
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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Minőségrontó jelenség továbbá, hogy az egész bib-
liográfiában a tételek forrásai nem rendelkeznek
egységes rövidítéssel, vannak olyan tételcsopor-
tok, ahol minden ki van írva, és vannak olyanok,
amelyekben a forrás rövidített. Egyébként szinte
az egész bibliográfiában hiányos a gyűjteményes
(költői, prózai, tudományos) kötetek leírása, rend-
re elmaradtak például a közreműködők és a kia-
dásjelzések. Emiatt a névmutató sem teljes, ami a
sokszempontú visszakeresést is megnehezíti. És a
bibliográfiai hitelről is egy mondat. Az 52. tétel-
számú, Jegyzetlapok kötetben két írás olvasható, cí-
mükben a Simenon névvel. E csonka név olvastán
— ha azonnal nem ugrik be az elég széles körben
ismert szerző keresztneve —, meg kellett volna néz-
ni a Jegyzetlapokban olvasható írásokat, hátha va-
lami támpont található a szövegükben, s akkor a
névmutatóban sem szerepelne csupán egy csa-
ládnév önmagában. Nem egyedi esetről van szó.

Természetesen utólag könnyű ezt-azt számon
kérni, egy láthatóan nagy ráfordítással készült
munkán, amely végül is segítséget nyújt Rónay
György írói munkásságának az eddigieknél mé-
lyebb megismerésében. Hiszen az önálló kötetek
analitikus leírása, a különféle sajtóforrásokban
megjelent művek összegyűjtése ilyen teljességben
nem állt eddig rendelkezésre. De ha a szándék
mellett valami előzetes és következetes tervet,
esetleg példát követett volna a szerkesztés, amely
nem a témában eddig megjelentek változatlan is-
métlésén alapult volna, akkor az olvasónak sem
kellene a tételek között kritikai szemlélettel kö-
zeledni a bibliográfiához, elég lenne csak rábíz-
ni magát az összeállító kompetenciájára. (Vigilia
Kiadó, Budapest, 2016)

BUDA ATTILA

HALMAI TAMÁS: SEB ÉS SZELLEM
Báthori Csaba írói világa

Báthori Csaba azon kortárs költőink közé tarto-
zik, akik jelentős és nagy mennyiségű — az ő ese-
tében több mint negyvenkötetnyi — életművük
ellenére valamiért a kánon szélére sodródtak, ne-
vüket kevesen ismerik. Hogy mi ennek az oka, ne-
héz megmondani. Báthorinál bizonyára közre-
játszhatott emigrációja: tizenöt évig Ausztriában
élt és dolgozott, így kiszorult a hazai irodalmi élet-
ből. S annak ellenére, hogy most már több mint
húsz éve, hogy újra Magyarországon lakik, to-
vábbra sem sikerült a középpontba kerülnie
sem epikai, sem lírai műveivel, sem pedig nagy-
szabású, fontos műfordításaival (Rilke levelezé-
sét magyarra, József Attila verseit németre ültet-
te át). Ennek megfelelően köteteinek recepciója
nem túl gazdag, alig néhány kritika kísérte és kí-
séri a mai napig új műveinek megjelenését.

Ezért is nagy jelentőségű Halmai Tamás új mo-
nográfiája, a Napkút Kiadó gondozásában megje-
lent Seb és szellem című kötet, amely valamelyest pó-
tolja a nagy hiányosságokat: számba veszi az
eddigi életművet, kiemeli a legfontosabb köteteket,
verseket és fordításokat, s elhelyezi Báthori Csabát
a magyar irodalmi hagyományban. S amellett, hogy
a szerző olyan tényeket és gondolatokat oszt meg
erről a költészetről, amelyeket korábban senki
sem írt le vagy mondott ki, bekerült a könyvbe két
Báthorival készült interjú is, amelyekben ő maga
is reflektál saját költészetére, és a kortárs magyar
írók közt elfoglalt helyére.

Annak, hogy pont Halmai Tamás írta meg ezt
a könyvet, számos oka lehet, az egyik legfonto-
sabb talán az — és ez egyértelművé válik a szö-
vegek olvasásakor —, hogy a pécsi irodalmárnak
milyen fontos ez az életmű. Másrészt nyilvánvaló
a két szerző szellemi rokonsága is: mind a vi-
lághoz, mind a költészethez való hozzáállásuk na-
gyon hasonló, műveik kiindulópontja voltakép-
pen ugyanaz: mindketten a látóhatáron túl
keresik az igazságot, s alkotásaikat meghatároz-
za egyfajta aforizmaszerűség és elvontság.

Mindezt a kötet címe is jelzi valamennyire az
olvasó számára. A szókapcsolat — amely egyben
a Boldog ólomról szóló elemzés címéül is szolgál
— Báthori Csaba egyik emblematikus verséből
származik: „Egymásra szórva csupa seb és szel-
lem / ülünk, mint akiket evakuáltak” (Csendélet).
A költemény kapcsán Halmai megfogalmazza,
hogy Báthori költészete az élményszerűen ér-
zékletes és a bölcseletien elvont beszédmód ket-
tősségével játszik. Sőt, úgy véli, hogy éppen a
„szenzualitás és a racionalitás kétirányúságára”
(89.) világít rá a seb és szellem kettős motivikája.

A kötet egyébként meglehetősen sokszínű, s
akad benne néhány rendhagyó, szokatlan szer-
kesztési megoldás. Ilyen például az eleje is: Halmai
Tamás Üdvünk végett címmel néhány „közelítő ref-
lexióval”, azaz rövid, jegyzetszerű meglátással
nyitja meg a kismonográfiát. „Báthori nemcsak a
magyar irodalom dialektusait beszéli folyéko-
nyan, de a világlíráról is tudomása van.” (7.) Ezu-
tán egy hosszabb, tanulságos interjú következik a
költővel, s csak ezt követően jönnek az elemzések.
Halmai először a Báthori-esszé sajátosságaira,
majd az író prózai munkásságára hívja fel a fi-
gyelmet, végül versesköteteit és műfordításait ve-
szi számba. A kismonográfia jelentősége elsősor-
ban tehát abban áll, hogy Báthori életművét
minden műfajra kiterjedően vizsgálja meg, felhívva
a figyelmet arra, hogy mennyire sokféle és sok-
rétű szövegkorpuszt hozott létre. S mindezt úgy
teszi, hogy gondolatait rengeteg példával és idé-
zettel, olykor komplett versekkel támasztja alá, te-
ret engedve annak is, hogy Báthori szövegei ma-
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