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Viszonylag korán szólította ki közülünk a sors Rónay Györgyöt. Talán kárpótlásul adatott számára 
(s a közelállók számára is) e korai végért, hogy munkából ragadta el nehéz betegsége. Rendezett és telt 
egész volt Rónay pályája. Nem csak azért, s nem is elsősorban azért, mert mesterségének szinte egész 
területét birtokba vette, otthonossá tette magának arra, mire életíve lefelé hajolt. Szép verseskötetek, 
figyelemre méltó regények, kitűnő fordítások, megbecsült értekező írások váltogatták arányos ritmus
ban útján egymást. Az irodalommal való foglalkozás mindenfajta örömét és vesződségét, gondját és 
vigasztalását megismerte. Mégis nem ez a tárgyköri teljesség és arányosság kölcsönözte életének 
rendezett és telt karakterét. Az igény, amivel egy-egy munkához fogott, mindig azt a benyomást 
sugározta, hogy a maga szemléletén belül, lehetőleg teljes, minden tudatterületre s életmezőnyre 
vonatkoztatható felelethez kívánt jutni. A penzum-szerű feladatok is szemlélet- és személyiség-formáló 
munkákká lettek így kezében. 

Mint az évgyűrűk, úgy tágultak s épültek szervesen, sajátként egymáshoz tevékeny életének 
különböző szakaszai, tárgykörei és tanulságai. Jól lehet követni munkásságában, kezdeti franciás, 
századfordulós műveltségét mint szélesítette ki s dúsította fel előbb a jelenkor francia irodalmával, 
majd a német klasszikával, aztán a német romantikával való foglalkozása. S mint itatta át s szűrte meg 
indulásának irodalmi ízlését, a késő Nyugat világát a régebbi magyar irodalommal, majd a 19. századdal 
való egyre mélyebb ismerkedése, ö így azok közé a kevesek közé tartozott, akik felnövésük kora 
alapozó műveltségét nem tekintették egyedüli s minden mérésre alkalmas mércének. Ami annál is 
inkább érdem, mert a Nyugat különböző korszakának neveltjeit — alighanem a nagy korszak igézete 
révén - nagyon is kísértette s kísérti máig ez a veszély. 

Bizonyosan volt része a szűrésnek és dúsításnak abban is, hogy ifjúsága idejének szezonműfaját, a 
túlfrappirozó, a túldíszített, túlérzelmi élményreprodukáló esszét a maga pályáján egyre inkább a 
nehezebb fajsúlyú, a gondolatot adó esszétanulmány irányába munkálta át. Igazi tanulmányt ugyan 
viszonylag keveset írt, de sohasem elégedett meg az intuíció, a ráérzés, a rezonancia, az asszociáció, az 
ötlet, a reprodukálás kínálta anyag formábaöntésével, mint annyian nemzedékéből s az előtte járó 
nemzedékekből. A kutatás és végiggondolás szorosan hozzátartozott literátus alkatához, akár kinőtt 
abból, akár hozzánőtt ahhoz. 

Az irodalomtörténetírás így nevét nemcsak mint szépíróét s mint szépen író esszéistáét, hanem 
mint a maga jeles munkásáét is számon tartja. Első tanulmánykötetében, a. Szüzek koszorú-jában 
(1936) még egyszerre van jelen keletkezése korának könnyeden koncipiáló kedve s pszichologizáló 
hajlama a humanizmus fölfedezésének valódi történészi örömével és tárgyias föladatérzékelésével. A 
Petőfi és Arany között (1958) c. könyvnagyságú esszéje már tanulmányba megy át. Az élmény 
pszichologizáló rajzolása már nem elégíti ki; a történeti interpretáció tárgyszerű, érvelő s adatolt válfaja 
immár a cél; miként változik át az objektív megismerés és ábrázolás célkitűzése és bizalma a szubjektív 
megérzés és megjelenítés szinte egyeduralmú törekvésévé: ezt vizsgálja. S bár e törekvés magyarázatá
ban néha-néha visszatér a panpszichologizmus, s érzékelhető a társadalmi s a gondolkodástörténeti váz 
törékenysége - a történeti folyamat sokrétű, tárgyias megragadásának s bemutatásának igénye az 
elsődleges benne. Eredményei e félszázad szintetikus ábrázolásának nem nélkülözhető építőköveit 
nyújtották. Más szemszögbői szerencsés módszerű a Nyugat nemzedékeinek egyes hozzá közel álló 
tagjairól készített portrékötete. A felnőtt ember élettapasztalatának mérlegelő józansága, az európai 
irodalom ismerőjének arányosító szembesítése, a műalkotás keletkezését belülről látó írónak mester-
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ségbeli tudása együtt segíti egy-egy arc meggyőző' megvilágításában egy-egy életmű néhány alap
vonásának rögzítésében. S hogy mennyire nem csak földolgozási anyag, önkifejezési lehetőség, 
formálási alkalom volt számára az irodalomtörténettel való foglalkozás, klasszicizmus-tanulmánya 
kitűnően tanúsítja. Szemlélete, magatartása, sőt irásmodora is mintegy átivódott a Goethe-koi nagy 
eszményeivel, az értelem világosságával, a kifejezés tisztaságával, az állásfoglalás komolyságával, egy
szerűségével és méltóságával. Nem szabad említetlenül hagyni lapjában s másutt közölt bírálatait 
irodalomtörténeti munkákról. Ha néha tán ifjúsága divathangjait idéző kevéssé érdemes műveknek is 
nyújtott pálmát, ítélete rendszerint biztos, részrehajlás nélküli, sokoldalú mérlegelés egyszerű előadású 
megnyilatkozása volt, amely - tán mert szerzője nem volt rendeltségi viszonyban a diszciplína 
láncában — gyakran többet és figyelemre méltóbbat mondott, mint a szorosabban vett szakmabeliek 
kritikái. 

Ereje teljében, rendezett pályája kiteljesülésében ment el Rónay György, hanyatlás nélkül. Vigasz 
ez s kárpótlás, bármi keserű is, a veszteségért, amit korai halála a literátus közműveltségnek jelent. 

Németh G. Béla 

„A világirodalom fejlődésének törvényszerűségei" kutatása nemzetközi problémabizottsága meg
alakulásáról 

1978. február 21-23-a közt Moszkvában tanácskoztak A világirodalom fejlődésének törvény
szerűségei kutatását koordináló ún. problémabizottság alakuló ülésére a szocialista országokból 
érkezett tudósküldöttségek. Jelen voltak Bulgária, Csehszlovákia, Kuba, Lengyelország, Magyarország, 
Mongólia, az NDK és a Szovjetunió képviselői. A magyar delegációt Szabolcsi Miklós akadémikus, 
ügyvezető intézeti igazgató vezette. 

M. B. Hrapcsenko akadémikus és G. P. Berdnyikov levelező tag, a Gorkij Intézet igazgatója, a 
Problémabizottság elnöke méltatták azokat az eredményeket, amelyeket a szocialista országok kutató
intézetei a két- és többoldalú együttműködésben az elmúlt időszak során elértek. A tanácskozás 
résztvevőivel egyetértésben állapíthatták meg, hogy megérett az idő a magasabb szintű közös munkára, 
amelynek koordinálását a most megalakult Problémabizottság hivatott elvégezni. 

A koordináló szerv a nemzeti szekciókra támaszkodva segíti megvalósítani mindazokat a közös 
kutatásokat, amelyek a korábbi időből származnak, és amelyek az intézetekben és az egyetemeken 
folyó kutatásokra támaszkodva az irodalomtudományi együttműködés négy fő irányához kap
csolódnak. (Ezek: A világirodalom története; Az általános és a különös a szocialista országok irodalmá
ban; A jelenkori realista irodalom; A modern irodalomtudomány módszertani és irodalomelméleti 
kérdései.) 

A Problémabizottság egyidejűleg jóváhagyta és egy-egy ország irodalomtudományi munkacsoportja 
koordinálására bízta azokat a témákat, amelyek előkészítettségüknél fogva alkalmasak arra, hogy a 
sokoldalú együttműködés programjába iktassák őket. Ezek a következők: Huszadik századi 
humanista művészek eszmei-esztétikai fejlődésének problémái (Magyarország); Az imperialista korszak 
amerikai irodalma és a mai ideológiai küzdelem (NDK); A barokk és a romnatika lényegi vonásai és 
nemzeti jellegzetességgei az európai irodalmakban (Lengyelország); A szépirodalom szerepe a fejlett 
szocialista társadalom építése során (Szovjetunió); A realista irodalom és a latinamerikai forradalmi 
mozgalom (Kuba); Ideológiai harc és a jelenkori irodalomtudomány és esztétika aktuális problémái 
(Bulgária); A kapitaüsta fejlődés szakaszát átugró néoek nemzeti irodalmai fejlődésének sajátosságai 
(Mongólia); Az irodalmak összehasonlító vizsgálatának módszertana (Csehszlovákia). 

A Problémabizottság 1979-ben Berlinben, 1980-ban pedig Budapesten tartja soron következő 
ülését, ezeken dolgozzák ki a többoldalú kutatások távlati tervét a'; 1980-85. évekre. 

A Nemzetközi Irodalomtudományi Problémabizottság magyarországi szekciója a moszkvai ülést 
követően, március 15-én megalakult, elnöke Sőtér István akadémikus, intézeti igazgató, a Probléma
bizottság állandó magyar képviselője, helyettese Bodnár György főosztályvezető. A szekció tagjai: Egri 
Péter egyet, tanár, Juhász Péter tud. csoportvezető, Király István akadémikus, egyet, tanár, Szili József 
oszt. vezető, Szabolcsi Miklós akadémikus, Vajda Gy. Mihály egyet, tanár; a szekció titkára Illés László. 
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