
Az ítélet nyomában
Rónay György hatvanöt éve

Asztalomon, a számítógép mellett a könyvei. Verseskötet, regény,
távlatos esszégyűjtemény, irodalomtörténeti monográfia. Műfaji és
tematikai sokféleség. Az egységet keresem a sokféleségben. A közös
nevezőt. Ami mindezeket összefogja. Úgy vélem, az ítélkezés lehet.
Ám miféle ítélkezés jöhet szóba? Természetesen művészeti, eszté-
tikai ítélkezés. Csakhogy, pontosan tudja, a művészeti, esztétikai
ítélet nem áll meg önmagában. Mögötte vagy inkább benne etikai
ítélet, világnézeti állásfoglalás, ízlésbeli nézet- vagy érzetrendszer
húzódik meg. A művészeti vagy esztétikai ítélet ezek összege, egy-
sége vagy leginkább szintézise lehet. És nem csak egyszerűen ítélet
a külvilágról. Hanem bonyolultan ítélet önmagáról is. Arról, hogy
mit jelenthet benne a világ és ő a világban. A világhoz való viszo-
nyáról. Belső nézetből és külső nézetből egyszerre. Mindez kiol-
vasható a versből, regényből, esszéből, irodalomtörténetből is. Per-
sze vádlóként és vádlottként egyszerre teszi. Érzékenysége szinte
kínzó önvizsgálattá fokozódhat. Erről tanúskodik jelentős regénye,
az Esti gyors mottója, egy Juhász Gyula-idézet. „Minden vád ellen
lehet védekezni / csak az önvád ellen nem.”

Nem volt könnyű élete. Átélte a második világégést. Előtte a
nehéz éveket. Utána a gyötrelmes helyzeteket. Ítélt. De őt is ítélték.
Mindig súlyos etikai tartalommal ítélt. Nem mindig súlyos etikai
tartalommal ítélték. Kritikus volt, szerkesztő, tudós. Maga válasz-
totta, testhez álló szerepek. Csak egyszer osztott rá végigcsinálha-
tatlan szerepet a történelem. 1947 és ’49 között. Országgyűlési kép-
viselőként — a készülődő könyörtelen diktatúrában. Erkölcsileg
épen került ki belőle. De a tapasztalatot érezhetően magával vitte.
Későbbi írásaiban gyümölcsöztette. A verseiben. De érdemleges
monográfiájában is. A Petőfi és Ady között súlyos elemzéseiben.

Harminchat éves volt, amikor megállta a históriai-morális próbát.
Húsz éves volt, amikor elindította a költői-tudományos pályát. Igen-
csak jellemző. A Könyvtárban című vers a teljesen egyértelmű indítás.
Megpendíti az egész életmű alaphangjait. Azaz megadja annyira egyé-
ni hangulatát. „Most fordul a télből tavaszba / odakint a világ. / Ide-
bent csönd, sok régi könyv, és / halvány lámpavilág.” Megfogalmazza
az egész életmű alapgondolatait. Azaz megadja annyira egyéni bel-
világát. „Mi közöd a külső tavaszhoz? / Tiéd csak az lehet, / ami ben-
ned van. Nem érdekelnek / A külső fellegek.” Meg össze is foglal. Szin-
te didaktikusan. De mégis költői erővel: „...tenmagad légy, /s egészen
légy; galád, / ki külső fényért, árulóként / eladja önmagát”. A befe-

POSZLER GYÖRGY

1931-ben született Kolozs-
váron. Irodalomtörténész,
esztéta, az ELTE BTK pro-
fessor emeritusa.

722

RÓNAY GYÖRGY SZÜLETÉSÉNEK CENTENÁRIUMA

2_Poszler György_Az itélet nyomában_Layout 1  2013.09.16.  13:24  Page 722



lé fordulás az alapige. Az önmagából való építkezés. És az önmagá-
ból és önmagának felépített én végső lényegként való megőrzése.

Ez a kiindulópont. A költői-gondolati nyitány. Ám ahogy tágul
az életmű, beépül az énbe a külvilág is. Létrejön belső és külső ter-
mékeny egysége. A beépülő külvilág szerencsés pillanatokban to-
vább építhető valóság. Szerencsétlen pillanatokban megtagadandó
ellenvalóság. A 20. század sűrűjében él. A szerencsétlen pillanatok
megtagadandó ellenvilágában. E tagadásból csinál mélyen huma-
nista, modern módon konzervatív költészetet és tudományt.

Megkísért a gondolat. Verseit követve rekonstruálni az egész
életmű belső szerkezetét, önmagát építő spontán logikáját. Az egész
életműben a költészet csupán egyik összetevő. Talán nem is a legfon-
tosabb. De biztosan a legérzékenyebb. A világ sorsformáló változása-
ira a legközvetlenebbül reagál. Mutatja a belső építkezést. Az önma-
gából és önmagának való építkezés lehetőségét vagy lehetetlenségét.
A század szerencsétlen pillanataiban létrejövő ellenvilágra adott köl-
tői reakciók a legbeszédesebbek. Lehet, az elméleti életmű, az esszék
és monográfiák világa is ezekhez a reakciókhoz igazodik. A bennük
megpendített kérdésekre ad vagy megkísérel adni egy más irodalmi
közegben érvényes válaszokat. A háború utáni nagy sorsforduló lírai
lecsapódásai a legbeszédesebbek. Egy tépelődő költői kérdés — ’45
februárjából: „Költő, hova lettek a jelzők? A metaforák / elvesztették
értelmüket. / A képek fellázadtak, minden a visszájára fordult, / és a
világ süket. (…) Egy korty valót! Annyit csupán, amennyit / a kis-
fiam karja átfog… (…) ébredj, ember! ébredj, szív! új fogalmak / haj-
nala, derengj!” (Romok helyett palotát).

Furcsa sorok. A veszteség kétségbeesése indít. Apokaliptikus vízió
teóriába transzformálva? Valami olyasmi. A költészet a létet értelme-
ző fogalmai a végítélet poklában. Halomba dobálva a világ megsüketült
romjain. Csakhogy a vers íve folyamatosan megemelkedik. Az apo-
kaliptikus vízióból euforikus konfesszió lesz. Ami észnek és szívnek
a halott fogalmak helyébe új fogalmak születését ígéri. Talán nem is az
elpusztult régi világ helyébe lépő új világ születéséről van szó. Hanem
„csupán” a régi fogalmak összeomlás okozta érvénytelenné válásáról.
És a megváltozott világrend értelmezésére alkalmas új fogalomrend-
szer megteremtésének szükségességéről. Azaz egy új költészet és új köl-
tészetértelmezés új eszköztáráról. Ez pedig nem az országgyűlési kép-
viselőnek, hanem a költőnek, kritikusnak és irodalomtörténésznek jelent
munkaprogramot. Esetleg érdemes lesz későbbi költészetének és elméleti
tevékenységének ilyen szempontú értelmezésére tenni kísérletet.

’60 áprilisában műfordítói eredményeit idézi. Michelangelót, Ril-
két, Ronsard-t. Akiket megszólaltatott magyarul. Furcsa, fordított
pelikánként — nem fiainak adta, de apáinak szentelte szíve vérét.
Negy venhét éves. Gondterhelten veszi számba, mit tett önmaga élet-
művének felépítéséért. Pedig el kell számolni a húsz évesen, a könyv-
tárban tett fogadalommal. Önmaga önmagából való felépítésének
kötelességéről. Erről az egyik legfontosabb vers. A Mérleg. „Nem érzi,
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mit veszít, míg erővel tele / a szív, és csupa kedv a lélek. / De már
ötven körül valóban ideje / megnézni, mit mutat a mérleg.”

Megalapozta a halhatatlanok öröklétét. De mi lesz saját üdvössé-
gével, múlandóságával vagy maradandóságával a rohanó időben?
Nem erőszakolom az ötletet, hogy versek sorozatából magyarázzam
az életmű alakulását. Ám mégis megkísérlem. Hátha a fontos kriti-
kai és tudományos művek teljesíteni akarják az összeomlás utáni
vers adta feladatot. A fogalom- és eszközrendszer újjáteremtését.

Hogy mi lesz életműve sorsa a változó időben? Érdekli minden
valamirevaló és őszinte alkotót. Nyilván őt is. Érdekes tanúság erről
a Dalaim. A konkrétan Petőfiből kiinduló kesernyés vallomás. „Da-
laim, boldog s szomorú dalok, / elnémultok-e majd, ha meghalok,
/ vagy tovább zengtek, elszakadva tőlem, / diadalmas torokkal az
időben? (…) Egy hang sikolt. Megrebbenti a csöndet, / s elhal. Nem
hallja senki soha többet.”

A vers ’54-ből való. ’58-ban publikálja legfontosabb elméleti
munkáját. Petőfi és Ady között. Pontosan ötven év irodalomtörténete.
Méghozzá nem szokványos vagy szabályos irodalomtörténete. Leg -
alábbis eltér az adott kor egy-egy szerző életművére koncentráló
monográfiáitól vagy némely korszak életműveit a középpontba ál-
lító korszak-monográfiáitól. Egyértelműen különböző. Mert nem
az egyes írók, hanem az irodalmi élet irodalomtörténete. Kiindulva
a kor történelméből — a világosi tragédiától a kiegyezés idilljéig.
A kiegyezés idilljétől a századforduló biztonság-illúziójáig. A tör-
ténelemre építve a történelmi tudat története. Ideológiatörténet,
mentalitástörténet, világnézet-történet — és így hosszasan tovább.

Igaz, az adott korszakban szokatlan műfaj. De van igazán nemes
hagyománya. Méghozzá Horváth János életművében. Az irodalmi
műveltség háromkötetes történetében a kezdetektől a reformációig.
Ám ez évtizedekkel korábban van. És most, vagyis akkor az ötve-
nes évek végén vagyunk. A hazai irodalomtörténet-írás marxista
tanulóéveiben. Vagy éppen nem sokkal utána. Ezért szokatlan ez a
kötet. Amely elemzi ugyan a Jókai-életművet, de csupán az ábrán-
dok eloszlatásának jegyében teszi. Elemzi ugyan Az ember tragédiá-
ját, de csupán a gondolkodástörténet egy jellemző mozzanatának
értelmezése jegyében teszi. Elemzi ugyan Reviczky pályáját, de csu-
pán egy új, városias életérzés jellemzéseként teszi. És ami igazán
fontos. Bemutatja a populáris irodalmat. A folyóiratok, hetilapok,
képes újságok, családi magazinok világát. Ezek tükrében az olvasók
igényeit, a közönség elvárásait, a szórakoztatás orgánumait. A kor
magas műveltsége mellett és mögött az átlagos műveltség rétegeit
és kulturálódásának, tájékozódásának lehetőségeit. Vagyis a ha-
gyományos irodalomtörténetet nem hagyományos művelődéstör-
ténetté szélesíti. Talán túlzás lenne azt mondani, hogy megalapoz
egy új diszciplínát. De bízvást megfogalmazható, hogy utat tör egy
új diszciplína, a művelődéstörténet-írás megalapozása felé. Teszi
ezt ráadásul egy igencsak izgalmas korszak történetének tükrében.
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Egy korszakforduló ábrázolásában. Amikor a falusi országból vá-
rosi ország formálódik. Amikor egy nemesi-paraszti társadalomból
kinő egy iparosodott-polgári társadalom. E szempontok összege-
ként tekinthető ez a monográfia iskolateremtő kísérletnek. Akkor
is, ha megjelenését követően nem is nő ki belőle egy új iskola. De ez
nem magának a műnek a következménye, hanem az adott kor el-
várásainak. Amelyek még nem voltak érettek a komplex művelő-
déstörténet-írás kialakítására. A mű azonban ott van. És az utókor
bármikor felveheti az elejtett fonalat.

És talán e feladat, az értelmezés új fogalom- és eszközrendszere
megteremtésének a jegyében születik a ’71-ben publikált jelentős
munka is. A nagy nemzedék. A feladat lehet hasonló. De maga a
munka egészen más. Nem egységes irodalom- és művelődéstörté-
neti monográfia. Hanem irodalmi kritikák és kritikai esszék gyűj-
teménye. A ’47 és ’71 között születetteké. Közöttük korábbi írások
későbbi átdolgozásai, felújításai is szerepelnek. Az egységet nem
műfaji sajátosságok, de tematikai azonosságok adják. A nagy nem-
zedék a Nyugat első nemzedéke. Amely megújítja a magyar irodal-
mat. Az új irodalomtörténeti időszámítás kezdete. A korábbi mo-
nográfia folytatása. De más műfajban és stílusban. Azonos szinten,
csak merőben másképpen. Igazán kötelező az értelmező számba-
vétel. A Dalaim adta kérdéskör és érzelemkör jegyében.

A kötet — természetesen — Ady-értelmezésekkel indul. Ezekből
két szempont emelkedik ki. A fiatal költő pályakezdésének, érze-
lemvilágának és összetéveszthetetlenül egyéni hangvételének az
elemzése. És a Léda-szerelem megjelenítése. Ahogy lehántja a köz-
helyek rárakódott elemeit erről az irodalomtörténeti ténnyé emelke-
dett kapcsolatról. Megmutatván, hogy Léda nem párizsi „végzet asz-
szonya”. Hanem kicsit váradi vendég az idegen metropoliszban. Ady
nem fölényes szerelmi hódító. Hanem inkább alkalmazkodó kezdő
a tapasztaltabb asszonyszerető szoknyája mellett. Ady mellett és után
ott az egész hódító csapat. Babitstól Kassákig. Kaffka Margit nem
méltatott modernsége. Krúdy Gyula a bűvös postakocsival. Móricz
Zsigmond a magyar „emberi színjátékkal”. Juhász Gyula a szakolcai
féllegendával. Szabó Dezső a félrecsúszott prófétaságával. Füst Milán
a félig megcsinált költői-bölcseleti külön világával. És így, hosszasan
tovább. Az egész irodalmi forradalom szubjektív megjelenítéséig.
Úgy vélem, ez a legigazibb, legsajátabb műfaja. Nem az irodalom-
történeti monográfia. Inkább a kritikai esszésor. Nem a folyamatok
újrateremtése. De az alkotói portrék felvillantása. Nem a tökéletes
objektivitás nosztalgiája. Ám a szubjektív ítélkezés vállalása. Amely-
ben a tudós szigora mellett a költő szabadsága jobban érvényesül.

Ám az életmű még közelebb lép az ítélkezés kényszeréhez. Az
esztétikai ítéletben rejlő etikai mozzanattól a közvetlen, a tiszta eti-
kai ítélet felé. Ez nem szólalhat meg irodalomtörténetben vagy iro-
dalomkritikában. Szépirodalmat igényel — az én önvallomásával.
Lírát, közvetlen önvallomást. Vagy epikát, közvetett önvallomást.
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ÍTÉLET

Az ügyész megszökött.
A bíróság lemondott.
Kihaltak a tanuk.

Se közönség, se teremőrök.

Ülsz a vádlottak padján.

Bilincsek nélkül.

Életfogytáig ottfelejtve.

A vers ’67-ből való. A regény, az Esti gyors ’63-ból.
Az Esti gyors jelentős epikai teljesítmény. Regény. De tartalmának

és főképpen befejezésének jellege morális drámává avatja. Kerekes
Kálmán gyógyszerész erkölcsi pokoljárásának históriája. A törté-
nelmi idő a legsúlyosabb. A második világháború végnapjai. Bele-
zuhanva a nyilasuralom végső morális-históriai szakadékába. Ekkor
követi el a pompásan megjelenített főhős végzetes, feloldhatatlan,
számára legalábbis feloldhatatlan bűnét. Az alaphelyzetben néhány
mesterien megkomponált vonás. Maga a történelmi helyzet, a „vi-
lágállapot” bűnös. Amiben nem bűnbe esni, hanem tisztának ma-
radni nehéz. Osztozni a közös bűnben természetes. Kimaradni a
közös bűnből természetellenes. A bűnre csábító, legalábbis a bűnt
lehetővé tevő iskolatárs nem maga a megtestesült gonosz. Inkább
csak részese egy gonosz mechanizmusnak. Igaz, indulatos. De igaz,
érzelmes is. Nem ösztönöz, inkább csak lehetőséget ad a bűnre. És
a végső következmények elől maga is fejvesztetten menekül. A bűn
pedig, nos a bűn pedig valami alig kimondott, félfeljelentés. Egy bi-
zonytalankodva kinyögött „hacsak”. Azaz „hacsak” Szilágyiék nem
zsidók. Igaz, mikor e végzetes „hacsak” nem elhangzik, hanem el-
suttogtatik, ott állnak az uszályok a Dunán. Ahonnan a folyamba
lehet lőni az odahurcolt áldozatokat. Erre épül a későbbiekben min-
den. A „hacsak”-ot elsuttogó gyógyszerész erkölcsdrámája.

A világ alaposan megváltozik. Éli hétköznapi életét. Mintha bűn-
telen lett volna. Kicsinyes dilemmák. A bűnök emléke is felszívódik
a szürkeségben. Csupán a „hacsak” félbűnösében ég az emlék.
Egyre jobban, minél régibb az „eredeti bűn”. Egyre jobban, minél
ártatlanabb a környezet. Mintha magára akarná venni a világ egy-
kori bűneit. Mintha le akarná vezekelni az egész közös rémtörté-
netet. De nincsenek társak, akiknek elmesélhetné. De nincs ügyész -
ség, ami vádat emelhetne. Csak egy játszótér padján talál egy
hajdani papot. Aki végighallgat egy félszegre sikerült félgyónást.
A bűn kicsi ahhoz, az ember gyenge ahhoz, hogy az egész konflik-
tus egy metafizikai morális dráma méreteit ölthesse. Meg kell ol-
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dani. De a megoldás nem mutathat túl önmagán. Csupán egy gyöt-
rődő kisember kétségbeesett, önítélő gesztusa lehet. Nem egy tár-
sadalom kollektív bűntudatának történelmi feloldódása. Az esti
gyors kerekei csak az egyéni bűntudat feloldására képesek. Törté-
nelmi bűnök megtorlására vagy elrendezésére semmiképpen.

Mindezekkel együtt — töprengek az életmű üzenetén. Érzem a
súlyát. Meg is próbáltam értelmezni. Így sikerült. Az önmagát ér-
telmező vers ítéletét nem fogadom el.

ARS ANTIPOETICA

Én mindig csak a csöndet szerettem: önmagamba
merülni, mint kútmélybe a kő,
melynek súlya hulltában egyre nő,
s ha csobban, föl sem ér már a káváig a hangja.

Szubjektív utószó — nagyon visszafogottan

Nem ismertem személyesen. De nem mondható, hogy ne lett volna
találkozásunk.

’65-ben jelent meg első, szerény kötetem. Az „Irodalomtörténeti
Füzetek” sorozatban. Szerb Antal pályakezdése. Dedikált példányt
küld tem neki. Sok jót nem vártam. De ennyire rosszat mégsem. A Vi -
giliában, állandó kritikai rovatában foglalkozott vele. Nem megbí-
rált, inkább keményen kioktatott. Nem mérlegelte a nézeteimet, in-
kább súlyosan elmarasztalt. Edzett voltam. Rosszul esett, de össze
nem omoltam. Igaztalannak gondoltam. Meg úgy véltem, amit hi-
ányolt, benne van. Amit elmarasztal, nem úgy van benne.

Hosszú évek múltak el. Jóval később egy védésen látni véltem.
Hosszan nézett. Mintha hívott volna. Nem mentem oda. Aztán
meg jelent egész Szerb Antal-monográfiám. Benne hagytam az ink-
riminált részt változatlanul. A televízióban egyszer nyilatkozott
Szerbről. Meglepődve hallottam: könyvemet kiválónak nevezte.
Egy interjúban kérdezték, kijavítottam-e bírálata alapján a szöve-
gemet. Mondta, hogy nem. De a válaszában valami elismerő jelző-
vel minősített. Majd a Szerbről szóló írások nagy válogatásában szó
szerint benne hagyta egykori bírálatát.

Ennyi a történet. Majd fia kért, hogy írjak róla. Kollegám és jó
barátom. Rosszul esne, ha ő nem így gondolná. Jó meggyőződéssel
mondtam igent. A hajdani védésen nem mentem oda hozzá. Most
odamentem, és a fentieket mondtam.

Az esszé végén Ars antipoeticáját idéztem. Függelékem végére
szívesen idézném — magamról — Angina pectoris című versét. Nem
teszem. Teátrális lenne, és talán ízléstelen is.
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