
"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.
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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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