
Nemcsak újabb, régebbi irodalmunkban is vannak lazább sorozatosságú versek az alap
képlet variánsainak nagy számával és gyakori szabálytörésekkel. A fenti, ilyen versnek az 
elemzése azt érezteti velünk, hogy Horváth János számára sem teljesen idegen a gondolatok 
és érzelmek mozdulatait a szkémák nagycbb fellazításával nyomon követő ritmuselv. 
A Tetemrehívás egyik sorát kétféleképpen kísérli.meg ritmikailag értelmezni. Érdekes a meg
jegyzése : „Hangoztatásban csekély a különbség köztük. De a beszéd természetes tagozódásának 
jobban megfelel a második.'" Figyelemreméltó még tanulmányának utolsó előtti mondata : 
"Szerette (Arany János) nem kötni magát képletekhez mereven, s élvezte a ritmusnak lelki 
mozdulatokkal is együtt lejtő szabad hullámzását." (101—102. kiem. tőlem) Nos, Vargyas is ezt 
figyeli és értékeli a versben. A különbség csak az, hogy Horváth János a sorozatosság ébren
tartása mellett, tehát bizonyos határon belül véli megengedhetőnek a ritmusnak ezt a tartalmat 
követő hullámzását, s elkorcsosult formájú vagy szabad versnek minősíti azt, amely már 
nem képes fenntartani a sorozatosság érzetét. Ellenkező oldalról elindulva, de végeredményben 
közelednek egymáshoz. Vargyas a nyelv, az értelem szerint tagozódó szabad szótagszámú 
ütemek, Horváth János pedig a kötött képletek felől közelíti meg a vers lelkét: mondani
valóját, érzéstartalmát. így egyikőjük számára sem idegen a versformák funkcionális szerepének 
szemlélete. 

A ritmus és általában a versforma esztétikai funkciójának a problémája — jóval a kül
földi, szovjet és francia ilyen irányú kezdeményezések után —• Vargyas művének és kívüle 
Bóka László A szép magyar vers c. füzetének21 megjelenése óta szinte a levegőben van.22 

Érthető, hisz Vargyas ritmuselmélete az értelmi és a formai tagozódás párhuzamosságára, 
majdnem azonosságára épül fel. Vargyas nem vonta le elméletéből az ilyen vonatkozású 
konzekvenciákat, — bár sok értékes verstani-esztétikai elemzést olvashatunk könyvében —• 
természetesen tehát művének bjrálói (Elekfi, Gáldi) és a vita felszólalói (Gáldi és főképpen 
Bóka) tették meg ezt. 

Ma már nem vitás, hogy verselméletünk és verstani vizsgálódásaink útja csak ebbe » 
az irányba vezethet. Hcrváth János, bár a funkcionális versforma-szemlélet szükséges
ségének elméleti megfogalmazását egyhelyütt sem adja, gyakorlatilag nem egy példát szolgáltat 
erre is. Gondoljunk csak a Petőfi-monográfia felejthetetlen szépségű, a tartalom és a forma 
egységének alapján végzett verstani elemzéseire (pl. Mily szép a világ, Lennék én folyóvíz, 
Egy gondolat bánt engemet verstani analízisei a 285—288., 111. 374—377. 1-on) vagy a Szép 
napkeletnek, c. Petőfi-vers néhány sorának művészi szépségű verstanesztétikai értelmezésére 
a Magyar ritmus, jövevény versidom c. tanulmányban (103.1.). Ilyen jellegű részletek és utalások 
nem hiányoznak a WK.-ből sem. Különösen utolsó fejezete bővelkedik bennük : pl. a hang
súly és iktus találkozása a jambusi szótagmérésű versekben, mely többnyire a mondanivaló 
nyomósítását is szolgálja („És mégis, mégis /áradozni kell", „És /olyton, /olyvást ordított 
a vész", „Kik élünk, /arunk, busán, szd/lanul"), azután a közvetlenül egymás mellé eső hang
súlyok funkcionális szerepe (A föld megőszült", A. gép /orog, „És sir üvölt"), utalásai a sza
bálytörések esztétikai és eszmei jelentőségére, főképpen pedig Csokonai A magánossághoz 
c. versének mintaszerű elemzése. 

Horváth János verstani munkássága ezen a téren is útbaigazít és további vizsgáló
dásokra ösztönöz. 

Péczely László 

SŐTÉR ISTVÁN : ROMANTIKA ÉS REALIZMUS 
Válogatott irodalmi tanulmányok. Budapest, 1956. Szépirodalmi Könyvkiadó. 612 1. 

Tizenegy tanulmányt foglal magában Sőtér István könyve ; köztük csak egy van (az 
utolsó, Radnóti Miklós La Fontaine-fordításáról), amely — úgy érezzük — nem illeszkedik 
szervesen a kötet jól átgondolt egészébe ; talán jobban a helyén volna Sőtér István másik 
tanulmány-kötetében, a Világtájakban. A többi tíz, a romantika kezdeteinek és fontos kér
déseinek tisztázásától a romantika „hattyúdaláig", Krúdyig : megannyi lényeges mozzana
tokra tapintó, esetleges időszerűségében is általános érvényű eredményekre törekvő fejezete 
a tizenkilencedik század magyar irodalomtörténetének. A kor egységes rendező szempontja, 
mely következetesen végigvonul mind a tíz tanulmányon, a magyar romantika sajátos ter-

21Szoc. Nevelés Kiskönyvtára, 38. sz. 1952. 
22 Vö. főképpen GÁLDI L. idézett tanulmányait, Kiss F. többször említett tanulmányát. 

József A. ritmikájáról, újabban RÓNAY GY.: A felező tizenkettes Gyöngyösitől Csokonaiig, 
i t . 1957. 2. sz. stb. 
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meszeiéből következik : „Ebben a romantikában a nemzeti önállóság eszméje nyer kifejezést 
— írja SJtér István — mégpedig oly módon, hogy maga ez az eszme hol a nemesi alkotmány 
védésében, hol pedig az új, polgári Magyarország megteremtésének vágyában ölt testet". 
A csúcspont 1848/49 ; a tények és jelenségek szemléletének legfontosabb meghatározó elve 
pedig az, hogyan viszonylanak ehhez a csúcsponthoz : lendületesen feléje irányítják-e a 
haladást, mint Vörösmarty és Kölcsey, vagy már csak álomba oldódó emlékét őrzik-e, mint 
Krúdy. Élve ez nemcsak a szemléletnek, hanem az értékelésnek is ; tipikus példaként idézhet
jük erre a Jókai útja című tanulmány bevezetésének végső sorait : „Jókai életművében nagy
nak és maradandónak azt a törekvését érezzük, hogy 48-hoz hű maradjon ; ezt a törekvését 
annyi téma, annyi hő*s-alak, epizód, környezet és szenvedély leheli magából. Velük szemben 
azonban ott áll nem egy engedékenység, ingadozás is —nem egy gyanútlan ábránd és szemet-
húnyás a tények, a valóság mind sürgetőbb, mind nyugtalanítóbb kérdései fölött". 

Hogy ez így van, az aligha vitatható, nem is magával a tétellel kívánok vitába szállni, 
hanem a tétel bizonyításának, vagy illusztrálásának mikéntjével kapcsolatban szeretnék 
fölvetni egy-két gondolatot; mégpedig a Jókai-kérdésnek csupán ürügyén, s egyáltalán nem 
azzal a szándékkal, hogy Sőtér István Jókai-képét kétségbe vonjam. 

Hogy mit jelentett 48/49 politikailag, „a nemzeti önállóság eszméje" szempontjából: 
ez mindannyiunk előtt világos. De mit jelentett irodalmilag : az irodalom legsajátabb, a 
nemzeti élet egyeteméből természetesen ki nem szakítható, de azon belül mégiscsak saját 
természetű, saját jellegű területén? Ügy gondolom, a nemzeti élet haladó irányát a maga 
saját területén tükrözve, kifejezve elsősorban realista igényt— úgy, ahogyan az Petőfiben 
(a kötet egyik legszebb tanulmánya éppen erről szól), vagy Arany Toldijában megtestesül. 
Ahogy a készület korának adekvát költői kifejeződése Vörösmarty és Kölcsey romantikája 
volt; s ahogy a nemzeti törekvések fokozatos tartalmi konkrétizálódásával ez a romantika 
is fokról fokra „világosodott", tündéri-hősi kezdetei után — elsősorban 'Vörösmartyra gondo
lok — fokozatosan realizálódott és humanizálódott: úgy volt az elközelgő teljesedés, meg
valósítás korának saját költői nyelve-stílusa a Petőfi, Arany (és részben Tompa)-féle lírai
epikai realizmus. Jókai azonban — legalábbis én így látom —• bármennyire együtt haladt is 
egy ideig Petőfivel, a Petőfi-féle realizmust (s annak eszmei alapját, a Petőfi-féle demokra
tizmust) alapjában, lényegében sosem értette, helyesebben sosem 'élte; ha lelkesült is érte, 
az ő számára ez sokkal inkább csak szép, nemes, buzdító abstrakció maradt, mintsem olyan 
gyakorlati, konkrét valóság, mint Petőfinél; s ez aztán, sok mindent megvilágít pályája 
későbbi alakulásából. Én a prózaíró Jókait inkább Vörösmarty „kortársának" látom. Ilyes
féleképpen fejezhetném ki a dolgot : Jókait, aki valahol a Zalán egy kissé modernizált világá
ban (mondjuk az És mégis mozog a föld világában) érzi igazán elemében magát, kézenfogja 
egy rendkívül szuggesztív, sodró erejű egyéniség, mintegy karmaiba kapja egy nemzeti forra
dalom viharmadara s viszi, ragadja magával. Amíg húzza, addig Jókai, ha lépést nem is 
tud tartani vele, legalább követi (vagy próbálja követni, néha bizony el-elfúló lélegzettel). 
De mikor aztán elengedi a kezét (és amikor 49 után már nincs többé sürgető, vezető kéz): 
Jókai elmarad, egy fokkal hátra : egy Vörösmarty korába, a készülő nemzeti forradalom korába 
illő romantikus ő egy realista igényű, vagy legalábbis egy másfajta romantikát igénylő korban. 
Másfajta romantikát — mondom ; olyat, aminő Vajda Jánosé, aminő Arany első ballada-
korszakáé (erről néhány remek elemzést olvashatunk Só'tér István könyvében), aminő Madáché 
a maga nemében, s aminőnek mutatis mutandis Kemény regény-világának tragikus-zord 
romantikáját is látom. 

Természetesen tudom, nem kis részben Sőtér István alapos, imponáló anyagismeretű 
elemzéséből is, mennyire nemesi jellegű a Petőfi és 48 felé haladó romantika ; ebből a szem
pontból tekintve a két korszak közt éppen ez a döntő, a minőségi különbség : amaz, a Vörös-, 
martyé (hogy rövidség kedvéért egyetlen névvél jelöljem) nemesi, emez, a Petőfié pedig 
már népi (s éppen ezért realista). 49 után, a megváltozott körülmények és lehetőségek közt 
a Petőfi-örökségnek, 48 örökségének igazi képviselője — ahogy nemcsak költészetéből, hanem 
esztétikájából is következtethetni vélem — Arany János ; Jókai viszont — nos, Jókai mintha 
minden lelkes nemzeti érzése mellett is lényegében még Petőfi előtt tartana ; egy Petőfi halála 
utáni korban egy Petőfi előtti kor módján szövi álmait, és szövi be álmainak hősi alakjai 
közé magát Petőfit is. Ha irodalmunknak megadatott volna, hogy egy-egy nagy korszakának 
necsak a maga jellegzetes nagy költője legyen meg, hanem a maga nagy prózaírója is, Vörös
marty mellé Jókai illenék, olyasformán, ahogy Ady mellé Móricz illik. De 49 után — ismétlem, 
minden írói erénye elismerésével ugyan — Aén Jókait menthetetlenül anakronisztikusnak 
érzem, és nem tudom véletlennek tartani, hogy éppen a nemességnek, illetve a nemesség 
„jogutódjának" lett kedvelt (sőt a magyarok közül mondhatni egyetlen) írója. 

Bármilyen groteszk ötlet is : képzeljünk el egy Petőfi redimvust valamikor Jókai virág
korában. Körülnézve a korban, ugyan mit szólna Jókainak meg azokhoz a regényeihez is, 
arhelyekben az a maga hite szerint a legodaadóbb hűséggel ragaszkodott 48 hagyományához? 

/ • • ' . * ' • • 
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Nem több hitelt, illúziótlanabb realizmust, mélyebbre tapintó emberséget, bátrabb igazságot 
követelt volna tőle? S ki tudja, nem kérte volna-e számon rajta a maga nyers, őszinte módján 
a kitérést a reá váró föladat és hivatás elöl: azt, hogy-nem az lett, akinek lennie kellett volna 
(vagy legalábbis : aki lehetett volna): Petőfi realista regényíró-párja? Azt, hogy elmulasztott 
itéLszéket tartani mind önmaga, mind nemzete fölött? Legalább csak annyira bár, mint 
Gyulai tette a Régi udvarházban . . . -

Sőtér István abban a gondos áttekintésben, melyet a múlt század legfontosabb Jókai-
képeiről nyújt, megjegyzi, hogy Mikszáth „egészen figyelmen kívül hagyja Jókai nem meg
vetendő agitálását a rremzeti kapitalizmus, az ipar és kereskedelem fejlődése, a nemesség 
polgárosodása, az önálló nemzeti bank, stb. mellett" . . . De hol marad, s mily bátortalan és 
óvatos Jókai agitálása egy Vajda János szenvedélyes szatírájához képest! Ki tagadná, hogy 
lelkesedik a haladásért? De a haladás romantikus eszményképeit nem eleve elérhetetlenül 
szépeknek festette-e, s magát a haladást is nem problémátlannak-e, illetve olyan problémák
kal és küzdelmekkel teljesnek, amelyeknek megoldásához csupa életnagyságnál jóval nagyobb 
hérosz, csupa varázsszavú félisten kell? Mindezt azért, mert a par excellence realista (realista 
módszert igénylő) föladatnak e föladathoz nem illő romantikus írói magatartással közeledett 
s módszerrel látott neki. 

Sotér István egy zárójeles mellékmondatában Balzacot s a Comédie Humaine Herréra 
abbéját említi. „A hiperbolikus ábrázolás — írja teljes joggal •— nem föltétlenül akadálya, 
sőt, bizonyos esetekben leghatékonyabb formája a valóság ábrázolásának és a típus-terem
tésnek". De úgy gondolom, lényegbevágó különbség van Balzac, meg Jókai hiperbolikus 
ábrázolása között. Amaz kondenzál, emez mitizál; amaz a legrendkívülibb figurában (Herréra 
abbéban) is reális jellemvonásokat sűrít, emez már eleve idealizáltakat nagyít föl; amannál 
az Emberi Komédia képzelt színpadán is valóságos társadalmi dráma folyik, emennél a való
ságos történelmi és társadalmi gyökerű tény is hiperbolikusán idealizálódjk. Egy tehetséges 
virágjában álló Jókai a romantika idején legalább is a Vö,rösmartyéval egyenrangú szerepet 
vihetett volna a nemzeti szellem aktivizálásában ; 49 után azonban ez a romantika minden 
ragyogásával, lelkességével és pátoszával már inkább csak „tartotta a lelket a nemzetben", 
helyesebben a nemzet egy rétegében, ahelyett hogy reális benső elmélyedésre, „idő és jellem" 
viszonyának legalább történelmi keretbe helyezett vizsgálatára, erőink valóságos fölmérésére 
késztette volna olvasóit. A kor realistát kívánt; Jókai olthatatlanul romantikus volt. Stílusá
ban, módszerében egy fázissal elmaradt a korától, illetve attól az igénytől, ami benne rejlett 
a korában. A téma, amit a valóság kínált : az ország az elbukott szabadságharc után, egy 
végzetesen megoldatlanul maradt társadalmi problémával — ez á valóság egy magyar Gogolra 
várt, egy magyar Gogolt kívánt, olyat, aki meglátja a nemzeti függetlenség problémája mellett 
— és a^zal való reális, szoros összefonódottságában látja meg — a nemzet szociális problémáját 
is ; de Jókai ezt nem látta meg, illetve amit látott belőle, paradox módon egy 1830-as roman
tikus szemével és reményeivel (de 49 után mindinkább puszta illúzióvá kopó-züllő reményei 
vei) látta. És távolról sem Petőfi szemével. 

Dehát Jókai ilyen volt; s egy bizonyos mértéken túl az író nem tud erőszakot tenni a 
természetén. S talán ebből: az írói alkatok bemutatásából szeretne az olvasó olykor többet 
Sőtér István könyvében ; a finom és találó utalások, szűkszavú jelzések kissé bőkezűbb ki
bontását kívánná. Rendkívül érdekes viszont, ahogy Sőtér egy-egy vers egykori politikai, 
aktualitására rátapint; ilyen elemzéséi egyfelől finom és árnyalatos esztétikai beleélő képes
ségéről tanúskodnak, másfelől meg arról, hogy az egyes verseket, műveket nemcsak a mai 
vizsgáló, hanem az egykori olvasó szemével is tudja nézni. Egyik legszebb példája ennek a 
Szondi két apródja analízise s mindaz, amit ennek kapcsán Arany balladáinak aktualitásáról 
mond. De nem titkolhatom el azt a sejtésemet, hogy a tudós Sőtér mintegy zsarnokoskodik az 
író Sőtéren, s néhol, ahol az utóbbi az alkotás és a mű még mélyebb rétegeibe és szépségeihez 
vezetne, az előbbi túlzott szigorral útját állja. 

Talán ebből a minden líraibb mozzanatot elhárító magatartásból, a tudósnak az író 
iránt való túlzott bizalmatlanságából következik az is, hogy Sotér István olykor mintha több 
céltudatosságot tulajdonítana az alkotónak a műalkotás létrejöttében, mint amennyi az 
alkotás mozzanatában általában valóban működni szokott (s talán az alkotás-lélektani szem
pontokat is jobban engedhetné érvényesülni a maga szemléletének keretein beiül). így például 
a Vajda-tanulmányban, vagy a Radnóti La Fontaine-járól szólóban talán többet lát egy-egy 
versszakban, fordulatban, fordítói megoldásban, mint amennyit a költő,- illetve fordító maga 
„beleadott". Máskor viszont példásan sokrétű és rugalmas a módszere, mint többek között 
a Mikszáthról szóló esszében, vagy a mintaszerű Madách-tanulmányban, melynek külön 
érdeme, hogy Az ember tragédiája „védelmében" — ami akkor, 1955-ben igen időszerű és 
fontos dolog volt bizonyos szűkkeblű értékelésekkel szemben — a mű vizsgálatának körébe 
nagy körültekintéssel Madách egész életművét bevonja, ami sok új szempontot ad és sok 
mindent megvilágít., 
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Madách, tudjuk, maga is megpróbálta utólag megfogalmazni a Tragédia alapeszméjét. 
1862-ben írta Erdélyi Jánosnak : „Egész művem alapeszméje az akar lenni,.hogy amint az 
ember Istentől elszakad s önerejére támaszkodva cselekedni kezd: az emberiség legnagyobb 
s legszentebb eszméin végig egymásután cselekszi ezt." S mindig megbuktatja valami gyön
géje, „melyet levetni nem bír" : ezért tragédia a sorsa. De bár ő maga kétségbeesik, fejlődése 
mégis mindig előbbre megy, „s azon emberi gyöngét, melyet sajátmaga legyőzni nem bír, az 
isteni gondviselő vezérlő keze pótolja, amire az utokó jelenet küzdj és bízva bízzál}a vonat
kozik." 

Ez a hegelianizmussal párosított gondviselés-hit persze egyáltalán nem meggyőző 
magyarázat a mű „alapeszméjére". De volt-e Madáchnak egyáltalán ilyen félreérthetetlén 
világossággal megfogalmazható alapeszméje a mű írása közben? Hadd feleljek a kérdésre 
egyenes válasz helyett egy idézettel Schiller mondta, mikor Az orléansi szüzei írta : „E darabon 
dolgozva úgy látom, semmiféle, általános fogalomnak sem szabad megkötnie, hanem mernem 
kell új formát találni az új anyagnak, s mindig mozgékonyan kezelni; a műfaj fogalmát." S egy 
másik, még megfontolandóbb vallomás : amit egy beszélgetésük alkalmával Goethe mondott 
Eckermannak. „jönnek hozzám és kérdezik, miféle eszmét igyekeztem megtestesíteni Faustom
ban. Mint hogyha magam tudnám és kifejezhetném! A mennyországból a földi világon át 
a pokolba — ez' úgy-ahogy megjárná; de ez sem eszme, hanem tartalom és cselekmény. 
Aztán meg, hogy az ördög elveszti a fogadást, meg hogy egy súlyos tévelygésekből egyre 
jobb felé törekvő ember rászolgált a megváltásra; ez ugyan hatásos és sok mindent meg
magyarázó jó gondolat, de korántsem olyan eszme, mely az egész műnek és minden egyes 
külön jelenetének alapjául szolgálhatna. Na hiszen szép dolog lett volna csakugyan, ha azt a 
gazdag, sokszínű és sokrétű életanyagot, amelyet a Faustban föltártam, egyetlen végighúzódó eszme 
vékony fonalára akartam volna fűzniV 

Azt hiszem, Madách igazsága is ilyesféle volt. Volt valamilyen képe, élménye, „ihlete" 
ember és világ sorsáról; ennek akart művészi kifejezést adni, úgy, hogy élményeiből s olvas
mányaiból, „sokszínű, sokszerű, gazdag életanyagából" gyúrni kezdte hatalmas művét. 
Maga az alapélrriény, úgy gondolom (Madách egyénisége, sorsa, a mű születése idején volt 
hangulata alapján), aligha lehetett optimistának minősíthető. De nem is ez a lényeges. Hanem 
az, hogy Madách azzal, hogy írta, építette, alkotta s megalkotta művét, vele és benne a saját 
esetleges pesszimista hangulatát győzte le s. az alkotáson, teremtésen át szükségszerűen jutott 
el arra a végső következtetésre, amelyet a sokat emlegetett küzdj és bízva bízzál: fogalmazott 
meg, úgy is, mint a saját maga vallomását. 

• Nem valaminő elvont filozófiai tételt akart végigerőszakolni művén, még ha utólag 
ilyesfélét mond ís. Költő volt, életet teremtett, nem pedig tankönyv-illusztrációt rajzolt. 
Minden jelenetének megvan a maga benső művészi egysége és autonóm élete ; s az alkotó
nak ez az elsőrendűen fontos : a mű épsége. 

Az viszont egészen természetes, hogy a mű alkotójának megvan a maga világnézete, 
s ez a világnézet kifejeződik a műben : nem elvont tételességgel ugyan, ami kárára válnék a 
műnek, hanem olyasformán, ahogyan a gyermek viseli magán a szülő vonásait,- örökli alkati 
tulajdonait, vonásait, hajlamait. Ezt a világnézetet fejti föl, ezeket az átöröklött jegyeket 
nyomozza ki Sőter István rendkívül alapos tanulmánya, meggyőző végső konklúziói előtt 
szerencsés tömörséggel fogalmazva meg ezt a bizonyos fokig módszerét is megvilágító elvet: 
„A Tragédia a drámai költemény lehetőségeivel élve nem utolsó sorban lírai eszközökkel 
fejezte ki mondanivalóját. Ami azt is jelenti, hogy a Tragédia mondanivalójának teljességét 
nem lehet pusztán a drámai cselekményből kiolvasnunk." 

. ; . ' • ' . • • 

„A magyar romantika önálló fejlődéstörvényeit azért kell hangsúlyoznunk, mivel 
gyakran találkozunk olyan kísérletekkel, melyek ezt a romantikát valamely elvont, 'örök' 
romantika-fogalom jegyében próbálják megítélni" — írja könyve elején Sőt ér István, Nem 
mint esztétikai kategóriával, hanem mint történeti jelenséggel, foglalkozik tíz tanulmányában 
a romantikával, „vagyis mint olyan iskolával, áramlattal, melynek megvannak az esztétikai 
ismertetőjelei, témái, sajátos érzés-állapotai, jellem-eszményei stb." Természetes, hogy 
figyelme elsősorban arra irányult, ami elhanyagoltabb volt: a történeti-társadalmi kapcso
latok, összefüggések fölfejtésére és magyarázatára; de nem csúcs-monográfiák alapján, hanem 
az elmélyedő kutatás élményi hitelével: innét rendkívüli anyag-gazdagsága. Még csak azt 
szeretnők, hogy miután a tényeket és alkotókat reális társadalmi-politikai környezetükbe 
helyezte, kiegészítésül egy-egy további tanulmányban a valóság hasonló érzékével, de talán 
kevésbé szigorúan a saját írói rezonanciája iránt, többet mutasson meg a kiválóan, részle
tesen ismert kor irodalmának „esztétikai ismertetőjeleiből" és „sajátos érzés-állapotaiból" is. 

Rónay György 
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