
Jelenits Istvánnal 
és Rónay Lászlóval
Rónay Györgyről
A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Rónay György születése 100. év-
fordulója alkalmából ünnepi megemlékezést rendezett 2013. május 10-én
az ELTE BTK kari tanácstermében, melynek keretében az íróról Sipos Lajos
beszélgetett Jelenits Istvánnal és Rónay Lászlóval. A beszélgetés utólag, a
résztvevők által írásban rekonstruált változatát közöljük.

Rónay László: Kakucs és környéke Liebner József birtoka volt. Gon-
dos gazda módjára, sokoldalú tehetséggel különféle terményekből
építette föl, erősítette meg a család jólétét. Szalai nevű jószágigaz-
gatója és Liebner Róza titkolt kapcsolatából született édesapám
1913. október 8-án. A „nábob” (apám A nábob halála című regényé-
nek ő az egyik központi szereplője) iszonyú haragra gerjedt és sza-
bályosan elűzte, még az országból is elkergette apám igazi apját,
lánya pedig „persona non grata” lett a családban. Amikor kegyesen
hozzájárultak, hogy Rónay György ügyvéd feleségül vegye, akkor
a férjjel is éreztették, nem méltó arra, hogy az ősi birtokos család
tagja lehessen. Adoptálta és nevére vette apámat, közös gyermekük
„fehérvérűségben” hamar meghalt, Liebner Rózát pedig a kastély
elkülönített részébe száműzték; szegény tüdőbeteg volt, ezt a be-
tegséget akkor nem nagyon kezelték. Édesapám alig-alig láthatta
édesanyját, a nagyanyja nevelte, rendkívül szigorúan. Édesapám
emlékét csodálatosan őrzik Kakucson, ez elsősorban Tóthné Stég -
ner Éva áldozatos tevékenységének köszönhető. Itt van utcája, róla
nevezték el a művelődési házat, s amint sírján is látható a felirat,
Kakucs posztumusz díszpolgára címét is megkapta.

Jelenits István: Kalocsán, a jezsuiták vezetése alatt álló érseki gimná-
ziumban szerzett első benyomásokat évtizedek múlva a Jegyzetlapok
egyik rövid emlékezésében idézi. Odaérkezésük estéjén az iskolából
csak egy diákot látott, eljövendő szállásadóinak nagyobbacska fiát.
Kedves mosollyal mutatott rá eljövendő szállásadója: „Holnap
majd téged is mundérba bújtatnak, ne félj!” A kis Rónay Györgyöt
talán már a mundér szó is megijesztette. Egyáltalán az, hogy egyen-
ruhát kell magára vennie. De idegenkedve méregette a „nyúlánk,
sápadt fiút is…, aki a szemközti szék mögött állt, sújtásos sötétkék

SIPOS LAJOS

Rónay György költő,
író, esszéista, műfor-
dító, irodalomtörténész,
a Vigilia egykori mun-
ka társa, majd főszer-
kesz tője, az Ezüstkor
társalapítója, a Nyu-
gat munkatársa és szel-
lemiségének őrzője
1913-ban született. Éle-
tét fiatal korában egy
kiskunsági falu, Ka-
kucs határozta meg, a
falu határában egy óri-
ási park közepén álló
kastély, két szalonnal,
boltívekkel, és a kas-
tély előtt álló három
óriási ezüstfenyővel…

Kakucson magánta-
nu lóként végezte a
négy elemi osztályt.
Aztán Ka locsára,
majd Gödöl  lőre került.
A szerzetesrendek ál-
tal működtetett iskolák
pedagógiai felfogása
eltért egymástól. Mi
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intézeti egyenruhában, mint egy képeslapból kivágott kis tábor-
nok”. Ezt az első ellenséges érzést, úgy látszik, nem oldották fel a
későbbi tapasztalatok sem. Egy év után új iskolai környezetet ke-
resett a család az érzékeny kisfiúnak. Ezúttal nagyon jól választot-
tak, Gödöllőre vitték, a premontreiekhez.

Ez a francia eredetű és szellemiségű szerzetesrend már a 13. szá-
zadban megtelepedett Magyarországon. A török hódoltság idején
sok megpróbáltatásban volt része, később a felvilágosodás korában
néhány iskola alapítására vállalkozott, s azokban nagyon jó szín-
vonalú oktató-nevelő munkát folytatott. Épp a trianoni béke kö-
vetkeztében azonban a rend jászóvári prépostsága s az ahhoz tar-
tozó gimnáziumok Kassán, Rozsnyón meg Nagyváradon mind a
csonka Magyarország határain kívülre kerültek, megmaradásuk is
kérdésessé vált. A „klebersbergi” magyar művelődéspolitika szép
vállalása volt, hogy Gödöllőn gyönyörű környezetben impozáns új
iskolát, kolostort és diákotthont építettek számukra, a legmoder-
nebb felszereléssel, s azt a rend ötven tagjával örömmel birtokba
vette. Épp abban az évben nyitották meg az első osztályt, amikor
Rónay György Kalocsán kopogtatott. Egy év múltán második osz-
tályosként a már összeszokott gyerekközösségbe került, s ebben a
környezetben aztán igazán mindent megtalált, amire csak szüksége
volt, s amiben talán már nem is igen reménykedett. Hét év múltán,
1931-ben, az új iskola első érettségiző osztályának tanulói közt ki-
tűnően érettségizett.

Az évkönyvek többször említik az iskolai sportversenyek első
vagy második helyezettjeként. Arról is olvasunk bennük, hogy apja,
dr. Rónay György elhunyt kisebbik fiának, Rónay Tibikének emlé-
kére alapítványt tett az iskola szegény, támogatásra érdemes diák-
jainak segélyezésére. De az otthonra lelt növendék költői tehetsé-
gének ébredezéséről is tanúskodik az évköny vek néhány mondata.
Hatodikos korában dalt szerzett a ház felavató ünnepélyére. Hete-
dikes korában az ő „pompás alkalmi költeményét” szavalta egy is-
kolatársa az intézet közös március 15-i ünnepélyén. Nyolcadikos-
ként egy Szent Imre tiszteletére rendezett ünnepélyen maga adta
elő egy, ez alkalomra szerzett versét. Alighanem meg is találhatjuk
ezt a Vándor érkezése című gyűjteményes kötetben (válogatta és szer-
kesztette Rónay László, Szent István Társulat, 1986). Hadd idézzem
az első három sorát:

Rejtelmes csillag, ki fénylesz immár odafönn, az egekben,
Imre királyfi, vitézlő harcos a mennyei seregben,
Nagy fényességben, gyönyörűségben imádkozzál érettem!

Az egész vers hármasával egymásra rímelő, 5/5/7 szótagos so-
rokból épül föl, ritmusa, költői nyelve egy kicsit Balassit, egy kicsit
talán a régi magyar szent énekeket idézi. Kezdő, de „tudós” és te-
hetséges költőre vall. Ugyanez az Évkönyv arról is beszámol, hogy

jellemezte a jezsuita
és a premontrei gim-
názium külső és belső
rendjét?
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az intézettől búcsúzóban az ifjúsági Mária-kongregáció legidősebb
évfolyamának tagjai társuknak, Rónay Györgynek disztichonját kő -
be vésték s ünnepélyesen elhelyezték az épületben egy Mária-szo-
bor alatt: „Hű fiaid hozzád fordulnak, Szűz Anya esdőn, / Védve vezesd
őket életük útjain át!” Hogy aztán a felnőtt élet éveiben mit jelentet-
tek Rónay György számára a gödöllői emlékek, azt későbbi írásai
mutatják. Negyvenéves érettségi találkozójukon szép költemény-
ben idézte fel osztályfőnökének alakját:

IN MEMORIAM

Hermann Egyed emlékének

A félig apátlan ifjú évek hátterében
még mindig ez az óriási arc
a kissé dülledt világos szemekkel
s a gallérból kibuggyanó tokával —

még most is mikor semmi kutyahűség
nem éri már el.

j

Ezek a régnincs fészkek
egy emlékbeli erdő fáin
holtunkig élő holtig bátorító
melegükkel a sejtjeinkben.

Közös, de ugyanakkor mélyen személyes, egyes szám első sze-
mélyű emlékezés ez. Talán még beszédesebb egy prózai „jegyzet-
lap”. A költő (1968-ban) Antwerpenben járkál, betér egy múzeumba,
nézegeti a kiállított képeket. Egyszer csak mintha személyesen
megszólítanák:

„Egy falon De Vos Szent Norbertja. Maga a szánakozó jóság, ahogy
az előtte térdeplő nemesre néz. Nem sovány aszkéta, nem indula-
tos prédikátor. Inkább kövérkés, szelíd és joviális. Tudjuk, hogy
nem a dombokat szerette, mint Szent Benedek, és nem a magányos
völgyeket, mint Szent Bernát, hanem az emberek közelét.

Ahogy itt áll a képen, nincs benne semmi szigor, semmi komorság,
de elragadtatottság sincs (pedig itt már benne vagyunk a barokk-
ban); inkább a rendezettség benyomását kelti, azét a belső egyen-
súlyét, amely bármilyen szigorú fegyelemnek az eredménye is, ki-
felé csupa pallérozottság, emberi figyelem, készség és szeretet.

De azért én szívesebben nézek egy másik premontreit: egy sze-
rény remekművet a szomszéd terem egyik oldalfalán… »Egy pre-
montrei«, mondja az aláírás. Nagyobb és híresebb Memlingek közt
búvik meg ez a csodálatos, kis Memling. Ez a befelé néző, magába
mélyedt arc, melynek valami nagy, világító nyugalmat kölcsönöz az
áhítat humanitása. Az a magány, amely csak azért olyan mély, hogy
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minél többen elférjenek a csöndjében. Imádság, amit nem lehet meg-
zavarni, mert lényegében magatartás: a figyelmes szeretet fáradha-
tatlan udvariassága. Komolysága olyan egyszerűen és emberien
mély, hogy maga a nyugodt és nyájas mosoly, anélkül, hogy az arc
akárcsak egy vonásnyit is mosolyogna.” (Jegyzetlapok I, 296–297.)

Az egykori premontrei diák a rendlapító s a megnevezetlen, egy-
szerű rendtag képében azokra az emberekre ismert, akik apátlan
gyermekkorában maguk közé fogadták és csöndes, tartózkodó sze-
retettel nevelték hét éven át, hogy aztán holtig közibük tartozónak
érezze magát.

A Rónay Györgyről szóló írások többször azt állítják, hogy a pre-
montreiek gödöllői iskolája „francia tannyelvű” volt. Nos, valóban
nyílt ott egy francia tagozat, de csak 1938-ban, amikor Rónay György
már az egyetemi tanulmányait is befejezte. S ha már itt tartunk, érde-
mes megjegyeznünk, hogy az az iskola sem volt „francia nyelvű”. Sa-
játos tanrendjében minden nap volt egy-egy francia óra, francia anya-
nyelvű tanárokkal. A többi tárgyat magyarok magyarul oktatták.
A tagozatosok viszont bennlakók voltak, s délutánonként sétájuk, já-
tékuk során társalogtak franciául. Rónay György korábban magyar
tannyelvű iskolába járt. Tanult franciát is, bizonyára megkülönbözte-
tett figyelemmel. Igazában azt a franciás, vagy még pontosabban: pre-
montrei szellemet, légkört köszönhette Gödöllőnek, amely személyi-
ségének és hitének kialakulásában oly meghatározó szerepet játszott.

Rónay László: Horváth Jánost, Eckhardt Sándort, Gombocz Zoltánt
ma is a magyar tudománytörténet legnagyobbjai között tartjuk szá-
mon. Horváth Jánossal később is tartotta a kapcsolatot, Eckhardt
Sándorral a Demokrata Néppárt képviselőiként is együttműködtek,
Barankovics István legszűkebb köréhez tartoztak Mihelics Viddel,
amolyan tanácsadókként. Horváth János hatására kezdett a régi ma-
gyar irodalommal foglalkozni, ennek eredményeként jelent meg 1936-
ban Szüzek koszorúja című könyvecskéje. Az egyetemen ismerkedett
meg édesanyámmal, itt kötött barátságot a piarista Magyar Istvánnal,
Pistával, akivel őszülő fővel is hatalmas vitákat folytattak anyám po-
gácsái mellett arról, van-e, nincs-e magyar irodalom Kosztolányi után.
Elválhatatlan társuk volt a ciszter Ágoston Julián, a nevezetes tanár,
akit tanítványai nem múló szeretete kísért Egerben és Pécsett is. Köl-
tőként indult ő is, de nem teljesíthette ki tehetségét. Megjárta Rákosiék
börtöneit, szabadulása után Bián ugyanakkora népszerűségre tett
szert tanárként, mint hajdanán. Versei Pór Bernát néven jelentek meg,
evangéliumi szegénységben élt Óbudán, kihízott ingeimet hordta.
Halála után jelentek meg összegyűjtött költeményei és regényei.

Rónay László: Tanári s általában értelmiségi pályán akkor sem volt
könnyű állást találni. Házassága után egy ideig Szabadréten éltek,
szerencséje is segítette, hogy a Révai könyvkiadóhoz kerülhetett.
Ekkor már megjelentek írásai, de fő érdemének az bizonyult, hogy

1932–1936 között a
budapesti Pázmány
Pé ter Egyetem ma-
gyar–francia szakos
hallgatója volt. Nap-
lójában és visszaemlé-
kezéseiben gyakran
idézi Horváth Jánost,
Gombocz Zoltánt,
Eckhardt Sándort. Ho-
gyan befolyásolták ked-
 ves professzorai Rónay
György érdeklődését,
életpályáját?

Rónay György, egyik
vallomása szerint, ta-
nári vagy könyvtáro-
si állásra készült…
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pontosan tudta, kinek milyen címzés — tekintetes, méltóságos…
— jár. Illés Endre mellett dolgozott, fordíthatott, s pályatársaihoz
hasonlóan abban reménykedett, hogy az „előszoba”, a Napkelet
című folyóirat után a Nyugat is befogadja. Némi idegenkedés után
— először a regényeit olvasta — Babitsot tekintette példaképének,
s akkor is írt róla, amikor Lukács György nyomására a magyar iro-
dalom peremére szorult Kosztolányival. Hihetetlen izgalommal
várta, hogy a Babits által „jóknak” minősített verseivel végre bebo-
csájtást nyerjen az igazi íróvá avattatás szentélyébe, a Nyugatba,
amiről A fölavattatás reggele című jegyzetlapjában is írt.

A Nyugatban való megjelenés előtt nemzedéktársaival már túles-
tek az első ifjúkori kísérletükön, a rövidéletű Perspektíva (1932–33)
folyóiraton, amelynek spiritus rectora Thurzó Gábor (egyik legjobb
barátja, mellesleg keresztapám), vesztese pedig a Rutterschmidt pék-
 ség bevétele volt. (A pékséget Thurzó vaskezű édesanyja irányította,
ha Budapesten tartózkodott, Móricz Zsigmond is itt vásárolt), ebből
telt a nyomdaköltségre. (A lap regényesített története Thurzó Hamis
pénz című művében olvasható.) Jékely Zoltán is szerepelt a lapban:
Búcsúzz, Poverello című versével. Folytonosan részt vettek a második
és harmadik nemzedék meg-megújuló irodalmi csatározásaiban, ami
egyáltalán nem befolyásolta személyes viszonyaikat: Kosztolányiné
férjéről írt könyvét Szerb Antal és apám együtt stilizálták a Révainál
(ezt bizonyítja az özvegy dedikációja is).

Ekkortól alakított ki bensőséges viszonyt a zenével. Ebben sokáig
anyám irányította. Rendszeres hangverseny-látogató lett. Némelyik
koncert után a Hangli hársfái alatt (elégiát írt ezzel a címmel) üldö-
géltek, a hallottakat vitatva. Ehhez a baráti körhöz tartozott Faragó
György, a zseniális, korán elhunyt zongoraművész, Sőtérék, Staud
Gé za színháztörténész és felesége, a Bartók-tanítvány Székely Júlia,
Thurzó, Toldalagi Pál és Zimándi Pius. Néha csatlakozott hozzájuk
Bertha Dénes és felesége, Zsuzsi néni, meg Ticharich Zdenka, szintén
kiváló zongoraművész. (Faragóról is írt verset apám, s erről a baráti
együttesről mintázta Az alkony éve című regényének szereplőit.) Egyik
kedves zongoristájáról, Nyikita Magaloffról később is megemlékezett
jegyzetlapjaiban. Sűrűn lehorgonyzott a rádió előtt, aztán lemezeket
hallgatott. Sok költeménye szól zeneszerzőkről. Mozart volt a ked-
vence, a Don Giovanni remek felvételét hozta Párizsból, Fritz Busch
vezényletével, Pataky Kálmánnal Don Ottavio szerepében.

A Révainál fordítások elkészítésével bízták meg. A második világ-
háború kitörése után a kiadónak sorozatot kellett indítania a német
hadisikerekről. Ezek a könyvek zöld kötésben jelentek meg. Ebbe for-
dította le Saint-Exupéry gyönyörű regényét, Egyedül a felhők felett cím-
mel (későbbi kiadásainak címe: Éjszakai repülés), s a Vigilia kiadásá-
ban, Eckhardt Sándor előszavával modern francia költők (később
kibővített) antológiáját jelentette meg. (Talán a Saint-Exupéry-regény
sikere nyomán bízták meg A kis herceg tolmácsolásával, ez ma is si-
kerkönyv, mondhatnám az erkölcsnevelés kézikönyve lehetne.)
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Bizonyos mértékben a szellemi ellenállás megnyilvánulása lett az
Ezüstkor című folyóirat is (1942–43), a korán elhunyt Lovass Gyula,
apám, Sőtér István és Thurzó Gábor szerkesztésében. A lapot betil-
tásáig a Szent István Társulat ingyen jelentette meg. Sokat írtam
róla Az Ezüstkor nemzedéke című könyvemben. Ha csak az volna az
egyetlen érdeme, hogy bemutatta Pilinszky Jánost, az is maradan-
dóvá tenné, de ma is érvényesek Lovass Gyula Játékos Európa és
Mátrai László Klasszicizmus című tanulmányainak megfigyelései.
Tervezték a Népszava költőinek megszólaltatását is, de tervüket
nem valósíthatták meg: a folyóirat megjelenését megtiltották.

Rónay László: Az 1935-ben indult Vigiliának kezdettől munkatársa
volt. Itt találkozott a Szegeden tanító Sík Sándorral, aki az irodalmi
művek színvonaláról írt alapvető tanulmányával és személyiségé-
vel óriási hatást tett rá: Radnóti elvesztése után az idősebb szinte
fiává fogadta a fiatalabbat. Kapcsolatuk a Vigilia újraindulásától,
1946-tól még mélyebb, még tartalmasabb lett. A piarista tartomány -
főnökre iszonyú nyomás nehezedett, rendje sorsa részben az ő dön-
téseitől függött, s a Vigilia is két tűz közé szorult: bírálták a „sek-
restye-irodalom” (Thurzó Gábor szemléletes kifejezése) lelkes hívei,
nem szólva a hatalom képviselőiről, akik az Állami Egyházügyi Hi-
vatal megszervezése után cenzúráztatták a folyóiratot. A tervezett
szám gépelt anyagát átnézve jó néhány írást kihagyásra ítéltek, s
ez az eljárás sokáig folytatódott.

A Vigilia történetéről átfogó tanulmánya jelent meg Szénási Zol-
tánnak, nem ismételném elemzése találó részleteit. A terheit egyre
nehezebben hordó Sík Sándornak apám mindenben, a számok ösz-
szeállításában, a szerzők megbízásában segítségére volt, sok írása je-
lent meg a lapban, legfontosabb kezdeményezése A világiak nagy-
korú sága című, a zsinati szellemet előlegező ankét megindítása és
megszervezése volt, ezt egyházi és állami részről sem fogadták túl-
zott lelkesedéssel. A levert forradalmat követően apám egyre fonto-
sabb szerepet kapott a betegeskedő Sík Sándor mellett, akit a béke-
papi mozgalomba is igyekeztek bevonni. Végül az ÁEH nyomására
néhány gyenge jellemű ember közreműködésével kihajózták a laptól.
Teljesen lehetetlenné akarták tenni, de akkor vált nyilvánvalóvá,
mennyien tisztelték, szerették. A fizetés nélkül maradt írót megbízá-
sokkal, fordításokkal, tanulmányok elkészítésével bízták meg, és
Mihelics Vid — ő lett Sík halála után a főszerkesztő — kiállt mellette,
hogy folytathassa Az olvasó naplóját, a kor elismerten legszínvonala-
sabb kritikai rovatát. (Az általa maradandóknak ítélt bírálataiból ál-
lította össze Olvasás közben című könyvét. Ez, aztán a Fordítás közben
és a Fordítók és fordítások kivételesen fontos részei életművének.)

Mihelics Vid váratlan halála után, hosszú vajúdást követően ő lett
a Vigilia főszerkesztője. Doromby Károly, Hegyi Béla és Nyíri Tamás
közreműködésével elérkezett a folyóirat aranykora, 12.000 havi pél-
dányszámmal, amelyet a Ki nekem Jézus? körkérdésre adott válaszok

Életének meghatáro-
zóan fontos része volt
az 1935-ben alapított
Vigilia. Az 1909–1944
között megjelent Élet,
az 1912-től kiadott
Magyar Kultúra és az
1931-től fontos Ko-
runk Szava mellett új
színt jelentett a kato-
likus lapok sorában.
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után meg kellett duplázni. Amennyire lehetett, nyitni próbált a nyu-
gati és tengeren túli magyar irodalmak felé, tehetséges fiatalokat se-
gített megjelenéshez, és szívügyének tekintette a katolikus költészet in-
tegrálását a magyar irodalomba, amint ezt korábban is tette Tűz Tamás,
Csanád Béla és mások közlésével. Az Ecclesia kiadóval jelentetett meg
antológiát a „költőtriász”, Harsányi Lajos, Sík Sándor és Mécs László
legjobbnak, maradandónak ítélt műveiből. Nagy segítségére volt az em-
lítettek mellett Belon Gellért, akinek püspökké szentelését az állam nem
ismerte el, s ezért  állandóan feje felett függött Damoklész kardja, me-
lyet hol E. Fehér Pál, hol Miklós Imre, az ÁEH elnöke ingatott fenye-
getően. Emellett rendszeresen írt az Új Emberbe, „evangéliumi” cik-
keiből adta ki Zakeus a fügefán című válogatását. Tudatosan képezte
magát, hogy megfeleljen világnézete követelményeinek is: Rezek Ro-
mán rendszeresen érkező Teilhard de Chardin-fordításait és kom-
mentárjait épp úgy tanulmányozta, mint Karl Rahner és Hans Küng
könyveit, a haladó teológusok munkáit, amelyekre Nyíri Tamás mel-
lett a Rómában élő Békés Gellért és Szabó Ferenc hívta föl figyelmét.
A Vigiliát a „zsinati gondolat” hazai otthonává igyekezett tenni, nem
kis ellenállással szembeszállva, híven Sík Sándor szelleméhez.

Szerkesztési módszere látszólag egyszerű volt: íróasztalán dosz-
sziékba gyűjtötte a következő szám anyagát, mígnem összeállt az
egész. Kéziratokért nem kellett kilincselnie, jöttek maguktól a kor
kiváló szellemi embereitől, teológusoktól, íróktól, irodalmároktól.
Hatalmas energiát fordított a kéziratok stilizálására, de sosem sér-
tette meg a szerző egyéniségét. Keveset tartózkodott a szerkesztő-
ségben, Doromby Károly azonban mindig bent volt, tárgyalt, szer-
vezte és vezérelte a Vigilia-asztalt, amely mellett nem csak a folyóirat
munkatársai cseréltek eszmét.

Rónay László: Megállás nélkül olvasott és dolgozott. Ha tanulmányt
tervezett valamelyik külföldi vagy magyar íróról, minden róluk szóló
művét elolvasta. Állandó kölcsönzője volt a Francia Intézet könyv-
tárának, antikváriumokban búvárolta a könyveket. Nagy segítségére
volt Birkás Endre, a kitűnő prózaíró, a Központi Antikvárium veze-
tője. Neki köszönhettük, hogy a „káros irodalom” selejtezése előtt
1 forintért értékes műveket hoztunk haza, Kodolányi János műveit és
Gracza György ötkötetes, Az 1848–49-iki magyar szabadságharc törté-
netét. Régen aludtunk már, ő még mindig olvasott, jegyzetelt, vagy a
könyv hátsó üres lapjára ceruzával írta fel azokat a lapszámokat,
amelyeken fontos szöveg szerepelt. Ezeken a lapokon ceruzával vo-
nalakat húzott a margóra, felkiáltó- vagy kérdőjellel körítve. Néha
egy-egy indulatszót is aláírt: „remek!”, „marhaság!”…

Nemcsak a Sipos Lajos által említett korszakot búvárolta (erről
tanulmányokat írt), hanem szinte a teljes magyar irodalmon végig-
haladt, s ugyanezt tette a francia reneszánsz költészetével, meg-
számlálhatatlan francia és német íróval, akiktől rengeteget fordított
is. Különös affinitása volt az úgynevezett neokatolikus irodalom

Naplójából rekonstru-
álhatók Rónay György
olvasási szokásai, ked-
ves szerzői. Feltűnő,
hogy hányszor emle-
geti Baróti Szabó Dá-
vidot, Ányos Pált, Ráj-
nis Józsefet, Berzsenyit.
Az egyik helyen ez áll:
„Az elmúlt hat napot
Baróti Szabó Dáviddal
töltöttem”. 1955-ben
ezt jegyzi fel: „Tegnap
egész délután Baróti,
este néhány Barcsay-
vers”. Sokszor emlege-
ti Horatiust, Goethét,
Mallarmét, Valéryt,
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képviselői iránt, szerette Paul Claudelt, Chestertont, Heinrich Böllt
és a többieket. Hogy beépültek-e irodalmi alkotásaiba, nem tudom,
bár az ember minden komolyan végigolvasott művel gazdagabb.

Némelyik fordítását a nyelv beható ismerete híján „nyersből” ké-
szítette. Michelangelo műveinek tolmácsolásában Doromby segí-
tette. Mickiewicz Pan Tadeuszát nyersfordítás segítségével tolmá-
csolta, akkora sikerrel, hogy lengyel kitüntetésben részesült. Lengyel
útjáról szól Idegenben című kisregénye.

Akkor is fordított, amikor kizárták — sokakkal egyetemben — az
Írószövetségből. Legépeltette, beköttette őket, s családtagjainak, ba-
rátainak adta karácsonyi ajándékul. A napokban került kezembe egy
ilyen, Supervielle verseit tartalmazó gépírásos kötet hatalmas terje-
delmű bevezető tanulmánnyal. Az Előadók, társszerzők nyomorúságát
ő is átélte (Mándy Iván remek könyve jelent meg ezzel a címmel), ő is
a „pálya szélén” szemlélődött, de dolgozott az íróasztalfióknak. A le-
gendás kilenc évi érlelést az ő esetükben a történelem kényszere hozta
el. Volt, akit kis híján megbénított a „bura alatti lét”. Kedves barátja,
Ottlik Géza nehezen szedte a levegőt. Apám dolgozott, s a legfonto-
sabbnak érzett műveit megjelentethette Sík Sándor Vigiliájában.

A legendás Rónay-asztalnál is azok üldögéltek, akiket a margóra
szorítottak, s csak megkésve jelenhettek meg műveik: Nemes Nagy
Ágnes, Ottlik Géza, Mándy Iván, Lengyel Balázs, Vargha Kálmán,
olykor Pilinszky, Kellér Andor, néha Nemes Nagy Ágnes gimnázi-
umi tanítványai, Székely Magda, Tóth Judit. Nehéz volt befogadást
nyerni ebbe a csapatba. Thurzó is hiába vágyott ide, Ágnes néniék
úgy vélték, a filmgyárban „eladta magát”. Tévedés volt, nagyon ér-
tette a szakmát, de a kötelező poéngyártás mellett kicsit fellazult a
prózája. Az „asztalról” egyébként remek műsorokat készített Czi-
gány György, s maguk a körülötte ülők is sokszor visszaidézték él-
ményeiket, amelyek között ugyancsak fontos szerepe volt az olvas-
mányélmények cseréjének.

Jelenits István: Augusztus első heteiben írom ezeket a sorokat.
Nemrég a vatikáni rádió magyar nyelvű adásában elkaptam egy
néhány perces beszélgetést. Róla emlékeztek születésének közelgő
százéves évfordulója alkalmából. Szóba került a hite. Az emlékező
jó barát azt mondta róla, hogy olyasféle, irodalmi hite volt, mint Ba-
bitsnak. Ez a válasz megfeküdte a gyomromat. Nem tudom, mit ér-
tett a nyilatkozó „irodalmi hiten”. Talán valami olyasmit, amit a
szónak valódi, bibliai értelmében nemigen nevezhetnénk hitnek,
mert inkább öröklött kulturális szerep, mint életalakító személyes
meggyőződés. Keményen szólva: valami olyasmi, amiért nem hal -
na meg az ember. Hogy Babits hite és Rónay György hite, ha volt is
közöttük valami hasonlóság, miben különbözött, azt — véletlenül
— igen kézzelfoghatóan megállapíthatjuk.

Babits hite nyugtalan, el-elsötétülő hit volt, nehéz egyetlen pilla-
natban „tesztelni”. Volt, amikor elvesztette szeme elől az Istent, volt,

Apollinaire-t, hivatkozik
Tolsztojra, Slovackira,
Norwidra…

Lukács László írta róla:
„Rónay György »egy-
szerű íróként« állt a
magyar kereszténység
szolgálatában”, kato-
licizmusa egyesítette
magában „az örök és
egyetemes evangéliumi
hitet és a 20. század
második felének ma-
gyar keresztény gon-
dolkodását”. Lator
Lász ló egy beszélgetés-
ben, mintha az előbbi
szavakhoz kapcsolódott
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amikor úgy látta, hogy Isten nem veszíti el őt a szeme elől. Közis-
mert, nagyon hiteles számadása erről az Ádáz kutyám. Idézem az
utolsó versszakát. A költő lába előtt heverő kutyáját szólítja meg: 

Oh, bár ahogy te pihensz lábamnál
bizalommal tudnék én is Annál
megpihenni, aki velem játszik,
hol apámnak, hol kínzómnak látszik,
égi gazda, bosszú, megbocsátás,
s úgy nem értem, mint te engem, Ádáz!

Rónay György Babits Mihályról szólva többször idézte, elemezte
ezt a verset. De egyszer Naplójában is hivatkozik rá, épp az utolsó
versszakára, 1953. április 23-án. Megelőző bejegyzésében a teológus
Schütz Antalra emlékezett, akkor temették el. Aztán Claudelról jegy-
zett fel egyet-mást: éppen róla olvasott. Egyik levelét említi, amely-
ben fiatal költőbarátját igyekszik megtéríteni. „Fölmondja a dogma-
tikát, de nem győz meg. Szabályosan, a jó tanuló lelkes öntudatával
szavalja a leckét, de nem felel.” Ezekkel egy időben alakul ki egy csa-
ládi „dogmatikus vita” fiával, a tizenhat éves Lászlókával: „Hogyan
egyeztethető össze a teremtő Isten abszolút jóságával a teremtett vi-
lágban a rossz és a bűn?… a gondviselés és a szabadság? Hogyan
hívhat létre valakit a végtelenül jó és irgalmas Isten, akiről előre látja,
mert mindentudó, hogy el fog kárhozni?” Rónay itt nem nekünk ír,
a Naplójában fia kérdését fontolgatja, önmaga előtt tisztázza, mit je-
lent ahhoz az Istenhez tartozni, akit nem értünk, de mégis rábízzuk
magunkat. Itt idézi Babitsot, először az Ádáz kutyámnak egy korábbi
sorát: „Bölcs belátás — bízni abban, kit nem értünk, Ádáz.” Aztán a
vers utolsó szakaszát is, ezzel a személyes megjegyzéssel: „És az
utolsó strófa, csak az óhajtás helyett kérés vagy állítás: a tudnék he-
lyett tudjak vagy egyszerűen tudok, mert tudok, hála Istennek, láza-
dás nélkül, fejtörések nélkül, mert így van, és így van jól.”

A dolognak van még folytatása is. Rónay György szívesen írt olyan
verseket, amelyek egy-egy közismert költői remekművet „monda-
nak el” újra, hangszerelnek át. Arany János, Berzsenyi több nagy
verse elevenedik újjá egy-egy egészen személyes lírai remekében.
Egyik kései verse épp az Ádáz kutyámnak efféle újraálmodása:

SZÉRŰ

„Ez a hely a legjobb tenéked.”
Babits

Próbáltam hű maradni hozzád
a nagy hitehagyások idejében,
bár bérül érte sohasem reméltem,
hogy enyém lesz a hatalom s az ország.

volna, megjegyezte:
„Rónay katolicizmusa
nem szembeszökő tu-
lajdonsága irodalmi
működésének.”

778

12_BESZÉLGETÉS_Sipos_Rónay_Layout 1  2013.09.16.  13:25  Page 778



Nem mintha színre láttam volna orcád;
legföljebb azt hagytad, hogy elidőzzem
lábadnál néhanapján, s nem különben,
mint gazdája lába előtt az eb.

Hálából őriztem hát szérűdet,
de nem csaholtam: alszol, meglehet,
s nem illenék, hogy fölébresszelek.
Telekre nyár, őszök jöttek nyarakra,

míg vén lettem, s leszek naponta vénebb.
Most küszöbödön fekszem, mint a vén eb,
mely a macskát se jó hogy megugassa.
Őrizze most már őrzőjét a Gazda.

Ez a költemény Rónay Györgynek A kert című, posztumusz kö-
tetében jelent meg, amelyet még maga rendezett sajtó alá. Ha valaki
engem kérdezne Rónay hitéről, erre a versre hívnám föl a figyel-
mét. Tágasabb a Babitsénál. Már az első mondatában különös súlyt
kap a kutyahűség: ennek a költőnek az élete a „nagy hitehagyások”
korában tellett. Később kiderül: élete során őriznie kellett egy kö-
zösséget. Nem csahos szóval, de tanúságtevő hittel töltötte be fela-
datát akkor is, mikor gazdája aludni látszott. Életösszegző vers,
megrázó számvetés ez. Babits Jónás próféta képét alkalmazta ma-
gára, amikor a világban való küldetésén tűnődött. Prófétának
szánta az Isten. Ő meg sokáig „rühellé a prófétaságot”, tán azért fu-
tott Isten elől is, mert nem akart próféta lenni. A Szérűben egy egé-
szen másfajta, alázatos, de bizakodó számadás tanúi vagyunk. Ez a
költő megtette, amit gazdája rábízott.

Nem véletlen, hogy a Szérű címadója lett egy versgyűjtemény-
nek, amelyik mindmáig a legteljesebb bemutatója Rónay György
költészetének. Fura fintora a sorsnak, hogy ebben a kötetben épp a
kötetzáró és címadó vers súlyos (mert nem első látásra nyilvánvaló)
sajtóhibával jelent meg. Utolsó, negyedik szakaszának második
sora így olvasható: „Most küszöbödön fekszem, mint a véreb”. Véreb
— vén eb helyett! A kötet megjelenése óta sok helyütt megjelent a
vers ezzel a kegyetlen sajtóhibával.

Rónay László: Ma is meghatódom, ha úgy kell beszélnem róla, mint
édesapámról. Amit elértem az életben, szelíd szigorának, tapintatos
irányításának köszönhetem. Igyekeztem megfogadni, amit Fiamnak
című versében adott útravalónak. Együtt jártunk dicsőségtől ragyogó,
majd csüggedt vonásokkal barázdált homlokkal Fradi- (ÉDOSZ-,
Kinizsi-) meccsekre, amelyeken egyéniségének elfojtott indulatai
olykor felszínre törtek. Könyveket, például Tolsztojt ő adta ke-
zembe. Máig emlékszem, ahogy Balatonszárszón esténként a pet-
róleumlámpa fényénél verseket olvasott, például a Toldi estéjét, rész-

Jelenits István sok sze-
mélyes dolgot is emlí-
tett. Milyen érzés
ilyen távlatból vissza-
tekintve az mondani:
én a fia lehettem?
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leteket A szegény kisgyermek panaszaiból, József Attilát (az ő sírjához
minden évben elzarándokoltunk a szárszói temetőbe; konzervdo-
bozban virágok, rajtuk katicabogarak és egy fakereszt). Mindent
megtett, hogy egyetemista lehessek (ezt Bóka Lászlónak köszön-
hetem), s amikor Bicskére helyeztek, ennyit mondott: meglátod, ott-
hon leszel ott is. (Igaza lett, mint olyan sokszor.) Neki is szíve vágya
volt, hogy taníthasson, a piaristáknál tartott is franciaórákat.

Egyszer, életem fontos pillanatában mutatta ki helytelenítését.
Eljegyzésemre nem jöttek el! Dúltan mentem haza, tetemre hívtam
őket, de semmit sem szóltak. Nemsokára rádöbbentem: nekik volt
igazuk. Annál nagyobb szeretettel fogadták Juditot, akivel jövőre
tartjuk, ha a Jóisten engedi, 50 éves házassági évfordulónkat. Es-
ténként hármasban órákig beszélgettünk.

Néha ketten együtt töltöttük a nyárvéget Szárszón. Sárgultak a
levelek, kevesebb vonat járt, a kertben ült és dolgozott, vagy ked-
ves ismerőseinkkel, Margittal és a „tatával” beszélgetett. Ezek az
egyszerű helyi emberek is az „egyetemei” voltak. Nagyokat sétált,
nézte a párába öltözött túlpartot, Szárszó pedig fiának fogadta, né-
hányan ma is emlegetik.

Igazi gyönyörűségét találta unokáiban. Ágiról és Krisztiről verse-
ket írt, magukkal vitték őket a Mátrába, nyáron velük voltak a Bala-
tonnál. Esténként évekig átjött Gábor Áron utcai lakásukból — a
Mandula utcait hallatlan nagylelkűséggel átengedték nekünk —, ra-
gaszkodott ahhoz, hogy ő fürdesse a gyerekeket, utána a könyves-
polcra felügyeskedett csomagolópapírra vetített diafilmeket, vagy
ágyuk mellé ülve mesélt az evangéliumok alapján. Mikor elálmo-
sodtak, elmondtuk az esti imát, de még sokáig beszélgettünk a kony-
hában, mígnem hazaindult. Juditot ugyanúgy szerette, mint engem,
édesapját, a híres gyermekorvost pedig őszintén nagyra becsülte,
gyönyörű levélváltásuk megmaradt.

Öregségükben megint összemelegedtek Sőtérrel, gyakran ebé-
deltek együtt. Egy ilyen alkalommal Sőtér aggodalmasan közölte:
ő lesz az Írószövetség Kritikai Szakosztálya vezetője, s azt kérdezte,
nem tudna-e apám megnevezni néhány „mértékadó” kritikust. Pa-
pírja nem lévén egy szalvétára írta a neveket. Másnap Béládi Mik-
lós csodásnak minősítette Sőtér bemutatkozó beszédét. „Csak azt
nem értettük — mondta homlokát ráncolva —, miért nézegetett
időnként egy gyűrött szalvétát.”

Legkedvesebb tanítványa, Jelenits István temette, Sőtér és Rába
György búcsúztatták. Sírkövét Belon Gellért áldotta meg.

Rónay László: Úgy érzem, ahogy életében, halála után is méltány-
talan a sorsa: nem kapott posztumusz Kossuth-díjat, jóllehet még
ma is fel-felbukkan az a közlés, hogy megkapta a rendszerváltáskor,
hisz természetes lett volna. Megszűnt életmű-sorozata a Magvető
Kiadónál, ahol Parancs János, a kitűnő költő gondozta a köteteket,
ugyanez történt a Szent István Társulatnál is. Amikor közvetítő

Az irodalomszocioló-
gia szerint, ha egy
költőre vagy íróra ha-
lála után 25 évvel is
emlékeznek, akkor
nagy valószínűséggel
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útján azt kértem, kapjon a II. kerület vezetésétől emléktáblát, azzal
utasítottak el, „nincs rá keret” (gondolom, a kerület költségvetésén
hatalmas léket ütne egy emléktábla), legutóbb a főváros vezetésé-
nek egyik jelentős személyiségének közbenjárását kértem, hogy Bu-
dapest posztumusz díszpolgára lehessen. Nem lett… A katolikus
irodalom kimarad minden irodalomtörténetből, amint kimaradt a
diktatúra idején is, legfeljebb egy-egy fordítása közlése nyomán
szorítanak neki egy kuckót a névmutatóban. Csak a legnagyobb há-
lával köszönhetem meg, hogy a Magyar Irodalomtörténeti Társa-
ság, Sipos Lajos és Gintli Tibor vezetésével, Aleku Sztefka és Cs.
Varga István, az „ars sacra” kutatója áldásos közreműködésével őr -
zi emlékezetét, amely így mégis az irodalomtörténet része marad.

Jelenits István: Rónay György életművével kapcsolatban még sok
mindent meg kellene tennünk. Ez az életmű nagyon gazdag. Rónay
György nemcsak költő volt, hanem a hamarosan irodalomtörténetté
váló 20. századi magyar irodalom jeles szakértője is. Másképpen írt
írókról, irodalmi művekről, mint manapság szokás. Megérteni igye-
kezett az írókat és a műveket. Szolgálni akarta az olvasót, hogy fi-
gyelmesebben, s teljesebb örömmel igazodjék el a versek, regények,
novellák között. De kritikusként szolgálta magukat az alkotókat is,
akik az ő írásai tükrében jobban megismerhették önmagukat. Pol-
caimon huszonhét kötet van az In memoriam sorozat könyveiből,
ezek egy-egy író, költő életművéről adnak képet egykorú tanulmá-
nyok, levelek, olvasói naplók segítségével. Ebből a huszonhét kö-
tetből tizennyolcban találkozunk Rónay Györgynek egy, esetleg
több írásával. Ki az a magyar tanulmányíró, aki ennyire szélesre
nyíló figyelemmel szólt hozzá az élő magyar irodalom kérdései-
hez? Adyról, Weöres Sándorról éppúgy volt ma is élő jelentős mon-
danivalója, mint József Attiláról, Kassákról vagy torkukat köszö-
rülő fiatalokról, akik azóta klasszikusaink. Írásait ma is olvassák:
sehol sem kaphatók az antikváriumokban. Ám az irodalomtörté-
neti gondolkodás nem figyel rájuk érdemük szerint.

Ki kellene adni az összegyűjtött költeményeit, kezelhető, modern
kiadásban. A Naplóját is — újra, teljesen s a benne lévő francia idé-
zetek pontos, nem hevenyészett fordításával. Születésének száza-
dos fordulóján szavalni kellene a verseit. A katolikus rádió szavaló-
versenyt hirdethetne belőlük, s akkor mások között fel-felhangoznék
a Fiamhoz című költeménye is 1937-ből, a Thermopylé 51–52-ből, a
Chiesa Nuova 1964-ből. Beszélgetni kellene a műveiről, ahogyan ő
beszélgetett annyi s annyiféle más alkotó írásairól. Sokkal tartozunk
neki, de még inkább magunknak s az utánunk következőknek —
vele és műveivel kapcsolatban.

benne marad az utó-
kor tudatában. Rónay
György 35 éve halt
meg. Úgy tűnhetik,
életműve kultúránk
része maradt.
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