
RÓNAY LÁSZLÓ ÖRÖKSÉGE

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem irodalomtörté-
nész doktorandájaként és 2014 októberétől a Mária
Rádió Égi Múzsa – Isten-élmény és Isten-hiány az
irodalomban című műsorának szerkesztő-riportere -
ként nyílt alkalmam Rónay tanár úrral beszélgetni.
2016 februárjában, az otthonában, az íróasztala mel -
lett tartott számomra egyszemélyes előadást a vallásos,
az istenes líra és a transzcendens költészet kiemelkedő
alkotóiról. A teljes hanganyag először a Mária Rádió -
ban hangzott el, 2016. február 20-án. Az alábbi írás
az elhangzottak alapján készült. (H. R.)

Horváth Réka: Sokféleképpen érthetők az úgyne -
vezett vallásos líra versei, mert a legtöbb költő na -
gyon egyedi stílusban alkotott. Elég, ha pár köz -
ismert, istenes verset is író költőt említek: Ady
Endrét, Babits Mihályt, Pilinszky Jánost, Sík
Sán dort, József Attilát, Radnóti Miklóst, Dsida Je-
nőt és Harsányi Lajost, akit egyenesen a magyar
katolikus líra megújítójaként tartanak számon.
Kezdjük az alapoknál: mit is nevezünk vallásos
lírának vagy istenes költészetnek?

Rónay László: Ha lehet, kicsit rendet tennék a fo-
gal mak között, mert más az istenes líra, és más
a vallásos líra és a transzcendens költészet. Hogy
megvilágítsam a különbséget közöttük, minde -
nek előtt talán azt kell tisztázni, hogy az istenes
líra képviselői azok a papköltő nemzedék tagjai,
akiket említett is. Harsányi, Sík Sándor, Mécs
László: ők a kezdetek a 20. századi lírában, és őket
követi a többi nemzedék. A harmadik nemzedék -
ből kiemelném a legtehetségesebbet: Tűz Tamást,
aki ugyan nem Magyarországon vált igazán is-
mertté, hanem inkább Kanadában. Ő 1956-ban
Harsányi tanítványának vallotta magát. A másik
pedig Csanád Béla, aki a Keresztény Értelmiségiek
Szövetségét alapította és vezette, emellett kitűnő
költő és fordító is volt.

Az istenes költő, a papköltő számára Isten egy
olyan jelenvaló, akit állandóan meg lehet szólítani,
és akitől kegyelmet, szeretetet lehet remélni.
Mon dok egy példát is, és ez talán jól megvilágítja
Isten állandó jelenlétét egy istenes költő számára.
A má sodik nemzedék egyik költője, akit ritkán
emlegetünk: Kocsis László, aki jórészt Pécsett élt,
egy balatoni hajókirándulásról írta a következő
sorokat:

Úszik a hajó, az élet hajója
Zavarban, viharban… S a vihar felett
Nyárfás Badacsonytól dombos Fonyódig
Egyedül Isten kaszál fényrendet.

Látod-e? A hajó kereke töri
A víz esti tükrét s mindenütt vihar száll,
Tükröt tör, embert, élet-rendet rendít
S fényrendet csak Isten kaszája kaszál.

(Isten fényrendet kaszál, részlet)

Tehát Isten jelen van. A papköltő nem küzd
meg Istenért, mert számára bizonyosan létezik. Sík
Sán dor egyik leghíresebb verse, a Krisztus minden -
felől is ezt az állandóságot jeleníti meg. Aki volt már
a budapesti Mikszáth Kálmán téri rendházban, aho-
vá a piaristákat elüldözték a rendházukból az 1950-
es években, az tudja, hogy Sík Sándort valóban min -
den felől körülvette Isten olyasformán, hogy bárhol
nyitott ablakot, mindenütt ott volt egy templom for-
májában. Sándor bácsi kinyitotta az ablakot, akkor
rálátott a Mikszáth Kálmán téren a kicsi templomra.
Távolabbra tekintett és látta a jezsuita templomot
a Krúdy utcában. Kilépett a szobájából, és ott volt
az oltár a piarista kis kápolnában. Körülvette Isten,
és Isten számára így evidenciaként létezett.

Egészen más a helyzet a világi emberrel, akinek
állandóan kérdései vannak. Mi, világi emberek nem
érezzük nyilvánvalónak a Jóisten létezését. Naponta
meg kell küzdeni érte, és kérdéseket próbálunk föl-
tenni.

HR: A protestáns költőknél is megfigyelhető ha-
sonló bizonytalanság. Ady Endre vagy Balassi Bá-
lint versei jutottak eszembe. Erős hitük mellett
küzdenek, perlekednek, kérdezősködnek. Verseik
ebből a szempontból különböznek a katolikus
művektől.

RL: Természetesen. Adynál különösen érezni lehet
ezt, mint a legtöbb költőnél, így Babitsnál is érzem.
Nála is vannak korszakok, amikor kételkedik, és
van, amikor biztosan rátalál Istenre. Ezzel szemben
előfordul, mikor azt kell mondja, hogy „Hozzám már
hűtlen lettek a szavak”, de addig ír, amíg Isten engedi.

Most felolvasok egy gyönyörű szép verset, ar-
ról, hogy a világi költők hogyan kérdeznek, és ho-
gyan keresik Istent. Költőként ritkán szoktuk
em legetni Somlyó Zoltánt. Ő hívő zsidó volt, Kosz -
to lá nyinak nagyon jó barátja és az Esti Kornél egyik
szereplőjének ihletője. Az ő verse így szól:

A szűk Könyök uccán hazamegyek,
most hajnali három óra.
Istenem, vezess a jóra!

Békevirágok e szürke kövek
és béke e hajnali ég.
Istenem, szeretsz-e még?
Züllenem, hullanom rendeltetett
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és lehull, aki arravaló.
Légy velem, Mindenható!

Hajnali percek szemeznek alá
s a harang a szívükbe sikolt.
Istenem, sok bánatom volt!

Keresztények űztek, csúfoltak zsidók.
És a nők se szereztek nekem semmi jót.
Eldobtak, mint az odvas diót.

Húsz évvel szerettem, húsz évvel vakon,
ma sápadt és zord halovány alakom:
istenem, a szívedbe lakom.

Nincs éjjelem, nincs és nappalom sincs,
csak e hajnali ég, csak e kék…
Istenem, szeretsz-e,
istenem, vezetsz-e,
istenem, megversz-e még?

(Hajnali imádság)

Mikor az egyetemi hallgatóknak olvasom fel
ezt a verset, akkor azt a kérdést teszem fel, hogy
a világi „kül-ember” számára melyik a legizgal -
ma sabb rész e sorok között? Vajon nem az, mi kor
megkérdezi: Istenem, megversz-e még? Talán az-
által is közel juthatunk Istenhez, hogy megver,
amikor a vers költője arra utal, hogy megérdemel -
te azt a pofont az élettől.

Azt mondtam, hogy van egy harmadik típusú
vallásos költészet is. Ebbe a típusba tartozik az
a költő, aki minden nehézség nélkül fölszárnyal a
valóság fölé, és onnan tekint alá és fölfelé. Én ilyen
költőnek érzem a nemrég meghalt Juhász Ferencet,
aki a mindenséget próbálja versbe foglalni. A min -
denségen kívül kitekint az ég felé. Azt, hogy belát-
e, nem lát-e? — ezt én nem tudom, de az biztos, hogy
a teremtett világot láttatja költeményei ben. Nagyon
szépen fogta meg ezt Juhász költé sze tében Pomogáts
Béla, aki a búcsúztatóján mond ta el, hogy Juhász
tulajdonképpen egy olyan vallásos költő, aki egész
életében a mindenségben próbálta megfogni Istent.
Ez mindnyájunkra jellemző: hogy a kislétünkben,
nagylétünkben keressük Istent, és ha szerencsénk
van, akkor néha megtaláljuk.

HR: A következő gondolat Karinthy Frigyestől
származik: „Úgy érzem, hamarabb eljutok hozzá a
benne való kételkedés révén, mint a benne való vak hit
útján.” Az Istent kereső magyar lírának sajátossága
a kételkedés útján, a kérdések mentén való elju-
tása Istenhez. Ön mit gondol erről?

RL: Pontosan. Teljesen egyetértek vele. Az általam
olvasott versben is benne van: Istenem, megversz-e
még? Tehát kételkedünk, értelemszerűen folyama -
tosan kételkedünk: az emberi elme nagyon véges.

Bármilyen bölcs teológusok vannak is, és bármilyen
szépen írnak is a költők, kis kétség azért bennünk
is marad. Különösen akkor, ha közele dünk a halál
felé, akkor egyre több kérdés merül fel bennünk,
hogy vajon Isten átsegít-e, vagy sem. Én hiszek ab-
ban, hogy átsegít, de ettől függetlenül való ban a
kétségeink által jutunk hozzá egyre köze lebb,
már, akinek sikerül. De nem min denkinek.

HR: Sokszor a történelem súlya, a háborúk, a ne -
héz időszakok ihlették a költőket arra, hogy Isten
felé forduljanak kérdéssel vagy bizakodással. Az
embert próbáló időkben Isten felé fordulunk.

RL: Természetesen. Szorongattatásban az ember
valakihez fordulni szeretne. Ahogy a kisgyerek, a
csecsemő az édesanyjához fordul, úgy mi, ahogy
növekszünk, egyre inkább Istenhez próbálunk for-
dulni. Nagyon jellemző példája ennek a magyar
lírában Radnóti Miklós. Ha az utolsó korszakának
versei közé sorolható Nyolcadik eclogát vizsgáljuk,
amelyben útnak indul a költő a prófétával, aki hív-
ja, az félelmetesen élesen világítja meg azt, ahogy
a szorongatott ember elindul, hogy megtalálja Is-
tent. Adja Isten, hogy sikerüljön!

HR: Említettük már Harsányi Lajos nevét, aki
kevésbé ismert, pedig nagyon fontos alapokat
tett le, valamint újított is a katolikus lírán. Mesélne
a munkásságáról?

RL: Az az igazság, hogy naplója alapján ismerem
őt, amelyből részleteket közölt édesapám a  Vigiliá -
ban, ám a napló sajnos eltűnt. Ebben nagyon sok
mindent írt a gyerekkoráról, a költészetéről. Kutat -
tuk, kerestük, de nem találtuk sehol. Végül egy plé -
bános hagyatékból bekerült a győri egyházi levél -
tárba. Két hónappal ezelőtt egy nagyon érdekes írás
jelent meg, amelyben Harsányi önmagáról és a
katolikus költészetéről is vall. Érdekes, hogy mi sok -
szor beszélünk a papi líráról, amely az ő kezdemé -
nye zése volt. Kiss József meghívta Harsányit,
hogy publikáljon A Hétben, sőt fölajánlotta neki,
hogy kiadja kötetben a verseit. De nem fogadta el,
mert ő azt mondta, katolikus költőként katolikus
kiadónál adná ki a verseit. Ebben szerintem igaza
volt. Vidéken élt, elzárva magát a kritikától, és el-
zárva kicsit a világirodalomtól is. Abban az időben
már egy hatalmas folyamként működött az
úgynevezett neokatolikus líra, különösen Fran-
ciaországban. Ezt ő nem nagyon ismerte, és nem
is ismerhette. Nem jutottak el hozzá a könyvek.
Ő akkor a természetben kereste, és találta meg Is-
tent. De mihelyt elhatározta, hogy nagyobb ívű
versekben, úgynevezett eposzokban keresse Istent:
ott megbicsaklott. A legrosszabb, hogy tulaj don -
képpen az ő pályáját, és a többiekét is elvágta a Rá -
kosi-rendszer. Nem írhattak. Ez borzasztó! Vissz -
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hangtalannak lenni… Egy költő, aki nem hallja a
saját hangján a verseit, akinek nem olvassák a köte -
teit, az borzasztó. Óriási érdeme, hogy az általam
említett fiatal vallásos lírát művelők közül sokan
őt tekintették mesterüknek. Sík Sándor visszahú -
zódóbb személyiség volt, Harsányi kitárulkozóbb.
Szerintem a keresztény líra nem itt ért a csúcspont -
jára, még csak nem is Mécs Lászlóban, akinél nép -
szerűbb költőt én el nem tudok képzelni. Amikor
az Új Emberben közzétettük Mécs verseit, azt a
számot újra kellett nyomni. Volt még egy nemzedék,
amelyik hallotta őt. Képzeljen el egy költőt: csoda -
szép hang, hófehér ruha, kék cingulus, ráirányulnak
a reflektorok, és elkezd szavalni. Gyönyörű hang-
ja volt. Még hallottam őt, mert itt ült ebben a szo -
bában, amikor apám kötetbe rendezte a verseit. Hal-
lottam a hangját, félelmetesen szép volt.

Idővel a vallásos líra, vagy katolikus líra fogal -
ma más értelmet nyert. Ha ma azt mondom, hogy
katolikus líra, vallásos líra, akkor legelőször
Pilin sz ky jut eszembe. Ez nem is vitás. Minden -
képp eszembe jut a saját édesapám, Rónay György,
aki szintén képviselője volt ennek. Vagy eszem-
be jut Dsida Jenő, akinek, jóllehet, egyetlen sora
sem jelent meg a Nyugatban. Harsányi nekik nem
volt a mesterük, de ő mindig arra törekedett, hogy
valamiképpen szövetségbe vonja össze őket, a
katolikus költőket. Tervei között szerepelt egy el-
len-írószövetséget csinálni, amely sose sikerült.
Hála Istennek, azt kell mondanom, mert nem jó
az, hogy ha ezt a fogalmat, hogy katolikus vagy
vallásos líra egy ketrecbe zárjuk. Ennek éppen az
a lényege, hogy ott szóljon, ahol eddig nem szólt.
Tehát a katolikus gondolatot a költő ismertesse
meg olyan közegben, ahol az eddig nem volt hall-
ható. Nekem Seregély érsek úr mondta azt a nagy
bölcsességet, hogy evangelizálni nem ott kell, ahol
nagyon jól tudják az Evangéliumot, hanem ott, ahol
nem, mert ott kell megismertessük. A nemzedék,
amelyhez tartozott Kocsis László, Mentes Mihály,
erre törekedett. Az a borzasztó, hogy nem fut-
hatták ki a pályájukat, mert összetörte a Rákosi-
rendszer őket is.

HR: Most felolvasok néhány sort a Ki az Úr cí mű
Harsányi Lajos-versből:

Kezdetben volt az Isten.
Az Isten volt az Úr.
Azután jött a Tűz, Víz
Az Ég, a kék Azúr.
Majd jöttek a Királyok.
S azok lettek urak.
Aztán elűzték őket,
Kiirtva magjukat…

A vers hosszan folytatódik, és egyértelműen
kiolvasható belőle rájátszás Ady Endre költé -

szetére. Tömör, rövid sorok, nagy kezdőbetűk és
a központi fogalmak is őt idézik: az Isten, az Úr,
a Tűz, a Víz, Királyok.

RL: Örülök, hogy ennyire ismeri és szereti Ady
Endrét, mert sajnos manapság mintha kezdene
egy kicsit a csillaga lefelé hanyatlani, pedig na -
gyon-nagyon nagy és kezdeményező költő volt.

Megmondom őszintén, hogy ahogy elkezdte
olvasni ezt a verset, az jutott eszembe, hogy „In
Prin cipio erat verbum, verbum erat apud Deum, et Ver -
bum erat ipse Deus: Kezdetben volt az Ige, az Ige Is-
tennél volt, és az Isten volt az Ige.” Ettől függetlenül
Ady mindenkire hatott. Szerintem minden kire.
Kosztolányira is, aki hiába küszködött, mérge -
lődött, azért rá is hatott, vagy Babitsra is, és ezt
a hatást senki nem tudta levetkőzni. Sík Sándornál
egész evidensen kimutatható az Ady-hatás, de
Harsányinál is. Nem szégyen! A nagy költő nyo -
mot hagy az embereken. Azt kell mondanom,
hogy addig jó, amíg vannak nagy költők, akik
korokon átnyúlnak. Nagyon jó érzékkel ragadta
meg ezt.

HR: A következő gondolatot Sík Sándor mondta
Harsányiról: „Egyszerre volt szakrálisan komoly, és
gyermekien kedves.” Ezt az érzékenységet emelhette
ki Sík Sándor. Azt, hogy megtalálta a természet -
ben, az emberek lelkében az érzékeny pontokat.
Mély hite határozta meg az érzékenységét és a
szakrális komolyságát.

RL: Nagyon érdekes, amit Sándor bácsi mond er-
ről, mert valóban úgy van, hogy egyszerre volt
komoly, nagyon sértődékeny költő — minden
költő sértődékeny, én úgy tapasztaltam —, más -
részről pedig volt benne egy nagyon rokonszen -
ves, valóban gyermeki vonás. De hát végered -
mény ben ez a gyermekség mindnyájunkban ott
lappang. A legszebb kifejeződése szerintem A
kishercegben van: jól csak a szívünkkel látunk. Har-
sányi ilyen ember volt: a szívével látott, ami nagy
adomány, mert a legtöbben csak a szemükkel lát -
nak, és csüggedezve csupán a rosszat veszik észre.
De aki a szívével lát, az nagyon érzékeny a
szeretetre. Ez a legfontosabb dolog. Nem véletlen
gyűltek köréje a fiatalok, mert szerette őket.
Érezték, hogy szereti őket. Szent Pál megmondta,
hogy annál több nincsen, mint a szeretet, hiszen
az a legfontosabb.

HR: Mélyen érzékennyé tesz bárkit, ha nyitott
szívvel jár a világban, ők a legsérülékenyebbek.

RL: A világ nem kedvez ennek az erénynek. A sze -
retetnek semmiképpen. Én úgy vettem észre, hogy
egy olyan világban élünk, amelyik inkább gyű-
lölködik, mint szeret. De az ilyen hullámvölgyek
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elmúlnak, aztán jönnek majd hullámhegyek.
Nem kell ettől elcsüggedni. Nem a parlamenti
vitákat kell figyelni, hanem azokat az egészen egy-
szerű embereket, akikben felfedezzük a szeretetet.
Mert van ilyen! Valahányszor elmegyek nyáron
Balatonszárszóra, találkozom ott igazi paraszt em -
berekkel: bámulatosan szeretnek. Segítőkészség,
jóság, s ezt mindenütt meg lehet tapasztalni. Na -
gyon nagy dolog.

IRODALOMTÖRTÉNET-ÍRÁS 
ÉS KERESZTÉNYSÉG
Búcsú Rónay Lászlótól

Még egyikünk sem foglalkozott a magyar iroda -
lom történetével, amikor megismerkedtünk — a
budapesti Piarista Gimnáziumnak a Dunára né -
ző történelmi épületében. Magam ott kezdtem
általános iskolás felső tagozatos tanulmányaimat
még 1945 szeptemberében, Lacika (hiszen így ne -
vezte őt minden osztálytársa és barátja, később
szerkesztőségi kollégái is) akkor még elemi iskolai
tanuló volt, csak néhány esztendő múltán csat-
lakozott a piarista diákok megbecsült táborához.
Piarista diáknak lenni akkor kitüntetést és némi
kockázatot jelentett, hiszen már előre lehetett
érzékelni az átalakulóban lévő magyar történelem
bizalmatlanságát az egyházi iskolákkal szemben.
Három évvel volt nálam fiatalabb, de már akkor
is nem kicsiny tekintéllyel ajándékozta meg az a
tény, hogy a neves katolikus író, tudós és szerkesz -
tő: Rónay György fia volt. Később néhány évre a
történelem elsodort bennünket egymástól, és csak
a hatvanas években találkoztunk ismét, midőn én,
nem kicsiny megpróbáltatások, így a tököli inter-
nálótáborban töltött hosszú hónapok után, bará-
taim jóvoltából állást kaptam a Magyar Tu do má -
nyos Akadémia Irodalomtudományi Intéze tében,
ahová némi kitérővel Rónay László is követett. Ő
ezt megelőzően Bicskén volt általános iskolai
tanár, majd a Petőfi Irodalmi Múzeum munka tár -
saként ismerkedett meg a filológiai mun ka rej -
telmeivel. Az Intézetben már régi ismerősök ként
üdvözöltük egymást, és ismeretségünk hama ro san
barátsággá nemesedett. Hosszú éveken át dolgoz -
tunk együtt az akadémiai intézetben, és ez a közös
munka akkor sem szűnt meg, midőn Rónay László
a budapesti bölcsészkar huszadik századi tanszékén
kapott tanári megbízatást, elsősorban Király István
és Czine Mihály jóvoltából, akiknek ítélőképességét
és jóindulatát az bizonyította, hogy felkarolták a fi-
atal katolikus tudóst.

Kevesen tudták akkor, hogy Rónay Lászlónak
szerepe volt az 1956-os forradalom eseményeiben
is. Emlékmorzsák a forradalomról című visszaemlé -
kezésében, amely néhány esztendeje jutott el az
olvasó kezébe a Népszava ötvenhatos különszá -
mában, maga számolt be arról, hogy mi minden

fűzte őt a magyar forradalom eseményeihez. Nem -
csak a személyes szolidaritás, hanem a tevő leges
részvétel is, mint az akkor feléledő katolikus sajtó
munkatársát, aki több írásában is kiállt a forrada-
lom igazságai mellett. Ezt később nem vették jó -
né ven tőle. A bicskei tanárság után még is sikerült
Budapesten megkapaszkodnia, hiszen Rónay
György tehetséges és szorgalmas fiát minden
körben szakmai és baráti jóindulat vette körül. Így
lett a Petőfi Irodalmi Múzeum, majd az Iroda-
lomtudományi Intézet munkatársa. Az intézetben
— elsősorban vezetőinknek: Sőtér Istvánnak,
Klaniczay Tibornak, Bodnár Györgynek és Béládi
Miklósnak az érdeme volt ez — igen eredményes
kutatómunka folyt. Ennek gyümölcse ként sorra je-
lentek meg Rónay László monog ráfiái és tanul -
mány kötetei elsősorban a Nyugat nagy nemzedé -
kének íróiról, mindenekelőtt Kosztolányi Dezső és
Márai Sándor munkásságáról, amelyet valójában
ő helyezett el ismét méltó helyre, a magyar iroda-
lomtörténet magaslatára. Jól emlékszem a néhány
évtizeddel korábbi tudományos belháborúkra, hi-
szen akkor erősen meg kellett küzdeni annak ér -
de kében, hogy Babits, Kosztolányi vagy éppen Má -
rai Sándor munkásságát ismét a magyar irodalom
élvonalában tarthassuk számon. Ebben a küzde -
lemben vezető szerepet töltöttek be Rónay László
írásai: monográfiák, tanulmányok és vitacikkek,
amelyek bátran állottak ki az imént említett írók
műveinek értéke mellett. Egy olyan korban is, mi -
dőn például Márai Sándor tevékenysé gének mélta -
tása nem tartozott a veszélytelen irodalomkritikai
feladatok közé.

Rónay László irodalomtörténet-írói tevékeny -
ségének egyik legfontosabb terrénumát az aka-
démiai irodalomtörténeti kézikönyv szerkesztése
és létrehozása jelentette. Az 1945-öt követő év ti -
zedek magyar irodalomtörténetének feldolgozá -
sára vállalkozó, hatkötetes kézikönyv Bodnár
György, Béládi Miklós és Kenyeres Zoltán mellett
elsősorban az ő munkáját dicsérte. Ez volt az az
irodalomtörténeti összefoglalás, amely először
adott átfogó és elemző képet modern magyar iro-
dalmunk nagy egyéniségeiről, műveiről és in-
tézményeiről. Mindez nem volt kockázatnélküli
vállalkozás; jól emlékszem arra, hogy magas hi-
vatali beosztásban tevékenykedő pártkorifeusok,
például Aczél György milyen elvetemült táma -
dá sokat intéztek a kézikönyv ellen. Ezeknek a tá -
ma dásoknak az elhárításában jeles barátomnak
is igen nagy szerepe volt. Jó lelkiismerettel álla -
pít hatom meg, hogy a magyar irodalomtörténet-
írás és irodalomkritika modernizációja ezekhez
a kézikönyvekhez fűződött, ezeknek ítéleteit a
mögöttünk lezajlott történelmi változások után
sem kellett visszavonni vagy megmásítani.

Rónay Lászlónak igen fontos és személyes sze -
rep jutott a mögöttünk álló korszak magyar iro-
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dalomtörténet-írásának megújulásában és ered-
ményességében. Mint irodalomtörténész, mint
egyetemi tanár, mint vezető folyóiratok állandó
kritikusa, és nem utolsósorban mint a Vigilia egyik
vezető szerkesztője igen hatékonyan tudta új
pályákra terelni a magyar irodalomtudományi
gon dolkodást, és ennek során korábban szinte
mellőzött területeket vett gondozásába, illetve fe-
dezett fel. Egyik ilyen volt a magyar katolikus, il-
letve keresztény irodalom kutatása és bemutatása:
ebben édesapjának, Rónay Györgynek a példáját
követve világította meg a modern magyar iro-
dalom keresztény gyökereit, szellemiségét és
értékeit. Korábban szinte általános volt az a
meggyőződés, hogy a keresztény irodalom első-
sorban a konzervatív irodalmi gondolkodás ha-
tárai között található meg. Ezt a megítélést
olyanok kérdőjelezték meg, mint Sík Sándor és
Rónay György, akik maguk is arra törekedtek, hogy
összebékítsék a modernitást a kereszténységgel:
erre utaltak Sík Sándor Ady Endre költészetét elem-
ző írásai vagy Rónay Györgynek a huszadik
századi magyar költészetet és elbeszélő irodalmat
bemutató könyvei, illetve tanulmányai. Ezek a
könyvek és tanulmányok igazolták azt, hogy a
modern magyar szellemiség és a keresztény gon-
dolkodás nemhogy szemben állnának egymással,
hanem szervesen kiegészíthetik egymást. Ennek
a felismerésnek az igazságai öltöttek alakot először
Sík Sándor és Rónay György, majd Rónay László
munkásságában, amely nemcsak édesapjának és
nemcsak Babits Mihály nak, Pilinszky Jánosnak,
Nemes Nagy Ágnesnak, Toldalagi Pálnak és
má soknak a tevékenységében mutatta ki a keresz -
ténység és a modernség mélyen ható összefüggés -
rendszerét, hanem saját kortársainak irodalmi
műveiben is.

Rónay László irodalomtörténet-írói tevékeny -
ségét igen eredményesen egészítette ki tanári
munkája. A budapesti bölcsészkar huszadik századi
irodalomtörténeti tanszékének tanáraként mindig
az irodalmi hagyományok és a modernség mélyen
ható összefüggéseire hívta fel a figyelmet, és
mindig arra törekedett, hogy akár a legmodernebb
áramlatok és művek világában is felmutassa a
keresztény értékeket és a nemzeti hagyományokat.
Mindez nemcsak kutatói és történetírói feladatot
jelentett számára, hanem pedagógiai küldetést és
elkötelezettséget is, hiszen az egymást követő fi-
atal nemzedékekkel kellett elfogadtatnia annak
igazságát, hogy a művészi érték és a keresztény
gon dolkodás igen gazdagon egészíthetik ki egy-
mást. Magam is eltöltöttem néhány évet a budapesti
bölcsészkar huszadik századi irodalomtörténeti
tanszékének oktatói között, és tapasztalatokat sze -
rez hettem arról, hogy az egyetem hallgatói milyen
egyetértéssel és szeretettel idézik fel Rónay László
előadásainak eszmevilágát és tanulságait.

Most, hogy búcsúzom Rónay Lászlótól, termé -
sze tesen nemcsak a tudós tanár alakját idézem ma -
gam elé, hanem a személyes jóbarátét is. Ahogy
bevezetőmben kifejtettem, mindig közelről fi-
gyel hettem barátom tudományos és egyetemi
mun káját, és az elsők között vehettem kézbe sű rűn
megjelenő könyveit. Ezek a könyvek: irodalom-
történeti monográfiák, például Kosztolányi De-
zsőről, Sík Sándorról és másokról, illetve irodalmi
esszé- és tanulmánygyűjtemények most már egy
igen gazdag tudósi és írói pálya örökségét jelentik.
Midőn elbúcsúzom Rónay Lászlótól, arra gondo-
lok, hogy ez a búcsú nem lehet végleges: könyvei
velem maradnak ezután is, nem egyszer fogom
kezembe venni őket, és mindig tanulsággal idéz-
hetem fel gondolataikat, nemcsak a magam, hanem
mások számára is.

POMOGÁTS BÉLA

CERUZASOROK 
RÓNAY LÁSZLÓRÓL

Májusban, a tavaszi félév végén felhívott tele fo -
non. — Most mentek el a gyerekek. (Az utóbbi év -
tizedekben a hallgatókat már gyerekeknek nevez -
tük, unokáink idősebbek voltak.) — Befejezem,
kész, többet nem tanítok, ez volt az utolsó órám.
— Ne hülyéskedj — válaszoltam nevetve — is-
mer lek, nem mondod komolyan. Hát, komolyan
mondta…

�

Van, aki birtokot, házat, villát, bankszámlát,
rész vé nyeket örököl, ő két dolgot örökölt édes -
apjától. Örökölte a huszadik század magyar iro-
dal mát. Ebbe beleszületett. És örökölte azt a
szel lemiséget, amit két, egymással ritkán szinonim
szóval lehet megnevezni, örökölte a katolikus hu-
manizmust. Ezt folytatta. Az eszközeit, mondhat -
nám, a fegyvereit aztán már maga készítette. Két
győzedelmes fegyvere volt, a derű és a kedvesség.
Szándékosan nem a szeretet szót használom, a
szeretet lehet szigorú és lehet kemény. (Elemiben
az a tanár szeretett legjobban, aki néha jól meg -
po fozott.) Laci örökké derűs volt, és az élet min -
den pillanatában, minden találkozásunk, minden
beszélgetésünk alkalmával, minden mondatában
volt valami alkati kedvesség. Ez nem előre
megtanult viselkedésformából fakadt, hanem a
lényéből.

Persze szenvedélyes is volt. Volt egy szenvedé -
lye. A tanítás, mondanám, de nem mondom, mert
ez nem a tanári értelemben vett tanítás volt, ha-
nem inkább a „gyerekek-közt-levés” és a „derűs-
kedvességgel-segítés” szenvedélye. A gyere kek,
a hallgatók pedig megértették, és ami több,
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megérezték ezt a feléjük áramló fluidumot. És
rajongtak érte. Már hosszú évek óta nem tudott
bemenni az egyetemre, a szervezete fokozatosan
és egyre alattomosabb módon hagyta cserben. A
hallgatók vándoroltak fel hozzá a Mandula utcá -
ba, a könyvespolcok és a hanglemezek között, a
dolgozószobában folytatódtak és folytak az órák.

A tudós irodalomtörténész? Könnyebb lenne
felsorolni, kiről, miről nem írt, mint felsorolni
könyveit, tanulmányait. Közülük jó párról írtam
kisebb-nagyobb ismertetést az évtizedek során
újságokba, folyóiratokba, idén ezeket összegyűj -
töttem, és egybefűzve beletettem új kötetembe,
mely mostanában jelenik meg. Irodalomtörténet de-
rűvel — ezt a címet adtam neki. Mert azt a ren ge -
teg tüchtig, filológiailag pontos, végiggondolt és
alaposan kidolgozott tanulmányt ugyanaz a de -
rű járja át, mint ami belőle is áramlott. A leg szá -
razabb, legelszántabban tárgyilagosságra törekvő
író sem tud mást adni, mint önmagát, tulaj don -
kép pen nem létezik objektivitás, csak objektivi -
tás keresés van. Néha a tárgyilagosság igézetében
próbálunk kilépni önmagunkból, de hamar be-
látjuk, lehetetlen. Laci nem is próbálkozott vele,
őszinteségének ez volt a záloga.

A „derűs irodalomtörténet” lényegét nem az
tette, hogy anekdotákkal szakította volna meg
gondolatmeneteit, tréfás történeteket szőtt volna
a tudományos értékű szövegekbe. Hanem az,
hogy a rerum concordia discors „kellős közepén”,
ahogy Nietzsche írja, mindig a concordiát vette
észre, emelte ki, és írta meg életpályákat, műveket
elemezve. Sokszor haragudtam rá ezért. Hara-
gudtam, hogy miért nem haragszik. Szabó Dezső -
ről szóló utolsó könyvét, amelynek bemutatójára
már annak a hétnek a végén került sor, amely nek
első napjaiban elhunyt, ezt a könyvét úgy dedi-
kálta a nyáron, hogy „az édes Juditnak (a felesé-
gem) és a zordon Zoltánnak”. Igen, én zordon
voltam, és most már alighanem az is maradok, az
ő derűs, egyetértést kereső írásai mellett.

De egy valamiben (persze sok mindenben)
egyetértettünk. A scientista társadalomtudományi
áramlatok uralmának évtizedeiben nem adtuk fel
az irodalomtörténet-írás szubjektív emberköze-
liségének elvét. Hittük és vallottuk, hogy az iro-
dalomtörténet-írásnak, ha életben akar maradni,
abba kell hagynia a természettudományokkal való
versenyfutást, és vissza (vissza? előre!) kell for-
dul nia a természetes irodalomolvasás lelki szabad -
ságához. Hittük és vallottuk, hogy az eleven iro-
dalom szívdobogásának közelében végezzük
munkánkat, nem pedig egy elzárt laboratórium
lombikjai és mérőeszközei között élünk. Nem
vegyészek vagyunk és nem képletekkel dolgozó
matematikusok, bíznunk kell abban, hogy képal -
kotó diagnosztikai gépezetek nélkül is képet tu -
dunk alkotni irodalmi művek segítségével va -

lamiről. A társadalom életéről és lelkéről. Inkább
íróféle emberek vagyunk.

�

Laci már régen kilépett a filologizáló értelemben
vett irodalomtörténet szűk falai közül. Már hét-
száz oldalas Márai-monográfiája is írói teljesít -
mény volt, a maga filológiai akríbiájával együtt
és annak ellenére. De nem csak az irodalomról írt.
Nemcsak a Nyugat harmadik nemzedékének
össze állítását ismerte (amit ő tárt fel elsőként Az
Ezüstkor nemzedéke című első könyvében1967-ben),
hanem a Fradi összeállítását is ismerte évtizedekre
visszamenőleg. Mert nem csak az irodalmat kap -
ta apai örökségül. „Félévszázad telt el azóta, hogy
apám kézen fogott és kivitt a rogyadozó Üllői úti
Fradi pályára” — kezdte Fradi szívvel című és re -
mek humorú önéleti kötetét. Magyar–latin szakos
egyetemista korában még az is felötlött benne,
hogy valamilyen sport témából fog disszertálni.
Illett is volna a szakpárjához, az ókorban a test -
kul túra a kultúra integráns része volt. Amíg te -
hette, kijárt meccsekre, de később is, a legutolsó
időkig pontosan tudta a játékosok és edzők ne -
vét, figyelte a változásokat, és örült a zöld-fehé-
rek sikereinek. Aztán a futball mellett belépett
életébe a zene. Ez nemcsak a zöld gyeppel vete -
ke  dett szívében, hanem az irodalommal is. Neki
volt (volt? van, az még áll) a legnagyobb hang-
lemez gyűjteménye, amit valaha láttam, pedig pél -
dául Sőtér Istvánnak is nagyon nagy volt. A világ-
és magyar irodalom sok ezer könyvének szomszéd -
ságában ott tornyosodtak a Mandula utcában a
zeneirodalom remekei, egy-egy mű szinte minden
jelentős felvételével. A duplumokból bőven aján-
dékozott nekem is.

És Judit, Ágnes, Kriszta, Tamás? Judit távolabbi
családját még az én szüleim ismeretségi köréből
ismerem, a három „gyerek” pedig együtt nőtt fel
az én két fiammal. És az unokák? Imént említett
fradis önéleti kötete előtt két évvel — mert azért
van fontossági sorrend — jelent meg a Kalandozá -
sok unokáimmal című könyve. A szívügy, ahogy
nevezi az előszóban. Rövid kis írásokból áll. Meg -
pró bálom a kötet befejező írását idemásolni, és ev-
vel fejezem be ezt az emlékezést. Lefelé Juhász Gyu-
lával, ez a címe.

„Kettecskén andalgunk Katával. Ő vigyáz, ne -
hogy fölösleges sietségre késztessen. Én nyögve
bandukolok a nyomában. Néha letép egy-egy
virágot. Aggódom, hátha védettek. Tél végén már
nem láttam hóvirágot, a tilalmi listán szerepelt.
(Hogy eddig miként nőtt leszedése után, föl nem
foghatom.)

— Mit motyogsz, nagypapa?
— Eszembe jutott egy vers kezdete.
— Mondd hangosan!
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— Figyelj:
Lassan megyünk a völgybe lefele,
Hull ránk a nyári áldás levele,
Ma nyári zöld, holnap őszi arany,
A csúcsokon a tél barnája van.
Lassan megyünk a völgybe lefele.

— Szép. Ki írta?
— Juhász Gyulának hívták a költőt.
— Tudsz még idézni belőle?
— Nem emlékszem pontosan.
— De azért próbáld meg.
— S amíg megyünk a völgybe lefele,

Ne fájjon, hogy eltűnünk bele
S a magas csúcsok ormain talán
Más vándorokat ragyog be a láng,
Amíg megyünk a völgybe lefele.

— Ez is tetszik — beleszagol az alkalmi cso-
korba —, de egy kicsit szomorú.

— Juhász Gyula ritkán írt vidám verset.
— Miért?
— Magányos, lelkibeteg ember volt. Sokszor

gondolt a halálra.
— Ebben a versben is?
— Igen. Emlékszel, mi szerepel benne

legtöbbször?
— Az, hogy megyünk lefelé a völgybe. Mint

mi ketten.
— Tudod, az emberek nagy része fölér a csúcs-

 ra. Egy ideig ott vannak. Aztán megindulnak
lefelé. Mint a nagypapa.

— Öregszenek?
— Igen. Öregszünk, betegeskedünk, egyre

távolodnak tőlünk a dolgok, azok is, amelyeket
eddig könnyen elértünk.

— Azért nyögsz akkorákat, ha leemelsz egy
lemezt a polc tetejéről?

— Azért.
Kata emészti a hallottakat. Üldözni kezd egy

lepkét, amely csalafinta módon kelleti magát. Az-
tán visszajön, megfogja a kezem, mintha lépkedni
segítene.

— Most, ugye, könnyebb?
— Ha segítesz, mindig könnyebb.
Erősebben szorítja ujjaimat.
— De, ugye, még soká tart, amíg leérsz a völgy -

be? Amíg egészen leérsz…
— Nem rajtam múlik. Majd eldönti a Jóisten.
— Menjünk lassabban!
Lépdelünk. Ami nekem lefelé, neki föl. Szorít-

szorít, hátha még vele tarthatok a csúcsok felé!”

KENYERES ZOLTÁN

A PLATONIKUS LACIKA

Mindenkinek, aki szeretne róla megemlékezni, ala-
 posan föladta a leckét maga az elhunyt, Rónay
László, azzal, hogy a temetése utáni hétvégén meg -

jelent Szép Szó-számban újra közölték két régebbi
írását. Hogyan lehet ezután róla, a múlt kedden el-
temetettről szorongás nélkül írni, ha már ő maga
e két cikk egyikében, amelyet közel két évvel ez-
előtt írt, arról elmélkedik, hogy hogyan is hat rá a
Farkasréti temető, már akkor is, ha csak arra sétál,
de különösen akkor, ha felkeresi szülei ottani sír -
ját?! Ráadásul még be is illesztett ezen cikkébe egy,
a tárgyhoz illő költeményt. Egy olyan írótól, aki-
nek egy kétszer is újrabővített monográfiát, vala -
mint egy külön tanulmánykötetet is szentelt. Mint
írja: „Talán nem véletlen, hogy órámra készülődve
Má rai Sándor Farkasrét című verse került a kezem
ügyé be.” Talán az sem véletlen, hogy olyan kifeje -
zést használt, amely kétértelmű: „órámra készülve”
jelentheti azt is, hogy valaki egy halottak napja körül
tartandó egyetemi órára szedi össze a témába vágó
idézetanyagot, meg azt is, hogy a saját eljövendő
halálára gondol vagy készül.

Hat hónapja halt meg. Már dátum. Néha
Péntek délben felijedek, kinézek
az ablakon és leteszem a villát —
a ködöt nézem, vagy a napsütést,
a percet érzem. Ekkor halt meg, ekkor,
Óriási nagy már, ős, pogány. A mondák
nagysága nőtt belőle. Tárgyak élnek
Szobámban — szemüvege, sétabotja —
Egy képeslap. Abbáziába írta
Tavaly ilyenkor, szálkás, nagy betűkkel
„Kedves fiam, — írta — sétálj, pihenj.”
Most ő „pihen”. Nem értem. Néha várom,
Tán felhív interurbán. Int, vigasztal,
Szól valamit. No szólj, apám! Már érted?
Megtudtad? Szólj, üzend meg! Én nem értem.
A sírját „rendbehozták”. A keresztet
madár szállja meg néha, a virágok
ápoltak. Merre van most? Oly magányos
Emléke is. De néha, éjjel, utcán
Meg kell állnom, lassabban járok, érzem
Itt megy mellettem, öregen s nehézkes
Lépéssel. Körülnézek. S egy levél
Érkezik néha, sápadtan nyitom föl
Kézírását sejtem meg a papíron —
Hol vagy apám? Egy szót még, hadd köszönjek!
(„Neves” voltam már, pökhendi, szeszélyes,
S még így köszöntem: „Kezét csókolom.”)
Hová címezzem ezt a halk vonítást?
A semmibe? Farkasrétre? Hová?

Persze egy filosz, aki egy halhatatlan íróról ír
vagy a róla szóló órához gyűjt anyagot, folya-
matosan gondolkozik saját életéről és haláláról is,
különben nem érdekelné az egész. Rónay László,
akit mindenki csak Lacikának hívott, az Irodalom -
tudományi Intézetben is, ahol én mintegy húsz
évig együtt dolgoztam vele, természetesen akár
Sík Sándorról írt, akár Prohászka Ottokárról, akár
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Babitsról, akár a magyar kultúra katolikus rene -
szánszáról, mindig magától értetődően életet és
irodalmat azon módon markolt össze, ahogyan
ezt édesapjától, illetve a Rónay György által is köz -
vetített keresztény művelődésben felnőve meg -
ta nulta. Nézzük például, hogy mit ír Rónay, az
atya, a talentumok példabeszédéről: „Sokféle ér -
tel me lehet egy példabeszédnek. Gazdálkodjál jól
a talentumaiddal: — ennek ez az egyik értelme.
De van egy rejtettebb is, amelyik azt példázza,
hogy »az Emberfia abban az órában jön el, ami-
kor nem is gondoljátok«, és hogy Isten országa
nem »hamarosan« jön el, hanem »azon a napon,
amikor nem várják, és abban az órában, amikor
nem sejtik«, vagyis nem a példabeszéd »szolgái -
nak« számítása, hanem az Úr számítása szerint
s a szolgák és intézők dolga nem a számítgatás
arról, hogy mikor valósul meg az Ország, hanem
a virrasztás és a kamatoztatás, számítgatások nél -
kül mindaddig, amíg a gazda királyként vissza
nem tér, elszámoltatni.”1

Az első perctől kezdve, amikor is bemutatkoz -
tam, mosolygósan fogadott, és attól kezdve úgy
beszélt velem, minthogyha ezer év óta ismernénk
egymást. Hozok egy példát: később egyszer,
ami kor bent ültem a Vigilia szerkesztő bizottságá -
ban, ahol természetesen ő is ott volt, megkért,
hogy menjek át hozzá már az Új Ember szerkesz -
tő sé gébe, mert készül éppen egy irodalmi össze -
állítás a húsvéti ünnepi számba, és írjak már oda
valamit. Hiába szabadkoztam, hogy ki vagyok én,
hogy jövök én ehhez, leültetett, adott egy kis író -
gépet, és mondta, hogy fél óra múlva visszajön.
Fél óra múlva kész voltam a cikkel, mert eszem-
be jutott egy gyermekkori feltámadási körmenet,
ahol ministráltam. Tulajdonképpen így is édes -
atyja előzékenységét és kedvességét folytatta, mert
egyszer régebben, 1978 körül, mikor szerkesztet -
tem Faludi Ferenc műveiből egy válogatást a Ma -
gyar Tallózóba, akkor Rónay Györgyöt kértem
meg régi barátja, Sőtér István közvetítésével, hogy
szíveskedjék a kötethez előszót írni. Egy-két nap
múlva hozta az intézetbe.

Lacikát persze nem mindenki szerette, de ő
azo kat is szerette, akik utálták, fúrták, és próbálták
ellehetetleníteni. Politikai okokból, természetesen,
mert elviselhetetlennek tartották időnként, hogy
Sőtér és Klaniczay különböző gyanús klerikális
ele meket bújtatnak az intézetben, és így aláássák
a szocializmus szépen vastagodó alapjait. Lacika
csak mosolygott, és csak azért is folytatta tovább
ak namunkáját a Sóska helyettes, majd Béládi Mik -
lós halála után főszerkesztőjeként, illetve Pomo -
gáts Bélával és Béládival még odáig is elvetemed -
tek, hogy az emigráció magyar irodalmáról ők
írták az első könyvet.

Rónay Lacikát ugyanis, bármilyen furcsa, nem
érdekelte soha semmiféle előítélet, lett légyen az

akár jobboldali, akár baloldali. Hadd hozzak
pél dát éppen a napokban megjelent utolsó köny -
vé ből, amely egy olyan íróról szól, akit mindkét
oldal tudott hevesen magasztalni és még heve-
sebben gyűlölni, azaz Szabó Dezsőről. (Jellemző
in tézetünkre, hogy miközben ezt az írót hivata-
losan lefasisztázták, az intézet bibliográfiai osz -
tályán állott egy szobra. Később ezt el is lopták.)
A könyv címe: Közelítések Szabó Dezsőhöz. Jó cím,
mert érzékelteti, hogy nem olyan egyszerű a re -
cep ció oldaláról közelíteni és így mondani róla
újat és igazat. Ez a könyve is, mint annyi más, tele
van galambepéjű megjegyzésekkel, mert a szocia -
lizmus azért benne is csak kitermelte a maga bel-
ső elválasztású ellensavait. Például amikor a
Meg ered az eső című regényt elemzi, természetesen
sort kerít a regényben szereplő gimnáziumi tan -
kör let bemutatására is. „Igazgatóját Benkő Lajos
»hüllőnek« nevezi, s az a valóságban is. Gyáva,
alkalmazkodó, óvakodik bármiben állást foglal-
ni, szabadjára hagyja a vitákat, amelyek mind job-
ban osztják meg a tanárokat. Van spiclije is, aki
minden reggel beül az irodába, s elmondja a friss
híreket. (Ez egyébként a legtöbb hivatásban má -
ig élő szokás.)”2 A könyv nemcsak világnézetileg
vagy eszmeileg szolgáltat igazságot az írónak ott,
ahol ő már régen megérdemelte volna, különösen
Nagy Péter ellenirányú monográfiája után, hanem
elsősorban stílusáról mutatja ki, hogy a korábban
sokszor igazságtalanul patetikus, üresen csatto-
gó deklamálásnak tekintett szöveg tulajdonkép -
pen mély biblikus ihlettel összefüggő, poétikailag
a zsoltárokra emlékeztető prózavers. (Ezt a Segít -
ség! című regény elemzésekor írja le, ahol szintén
nem tudja megállni, hogy igazat mondjon, és ezért
megemlíti, hogy Szabó Dezső az utókorban élő
ké pének eltorzításához nagymértékben hozzájá -
rult Kosztolányi Neroja is; itt beszúrva megállapít -
ja, hogy egyébként ehhez úgy írt Thomas Mann
előszót, hogy a könyvet el sem olvasta.)

Ha végtelen hosszú bibliográfiáját végigolvas -
suk, illetve próbálunk ennek alapján kiválogatni fő
irányokat, akkor azt lehet látni, hogy ez jóformán
lehetetlen, ugyanis, noha irodalomtörténész volt,
de abból a ritka fajtából, amelyik nem hajlandó cso-
portokat vagy iskolákat összemesterked ni az át te -
kintés kedvéért, és mindig csak maga a szöveg és
annak abszolút értéke alapján ítél meg egy-egy mű -
vet vagy egy-egy írót. Hadd hozzak er re is egy pél -
dát. Egyszer bevittem a Vigilia szer kesz tőségébe egy
Krasznahorkai-novellát (Az Es co rial ban elmaradt egy
vacsora), nagy lelkesen ajánlottam, és mindenkinek
szétosztottam, hogy döntsenek. Nem nagyon tet -
szett senkinek, kivéve Lacikát, aki szívósan és moso -
lyogva meggyőzött mindenkit arról, hogy ennek
közlését bizony nem mulaszthatja el a lap! És láttam
rajta, hogy ráadásul nem az én kedvemért teszi, ha-
nem tényleg tetszett neki a szöveg.
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Találtam a múltkor egy honlapot, ahol az ELTE
hallgatói kinyilváníthatták véleményüket taná -
raikról. Meg kell mondanom, hogy senki olyan
dicshimnuszt nem kapott, mint Lacika. Látszott,
hogy még az is szerette, aki nem szeretett olvasni.
Talán lehet, hogy igaza volt Platónnak, aki az írást
az élőszóhoz képest már hanyatlásnak tekintette.

Persze ezt Platón is írásban tette.

SZÖRÉNYI LÁSZLÓ

1Rónay György: Hit és humanizmus. Ecclesia, Buda-
pest, 1979, 207.

2Rónay László: Közelítések Szabó Dezsőhöz. Hunga ro -
vox, Budapest, 2018, 86.

SZOMORÚ KÖNYVBEMUTATÓ

Szeptember 20-ára fájdalmasan szomorú könyv -
be mutatóra hívott a Hungarovox Kiadó. Ezen a
napon három könyvet kívánt az olvasók figyel-
mé be ajánlani: Rónay László Közelítések Szabó De-
zsőhöz című opusát, Ballai László Bottyán János sza -
badságharca című kötetét és Farkas Judit Csernák
Árpáddal készített beszélgetőkönyvét, a Titokzatos
áramlás örökösét.

Rónay László munkáját már ismertük.
A megállás nélkül, folyamatosan dolgozó iroda -

lomtörténész, kritikus, szerkesztő, egyetemi ta nár,
a 2018. év tavaszi félévének utolsó napjáig ta nító
professzor emeritus monográfiát írt az Ezüst kor
nemzedékéről, Thurzó Gáborról, Kosztolányi De-
 zső ről, Tersánszky Józsi Jenőről, Képes Gézáról,
Tamás Menyhértről, Sík Sándorról, Mécs Lászlóról;
elsőként írt Márai Sándorról, összeállította A kato -
li kus költők antológiáját, megírta A magyar katolikus
egy ház története 1939-ben című alapművét. Közre -
adott esszé- és tanulmányköteteket, önéletrajzi
fel jegyzéseket. 1967 és 2018 között megjelent öt ven -
hat könyve után az ötvenhetedik, a Közelítések Szabó
Dezsőhöz című munka hősválasztásában, szerkezeté -
ben, felépítésében meglepetés volt.

Rónay László korábban ugyanis az irodalom ból
kitaszított, de lélekben hozzá közelálló szerzőkkel
és törekvésekkel foglalkozott. Volt, akit a feledés pe -
reméről húzott vissza. Kosztolányiról — Heller Ág -
nes: Az erkölcsi normák fölbomlása. Kosztolányi Dezső
című, 1957-ben megjelent kiátkozó könyve után, a
szó ba jöhető szerzők gyéren publikált, részproblé -
má kat megpendítő cikkeivel egy időben — az 1970-
es évek elején monográfiát írt (a könyv végül 1977-
ben jelent meg). 1982-ben, jegyezte föl, kezdte el
„rendszeresen olvasni” a „kirekesztett” Márait.
A róla szóló első könyve kéziratával 1988-ban lett
kész. Kijuttatta a gépiratot a San Diegóban élő író -
nak, akinek — írta — „nem volt rosszalló meg jegy -
zése” a munkáról. Márai halála után a Magyaror -
szág ra érkezett kéziratokat és leveleket felhasználva,

a kiteljesített változat 2017 karácsonyára jelent meg
771 oldalon. A katolikus irodalomszemlélet 1890 és
1920 közötti változását dokumentáló írásokat szö -
veggyűjteményben, monográfiákban, tanulmá -
nyok ban mutatta föl. Ezekben a munkákban nem -
csak az 1948 után indexre került alkotásokat és
író kat hozta vissza a kirekesztő feledésből, de
meg írta azokat az összefoglalásokat is, amelyek
nem készültek el a két világháború közti korszak -
ban. Megértő, befogadó, polémiára kész katolikus
szerzőként sohasem a távolságot, mindig a lehetsé -
ges kapcsolódási pontokat kereste.

Mindezekre gondolva indultunk el a könyvbe -
mu tatóra. És természetesen gondoltunk Szabó De-
zsőre is. Az öntörvényű személyiségre, a gondol-
kodását és a véleményét folyamatosan módosító,
környezetével és a világgal mindig kíméletlen íróra,
a két világháború közötti korszak gondolat-vezé -
ré re és szerepértelmezésére. Az önmaga mitológiá -
ját megteremtő és folyamatosan építő emberre, aki
(Veres András szavaival szólva) „a vérségi és
kul turális alapon összeforrt magyar faj önmagát
megváltó forradalmá”-nak akart irányt szabó ve -
zé re lenni 1918–1919-ben, 1919 őszétől, aztán az
1920-as, 1930-as évek fordulóján. Prófétája akart
lenni a korszaknak. Előbb kiátkozta a magyar faj
ellenségének tekintett zsidókat, a megnyomorító
kapitalizmust, aztán elvetve az antiszemitizmust,
a népet akarta felemelni, a magyar demokráciát
akarta „megteremteni”, „a munka kizsákmányo -
lá sának megszüntetésé”-t kívánta.

És felidéztük magunknak Szabó Dezső személyi -
ségét is. Soha nem kételkedett önmagában és mű -
vei értékében. Az elsodort falu második kiadásának
előszavában, 1919 szeptemberében mély meggyő -
ző dés sel hasonlította művét Homérosz eposzaihoz,
s szavakba foglalta: a magyar irodalom az ő regé -
nyé vel lépett be a világirodalomba. Nem próbált
megérteni senkit és semmit. Egyformán nekiment
Tisza Istvánnak, Pintér Jenőnek, Horváth Jánosnak,
Tamási Áronnak és Babitsnak. 1943. október 18-án
az Életeim elé írt beköszöntőben a maga szellemi
szuverenitásának mindenhatóságát hangoztatta.

Rónay László mentalitásában, gondolkodásában
semmi nem volt Szabó Dezső személyiségéből. Az
életről, a hitről, a világról, az irodalomról vallott fel-
fogása nem vett kanyarokat. Hű maradt önma -
gához. Szeretet és megértésre törekvés vezérelte.
Szerette a könyveket. Csendes derűvel szemlélte az
irodalomtudományban gyors egymás után alakuló
szövegelemző irányzatok térhódítását. Nem reagált
arra a gyakorlatra, amelyik interpretációs irányzatok
fogalomrendszerébe akarta bepréselni a műveket,
s a fogalomrendszert többre tartotta, mint magát
a művet. Nem tekintette a műalkotást zárt és kü -
lön entitásnak. Változatlanul azt gondolta, az iro-
dal mi szövegnek nagyon bonyolult és áttételes
kapcsolata van a megélt emberi élettel, még akár
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úgy is, hogy a szerző teremt egy alakot, köré egy
történetet, a szöveg szereplőit megkonstruált hely-
zetben cselekedteti, s a mű megjelenésekor kiderül,
amint ez Rónay György Esti gyors című regénye ese-
tében történt, hogy az elgondolt emberi sors meg -
tör tént a valóságban is.

Szeretet és megértésre törekvés vezette ötven -
he tedik könyvének megírásában is. Négy regényt
és egy novellát vont be az értelmezésbe, Az elsodort
falut állítva a középpontba, mégpedig úgy, hogy a
könyv második felében közreadta Schöpflin Ala-
dár 1937-ben, Szerb Antal 1935-ben, Várkonyi Nán -
dor 1942-ben, Nemeskürty István 1993-ban készült
irodalomtörténetéből a Szabó Dezsőről szóló ré -
szeket és Veres András Szabó Dezső újraértékelése cí -
mű, a Jelenkor 2013. januári számában megjelent
tanulmányát.

A vendégszövegek közzététele és a cím első sza -
va, a „Közelítések” különös interakciót teremt. Azt
sugalmazza, nincs végső és egyetlen olvasat, van -
nak olvasatok, amelyeket meghatároz a tanulmány-
vagy könyvíró szituáltsága, a gondolkodástörténeti
aura, amelyik körülveszi, meghatározóak korábbi
olvasmányai, értékorientációja, céltételezése. Ta -
nul ságul szolgálnak erre a megidézett szerzők.
Schöpf lin 1937-ben Az elsodort falut egy lángész
és egy dilet táns közös művének nevezte, „papír -
ízű feje ze tek”-kel és egy „nagy író tollára méltó
részekkel”. Szerb Antal 1935-ben arról írt, hogy a
szer ző „összhangzásba hozta az aktuális magyar
érzésvilágot az akkor Európa-szerte korszerű mű -
vészi formákkal”, miközben „az érzelmi (…) beállí -
tottságú fiatalság” prófétájának tekintette az anti-
szemitizmus révén „népszerűvé” lett írót. Várkonyi
Nándor 1942-ben Szabó Dezső társadalomtörténeti
várakozásai felől szemlélte a szerzőt. A Nagy Há-
ború előtti időkben vélte felfedezni vezérelvét, „a
magyar fajnak dühös, mindig védelmező és mindig
támadó szereteté”-t, új honfoglalásra készítve elő
a nemzetet, melyet sem a vörös, sem a fehér forrada -
lom nem valósított meg, melyet végül a „paraszt
szocializmus”-tól várt, nem számolva azzal, hogy
„a sovén kizárólagosság” semmiképpen nem jelent -
het alapot a nemzet sorsának jobbá tételére. Nemes -
kürty István 1993-ban német- és zsidóellenesnek
mond ta a szerzőt. Veres András az ideológus Sza -
bó Dezsőről írva az 1912 körül kialakult, majd a há-
ború alatt kikristályosodott, aztán véglegessé for-
málódott nézeteit értelmezte. Rendpártiságát, a
szabadverseny- és az individualizmus-ellenességét,
a rendpártiságból kialakult radikalizmusát, a „ma -
gyar faj” önmagát megváltó forradalmának szüksé -
gességbe vetett hitét, 1928 után a csalódásokban
megélt „keresztény kurzus” elutasítását.

Rónay László a vendégszövegekkel nemcsak tá -
gította az értelmezés körét, de fel is mentette ma -
gát attól, hogy a jelzéseken kívül részletesen kelljen
ír nia mindezekről a problémákról. A számára
ked ves megközelítési módot választhatta. A szöveg
„szoros olvasásá”-val, a lehető legkevesebb jegy-
zet tel, a legfrissebb művek számbavételével magá -
ról a műről írt. A valóságban megtapasztalt ténye -
ket, például lelkész testvérének a vonásait is viselő
Farcády tiszteletes sorsrontását, Ady életvitelének
megjelenését beleszőve a szintén „Muszáj Herku-
les” Farkas Miklós sorsába. Mindezt kiegészítette
az értelmiség szerepvállalására vonatkozó, majd
Németh László műveiben visszatérő gondolattal,
a falusiak sorsának felvállalásával, a kis közösségek
értékeinek átmentésével.

Szeptember 20-án szomorú szívvel és belső szo -
rongással szálltunk a metróba feleségemmel. Ek-
kor már alig váltottunk szót. Barátunkra gondol-
tunk, Rónay Lászlóra, akinek szelleme, tudtuk, ott
lesz velünk. Sejtettük, hogy Judit és gyermekeik
nem jönnek el erre az alkalomra. Amikor befor-
dultunk a Rátkai Klub utcájába, majdnem egy szer-
re mondtuk, milyen kár, hogy nem csak a Közelítések
Szabó Dezsőhöz című könyvről esik szó!

Feleslegesen gondoltunk erre! A könyvbemu -
tatót, ahol a kiadott program szerint mindhárom
könyvnek volt hivatalos méltatója, aztán a szerzők
kaptak szót, Kaiser László költő, író, szerkesztő, a
kiadó vezetője nyitotta meg. Megrendült hangon
emlékezett Rónay Lászlóra. Az egyik legnagyobb
irodalomtörténész volt, mondta, széles érdeklődésű,
a világot befogadó tudós, aki úgy tudott írni,
mint Szerb Antal és Benedek Marcell, minden mun -
ká ját tudás, mélység, empátia, érdekesség, olvas -
hatóság jellemzett. Méltatta kivételes kedvességét,
a belőle sugárzó harmóniát. Azon kevés emberek
egyike volt, zárta szavait, akivel szemben senkinek
nem lehettek rossz érzései. Csernák Árpád író, szí -
nész, a Búvópatak főszerkesztője, a vele készült be -
szélgetőkönyv hőseként utoljára kapott szót. Nem
a saját könyvéről beszélt, hanem Rónay Lászlóról.
Nem ismerte személyesen, mondta, mégis megren -
dítette a halála. Nem kell személyes találkozás ah-
hoz, hogy mély és igaz szellemi kapcsolat vagy akár
barátság alakuljon ki két ember között. Az ember
nem tudja racionálisan irányítani érzelmeit, s
maga is csodálkozik, milyen mélységesen meg -
rendíti valakinek a halála, akit nem is ismert.

Mi ismertük őt!

SIPOS LAJOS
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