDÜNK VISSZA.




