
És végül az igazság keresése és képviselete. Hogy milyen gondosan kereste
az igazságot, azt megmutatják a Kutatás közben, az Olvasás közben és a Fordí-
tás közben című kötetek dolgozatai. Emberekkel való kapcsolataiban is hagyta
magát meggyőzni érvekkel és tényekkel. Prohászkát több szempontból, de hozzá
még irodalmi szempontból sem "bírta". 100 éves születési évfordulójára kért a
Vigilia cikket. Némi aggodalrnam volt, mert túl egyszerűre sikerült. Jó volt 
felelte -, többen megtértek tőle. Mikor elképedve néztem rá, az felelte: Például
én is. _

Hitt az igazság erejében és tisztító hatásában. Azt vallotta mint Teilhard:
Az igazságot ki kell mondani, mert az akkor már jelen van a világban és mun
kálkodik. Ezért vállalkozott a dialógusra mindenkivel, és egyháza zsinat utáni út
mutatását követve a párbeszéd kockázatát és kalandját képviselte. A azétágazó
irányzatokban kereste az összekötő igazságokat, és a párbeszédtárs igazság-ele
meibe öltöztetve szerette előadni a maga teljesnek tudott igazságát. Nem törődött

azzal, megértik-e, nem. Azt vallotta: addig kell hangoztatni az igazságot, míg
a végén elhiszik az remberek, ha közben látszatos eredmények nem is születnek.

Jézust követte ebben is, aki" így biztatta apostolait: "Semmi sincs elrejtve,
ami nyilvánosságra ne jutna, -sem enitkolva, ami ki ne tudódnék. Amit sötétben
mondtatok, elmondják majd fényes nappal, és amit szobában fülbe súgtatok. hir
detni fogják a háztetőről" (Lk 12,3). Hinni az igazság, sőt a kimondott igazság
erejében annyira jézusi, nem figyelmes hallgatók előtt, sőt a megnyílottság helyett
bezárkózottak előtt is hangoztatni kell. "Ha pedig betértek egy városba és ott
nem fogadnak be .titeket, menjetek ki az utcára és mondjátok: Még a port is
lerázzuk rátok, .. , de tudjátok meg: Közel van az Isten országa" (Lk 10,11) -
mondja az Úr tanítványainak. .

A katolikus ember nem problémamentes ember. Rónaynak is bizonyára vol
tak problémái egyéni életében is, a közösségben is. Jézus szava szerint mag az
ember, búzaszem, amit el kell vetni, gyökeret ereszt, szárat hajt, majd kalászt,
míg kiérlelődik az érett, a teljes búzaszem. A gyökerekkel földbe kapaszkodik, a
szárral kiemelkedik, a kalászlevelek védik és kifejlésre segítik· a búzát. Ettől a
tarló nem lesz értékessé, sem a szalma, sem a pelyva. Ezeket nem gyűjtjük csű

rökbe, az örökkévalóság csűrjeibe sem. De kár volna akár a gyökerekkel, akár
a szalmával-pelyvával a búzaszemet összetéveszteni.

Rónay katolicizmusa nyitottságával, egyszerűség-eszményével, és az igazság
szolgálatával teljesedik az evangélium búzájává,
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Az írónak nemegyszer fölteszik a kérdést: hogyan kezdte? mikor kezdte?
mível kezdte? miért kezdte? De válaszolni rá nem olyan könnyű, mint a kérde
zők gondolják. A kezdet, indokaival együtt, többnyire "az idők homályába vész".

öt vagy hatéves koromban fedeztem föl, hogy a szavakat bizonyos rendbe
szedve,és a rendbeszedett szavakat összecsendítve verset lehet írni. Nem sokkal
később már rávetettern magam az elbeszélő prózára: .anekdotikus falusi történe
teket írtam Gárdonyi modorában. Következett az esszé: gimnazista voltam már,
talán másodikos vagy harmadikos, amikor házi használatra -tanulmányt kezdtem



A szegény kisgyermek panaszair61. Az egészből egy szóra sem emlékszem; de
boldog izgalma máig föl-fölkísért bennem. Legvégül ráadtam magam a műfor

dításra is: első francia tankönyvem egy szemelvényét, Théophile Gautier két
stroráját ültettem át, a napfényes magasban gyöngyként szétszitáló galambokról.
Azóta se fordítottam Gautier-t.

Mégsem így kezdődött; mindez csak amolyan apokrif legenda. Az igazi kezdet
valami tudatossággal kezdődik: azzal, amikor az ember megpróbálja kezébe venni
a képességeit, utat keres és mestereket választ; esetleg kiverekszi magának az
útját.

Kiken nevelődtem? Ha visszaemlékszem, egy heveny Ady-láz után Kosztolá
nyit, . Juhász Gyulát, Tóth Arpádot olvastam fáradhatatlanul, meg a magyar
Baudelaire-t; Babitsot akkor még csak szórványosan, és némi idegenkedéssel. Ré
gibb költőink közül Berzsenyit szerettem a legjobban. Nagy élményem volt •
Nyugatban Bányai Kornél, a fiatal Illyés, Szabó Lőrinc Kalibánja. Aztán a húszas
évek végén Dsida Jenő, a Leselkedő magány, és Szemlér Ferenc kötete, az Éjsza
kai kiáltás. Aprílyt betéve tudtam, és egy időben Reményiket utánoztam. Mert
az akkori erdélyi magyar Iírát jobban ismertem a hazaínál, noha. nem vagyok erdélyi,
és soha nem is jártam ott. De ez is még jobbára a tudatos választás előtt volt.

Pesten végeztem az egyetemet, kilencszázharmincegytől harminchatig ; Horváth
János, Eckhardt Sándor, Gombocz Zoltán Volt a tanárom. Nemcsak a "szaktár
gyairnat" tanultam meg tőlük; nemcsak módszerre és tudományos tisztességre ta
nítottak, hanem valami másra is, sokkal többre, fontosabbra, életre szólóbbra: arra
a legjobb hagyományainkban gyökerező magyar humanizmusra, amelynek másik
őrtornyát épp akkortájt építette föl az esztergomi Előhegyen Babits Mihály. S
ezzel, azt hiszem, meg is neveztem azokat a magyar mestereimet, akiknek a
legtöbbet köszönhetem. Máig legszebb emlékeim közt őrzöm Horváth János eg.,
levelét; amikor egyik irodalomtörténeti munkám, a Petőfi és Ady között megjelent,
ő meglátta, hogy nem pusztán holmi "metaforavadászatról" van benne szó, mint
egyik bírálóm mondta, hanern erről a magyar humanista hagyományról, és az
irodalom történelmi felelősségéről is.

Sokat fordítottam és fordítok, részint kedvtelésből, részint megbízásból (igyek
szem a megbízásokat is kedvteléssé szépíteni), prózát is, verset is; vannak hát
más mestereim is, és beiratkoztam más iskolákba is. Elsőnek talán a francia költé-
szetet említhetném, a modern franciákat, Apollinaire-től, Claudeltól a maiakíg,
akiket inkább nevezhetek már társaimnak és barátaimnak, mint mestereimnek;
említhetem aztán életem egyik legszebb, legfrissebb élményét, a francia reneszánszot;
említhetem Balzacot és Stendhalt, vagy Saint-Exupéryt, aki a negyvenes évek
ben erkölcsileg is nagyon .sokat jelentett számomra; és nagyon erős nyomatékkal
azt, akinek a társaságában talán a legtöbb táplálékot találtam: Goethét.

Első regényem 1937-ben jelent meg; a2J első, melyet mai szemmel is szere
tek, noha korántsem hibátlan, a Fák és gyümölcsök 1941-ben; Baumgarten-dí
jat kaptam rá, és Schöpflinnek is, Szerb Antalnak is volt pár jó szava róla.
Még 47-ben napvilágot látott egy regényem, Az alkony éve; aztán volt rá alkalmam
tíz esztendőn át, hogy magamban gondolkozzam a műfaj kérdésein. Hogy mire
jutottam? Nagyjában arra, amit - természetesen a kellő áttételben - egyik
regényern, a Képek és képzelgések regénytervekkel küszködő kamaszhősének mond
idősebb barátja.

Ez a regényern részben Bécsben, részben a Semrneríngen játszódik; a szía
tér: kamaszkori emlék. Azután csak 1963-ban jártam újra külföldön, Francia
országban először, ellenőrízhetní végre a szemléleti valóságban is, amit közvetve,
fordítások során, már annyit "láttam", aztán Olaszországban, Belgiumban és
természetesen újra Bécsben, meg Lengyelországban, aminek a Szilrke élet című

kisregényemet köszönhetem - de köszönhetek az uta:zásnak sok egyebet is: él-'
ményt, képet, szemhatár-tágulást ötvenéves korom után egy kicsit olyan volt ez,
mínt egy ajándékul kapott második születés. És olyan is volt, mint a sok ima
ginárius, fordításban, tanulmánybim való "utazás" reális, konkrét párja, vetülete
(és ki tudja, melyik vetülete végül is a másiknak?)...

Utazni persze nemcsak egyféleképpen lehet: nemcsak úgy, hogy helyemet vál
toztatom a föld fölszinén. Van egy másfajta,mondhatnám mozdulatlan utazás
is: lefelé, a mélybe, az időben, ~ történelemben, a létben. Kapcsolat 'nem tá-
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jakkal és városokkal, hanem a természettel, létünk teremtő erőivel, életünk és
történelmünk értelmével. Ezt a másfajta, második utazást jelenti nekem évről

évre Szárszó. '
Nem vagyok "specialista" típus (bár ez talán legalább annyira természet,

rntnt szándék dolga); nem akarok "csak ez" lenni, vagy "csak az", "csak" költő,

vagy "csak" prózaíró - az irodalomtörténetben is míndig él bennem némi fönntartás
az olyan kutatókkal szemben, akik kitűnően értenek egy bizonyos korszak egy
bizonyos évtizedéhez, de más korokról fogalmuk sincs (hogy érthet valaki csak
egyetlen ághoz, ha nem ismeri az egész fát?) - s igyekszem, hogy abból. amit
sikerült a magamévá tennem, ne ejtsek el semit. Ezt még sosem bántam meg;
hogy csak egy példát említsek: kritikában (és azt hiszem, ma én vagyoki Ma
gyarország' legöregebb - sőt talán egyetlen? - olyan kritikusa, aki immár több
mínt egy évtizede ugyanannak a folyóiratnak - a Vigiliának - a lapjairól kí
séri figyelemmel hónapról hónapra irodalmunkat) - kritikában, mondom, min
dig nagy hasznát láttam egyrészt saját írói tapasztalataimnak, másrészt iroda
lomtörténeti ismereteimnek. Néha megkérdezik: minek érzed magad inkább, köl
tőnek, esszéírónak, elbeszélőnek; vagy: mit szeretsz jobban, verset, regényt, esz
szét írni, esetleg fordítani? - s erre csak azt tudnám felelni: egyformán érzem
magam ennek is, annak is, mindnek együtt és egységben, s egyformán szeretem
mindet, s mindig éppen azt a leginkább, amit csinálok.

Köztudomású, hogy korunk lírája - ha tetszik: a modern líra (bár nagyon
sokféle és sokértelmű fogalom a modernség; és nekem, megvallom. sosem volt,
és ma sem különösebb gondom, hogy a szó közkeletű értelmében modern író
nak tartanak-e, vagy sem) - köztudomású, mondom, hogy korunk lírája ked
veli él mítoszokat. Altalában nem megverselhető "kultúranyagként", mint olykor
vélik (és egyes kritikusaim nekem is a szememre vetik), hanem mintegy meg
nőtt metaforaként, illetve képként, amelyben a költő kellő "tárgyilagossággal",
míntegy személyességénél nagyobb, általánosabb érvénnyel fejezheti ki a lehető

legszemélyesebbet. Mit jelent nekem a költészet? Minden magyarázatnál ponto
sabban egy mítosz képében próbáltam elmondani, a skandináv mondák rejtelme
sen éltető-termékenyítő, az élet princípiumát képviselő fájáról:

Yggdrazill fa, Yggdrazill fa,
karolj engem ágaidba,
világrejtő lombjaidra
[ektess engem, Yggdrazill fa.

Fejem alatt puha párn(1,
bolyhos csönded éjszakája,
fehér esőd villogása
nappalaim ragyogása.

Madaradnak fogadj engem,
koronádban énekelnem,
sűrű sátrat vonj felettem,
a keselyű rám ne leljen.

Nincs mit féljen a haláltól,
akit a te lombod ápol,
véd a kártól, óvagyásztól,
pusztulástól elpalástól.

Mert ágaid sosem asznak,
örök forrás él alattad,
ószök jönnek, erdők halnak,
de te mindig fiatal vagy.

Yggdrazill fa, veled eggy é,
váljak én is gyökereddé,
ágaiddá, leveleddé,
lombosulva mindörökké.

Ifi


