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RÓNAY LÁSZLÓ: LÉLEK ÉS SZÓ

Róna y László új gyűjteménye téma gazdagsága
és problémaérzékenysége folytán a mai hazai
irodalomtudomány számos aktuális kérdésével
szembesíti olvasóját.

A szerz ö évek óta tiszteletreméltó következe
tességgel analizálja a magyar irodalom keresz
tény örökségét, főképp katolikus hagyománya
it, s értekezések, monográfiák őrzik a bejárt út
egy-egy állomását. E műveknek különleges ak
tualitást ad, hogya korábban megkérdőjelezet

len kapcsolatrendszernek, nem is oly régen ,
mind a lélekben, mind a szavakban nagy fogyat
kozása esett, s bár a cezúra történelmi mércével
mérve rövid ideig tartott, ám a tagadás erőssé

ge, párosulva egy, a magyarságra nézve szer
vetlen, helyettesítő kultúra hatásával, olyan ha
gyománytörést eredményezett egyfelől, s olyan
(előzményekre épülő) megszokásokat erősített

másfelől, amelyek napjainkra az egyébként
szükséges lelki-szellemi megújulást is igencsak
nehézzé teszik. Nyilvánvaló persze, hogy az
anyanyelvű irodalom több annál, hogysem csak
erre az egyetlen megközelítésre lehetne szűkíte

ni vizsgálatát, az ilyen tárgyalás azonban éppen
az előbbi okok miatt nagyon is jogosult. Mind
ezt legjobban az egyre elmélyültebbé váló
figyelem új és új szempontokra találása mutatja,
mint például e gyűjtemény első tanulmányában,
amelyben a szerző 20. század eleji próféták és
zsoltárosok műveit vizsgálva, e gondolatot járja
körül: "A próféciák világi síkra tevődnek át, s a
próféták szívesebben kérkedtek gyarlóságuk
kal, esendő voltukkal. mint küldőjük erejével."

Az értekező Rónay László, aki pályája kez
detét a Nyugat szerzőinek szentelte, Kosztolá
nyi Dezsőnek s főleg a harmadik nemzedéknek,
majd figyelme a határon túli és a nyugati ma
gyar irodalmak felé fordult, újabb látókör-bővü

léssel ismét tágítja kutatásai körét. Már jó ideje
céltudatosan lándzsát tör amellett, hogya 20.
századi magyar irodalom nem csupán a legen
dás Nyugatot és fénykörét, valamint azonos ol
dalon álló ellenfeleit jelentette, hanem annál
sokkal szélesebb kört foglalt magába, hiszen ott
alkottak mellettük a konzervatív hagyomány
képviselői is, s az új évszázadban a pártatlan
számbavétel nem feledkezhet meg róluk sem . A
múlt újragondolása ugyanis nemcsak az interp
retáció, a befogadás, vagy az olvashatóság, ha
nem az előítélet-mentes történetiség kategóriája
is, ha és amennyiben írható még (magyar) ira-
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dalomtörténet a múlt századi értelemben. Tény,
hogy kettős feladat előtt áll a hazai irodalomtu
dományi gondolkodás, amíg saját kategóriái
között kíván maradni: egyfelől el kell végeznie
a lehető legszélesebb körben egy uisszahonosi
tást; másrészt pedig végleg el kell búcsúznia at
tól az illuzórikus, bár egyre gyengülő, ezért már
sokak által fel sem ismerhető, társadalmi igaz
ságtétel-tartalmú halad ás-mítoszt ól, amely m ér
ceként keverte bele az (akár ellenkező előjelű)

politikát a művészetekbe, sugallván , hogy van
nak első-, másod- és sokadosztályú alkotók, va
lamint művek, s csak az érdemes a tanulm á
nyozásra, ami a szavakkal elég nehezen megfo
galmazható, ám a politikai célokkal pontosan
körvonalazott, mindig az adott jelent legiti
mizáló haladás irányába esik. Bár egy rossz
vers, novella, regény, vagy bármilyen más alko
tás egyformán lehet adalék valamely időszak

korszellemének megértéséhez, de azért különb
séget kell tenni a csupán megoldásaiban ina
dekvát és a politikailag hazug mű között; a
szakmabeli tudás és az alkotásról leváló tartal
mak szétválasztása feltételezi egy kimondottan
fogalmi , interdiszciplináris, de nem ezoterikus
nyelv megteremtését. Az új évezred irodalom
tudósának tehát, aki ráadásul nem menekülhet
a hazai teljesítményeknek a globalizált piacon
való megméretésétől sem, ha kora szintjén akar
ja művelni mesterségét, immár a kiegészülő

merítési bázis figyelembevételével kell vállalnia
annak a szerep ét, aki egy kétkarú mérlegnek
mindkét tálcáján lévő terhet egyszerre csökkenti,
egészen addig, amíg - paradox módon - el
nem érve a maximális súlyt, a többi mérleggel
azonosan használható mértéket talál. Ebben
nem szabad, hogy befolyásolják a hazai k ülön
érték elméletek, ha ezeket az extrákat nem lehet
a nagyvilág számára is átélhetővé tenni. Vagyis:
mindent félretolva, újra kell(ene) kezdeni az egé
szet. És ez a következtetés tulajdonképpen nem
más, mint az a fiataloknak szóló legteljesebb bi
zalom, amit Rónay László egyetemi tanári tevé
kenységével sok-sok éve gyakorol már .

De hol van az, aki, úgy tetszik, már nincs je
len? A néha zsarnokinak és hamisnak érzett iro
dalomtudományi kvalifikáció központi témája
a kötet első részében olvasható többi tanul
mánynak is. S noha a Kiss József költészetét
összegyűjtött verseinek megjelenése alkalmából
áttekintő irodalomtörténész jogosan kifogásolja
a költő recepciójának hiányát, a hasonló szem
rehányásokban mégis mindig egy csipetnyi fél-



reértés lapul. Hiszen az élő író nagyon is benne
volt a korabeli kánonban, mutatja ezt életpályá
ja, sűrűn kiadott kötetei, az általa szerkesztett
irodalmi lap sikere és jelentősége. A bibliográfi
ák szerint verseinek jelentős visszhangja volt,
az érdeklődés nagyjából az ötvenes évekig fo
lyamatos maradt. Az idő múlásával azonban
magától értetődően új eszmék és új alkotók je
lentek meg, amelyek átalakították az addig ér
vényes értékrendet és felváltották annak sze
replőit. Ez természetes folyamat: minden szer
ző, ahogyan pályája elején bekerült az irodalom
áramába, elődeit kiszorítva onnan, előbb-utóbb
maga is kiesik az olvasott, az élő irodalom új
donságát jelentő alkotók köréből, és átlép az
utódok által tanulmányozott vagy (időlege

sen/véglegesen) elfelejtett, ám esetleg feltá
masztható, újból vagy véglegesen időszerűvé

válfhanő alkotók közé. Es ez a világ legdemok
ratikusabb rendje, amely egyébként is csak egy
apró formai változás, mivel nem érték-, hanem
értékelésfüggő.Hogy azonban tartalmivá ne le
gyen, az éppen az utókor biztos ítéletű, széles
látókörű irodalomtudósain múlik: beengedik-e
az alkotót a történetileg tanulmányozható, ka
nonizált halottak körébe, vagy kirekesztik on
nan is. Értéksorrend ugyanis az élők és a halot
tak között egyaránt létezik/létrehozható, ez
azonban sem az egyik, sem a másik esetben
sem statikus, s csak a maga folyamatosságában,
fokozatosságában és változékonyságában tudja
betölteni feladatát: egy uralkodó felfogás mel
lett számtalan mellékkánon ismerhető fel, ame
lyek bonyolult kapcsolatban állnak egymással.
Az pedig már más kérdés és inkább egy nemzet
kulturális erejét (vagy a létező hatalom jellegét)
mutatja, hogya mindenkori pálya szélén álló
szerzők műveihez a napi kereskedelmi helye
ken és alkalmakon túl, ahol természetesen má
sok szerepelnek, hogyan és milyen nehézségek
árán lehet hozzájutni. Kiss József esetében az
összes versek kiadása éppen ezt az erőt mutatja,
s a labda most az irodalomtörténészek asztalán
pattog. Egyébként hasonló jelenség miatt volt
igen jelentős, mondhatni korszakalkotó a ma
gyar könyvkiadásban az egykori Szépirodalmi
Kiadó "Magyar remekírók" című sorozata,
amelyet érdemes lenne rendszeresebb terv alap
ján, komolyabb szakmai előkészítéssel folytatni,
értékálló köteteit felújítani. vagy újból kiadni,
hiányait pótolni; ez lehetne a hazai irodalomtu
domány és könyvkiadás egyik nagy, közös, szá
zad eleji vállalkozása.

Más, azonosság-kereső és kapcsolat-elutasító
problémákkal szembesít a Kosztolányi Dezső

európai kötődéseit vizsgáló, átfogó tanulmány.
A fiatal költő és újságíró ugyanis egy korai, itt
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idézett 1913-as írásában a magyar nyelv és az
európai kultúra kapcsolatáról értekezve leszö
gezte: "Irodalomtörténeti tanulság, hogy csak
abban a korban nem tudtak magyarul írni, mi
kor megszakadt a latin kultúra delejes árama,
és az ellenséges német szellem, a német stílus
architektonikája tolakodott a helyébe. (... ) aki
igazán magyar stiliszta, latin kultúrán nőtt fel,
amely a vérében teljesen idegen magyarság
végzetes öröksége lett, nem a faji rokonság, de a
százados hagyományok, szellemi közősség, a
gondolkozás azonossága folytán. Előttünk csak
a német szellem barbár." Es bár igazságtalan
dolog egy cikkrészlet kiragadott mondatait kri
tika alá vetni, és bár igaz, hogy a latin kultúra
Európa egyik alapköve, ahogyan az is, hogya
magyar művelődés is sokat köszönhet neki, a
német stílusra és szellemre vonatkozó általáno
sító megjegyzéseket mégis olyan túlzásnak kell
minősíteni, amelyek a reformkort és 1848-49-et
felölelő magyar történelemből érthetők ugyan,
mindamellett egyoldalúságot mutatnak, s erről

szerzőjük nagyfokú kanonizáltsága miatt be
szélni kell. Kosztolányi ugyanis legelőször elfe
lejti azt, hogy nyomban a honfoglalás után,
amikor a bizánci rítusú kereszténység rovására
Géza fejedelem és Szent István elképzelései
nyomán az országban a latin szertartású keresz
ténység terjedt el, az első térítők között ott vol
tak a németség képviselői is, sőt éppen Géza fe
jedelmet egy Sankt Gallen-i szerzetes, Brúnó
püspök keresztelte meg. Azt sem lehet tudni,
vajon mit mondott volna akkor, ha évszázado
kon át nem a németek, hanem mondjuk az álta
la ellenkező példaként emlegetett franciák vagy
spanyolok közelében, velük szimbiózisban élt
volna a magyarság; meg lehetne erről kérdezni
mondjuk az egykori Németalföld lakóinak mai
utódait. Nem világos azonkívül, hogy Kosztolá
nyi ebben az írásában nyelvről, kultúráról vagy
szellemről beszélt-e, a fogalmi tisztázatlanság
tartalmi bizonytalanságokhoz vezet. (A rövid
kis cikk, a közlés alkalma persze nem is igé
nyelte ezt.) A latin kultúra delejes áramának
megszakadása alatt valószínű, hogy ő is jobbá
ra, eltekintve a török hódoltság idejétől, a 18.
századot egészében és a 19. század első felét ér
tette, csakhogy ebben az időben a német nyelv
tudása Magyarországon éppen a korabeli euró
pai tudományosságához való felzárkózást tette
lehetővé. Kazinczy és társai nyelvújítása pedig
a nyelven keresztül a gondolkodás megváltoz
tatását is célul tűzte ki - és talán éppen itt van
a lényeg. Addig ugyanis, amíg a hungarus tu
datú, magyar anyanyelvűekvilágképe a 16-17.
század konzerválódott középmagyar nyelvén
szólalt meg, és itt nemcsak a nagy stilisztákra,



hanem a köznép egészére kell gondolni, fel sem
vetődhetett a "latin kultúra delejes árama", il
letve a "német stílus architektonikája" ellentéte.
Eszmények persze mindig kellenek, és ezért
Kosztolányi szavaival egyet is lehet érteni, de
csak a latin kultúra dicséretére vonatkozóan, és
nem szabad elfelejteni egyfelől, hogy maga a la
tin kultúra (nyelv, kifejezés) két évezred alatt
igencsak sokat változott, nem volt mindegy te
hát/ hogy a magyar stiliszta milyen nyelválla
pothoz kapcsolódott, másfelől akiirtandó ger
manizmusok elleni harc, legtöbbször túlzásba
vitt nyelvi cenzorkodás mindig népszerűséget

hozó, hálás fogadtatásra talál(t) idehaza. Pedig
egy nyelvet nem a tiltások, hanem éppen a gaz
dagítások/gazdagodások miatt érdemes hasz
nálni/ azért, mert olyan tartalmakat képes meg
ragadni a környező valóságból, amelyeket más
nyelvek nem - kitérve itt természetesen a tár
sadalmi beágyazottság és a beszélők számának
problematikája elől. Inkább büszkének kellene
tehát lennünk, mert a magyar mellett egykor a
latin és a német is anyanyelYünk volt/ s most le
hetőségként közeleg az angol újabb, a magyar
megtartása melletti anyanyelvként való általános
elsajátításának lehetősége is, ami egyben másféle
kulturális gazdagodás lehetőségét kínálja.

Igen érdekes és elgondolkoztató Az őrszem

tekintetével című tanulmány, amely a 30-as, a
40-es és az 50-es évek magyar irodalmának ma
gatartásváltozatait vizsgálja. Ezeket az éveket
Rónay László előtt így még senki sem fogta
össze, a közéletiség tartaimát keresve, irodalom
és politika kapcsolatát faggatva. A szerző jó
szemmel veszi észre, hogy a nemzeti gondolko
dásból a 20. század elején lassan kikopott a val
lásos érzés, s bár tudja, de nem fogalmazza
meg: az eszmék helyébe polarizálódott ideoló
giák léptek. Ezek érzelmi telítettségük követ
keztében egyházon és napi (világi) politikán be-

Iül egyaránt oly erőre kaptak, hogy sem a belső,

sem a külső, a régi helyzet visszaállítását célzó
szellemi irányzatok nem tudtak rajtuk győze

delmeskedni. Mindkét nagy történelmi katak
lizmát ezért a magyar irodalom kettészakadása
követte, csakhogy elsősorban nem mesterségbe
li/ hanem hatalmi viszonyok alapján. Ez pedig
hallatlan csapdát jelentett: az elkötelezett írókat,
akik nemzetben, hazában, kereszténységben,
szociális igazságban stb. gondolkoztak, s szol
gálatnak, küldetésnek érezték mesterségüket, a
mögöttük álló ideológiák a napi valóság pilla
natnyi efemeridaihoz láncolták őket, s igen ke
vesen maradtak azok a szabad és független kí
vülállók/ akik korukat művészi szinten tudták
megfogalmazni. A csapda pedig abban állít),
hogya küldetést csak mi értjük, mások, nyelv
határon túl, kizárólag a művészi kifejezést.
(Igaz, a külföld is engedhet a manipulációnak.)
A helyzet szélsőséges példáját Szabó Magda Az
őz című regényének itthoni bírálataira emlékez
ve egy másik tanulmányban említi Rónay Lász
ló; a könyvön főképp a társadalmiság - lásd:
ideológia - hiányát kérték számon a hazai kri
tikák, miközben külföldi ismertsége ennek elle
nére már épülőben volt/ csak rá kell nézni itt is
a művekről készült bibliográfiára.

A kötet többi írása is, szóljon bár Márai Sán
dor/ Szabó Dezső vagy Mándy Iván alkotásairól
- utóbbi a szerzői beleélés miatt az egyik leg
bravúrosabb, itt olvasható emlékezés - világo
san mutatja Rónay Lászlónak a magyar iroda
lomhoz fűződő érzéseit. Ahogyan szakmai pá
lyáját végigkísérte az olvasás és a tanítás, úgy
jellemzi e tanulmányokat az ismeretek befoga
dása és továbbadása. S ettől olyan rokonszen
ves ez az irodalomtörténészi magatartás. (Argu
mentum/ Budapest, 2004)
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