
A KIFEJEZÉS ERKÖLCSI LELKE
Játékos vázlat a hetvenéves Rónay
Lászlóról

Vajon mit jelenthet Rónay Lászlónak lenni? Em
beri-csa lád i szocializ áci ó, egy ház i hálózatba-kö
töt tség, tudomá nyos vagy publiciszt ikai, írói
aktivitás sze mpo ntjából egy ará nt feltehetn én k a
kérdést, kérd éseinket, és fel is kell tennünk őket

szépen sorjába n (illetve legalább egy guba nc
halrnazk ént), ha az t a teljességet, amely"vizs
gá lt alanyu nknak" bizon yosan osztályrészéül
jutott, akárcsak vázlato san is, címszavak szerin t
kipipálva meg sze retné nk érteni. Az ala pvető

megk özelítés érde kében persze misztifikálunk,
ezzel együtt önkéntelenül transzcendálunk an
nak az általános, "fő válasznak " a keretei k ö
zö tt, ame lyet saját alapvető, a sze mélyiséget tel
jesítm én ye, sza kmai kommunikációja alapj án
megkutatni szá ndé kozó retorikus " fő kérd é
sű nkre" adunk: megélni és csiná lni rnindazt,
amit ő megél és munkailag végez, közben pedi g
azt venni ész re, hogy elrepült hetv en év ... Hát
ezt jelen theti Rónay Lászlónak lenni. A tud o
mányoság precízségét játékosan karikírozó defin í
ciónk persze mindenekelőtt egyfajta menek űlés,

az eleve reménytelenn ek tekintett megközelít ési
felada t erőterében óhatatlanu l leblokk oló igye
kezetünk stílszerűnek vélt mentése kíván lenni,
egy ben a tekint élyes kutató sze llemi vagy talán
már magán emberi (személyese n nem isme rjük)
könnyed ségét imitáló. S ha így va n, remén yünk
szerin t nin cs elhib ázva a dolgunk, átté rhe tünk
tehát részletkérdéseinkre és részletvála szainkra .

A bibliográfusok tudományos munk ák, dol 
goza tok sokaságát adják ettől az alkotó ember
től szellemi kitermelésmunkáiu k so rán a kutako
dó bán yászinas elé. Pusztán ezek alapján is
megrajzolható lehetn e egy lelkesült mikropá
lyakép : köszöntő szö vegünk. De csak részben
legyen eze k alapján megalkotott, egyfelől mivel
tényleg "remény telenül" hatalma s itt a ne
vesíthető (címesíthet ő) menn yiség, másfelől pe
dig mert a tud omány, amely persze nagyon ko
moly mértékben van jelen benne, azé rt még
messze nem mind en ennek a szemé lyiségképlet
nek az alkotóelemei, "kons tituensei" között . ..

Amúgy július eleje van, am ikor ezeket a so
roka t írjuk, a káni kulára nyitott ablakú Kön yv
tár (síel) asz talánál ülünk, de nem érezzük áldo
zatnak á ttekin tő, és bizon yos, a témára, " tár
gyunkra" vo natkozó előismereteink miatt csa k
részben felfedező tevéken ységünket az életmű
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erőterében. Arra gondolunk ugyanis, hogy
Róna y László hány meg hány emberi-szakmai
portrét rajzolt meg az utóbbi fél évszázadban 
amennyi alkotóideje csak ad atik teljes életéből

egy hetvenéves bölcsésznek, azt ő felkészült
séggel és szorgalommal bőségesen kihaszn álta.
S ebből a rengeteg portréból hányat éppen nyá
ron , kánikulában, tanári vak ációjának ideje alatt
készíthetett eJ.. ., ar ányosan el lehet gondolni!
Es itt most nem elm élyült-élvezetes tanulmá
nyaira, alapos monográfiáira gondolunk első

sorban, hanem inkább apró hangulatrajzaira.
cikkeire, publicisztik áira . Amel yeket a tudomá
nyos szövege k halmazához a perspektivikus, az
abszolút, végső egyenrangúság árfolyamá n
hozzászámítandónak érezhetü nk. lévén meg 
győződésünk szerint annak a szemléletnek a
gyü mölcsei - mégpedig igen gyakori és ked
ves gyümölcsei Róna y Lászlónál - , am elynek
szilárd elve, hogya tudomány nem maradhat
meg pusztán önmagána k és önmagában, ha
nem belső kiteljesed ése mellett nyitnia szü ksé
ges a mindennapi ember felé is. Ennek megva
lósítása az igazi (stiláris) alázat, amely sajátja a
szerzőnknek, illetve azt is hangsúlyoznunk kell,
hogy nála (némelyektől eltérően, akiket persze
azé rt nem akarunk bántani!) valóban, igazán tu 
domány is az a valami (tartalom, ü zen et), ami
ilyen módon megtalálja magának az utat a na
pilapok szenzációi és huzavon ái közötti térben,
átszellemített, örök szellemi aktualitás részeként
kínálva önmagá t. Mindennek fény ében érde 
mes megjegye znünk és figyelnünk a tényre:
akármilyen műfajban, akármilyen funkci óban.
akármilyen szándé kkal ("intencionalitással")
fog is tollat Rónay, kivétel nélkül szeretetteljes
élmény tárházá nak alakjai elevenülnek meg a
kezén, legy en szó bár Kosztol ányir ól. Thurz ó
Gáborról, Tersánszky Józsi Jenőről és Képes Gé
záról, vagy a Rózsadomb világháborús vincellé
réről, e jellegzetes fővárosi környék (szellemi)
arisz tokrat áir ól, egysze rsmind félreállított eg
zisz tenciáiró l - mondjuk, az ötvenes-hatvanas
években -, esetleg bármely á tlagemberről.

Külön, kiemelten is meg kell jegyeznünk 
nem az úgynevezett "gyengé bbek kedvéért ",
akik nincsenek kőzt ünk, hanem aktivitási terű

letünk társadalmi visszasz oru lása, tudomány
sza ku nk sze rényebb kutatáslehetőségi pozicio
náltsága okán - , mi is konkrétan az a tudo
mány, amelye t Róna y László m űvel , s amelynek
területéről a mindennapok igény e vagy misszi
ója értelmében ki-kicsap a spiri tuá lis-gya korla-



tias naplóírás. publicisztika irányában. A litera
túráról való historiográfiai tudás diszciplínája
ez a terület, amelyet mindközönségesen iroda
lomtörténetnek neveznek. Az idevágó teóriák
tól alaposan megterhelt "irodalomtudomány"
árnyékában az előbbi hagyományos változatai
ugyan megrendültek állítólag az utóbbi időben,
ám Rónay nemzedékileg. kulturális szocíalízá
ciója és családi-szellemi belenövése ("gyerek
szobája") alapján máig hitelesen művelheti még
az irodalomról való módszeres tudásstrukturá
lásnak ezt a tradicionális formáját. Hiszen vég
ső soron elméleti alapozással indokolja a maga
gyakorlatát, szemléleti alapállását akkor, ami
kor kötetei komponálásának egyik állomásaként
a Társunk az irodalom című összeállításhoz érke
zik 1990-ben, lévén a humanitáselv szakmakö
zelségét jelöli meg ilyen módon elsődleges

vezérő szempontként a kutató, az értelmező-ol

vasó számára - mindenekelőtt a saját gyakorla
tában, de a fiatalabbaknak is példát adva. Ami
kor pedig az egyetemes magyar literatúra rövid
történetét a kezdetektől fogva a közelmúltig
nyúlóan Erkölcs és irodalom felirat alatt az etika
szemléleti rendezővonala mentén készítette el,
ezzel olyan hívószót hagyott érvényben - vagy
inkább reaktivált mintegy! -, amely által épp
úgy megadta a maga részéről a vizsgálódási, a
szaktudományos tevékenység eredendő érvényé
nek megtalálásához a kulcsot, mint azok, akik a
"világkép" és a "stílus", a "poétikai értékcent
rum", a "megértés alakzatai" vagy éppenséggel
a kifejezés "társadalmi lelke" alapján gondolják
el a régebbi és újabb nyelvművészetiproduktu
mok döntő érvényű megközelítését, feltárását.

Feltárni szándékozva vizsgálati "alanyának",
e szellemi aranybányának további teléreit. a bá
nyászinas még néhány számára igen fontos
Rónay-könyvet kell hogy említsen, érzékelte
tendő, hogya legutóbbi időben milyen irányba
fordult pontosan ez a máig igen produktív ku
tatói tevékenység. Nagyon emlékezetes, emble
matikus, amolyan Nietzschének-megválaszoló
címe miatt is, az lsten nem halt meg kötet (2002),
amely a "huszadik századi magyar spirituális
líra" irodalomtörténet-rendszerezettségű átte
kintése. A nagyszabású esszé saját, "szövegi"
bevallása szerint is a már említett Erkölcs és iro
dalom folytatása, kiegészítése, valamint a Mécs
Lászlóról és a Sík Sándorról szóló monográfiáké
- merthogy hiánypótló jelleggel ezeket is elké
szítette a kilencvenes években Rónay László. In
nentől fogva aztán vegyes tematikájú tanul
mány- és esszégyűjteményeiben is azt nyomoz
za, miként kapcsolódik össze lélek és szó, mi
lyen mintázatok szerint nehézkedik a hit erőte

rében a verbális kifejezés esztétikai varázsa.
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Ami persze titok, de bennünket közelebbről

(rnindenekelőtt) Rónay Lászlónak a titka érde
kel most. Ha a (kötetlpublikációk csapásán ma
radunk továbbra is, akkor egy címet feltétlenül
említenünk kell még: az Unokáim könyvét (2002).
Ebben kapcsolódik ugyanis vissza Rónaynál a
már említett jelentőségteljes szellemi "gyerek
szobához" a jelen életpillanata. A gyermekekkel
és unokákkal való (nagyobb számú) rendelkezés
emberi-erkölcsi, mindennapí gazdagsága ahhoz
a tényhez, hogy "szerzőnk"Rónay Györgynek, a
ma már klasszikusnak számító írónak-költőnek,

esszéistának és műfordítónak, szerkesztőnek a
gyermeke. Ebbó1 is származhat a kutatói indítta
tás ereje, és témája egyszersmind: Az Ezüstkor
nemzedéke című könyvnek - amelyapjáéknak,
a tulajdonképpeni harmadik Nyugat-generáció
nak a szellemi-intézményes története -, tehát
ennek a debütáns irodalomtörténeti munkának
a genezise olyan mély és tág (lehet), hogy an
nak kapcsán tényleg magának Rónay Lászlónak
kellene lennünk, míg valóságos megértéshez
juthatnánk. .. Ne kísérletezzünk tehát ezzel, kű
lőnösen akkor ne, ha tudjuk, hogy milyen
diszkréten van jelen ebben az áttekintésben ma
ga az édesapa, aki a könyv megjelenésekor,
1967-ben még jócskán "kortárs szerzö" volt,
mára ellenben éppenséggel ráférne már egy kis
irodalomtörténeti kiemelés. Csak hát aligha
frontálisan a saját gyermeke keze által, aki kü
lőnben kedvesen, és alighanem jó adag szellemi
realitásérzékkel megáldva hisz édesapja rene
szánszában. Addig is, míg ez bekövetkezik,
megvolt. megvan e "gyermeknél" a Nyugat kor
szakának és az ahhoz kötődő alkotók életművé

nek vizsgálata, majd az erkölcs, a spiritualitás
és a mítosz hívószavaival egy mind 20. századi,
mind pedig egyetemes magyar irodalomtörté
neti vízió kialakítása. Továbbá egy óriásról
két(fajta) monográfia elkészítése (1990, 1998),
akinek a neve kutatói "könyvjelzőként" önma
gáért beszél az interpretátor aranyteléreit felde
rítő bányászinasnak: Márai Sándorról.

Rónay Lászlót elsődlegesen akkor is köny
vek és írás alapján érthetjük, közelíthetjük meg,
amikor nem szigorú, diszciplináris tudományát
akarjuk elsajátítani, hanem a művelt, szellemes,
éles szemű megfigyelőre, akár mindjárt kritizá
lóra, mindennapi lényre vagyunk kíváncsiak in
kább. Merthogy utóbbinak a megszólalásfuta
mai is jócskán szövegekbe vannak foglalva. Lét
eleme a fogalmazás, ami persze yégső soron
közlés. emberi kommunikáció... Epűlésünkre,

örömünkre. Amikor Rónay Lászlónál vagyunk,
a Könyvtárban tartózkodunk. Amint ő maga Is
tennél - ez hitelesen átüt minden során.
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