
levelei Rónay Györgynek

Kedves Barátom
ma került kezembe az Irodalomtörténet januári száma, amelyben a rólam szóló tanulmányod
napvilágo t látott. Írásodnak nagyon örültem - komoly, mértéktartó munka. Milyen kevesen
mozognak otthonosan ebben a témakörben és milyen sokan fitogtatják tudatlanságukat egész
irodalmunk alakulásának rovására. A magadfajta hozzászólók áldást jelentettek volna az utóbbi
20--30 évben. De nem keseregni akarok, hanem köszönetet mondani. Ilyen méltánylásból elég
ritkán jutott ki részem hosszú munkásságom alatt.

Baráti kézszorítással üdvözöl
Kassák Lajos

1959. márc. 20.

Kedves Rónay György
verses könyvét köszönettel nyugtázom. Szép, szinte klasszikusan kiérett versek. Van bennük
megnyerő, nemes lírai pátosz és nincs bennük ellenszenves külsőséges gesztus. Ha látszatra nem
is járunk egyazon úton, a maga útját teljes tiszteletben tartom - végeredményben azonos az
enyéimmel.

Kőszönet a Vigiliában közölt igazságos jegyzetéért.
Szívélyesen üdvözli

Kassák Lajos
1961. VI. 21.

Kedves Barátom
sok jókívánságomat küldöm az Új Esztendőre.

Kassák Lajos
1963. XII. 15.

Kedves Rónay György
egy hónapig nem voltam Pesten s így csak most vettem át könyved. Hálás köszönet érte. Nagy
szerű teljesítmény: szép regény után szép verseskötet. Különös öröm nekem, hogy mai frázisok
kai teletűzdeit verstermésünk közepette ilyen költemény-gyűjteménnyel is találkozhatom. Hu
manista szellem és kiérett, tiszta forma. Néhányan még európaiak vagyunk, de mi lesz az után
pótlással. Lehet, hogy éppen ez a magányosságunk préseli ki belőlünk a nemesebb tartalmat és a
gondos megmunkálás kényszerét.

Kívánom, hogy dolgozz sokat hasonló eredménnyel.
Baráti üdvözlettel

Kassák Lajos
1964. VIII. 2.
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Kedves Barátom
ezekbena percekben olvastam kritikádat új verseirnről- hálás köszönet érte. Bár lennének pro
fesszionista kritikusaink, akiknek van komoly mondanivalójuk egy komolyabb könyvről. Becs
rnérlik vagy dicsőítik az írót anélkül, hogy tudnák mit cselekednek.

Boldog lehet az író, akinek a műveiről egy másik író emlékezik meg hozzáértően és egyértel-
m~. .

Fogadd még egyszer köszönetem.
Sok jókívánsággal üdvözöl:

Kassák Lajos
1965. II. 16.

Kedves Rónay György
Szigligetről küldjük sok jókívánságunkat az új esztendőre.

Egyben köszönöm az új verseskötetet is. Sokat dolgozik, kívánom, hogy folytassa még megszá
molhatatlan időkig.

Barátsággal
Kassák Lajos
1966. XII. 27.

Kedves Barátom
megkaptam új kötetedet, hálás köszönet érte. Vannak benne versek, amiket nem ismertem s
most nagyon jó érzéssel olvastam el.
Ne haragudj érte, ha azt mondom, hogy úgy érzem, még mindig szélesedik és mélyül a lírád. Bol
dog lehet a kertész, akinek így beérnek gyümölcsei..

Sok jókívánsággal üdvözöl
Kassák Lajos

1967. I. 21.

Kedves Barátom
ma olvastam a kitüntetésedről ~ szívből gratulálok hozzá. Azt hiszem, nagyobb jelentőségű az
egyszerű gesztusnál. A felismerés és megismerés jelei fejeződnek ki benne. Szeretném, ha nem
tévednék.

Fogadd baráti üdvözletemet.
Kassák Lajos

1967: IV. 2.
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