
HIT, TANÍTÁS, IRODALOM.
Rónay Lászlóval beszélget
Bucsics Katalin

Sokadmagammal az egyetemen ismertem meg
Rónay tanár urat. Az óráin megtapasztalt köz-
vetlenség uralkodik a könyvben közölt minden
megnyilvánulásában is. Amellett, hogy a beszél-
getés olvasása során megismerjük gyermekkorá-
nak fontos állomásait, vágy ébred az emberben
egy olyan világ után, melyet nem ismer: milyen
lehetett a piaristáknál tanulni, milyen lehetett iro-
dalmat irányító személyektől nyüzsgő környe-
zetben nevelődni, milyen lehetett személyesen is-
merni azokat, akiknek többségét mi már csak
tankönyvekből ismerhetjük. Hiszen olyanokról
olvashatunk történeteket, mint Rónay György,
Sík Sándor, Sőtér István, Thurzó Gábor, Pilinszky
János, Nemes Nagy Ágnes, Ottlik Géza, Márai
Sándor; közel sem említettem mindenkit. Olyan
baráti társaság, irodalmi kör tagja Rónay László,
mely hajlandó és bátor volt kockáztatni az iroda-
lomért, mely még tudta definiálni, mi a feladata a
magyar nyelvnek, volt célja a kiállításoknak, a fo-
lyóiratok megszerkesztése körüli vitáknak, az ál-
dozatokkal járó munkák közreadásának. Ennek
a korszaknak a hangulata és sosem látott emlék-
képe villan fel bennünk Rónay László visszaem-
lékezését olvasva: „Számomra például az Ezüstkor
nem egyszerűen egy folyóirat, hanem olyan dolog, ami
benne volt a gyerekkoromban. Álltunk apámmal a sik-
lónál odalenn. Megjelent keresztapám, Thurzó Gábor,
akivel kölcsönös imádat fűzött össze bennünket. Föl-
mentünk a Várba, ők fogták a kezemet kétoldalról és
valamin vitatkoztak… Azon vitatkoztak, mi legyen az
Ezüstkorban. Aztán megálltunk egy ház előtt, Thurzó
füttyentett és egy ablaknyílásban megjelent Sőtér Ist -
ván teljes méltóságban. Vagy azt mondta: »azonnal le-
jövök«, vagy azt: »gyertek föl«. Utóbbi rosszabb variá-
ció volt, mert ilyenkor nekem kellett a kislányát ringatni
a bölcsőben, hogy ne ordítson, ők pedig beszélgettek az
Ezüstkorról” (20.).

Rónay László beszél a mai irodalom helyzeté -
ről is — megnyugtató, hogy fejlődést lát benne,
de az éles kritikát sem hallgatja el. Kétségkívül
összehasonlíthatatlan azzal az irodalmi élettel,
küldetéstudattal és miliővel, mely a 20. század
elejét fémjelezte — a Nyugat nemzedékének iro-
dalmával.

A Bucsics Katalin által vezetett társalgásban
végigkövethetjük azokat a történéseket, melyek
hatással voltak Rónay László mindenkori kö-
vetkező lépésére: a budai ferencesek, majd a pia-
risták tanításait, elvárásait; a szülői hatásokat; a
Vigiliánál, az Új Embernél, a Petőfi Irodalmi Mú-
zeumnál eltöltött időszakot; a bicskei és a buda-
pesti tanári éveket; az 1956-os eseményeket.

Olyan történeteket ismerünk meg e beszélgetés
közreadása révén, melyeket sokadszori olvasás
után sem ununk meg: történetet arról, milyen
elvi kérdések mentén fordított Devecseri Gábor;
hogyan tudták meg győzni Ottlikot, hogy írjon a
Nyugatról az emlékév alakalmából — s ezek
mind a személyes érintettség hangján szólalnak
meg. És még megannyi érdekes, derűs vagy fájó
megállapítást, véleményt oszt meg velünk ez a
kis könyv, mely kaput nyit arra a ma is olvasásra
és szeretetre érdemes irodalmi korszakra —
mindenestül, mely Rónay László számára elvá-
laszthatatlanul összefüggött személyiségének
fejlődésével. Közelebb kerülünk hozzá mint em-
berhez — a tanárhoz, a zenebaráthoz, a futball-
rajongóhoz —, szól a családjáról, az erős tartású,
de már messziről kedvességet sugárzó feleségé-
ről, az unokáiról, a hitről — tanításról — iro-
 dalomról.

A beszélgetés olvasása során tanárként hitet
és erőt kaptam ahhoz, hogy ne veszítsem el a lel-
kesedésemet — életben, munkában, tennivalók-
ban. Mindenki tanul s mindenki tanít. Tanárnak
lenni azonban talán soha nem volt könnyű —
hálás és hálátlan hivatás egyszerre, ezt a magam
bőrén is tapasztalom. Rónay László hite, mély
derűlátása, olykor ironikus világszemlélete, lé-
nyeg látása fejlődésre ösztönzi azt, aki ismeri
akár személyesen, akár művein keresztül.

Végezetül mindazok nevében, akik tanárként
is merték meg, hadd vessek papírra még egy sze-
mé lyes gondolatot: köszönjük az érdeklődő, tá-
mo gató őszinteséget, melyet ma már oly nehéz
meg találni az emberekben. (Kairosz, Budapest,
2010)
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KOLLARITS KRISZTINA:
EGY BUJDOSÓ ÍRÓNŐ —
TORMAY CÉCILE

„[K]ét egyéniség ütközött össze bennem. Az enyém,
amelynek végzetszerűen küzdenie és dolgoznia kell,
és a másik, szegény, fáradt, emberkerülő, észrevétlen
elosonni vágyó egyéniség, amely tudja, hogy jó a
szürkeség, a felelőtlenség csendes, nyugalmas homá-
lya” — írja Tormay Cécile a Bujdosó könyvben,
amely megteremtette a Horthy-korszak mítoszát,
s amely annyi támadást vált ki mindmáig.

Előbbi énje, a munkálkodó, küzdő én kereke-
dett felül. A világháborút követően szakított ko-
rábbi nagyvilági életével, szecessziós-impresz-
szionista prózáját meghaladva új, közérthetőbb
irodalmi stílust választott. A magyarság ügyét
nem csak íróként akarta szolgálni: társadalmi
kap csolatait felhasználva megalapította a Ma-
gyar Asszonyok Nemzeti Szövetségét (MANSZ),
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