
Rónay György 
és az Újhold
A Petőfi Irodalmi Múzeum kézirattárában található Rónay-hagya-
ték, ezen belül az 1945 és 1975 között írt naplók kéziratos anyaga1

és az újholdasok visszaemlékezései alapján azt vizsgálom, hogy mi-
ként alakult Rónay György és az Újhold-kör kapcsolata a naplóírás
évtizedei alatt, s milyen értelemben tekinthető ő az újholdas írók
mesterének. Jelen írásomban egy-egy utalást leszámítva nem fog-
lalkozom külön a naplóval, illetve Rónay és az újholdasok életmű-
veinek összehasonlító, hatástörténeti elemzésével.

Rónay és az újholdasok kapcsolatának három fontos időszaka
van. Az első 1945-től 1950-ig tart, ekkor kezd Rónay György naplót
írni, s erre az időszakra esik az Újhold folyóirat kétéves működése.
A legfontosabb a második szakasz, az ötvenes-hatvanas években,
amikor az erőszakkal megszüntetett Újhold szellemi védjeggyé
válik, s körülötte baráti társaság alakul, amely már nemcsak az egy
nemzedékbe tartozókat fogja össze. Így kerül az újholdasok körébe
a Nyugat harmadik nemzedékéhez tartozó Rónay György, s ezzel
indul az úgynevezett „Rónay-asztal” időszaka.2 A harmadik sza-
kasz a hatvanas évek vége és a hetvenes évek, az író haláláig. Rónay
ekkor már nem vezet naplót, levelekből viszont — melyeket rész-
ben ő maga, részben pedig felesége, Radnóti Kornélia írt újholdas
barátaiknak — rekonstruálható ez az időszak.

1945 és 1950 között a napló egyáltalán nem említi sem az Újhold
folyóiratot, sem az újholdasokat, található azonban egy utalás arra,
hogy Rónay György rendszeres kapcsolatban volt egy-egy ehhez a
körhöz is tartozó fiatal íróval, akik már ekkor szerették volna mes-
terüknek tekinteni őt. A napló 1948. május 2-i bejegyzése Pilinszky
János és Thurzó Gábor látogatásáról számol be, ezzel kapcsolatban
írja Rónay a következőket: „Állítólag én volnék az a »harmadik
nemzedékből«, akitől egyesek a »negyedik nemzedékből« azt vár-
ták volna, hogy »a Németh Lászlójuk« legyek — mint T.3 mondta;
ebben a várakozásban csaptam be őket. (…) Ami azt illeti, semmi
mesteri becsvágyam nincs, s aligha vagyok alkalmas ilyen szerepre,
mert valahogyan nagyképűnek érzem, talán nem elvileg, hanem
hogy én viseljem; egyébként sem hiszem, hogy az irodalom volna az
a terület, ahol életünk szellemi értelemben vett exisz ten ciális prob-
lémáit megoldhatnók. Ez valahogyan kissé démodé magatartás is,
nem tudom, de valahogy kételkednem kell őszinteségében. Van
»csak« esztétikai megoldás; nem egész emberi megoldásra van
szükség? A művészetben a művészi problémákat oldhatjuk meg;
de a művészetre a vallás funkcióit ráruházni reménytelen, és kissé
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gyanút keltő vállalkozás. Egy Mallarmé-nél, Valéry-nél nem, az ese-
tek többségében, azt hiszem, igen. Kitérés az erkölcs elől az eszté-
tikumba. Ezért éreztem mindig I-vel4 kapcsolatban, hogy míg va-
lahol Goethe »egeiben« járunk, voltaképpen mellébeszélünk,
fo lyamatosan és eltökélten, talán nem is egészen jóhiszeműen, mert
voltaképpen semmi mást, csak ezt kellene mondanom: változtasd meg az
életedet.” (Kiemelés az eredetiben.)

A fenti részlet alapján úgy tűnik, hogy Rónay ebben az időszak-
ban elhatárolódik a mester szereptől. Ez részint az őt egész életében
jellemző szerénységével, részint pedig befelé forduló, melankoli-
kus lelkialkatával magyarázható, amely idegenkedik mind attól,
hogy egy társaság középpontja legyen, mind pedig attól, hogy ve-
zérként valamilyen megmozdulás élére álljon. Igen érdekes az idé-
zet második fele. A teljes naplóban, más írók és művészi irányzatok
vonatkozásában is foglalkoztatja Rónayt az a probléma, amit itt
a „negyedik nemzedék” kapcsán vet fel: ez pedig a művészet és a
vallás sajátos lényegének megfogalmazása, s a kettő világos elkülö -
nítése. E két fogalom szerepének és funkcióinak összemosásával
szem ben mindig nagyon határozottan szót emel, és hosszú gondo-
latmenetekben többször is próbálja tisztázni a kettő különbségét.5

Rónay valójában nem a benne mestert látó negyedik nemzedéktől
határolódik el, hanem ettől a szerinte helytelen életszemlélettől,
amelyet a fenti naplójegyzet születésének pillanatában éppen ez a
nemzedék — azon belül is elsősorban Rozgonyi Iván — képviselt
a számára. Ugyanez mondható el a mester szerepről: Rónay nem
azt utasítja el, hogy mester legyen, hanem csak egy bizonyos — szá-
mára negatív — irodalmi mester szereppel nem akar azonosulni,
amely a tanítványokban azt a szemléletet legalizálná, amelynek lé-
nyege a „kitérés az erkölcs helyett az esztétikumba”. Rónayból az
is ellenállást válthatott ki, hogy ezt a mester szerepet Thurzó és Pi-
linszky éppen Németh Lászlóval nevesítik. Az ötvenes évek elején
ezt írja naplójában Németh László gondolkodói habitusáról: „Mi
az, ami feszélyez (…) Németh László modorában? Leginkább talán
a föltétlen igazság hangsúlya — mondhatnám, önteltsége (…) Nem
látom benne az igazság kutatójának töprengését és szerénységét.
Az igazság sosem azért igazság, mert mi mondjuk ki, mi találunk
rá, hanem egyszerűen a mivoltánál fogva: mert az Igaz ság. S ne-
künk mindig tudatában kell lennünk, hogy nélkülünk is megvan;
mi csak megközelítjük, mi csak rátalálunk. De nem teremtjük.
Kevés szebb és jogosabb öröm van, mint az igazságra rátalálásé, az
igazság fölfedezéséé. S kevés elutasítóbb kevélység, mint azé, aki
magát téve az igazság mértékévé, vélt igazságaival kevélykedik.”6

Ezt a néhány mondatot nyugodtan tekinthetjük Rónay György
„mesteri hitvallásának”: ő ennek az igazságkereső alázatnak a min-
denkori megtartásával akart mester lenni. Ez minden bizonnyal si-
került is neki — ez derül ki abból a néhány mondatból, amit évti-
zedekkel később Nemes Nagy Ágnes írt róla: „Elmondhatjuk
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Rónay Györgyről, hogy nincs művét megszállva tartó rögeszméje,
értelmét bekerítő előítélete — hacsak nem maga az előítélet nélkü-
liség.”7 „Általában ritkán ítélkezett. Nem, nemcsak önfegyelemből.
Hallgatásainak mélyén nem a titkolt bírálat ült, hanem inkább a tit-
kos bizalom.”8

Az 1958-as évtől újra naplóírásra indítja Rónay Györgyöt az,
hogy az ötvenes évek első felében elhallgattatott írók, mint például
ő maga és az újholdasok java része, az 1956-os forradalmat követő
két-három évben ismét megjelenhettek. Könyveik kiadásával Ró -
nay kritikusi tevékenysége lendületet kap, s ez a kritika- és tanul-
mányírás állandó reflexiós bázisaként szolgáló naplója rendszere-
sebb vezetésére késztethette. 1958 elején egy jellegzetes korabeli
„életképet” rögzít naplójában, amely ironikusan tükrözi ezt az idő-
szakot: „S a múltkor a Rákosi-korszak emberfaló nagy nemzeti köl-
tője, keretlegény modorával, ahogy ül a Belvárosi Kávéház belső
emigrációjában, sértetten — de miért? Lényegében bizonyára azért,
mert nem ő korunk Petőfije, mert más is megszólalhatott, Jékely,
Weöres, Kálnoky, Toldalagi, Ágnes,9 jómagam, s ő egyszerre visz-
szakerült a helyére, a nihilbe (…) s nincs többé módjában, hogy saját
dicsősége érdekében hetente kinyírjon egy-egy jó költőt, mint an-
nakidején tette, fénykorában.” A mindig diszkrét és árnyaltan nyi-
latkozó, sosem ítélkező, mindig józan Rónay szókimondó arca mu-
tatkozik meg itt, a szarkasztikus humor mögött pedig a túlélők
felszabadult öröme, megújult életlendülete bujkál. Az idézett rész-
let azonban nemcsak ezért, hanem amiatt is különleges, hogy már
egy csoportként említi az eltelt évtizedben hallgatásra ítélt harma-
dik-negyedik nemzedékbeli írótársakat.

Az újholdas kapcsolatok további színterét nyitja meg, hogy
Rónay György a Vigilia folyóiratban, amelynek ekkor már vezető
munkatársa, helyet ad a fenti, peremre szorult íróknak — nem egy-
szer komoly kockázatot vállalva ezzel. Ugyanitt, Az olvasó naplója
című rovatában közli recenzióit, kritikáit Ottlik Géza, Nemes Nagy
Ágnes, Mándy Iván, Szabó Magda, Rába György és mások művei-
ről. De nemcsak Rónay ír az újholdasokról, hanem Lengyel Balázs,
Pilinszky János, Nemes Nagy Ágnes is több ízben méltatják a meg-
jelenő Rónay-könyveket. A Lengyel Balázs hagyatékában fennma-
radt dokumentumokból az is látható, hogy az Újhold folyóirat és az
Újhold-Évkönyv közti időszak — jórészt megvalósulatlan — új-
holdas érdekeltségű folyóiratterveinek mindegyikében ott van a
tervezett szerzők között Rónay neve is.

Az ötvenes években kezdődnek meg Rónay György és az újhol-
dasok híres csütörtöki találkozói. A napló rendszeresen említést tesz
ezekről az összejövetelekről, melyeknek állandó tagjai voltak
Nemes Nagy Ágnes, Lengyel Balázs, Ottlik Géza, Mándy Iván és
Vargha Kálmán, rövidebb ideig Pilinszky János, Nemeskürty Ist-
ván, Kellér Andor.10 Rónay a naplójában három író, Nemes Nagy
Ágnes, Ottlik Géza és Lengyel Balázs nevét említi különösen gyak-
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ran, s többnyire becenevükön: „Ágnes, Cipi, Balázs”. Az itt megje-
lenő írótársaság már nemcsak szakmai-, hanem baráti körnek is te-
kinthető, Rónay a legtöbbjükkel élete végéig kapcsolatban marad.

A mester szerep kimondatlan realizálódását jelzi az a tény, hogy
a főleg újholdasokból álló írói kör Rónay Györgyről nevezi el magát
„Rónay-asztalnak”. Rónay György tehát nem csupán résztvevője
volt a csütörtöki körnek, hanem, ahogy Nemes Nagy Ágnes emlé-
kezik rá: ő volt „ennek az asztaltársaságnak az összetartója, hogy
úgy mondjam, összekötő eleme, róla neveztük el magunkat ma-
gunkban (…) Nem koránál, hanem jelleménél fogva fenn tudott tar-
tani valamely »atyai ház«-légkört, amire számkivetettségünkben
nagyon is rászorultunk.”11 „Rónay a kevesek közé tartozott, akik
nehéz időkben — egy természetes, baráti, sőt, vigasztaló mozdu-
lattal — befogadtak minket az irodalomba.”12

A napló a csütörtöki találkozásokat általában rövid megjegyzé-
sek formájában rögzíti, mint például: „1960. június 4.: Csütörtök:
székhelyünket javaslatomra áttettük a Várkert kioszkra. Nagyon
szép, kellemes hely, hatig ott ültünk a fák alatt.” „1960. szept. 14.:
Délután Ágnessal és Ivánnal két kellemes óra a Dunakorzóban.”
„1958. május 30.: Tegnap a forró kávéház helyett a Lukács fürdő-
ben találkoztunk, de csak négyen voltunk. Ágnes, Balázs, Cipi meg
én.” „1963. dec. 19. Szokásos találkozó a Dunakorzón.” Rónay szá-
mára tehát elsődlegesen ezeknek a találkozásoknak a léte volt fon-
tos — arról már ritkábban ír a naplóban, hogy miről folyt a szó a
csütörtöki találkozókon.

Írnak azonban a beszélgetések témáiról, jellegzetes atmoszférá-
járól a többiek. Nemes Nagy Ágnes Kabdebó Lóránttal készült, Lát-
kép gesztenyefával című interjújában ezt mondja: „Hogy miről be-
szélgettünk egy életidőn át? Mindenről, vagyis irodalomról (…) a
szenvedélyes részletek, azok kellettek nekünk, azok bizony, chori-
ambus és szabadvers, hangsúly és időmérték, Arany János és szür-
realizmus, vízió, versminimum (…) Elismerem, tűrhetetlenek le-
hettünk, amikor fülig belemerültünk a poétikába, stilisztikába. Mint
két kőműves, aki a vakolókanál fajtáit, mint két akvarista, aki a szá-
rított vízibolha tulajdonságait mérlegeli.13 „Rendkívül fontos és jó-
tékony hatású volt hát az az élénk, heves szellemű eszmecsere, ami-
ben éltünk.”14 Hogy mit szóltak ezekhez a költészettani vitákhoz
a társaság regényíró tagjai, arra nézve Ottlik Géza írásának már a
címe is árulkodó: „Megutált anapesztusokkal a pályán”. Visszaemléke-
zéséből az is kiderül, hogy a Rónay-asztal tevékenysége az állam-
hatalom szempontjából gyanúsnak minősült, ezért folyamatosan
próbálták őket ellenőrizni: „Ha a Pilvaxban harmadik alkalommal is
szorosan az asztalunk mellé ült ugyanaz a csupa-fül úriasszony,
vagy a Corsóban egy szintén kíváncsi ismerősnek rémlő dolgozó,
kávéházat cseréltünk. Ágnes15 és Gyurka16 ugyanis nagy verstani
vitákat folytattak: nem volt Nyugat; Népstadion, Népsport már volt,
de még Népnyugat sem; a Tartós Békéért, Népi Demokráciáért-ba

11Látkép gesztenyefával,
i. m. 236–237.

12Asztal és kenyér,
i. m. 416.

13Asztal és kenyér,
i. m. 417.
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i. m. 237.

15Nemes Nagy Ágnes.

16Rónay György.
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pedig mi nem írtunk. Csak ez a csütörtöki asztalunk volt. Az a bi-
zonyos utolsó előtti láb jambusa lehet-e trocheus? Mi ebbe Ivánnal17

készséggel beleegyeztünk volna, de nem úgy a költőink. A szenve-
délyek összecsaptak. Aki mindezt hallgatta, mindenképpen bajba
kerülhetett. Akár mert jelenti, akár mert nem. Ha nem látja meg
benne a felforgató, államellenes összeesküvést, ami természetesen
valóban volt. Iván a 33-as FC-ről, Zsákról, Opatáról jegyzett meg
néha valamit, vagy Scott Fitzgeraldról, Kaffka Margitról, én bólo-
gattam, szerettem volna tormát kapni a virslimhez (…), jól meg-
voltunk, hallgattunk, és — ha értettük, ha nem — szívtuk az ana-
pesztusok tiszta levegőjét.”18 A két visszaemlékezés nyomán
valószínű, hogy az irodalmi témák közül a verstani-stilisztikai kér-
dések kerültek elő nagyobb hangsúllyal. Ami azonban igazán fon-
tos volt mindnyájuknak, az elsősorban nem az irodalmi viták té-
mája, hanem maga az „élénk, heves szellemű eszmecsere”, „az
anapesztuszok tiszta levegője”. Tehát mindaz, ami a vita hátteré-
ben kimondatlanul, de érezhetően megnyilatkozott: a gondolkodás
szabadsága, a jelenlévők szellemi függetlensége és összetartozása.
Ez volt az, amit Ottlik lényeglátó iróniával „felforgató, államelle-
nes összeesküvésnek” nevez írásában.

Az összetartozás persze koránt sem azt jelenti, hogy a Rónay-
asztal résztvevői mindenben egyetértettek volna. „Nem mondom,
hogy mindig ugyanazt gondoltuk — írja Nemes Nagy Ágnes. —
De mindig ugyanarról gondoltunk valamit.”19 Rónay György egyik
1962-es naplóbejegyzése egy olyan beszélgetésről számol be, amely-
ből világosan kiderül, hogy költőként nem azonosult az újholdasok
poétikájával: „1962. jan. 6.: Csütörtökön vita Böllről a Duna kor zó -
ban. Miért iszonyodnak a köznapi anyagtól? Lecsonkolni, kihagyni,
a vázlat vázlatát adni, vezérszavakban. Nem a természettel való
kontaktus megszakadásának következménye ez? Az irodalomból
kifogy az élet. (Valamikor nem sokkal a felszabadulás után meg-
hívtak előadni — talán a NÉKOSZ? — s ott már pedzettem ezt.
L.B.20 akkor is hevesen ellene szólt.)” A vita Rónay kedves írója, a
német Heinrich Böll kapcsán pattan ki, de naplóbeli tanulságai va-
lószínűleg az Újhold lírájára vonatkoznak. Az újholdas líra Nemes
Nagy Ágnes és Pilinszky János által képviselt „hermetikus” válfa-
jához képest ugyanis Rónay a későmodernségnek egy korábbi, ha-
gyományosabb változatát képviselte a saját lírájában, amelyben a
sűrítés és kihagyás alakzatai sokkal kevésbé meghatározók.

Valószínű, hogy egy új prózapoétika sajátosságait kifogásolta
Mándy Iván novelláiban, regényeiben is. Naplójában így ír Mándy
A pálya szélén című művéről: „Jó. De mindig valami kis művesség.
És ki-kilátszanak a rugók.” Később, Mándy Locsolókocsi című mű-
véről írva újra csak a „kilógó rugókat” kifogásolja. A rugók meta-
forája arra utalhat, hogy a Mándy-szöveg szándékoltan látni engedi
önmaga megalkotottságát, szöveg-mivoltát, s ez egy hagyományo-
sabb prózapoétika jegyében, amit Rónay György képvisel, írói hiba.

17Mándy Iván
(1918–1995) író.

18Ottlik Géza: Pályákon.
In uő.: A Valencia-rejtély.

Magvető, Budapest,
1989, 67–68.

19Asztal és kenyér,
i. m. 417.

20Lengyel Balázs (1918–
2007) kritikus, író.
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Mándytól tehát — mint prózaíró — minden nagyrabecsülése
mellett is elhatárolódik bizonyos pontokon. Ezzel szemben Ottlik
prózája példaértékű a számára. Ez fejeződik ki abban a játékos írói
gesztusban is, hogy Parendowski és Eliza című novellájában Ottlik
Minden megvan című novellájának ikerszövegét, variánsát alkotja
meg olyan módon, hogy az Ottlik-mű cselekményét folytatja, ki-
egészíti az ott éppen csak megemlített szerelmi szál részletes ki-
bontásával. A naplóban is több helyen említi a prózaíró Ottlikot úgy,
mint számára fontos viszonyítási pontot. Például 1958-ban, saját
kötete tervezgetése kapcsán ezt írja: „nem tudom, nem volna-e jobb
nagyobb kötet, novellákkal, mint Cipié”. A regényírásról gondol-
kodva pedig megjegyzi: ahhoz, hogy az ember jó regényt írjon,
„bele kellene merülni, ahogy Cipi mondta a múltkor”. Abban per-
sze, hogy Ottlik prózaíróként példa tud lenni Rónay számára,
annak is szerepe lehet, hogy a fiatalabb Mándyval szemben Ottlik
Rónay nemzedéktársa, akinek regényírói stílusa is minden bizony-
nyal közelebb áll hozzá.

Ami a Rónay-asztal lírikusait illeti, Pilinszkyről és Nemes Nagy
Ágnesről is elmondható, hogy jelentős stílusbeli különbségek vá-
lasztják el őket az idősebb költőmestertől: költőként nem tartoznak
egy „iskolába”. „Gyógyuljon meg, és vétessen le kétujjnyit a cipő-
sarkából!” — írja Rónay György Nemes Nagy Ágnesnek abban a
levelében, amelyben a költőnő Napforduló kötetéről írt recenzióját
küldi. Ezzel a gálánsan viccelődő megjegyzéssel talán Nemes Nagy
Ágnes „cipősarokkal széttördelt jambusaira”21 utalt, amiket a re -
cen zált kötetben már sokallhatott. A Rónay-asztal lírikusai inkább
emberi magatartást, szemléletmódot tanulhattak mesterüktől. Ez
derül ki Nemes Nagy Ágnes hetvenes években keletkezett, Rónay
Györgynek dedikált Futóeső című verséből is, amelynek utolsó két
versszakát idézem: „A fénylő pontokra figyelj, / ott feljebb az ég-
darabokra, / a kibukkanó szakadozottra, / fényfoltokkal esteledőre,
/ nézz, nézz, ahogy tanultad tőle. // Észrevétlen arcmozdulattal, /
oda se nézve, szemhéjaid / vízszintes zárójelében, / ahogy tanul-
tad tőle régen, / a részleges fényesedőre, / a jelre és a jelölőre, / a
ház tetőre, égtetőre // nézz fel, ahogy tanultad tőle.” Összekapcsolja
a kör lírikusait műfordítói tevékenységük is: rendszeresen elolvas-
ták, méltatták egymás fordításait, különösen Nemes Nagy és Rónay
György. „Tegnap Ágnesék elolvasták a negyedik Duinói elégiát, s
tetszett nekik” — olvashatjuk egy 1958-as naplóbejegyzésben.

1966 után nincs több naplóbejegyzés, kivéve két kéziratos cédu-
lát 1974-ből és 1975-ből — az utolsó naplóoldal egy asztali naptár
kitépett lapja. Az újholdas kapcsolatok Rónay György életének
utolsó évtizedében is megmaradnak. Felesége leveleiből tudjuk,
hogy Nemes Nagy Ágnes, Lengyel Balázs és Ottlik Géza rendsze-
resen látogatták a beteg Rónay Györgyöt, aki az Újhold-Évkönyv
1986-os megjelenését már nem érhette meg (1978-ban meghalt), de
az évkönyv 1987/1-es számának dokumentum mellékletében nap-

21„A formát kezdtem
tördösgetni, nem tetszett

már nekem annyira a
sima jambus (…)

Egyszerűen muszáj volt
cipősarokkal rálépnem

néhány jambusra, hogy
széttörjem, mint a diót.”

Nemes Nagy Ágnes:
Látkép gesztenyefával,

i. m. 239.
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lórészletei közlésével és a naplóíró Rónay Györgyről szóló tanul-
mánnyal emlékeznek meg róla újholdas barátai.22

A napló és a visszaemlékezések tükrében Rónay György olyan
mester lehetett, aki keveset beszélt, inkább beszélgetett. „Van-e író,
aki sohasem beszél a saját műveiről? Rónay volt ez az író. Mert kü-
lönben — kár is mondanom — nagyon módjával vett részt abban az
ömlő, hol mulatságos, hol csípős hadovában, ami az írói beszélge-
tés. Valamiről szeretett beszélni, nem úgy általában. Nem teniszjá-
tékos volt a társalkodásban, inkább súlyemelő. De szerette az em-
beri közeget, élvezte is (…)”23 — írja Nemes Nagy Ágnes. — „Ő volt
az, aki soha nem panaszkodott. Mi állandóan tele voltunk különféle
nyavalyákkal, panaszokkal, ami természetes is. Ő soha nem ejtett
szót a saját problémáiról, de mindig ő volt az, aki azt mondta, hogy:
nem számít, nem fontos, ne törődj vele.”24 „(…) nehéz időkben és
könnyebbedő időkben, köz- és magánfájdalmak között mindig ő
volt a »nem számít«, a »ne vedd föl«, a »ne félj«”.25 Az énközpon tú -
ság jótékony hiánya tükröződik egyébként Rónay naplóírói habi-
tusából is: a műfaj személyességéhez mérten igen keveset beszél
közvetlenül saját magáról. Annál több szó esik más írókról, s azok
műveiről, melyekkel a napló keretei közt is folyamatos párbeszé-
det folytat. Már 1948-ban ezt írja: „igazi életemnek a nyugodt írói
munkát érzem, s valami olyasmit, amit úgy nevezhetnék: saját ma-
gamat is építő dialógus a művel és a művekkel, amit írok s ame-
lyeket olvasok”.

Az újholdasok számára Rónay György nemcsak mester és barát,
de irodalmi apafigura is volt. Nem véletlen, hogy amikor Lengyel
Balázs, a folyóirat hajdani főszerkesztője tanulmányaiban jelle-
mezni akarja őt, olyan írókhoz és irodalmárokhoz hasonlítja, akik az
újholdasok számára korán elvesztett apák, példaképek voltak: „Ró -
nay György alkata Babitscsal rokon. Vagyis ellenállást leküzdve,
átalakulva, derítve érik benne költészetté a világ”,26 „könnyed és
olvasmányos, mint Szerb Antal, megbízható, mint Schöpflin Ala-
dár”.27 Ugyanígy, amikor Nemes Nagy Ágnes jellemzi író-meste-
rét, ő is gyakran él az apa metaforájával, illetve olyan ar chai kus
erejű képekkel — mint asztal, kenyér, föld —, amelyek szintén az
„apa” szimbolikus erőteréhez kapcsolhatók: „Vigasztaló volt Rónay
György. Mint a kenyér, mint a jó szó, mint a friss víz. (…) Művelt-
sége annyit jelentett, hogy meg volt művelve a gondolkodásra.
Mint a jól szántott, jól tartott, jól termő föld. (…) Rónay azon frissi-
ben, cipómelegen nyújtotta véleményét vagy állandó belső kon-
templációjának egy szeletét. Pótolhatatlan kenyérszeletek. (…) Úgy
bánt velünk nemegyszer, mint toporzékoló kölykeivel a türelmes,
optimista atya.”28

Hogy Rónay György jelenléte ennyire „vigasztaló” volt, s hogy
atyai mestere tudott lenni az újholdasoknak, az leginkább talán
annak köszönhető, hogy megvolt hozzá a saját — rendíthetetlen —
magasabb nézőpontja. Naplóját végigolvasva szinte tapintható ez a

22Vargha Kálmán:
A naplóíró Rónay György;
Rónay György naplójából.

(Vál. Vargha Kálmán.)
Újhold-Évkönyv, 1987/1,

386–395; 396–411.

23Asztal és kenyér,
i. m. 418.

24Látkép gesztenyefával,
i. m. 237.

25Asztal és kenyér,
i. m. 417.

26Lengyel Balázs:
Klasszicizmus és

modernség. In uő.:
Verseskönyvről
verseskönyvre.

Magvető, Budapest,
1982, 161.

27Lengyel Balázs:
Rónay György halálára.

In uő.: Közelképek.
Szépirodalmi Könyvkiadó,

Budapest, 1979, 493.

28Asztal és kenyér,
i. m. 417–418.
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magasabb nézőpont, ahonnan ő a világot, s benne a saját életét látta.
Az ötvenes években például képes volt reménykedni abban, hogy
nem tart örökké a diktatúra, viszont kész volt azt is elfogadni, hogy
esetleg soha nem jelennek meg a művei. „Az szerencsére nem zavar
túlságosan, hogy a megjelenésnek vajmi kevés a reménye. Ami a
kor »atmoszféráját« illeti: azt én hála Istennek egyelőre elég jól
állom” — írja naplójában 1948 áprilisában. Szintén a napló tanús-
kodik róla, hogy a legsötétebb időkben is folyamatosan dolgozott
szépirodalmi és irodalomtörténeti munkáin, ami szintén fontos
példa volt az újholdasok számára. „Meggyőződésem, hogy legel-
sősorban mégiscsak magunknak, hivatásunknak, a bennünk leté-
teményezett küldetésnek tartozunk; — írja 1958 májusában — meg-
alkotni, amire hívattunk, nem pedig elfecsérelni magunkat
olyasmiben, amit helyettünk más is meg tud csinálni (…).” Füg-
getlenségének, mindvégig megőrzött belső szabadságának eredője
ez a szemlélet volt — szemléletének, magasabb nézőpontjának titka
pedig mélyen megélt istenhite, eleven vallásossága. Végső soron ez
emelte ki őt a mindennapokból, a nehéz történelmi korszakból, ami-
ben élt, ezért tudott „optimista” lenni. A „nem számít”, a „ne vedd
föl”, a „nem fontos”, a „ne törődj vele” bíztató szavai mögött a
Szent írás egyik legfontosabb mondata állt, a „ne félj!” A hit Rónay
György számára az Istenben és az Istentől kapott életben való bi-
zalmat jelentette. Ezt a hétköznapi ráción messze túlmutató transz-
cendens bizalmat érezték meg benne a körülötte élők — ennek volt
ő a „mestere”, s talán ez volt az ő legfontosabb „tanítása”.

„Mert volt benne valami végső bizalom — írja Nemes Nagy
Ágnes Rónay György halála után. — Mégis-bizalom volt ez persze,
kiküzdött jóakarat, amelynek égboltját mindennap fel kellett emel-
nünk magunk fölé. Aki látta ezt az égboltot, aki ismerte azt a nya-
rat, amelyet — őszerinte — meg kell teremtenünk magunkban, az
sokat látott. Túl minden irodalmon egy jelenséget. Egy jelenséget,
amelynek az irodalom közege volt, de nem határa. Azok közé tar-
tozott, akiknek léte, lehetségessége valahogy átrajzolta a dolgok
körvonalait. A puszta tény, hogy van, hogy egzisztál valahol, szelí-
den kényszerítő volt, mint egy éghajlat. Minket, túlélőket, most már
belülről kényszerít.”29

29Asztal és kenyér,
i. m. 419.
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