
Beszélgetés

Rónay Györggyel
II. rész

- Hogyan alakult az életed a Keresztút botrányt kavaró megjelenése után?
- Amikor a Keresztút megjelent, a Révai Könyvkiadóhoz - akkori nevén

Révai Irodalmi Intézet Rt. - kerültem lektornak, valósággal becsempésztek,
mert a Révai Hitelbank vállalat volt akkor, és a Hiteibanknál valamilyen
oknál fogva nem szerettek. Révainál jelent meg 1939-ben A lázadó angyal című
következő regényem. 1941-ben pedig a Fák és gyümölcsök a Franklinnál. Ko
lozsvári Grandpierre Emil a Franklinnál volt lektor, én meg a Révainál. Hogy
ne jelenjék meg a lektor műve a saját könyvkiadójánál, cseréltünk. A Fák és
gyümölcsök nagyon nagy szándékú könyv volt a részemről, amely Schöpflin
nek is igen tetszett. Mára az az érzésem, hogy nem teljesen egységes stisz
lisztikailag. A könyv írása közben ugyanis nagyon megszerettem Virginia
Woolfot, és nagy hatással volt rám Bergson. Ez a két tényező egy időre meg
határozta a szemléletemet, gondolkodásomat és az írásaimat is. A Fák és gyü
mölcsök valószínüleg elnyerte Babits tetszését is, mert Baumgarten-díjjal ju
talmazták.

- A Baumgarten-díjból alapítottátok aztán 1943-ban az Ezüstkort?
- Nem kifejezetten. Akkortájt valahogyan Thurzó Gábor is pénzhez ju-

tott, az én ügyvédem pedig eladott valamit Szabadréten, amit azonnal lap
alapításba fektettünk, azzal a föltett szándékkal, hogy fütyülünk a zsidótör
vényre, hiszen negyedéves lap vagyunk, s ezek ránk nem vonatkoznak,
mondtuk. A harmadik szám után beidéztek a miniszterelnökségre, ahol iszo
nyatosan leteremtettek, és azt mondták, hogy köszönjem meg a Révai vezér
igazgatója közbenjárásának, hogy ennek nincsenek súlyos következményei.

- A 38-as sajtótörvény kifejeztten megis szüntette ezeket a nem-idéezaki lapokat,
a negyedévit is. Azért kellett a Vigiliának lapengedély. Akkor 4-500nem id{fszaki lap
szűni meg.

- Az Ezüstkorban megjelentettük Komor András műveit. Zsidó volt, és
előtte minden kapu bezárult. Thurzónak is jó barátja volt, jó írónak tartottuk,
hát miért ne jelenhetett volna meg az Ezüstkorban? Nem törődtünk ezzel.
Megjelentettük, őt is, mást is.

A beszélgetés 1977szeptemberében, a Petőfi Irodalmi Múzeum megbízásából készült.
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A lap cenzúráját a Szent István Társulat intézte. Thurzó járta ki, aki a Szent
Istvánnál dolgozott mint az Élet szerkesztöie, hogy a lapot hitelbe kinyomja
a Szent István Társulat.

- Még az imakönyveket is be kellett mutatnia cenzúrának.
- Lehet, hogy két imakönyv között cenzúráztatták. Mindenki túl- és át-

élésre rendezkedett be. Például a Fővárosi Nyomda Szili Leontin közvetíté
sével megkereste Thurz6t, hogy nem vállalná-e el a nyomda igazgatói tisztét.
Magyarán: nem lenne-e ő ott strómann, mert akkor ennyi meg ennyi ember
életét és életlehetőségét biztosítja, Azt tanácsoltam, vállalja el. Utólag aztán
ráolvashatták volna a fejére. Mint ahogy én nevemet adtam Komor András
testvérének a fordításához, hogy azt a Képes Krónika című lap az én neve
men közölje. és ő kapja a honoráriumot. Valamiből szegény Komor Vilinek
is élnie kellett.

A lap szerkesztöiét, Kolba Gyulát aztán Népbíróság elé állították e regény
fordítása miatt, amelyben voltak spanyol polgárháborús részletek is. Nem
uszítóak, csak éppen annyi, hogy X.Y. jobban szerette a francóistákat, mint a
másik oldalt. Én is tanúskodtam - nekem szegezték a kérdést, hogy miért
fordítottam le, tisztázzam magam. Mire én: Komor András testvére fordítot
ta, én vállaltam, hogy adom hozzá a nevemet, a honoráriumot ő kapta. Kol
bát rögtön fölmentették. Hát ezer ilyen dolog volt akkor.

- Déry Tibor is számos kis könyvet, fordítást jelentetett megmás néven. - Mi
következett a Fák és gyümölcsök után?

- A Fák és gyümölcsök után a Cirkusz következett, amely folytatás okban
jelent meg a Pester Lloydban. Keresztury Dezső biztatott, hogy írjak valamit,
amit ő a Pester Lloydban lead folytatásokban. Megírtam a Cirkuszt, amely
főként stílusparódiák sorozata. Különféle stílusirányok kicsúfolása, egy tréfás
cirkuszi történet keretében. Majd következett a Te mondj el engem című ver
seskötet. Verseskötetet akkor már jó ideje nem adtam közre, mert sem az
elsővel, sem a másodikkal nem voltam megelégedve. Amit ebből az anyagból
megőrzésre érdemesnek tartok, annak nagy része később a Mérleg című gyűj

teményes kötetem elején megtalálható. A Te mondj elengem azonban már nagy
többségében olyan verseket tartalmaz, amelyeket még ma is vállalok.

- Kik voltak a barátaid?
- Elsősorban Ottlik Géza, jó, de nem összejárós barátságban voltam Ré-

vainál Illés Endrével, Bókay Jánossal is, Thurzóval nagyon régtől fogva na
gyon jó barátságban voltunk. Barátom volt Lovass Gyula, ő 1943-ban meg
halt. Kereszturyékkal és Székely [úliáékkal jártunk még össze. Egyébként
sosem voltam társaságba járó, sokat barátkozó ember. A nagy társaságok
mindig feszélyeztek, jobb szerettem a szűkebb baráti köröket.

- A Te mondj el engem osztatlan sikert aratott. Már nem dolgoztál a Révai
nál?

- De igen. A kötet Illés Endre szorgalmazására jelent meg a saját kiadóm
nál. Neki köszönhetem azt is, hogy a Nyugat állandó munkatársa lettem. A
Magyar Csillagban még intimebben tartoztam ahhoz a körhöz is. Illés Endre
mondta, hogy szedjem össze azokat a verseket, amelyek aNyugatban jelen-
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tek meg. Utána írtam Az alkony éve című regényt. Ebben szerepelnek a negy
venes évek irodalmi alakjai, Mezey Máriától kezdve mindaz, ami a negyve
nes években az irodalmat jelentette. Egyik hősét, a számomra akkor igen
kedves Faragó Györgyről, a zongoristáról mintáztam, akivel szintén jó vi
szonyban voltunk. Megnyertük az Ezüstkor munkatársának is, írt egy na
gyon jó cikket, ami már nem jelenhetett meg, csak 10-12 évre rá a Vigiliában.
Utána következik 1947-ben A regény és az élet, a Káldor Könyvkiadónál. Azt
mondják, hasznos könyv. Egyes részeit Kaffkáról, Krúdyról kiemeltem, átdol
gozva beleillesztettem A nagy nemzedékbe. A könyv úgy jött létre, hogy Kál
domak volt egy sorozata, amely kivonatokban ismertetett irodalmakat. Egy
kötet a francia regényirodalomról stb. Ebben 2-3 oldalas kivonatok foglalták
össze a regények tartalmát stb. Azt mondtam az ifjabb Káldomak, akinek
közvetlenül a háború után kiadója volt, sokat lektoráltam neki és jó kapcso
latban voltunk, hogy én ilyet nem csinálok. Kivonatoljam a magyar regénye
ket? Erre rám hagyta, mondván, csinálok, amit akarok, csak neki a '47-es
könyvnapra készen legyen a könyv. Hát erre Eötvöstől Tersánszkyig össze
foglaltam benne a magyar regény történetét. A tartalmi kivonatokba portré
szerűen írói arcképeket illesztettem, elhelyeztem a műveket iroda
lomtörténetileg. Emlékszem, Cs. Szabóval 1947 nyarán valamikor a Párizsi
utca sarkán összetalálkoztunk, és a maga lelkes és patetikus modorában szét
nézett és azt mondta: ez a te nagy éved! Aztán Cs. szegény kiment, és én
pedig...

-- Nem ment ki, kint maradt.
- Én itt maradtam ugye, de ...

- De szóval kint maradt, nem azért ment ki, hogy...
- Nem, ő kint maradt.

- Mert valaki - állítólag Illés Endre súgta megneki, hogy valami készül ellene.
- Nagyon jól tette. Szerencsém volt, vagy szerencsétlenségem volt egy

akkori másik nagy magyar íróval is találkoznom egyik utolsó, itthoni napján:
Márai Sándorral. Azt mondta nekem: ti fiatalok vagytok, ti maradjatok itt, ti
még meg fogjátok érni azt, hogy lehet dolgozni, tudtok majd élni. Én már
nem tudok ebben a világban dolgozni, mert én ehhez öreg vagyok. El fogok
menni. És elbúcsúztunk egymástól. 6 valóban kiment, mi itthon maradtunk
és elnémíttatunk egy időre.

- Tényleg a te éved volt '47, azután hosszú-hosszú szünet.
- Nem szégyellem, és nem is akarom elhallgatni, hogy közben dolgoztam

egy katolikus jellegű, de nem tisztán katolikus, inkább keresztény jellegű

politikai pártban, a Barankovics vagy Demokrata Néppártban. 1947-ben Eck
hardt Sándor kérésére elvállaltam a képviselőjelöltséget a borsodi vagy a
pesti, vagy mit tudom én, milyen kerületben. Megismerkedtem Barankovics
csal, aki azt mondta, egy olyan kis létszámú pártot szeretne a parlamentben,
amelyik a fontos kérdésekben hangot ad a haladó keresztény gondolkodás
nak és álláspontnak. Például javallja az államosításokat, de nem javallja az
iskolák, az egyházi iskolák teljes elvételét. Helyesli ebből is a falusi iskolák,
az úgynevezett elemi iskolák...
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- Római katolikus elemi népiskola. Én oda jártam.
- Ennek az elvételét. államosítását helyesli, a gimnáziumok megtartása

mellett. A '47-es választásokon a második legnagyobb pártként kerültünk a
parlamentbe. Ez egész ijesztő volt. Nem ezt akartuk. Elég sok gondot oko
zott, mert a legkülönfélébb felfogású, gondolkodású emberek kerültek oda.
Tervünk, hogy egy kis létszámú, szellemileg elitnek nevezhető párt legyünk,
nem sikerült. Jól-rosszul ellavíroztunk a parlamentben mindaddig, amíg Ba
rankovics, akit Eötvös és Szalay szellemiségén nevelkedett doktrinérnek tar
tottam - én már nem tudom, és nagyon nehéz lenne kideríteni, milyen kö
rülmények között -, állítólag kiszökött az országból, mire a párt megszűnt,
föloszlottunk, mandátumunkat még megtartottuk egy ideig, aztán a '49-es
választásokon természetesen már szó sem lehetett erről, és eszem ágában
sem volt.

Meg kell mondanom, hogy Mindszenty, ahol csak lehetett, keresztezte az
utunkat, rombolta a hírünket minden rendelkezésére álló módon. Óriási tör
téneti tévedés és ténybeli ferdítés, hogy ennek a pártnak bármi köze lett
volna Mindszentyhez. Ezt a pártot Mindszenty Barankoviccsal együtt utálat
tal, gyanakvással, kommunista-cinkosság vádjával illette. Ki nem állhatott
bennünket. Már csak azért sem, mert mi az ő politikáját már akkor kataszt
rófa-politikának és utánam az özönvíz álláspontnak tartottuk. Nem mintha
azt gondoltuk volna, hogy mi hosszú életűek leszünk, mert hát azt többé-ke
vésbé világosan lehetett látni, hogy itt előbb-utóbb be fog következni vala
milyen formában a fordulat. Én mindenesetre örültem neki, hogy ettől a po
litikai izétől megszabadultam.

- Tagja voltál afasiszta, antiszemita irodalom jegyzékét összeállító bizottságnak
is, amelyet 1945-ben hoztak létre.

- Bizony. Mégpediglen néppárti képviselőségemetmegelőzőleg. Egyszer
találkoztam Pfeiffer Zoltánnal, aki akkor még nem mászott egészen bele a
politikába, csak úgy ismerkedett vele. A Szabadság téren karon fog: szervusz,
szervusz! Ott a környéken lakott. Azt mondta: Keresünk egy írót, aki részt
vesz ennek a bizottságnak a munkájában. Leültettek bennünket, voltak, aki
ket ismertem, Faust Imrét például, akivel már korábbról jó viszonyban vol
tam. Ul szemben velem egy kedvetlen arcú, idősebb ember. Egyszer csak
átszól az asztalon, miközben valaki előadott, hogy meg kell tisztítanunk a
magyar irodalmat a fasiszta szennytől stb. Azt mondja: te vagy Rónay? 
Mondom: én. - Azt mondja, hát akkor tisztességes ember vagy. - Mondom:
ennek a megítélése nem tartozik rám. - Azt mondja: Nagy Lajos vagyok. 
Szóval Nagy Lajossal összebarátkoztam. Ó is tagja volt a bizottságnak, most
már nem tudom, hogy a kommunista vagy a szociáldemokrata párt részéről-e.
Mert ott még a Vízművek is képviselve volt. Furcsa képződmény volt. Sorra
kerültek a fasiszta könyvek, amiknek az indexre tételéről és megsemmisíté
séről vagy bezúzásáról kellett döntenünk. Ezek kilencven százaléka valób~
megérdemelte, hogy bezúzzák; röplapok, egyéb ócskaságok. És volt egy, ami
re legelsőnek Nagy Lajos horkant fel, mert ő ilyen ember volt, azt mondta:
azt már nem! Ez pedig Szabó Dezső volt, akinek összes műveít kiirtásr~

javasolták, élen Az elsodort faluval. A többség az index ellen szavazott. Senki
nek nem volt ellenvetése, és ezzel Szabó Dezső, aki sok mindent megérdemel,
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de ezt nem - megmenekült az indextől. Erre aztán az index-bizottság vagy
befejezte a munkáját, vagy ellaposodott, vagy föloszlott, mit tudom én.

- Azt hiszem, a Belügyminisztérium hatáskörébe került, mert még 1946-ban
megjött a második, Mvftett kiadás.

- Mint Cs. Szabó mondta, 1947 volt az én évem. Aztán a fordulat éve,
meg írószövetségi rostálások, hát engem az elsők között zártak ki onnan. Egy
kis cédulán értesítettek róla, indokolás nélkül. Akkor tulajdonképpen fel se
fogtam, mit jelent ez. I<izártak, hát kizártak. Nagyon vidáman dolgoztam
végig ezt a nyolc évet.

Juhász Vilmos abban az időben közvetítői szolgálatokat végzett a kormány
és Mindszenty között. Amikor Mindszentyt letartóztatták, Juhász Vilmos úgy
érezte, hogy ő is veszélyben van, és 49 végén távozott az országból. Akkor
Sík Sándor így szólt hozzám: vagy abbahagyjuk a Vigiliát, mert egyedül nem
bírom, vagy jössz és segítesz nekem. 1950-től 60-ig vele, mellette, helyette
segédszerkesztettem a Vigiliát. Elég nehéz körülmények között, mert cenzú
ráztak bennünket, limitálták a példányszámot, de azért mégiscsak létezett,
mégiscsak lehetett olyan írókat is közölní, akik akkoriban nem nagyon szá
míthattak közlésre: Nemes Nagy Ágnes, Mándy Iván stb.

-195D-ben jött létre az Irodalmi Alap is.
- Annak sose voltam tagja.

- Pedig az jelentette a nagy hatalmat, mert ott volt a pénz.
- Egyetlen dolog miatt lehetett fontos akkor az emberek számára: orvosi,

kórházi ellátást, sok esetben gyógyszert biztosított. Nekem mindig volt állá
som, és minden írónak azt javallanám, hogy legyen valamiféle biztos megél
hetése. Akár irodalmi jellegű, akár nem, hogy bármikor, bármilyen körülmé
nyek között független tudjon maradni.

- Illyés vállalta mindig az állást, Vas István vállalta...
- Vas István és Illyés is mindig vállalta az állást. Nem voltak úgy kiszol-

gáltatva, mint Ottlik Géza a fordítói munka kegyetlenségének; a felesége fe
lesbe vállalt földeket, és tönkrement bele az a szép, gyönyörű asszony. Én
más körülmények között nőttem föl, és az sem tetszik nekem, hogy tálcán
kínálják az íróknak a többé-kevésbé biztos megélhetési lehetőségeket; üzemi
lapok szerkesztését, egyéb szinekúrákat. Ez lélektelen munka, amely megöli
a szellemet.

- 1958-ban jelent meg Petőfi és Ady között cimű munkád. Ennek voltak előz

ményei a Magyar Kultúrszemle cimű lapban is.
- A Petőji és Ady között című munka legelső és még sok mindenben naiv

változata tényleg ott jelent meg. Amikor 1956-ban, november 20-án hazake
rültünk a Mátrából, ahol fenn rekedtünk, úgy éreztem, hogy ennek ismét van
valami aktualitása. Főként annak, amit a röpirataiban Vajda János írt, annak
a látványos tettekben kifejeződő magyarságnak, az önvizsgálatnak, az önre
víziónak. Aktualitása miatt elővettem a kéziratot, átdolgoztam, kiegészítet
tem, egészen Adyig, hangsúlyozva azon meggyözödésernet, hogy ami Ady
Uj versek előtti első köteteiben, kivált a Még egyszerben megjelenik, annak
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hazai előzményeiis vannak. Az igazi Ady-kezdeteket nem Baudlaire-nél, Ver
laine-nél, hanem itthon kell keresni. Ez a könyvem 1958-ban jelent meg a
Magvetőnél, amelynek az igazgatója Bélády Miklós volt. Bélády bekéretett az
előszó kapcsán, hogy annak egy passzusa provokatív. Szó szerint nem em
lékszem erre a részre, de a lényege Kemény Zsigmondra hivatkozva az volt,
hogy a történelemben azt kell nézni, ami ténylegesen, de facto jelen van, nem
pedig a saját illúzióinkat és vágyképeinket keresni. Ezt kihúzatta velem.

A következő kötetem 1959-ben jelent meg Az ember boldogsága címmel,
szintén a Magvetőnél. Ebben található a Harmat utca 8 című kisregényem,
amit máig nagyon szeretek. Ez arról szól, hogyan éli át az ostromot és a
fölszabadulást egy rózsadombi ház, az, ahol én is éltem. Mit csinálnak az
emberek, hogy folyik a világ addig, amíg a volt házmester haza nem tér a
hadifogságból. Megjelenésekor az Elet és Irodalomban terjedelmes kioktató
kritikát kaptam. Horváth Zsiga kritikus szidott össze, amiért az 1945-1949
közötti társadalmi változásokban nem láttam ugrásszerű minőségi fordula
tot. Erre csak azt mondom, hogy a történelemben csak látszólag vannak ug
rások. Valóságban, történész szemmel az 1945-tőI1949-ig terjedő idő átmeneti
korszak. Másrészt annak a házmesternek, a ház lakóinak nem az volt a gond
juk, van-e ugrás vagy nincs, hanem hogy van-e kenyér vagy nincs, hogy
akiket elvittek ide-oda munkára, azok hazajönnek-e vagy sem. Jönnek cédu
lák innen-onnan, amit vonatablakból, mit tudom én honnan, kihajigálnak, és
amit jótét lelkek, Isten tudja, milyen kerülő utakon elhoznak és azt mondják,
hogy a testvéred Ceglédbercelnél dobta ki a vagonból. Az írót pedig az ér
dekli, amiből a nagy dolgok összeállnak.

Szóval a kritikus azt hitte akkor, hogyamarxista kritika nevében elveri a
port egy polgári írón. Ezzel szemben, ha objektíven nézzük, az az író nem
egészen minősíthetőpolgárinak a szó klasszikus értelmében; én nem tartom
magam polgári írónak.

- 1963-ban következett Esti gyors cimü regényed a Szépirodalminál, ahol akkor
már Illés működött.

- Máig az egyik legkedvesebb könyvem. Modellje patikus, aki akaratla
nul is árulóvá, följelentövé lesz (a regényből egy eléggé sikerületlen filmet
készített Fábri). A patikus modellje a feleségem balatonszárszói nagybátyja.
A történet részben valóság, részben fiktív. A cselekmény színtere egy város,
amely mutatis mutandis, Bajával azonos, másik fele Szárszóval. A regény
lengyel fordításban is megjelent és irodalmi díjat is kaptam rá. A lengyelek
szívesen fordítják a műveimet, a németek nem. Többször is szó volt az Esti
gyorsnak a német kiadásáról, de mindig azt mondták, hogy megfekszi a
gyomrukat, hogy ez nekik túl erős. A franciáknál szintén szó volt róla, de hát
a francia kiadóknak ottani magyar lektoraik vannak, Párizsban csellengőma
gyarok.

- Akkor Gara még élt.
- Gara még élt, de nem Gara olvasta el, hanem valaki más. Egy barátom

vagy ismerősöm megküldte a lektori jelentés másolatát, és abban az illető

roppant nagy elmeéllel az egész kompozíciót érthetetlennek és zagyvának
minősítette.Szóval az időrend nem folyamatos, ez volt a fő kifogás a forma
bontó franciáknál.
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- Szentek, irók, irányok eimmel 1970-ben a Szent István Társulatnál jelent
megegy könyved.

- Ez a könyv három részbőiáU. Az első részben bizonyos szentekrőlszóló
tanulmányok kaptak helyet, akik hozzám a legközelebb állnak, a legtöbbet
jelentik: Szalézi Szent Ferenc, Páli Szent Vince, Szent Lujza. Utána következ
nek a keresztény, katolikus írókról szóló tanulmányok, amik belekerülhettek
volna más kötetbe is, de úgy gondoltam, itt van a helyük: Claudel, Chester
ton stb. Végül az irányok: ez az irányok elvi jellegű tanulmányok, részint
olyanok, amelyek külföldön jelentek meg. Egy nagy előadás a hazai katoli
cizmus helyzetéről.

- Fontos kultúrdiplomáciai szerepei is betöltöttél az elmúlt években: Franciaor
szágban, Rómában, a Vatikáni Rádióban is tartottál el6adásokat.

- Az. a három előadás a Vatikáni Rádióban nem túl jelentős. Inkább az
élmény, hogy az ember járt ott. Voltam Svájcban is, a Pax Romana meghívá
sára. Ez magyar egyetemi hallgatókat, külföldi fiatal magyarokat egybefogó
szervezet: tanulmányi hetet rendeztek, amelynek fő szervezője a római ben
cés, Békés Gellért volt. Nagyon tanulságos és érdekes volt. Pilinszkyvel
együtt tulajdonképpen egy irodalmi estre hívtak meg bennünket, de alkalom
adódott arra is, hogy bizonyos dolgokat elmondjak, azt is, mit látnak jól és
mit látnak rosszul. Rengeteg sok mindent rosszul látnak.

- Nem kommunistáztak le?
- Nem. Akik ott voltak, nem. Akik nem jöttek el, azok nemcsak engem,

hanem a résztvevőket is. Miért? Mert olyan "vörös koUaboránsokat" hívtak
meg, mint Pilinszky meg én. Másodsorban azért, mert a Pax Romana már
akkor ökumenikus jellegű volt, tehát meghívták rá a zürichi rabbit is, aki
gyönyörű előadást tartott.

- Rónay György: Kassák Lajos alkotásai és vallomásai tükrében, 1971,
Szépirodalmi kiadó, Arcok és vallomások.

- Ezt is szerettem, nagyon. A könyvön dolgozva jöttem rá, hogy fiatalko
romban Kasi is mennyire hatott rám, mint mindenkire.

- Kassák-körhöz nem tartoztá1? Nem mentél el hozzájuk a Lidóba?
- Soha. Ismeretségünk '56 végén kezdödött az Írószövetségben, A Forra-

dalmi Bizottságba választottak be a távollétemben, és ilyen minőségben küld
tek értem egy autót, meg Kassákért is.

- Annak a kormánybiztosa akkor Siklósi volt, vezetője meg Bölöni György.
- Igen, de velük nem találkoztam, mi csak ültünk és tárgyaltuk Tamási

Áron híres nyilatkozatát, mely ott született meg. Én fecsegtem az asztal vé
gén Szabó Lórinccel, amikor Kasi, mikor éppen senki sem beszélt, odaszólt:
Mágá Rónay - mert mindenkit magázott - jöjjön ide! - FöláUtam, oda
mentem hozzá, mire így szólt: - Én most hatvanéves leszek. Lesz egy Kas
sák-emlékkönyv, mágá megírja azt a tanulmányt, hogy Kassák és az izmusok,
mert mágá ért ehhez. - Mertem én azt mondani, hogy nem írom meg? Meg
is írtam, meg is jelent az Irodalomtörténetben - mert Kassák-emlékkönyv
nem lett -, ez aztán szintén megjelent A nagynemzedékben. Attól fogva min-

868



dig elküldtem neki a könyvemet, ő meg viszonozta, én szépen megköszön
tem. O erre megjegyezte: - mi ugyan világnézetileg távol állunk egymástól,
de én nagyra becsülöm a Mágá munkáját. Aztán: látom, hogy mi világnéze
tileg nem is állunk olyan távol. - Aztán egyszer csak az utcán, a Ferenciek
terén jön Kasi, nyújtja a kezét, azt mondja: - no, szervusz, Rónay. Később
tüntetőleg tegezett. A régi szocdem barátait a guta majdnem megütötte, mert
azokkal magáz6dott. Velem, Lengyel Balázzsal és talán még három emberrel
az országban tegeződött. Egymást megértő, becsülő, szeretö kapcsolatban
éltünk egészen a haláláig. E Kassák-tanulmányért is megr6ttak a Népszabad
ság hasábjain. Azt írták a könyvről, hogy arckép háttér nélkül, mert nem
foglalkoztam Kassák 1918-19-es szerepével. Én nem foglalkozom Kassák és
Kun Béla vitájával. Szerintem Kassáknak ebben igaza volt. Rám az tartozik,
hogy tőlem telhetőleg megmagyarázzam I<assák avantgardját, megmagya
rázzam Kassák költészetének csúcspontját, a földem, virágom korszakát, ame
lyet csodálatos költészetnek tartok.

-1971-ben megjelent még egy köteted, az Olvasás közben.
- Ezek kritikák, hosszú-hosszú esztendőkön át jórészt a Vigiliában, de

másutt is napvilágot láttak, amelyekről eszembe sem jutott, hogy könyvben
megjelenhetnek. Hanem egyszer a Magvetőnél Sík Csaba azt mondta: Nem
volna kedved a kritikáidat összegyO.jteni? Hülyén azt kérdeztem tőle: minek?
Azt mondta: hogy kiadjuk. így összegyűjtöttemés egy héten belül elfogyott.
Állítólag jó, majdnem minden jelentős dolgot észrevettem a magyar iroda
lomban az utolsó tO-lS évben.

- Kérlek, beszélj az új regényedr6l.
- A Magvetőnél van, azt hiszem jövőre fog megjelenni. Ezt írtam tavaly.

A címe: A párduc és a gödölye. Egy bíróról szól, aki a törvénytelen időszak

konstruált pereinek, nevezetesen a Rajk-per egy kis részének volt a bírója. És
mivel lelkiismerete is volt az embernek, '56 után kiteszik, nyugdíjazzák, ami
be nem nyugszik bele. Rehabilitálását kéri akkor, amikor azokat kéne
rehabilitálni, akik az eseményeknek és az ő közreműködésének az áldozatai
voltak. Környezete nem túri meg, kiveti. Kap egy villát a Balaton mellett,
hogy ott éljen. Ez alkalmas hely arra, hogy számot vessen önmagával, a dol
gokkal, végiggondolja, milyen is volt a Rajk-per, milyen is volt '56. És hova
jutott.

- Egészségileg hogy vagy?
- Nézd, nem jól voltam, megvallom, magas a vérnyomásom.

- Jól emlékszem 73-asfölépülésedre, mikor azt mondtad: márannyira jól vagyok,
hogy tudok dühöngeni, mérgel6dni. Vigyázzatok magatokra, ha ti kipusztultok, el
mennek Mándyék, akkor hol van az európai rangú magyar irodalom? Keresztury
azon dühöng, hogya Macskajáték képviseli Magyarországot a világirodalomban.

- Nézd, az idősödő ember mindig azt hiszi, hogy utána sivatag jő. Ahogy
én visszaemlékszem rá, bár Móriczot nem ismertem, de sem Babits, sem a
többiek nem néztek úgy vissza, hogy utánuk nincs senki. Most meg az ember
visszanéz, hát szélhámosokat, befuccsolt embereket, meg eltorzult embereket
lát.
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