
"Úh a szárnyas idő sebesen elrepül" mennyire igaz a horatiusi mon-
dat. Szinte hihetetlennek érezzük, hogy egy éve már - vagy legalábbis ha
marosan egy éve lesz -, hogy Rónay György eltávozott körünkből. Hiányát
változatlanul fájdalmasan érezzük, és változatlan az a kötelezettség is, hogy
ápoljuk és éberen tartsuk emlékét annak, akinek lapunk oly sokat köszön
hetett.

Szinte a temetésének napján megérlelődött az elhatározás, hogy egy év
elmúltával külön számban emlékezünk meg róla és már akkor megkértük
azokat, akik a legközelebbi, személyes kapcsolatban voltak vele: írják meg
nekünk ezeket a gondolatokat. Igy jött össze a kisebb és nagyobb léleg
zetű írásoknak az a füzére, amelyet az alábbiakban közre adunk. Természe''
tesen távolról sem gondoljuk, hogy teljes és hű képet sikerült itt adnunk
a számunkra oly kedves Eltávozottról, de most nem is ez volt a szándé
kunk. Nem a páratlanul gazdag életműnek felméréséről van egyelőre szó
- ehhez túl kevés is lett uolnar' az elmúlt, nem egészen egy esztendő 
ezúttal inkább arra törekedtünk, hogy az élő Rónay Györgyöt, az embert
idézzűk fel még egyszer sírjából, ahogyan barátai látták és ahogy ő maga
beszélt különböző alkalmakkal önmagáról.

Ogy érezzük, fontos levelek ezek az emlékezés koszorújában, amely
a jövőben, hisszük, további levelekkel gazdagodik majd, hiszen Rónay György
olyan sokrétű szellemi örökséget hagyott ránk, amelyből még hosszú évekig
gazdálkodhatunk.

D. K.

BELON GELLÉR1

RÓNAY GYÖRGY IGAZSÁGA
Nem volt konvertita, mint nagy eszményképe: Claudel. Az újból hitretaláltak

buzgósága sem tette "irgalmatlan lelkipásztor"-rá, mint ugyancsak Claudélt. Pol
gárian katolikus családból származott, hitét nem vesztette el, és válságba sem
sodródott. Szellemi szülőföldjének, a francia katolikus szellemiségnek baloldali
ságát és forradalmi hevét vagy legalábbis ízét, egész életében képviselte. És
anélkül, hogy üstökösként lépett volna föl, hirtelen eltávozása úgy hatott kato
likus körökben, mint mikor egy falat kenyér esik ki a szánkból, vagy a levegő

fogy el körülöttünk. Halálában láttuk meg, ki volt igazán.
Mikor Petőfi feleségének és fiának hamvait a közös kriptába temették, Pro

hászka lángoló szavakkal emlékezett meg beszédében a koporsók fölött azokról,
akik a lánglelkű költő- géniuszát föllobbantották. A másnapi újságokban karikatúra
jelent meg, arnint a nagy püspök hódol a szentek glóriájában tündöklő Szend
rey Júlia és fia előtt. A halottakról való kegyeletes megemlékezés könnyen jut
abba a látszatba, hogy szentté avatja az elhunytat. Holott nem erről van szó
most sem, hanem arról, hogy akit éppen katolikus oldalról annyit bíráltak, annak
belsö világát a majd harmincéves ismeretség, együttműködés jogán a teljesség
igénye nélkül feltárjuk. Okulásul is.

Misére járó, időnként gyónó-áldozó katolikus volt. Ezt kapta családjától, mint
A nábob halálában, önéletrajzi regényében, megírja. Mély nyomot hagyott lelké
ben a premontrei nevelés' Gödöllőn. Oszvald, Hermann Egyed, Vidákovich taná
rait úgy emlegette, mint akiktől sokat kapott. Zimándi Piusszal való benső ba
rátsága, de főként a harmincas években meginduló Vigiliához való elkötelezett
ség megőrizte a katolikus keretekben. Nyaralóhelyének, Balatonszárszónak plébá-
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nos áról, Horváth Zoltánról, kit több mint 30 éven át a nyaralás vasárnapjain
évről évre hallgatott, elismerőleg nyilatkozott, mint aki falusi lelkipásztorként,
lelkileg karban tartja népét És egyházát.

Igaz, volt benne lázadás a formális katolicizmussal szemben. És szinte Mau
riac-í megszállottsággal elemezte írásaiban a lélektelenné vált vallási magatartá
sokat és nyárspolgárivá szürkült kereszténységet kővé dermedt szokásaival, szeret
ni nem tudó érzéketlenségével. és sokszor szívtelenségeivel. De hogy ez a kritika
nem a hit válságából eredt, azért jó lesz rámutatni azokra a szellemi tengelyek
re, amik belső világát mozgatták, és amil} őt katolikussá tették.

Az első a nyitottság, ami a katolikum velejéből való. Chesterton mondja szel
lemesen, más vallások jelei (csillag, félhold, nap, stb.) zárt teret képeznek, a
katolikum jele, a kereszt két vonal metszőpontjából kiindulva mínden oldaláról
nyitott teret mutat, és a kereszt formabontás nélkül hosszabbítható a végtelenbe.
Ez a nyitottság igaziból nem más, mínt a Krisztustól ránkhagyott felebaráti sze
retet, de a legtágabban értelmezve. Tehát amelyik nemcsak azokra terjed ki, "kik
titeket szeretnek". És átérzi a szégyenét annak a krisztusi kérdésnek: "Nem így
tesznek a vámosok is? ... Nem így tesznek a pogányok is?" (Mt 5,47) Sőt to
vábbmenve megpróbálja megvalósítani azt, amire Krisztus Urunk biztatott: "Ha
ezer lépésre kényszerítenek, menj el kétannyira. S ha pörbefogva el akarják ven
ni köpenyedet, add oda a köntösödet is." (uo. 38.) A nyitottság tehát az evan
géliumból indul el: "Tegyetek jót és kölcsönözzetek. anélkül, hogy valamit vissza
várnátok", (Lk 6,35) Ez a kölcsönzés nem más mínt előlegezés, előlegezése a
figyelemnek, a bizalomnak és a kisebb-nagyobb szolgálatnak,

Rónay alapmagatartása volt ez a .nyítottság emberekhez és irányzatokhoz
egyaránt. Ez érvényesült a Vigilia szerkesztésében már Sík Sándor főszerkesztő

sége alatt is, amikor az ismeretlenségből felbukkanó költőket és írókat észrevett,
bírált vagy méltatott, esetleg szerepeltetett. Ez a szellem vezette, míkor a világ
irodalomról szellemi körképet adott - főleg a személyí kultusz éveiben: - ha
nem is vallásos tárgyúak vagy vallást érintők voltak. De hogy ez mit Jelentett,
arra rávilágít Sík Sándor közlése: Ha a Vigilia egy-két napot késett, Veress Péter
rámtelefonált, rní az? rní van? - mondotta Sándor bácsi. És míkor okát kér
deztem, miért olyan érdekes neki a Vigilia, azt felelte Veress Péter: Egyedül
abból tudom meg, hol tartunk Európában.

Volt bátorsága e nyitottság értelmében nem katolikusokat, sőt ateistákat is sze
repeltetni főszerkesztősége idején. Egyháziak és hívek nemegyszer szemére vetet
ték ezt. Hogy ennek milyen hatása volt, lemérni konverziókkal és tömegeknek
egyházba áradásával nem lehet. De hogy mílyen missziót töltött be abban a világ
ban, amikor a vallásos .gondolkodás csak egysíkú szemléletnek, krítikaí kérdése
ket önmagának föltenni nem merő irányzatnak volt föltüntetve, azt csak azok
tudják, akik azt meg is élték. És hány befutott költőnk gondol hálával arra
a Vigiliára. mondhatnánk arra a Rónayra, aki először figyelt föl rá, és írt biztató
sorokat réla, Ha nem is lesz vallásos ettől, de tény, hogy nem kap kedvezőtlen

benyomást a katolicizmusról. Sőt!

A, második katolikus vonás az egyszerűség. Ez a nyitottságból következik és
az egész valóságra való tárulásból. Hogy ne csak a föltűnő dolgokat, magatartáso
kat és embereket vegyük észre, de az élet nagyobb hányadát képező egyszeru
ségeket. Jézus felhív bennünket: "Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alá
zatos szívű" (Mt 11,29). Semmi sem áll távolabb az evangélium szellemétől, mint
az. önhitt pöffeszkedés, a hatalom mutogatása és éreztetése azok részéről, akik
"jóknak vagy igazaknak" tartják magukat.

Hogy Rónay mindenkivel szemben a szelídség és alázat köntösében jelent-e
meg, ezt nem tudom. De nemrégiben írta egy fiatal írónk hálás elismeréssel,
hogy befutott író korában úgy beszélte meg az alig fölserdült fiatalember prob
lémáit vele, mintha egykorú és egyenrangú társa lett volna. Irásaibaa
legtöbbször az egyszerű, szürke mindennapiságba öltözött jóság élvezi írói tehet
ségének rázáporozé aranyát a nevében is semmitmondó Kis Páltól kezdve
legutolsó regényének megdöbbentőerr nagyalakjáig, Kende Pepiíg, a gödölyéíg,
szemben a csak maga körén mozgó Stoll Auréllal. De- talán legplasztikusabban ki
fejeződik ez a Szegény jó Hanuszákné című novellájában, amit legnagyobb no
vellájának mondanak irodalmárok is, és ami érthetetlen okokból kimaradt' nevel
lái közül (Vigilia, 1950.). A szegény kis. mosónő egyszerű jósága, sőt szentsége
hogy elhomályosítja a kényes nagyságát és a nagy tervű papot!?
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És végül az igazság keresése és képviselete. Hogy milyen gondosan kereste
az igazságot, azt megmutatják a Kutatás közben, az Olvasás közben és a Fordí-
tás közben című kötetek dolgozatai. Emberekkel való kapcsolataiban is hagyta
magát meggyőzni érvekkel és tényekkel. Prohászkát több szempontból, de hozzá
még irodalmi szempontból sem "bírta". 100 éves születési évfordulójára kért a
Vigilia cikket. Némi aggodalrnam volt, mert túl egyszerűre sikerült. Jó volt 
felelte -, többen megtértek tőle. Mikor elképedve néztem rá, az felelte: Például
én is. _

Hitt az igazság erejében és tisztító hatásában. Azt vallotta mint Teilhard:
Az igazságot ki kell mondani, mert az akkor már jelen van a világban és mun
kálkodik. Ezért vállalkozott a dialógusra mindenkivel, és egyháza zsinat utáni út
mutatását követve a párbeszéd kockázatát és kalandját képviselte. A azétágazó
irányzatokban kereste az összekötő igazságokat, és a párbeszédtárs igazság-ele
meibe öltöztetve szerette előadni a maga teljesnek tudott igazságát. Nem törődött

azzal, megértik-e, nem. Azt vallotta: addig kell hangoztatni az igazságot, míg
a végén elhiszik az remberek, ha közben látszatos eredmények nem is születnek.

Jézust követte ebben is, aki" így biztatta apostolait: "Semmi sincs elrejtve,
ami nyilvánosságra ne jutna, -sem enitkolva, ami ki ne tudódnék. Amit sötétben
mondtatok, elmondják majd fényes nappal, és amit szobában fülbe súgtatok. hir
detni fogják a háztetőről" (Lk 12,3). Hinni az igazság, sőt a kimondott igazság
erejében annyira jézusi, nem figyelmes hallgatók előtt, sőt a megnyílottság helyett
bezárkózottak előtt is hangoztatni kell. "Ha pedig betértek egy városba és ott
nem fogadnak be .titeket, menjetek ki az utcára és mondjátok: Még a port is
lerázzuk rátok, .. , de tudjátok meg: Közel van az Isten országa" (Lk 10,11) -
mondja az Úr tanítványainak. .

A katolikus ember nem problémamentes ember. Rónaynak is bizonyára vol
tak problémái egyéni életében is, a közösségben is. Jézus szava szerint mag az
ember, búzaszem, amit el kell vetni, gyökeret ereszt, szárat hajt, majd kalászt,
míg kiérlelődik az érett, a teljes búzaszem. A gyökerekkel földbe kapaszkodik, a
szárral kiemelkedik, a kalászlevelek védik és kifejlésre segítik· a búzát. Ettől a
tarló nem lesz értékessé, sem a szalma, sem a pelyva. Ezeket nem gyűjtjük csű

rökbe, az örökkévalóság csűrjeibe sem. De kár volna akár a gyökerekkel, akár
a szalmával-pelyvával a búzaszemet összetéveszteni.

Rónay katolicizmusa nyitottságával, egyszerűség-eszményével, és az igazság
szolgálatával teljesedik az evangélium búzájává,

-RÓNAY GYÖRGY ÖNVALLOMÁ-5A
1968-ban a Magyar Rádió irodalmi osztálya ar

ra kért fel, hogy a Kortársaink címü sorozat
számára negyvenperces műsort ál1ftsak össze
Rónay György műveíből. Rónay György önval
lomása ehhez a müsorhoz készült és ő maga
olvasta fel bevezetöként, illetve összekötőszö

vegként a rádióban. Ai író szövege a birtokom
ban levő eredeti gépirat alapján kerül közlés
re.

Vargba Kálmán

Az írónak nemegyszer fölteszik a kérdést: hogyan kezdte? mikor kezdte?
mível kezdte? miért kezdte? De válaszolni rá nem olyan könnyű, mint a kérde
zők gondolják. A kezdet, indokaival együtt, többnyire "az idők homályába vész".

öt vagy hatéves koromban fedeztem föl, hogy a szavakat bizonyos rendbe
szedve,és a rendbeszedett szavakat összecsendítve verset lehet írni. Nem sokkal
később már rávetettern magam az elbeszélő prózára: .anekdotikus falusi történe
teket írtam Gárdonyi modorában. Következett az esszé: gimnazista voltam már,
talán másodikos vagy harmadikos, amikor házi használatra -tanulmányt kezdtem


