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Búcsúszavak
Életének 104. évében elhunyt Grexa sándor. az
utolsó barátom, aki édes fiacskájának szólított, s
valóban úgy tekintettem rá, mint aki mellett fel-
nőtt lettem. „csak egy gépkocsivezető” — mond-
ta róla valaki, mikor 100. születésnapjára kolum-
nányi köszöntést terveztek. „csak.” volt ebben va-
lami lekicsinylés. Olyan valaki mondta ezt, aki
nem élte végig azt a korszakot, amelyben sanyi
bácsi a meghagyott katolikus sajtó oszlopa volt.

kifakult esőköpeny, sildes sapka, oldalkocsis
motorkerékpár. Ennek nyergében hozta-vitte az
új Ember és a vigilia csomagjait a nyomdából és
a pályaudvari elosztóba. Megcsodáltam félelmetes
erejét, ahogy a csomagokkal labdázott, vagy, ha
a szükség úgy hozta, mázsás zsákokat rakodott.
És elámultam, amikor hercegi eleganciával ül-
dögélt később a volkswagen kormányánál, hogy
az új Ember felelős szerkesztőjét vidékre fuva-
rozza. volt, hogy őt hitték a szerkesztőnek. Mert
a „csak gépkocsivezető” sokaknak illemtanórát
tarthatott volna. úgy hiszem, az ilyen típusú ha-
landókra mondták a bölcs görögök: „Milyen szép
embernek lenni, ha igazán azok vagyunk.”

Huncutul mosolygott, kék szeme meg-meg-
csillant, ahogy kicselezte a tilalmakat, amelyek sű-
rűn korlátozták a katolikus lapok tevékenységét.
Megtanulhattam tőle és elválhatatlan barátjától,
zlamál Dezsőtől — aki szintén az új Ember és a
vigilia történetének fontos alakja —, milyen is az
a térfogat, amelyet hétköznapi életnek neve-
zünk. Nem éteri magasságokban, hanem nyers,
olykor brutális valóságában, amelyet azonban
meg lehet szelídíteni derűs szeretettel. Ez sugár-
zott sanyi bácsiból késő öregségében is, midőn Juli
lánya lett a támasza, önfeláldozó segítője. Rosszul
hallott: elgázolta egy autó, már nem tudott járni
sem, de ekkor is számon tartotta azokat, akiket
szeretett. Néha megcsendült a telefon, s meg-
hallottam a hangját: „csókollak édes fiacskám!”
s ő kérdezte előbb, hogy vagyok, mi újság van a
fiammal, aki ugyanúgy „fiacskája” volt, mint én.
Nem nagyon hallhatta, amit harsogtam, de nem is
ez volt a lényeg: a szeretet hullámhosszán történt
találkozásunk minősült fontosnak és erőt adónak.

Eljön majd az ideje, amikor kellő távlat birto-
kában meg lehet írni az 1945 utáni sajtótörténetet,
lehántva róla a torzításokat, önmentő hazugságo-
kat. külön fejezete lesz a korszak erőszakos be-
avatkozásait is pőre valóságában feltáró, sokat pró-
bált katolikus sajtó története. Jelentős tehetségek el-
sikkasztásáról, torkukra forrasztott szavak híján zi-

háló, levegőtlen térben vegetáló írók elhallgatásá-
ról, kisebb-nagyobb önfeladásokról és hősies helyt-
állásról szól majd az a fejezet. De soha nem lehet
teljes a „sanyi bácsik” ábrázolása nélkül. adalékul
csak annyit mondhatok, az ő széles válluk, törhe-
tetlen kitartásuk is a megmaradás záloga volt.

Nem hallhatom többet a hangját. Nem mele-
gíti szívemet a „drága fiacskám” megszólítás.
De a lelkemben érintetlen az emléke, a szeretete.
Mi kell ennél több?…

DRáMák I.
Ha végigtekintünk irodalmunk történetén, szem-
betűnő, hogy drámairodalmunk a 20. században in-
dult rohamos fejlődésnek. Már a 19. század végén
érezni lehetett a lemaradást: nem véletlenül tűztek
ki pályadíjakat a különböző intézmények, ám
ezek sosem átütő sikerű műveket eredményeztek,
hanem inkább az író személyét koszorúzták. a le-
maradásban a kritika is szerepet játszott: a bírálók
egyik része mereven elzárkózott az akkor mo-
dernnek gondolt színielőadásoktól, nem ritkán er-
kölcstelennek nevezve a cselekményt.

Legnagyobb esélye a történelmi drámáknak lett
volna, hiszen históriánk bővelkedik drámai és tra-
gikus fordulatokban, de itt sem történt igazi át-
törés; mintha a Bánk Bánt követően megállt vol-
na a világ. a 20. században ezen a téren is történtek
érdekes próbálkozások, talán ezért is fogadta
egyiket-másikat érdeménél nagyobb elismerés. az
igazi közönségsikert még ekkor is a hab könnyű,
szórakoztató színművek jelentették.

Mostanában három kötetnyi drámát olvasha-
tunk. Olvasva persze nehéz eldönteni, miképp hat
a mű a színpadon, van-e kisugárzása, amely a né-
zőket érinti meg, vagy csak olvasmány, történelmi
vagy társadalmi események illusztrációja. Németh
László színműveiről szűkkeblű bírálói mint
könyvdrámákról írtak, holott az író kora súlyos
ellentmondásait és személyes vívódásait vitte
színre, s a közönség honorálta is e törekvését, az
„áthallások” megmozgatták az embereket, akik
a múlt eseményeit, a hősök vívódásait korukra ér-
telmezték, s ezt érzékelték a cenzorok is, akik nem
szívesen adták a nihil obstatot ezekre a darabokra.

a Németh László-darabokban és hősökben rej-
lő lehetőségeket ismerte föl és aknázta ki kocsis
István A fény éjszakája (Németh László és hősei) című
drámájában, amely győri előadásai után jelent
meg a Hungarovox kiadónál. Németh László éle-
te színpadra vitt hősei nélkül is drámai elemeket
tartalmazott. Természete, felfokozott érzékenysége
miatt sokszor túldramatizálta a vele történteket,
s mivel minden műve és megnyilatkozása meg-
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osztotta értelmezőit, szándékai sokszor ellenté-
tükbe fordultak. valósággal a korával csatázó em-
ber paradigmája lett, s a lelkében dúló viharokat
hőseiben is megjelenítette, ezért érezzük néme-
lyik drámai művét sokszorosan megszenvedett
önvallomásnak is. Ezt az életrajzban és drámái-
ban is kifejezett önéletrajziságot fokozták gesz-
tusai is, amelyek többnyire egy vívódó, a kor szo-
rításából kiutat kereső író sokszor kétségbeesett
mozdulatai. Hívei mindenképpen védelmezték
az ilyen megnyilatkozásokat követően, ezért lett
némelyik írása bírálatok és apológiák tárgya. Fö-
löslegesen. százszor elmondta, amit gondolt,
fölösleges értelmezések tucatjait írni szavairól, iga-
zolják ezek magukat. Rábírták, hogy a szovjet-
unióba utazzék, mint a forradalom után pacifikált
értelmiség egyik legtekintélyesebb képviselője!
vissza kellett volna utasítania a kérést? Egyálta-
lán, visszautasíthatta volna?

kocsis István megérezte a nagy lehetőséget:
az író életének neuralgikus pontjait szembesí-
tette, értelmeztette hőseivel, s hogy hitele legyen
mentségeiknek, a színpadon egy „tárgyi szerep-
lőnek” perdöntő szerepet szánt. aki az „igaz-
mondó székbe” ül, tüstént elveti a közhelyeket,
és a lelke igazságát mondva feloldozza Németh
Lászlót vélt bűnei alól.

Lelkifurdalásainktól, valós és vélt bűneinktől
gyónással, bűneink megbánása utána kapott fel-
oldozással szabadulhatunk meg. a magát bűnös-
 nek érző, tépelődő író körül több pap is szorgos-
kodik — drámáinak hősei —, hogy gyakran egy-
mással is perlekedve megadják az absolutiót. ám
közben önmaguk is a feloldozást keresik, s ez a ket-
tősség adja a drámai feszültséget. közben vésze-
sen időszerű mondatokat is hallunk, amikor a sze-
replők kiesve szerepükből hozzánk fordulva fi-
gyelmeztetnek elmulasztott feladatainkra.

Nyilvánvaló, hogy a darab megértéséhez igen
alapos ismeretek szükségesek, s mint hogy nem
láttam előadását, csak megkockáztathatom, hogy
például a „trianoni pszichózis” bevonása esetleg
drámai képzetet kelt a nézőben — már aki tud-
ja, mire gondolt széchenyi —, másrészt viszont
kizökkenti a szereplőket az általuk képviselt
gondolatkörből.

a mű hatását megnöveli néhány nagyon mély
gondolat, amely az olvasás során még jobban hat,
és alapos elmélyedésre késztet. Itt van például Né-
meth csendesen elmondott szentenciája: „az
egyenlő esélyek elve, ha hagyják érvényesülni,
csodákra is képes; a gyűlöletet szeretetté tudja vál-
toztatni, miképpen az egyenlőtlen esélyek elve,
ha érvényesül, gyűlöletté változtatja a szeretetet!”

a történelmi drámák veszélye, hogy inkább az
eseményeket irányító személyek illusztrációit
adják, semmint drámai összeütközéseiket jelenítik

meg. kocsis István elkerülte ezt a csapdát. Drá-
mája izgalmas, fordulatos, fontos és nyitott kér-
désekkel szembesít. Bizonyára más színházak is
felfigyelnek rá.

RóNAy LászLó

RÓNAy GyöRGy: 
BALAssitÓL AdyiG

adyékat, a Nyugat első nemzedékét dühödt kri-
tikusok és hangos rajongók hada fogadta az iro-
dalmi élet kapujában, a második nemzedék, Illyé -
sék generációja az első nemzedék segítségével, na-
gyobb megrázkódtatások nélkül lépett porondra
(József attila szerencsétlen élete külön történet), a
harmadik nemzedéket azonban pályakezdésekor
általános fanyalgás kísérte, túlságosan szelídnek tar-
tották őket, több lázadást, izgatottabb helykeresést
vártak volna tőlük. Évek be telt, amíg észrevették:
itt egy Weöres sándor… ott egy Radnóti Miklós. En-
nek a jól nevelt, remekül képzett nemzedéknek
egyik legkiválóbb tagja volt Rónay György, aki ki-
egyensúlyozott minőségű pályát épített fel ver-
sekből, prózai művekből, esszékből, tudós tanul-
mányokból. Műveltsége, érzékeny tudása a kora-
beli európai katolikus irodalom színárnyalatait fog-
ta egybe, sík sándor mellett ő lett ennek a szelle-
miségnek legelső rangú képviselője a modern
magyar irodalomban.

Első esszé-könyve 1947-ben jelent meg, a Regény
és az élet, a magyar prózairodalom történetéről, ezt
1958-ban a Petőfi és Ady között követte, a 19. szá-
zad második feléről, majd 1971-ben következett
A nagy nemzedék, mely a 20. század első felének leg-
nagyobbjait tekintette át. a nemrégiben új, szépen
gondozott kiadásban napvilágot látott Balassitól
Adyig című gyűjtemény először 1977-ben jelent meg.
Tüskés Tibor, Rónay monográfusa ezekkel a sza-
vakkal foglalta össze Rónay György irodalomtör-
téneti érdekű írásainak jellegadó vonásait: „Rónay
— maga mondja — nem »irodalomtörténetet« ír,
hanem az irodalom »életrajzát«. vizsgálódásának
kulcsszava az élmény. azt a »lel ki képletet« akar-
ja megragadni, amelyben a kor magyar valósága
tükröződik. stílus és lélek kapcsolata izgatja, az ih-
let formáit és változatait kutatja. Ha nevet kellene
adni annak a tudományágnak, amellyel foglako-
zik, akkor legszívesebben ezt az elnevezést vállal-
ná: ihlettörténet.”

a kötetnyitó Balassi-tanulmány — 1951-ből —
azt az alkotáslélektani ívet járja be, ahogy a vitéz-
kedő, vitatkozó, pereskedő és nem utolsósorban sze-
relmeskedő költő megtér a vallás szavához. „Míg
aztán legvégül valóban nem marad Istenen kívül
más vigasztalója ennek a saját kísérteteivel küsz-
ködő, megzavart szívnek. (…) valóban úgy halt
meg, mint krisztus vitéze. »krisztus meghalt éné-
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