
A Magyar Örökség-díja t ez év szepte mberében
egykori főszerkesztőnk, Rónay György is meg
kapta. Az 1978-ban elhuny t írót Vasadi Péter
laudálta. (A szerk.)

meg semmi félk észet. engedményt az aktuá lis di
vatnak vagy művészeten kívül i követelmények
nek, nem hódolt, de mérlegeIt és fölismert. Egy
szerre volt ez a szellemiség tágas és elm élyedé,
pontos és gazdag, hagyományos és kor társi. Azt
hiszem, e tulajdonságok a tényleges valóság is
meretére és megbecsülésére mutatnak.

Ez pedig arra, hogy a költészetet, ugyanúgy,
mint az embemek szerető képességét, mintegy a
megismerés és megértés legfőbb szervének tart
hatta, semmiképpen sem a kiegészítő vagy elfo
gad tató stílromantika ráadásának: a költészetben
az igazság munkálkodik. A költészet tehát nem
kedvtelés, nem titokzatosra sikeredett üres be
széd, megh ökkentés-hadj árat , hanem a föltárul
kozó föltárás. a valóság számbavéte le, a behatolás
szellemi m ódja, a valóság lényegének mintegy a
kierőszakolása . S mivel a valóság megrend ít ő. a
költészet a szépnek és a tragikusnak egybelátásá
val rendít meg. Rónay György egész m űv én, a
pr óz áján, irodalomtörténeti jellegű munkáin, és
elemző, hiteles, sőt eligazító kritikáin is átsü t ez az
igaz, meleg, vallomásos költészet-bölcseleti tud a
tosság, mely egy a költő személyes létrnódjával.

Szinte magától értőd i k: az a magyar nyelv,
amelyen a fönt érintett erénye k s tulajdonságok
szóban testet öltenek, Rónay György tolla alatt
telt, ízes, kifejező, élveze tes, mi több, vigasztal ó.
Ne mondjuk erre a k ől t őre, hogy felejthetetlen.
Mondjuk azt: szem élyes, emberi érdekünk, hogy
ne feledjü k el. Ime, nem is tud juk.

RÓNAY GYÖRGY DICSÉRETE

E sorok írójának első antológiai megjelenéséhez
- évtizedekkel ezelőtt - Rónay György írt né
hány el- és fölismerő mondatot, nyomban ráta 
pintva a kezdő költészetének ma is érvényes jel
lemzőire . Most e sorok írója mond laudációt arról,
aki voltaképpen útjára bocsátotta 9t. Ez szép.

Mintha tegnap tör tént volna . Es ez nem idő

tévesztés, mert tényleg tegnap, ma és holnap is
történik, illetve történni fog. Volt - tehát van
egy ember, aki sokaknak, íróknak, barátoknak,
olvasóinak, ember társainak sorsába fontos, nem
túlzás az t mondani, életbevágó pillanatban lé
pett be, adott szavakat, kiútra segítő gondolato
kat, lényéből sugárzó bizalm at, s ez szellemével
és művével alátámasztott reményt jelentett a to
vábbiakra. Nem tukmált rá senkire semmit. Nem
győzködött, hanem kis, jelentős hallgat ás után
érvelt, kérdezett egy félmosoly kíséretében, állí
tott kérdésszerűen . Vagy - erre is volt példa 
kezében egy papírlappal lassan, szó tlanul for
gatta fejét jobbra-balra. Rövidesen fölállt és el
köszönt, visszaszólva: Próbálkozzunk.

Róna y György mennyiségre is jelentős iro

dalmi művét mind en műfajban a költészet hatá
rozta meg, s az, hogy - amennyire ezt egyá lta
lán megítélhetjük - mit , mi mindent értet t,
jobban mond va élt át k ölt észetk ént. Én ma úgy
látom, mind en szellemi aktivitás t, magát az is
meretek megszerzését, a diszciplínák k ő zti rejtett
kapcsolatokat, a hitét, gondolkodásá nak elága
zásai t s erejét is költészetk ént. vagyis mintegy a
semmiből teremt és hétköznapi csodájaként cse
lekedte. Talán ez lehetett az oka legendás szo r
galmának, sokirányú tud ásának s mindenirányú
érdeklődésének. Mert valóban igaz, s annak is
hitte, hog'y"akinek van, ann ak még adnak", egy
re adnak, hadd legyen bőségben . Ez a ritka és b á
mul atos egység élet és alkotás között nem tűrt
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