
Nem teniszjátékos volt a társalkodásban. inkább súlyemeló. De szerette az emberi
közeget, élvezte is, vagy ha olykor meggyötörtetett általa, akkor megbocsátotta,
mint annyi mindent - a megbocsátás erényét bőkezűert tudta gyakorolni. Nem
mintha indulattalan lett volna. Szó sincs róla. Néha-néha nekilendült és nagvon
is indulatos tudott lenni szóban vagy írásban. Ez volt azonban a kivétel, a kar
diogramm ritka kícíkázása. Altalában ritkán ítélkezett. Nem, nemcsak önfegyelem
ből. Hallgatásainak mélyén nem a titkolt bírálat ült, hanem inkább a titkos bizalom.

'"
Mert volt benne valami végső bizalom. Mégis-bizalom volt ez persze, kiküzdött

jóakarat, amelynek égboltját mindennap fel kell emelnünk magunk fölé. Aki lát
ta ezt az égboltot. aki ismerte azt a nyarat, amelyet -'- őszerinte - meg kell te':
remtenünk magunkban, az sokat látott.· Túl minden irodalmon egy jelenséget. Egy
jelenséget, amelynek az irodalom közege volt, de nem határa. Azok közé tartozott,
akiknek léte, lehetségessége, valahogy átrajzolja a dolgok körvonalait. A puszta
tény, hogy van, hogy egzisztál valahol, szelíden kényszerítő volt, mint egy éghajlat.
Minket, túlélőket, most már belülről kényszerít.

"MEGYÜNK ELÖRE ..."

Beszélgetés Rónay Györggyel társadalmi
közérzetéről, a kritikáról és munkáiról

1977 öszén 12 órás felvételt készítettem RÓDBy
Györggyel. Ez több 200 gépelt oldalnál. J:z&'t
ezt a pár oldalt közlöm. A többi anyag a Kol'
társalnk sorozathoz készült. A család és tudo
másom szerint is ez utolsó beszélgetés volt
vele életéről. Nem az életműről, hanem az élő

Rónay Györgyről írok. Hisz köztünk, bennl1llk
él.

Rónay Györggyel lakásán beszélgetünk. A sok könyv között és a feszület
alatt. Törékeny, szívinfarktusa 6ta még áttetszőbb lényét Illés Endre egyik kré
tarajzának címével érzékeltethetem legjobban: Ariel 'a könyvkiadóban. És a be
szélgetés lényegét összefoglalva: könyvek Arieiben. Mennyi volt ez a könyv?
Önálló műve ötvennél több, fordításai. és az általa szerkesztett könyvek a száz
kötetet is meghaladják. Kezében az egész életműve, katalóguscédulákon. így el
fér egy tenyérben. Nehéz korszakok, nehéz társadalmi és egyéni körűlmények

között született alkotások. Hatvannégy év alatt sok mindenen átment. Erről is
beszélgettünk. így természetes volt, hogy megkérdeztem :

- Milyen a társadalmi közérzeted ?
~ Elmondhatatlanul sokat javult. Bizonyítja ezt az is, hogy 1957 óta lekerül

tem a feketelistáról és azt írom, azt csinálom, amit szeretek. Tízévi hallgatás után
évente több könyvem is megjelent. Ugyanakkor elmondhatatlanul sokat romlott az
élet belső értéke. Az embereknek többé-kevésbé megvalósulnak álmaik, anyagi
téren. Utolért bennünket a technikai civilizáció. Következménye az egyre jobban
tapasztalható 'dehumanizáció,

- Mi t lehet tenni ez ellen?
- Én mondjak receptet? Nem tudok. Én csak azt tudom tenni, ami rajtam

áll, hogy valami mást csináljak, mint ami a divat. Védem az ember személyí

ln



egységét, szabadságát, bensőségét, hitét, hitelét. .. Nem tudom mit mondjak még?
Én ezért dolgozom, írok, olvasok. Talán emiatt vagyok konzervatív, nem lelkem
szerint, hanem a kintiek mínősítésében.

- Pesszimista vagy?
- Nem vagyok pesszimista, mert akkor már nem élnék.
- A jelenlegi irodalmi helyzet, a kritika, az alkotők és műveik mit mondanak

neked?
- Megbízható, fiatal kritikusok kellenének, akik felfejtik, kibontják egy-egy

alkotó művét és egyéniséget. Az utánpótlás körül nincs baj. De sivár, nagyon is
antirealista a művek többsége. Hadd tegyem hozzá, az írók élete is. Elfordulás
il realizmustól - ez hosszú távon a halált jelenti, mert ez elfordulás az élettől is.
De ha ezt megírnárn, akkor úgy értenék, hogy na, a Rónay befarolt, és lefeküdt
a hivatalos irodalomnak. Pedig jó az, amit hivatalosan kérnek, de nem úgy, ahogy
akarják. Elhagyni minden jelzőt és nem propagandairodalmat, hanem realista
irodalmat kell védeni és szorgalmazní.

- Dolgozol-e az Irószövetségben ?
- Nem. 1972-ig, a betegségemig, aktívan részt vettem az ottani munkában.

Most az a benyomásom, hogy jó dolog ugyan, ha néha összejönnek a világ .más
-más tájáról az alkotók és beszélgetnek, de a gyakori bízottságosdí, az, értekez
letek tömege felesleges. Megmérhetetlenül sok időt rabol el. Ezenkívül megöli
az íróban az alkotáshoz nélkülözhetetlen nyugalmat. Nincs módja arra az elmélyü
lésre, a világban való nyugodt, alapos körülnézésre, megfigyelésre, amiből aztán
művet tud teremteni.

- Mivel töltötted a nyarat? Tudom, hogy Szárszón voltáL Amikor találkoz
tunk Pesten, úgy láttam, hogy fáradt vagy. Nem pihentél a nyáron Szárszón?

- Szárszó nékem nem pihenőhelyem, inkább második otthonom. Viszem ma
gammal a munkámat is. Végigdolgozem a nyarakat. Tavaly egy, már nyomás
alatt levő regény nagy részét ott írtam.* Ennek központi alakja egy bíró, aki
kisebb koncepciós perekben azt a feladatot látta; el, amit mások a nagyokban.
1957-ben elbocsátják. Ö nem nyugszik bele, követeli a rehabilitálását. Nem tel
jesítik, mert még azok szorulnak rehabilitálásra, akiket elítélt. Egy vidéki vil
lában elmélkedhet tettein, életén. Az idén jobbára fordítottam, mégpedig Höl
derlint. Az Európánál jelenik meg öt ívnyí terjedelemben, új fordításban. A művek

kétharmadát én fordítottam, a szerkesztést is én végeztem. Nemrég adtam pos
tára a gépiratot. Függőben. van Mikszáthról egy kismonográfiám. Ehhez olvastam.
Aztán lent volt három unokám. Hát túlzottan sokat nem pihentem. Szinte csak
amikor agyerekekkel úszkáltam.

- Elmondanád egy napodat a Balatonnál ?
- Egy nap a Balatonon. Hát mí volt? Amikor a gyerekek lent vannak, a

fölkelés után elmegyünk a nagyobbik, vagy a két nagyobbik unokámmal bevásá
rolni. Aztán lemegyünk a vízre. Úszunk, játszunk.

- Infarktusod óta rendszeresen úszol?
- Nem. Csak nyáron, a Balatonnál. Na, aztán már kész az ebéd. Ha ezzel

végeztünk, a legkisebb unokámat lefektetjük. Fiú. Most lesz nagycsoportos óvodás.
A nagyobbak, tizenkettő és tízéves lányok, játszanak. Akkor még marad két
órám, azalatt fordítok, írok, olvasok. Ezt újra közös játszás, séta követi. Máris
itt a vacsora... Este tévét nézünk, a híreket, meg ami esetleg gyerekeknek való.
Ha a gyerekek nincsenek ott, akkor délelőtt is dolgozem. Tizenegy körül úszom
egy-két órát, ha az időjárás engedi. Az idén augusztus nem nagyon kedvezett.

- Itthon, hogy telnek napjaid, heteid ?
- Többnyire itthon vagyok. Hetente egyszer megyek be a szerkesztőségbe,

a Vigilíához, hétfőn. A szerkesztéssel járó munkát is itthon végzem. hacsak ki
nem ráncigálnak valahová. Mert van olyan dolog, ami elől nem lehet kitérni.
De az nagyon megvisel. Nem az, hogy el kell mennem, hanem a tudat, hogy
mondjuk pénteken itt és itt ilyen vagy olyan megbeszélés lesz, teljesen tönkreteszi
a nyugalmamát. A készenléti állapot zavar a munkámban.

* A párduc és a gödölye. 1978, Bp. Magvető
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- Sokat beszélsz a munkához szükséges nyugalomról. Mégis vállaltad egy
bizonyos folytatásos regény írását, ami sok gondot jelenthet. Illyés Gyulával szól
va, én egy folyóirat szerkesztését a főszerkesztő folytatásos regényének tartom.

- így igen. Egy zűrös, zaklatottabb folytatásos regény, valóban.
- Mindent elolvasol ?
- Sajnos igen. Mindent.
- Hány emberből áll a Vigilia "stábja"?
- Hogy hányan csináljuk a lapot? Négyen, egy helyiségben.
- Írsz-e verseket?
- Jelenleg nagyon keveset. Ha írok is, nagyon hosszú, terjedelmes, 140-150

sorra terjedőket. Én úgy nevezném. hogy kantáta. Ez a korommal jár. Szeretnék
összegezni. Rövid lírai verset az utóbbi egy év alatt tízet vagy tizenkettőt írtam.

- Kritikát írsz-e mostanában?
- írok. Nem olyan gyakran, mint azelőtt. Hisz volt idő, amikor hónapról hó-

napra több könyvről is írtam. Már ez nem megy. Az állandó felkészülés nagyon
kimerít. De most is írok, ha megkérnek rá. És bizonyos feladatokat szívesen
vállalok. Például Csorba Győző műfordításaíról írtam nagy örömmel. Kitűnő mű

fordítónak, kitűnő embernek és írónak tartom. Róla Szárszón írtam. A másik
írásom régi adósság volt Juhász Ferinek. Sőtér István Werthertől Szilveszteríg
című igazán okos, Jelentős, szép tanulmánygyűjteményéről írtam. Az ilyen felada
tokat különösen szeretem. Nagy örömmel írtam, - nem is a könyvről, inkább
Sőtérről. Az is a címe, hogy Egy irodalomtörténész arcképéhez. Az egész jelen
séget meg kell mutatni, azt, hogy mit köszönhetünk neki. Jórészt az ő érdeme a
magyar irodalom .reálís egyensúlyának visszaállítása... Sőtér egész vállalkozása,
egész munkássága abban összegezhető röviden, hogy az annak idején kötelező el
csuszamlásokat, eltorzításokat kiigazította, szépen helyére rakta a dolgokat.

- Sok mesét fordítottál, átdolgoztál, írtál. Honnan ez a meseszeretet?
- Nem írok meséket, illetve nagyon ritkán. A meseírásról. Hát ennek törté-

nete van. Az egész dologba úgy .csöppentem bele, hogy volt egy időszak éle
temben, amikor nemcsak írnom, de fordítanom sem volt szabad mégjelentetés
céljából." Nemcsak az Irószövetségből, hanem az egész magyar irodalomból ki
tessékeltek. Voltak azonban olyan emberek, akik ezt nem tartották helyesnek.
Név szerint Csatlós Jánost kell említenem, aki az akkori Ifjúsági Kiadónál meg
említette, hogy bízzanak meg mesekontroll-szerkesztéssel. Bevittem az írásbeli
véleményemet. Akkor állt elém az általam személyesen nem ismert, nagyón ked
ves Aszódi Éva és megkérdezte, lenne-e kedvem Grimm-meséket fordítani, illet
ve vállaInám-e átdolgozásukat. Persze, hogy volt kedvem. Hogyne vállaltam vol
na. Ez valami irodalmi munka volt, amivel pénzt lehetett keresni. Elkezdtem csi
nálni és hallatlan élvezetet találtam a munkában, Az egész gyerekkorom feljött.
Vidéken nőttem fel és nekem a kakucsi parasztlányok meséltek. Észrevettem,
hogy kisujjamban van az egész népmesehang. Aztán meséltem a fiamnak, az
unokáimnak. .. És persze beleírtam a tízévi hallgattatast követő felszabadulás
örömét.

- Említetted, hogy több évig tilos voltál. Nem okozott törést, bezárkózást,
drámát ez a kényszerű hallgatás?

- Nem éreztem tortúrának. írtam, fordítottam magamnak, az íróasztal fiók
jának. Itt voltak a könyvek, a zene. Sokkal jobban fáj az, hogy nagyon sok
hasonló sorsú írónak nem volt elég ereje ehhez a víz alatti úszáshoz és betegen,
görcsöktől kínozva került vissza a felszínre. Tíz év hallgatás. Kegyetlenség. Tra
gédia. Na, de megvünk előre. Az eItnúlt két évtizedben megtett utat szinte fel
sem lehet mérni. Megmérhetetlen, elmondhatatlan. Meg kell írni.

- Hisz ezt teszed. Az utolsó, nyomdában levő regényed a bizonyíték. A pár
duc és a gödölye. Magvető. 1978. Mi lesz a folytatás?

- A rádióban József Attiláról tartottam több előadást. Ezeket szerétném esz
széként megírni, kötetbe rendezni.
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