
MÁNDY IVÁl\

RÓNAY GYÖRGY
Biztonságot adott.
Schöpflin ásott elő a semmiből, de Rónay György adott erőt. Mármint, hogy

tovább tudjam gyúrni, pofozni a magam anyagát. A magam stílusában.' Mindket
tővel éppen elég bajom volt a külőnféle lapoknál, szerkesztőségeknél. Egyébként
eszelős dühhel ostromoltam a lapokat és a szerkesztőségeket. Valamiféle haditer
vet dolgoztam ki. Először meghódítern a napi- és hetilapokat. Egyszerűen térdre
kényszerítem a szerkesztőket. És aztán a Nyugat ostroma! Úgy rohantam bele
az ütközetbe. Indulókat fújtam magamban. Sorra elvesztettem az ütközeteket.
Vereség vereség után. A napi- és hetilapok ellenálltak. Ha olykor véletlenül kö
zöltek, akkor is meglehetősen megaiázó módon. Nem nagyon kedvelték a novellák
külvárosi tájait, lézengő alakjait. A stílusát még kevésbé. Semmi cselekmény. Ko
pogó, szürke mondatok. És a fővád: Egyszerűen nem lehet tudni, ki beszél!

- Kedves uram, magánál minden olyan maszatos! És egyáltalán álomban
történik-e, ami történik, vagy pedig... ?

Mit tehettemz .
Megpróbáltam szabályosan írni. Valahogy kevésbé maszatosan. Sehogyse sike

rült.
És akkor Rónay abban a kis szebában a Révainál. - Csak úgy, ahogy eddig!

Lehet, hogy nem tudatos az elúszó félálom hangulat, de ez nem is fontos! És
hogy nincs benne cselekmény?!

írókat említett, akiknél alig találni cselekményt, dehát azért megvannak va
lahogy.

Micsoda karaván vonult abba a kis szobábal Költők, prózaírók, Én Rába és
Vidor nyomában. Ök beszéltek rólam Rónaynak. Aztán egyszer szóltak, hogy most
már velük tarthatok.

Rónay meg csak nézett bennünket. Távoli, tiszta tekintettel. Enyhe derűvel.

Később is ezt éreztem. A távoli tekintetét. Évek rnúlva. Amikor már együtt
ültünk kávéházban, presszóban. A Kártyásole kávéháza, Dunacorso, Pilvax, Vö
rösmarty. .. Egyre tovább vándorolt az asztal. A Rónay asztal. Ű maga különben
sose tudta, hogy ez az ő asztala. Hogy létezik a városban egy Rónay asztal. Csak
nézett bennünket, kissé messziről. De azért úgy éreztem, hogy szinte mindent
tud rólam. Mániáírnat, keserűségeírnet, örömeimet, és hát az apróbb línkségeket.
Látja a szobát a szüleimmel, a vágtatásaimat különféle lányokhoz, a szétszórt
cetliket az asztalon.

Azt hiszem, mindent megértett. Segített, amikor csak tudott. De a síránkozást
nem tűrte. A panaszdalokat.

Az én végtelen panaszdalom !
Azokban a bizonyos ötvenes években meglehetősen letörtem. Valahogy nem

volt jó velem találkozni. _Egy keserű legyintés és aztán már ömlött belőlem.

- Hát igen! Kész... vége... én befejeztem. Az írásaimat nem közlik, már
nem is viszek sehóvá semmit. Minek1 Nincs más, csak a kulimunka. Nem, nem,
ez így nem megy! .

Mire Rónay meglehetősen röviden.
- Ezzel rnindnyájan így vagyunk. De ha akad egy novellád... Ha véletlenül

mégiscsak akad egy novellád...
- Mit csináljak vele?
- Add ide... aztán majd meglátjuk.
Akadt egy novell ám, úgy véletlenül. Két öreg, kopár fa a téren. Egy el

nyűtt alak, sötét, gyötrelmes fejfájásokkal. Ez a novella. A címe pedig: Fától fáig.
Odaadtam Rónaynak. Hogy hát talán a Vigiliában...

És a novella megjelent a Vigiliában. 1954-ben. úgy meredtem rá, mintha ez
lenne az első írásom.

A Vigilia mindig helyet adott kézirataimnak.
Rónay mindig helyet adott az asztalánál. Ott ültem a többiek között. Nemes

Nagy Agnes, Ottlik, Lengyel Balázs, Kellér Andor, Nemeskürty, Vargha Kálmán,
olykor Pilinszky. Jó csapat volt. Igaz, a szövetségí kapitányok nem míndíg fi
gyeltek fel rá.
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Helyben vagyunk. Megint a futball. De ez azért talán most nem is olyan
nagy baj.

Rónay (ez a hűvös, előkelő szellem, ahogy némelyek gondolták) a futballt is
jól ismerte. Kijárt a mérkőzésekre.

Bevallom, amikor ezt megtudtam, kissé elképedtem. Hogy Zelk, Kellér, Kor
mos otthonos a futball világában, - az természetes. Kálnokyezzel már megle
pett egy kicsit. (O egyébként még azt is tudja, hogy Pósát, az FTC kiváló bal
hátvédjét Prakkernek hívták a szurkolók.) De Rónay, ez a hűvös és előkelő...
Igen, ott ült a tribün alatt és nézte a mérkőzést, Azt hiszem, pontosan tudta,
hogy mi van egy játékosban. Akárcsak azt, hogy mi van egy íróban. Milvenek
a törvényei. A lehetőségeí. Mindig megérezte a valódi értéket. Látványos trükök
kel, üres csillogással soha se Iehetett. megtéveszteni.

Mit mondhatok még róla?
Csak azt, amivel kezdtem.
Biztonságot adott.·
A komisz években fölszedett a tér padjáról. meghívott egy kávéra. A derű

sebb időkben együtt utaztunk Bécsbe. Igen, hárman NeIIivel, a feleségével. Olyan
irodalmi meghívás. Kellemes szálloda. Lötyögés. Dehát külföIdön mindig rámtör
valami rémület. Rónay meghívott a szállodai szebájukba vacsorázni. Közben las
san észrevétlenül fölengedtem. Elmúlt a rémület. Otthonosan éreztem magam.
Mint mindíg, ha a közelébe kerültem.

VARGHA KÁLMÁN

AZ ESSZÉISTA ARCKÉPÉHEZ~'

Rónay György 1973-ban megjelent és most újra kiadott tanulmányában pon
tos és hiteles -képet rajzol az esszéista Péterfy Jenőről. "Történelmi szempont,
lélektani szempont: ez a kettős elve. Egyéb elmélet, egyéb rendszer nem kell
neki. S ennek birtokában aztán bátran lemond a teljesség filológus igényéről;

vállalja a többért a sok helyett a kevesebbet; többnyire - a Dante-esszé kifeje
zésével - ,csak egy kicsike rést' kutat, ahová idegvégződés érzékenységű és
finomságú műszereít, illetve nem műszereit, hanem meztelen idegeinek hajszál
finom csápjait mélyeszthesse; s aztán így fejti föl, mind beljebb és beljebb ha
ladva a műben és ugyanakkor önmagában, az alkotás szövetét és az alkotó jelle
mét; úgy ragadja meg ,a költői valóságot', hogy ez a megragadás maga is költői

-rnűvészí teremtés lesz."
Ez a néhány mondat azonban, amellyel Péterfyról szóló jellemzését összegezi,

nemcsak tanulmányának tárgyával kapcsolatban találó, saját kritíkusí-esszéista
elveire és gyakorlatára is teljes mértékben érvényes. Mínt tanulmányíró a hazai
előzményekből mindenekelőtt Péterfy, Babits és Horváth János irodalomszemlé
Ietét, esztétikai felfogását, az alkotó belső világába hatoló és a műalkotás szö
vetét feltáró módszerét érezte folytatható és továbbfejleszthető örökségnek.

De más mesterek, más példák, más iskolák is hatottak rá. Élete végéig ér
deklődéssel figyelte az újabb irányzatok kibontakozását, az irodalomszociológiai
áramlatoktól egészen a strukturalista kezdeményezésekig. Nem utasított el magá
'tól egyetlen olyan lehetőséget sem, amelyet fel tudott használni, egyetlen olyan néző

pontot sem, amely módosíthatta szemléletét, vagy új megoldást kínált a művek

megközelítésében.
. Tanulmánya mégis arra figyelmeztet, hogy nagyon fontos meghatározó él

ményt jelentett számára az esszéista Péterfy, Nem lehet véletlen, hogy 1973-ban,
életének hatvanadik évében, több évtizedes kritikusi, tanulmányírói múlt, sokféle
tapasztalat, olvasmány, impresszió befogadása után, éppen Péterfyről ad olyan

* lrásomban elsősorban Rónay György Balassitöl Adyig címü 1978-ban megjelent posztu
musz kötetének tanulmányait vettem figyelembe.
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