
Asztal az égben
Éppen negyed százada történt. Forgatás Budán, a Zichy-kastély egyik
szép földszinti termében Szérű címmel, ezáltal is megidézve Rónay
György összegyűjtött verseinek gazdag kötetét. A képernyő segítsé-
gével akartuk nemcsak a költő, de a műfordító, regényíró és tudós
kritikus életművének hírét, élményét megosztani százezrekkel.

Ülünk egy asztal körül, kicsit iskolásan, rendezetten a televízió-fel-
vétel kedvéért. Rögtön eszünkbe jut — mondtam —, hogy az itt je-
lenlévő Nemes Nagy Ágnes, Lengyel Balázs, Mándy Iván, Ottlik Géza
gyakran ült Rónay György asztalánál, amelynek, ha jól tudom, „csü-
törtöki asztal” volt a neve. A helyszínt hova képzeljük? — néztem Ág-
nesra, aki a társaságból a legkönnyebben volt késztethető az első meg-
szólalásra.

— A nagy Gerbaud egyik ablakfülkéjében állt az asztal, de aze-
lőtt nagyon sok helyen volt található — válaszolta. — Találkoztunk
mi a budai KIOSZK-ban, ami a világ legporosabb és legelhagyatot-
tabb helye volt, egy incifinci Váci utcai eszpresszóban, százszor itt-
ott-amott, gyakran Rónay Gyuriéknál is. A legutolsó telephelyünk
a nagy Gerbaud volt.

(Nem tartozott az akkori beszélgetéshez, nem is jött szóba, de az
emlék azért azonnal felötlött bennem: ültem én is Rónay György
asztalánál, Mandula utcai otthonában valamikor a forradalom utáni
zord napok valamelyikén! Még itt-ott sortüzek ropogtak, de már
alig figyeltünk fel a zajra. Ártatlan buzgalommal verseimet akar-
tam neki megmutatni. Előre tessékelt, mögöttem lépkedve pedig
máris olvasott, futtatta szemét soraimon. „Örülök, hogy nem dilet-
táns…” — szólt, azután rögtön hibát talált. Egyik sorom végén a
„zúgnak” ige állt, erre rímelt valami kocsmai utalással a „rumszag”.
„Ez nem jó rím” — mondta szeretettel. Nem láttam be, de azonnal
elhittem igazát. Verstan-könyvet szedett elő. Érdemes tanulmá-
nyozni, fontos átbogarászni — jelentette ki. Ott nem tette hozzá, de
már olvashattam tőle: „az írónak kötelessége, hogy tisztességesen,
hibátlanul írni tudjon, ahogy a mesterembernek kötelessége, hogy
értse a mesterségét”. Nem dicsért, segített józanul. Nem lelkesített
föl, de megnyugtatott. Nagyon megörültem, amikor a hatvanas
években hozzá, a Vigilia számára küldött verseim, novelláim meg-
érkezését mindig kézzel, már tegező formában írt levélben nyug-
tázta. Általa válhattam a lap rendszeresen publikáló, viszonylag fia-
 tal szerzőinek egyikévé.)

— És hol áll ez az asztal a magyar szellemi életben? — kérdeztem
a diáklányos hevülettel szóló költőt, Nemes Nagy Ágnest. — Hi-
szen ez az asztal ma is áll, noha fájdalmasan hiányoljuk Rónay
György személyét. De hisszük, hogy a mostani együttlét által is
jelen van.

CZIGÁNY GYÖRGY

1931-ben született Buda-
pesten. Költő, író. Legutób-
 bi írását 2013. 4. számunk-
ban közöltük.
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— Mindig jelen van. Erről mi meg vagyunk győződve, annál is
inkább, mert az asztalnál jelenlévők összetétele többé-kevésbé azo-
nos volt, bár voltak állandó jelenlévők és voltak átmenők. Az iro-
dalom behavazott tájain állt, különös tekintettel az ötvenes évekre,
de az utána következőkre is. A nem különösebben előtérben állók,
a nem különösen kedveltek asztala volt, mi azonban egymás kö-
zött ezt a légkört úgy ahogy el tudtuk hárítani, életben tartottuk
magunkat általa.

Ottlik Géza közbeszólása:
— Pilinszky Jánost is szúrjuk be legalább ötödiknek ebbe az asz-

taltársaságba!
Mándy Iván veszi át a szót.
— Igen, mondjuk a fő átmenők közé tartozott Nemeskürty Ist-

vánnal és egy nagyon kedves barátunkkal, a Kellér Bandival, aki
mindig valami meghatottsággal járt az asztalok között. Nem
tudom, hogy szabad-e nekem ide leülni, mondta, nagyon kedves
volt.

Lengyel Balázson a sor.
— Azután aki állandó tag volt, és szomorúan állapíthattuk meg

éppen ma, hogy eltávozott közülünk: Varga Kálmán, a kitűnő iro-
dalomtörténész, aki…

A mondatot Mándy fejezi be.
— Ő átköltözött ahhoz az asztalhoz, amelyik most már az égben

van. Rónay asztala odafönn van.
A televíziós forgatás asztalán elhelyeztük természetesen a ven-

dégek könyveit. Ottlik Géza: Próza, Nemes Nagy Ágnes: Metszetek.
Ott volt az Asztal és kenyér című írás, tele személyes, költői gondo-
lattal Ágnes kötetében, mellette Mándy újabb novelláinak és Lengyel
Balázs válogatott esszéinek gyűjteménye, a Zöld és arany. A Ró nay
György teremtő sokszólamúságát felmutató három tanulmánnyal.
Ezekről a „díszlet-elemekről” szóltam volna valamit, de egy csen-
des, köznapian józan Mándy-dallammal felcsapó mondat megaka-
dályozott.

— Most bevágok ide valamit: Rónay Gyuri nemcsak költő, re-
gényíró, műfordító, kritikus volt, hanem futballdrukker is… De
még milyen futballdrukker! Soha nem tévében nézte a futballt, ott
ült a B szektor közepén és drukkolt a Ferencvárosnak, kedvenc csa-
patának.

— Ezen már összeveszhettem vele — veti közbe Ottlik —, ő fut-
balldrukker volt, sajnálta, ha a futballcsapat leégett, én meg atlé-
tika-drukker, ugye…

— Azért Rónay Gyuri asztala nem volt valami szigorú irodalmi
akadémia! Azért mégsem. Nemcsak irodalomról volt ott szó — for-
dul Mándy Ottlikhoz —, teveled se csak regényről, régi filmszí-
nésznőkről is vitatkoztunk. Rengeteget beszéltünk futballról. Ágnes
ilyenkor kissé csüggedten hallgatott minket, valahogy nem lobo-
gott benne igazi érdeklődés a futball iránt.
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— Mi viszont — folytatta Ottlik — gyönyörűen tűrtük Rónay és
Ágnes vitáját az anapesztusokról.

— Tűrhetetlenek lehettünk valóban. Mint az akvaristák, amikor
a vízibolha tulajdonságait mérlegelik. De Iván — mondja Nemes
Nagy komolyan — csodálkozni fog, még én is nézek futballt. Lel-
kesen kiáltom: szöglet!

Rónay nagy zeneértő is volt. Szívesen emlegetem (zenei szakki-
fejezéssel) az ő életművének sokszólamúságát is… E mondatom
után Lengyel Balázs hajolt közelebb a mikrofonhoz.

— Hát igen, ez az első dolog, minden műfajban írt, költőként, mű-
fordítóként irodalomtörténettől kritikán át prózáig, regényig! Ez egy
külön műfajúság, a minden műfajú író, az egyetemességének egyik
jellegzetessége. Hogy minden iránt érdeklődött, ide tartozik például
a futball is, ez megint egész sajátos babitsi jellegű egyetemesség volt
benne, egy olyan nyitottság, ami példaszerű. A harmadik, amit mon-
danék: van ennek az „egyetemes” szónak egy másik jelentése, úgy
mondják, hogy katolikus. Ez a katolikusság is jellemezte őt. Engem
rendkívüli módon megfogott a költészete, erről külön tanulmányt
írtam, a klasszicizmus ízléséből kitört és egy másfajta költészetet csi-
nált, sokkal modernebb költészetet, de ha kritikusról beszélek, akkor
ugyanezt kell elmondanom róla. A Nyugat folyóiraton felnőtt klasz-
szicista ízléssel állandóan tágította ennek körét, mert az ízlésnek az
a kellemetlen tulajdonsága, hogy korhoz köti az embert. Elsőként
adott ki 1939-ben egy kötet műfordítást a modern francia költészet-
ről, még azelőtt, mielőtt Radnóti és Vas István az Apollinaire-köte-
tet publikálta volna. Úgy érezte, hogy az ízlés kapuját állandóan át
kell építeni, és a legkülönbözőbb irányzatokban is meg kell találni a
jót: ő meg is tudta találni, akár Ottlikról írt, Mándyról vagy Sinka
Istvánról. Mindenkor megtalálta, hogy mit akar csinálni az író, és
megmutatta, hogy mi jó benne és az miért jó.

És megint Mándy:
— Valami végtelen türelem volt benne, azt kell mondjam, szi-

gorú türelem. Senki nem tud úgy panaszkodni ebben az országban,
mint én, esküszöm világviszonylatban is én vagyok a legjobb pa-
naszkodó…

— Itt a Panaszdal című novellád, a Vigiliában jelent meg, éppen
Rónay halála után tíz esztendővel — vetettem közbe.

— Igen, de ez csak töredéke… Valami végtelen türelemmel végig-
hallgatta siránkozásomat és csak ennyit fűzött hozzá: „Iván, tessék
dolgozni! Ne sírj örökké, sírjál különben, meghallgatlak, de tessék le-
ülni, dolgozni, egyszer eljön a pillanat, amikor megindul az írás.”

— Őt is megillette az, ami Sárközy Györgyöt. Ő is „angyali költő”
volt, ugye, Ágnes?

— Angyali ember volt. Maga a végtelen türelem. De ez nem azt
jelentette, hogy nem voltak indulatai, dehogyisnem voltak. És ezek
megnyilvánultak szóban, írásban, hol így, hol úgy. A legszebb pél-
dául egy jelentéktelennek látszó kicsinyke történet: egy nap vala-

745

5_Czigány György_Asztal az égben_Layout 1  2013.09.16.  13:25  Page 745



hogy olyan borúsan jött az asztalhoz, ahol mindig ő volt a derű, a
vigasz, az atyai ház légkörének a képviselője. Mondom: mi van
Gyuri? „Képzelje, már a második korrektúrában hosszú ó-val szed-
ték nekem azt, hogy szemafór, pedig már az elsőbe beleírtam min-
denütt röviddel, hogy szemafor.” Mondom, hátha az új helyesírás
szerint amúgy kell szedni. „Akárhogy is, én ezt nem tűröm. Gyalá-
zat a szemafór hosszú ó-val.” Milyen igaza volt! Mennyire! Én nem
kívánok állást foglalni épp a szemafor kérdésében, de az biztos,
hogy egy hosszú ó, vagy egy rövid azért eldöntheti a szöveg sorsát.

Ottlik bólogat erre helyeslően.
— Nekem olyan barátom volt, akivel véges végig, tehát a meg-

ismerkedéstől, a harmincas évek óta a haláláig mindenben mindig
nemcsak egyetértettünk, hanem egyformán éreztünk. Na, az érde-
kes, hogy mi mindenben különböztünk mégis a teljes egyetértés kö-
zepette. (Cetlit hajtogat, zörgeti, a hangmérnök kérdően néz rám.)
Egy! Ő hívő katolikus volt, én nem túl hívő református. Másodszor!
Ő 1913-as, én meg 12-es, ami nagy különbség a középiskolában.
A pre montreiekhez járt Gödöllőre, eggyel alattam. Hát a viselkedés,
vérmérséklet?! Ő higgadt, komoly, tekintélytisztelő. Ezeket énró-
lam, ugye nem lehet elmondani. Egyébként akkor a futballváloga-
tott névsorát is tudta kívülről…

— Még a tartalékokat is — szól közbe Iván.
— Még a tartalékokat is. Én meg utáltam a futballt. A főreálban

kidobtuk a futballkapukat, mikor mi lettünk a sportkör vezetői.
— Hát ez nagyon szomorú, hallod.
Ottlik csak legyint.
— Hát igen. De hogy még miben különböztünk? Ő eminens tanuló

volt, én megint csak nem, én megbuktam magyarból hetedikben.
Ágnesnek szánom a következő kérdést. Túl a lenyűgözően mű-

velt Rónay György sokoldalúságán, lelki gazdagságán, fáradhatat-
lan jóakaratán, amivel az irodalmi életet és a legjobbakat segítette,
milyen költőnek tartja? Milyenek az ő versei?

— A versei éppen úgy, mint minden más, amit ő írt és cseleke-
dett, egyrészt beletartozik az irodalomba, másrészt túlnyúlik rajta.
Én Rónayt nem tudom csak írónak tekinteni, én őt jelenségnek te-
kintem, méghozzá nagyon ritka jelenségnek, mert kérem, lehet
arról prédikálni, hogy legyünk türelmesek, legyünk jóakaratúak,
figyeljünk más emberekre, hogyne! Az emberi lét alapjának erköl-
csi problémái ezek, igen ám, de a jóindulatot nem lehet fáról sza-
kasztani. Rónay jóindulata minden percben kivívott jóindulat volt,
egy olyan magasabb szint, egy égbolt, amit önmaga fölé és az em-
berek fölé emelt. Nem szeretik manapság azt a szót használni, hogy
példa, mert azt mondjuk, hogy modell, vagy paradigma, de én visz-
szatérnék ehhez az egyszerű, ősi szóhoz. Volt benne valami példa-
szerű, a légköre volt más, mint más embernek, ezzel az adott és ki-
küzdött mélységes jóindulatával. Aki ebben a légkörben részesedett,
az nem tudja elfelejteni.
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— Ehhez szeretnék egy mondatot hozzáfűzni — szólt Lengyel
Balázs. — Az olvasók általában azt gondolják, hogy a tehetség és az
erkölcs összefügg egymással, hogy a tehetséges ember erkölcsös
ember. Ahogy Ottlik Géza mondja egy helyen, kis ország vagyunk,
nem engedhetjük meg magunknak, hogy erkölcstelenek legyenek
az íróink. De az igazság az, hogy tehetség és erkölcs nem függ
össze, csak olyan kivételes esetekben, mint például Babitsnál és pél-
dául Rónay Györgynél, aki erkölcsös és tehetséges volt egyszerre.
Asztaltársaságunk Rónayt a háta mögött, tréfásan, némi protestáns
blaszfémiával úgy szólította egymás között: a jóisten. Ha Ottlik a
körülmények miatt harsányan dühöngött, ha Mándy kegyetlenül
ironizált, ha Nemes Nagy Ágnes harcosan vitázott az irodalmi kér-
désekről, és olykor hevesen szidta Vas Pistát, Rónay volt az, aki
békét, legalábbis egyensúlyt teremtett. Az igazságok helyre tételét.
Ilyen különleges erkölcsi súlyú volt mindannyiunk számára az ő
mindennapos emberi magatartása, alkati humanizmusa, az, amely
A párduc és a gödölye regényében összegzően, a nagy irodalom ér-
vényével fogalmazódik meg.

A Szérű című műsorban közreműködő színész-vendégek olvastak
fel Rónay György-költeményeket. A versek után két újabb vendé-
gün ké volt a szó. Irodalomtörténészek, mégsem az irodalomtörté-
net hivatalos képviselőiként voltak jelen, sokkal inkább személyes
okból. Rónay László, aki édesapjáról szólhatott, és Bodnár György,
aki sokat foglalkozott Rónay György regényeivel.

Hallgattuk Bodnár Györgyöt.
— Prózaírói művészetéről könnyű is és nehéz is beszélni, tudni-

illik ő volt az, aki a magyar irodalomban nemcsak a szépírók között,
hanem az esszéírók között és a kritikusok között is a legtöbbet tett
a magyar regény természetrajzának, elméletének rekonstrukciójá-
ért. Megmondom őszintén, hogy én is ezekkel a fontos tanulmá-
nyokkal, könyvekkel találkoztam először és csak később olvastam el
Rónay Györgynek a regényeit. Ugyanekkor jelent meg, azt hiszem
egy évvel később, 1948-ban A regény és az élet című könyve, amely
antológia is volt, kiváló darabokat választott ki a magyar regények-
ből, mintadarabokat, és ezeket nagyon kiváló összekötő szövegek-
kel és portrékkal egészítette ki. Ebben egy szabályos magyar re-
génytörténet van megjelenítve, egyben a regényelméleti kérdések
legfontosabbjaival már ugyancsak szembenéz. Furcsa módon, mi-
közben egészen a modern művekig végigköveti a magyar regény
fejlődését, a regényírói kísérleteiben, már a koraiakban is, a közvet-
len, nagyon hatásos regényírói avantgárdtól távol tartotta magát.
Azok a regények, amiket 1945 előtt írt, a hagyományos regény-
szemlélettel is megközelíthetők, ha a külső szférákat nézzük. Én a
mostani beszélgetésre készülve, elsősorban a frissen megjelent Fák és
gyümölcsök, 1942-ben írt regényéből indultam ki, és azt állapítottam
meg, hogy ez elsősorban családregény. Három generációt tekint
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végig, azonban, ha csak a családregényi történetet nézzük végig,
akkor nem értjük meg az egész regényt. Akkor kezdjük megérteni,
amikor a középponti hős, az anya főproblémájával szembenézünk,
tudniillik a gyűlölet és a szeretet viszonyával. És a regény végül is
úgy oldódik fel, hogy két generáció a gyűlölettel való küzdelmében,
a gyűlölet áldozataként él, mégis a leány, a második nemzedékbeli
leány, amikor kénytelen elbúcsúzni már az önálló életre készülődő
fiától, akkor visszatér abba a házba és abba a faluba, ahol először
szerették. A háború után, 1947-ben jelent meg Az alkony éve, mint a
nevezetes esszé-kötet: A regény és az élet. Az író nagyon becsületes és
következetes szemléletére vall, hogy miközben a korforduló után
szembenézett mindazzal, amit a történelem a magyarság számára
produkált, önbírálattal kezdi. Az alkony éve voltaképpen a harmadik
művésznemzedék, az értelmiségi nemzedék önbírálata. A harmadik
nemzedéket, amint tudjuk, a Nyugat nemzedékeként fogjuk fel,
tehát azokat az írókat nevezzük harmadik nemzedéknek, amelynek
a kibontakozása voltaképpen a második világháború éveire esik. Ez
roppant bonyolult szerep és korszak volt az akkor induló értelmiség
számára, hiszen egyszerre kellett tudomásul vennie a szörnyű tör-
ténelemmel való szembenézés feladatát és azt, hogy milyen szerepet
tud a maga számára ebben kiküzdeni. Ennek a nemzedéknek az volt
a válasza, hogy az elefántcsonttorony, a ragyogó elszigetelődés esz-
ményét tudja csak megvalósítani, így legalább a saját értékeit, a saját
tisztaságát meg tudja őrizni. Az alkony éve éppen azt bizonyítja, hogy
a történelem ezt nem teszi lehetővé, a történelem betör ebbe az ele-
fántcsonttoronyba, és mindenkit szembesít azzal, hogy mit tett ezzel
a szörnyű történelemmel szemben, az önmaga megőrzésén túl. És ez
a gondolatmenet folytatódik azután, most már kifele fordulva, tehát
az önbírálaton túl most már a bűnösséget vizsgálva az Esti gyors, és
később, a legjobb regényének tartott A párduc és gödölye fejezeteiben.
Az Esti gyorsban is és A párduc és gödölyében is egy-egy bűnöst mutat
be az 1945 előtti és az 1945 utáni történelemből. Az elsőben, amint is-
meretes, egy gyógyszerész a középponti hős, aki talán akaratlanul
részese egy zsidó család elhurcoltatásának és később hozzájárul az
elpusztításához, akaratlanul. A másodikban pedig egy Rákosi-kor-
szakbeli bíró a középponti hős, aki vállalja az egyik konstrukciós
pert, egy gyújtogatónak minősített parasztra kell kimondani a ha-
lálos ítéletet. Mind a kettőben a lelkiismeret-furdalás a főtéma, a
történeten túl, és mind a kettőben egy olyan hős jelenik meg, aki
a hagyományos történelmi regényben úgynevezett átmeneti, ha-
tárhelyzetben lévő hős. Ezek voltaképpen nem történelmi alakok,
hanem kisemberek. De a történelem nem tűri meg a kis szigeteket,
amelyeket az egyéni életek jelképeznek, betör és történelemmé
avatja, súlyosítja az egyéni életet is. Tehát ez teszi roppant izgal-
massá a Rónay György regényeiben is jelenlévő keresztényi etikát és
szembesülést a történelemnek a mérlegével és mindazzal, amit a túl-
élőknek mindebből vállalnia kell.
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Rónay Lászlóhoz fordulok, aki örökölte édesapjának szakmáját,
legalábbis azt a részét, ami az irodalomtörténészi, kritikai tevé-
kenység. De hát nyilvánvaló, hogy ő tud róla, az „angyali ember-
ről” a legtöbbet. Rónay György kertről kertre élt, de hova lett a régi
kakucsi kert? Ezzel már idézetet is mondok, sőt, ha már belekezd-
tem, talán folytathatom önkényesen máshonnan, „se ház, se kert,
se kripta; / mindent elfújt a szél. / De a gyökerek élnek…” Ez a sor
éppen a Kakucsi rózsák című költeményben van.

— Nehéz az embernek az édesapjáról szólni, különösen, ha érzi
még a kezének a melegét. De a kérdés valóban a lényegre tapint.
Bármennyire igaza is van Bodnár Györgynek, hogy a történelem
betört a kertekbe, ő azért a saját kertjét élete végéig művelte, és én
azt hiszem, hogy ezt a kertet szeretettel kellett ápolni. Megőrizte
magában azt a kakucsi kertet, s nemcsak úgy, hogy verset írt,
hanem vissza is ment Kakucsra. Elment az őseinek a kriptájához,
megírta regényben a nagyszüleinek a történetét. Megírta az ő első
kísérleteinek a történetét, amelyek szintén Kakucshoz kötődnek, a
Képek és képzelgésekben.

Az a Kakucs, amelyet ő ifjúkorában látott, már nem létezik. De
őrizte a szívében, és azt hiszem, ezt találta meg Balatonszárszón.
Balatonszárszó rengeteget jelentett neki. Először is a Balatonban a
végtelenség élménye. Hogy az ember megnézi a partról a túlsó par-
tot, látja a buraként ráboruló eget, ez valahogy azt jelenti, hogy én
porszem vagyok, az élet végtelen és a tér is az. Azt hiszem, ez egy
költőnek nagyon fontos témája. Azután ebben a kertben dolgozott,
mégpedig megállás nélkül, ebben a kertben éltek az unokái, akiket
annyira szeretett, és akikről rengeteg verset is írt, és ez volt az a
kert, ahol a másik kert virágait művelte… Ez a másik kert a Vigilia
szerkesztősége volt. Nem mindig hagyták itt dolgozni, de ő azért
végigküzdötte ott az életét. Hozzá kell tennem, hogy ebben a kert-
ben volt egy csodálatos kertész, akit Sík Sándornak hívtak. Aki atyai
barátja volt, akihez vonzódott. Közös volt mindkét ember szemé-
lyiségében a szeretet.

Joggal ismételtem akkor meg Nemes Nagy Ágnes szavait: égboltot
emelt barátai fölé.
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