
KÖNYVEK KÖZÖTT

FELFEDEZÉSEK
Néha-néha rádöbbenhetünk, milyen keveset tu-
dunk. Sok jelentős író és tudós arca lassan elhal-
ványul a múló időben, melynek partján állva szo-
morkásan nyugtázzuk veszteségeinket, és fájdalmas
szívvel vesszük tudomásul, hogy értékeinket csak
néhányan őrzik. Ezek a szenvedélyes tudósok, írók,
felfedezők időnként számot adnak kutatásaik
eredményéről, melyeknek valamiképp be kellene
épülniük művelődés- és irodalomtörténetünkbe.
Elevenen, kézzel fogható közelségbe hozva idéz-
nek fel a maguk korában jelentős alkotókat, olyan
személyiségeket és intézményeket, akik és amelyek
általában egy szűkebb közösségben működve is
jelentősek voltak. Tudás és szorgalom segítette
őket, gyakran környezetük értetlensége akadá-
lyozta harmonikus fejlődésüket, másszor az anya-
giak hiánya jelentett számukra győzhetetlen ne-
hézséget.

Mostanában két szerző jóvoltából ismerhetünk
meg a magyar valóságból sarjadt, azt elkötelezet-
ten gazdagító írókat, tudósokat, folyóiratokat.
Miklós Péter arcképei (Az emlékezés világai című ta-
nulmánygyűjteményét és az egyháztörténész Juhász
Kálmán működését idéző könyvtanulmányát a
Bálint Sándor Szellemi Örökségért Alapítvány je-
lentette meg Szegeden) filológiai alapossággal je-
lenítenek meg többé-kevésbé elfeledett alkotókat.
Többé-kevésbé, hiszen például Kálmány Lajos
működését számon tartják a folklór művelői, még-
sem történetietlen azt állítani, hogy az általa be-
mutatott személyiségek és intézmények minden-
képp figyelmünkre érdemesek: nélkülük egy
korszakról kialakított képünk nem lehet teljes, még
ha abban a korszakban jelentősebb alkotók ugyan-
csak működtek, s utóbb elhomályosítják elődeiket
és kortársaikat. Nyilvánvaló, hogy Juhász Kál-
mánnál (1892–1966) nagyobb egyháztörténészek is
akadnak, de épp ez az írás bizonyítja, szívós ku-
tatómunka, elkötelezettség és hozzáértés híján
nem születik megőrzésre és továbbgondolásra ér-
demes tudományos mű. És Juhász Kálmán kvali-
tásait sejtetheti, hogy egyik legjelentősebb egyház -
történész kortársa, Balanyi György írt róla méltató
sorokat.

Aki pontos ismereteket szeretne a csanádi egy-
házmegye történetéről, Juhász Kálmán műveit la-
pozza föl először. Amint Ijjas Antal írta: a török hó-
doltság idején ezt az egyházmegyét érte a legtöbb
és legsúlyosabb pusztítás, s a tudós szerző szinte
pappá szentelésének első pillanatától azt kutatta,
hogyan virágzott föl ismét ezen a területen a val-

lásos élet, melyek azok a tényezők, amelyek nem
csak itt, de másutt is erősíthetik és elmélyíthetik az
ember hitéletét. Épp az általánosítás lehetősége adja
kutatásai egyik fontos jellemzőjét. Arra is példát
szolgáltatnak Miklós Péter tanulmányai és rövi-
debb méltatásai, hogy egy korszak vagy egy sze-
mélyiség működésének feltárásakor nem hagy-
hatjuk figyelmen kívül az akkori sajtótermékeket
sem, bár természetesen abban a korszakban is ér-
vényesültek bennük olyan szempontok, amelye-
ket a fenntartó vagy valamelyik párt érdekei dik-
táltak, természetesen nem olyan nyilvánvaló
elfogultsággal, mint azt napjainkban tapasztaljuk.
Ilyen vonatkozásban jelentős, sőt felfedezés érté-
kű a Kecskeméti Lapok történetét (1868–1956) fel-
dolgozó terjedelmes tanulmány. A lap története azt
igazolja: a városban megingathatatlan volt a ke-
resztény világnézet, amely például abban is meg-
nyilatkozott, hogy a hírhedt kékcédulás választá-
son 1947-ben a kisgazdák és a Demokrata Néppárt
fölényesen utasították maguk mögé a minden mó-
don támogatott baloldali pártokat. Teljes joggal így
vonta meg a lap a szavazás mérlegét: „Kecskemét
közel ötvenezer választópolgára tegnap az urnák
előtt ismét bebizonyította, hogy Kecskemét a
Független Kisgazdapárt magyarországi fellegvá-
ra.” Rákosi Mátyás vezérletével hamarosan be-
vették ezt a fellegvárat is: 1949-ben a népfront je-
löltjei — csak ők indulhattak — arattak elsöprő
sikert, és tízezres tömeg a városháza előtt éltette
Rákosit. Vajon hányan voltak a tömegben olyanok,
akik félelemből, karriervágyból éltették a helytar -
tót? Ezek azok a mélyrétegek, amelyek igazán ér-
demesek lehetnének, ha volna lehetőségük fel-
dolgozásra. És következett a jobb sorsra érdemes
lap mélyrepülése, a szolgai hangnemben írt lelkes
ódák korszaka, a magyar sajtó történetének egyik
— nem egyetlen — szégyenletes fejezete.

Ennek az elemző tanulmánynak párja Horthy
Miklós kormányzó és a katolikus egyház felemás
kapcsolatáról szóló rövidebb írás. Ez is olyan
téma, amelyet érdemes volna a maga teljességé-
ben kidolgozni, igaz, Horthy naplója sok érdekes
szempontot vet föl, de hiányzik belőle a protestáns
kormányzó és a nagyrészt királypárti katolikus püs-
pöki kar feszültségének egyéb dokumentumokra
is támaszkodó feldolgozása. A királypuccsoktól
kezdve éleződött az ellentét, amelyet az sem tom-
pított, hogy a kormányzó felesége hithű katolikus
lévén kényes alkalmakkor is képviselte férjét. A né-
met megszállás körül került közös nevezőre Serédi
hercegprímás és Horthy Miklós, igaz, valódi tö-
megeket mozgató vétóra nem volt lehetőségük. De
mint láttuk, a tömegeket könnyű volt manipulál-
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ni. Gyerekfejjel emlékszem, mikor a rádió beje-
lentette fegyverszüneti kérelmüket, az alattunk lévő
lakásban vágni lehetett a döbbenet csöndjét. Ami-
kor kiderült, hogy a kezdeményezés hamvába holt,
hatalmas ujjongás hallaszott. Utóbb az ott lakók a
kommunisták között találták meg helyüket, és a la-
kók leveleinek felbontása, tartalmuk jelentése lett
(volna) feladatuk, szerencsére nem nagyon tudtak
olvasni.

Az emlékezés világai az említettek mellett számos
tanulságos írást tartalmaz, melyek elmélyült ku-
tatómunka és a kor ismeretének hiteles megnyi-
latkozásai. Személy szerint is érdeklődve olvastam
az Apponyi Albert halálának visszhangját feltáró
írást, már csak azért is, mert Apponyi egy korszak
jelképének számított, és halálával egy politikai is-
kola utolsó nagy alakja távozott el a közéletből.
Nem véletlen, hogy születésnapi köszöntése és te-
metése az egész országot megmozgatta. Utolsók
egyikeként a hiteles politizálás fokmérőjének az igaz -
ságot és a becsületességet tekintette, s ezek vezették
tevékenységében. Nagyságának egyik titka hité-
ben rejlett: minden esetben a katolikus tanítás ve-
zérelte, így lett európai léptékű személyiség. Szá-
mára a katolicizmus eszmény és magatartásának,
működésének vezérlője volt, nem mázolmány, mint
egyik-másik magát kereszténynek festő politi-
kusnál tapasztaljuk.

Kaiser László emlékeit, portrékat és köszön-
téseit gyűjtötte kötetébe („Áldassál, emberi Verej-
ték”, Hungarovox Kiadó). Nem könnyű vállal-
kozás egy tárca terjedelmében megidézni valakit
úgy, hogy megismerhessük élete és művészete ve-
zérelveit. Általánosságban elmondhatjuk: Kaiser
Lászlót akár portréfestés, akár emlékezései írása
közben Németh László eszmeisége vezérli: mivel
gazdagította nemzetét és annak kultúráját a
megidézett. Természetesen nem hallgatja el sze-
mélyes emlékeit sem, amelyek esszékké tágítják
írásait. Impozáns névsor: Németh Lászlótól Far-
kas Árpádig. Benne nem is egy elfeledett vagy alig
emlegetett író, szerkesztő. Így például Magyar Fe-
renc, aki közéleti és szerkesztői munkássága ki-
fejtése közben fájdalmas szívvel mondott búcsút
írói tevékenységének, amely kezdetben Móra
Ferenc folytatójának ígérte. A tempós, nyugalmas,
tekintélyes bajsza mögül megfontoltan szóló fel-
vidéki származék a KALOT szervezésében szer-
zett hervadhatatlan érdemeket, majd az Új Em-
bernél dolgozott, a legkülönfélébb témákat
dolgozta föl józan mértéktartással, meg-megcsil-
lantva írói tehetségét. Az Új Ember akkor élte fény-
korát, amikor ő volt felelős szerkesztője (több mint
százezer példányban jelent meg). Telitalálat,
ahogy az életpálya-interjút készítő Kaiser Lász-
ló visszaidézi Magyar Ferenc életének legutolsó
napját. A kész szövegén egynéhány javítást, ki-

egészítést akart, ezért utazott az akkor már be-
tegeskedő interjú-alanyához Solymárra. Beszél-
gettek, a fényképeket nézegették. Egyszer csak el-
haló hangon azt mondta: gyengének érzi magát,
aztán elveszítette eszméletét. A mentősök már
nem segíthettek rajta. Megrendítő élménye a ri-
porternek: ő hallja a kérdezett legutolsó mon datát,
s mellette ül, mikor porhüvelyét elhagyja a lelke.
2000 nyarát írtuk, Feri bácsi 85. évéhez közeledett…

Jó néhány alkotót, kiket Kaiser László életükről,
munkásságukról faggatott, a magyar irodalom, mű-
vészet fontos alakjaként tartunk számon. Itt van
mindjárt Sánta Ferenc. A Húsz óra egy időben
alapműnek számított, aztán bekerült a feledésre ítélt
művek közé. Méltán? Méltatlanul? Lesz, aki újra fel-
fedezi, vagy végérvényesen elsüllyed? Nem tud-
hatjuk. Számomra legkedvesebb írása Sokan voltunk
című novellája, a feleslegessé vált öregemberről, akit
kivisznek a barlanghoz, hogy ott érje a halál, s eggyel
kevesebben egyenek a szűkösen adagolt kenyérből.
Iszonyatos és felemelő történet, a szegénység mell-
bevágóan hiteles ábrázolása. Aztán a hallgatás
évei következtek. Miért? Kaiser László sem tudja,
mások sem. Kézen-közön olvasható volt egy idő-
szerű társadalmi kérdéseket elemző gépelt írása, ha
jól tudom, sehol sem merték közölni.

Váci Mihály. Ismét egy ellentmondásos sze-
mélyiség, jeles tehetségű lírikus, akinek nem ada-
tott elég idő, hogy kifussa magát. Együtt emlegették
Garai Gáborral, aki műveltebb, érzékenyebb köl-
tő volt, ám hiányzott belőle az a szenvedélyes von-
zalom, amely Vácit a szegények képviselőjévé tet-
te. Népszerűségét a hagyományos versideálhoz
kötődése is magyarázta, de sok társadalmi kér-
désben az akkori kánontól eltérően, eretnek mó-
don írt. Talán megkockáztatom azt a véleménye-
met, hogy ideális szocializmus álomképe lebegett
előtte, amelyről Marx írt, de sosem valósult meg,
s ezt felismerve lett harcos-kesernyés a hangja. Élet-
hű, pontos vonásokkal megrajzolt pályarajzát kö-
szönhetjük Kaiser Lászlónak.

Nemeskürty tanár úr. Nem is tudnánk el-
mondani, mi mindennel foglalkozott. Színvona-
lasan, hozzáértéssel, a szenvedélyes felfedezés vá-
gyával. Mindig szívesen olvasom a Szent István
Társulat gondozásában is megjelent irodalom-
történetét. Hiányoznak belőle az akrobatikus
mutatványok, szellemes, szépen megírt, igazsá-
got szolgáltat olyan íróknak, akik azóta is kima-
radnak a hasonló összefoglalásokból. Sok egyéb
művét is mankónak használhatjuk. Mándy Ivánék
Kürty-nek (ty-vel!) nevezték és becsülték. Nagy
dolog volt a hitehagyások korában. Kaiser Lász-
ló tanítványa volt, szeretettel megírt emlékeiből
egy jelentékeny alkotó arcképe rajzolódik elénk.

Kósa Csaba. Egyike volt az irodalom megszál -
lottjainak. A Berzsenyi Társaság folyóiratában mű-
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ködött, és páratlan energiával gyűjtötte a kéz-
iratokat, hogy versenyre kelhessen a nagy fővá-
rosi orgánumokkal. Beszélgetéseink során sokszor
lelkesen méltatta a 20. századi népi irodalom leg-
fontosabb alkotóit, de nem volt egyoldalú, min-
den értékre nyitottan végezte munkáját, s ameny-
nyire tehette, távol tartotta magát és a Somogyot
is a politika nyomásától. Azóta sem lehet ponto-
san tudni, mi is történt Kaposvárott, az azonban
biztos volt távolról is, hogy a történet kacifántos.
Kósa Csaba halála egészen váratlanul érte bará-
tait, emlékének megőrzését egy jól válogatott ta-
nulmánykötet segíthetné.

Matyikó Sebestyén József Siófokon tevé-
kenykedett, ott írta verseit, esszéit, beszámolóit,
melyekben a Balaton és vidéke ihletése volt a leg-
jellemzőbb. Rendszeresen leveleztünk: állandó
munkatársa lett és haláláig maradt is az Új Em-
bernek, emellett meghatározó alakja volt Siófok
kulturális életének, és lelkesen gyarapította a mú-
zeum anyagát, növelve tekintélyét, hatókörét. Ka-
iser László pontos, bensőséges jellemzését adta te-
vékenysége lényegének: „Hogy ez az ország
még megvan, olyan embereknek köszönhető, mint
ő. Mert kereste és meglátta az értéket, a helyi szí-
nekben az örök szivárványt. A Balaton mellett, hű-
séges ős-Dunántúliként az egyetemes magyar kul-
túrának volt napszámosa és professzora.” Igaz,
semmi professzoros vonás sem volt benne, de tu-
dása okán az is lehetett volna egy, a Balatonnal
foglalkozó tanszéken. Folytathatnám a sort. Mind -
egyik portréban van tanulságos közlés, megőr-
zésre érdemes tudásanyag. Szépen megírt, ele-
gáns, olvas mányos kötet, dicséretére válik
szerzőjének.

RÓNAY LÁSZLÓ

VASVÁRI ZOLTÁN: „TARTANI 
A TOLLAT MOZDULATLAN”
Rónay György életműve, fogadtatása
és utóélete

Rónay György szerteágazó életműve, amely a
szépirodalomtól a lapszerkesztésig, sőt egy rövid
ideig a képviselőségig terjedt, magától értetődő-
en igényeli a bibliográfiai feldolgozást. Az írói, köl-
tői, irodalomtörténészi munkák gazdagsága
enélkül szinte áttekinthetetlen, értékei kiemelés
nélkül maradnak, az életút állomásai pedig kívül
kerülnek a kor, az irodalmi élet jelenségein, nem
segítve ezzel annak árnyaltabb megismerését.
Mindez együttesen is indokolja, hogy Rónay
György munkásságának teljes feltárása az utókor
számára rendelkezésre álljon.

Vasvári Zoltán munkája nem megszokott bib-
liográfia: értékelő szempontokat (tanulmányokat)
vegyít regisztráló/feltáró tételekkel, ami kísér-

letnek érdekes, de veszélyeket hordoz: nehéz egy-
szerre kétféle elvárásnak megfelelni. Saját korábbi,
Rónay Györggyel kapcsolatos munkásságát ép-
pen e kötetből megismerve, feltételezni lehet, hogy
a balatoni versek tételsorozata volt a kiindulási
alap, amely köré más írásait illesztette, és egy bib-
liográfiai gyűjtéssel zárta le azt. Kötete ezért két
nagyobb egységből áll: elején tanulmányok ol-
vashatók, nagyobb része pedig a tényleges szép-
írói életmű megjelenések szerinti lajstromozása.
A szerző láthatóan emléket is kívánt állítani Ró-
nay Györgynek — nem csak bemutatni munkás-
ságát —, ennek köszönhető Csorba Győző verse
a kötet elején és főleg Juhász Ferenc erősen alkalmi
kéziratának hasonmása az első rész befejezése-
képpen, illetve a kötet többi illusztrációja —, ez a
gesztus a bibliográfia műfajában nem nagyon gya-
kori. Ezt az emlékállító szándékot erősítik meg az
első rész írásai is: egy rövid, értékelő összefogla-
ló, aztán tanulmányok Rónay György Nyugatban
megjelent verseiről, fogadtatásáról és utóéletéről,
egy tematikusan körülhatárolható verscsoportról,
valamint az Esti gyors című regényből készült film-
ről. Mindezek azonban csupán kiragadott pilla-
natai az életműnek, ennek következtében más mű-
fajú könyvben jobban megállnák a helyüket, itt
az egészre vonatkoztatott töredékességük miatt
csak a hiányérzetet növelik.

A kötet nagyobb része természetesen maga a
két részből álló bibliográfia. Először közli Rónay
György műveit, azt követően pedig a recepciót.
A 6400 feletti tételszám impozáns, különösen, ha
figyelembe vesszük, hogy ebből 5680 körüli a sa-
ját mű. A felépítés, szerkezet azonban több bi-
zonytalanságot, nehezen érthető szándékot hor-
doz, amiből a teljesség igénye nélkül néhányat
meg kell említeni. Furcsa, hogy az elemzett perio -
dikumok és kötetek tartalmazzák Rónay György
köteteit is, amelyeket egyébként nagyon helyesen
néhány oldallal később analitikus feltárással, a té-
telsorrendbe illesztve közöl; ezáltal azonban fe-
lesleges kettősség jön létre. Külön forrásjegyzék
szerepel a műfordítások elején, de vajon ennek té-
telei miért nem kerültek be az elemzett periodi -
kumok és kötetek közé? Mi indokolta és miért kel-
lett kiemelni az életműből ebben az átfogónak
tervezett bibliográfiában a balatoni verseket és a
Szép versek antológiáit? De akár kellett, akár nem
kellett, mivel ez az antológiasorozat 1977-ig tar-
talmazta Rónay György verseit is, miért hiányoz -
nak darabjai az elemzett kötetek közül? Ennél is
nagyobb baj, hogy ezek a kiemelt versek szere-
pelnek a tanulmánykötetekben megjelent közle-
mények között is, tehát tételkettőződések (lásd
például a 157. és a 2673. tételt, ráadásul az előb-
bi helyen 1963-es megjelenéssel 1964 alatt szere-
pel) — viszont egyáltalán nem következetesen.
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