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ALBERT ZSUZSA

Legenda
Rónay Györgyről

1. rész

Kalász Márton, Lator l.Jíszló, Lengyel Balázs, Nemes Nagy Ágnes, Rába
György, Székely Magda, Tarbay Ede, Tóth Judités Vasadi Péter történeteit
összegyűjtötte Albert Zsuzsa.

Albert Zsuzsa Rónay Györggyel 1960 körül kezdtem a Rádióban műsorokat ké
szíteni. Vargha Kálmán ismertetett össze minket: a Miért szép? cím ű

sorozatba írt esszéket. Ha visszaemlékszem rá, helyszínek jutnak
eszembe, a Vigilia előszobája, a Mandula utca, aztán valami
eszpresszó terasza. Mindig nagyon finoman, kedvesen, jóságosan
beszélt velem: lelkiekben lehetett támaszkodni rá. Nemes Nagy Ág
nesnek volt egy mondása róla : fontos az embernek, hogy tudja,
Rónay György létezik: olyan, mint az éghajlat.

Tóth Judit Az az érdekes, hogy a Rónayról szóló történetek nem is róla szól
nak: ő maga a legenda megtestesülve. Mintha láthatatlan glória le
begett volna a feje fölött, annyira jelen volt ez a jóság minden kap
csolatában. Nem látványosan, de mindig mindent megértett, min
denkire figyelt és saját magáról nem szólt semmit. Zárt volt, akár
egy kagyló. Csak az évek folyamán egyre megjelenő kötetein lett a
fényképen mind szomorúbb és rezignáltabb. 65 éves volt, amikor
meghalt. Úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy egyetlen szilárd,
nemes nehézfajsúlyú jóságtömb volt Rónay.

Albert Zsuzsa Rónay György 1913-ban sz ületett, Azt szokták mondani róla, hogy
a Nyugat harmadik nemzedékéhez tartozik. Ide sorolják Jékely Zol
tánt, Takács Gyulát, Vas Istvánt, Kálnoky Lászlót, Toldalagit,
Weöres Sándort, Csorba Győzőt, akiknek a pályája még a háború
előtt kezdődött, de voltaképpen 1945 után bontakozott ki.

Rába György Rónaynak már a háború vége előtt jelentős publikációi voltak, meg
jelent Te mondj el engem kitűnő verseskötete is 1942-ben. Továbbá
nemzedéki keretek között és azon belül is egy szűkebb baráti kör
ben irodalomszervezőivállalkozása volt. Elsősorban az ő, Thurzó,
Lovass Gyula és Sőtér nevéhez fűződik a nagyszerű Ezüstkor fo-
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lyóirat, amely sajnos csak két számot ért meg. Publikált már a Nap
keletben is. Én magam a háború éveiben ismertem meg, a Révai
Kiadó szerkesztőségében dolgozott, és a Vigilia versrovatát szer
késztette. E minőségében is a fiatal költők pártfogója, kritikusa volt.
Most is magam előtt látom, amint egy picike szobában ül a Révai
Kiadóban: elegáns fiatalember, akkor még csokornyakkendőt is
hordott, és rá volt írva, hogy szereti az életet, olyasvalaki, aki az
élet tarka, színes oldala megismerésére készül.

Lengyel Balázs 1944-ben került kezembe Te mondj el engem című kötete Pécsett.
Nemes Nagy Ágnessel együtt, teljes bizonytalanságban éltünk,
nem tudtam, katona maradjak-e vagy szökjem-e meg, de Rónay
könyvét olvastuk.

Albert Zsuzsa Rónay nevelőapa keze alatt nőtt föl, anyai nagyapja eladósodó föld
birtokos volt, akinek halála után egyre szegényebbek lettek. Édes
anyja tuberkulózisban korán meghalt, de rövid életét is a maradék
birtokért folyó harc töltötte ki. Rónay létbizonytalanságban nőtt fel,
amely lehet, hogy segítette a költő formálódását, de nehéz emberi
sors volt.

Lator László Talán ez lehet a magyarázata annak, hogy Rónay György nemcsak
nagyszerű költő, prózaíró. műfordító, esszéista volt, hanem jó em
ber is. Egyetemes jóság áradt belőle, nem emlékszem, hogy bárkitől

egy rossz szót hallottam volna rá. Én nem ismerhettem meg olyan
hamar személyesen. Először műveivel találkoztam, hiszen falun
nőttem fel, és senki sem foglalkozott irodalmi nevelésemmel. A ne
vét, úgy emlékszem, Vajthó László véletlenül kezembe került anto
lógiájában láttam először. A következő találkozásom az volt vele,
hogy megjelent egy válogatott Dsida-kötet, ugyanabban a Révai Kis
könyvtárban, amelyben Rónay könyve, a Te mondj el engem is. Én
kamaszkoromban imádtam, később is szeréttem Dsida Jenőt. Válo
gatott verseit Rónay György állította össze, és ő írt hozzá bevezető

tanulmányt.
Első, igazi felnőtt találkozásom azonban nem a költő Rónayval,

hanem a műfordítóval és az esszéistával volt. Makón voltam di
ák, ott került a kezembe Rónaynak az Új francia költők cím ű, szá
momra legalábbis korszakos jelentőségű műfordítás-gyűjteménye.

Ennek az antológiának, meg persze Radnóti: Orpheus nyomában cí
mű műfordítás-gyűjteményének köszönhetem, hogy annyira bele
szerettem a francia költészetbe. Rónay könyvéből olyan képet
kaptam, és nemcsak a kötet verseiből, hanem a bevezető tanul
mányból is a francia IíráróI, amely azóta is elevenen él bennem.
Ahogy most visszanézek, azt hiszem, hogy Rónay tulajdonkép
pen mindenre fogékonyan, de mégiscsak nemes konzervativiz
mussal válogatta a költőket, és ez a IíraszemIélet hozzám máig
nagyon közel áll. Nem a rikító, szélsőséges avantgárd törekvése-
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ket szerette. bár az antológia Apollinaire Égövjével kezdődött. Az
Égövet olvashattam Radnóti fordításában is. A tanulmányból és
jegyzetekből szinte minden fontosat meg lehetett tudni. Azóta na
gyon sok francia szakkönyvet elolvas tam, de szinte semmit sem
tettek hozzá ahhoz, amit Rónaytól a 20. századi francia költészet
ről, annak különféle irányzatairól megtudhattam. Ugyanezt
mondhatom el egy későbbi kötetéről, úgy emlékszem, 1956-ban
jelent meg. A reneszánsz költészete nagyon közel állt hozzá, és a
nagy bevezető tanulmányban és a fordításokban egy teljesen új
szemlélet jelenik meg. Olyan költőket fedezett fel akkor és vala
mivel később, akiket a franciák is csak akkoriban kezdtek újra is
merni: Chassignet, Maurice Sceve, meg Sponde, Rónay közvetíté
sével jutottak a magyar köztudatba.

És hadd zárjam egy vallomással: amikor 1949-ben kiebrudaltak
az Eötvös Collegiumból, néhány könyvet elloptam az ottani
könyvtárból, ügyelve rá, hogy csak olyasmit lopjak el, amely az
új kollégiumban nem számíthat tetszésre, sőt, valószínűnek lát
szott, hogy onnan, akárcsak bennünket, ki is selejtezik. Az egyik
Mándy Iván A huszonegyedik utca című regénye volt, ebbe Mándy
dedikációja úgy került be, hogy Egy lopás szomorú emlékére, a má
sik Rónay György verseskötete, a Te mondj el engem volt, a harma
dik az Új francia költők.

Szila>[y Magda Számunkra, az akkori ún. fiatalok számára, Tóth Judittal, akik
mindketten árvák is voltunk, Rónayapafigurát jelentett végtelen
jóságával és odafigyelésével, valami alapvetőt pótolt az életünkben
és nemcsak az irodalomban.

Tóth Judit Nemcsak intellektuális, hanem érzelmi síkon is.

Vasadi Péter Személyesen és távolabbról kezdem a dolgot. Akkor találkoztam
vele, amikor a közgazdaságban és a műszaki életben dolgoz tam.
Már tudtam, hogy írni szeretnék, őrá úgy figyeltem föl, mint aki
meleget ad írásaiban. Éreztem, hogy ez a meleg valamilyen módon
a mondatszerkesztésben is szerepet kap. Ez a meleg számomra ta
pintható volt.

Aztán vetődtem az Új Ember szerkesztőségébe gyanútlanul, a
legrosszabb ÁVH-s időkben. Belépésem másnapján jön be egy fér
fi, furcsa, egyenes járással, kicsit előredobált lábfejjel, hatalmas
homlokkal, ballonkabátban, tömött táskával. és azt mondja ne
kem, köszönés nélkül: - Te vagy Vasadi Péter? Tudod te hova
jöttél? Nagyon meghökkentem, az válaszoltam, hogy igen is, meg
nem is. - Azt ajánlom neked - mondta -, hogy sokat dolgozz,
jól dolgozz, ha valami baj van, jelentkezz. Szervusz. Megfordult
és elment.

Az Új Ember szerkesztőségének műszaki embere voltam, de fi
gyeltem és tanultam az irodalmat és a szerkesztőségi életet is. EI-
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lestem, hogyan viselkedik a dilettánsokkal: elégedetlenül lépett ki
hozzájuk, de udvariasan leült. A dilettáns azt mondja: - Uram,
nekem háromezer versem van. Bólogatott, láttam, hogy vészjósló
a dolog. Megkérdezte: - Hozott valamit? Erre az illető előhúzott

egy paksamétát. Rónay belelapozott hanyag mozdulatokkal: 
Ezek nem jók, van más is? Akkor jött egy tiráda, mire Rónay egy
szercsak megszólalt: - Uram, ha valamit nem lehet félóra alatt
megbeszélni, akkor azt nem is érdemes. Fölállt, elköszönt, és el
ment.

Albert Zsuzsa Azt mondta, hogy dolgozzék sokat, Rónay nagyon sokat dolgozott.

Rába Cyörgy Hatalmas ambíció élt benne. Hogyha megpróbálnám valahogy va
lamilyen típushoz hasonlítani - persze, minden összevetés sántít
- akkor azt mondhatnám, hogy az angolszász kultúrában vannak
olyan írástudók, költők, akik maguk is alkotók, és ugyanakkor kri
tikusok, irodalomtörténészek, univerzális emberek is. 1946-47-ben
például, amikor arról volt szó, hogy - akkor Egerben - katolikus
egyetem nyílik, ő volt ennek az egyetemnek a kijelölt iroda
lomtörténész professzora. Amikor kicsit oldottabban önmagáról be
szélt, akkor nem azzal kezdte, hogy ő költő, hanem azzal, hogy
Horváth János tanítványa vagyok. Laci emlegette nagyon találóan
szép antológiáit; valóban, ezek többek, mint szépek, és én is tanú
síthatom, hogy beszéltem francia egyetemi tanárral, akinek meg
mutattam reneszánsz antológiáját, s azt mondta: nekünk sincs
ilyen! De neki kéziratban is van! A következő századokat is mód
szeresen, rendszeresen fordította. És ami megint csak párját ritkító
jelenség, mások fordítói munkáját is figyelemmel kísérte. Elolvas
tam a kritikáit annak idején, most is belenéztem: rendkívül tanul
ságos megnyilatkozásai vannak. De talán kezdeném az emberi hoz
záállásával. Írt például olyasvalakinek a fordításairól, akinek a
könyvét először nekem ajánlották fel, de én nem vállaltam, mert
rossznak tartottam. 6 megírta ezt a kritikát, semmi bántó nincs
benne. De akinek van szeme, az tudja olvasni. Volt egy fordítói ars
poeticája, amelyet fordításkritikáinak második, harmadik, akárhá
nyadik mondatában megfogalmazott, körülbelül így: nemcsak a
verset, hanem a stílust is kell fordítani. Volt egy kedves szólása:
kikevemi egy stílust. Ezzel arra utalt, hogy a fordítás egyszerre
költői, filológusi, és kritikusi rnunka, Átélni egy másik világot, és
megtalálni azt a harmóniát, ami a fordító és közte van.

Lator László Hadd idézzem fel azt a hosszú és termékeny korszakát, amikor
igen sokat dolgozott az Európa Könyvkíadónak. Németből, olasz
ból is fordított, de leginkább a franciákat szerette. Munkáival több
nyíre hozzám kapcsolódott, mert a kiadóban én voltam azoknak a
köteteknek, antológiáknak a gazdája. Mivel 1946-ban kezembe ke
rült az Új francia költők, kítaláltam, hogy külön kötetet adok ki né-
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hány olyan francia költő műveiből, akiket az ő fordításaiból ismer
tem és szerettem meg. Ilyen volt például Pierre Jean [ouve. Ketten
fordítottuk, ami számomra nagy tisztesség volt. Azért ajánlottam
fel neki a Supervielle-kötet szerkesztését és fordítását, Francis Jam
me verseit, mert másokkal együtt az ő fordításában ismerhettük
meg őket.

A legfontosabb számomra a Klasszikus francia költők antológiájacímű
nagy vállalkozás volt. Az óriási antológia anyagát három részre
osztottuk. A középkort Lakits Pál szerkesztette, azt hiszem, a 17.
századtól Victor Hugóig Rónay, és onnan kezdve Szegzárdy-Csen
gery József. Mind a három szerkesztő, rész-szerkesztő nagyszerű

volt. De Rónay azon kívül, hogy rengeteget dolgozott és fordított,
feltárt olyan korszakokat is a francia költészetből, amelyekről addig
még a franciáknak is hiányos ismereteik voltak. A 17., 18. századot,
aszályos, szikes lírai területnek gondoltuk. És Rónay munkáiból,
fordításaiból, összeállításaiból kiderült, hogy nagyon is érdekes. Ez
az antológia 1956 után jelent meg, amikor voltak költők, műfordí

tók, akik nehéz helyzetbe kerültek, nemcsak politikai, hanem anya
gi értelemben is. Rónay olyan fordítóknak adott sok munkát, akik
ről tudta, hogy nem fogják hibátlanul megoldani, még akkor sem,
ha ő megmutatja nekik, hol kellene javítani. Ö maga javította ki
fordításaikat, nagy tapintattal, hogy senkit meg ne bántson. Ráadá
sul úgy kellett beleilleszkednie egy idegen fordításba, hogy ne le
hessen észrevenni, hogy ezt Rónay fordította. Nem akarok neveket
mondani, de két olyan fordítója van annak a kötetnek, akiknek a
munkája magán viseli Rónay kezenyomát is, a neve nélkül. Hadd
említsem meg azt is, hogy '56 után, amikor sokan hallgattak, sokan
nyomorogtak vagy nehéz helyzetben voltak politikai értelemben is,
Rónay minden módon támogatta a rászorulókat. Olyanokat is,
akiknek nem okvetlenül volt kapcsolatuk vele. Elég volt, ha tudta,
hogy nélkülözött az illető, fordítást szerzett neki, ha lehetett, közöl
te verseit vagy valamilyen módon segítette akár a Vigiliában, akár
az Európa Könyvkiadónál. Rónay egy pillanatra sem adta fel igé
nyességét, de megtalálta a módját, hogy olyanokkal is fordíttasson,
dolgoztasson, akik erre rá voltak szorulva.

Albert Zsuzsa Volt olyan idő, amikor ő is rá volt erre szorulva, amikor például
csak meséket fordíthatott.

Rába György Akkor zárták ki az Írószövetségből, amikor Jékelyt, Vidort és még
néhány pályatársunkat. Ez annyit jelentett, hogy lényegében tör
vényen kívül helyezték őket, és elemi megélhetési gondokkal kel
lett szembenézniök. Akkor kapott megbízást Grimm-mesék fordí
tására a Móra Kiadótól. Ezt örömmel, határtalan ambícióval végez
te, és egy zokszava sem volt, hogy gyerek-olvasmányokat, meséket
kell fordítania.
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Még egy utójáték is volt. Azok a pályatársai, akik személyesen
közrejátszottak abban, hogy kizárták az Írószövetségből, '56 után
egy óriási csokorral megkeresték, becsöngettek hozzá, ő pedig a
csokrot elfogadva szeretettelleültette őket, és beszélgetett velük.
Ki volna erre képes? Nem sokan.

Abban az időszakban, amikor mintegy törvényen kívül helyez
ték, például középiskolában is tanított. A piarista gimnázium ta
nára volt. Jelenits István mesélte, hogy amikor Gyergyainál vizs
gázott, a vizsga közepén megkérdezte, ki volt a francia tanára,
mert szépen beszéli a nyelvet. Jelenits azt mondta: Rónay György.
Akkor ez természetes - hangzott Gyergyai válasza.

Tarbay Ede Találkozásunknak hosszú előzménye volt. Megnéztem Bergman:
Rítus című filmjét, és erről írtam egy - az addig megírt kritikákat
mind elolvastam -, a korábbiakkal teljesen ellentétes nézőpontú

elemzést. Különböző folyóiratokhoz küldtem el, ahonnan fél-há
romnegyed éves késéssel visszaküldték, hogy nem kívánnak foglal
kozni a tanulmányommal. Egyetlen egy folyóirat volt - a Világos
ság -, ahonnan megírták, hogy Bergman filmjének az ilyenfajta
elemzése a Vigiliára tartozik. Én hosszú ideig nem mertem arra
gondolni, hogy elküldöm a Vigiliának, mert úgy éreztem: értelme
zésem már blaszfémia. Tehát mi keresnivalója volna a Vigiliában?
Végül rászántam magam, és 1976 június elején bevittem a szerkesz
tőségbe, és letettem az asztalra. Még két hét sem telt el, itt van
előttem Rónay György levele - kevés levelet őrzők meg, de ezt
őrzöm, halálomig - '76. VI. 14-i dátummal, tehát 16-án, 17-én ta
lálkoztam vele a levél után. Kedves barátom, a tanulmány kitűnő,

örömmel hozzuk hamarosan. Öszinte üdvözlettel: Rónay György. Mind
össze ennyi.

Ezután találkoztam vele, föltette nekem a kérdést, hogy dol
goznék-e a Vigiliának, és én azt mondtam: örömmel. '76 júniusa
volt az, amikor a levelet kaptam tőle, és az októberi számban már
megjelent ez a tanulmány. Ö nyitotta ki előttem a Vigilia ajtaját,
és attól kezdve írásaimmal, tanulmányaimmal, kritikáimmal ott
honra találtam a lapban, szerkesztőségben. Nagyon érdekes volt,
és nagyon jellemző Rónayra, hogy nem sokkal kézfogásunk után
- bár ismertük egymást írásokból - annyit kérdezett tőlem: Mi
lyen vallású vagy? Különben ez nem érdekes.

Tóth Judit Azokban a bizonyos ötvenes években, amikor az igazi írók, a más
világnézetű írók hallgatásra voltak ítélve, ezeket az írókat rend
szeresen közölte a Vigiliában. Nemes Nagy Ágnes egyszer felsóhaj
tott: Szegény Gyuri! Ezek a jámbor hívők mit képzelnek, amikor
kinyitják a Vigiliát, és ott szürrealista protestánsok verseit olvassák!

Kalász Márton Rónay, azt hiszem csodálatos szerkesztője ennek a századnak. Ko
rán találkoztam vele, levélben, azt csinálta, hogy legépelt és elkül-
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dött kis verseimet körülírta mindenféle slágvortokkal. Olyasmivel,
hogy "Kosztolányi óta ilyen rímet nem szabad használni". Úgy kö
rül volt mindegyik rajzolva. mint egy műalkotás. Nagyon szép,
karakteres írása volt. Azonkívül még írt hozzá egy összefoglaló le
velet. Ki teszi meg ezt ma, tizennégy, tizenhat éves gyerekkel?

Lengyel Balázs Azért szenvedélyes is volt Rónay. 1945-ből a Magyarokban például
elő lehet venni azt az írását, amelyben Illyést bírálta. Illyésről azt
mondta, és egyáltalában a második nemzedékről, hogy hanyag a
verselésük. Feszesebbnek kell lennie. Példákkal illusztrálta, Illyés
miket "követ el", ami szerinte esztétikailag nem megfelelő. Bizony
heves bírálat volt.

Vasadi Péter Nagy vihart kavart, amikor Rónay megírta a híres, sőt hírhedt kri
tikáját a Vigiliában Pilinszkyről. Ez kemény kritika arról, hogy a
zseniskedés helyett jobb lenne többet dolgoznia. Nem ilyen nyer
sen, de majdnem ez van benne. A szerkesztőség tagjai között ez
nagy megdöbbenést keltett. Mit fog ehhez szólni János? Éppen ér
tekezlet volt, amikor János betört az ajtón, mert meghallotta, hogy
a kritika megszületett. Nem nyugodott addig, míg a szerkesztőség

től meg nem kapta a kéziratot. Rónay nem volt még ott. Pilinszky
elolvasta a kritikát, kissé feldúltan lépett ki a szerkesztőség ajtaján,
leült a székére. egyedül, mindenkitől távol. Láttam, ahogyan na
gyon mélyen eltöprengett rajta.

Lengyel Balázs 1951 körül kezdődött az ún. Rónay-asztal, amelynek tagjai Mándy,
Pilinszky, Nemes Nagy, Ottlik, Vargha Kálmán, Rónay és én vol
tunk. Ebben a társaságban Mándytól kezdve Ottlikig mindenki pa
nasszal volt tele, Rónay soha. Nemes Nagy Ágnesnek időnként el
mondta, hogy a Váci utcában nézze meg azt a kirakatot. mert ott
talál esetleg magának egy olyan blúzt, ami jól állna rajta, és Ágnes
tényleg megvette.

Tóth Judit Ehhez csak annyit teszek hozzá, nemcsak a fiatalokért tett sokat, de
pártfogolt szerencsétlen neurotikusokat is, megszerkesztette a ver
sesköteteiket is, úgyhogy elneveztem jóistennek. Lengyel Balázsék
körében teljesen elterjedt ez az elnevezés, és attól kezdve mindenki
Jóistennek nevezte. Ezek után lett aztán ez a Dunakorzo, később Bella
Itália, később nem tudom minek nevezett Duna-parti eszpresszóban
az asztala az "Isten asztala".

Nemes Nagy Ágnes Rónay maga volt a tartózkodás, a visszahúzódás, a csöndesség.
Szemben Kassák harcosságával, de bizony az emberi bátorság ben
ne is ugyanúgy jelen volt, mint Kassákban, csak más formákban.
Nagyon szerettem Rónayt, vagy 25 éven át jártunk vele együvé, egy
bizonyos asztaltársaságba, amit úgy hívtunk, hogy Rónay-asztal. A
legkülönbözőbb helyeken jöttünk össze, Váci utcai kis eszpresszök-
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ban, akkora volt egy ilyen eszpresszó, mint egy lavór, és mi úgy
éreztük, hogy a lavór peremén ülünk. Azután kocsmákban, a Budai
Vigadóban, Rónayéknál maguknál. meg a szárszói kiskertben, ahol
a kis háza állt. És ahol az unokáival játszott. Nagyon fontos volt az
életemben a Rónayval való kapcsolat, például azért, mert jelleménél
fogva létre tudott hozni egy olyan atyai-ház légkört, amire mi,
számkivetettségünkben nagyon rászorultunk. Ami pedig még szo
rosabban hozzáfűzött, az mesterségbeli érdeklődése volt. Ez nem
minden költőbenvan meg. Rónay rendkívül művelt, kulturált volt.
Mindent tudott. Meg lehetett beszélni vele, hogy mi a különbség a
klasszikus meg a romantikus verseiméietek között. Az az élénk
szellemi eszmecsere, amelyben vele éltünk, bizony nagyon fontos
volt. És nagyon fontos volt a ő személye. Hadd mondjarn meg,
hogy vigasztaló személyiség volt. A maga csöndességében. Mi ál
landóan panaszkodtunk, Istenem, ahogy Mándy Iván szokta mon
dani, ua mi panaszdalaink". Ami érthető is, mert hiszen tele vol
tunk mindenféle nyavalyával.

Tóth Judit Íróként mellőzték. Könyveiről nagyon kevés kritika jelent meg, Ba
lázs volt talán az egyetlen, aki komolyan figyelemmel kísérte a mű
vét, pedig milyen sokágú műve van! Irodalomtörténész is volt, csak
ügyesen rejtette. Egyszer azt mondta, az a baj a mai cikkírókkal,
hogy egy fontos dolgot nem tudnak: bonyolult dolgokról egysze
ruen írni.

(FolytatjukJ
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