
gya, mint Bécsben. Ami a munkáját illeti, Horváth Mihály tankönyvét vette ala
pul. Előadásait pontosan lejegyzi és Naplójához illeszti. Rudolf trónörökös magyar
történelemkönyve majd egy kötetet tesz ki a nyolckötetes Naplótöredékekben.

Az udvari légkör és az a tény, hogy a napló egy példánya a trónörököshöz
került, némileg letompítja Rónay hangját. így is kiderül azonban, hogy ahol csak
alkalom. nyílik rá, újra és újra hangsúlyozza, hogy az ország csak akkor volt
nagy, míkor a törvényeket tisztelték, a nép csak akkor volt boldog, ha vezetői

tiszteletben tartották az igazságosságot. "Nemzetünk árnyoldalai jellemzése, meg
vallom sokszor nehezemre esett; nem is mulasztottam el ilyenkor a magas tanít
ványt a míndenütt uralkodó kcr jszellemére, a nehéz viszonyok kérlelhetetlen követ
kezetességére figyelmeztetmi ; nem. mulasztván el felriadt szenvedélyeinek legszomo
rúbb tusáiban sem hirdetni a haza szeretetét és a törvények tiszteletét." Ennél
többet és újszerűbbet nem tudott mondani, nem is mondhatott volna. Azzal
azonban tisztában volt, hogy a fényes külsőségek és ragyogó látszatok mögött sú
lyos árnyak komorlanak, hogy meg van pecsételve a birodalom és a történelmi
Magyarország sorsa.

A trónörökössel kapcsolatos megbízatása 1872 decemberében ért véget. Kitün
tetésekkel halmozzák el: pozsonyi prépost, szkodarl püspökJi címmel, főrendiházi

tag, Pozsonyba költözik, maga mellé veszi testvéreit s megkísérli folytatni megkez
dett munkáít: a lélektani, a földtani és az ősemberre vonatkozó jegyzetei feldolgo
zását. S gyógyítgatní Arigliából hozott köszvényét.

1874-ben Trefort felajánlja neki a székesfehérvári püspökséget.
- Megelégszem azzal, ami vagyok - válaszolja ó - megyés püspökségre nem

vágytam soha, nem is érzem, hogy püspöknek való ember volnék.
- Majd beletanulsz - nyugtatja meg a miniszter.
Az irigység, amely osztálytanácsosi, majd udvari tanári kinevezésekor már

működésbe lépett, most is támadásba lendült, A "Jelenkor"-ban megjelent az álltok
szövegű hír: "A székesfehérvári püspökséget Rónay Jácint nyerendi el, míután a
Szentszék nehézségei elhárftvák -s -elég, ha az esztergomi érseki szék előtt vissza
venia természettudományi dolgozataiban nyilvánított elveit. Rónay meghajolt, nincs
többé nehézség."

Először nyílátkozni akart. "Tudományos kérdésben csak az illető helyen, a tu
domány terén s csak érvek előtt hajlok meg, tekintély előtt nem" - aztán feltette
önmagának a kérdést: rninek a névtelen ellen névvel küzdeni? Tudományos rnun
káját most 'sem tudja befejezni. Erzsébet királyné személyes kéréssel fordul hozzá:
Valéria lányát magyarnak akarja nevelni. Vállalja el az irányítását. S az ősz tudós
nem tud ellentmondani. Otthon zokogva borul íróasztalára, úgy búcsúzik e:l tőle,

s beáll, hogy a nyolcéves kislányt betűt vetni, rajzolni és olvasni tanítsa.
Kapcsolatai a magyar politikai élettel egyre gyérebbekké válnak, leülönösen

míután meghal Deák Ferenc, akinek ő adja fel az utolsó kenetet. Mire a nyolc
éves kislányból hajadon lesz, Rónay megtört, beteg ember, aki csak emlékiratainak
él. 1885 szilveszterén megindult sorokban búcsúzik el "lel~ édes gondjától, a ha
zától." Naplótöredékeit 1888~ban fejezi be.

Hosszú, súlyos betegségéből 1889. április 17-én szabadította meg az irgalmas halál.

ELKOPNAK

a formák elkopnak s az .tTendelélek
csak a lényeg marad meg
a szeretet
nagy virCÍ{Jfejek bólongnak .az estbe
!l dolgok kezdenek hozzád már a1ll/lanyelvükön bes~élni
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