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A �múló idõ�, amelynek egykor
Marcel Proust szegõdött nyomába,
könyörtelenül könyörületes: valla-
tóinak az érdeklõdés felkészültségé-
tõl és a faggató szándéktól függõen
mindenkor mást és mást mutat. Mi
a titka ma Rónay Györgynek? Mi az
oka annak, hogy újra és újra munkái
fölé hajolunk? Talán az az élet hely-
hezkötöttségeire nem tekintõ, sze-
mélyiséget célba nem vevõ, ám a
véleményalkotás szabadságát a ki-
mondhatóság végsõ határáig meg-
õrzõ erkölcsi bátorság és emelke-
dettség, amely minden sorából,
fõleg kései verseibõl, értekezõ pró-
zájából és feljegyzéseibõl árad. Az a
viszonyulás, amely nem kíván feltét-
len egyetértést, hiszen maga is in-
kább töpreng, beavat, megoszt;
esetleg magával ragad � s csak a leg-
végsõ esetben oktat.

Ráadásul úgy tûnik, ez a hozzá-
állás már pályája elején birtokában
volt. Ezt mutatja legalábbis azoknak
a személyes írásoknak a gyûjtemé-
nye, melyeket nagy gonddal és ma-
gyarázó apparátussal Bende József
rendezett sajtó alá. Talán azért is kí-
sérte Rónay György életét eme lé-
nyegi függetlenség, mert végig távol

tartotta magát az uralkodó ideológi-
áktól: a szólamos, tartalom nélküli
hazafiságtól, a szülõföldre nem te-
kintõ világpolgárságtól, az elzárkó-
zó, múltjába süllyedõ katolicizmus-
tól, a triumfáló, egymással is harcot
folytató dogmáktól, a múltmegtaga-
dó akarnokságtól, a kölcsönös türel-
metlenségtõl, azaz a hatalom és ha-
talomvágy bármilyen megnyilvánu-
lási formájától. Tudta, hogy az élet
minõségéhez a materiális javak mel-
lett élmények és eszmények is szük-
ségesek, s közel és távol megismeré-
se, egyben az idegenség, valamint a
kisebbrendûség elhagyásának záloga
is. Nem voltak lávaszerû érzelmi el-
kötelezettségei, földindulásszerû
csalódásai, látványos bûnbánatai és
megtérései, mint nem egy kortársá-
nak. Bensõségesen ragaszkodott Jé-
zus példájához, s csupán � Nemes
Nagy Ágnes kifejezését idézve �
�meg volt mûvelve a gondolkodá-
sa�. Hegyi Bélának józan önismeret-
tel adott interjúja szerint néhány
esetben indulatai szükségtelen felül-
kerekedését érezte legkellemetle-
nebb hibájának.

A vallomások, riportok egy ré-
sze életrajzi vonatkozású: életének és
pályájának állomásait, legfontosabb
munkáit, mûfordításait tárgyalja.
De szívesen beszélt azokról a szelle-
mi és lelki áramlatokról, amelyek
leginkább hatással voltak rá, vala-
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mint példaképeirõl, illetve gondol-
kodásának, mûvészeti eszményének,
világképének alakítóiról: Horváth
Jánosról, Babits Mihályról, Rainer
Maria Rilkérõl, a Nyugatról és má-
sokról. Az olvasó e mûfaj közvetlen-
sége okán maga is szembesül azzal
az ízlésváltozással, amely fiatalsága
romantikus ideáljaitól lassan eltávo-
lította, s fokozatosan közelítette a
klasszicizmushoz. Megfigyelhetõ,
hogy a vallomástevõ nem csupán
korával folytatott párbeszédet, ha-
nem saját életével is, pontosabban
alkotásaival. Nem idealizálta azokat,
fiatalkori próbálkozásait értékükön
említette, nem konstruált belõlük
utólag életutat, sõt, némi megbocsá-
tó rokonszenvvel lépett túl rajtuk;
ugyanakkor ezek az írások keletkezé-
sük idejének is lenyomatai. Sajtó- és
cenzúraviszonyokról, az irodalmi
élet jelenségeirõl és kereteirõl tudó-
sítanak: ideológiáról és hitrõl, hata-
lomról és erõrõl, mértékrõl és mér-
téktelenségrõl, hívekrõl és ellenfe-
lekrõl, szervezetrõl és szabadságról,
az együttmûködés készségérõl és az
önállóság megtartásáról.

Voltak persze olyan megállapítá-
sai, amelyeket nem nagyon szeret-
hettek egyes kortársai. Kritikai han-
got ütött meg például Lukács György
irodalomértésével, valamint az iro-
dalomtörténészek történelmi tuda-
tával szemben. Vitatta, hogy Adyt a
korabeli magyar valóság vitte volna
a kocsmába, s szóvá tette a népies és
tárgyias-egzisztencialista költõk epi-

gonjainak térnyerését. Különvéle-
ményt nyilvánított Illyés Gyula és
Németh László egyes mûvei olvas-
tán, s volt bátorsága a hierarchia és a
bárányok többsége ellenében em-
berként és szerkesztõként is a szel-
lem mellé állni.

Mi a titka? Talán csak ennyi:
�jobban szeretem azt, aki nem sokat
vonyít, viszont sokat áldoz, másnak,
másoknak��

BUDA ATTILA

(Vigilia Kiadó, Budapest, 2004,
406 oldal, 2400 Ft)

MÓRICZ ZSIGMOND:

AA  mmaaggyyaarrssáágg  
rreennddeelltteettééssee

Sodró erejû és magával ragadó ez a
könyv, letehetetlen. Pedig éppolyan
szabálytalan, mint a móriczi próza
egésze. Nehéz eldönteni � miközben
hol az indulatosan felhorgadó mon-
datok ereje kap hátára bennünket,
hol a csendes derû és a finom humor
csábításának engedünk �, hogy ép-
pen mely mûfajok parcelláira téved-
tünk az olvasás kalandja során.
Ugyan tanulmánykötetként vagy es-
szégyûjteményként is aposztrofál-
hatjuk e válogatást, mégis legtöbb-
ször egy-egy íráson, cikken belül is
szembetûnõen váltakozik a hang-
nem, a megszólalás mikéntje. Ami
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