
AZ ISMERETLEN RÓNAY GYÖRGY

Van, aki házat, bankbetétet, ékszereket örököl, én
pár évvel ezelőtt egy használhatatlan erdődarabot
örököltem Kismaros fölött a hegyekben, de persze
megörököltem szüleim szellemi örökségét is, a
Diáriumot, a Rejtelmes irodalmat, az Egy könyvtár hét-
köznapjait. Rónay László szellemi öröksége hatal-
mas. Édesapja a huszadik századi magyar iroda-
lom egyik kiválósága volt, a katolikus erkölcsi
szellemiség egyik őrzője. Ne mes Nagy Ágnestől
Tüskés Tiboron át Reisin ger Jánosig többen meg-
írták róla, hogy nemzedékének legsok oldalúbb tag-
ja volt, regényei, ver sei, elbeszélései, tanulmányai,
esszéi, fordításai állják a múló idő próbáját. De ha
semmit nem írt volna, csak hatalmas irodalmi nap-
lója maradt volna fenn, akkor is helye lenne a mo-
dern magyar irodalom gondolat-történetében. Ró-
nay László, miközben saját könyveit, tanulmányait
— újabban társadalmi-publicisztikai megjegyzéseit
— írja, gondosan ápolja ezt az örökséget. Ezúttal
a kötetben még meg nem jelent művekből válo-
gatott egy kötetre valót (ki tudja, mi van még?) elég
szerencsétlenül választott címmel, mert Rónay
György neve elé semmiféle összefüggésben nem le-
het az „ismeretlen” jelzőt leírni.

A könyv élén bevezetésként Sipos Lajos be-
szélget vele és Jelenits Istvánnal a pálya kép fő
állomásairól, majd Rónay László tanulmánya
következik édesapja pályakezdéséről. Ezután
sorakoznak az eredeti írások. Korai, pálya kezdő
elbeszélések után egy cikksorozat követ ke zik a
Hazánk című hetilap 1948-as évfolyamából, majd
„Az egyházért és erkölcsért” címmel következik
egy újabb ciklus, ebben 1947-es cikkek is szere-
pelnek. De itt be is fejezem a tartalomjegyzék is-
mertetését, és a továbbiakban erre a két utóbb em-
lített ciklusra, fejezetre hívom fel a figyelmet.

A Hazánk 1945 és 1949 között a Demokrata Nép-
párt hivatalos hetilapja volt, Barankovics István,
a magyarországi kereszténydemokrata gondolat
egyik legjelentősebb alakja szerkesztette. Azok
közé a kevesek közé tartozott, akik félreérthetetlen
szavakkal számoltak le a megelőző időszakkal, és
szellemi vakságról, öngyilkos vétkekről, példátlan
árulásról, erkölcsi elaljasodásról beszélt a máig szo-
kásos csúsztatások és eltussolások helyett. Az ő,
máig erkölcsi iránymutató írásával kezdődik a fe-
jezet, és utána következnek az akkor politizáló és
a szellemi élet ügyeiben tevékenyen részt vevő Ró-
nay György cikkei. A könyvnek ebben az összeál-
lítás-fejezetében csupa 1948-ban keletkezett írás sze-
repel, de érdekes módon nem a megjelenés dátuma
szerint sorakoznak egymás után, hanem tárgyuk
időrendjében állnak, mintha egy kis történelem-

könyv kivonatát mutatnák be: egy határozott és
meggyőző vázlatot írójuk történelemszemléletéről
a szabadságharc jubileumi évében. E szemlélet alap-
vető gondolata volt Széchenyi és Kossuth alak-
jának józan, kiegyenlítő értelmezése a szokásos,
ak kor marxista oldalról meg is követelt éles szem-
beállítása helyett.

Rónay György gondolati erőszaktétel nélkül volt
képes egymás mellé helyezni Széchenyi és Kossuth
— egymással korábban és azóta is — szembeállí-
tott nézeteit. Nem poláris ellentétet látott kettőjük
nézetkülönbségeiben, hanem a körülmények vál-
tozásainak hatását látta másságukban. Egyetértően
idézte Kossuthot: „Boldogtalanok mi, hogy olya-
nok a kilátásaink, miszerint azt, mi a forradalom-
tól megóhatna, alig remélhetjük kivívni másként,
mint forradalom által.” Aztán az ünnepi évnek is
odaszólóan, de megint csak úgy, hogy hozzánk,
maiakhoz is elhallatszik, hozzátette: „A kiegyezés
utáni Magyarország egy sajátos és kóros társadalmi
kompromisszum képét mutatja, mely szemléleti
síkon annál hangosabban éli ki a negyvennyolcas
hazafiság mitológiáját, minél jobban kiejti a tár-
sadalomból a negyvennyolcas társadalmi radika-
lizmus követelményeit.” Akkor, 1948-ban már
egy jó szándékú demokrácia-kísérlet után volt az
ország, még nem teljesült ki a személyi diktatúra,
de a tisztábban látók már gyanították, mi követ-
kezik. Ma, amikor oly sok szó esik a demokrácia
és liberalizmus összefüggéseiről, oly sok jogos pa-
nasz hangzik el az európai és hazai állapotok ál-
datlan különbségeiről, akkor különösen felkapjuk
fejünket, ha olyan mondatot olvasunk, amit Kom-
lós Aladártól idéz: „nálunk rendszerint előbb je-
lenik meg egy-egy szellemi áramlat, mint a társa-
dalmi réteg, amelyet kifejez”.

Nemzedékéből, és az idősebbek közül is többen
egyszeriben magukévá tették az úgynevezett tör-
ténelmi materializmus tanelveit, és gyorsan szer-
zett fél tudással elkezdtek ítélkezni, rendszerezni,
rangsorolni a jelenkor és a hagyományok — per-
sze mindig mozgásban lévő — értékei között. Ró-
nay György felemelte szavát az ilyen túlbuzgó,
neo fita marxistáskodás és a vele járó lapos, sablo-
nos szociológizálás ellen, miközben nem hajlott a
szellemtörténet színesnek látszó, valójában levegő -
ben lebegő értekezésmódja felé sem. Komlós Ala-
dár egy akkor megjelent könyvét többek között
azért dicsérte meg, mert „félreérthetetlenül eluta-
sítja azt a vulgármarxizmus által egyoldalú és bo-
tor túlzással hajszolt tételt, mely szerint »minden
szellemi jelenség egyenesen következik valami tár-
sadalmi tényből«. Másodszor: leszögezi, hogy »egy
író megértéséhez nem elég társadalmi helyzetének
figyelembevétele, lélektani vizsgálat is szükséges
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hozzá.«” Másutt azt hangsúlyozta — tegyem hoz-
zá, megint csak máig hallhatóan — „az irodalom-
történésznek (…) nem elég ismernie magát a
puszta irodalmat, ismernie kell a kor társadalom-
történetét, gazdaságtörténetét, szellemi képletét,
egyáltalán egész életét”. Ennek igazságát nem le-
het megcáfolni, legfeljebb azt lehet mondani, hogy
olyan igazság volt, amelyet az irodalomkritikát
önálló ágazattá építő pozitivizmus fogalmazott meg
először. És amelyet ma sem ártana megszívlelni,
amikor mint önmagában teljes és egyedülálló
nyelvi leleményt próbálnak értelmezni műveket
kor-összefüggések, lelki tényezők, társadalmi fo-
lyamatok, élet-hatások tudomásulvétele nélkül.

Felfigyelt a riasztó ismeret-csökkenésre: „a kö-
zönség nem ismeri, nem is olvassa a régebbi ma-
gyar irodalmat, nem olvassa a múlt századbeli író-
inkat sem, akiknek megértését és élvezetét pedig
nyelvi nehézségek sem akadályozzák”. Ezt olvas-
va is eltűnődünk: a mai iskolás nemzedékek már
Jókai remekbe szabott mondatait sem értik meg, a
még korábbi irodalmak pedig teljesen kihullnak
az érdeklődés fénykévéjéből. Ezen akarnak segíteni
az egyszerűsített nyelvű és rövidített szövegű re-
génykiadások (unokáimat tudom tanúnak hívni,
hogy nem nagy eredménnyel), mások viszont
szent ségtörésnek nevezik az effajta csonkító kí-
sérleteket, pedig segítségükkel legalább a történe-
tek, mint a régi mítoszok meséi a főhősök nevével
megmenthetők. Rónay György nehezebb és nyil-
vánvalóan költségesebb megoldást ajánlott, azt,
hogy a szöveghű kiadások magyarázó jegyzetek-
kel ellátva kerüljenek az ilyenek híján a szövegben
már eltévedő olvasó elé. Az igazság kedvéért meg
kell jegyeznünk, később készültek is klasszikus-
kiadások, de aztán abbamaradtak, s ma már csak
az akadozva és szinte kivárhatatlanul lassan készülő
akadémiai kritikai kiadások tesznek eleget ennek
az igénynek (s persze sok másnak).

Irodalomtörténeti szemléletének és korabeli
ízléskultúrájának szempontjából különösen érdekes
A Szabó Lőrinc-ügy című írásának egy talán csak
mellékesen odavetett megjegyzése. A cikk abból az
alkalomból született, hogy az Írószövetség felvette
tagjai sorába a költőt. (Ismeretes, hogy a háború
után sok fenntartás fogalmazódott meg a náci idők-
ben tanúsított magatartásával kapcsolatban, nem
egy jogos is, de az 1947-ben megjelent Tücsökzene
helyet követelt magának az irodalmi életben.) A né-
hány lapot kitevő kis írás középpontjában az a jo-
gosan felvetett és magától értetődő, de sajnos ma
sem mindig természetesen elfogadott gondolat áll,
hogy az író nem nyilatkozatokban és nem első-
sorban politikai cikkekkel szolgálja a társadalmat,
hanem irodalmi műveivel. Evvel kapcsolatban írta
azt, ami egyébként igaz volt, hogy egyes irodalmi
törekvések „szociális küldetésük forradalmiságát
hangoztatva torkollanak az érthetetlenség vagy

csak a választott kevesek által érthehetőség zsák-
utcájába (…)”.

A megjegyzés éle nyilván azoknak a baloldali
avantgárd törekvéseknek szólt, amelyek 1945 után
egy rövid időre azt képzelték, hogy végre kinyílik
előttük a világ a korábbi értetlenségek, mellőzések,
ha nem éppen tiltások után. 1948 után ők csalód-
tak legjobban és ők jártak legrosszabbul, amit Ró-
nay György 1948-ban persze még nem tudhatott.
Az avantgárd mozgalmak művészei, irodalmuk,
képzőművészetük még erősebb vádak alá kerültek
hamarosan, mint a legendás Rónay-asztal körül
ülők, és később is emelkedtek fel előttük a kijárást
tiltó sorompók. Rónay György ízlésének útjelzője
Babits új klasszicizmusa volt, nem az avantgárd,
nem véletlen, hogy a Gondolat Kiadó kitűnő izmus-
sorozatában a klasszicizmusról szóló kötetet írta és
szerkesztette, de az igazsághoz hozzátartozik,
hogy 1959-ben szép tanulmánnyal adózott (és ta-
lán megváltozott véleménnyel is) Kassák kísérle-
teinek és a magyar avantgárd teljesítményeinek.
Később is többször írt Kassákról.

De nemcsak irodalmi művek, versek, elbeszé-
lések, és nemcsak irodalomról és a kulturális élet-
ről szóló írások kaptak helyet ebben a nem túl ter-
jedelmes, de annál gazdagabb kötetben, hanem
fölvetődnek benne az egyház és a társadalom ak-
tuális problémái is, s e problémák nagyobb, tágabb,
általánosabb viszonylatai. „Az egyházért és erköl -
csért” címet viselő fejezet mai szóval élve társada -
lometikai oldalról fogalmaz meg egyházpolitikai
kérdéseket, s ezek során egészen alapvető fogalmak
meghatározásához jut el. „Az ember — mint
mondtuk — a mi keresztény meggyőződésünk sze-
rint szabadságra született; de szabadság csak
olyan társadalomban lehetséges, amelyben társas
együttesünket az erkölcs törvényei szabályozzák.
Minden olyan tény vagy törekvés, mely szemé-
lyiségem Isten-adta szabadságjogainak gyakorlá-
sát számomra lehetetlenné teszi: erkölcstelen.”
Az idézett cikk 1947 októberében, az úgynevezett
kékcédulás választások után íródott egy, a Nép-
szavával folytatott vita kapcsán. Fő eszméje a mai
szóval párbeszédnek nevezett együttes gondol-
kodási folyamat volt állam és egyház között,
amelynek megvalósulására akkor még hosszú
ide ig várni kellett. A vitairat evvel a gondolattal fe-
jeződött be: „Az ország békéje nem kis mértékben
az építő együttélés lehetőségén, a modus vivendin
áll. E modus vivendi egyetlen biztos és elfogadható
alapjának azt vélem, ha pártpolitikai és hatalmi am-
bíciók háttérbe szorításával politika, társadalom,
gazdasági és szellemi élet legkonkrétebb valóságára:
az emberre fordítjuk figyelmünket.” Hitéhez hű ka-
tolikus író nem fejezhette és nem fejezheti ki ma-
gát ennél elvszerűbben és pontosabban. (Vigilia Ki-
adó, Budapest, 2014)

KENYERES ZOLTÁN
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