
Rónay tanár úr

Rónay Györgyöt én mindig tanáromnak tekintettem, noha iskolai órán sohasem
találkoztam vele. Gondterhelt alakját a régi piarista gimnázium folyosóiról ismer
tem; a Duna-parti épületben mint óraadó franciatanár dolgozott, előadásairól.

amelyek bizonyára a bölcsészkaron is fényesen helytálltak volna, legendák ke
j íngtek a diákok között, Nem hallhattam őket, annál nagyobb érdeklődessel 01
vastam a Vigiliában írásait: Adyról. Móriczról, a modern világirodalom kiválósá
gairól. S 1951 júniusában mint jutalomkönyvet átvehettem Balogh Ferenc igaz
gató úr kezéből A regény és az élet című kötetet. Valójában ebből a könyvből ta
nultam meg azt, hogy-mi az irodalom. A tankönyveket némi lenézéssel elegy mé-

.Iabúval forgattuk akkoriban, nemigen lehetett megtudni belőlük egyebet, mint
azt, hogy Berzsenyinek, Vörösmartynak. Aranynak vagy Jókainak milyenek vol
tak az "osztálykorlátai" . Egyáltalán az irodalomtörténet-írás amolyan káderhiva
talra emlékeztetett, amely klasszikus íróinkat aszerint minősitette, hogy rnennyi
ben feleltek meg az éppen akkor érvényes és különben is mindig változó iro
dalompolitikai várakozásoknak. És akkor jött Rónay tanár úr, és meglepő. mégis
természetes igazségokra oktatott, mint például regénytörténetének zárófejezete
ben: "Az irodalom élete alighanem mindenütt, de nálunk meg különösen az iro
dalmi élet fölszíni keretei alatt alakul és folyik; irók, akiket a kor akár politikai,
akár egyéb viszonyai más és más oldalra áll itanak, sokszor lényegében közelebb
vannak egymáshoz, mínt azok, akik egymás mellett állnak: a külső kép nem min
dig fedi a belső valóságot, az irodalompolitikai a lelkit - e benső igazság k inyo
mozásához pedig az időnek bizonyos távlata kell."

Ettől kezdve egy láthatatlan, mégis valóságos tanszékre figyeltem: Rónay tanár
úr tanul'mányaira, kritikai irásaira. Már egyetemi hallgató voltam, mídőn az új
magyar irodalom fényes csillagai ismét nyilvánosan tündökleni kezdtek, s nagyon
kevés olyan krítikus volt, aki ennek a tündöklésnek igazán örülni tudott, ráadá
sulmeg is. tudta indokoini örömét. Akkoriban jelent meg a Vigiliában Rónay
Györgynek Az olvasó naplója címü kritikai sorozata, amelynek számos kiváló da
rabját később Olvasás közben címmel kötetbe is gyűjtötte. Nos, azt hiszem, nem
én vagyok az egyetlen, aki ezeket az hásokat hasznáHa Pilinszky, Ottlik, Mándy
és MészöIy könyveihez bevezetés gyanánt. Rónay tanár úr úgy tudott versekről

és novellákról beszélni, hogy egyszerre világította meg a szöveg esztétikai érté
két és alkotójának világképét, erkölcsi karakterét. Mindig az irodalom benső dol
gainak közelében maradt, de sohasem feledkezett meg arról, hogy az irott szónak
sajátosan humanisztikus értelme és távlata van. Ahogy nála olvasom: "Az ember
ről szól, az embernek és az emberért."

Látogattam aztán más valóságos és virtuális katedrákat is, az a tudományos és
írói műhely, amely Rónay tanár út tanulmányaiban, könyveiben él, mindazonáltal
számomra az egyik első tekintély maradt. Minden látható és hivatalos intézmény
nél valóságosabb egyetemi tanszék, amelynek láthatatlan professzora ma is az
irodalom lelkét mutatja meg nekünk. Eltávozván az időtlenségbe, Rónay tanár úr
ezt a virtuális magyar irodalomtörténeti katedrát hagyta ránk.
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