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Van egy kis írása a Jegyzetlapok második kötetének. A legszebb és legszemé

lyesebb darabja az egész könyvnek. A Kertről, amelyet névtelen szorgalommal
művel valaki. Valaki, akinek nem az a fontos, hogy őróla tudjanak, hanem,
hogy a virágait lássák.

A Kertész eltűnt szemhatárunkról, de kertje tovább virágzik. Miről vallanak
ezek a virágok?

ltónay György ars poeticája is lehetne "A költészet tárgyai" című kis verse:

En forradalmat! - En szerelmet! - Engem
a gond milliók sorsáért emészt!
- En az Eszmét vállalom énekemben!
- En meg már csak a. teljes létezést.

Nem vállalkozhat ennél többre az ember: a teljes létezést vállalta, ilyen
egyszerűen és eltökélten, minden nagybetű és felkiáltójel nélkül. Sík Sándor
"nagy realizmusnak" nevezte ezt az írói felfogást, Babits Mihály pedig "katoli
kusnak, azaz egyetemesnek". Rónay György a valóság iránti föltétlen hűséggel

és katolikus hittel vállalta a teljes létezést, művészetében éppúgy, mint életében.
Hogy mennyire sikerült megvalósítania célját és milyen tökéletes művet al

kotott - azt majd a kritika és az irodalomtörténet dönti el. Most csupán teo
lógiai tárgyú írásait vesszük szemügyre. miről tanúskodnak ezek az írások?

Éveken át foglalkoztatta Teilhard de Chardin gondolatvilága: ő fedezte föl
számunkra, és ő ültette bele fölismeréseit a Zsinat időszakának magyar keresz
ténységébe. Teilhard legfontosabb és legmaradandóbb állításának azt tartotta, hogy
a világ: közös működési területe Istennek és az embernek. A mindenség "isteni
'miliő": Isten kegyelme működík, az Ő szándéka valósul meg benne az ember
közreműködésével.

Ezen a fölismerésen alapult hite és hitéből fakadó emberi magatartása. A
világot és az embert átjárja Isten jelenléte: "Mindenütt láthatatlan. Mindenben
látható".

Minden költői műnek megvannak azok a visszatérő képei, kulcsszavai, ame
lyek jellemzőek alkotójuknak nemcsak kifejezésmódjára, hanem egész életszem
léletére is. Rónay Györgynek egyik leggyakrabban visszatérő költői képe a tenger.
"Ezek vagyunk: két tenger közt az Atmenet hullámai." Olcsó ötlet volna a ten
ger végtelenjét egyszerűen Isten végtelenjével azonosítani: a szimbólum míndig
élőbb, több jelentésű, mint prózába, fogalmakba fogható megfelelője. A tengert
sokszínű szürrealista képnek is értelmezhetjük a tenger-versek hosszú (Odysseustól
Szerápíoníg fölívelő) sorozatában. Ez a Tenger valóban végtelen, a Túlsó Part
valóban titokba burkolózik, mégis élet-halál kérdése számunkra: tengerre száll
hátunk-e, elindulhatunk és elérhetünk-e a Túlsó Partra. A költő "a tengerparton
él örökös rakodásban és harangzúgásban", "bízik a benti mormolásban", és
ismeri a "tengertelen népek bánatát". Tudja, hogy nincs nagyobb küzdelem, mint
amelyik a végtelenért folyik: "sehol semmi, csak ez a küzdelem, ez a föl-Iehány
kol ódás, meg a láthatatlan part bizonyossága". - Ez a Tenger aztán egészen
konkrét értelmezést kap a "Zakeus a fügefán" elmélkedéseiben: a végtelen ten
gerén hajóra szállt Jézus az apostolokkal, és meghagyta: "szálljanak bárkába és
menjenek a túlsó partra". S aki egyszer beszállt az ő bárkájába, az megtapasz
talta a bárkába beszálló Jézus csodáját is: "ha egyszer fölvesszük, a bárka nyom
ban partot ér, éppen ott, ahová tartunk. Mert ott van a Part, ahol O van. És
mindig ott érünk partot, ahol Öhozzá érünk."

Isten azonban nemcsak láthatatlanul van jelen köztünk. Krísztusban emberré
lett, és hétköznapi események köntösében, általunk is használt mozdulatokkal és
jelekkel "szembejön velünk az úton". Köztünk élt, ölébe vette gyermekeinket,
meggyógyította betegeinket, betért házainkba. S ami megtörtént Jézus kortársai
val, az bármelyikünkkel, bármikor megtörténhet. Az "emberi közeg" azonos
mindíg és mindenhol. Nekünk is megvannak a hegyeink és a- völgyeink, a bör
tönünk, amelyikbe magunkat zártuk, a lélekvesztőnk, sarkában a saját viharunk
kal. A mi útjainkon is ott állnak a vakok, a leprások és a tülekedők, köztünk
is ott [árnak a Magdolnák, Zakeusok, aLázárok . és a szamaritánusok.

188



Az evangéliumok Krisztusa elválaszthatatlan társa lett Rónay György életé
nek. Megszámlálhatatlanul sok könyvet írtak Jézusról. A biblikusok tudós köny
vei mellé sorakoznak a hivő elmélkedések, mínt Romano Guardini könyve, meg
az írói megközelítések, mint Mauriac vagy Papini Jézus-életrajza. Rónay György
nem írásművészetét csillogtatva írt Jézusról, hanem egyszerűen odasorakozott kö
vetői' közé. "Elgondolkozik, s alászáll a jelenet és a szavak mélységébe", "Qtt
voltam én is tanúid között": nem a tudós teológus vizsgálódásai- ezek, nem is
Isten mélységeít kutató misztikus elmélkedések. Egyszerűen és emberien, élő

valóságában találkozott vele az úton, elébe ment, hogy lássa őt, mint Zakeus,
rányílt a szeme, mínt a vaknak, vele vitte a keresztjét, mínt a Cirénei. Az
evangéliumról szóló könyvének (Zakeus a fügefán, 1971.) nyelvezete sem a szak
teológráé vagy akár a jámbor vallási könyveké: egyszerű, konkrét és életközeli,
pontos és határozott. Szavai nyomán föltárul egész emberi világunk, benne az
isteni világ távlataival. "Együtt a hit és a haszonlesés, a szeretet és az áskálódás,
az áhítat és a fondorkodás, az őszinteség és az álnokság, a lemondás és a bírvágy,
elkeveredve ebben a verejtékes és véres emberi masszában".

Ez a helyzet nem változik meg Krisztus feltámadása után, az Egyház életé
ben sem. Az Egyházban is egyszerre van jelen a változó ésa változatlan, "az
emberi massza" és az "isteni milíő". Az Egyházat - és az embert - az szolgálja
igazán, aki "egyszerű, gyermeki hittel" befogadja Krisztust. Fölismeri őt "a sze
retet közvetlen mozdulatairól", és egyengeti az ő útját, hogy minél tisztábban,
minél kevesebb fénytöréssel átvilágíthasson az emberi masszán. Rónay György
sohasem ,botránkozott vagy kontesztált, hanem az apostoloknak egyszerű, konkrét
és életközeli hűségével vállalta és szolgálta az Egyházat, írásaival és személyes
jelenlétével egyaránt.

Katolicizmusa egyesíti magában az örök és egyetemes evangéliumi hitet és
a XX. század második felének magyar keresztény gondolkodását. Eszintézisnek
négy sajátos vonása ötlik szemünkbe.

1. Szenvedélyesen hitt abban, hogy lehetséges, sőt szükségszerű "az emberi
értelem élményi színtézíse az életmeleg hittel". Az én hitem tapasztaláson ala
puló, nyílt ésszel való személyes döntés, személyiségern teljessége érdekében." Ha
Isten "mindenségünkben működik", akkor vallás és tudomány, hit és értelem nem
versenytársak vagy ellenséges nagyhatalmak, hanem egymást segítő társak. Ezért
érezte Rónay György magához közelállónak minden korok keresztény gondolko
dóit, akik közvetítő szerepet vállaltak koruk tudománycssága és a változatlan
evangélium között. Ezért tisztelte annyira Szent Tamást és Szent Anzelmet, ezért
rokonszenvezett Blondellel, Maritainnel és Mounier-vel, ezért terjesztette oly
szívesen Teilhard de Chardin világképét.

2. Hitéből természetesen következett "életet javalló, meleg emberséggel átjárt,
magában derűs, másokért áldozatkész" keresztény humanizmusa, amely "humanitása
minőségével tanúskodik Isten szeretetéről".

A szeretet az ő számára is nemcsak Krisztus legfőbb parancsa, .hanem egyet
len lehetséges emberi (és isteni) életközeget "A mások nem a Pokol. A mások
az Irgalom." Akinek "szívében kinőtt Krisztus irgalma", az egyszerűen és ter
mészetesen, önmagáról és saját jóságáról elfeledkezve teszi a jót, szolgálja a
többieket, és megosztja másokkal mindenét.

3. "Isten szeretete beletestesült a történelembe". A szeretet számára nem
csak erkölcsi feladat, hanem társadalmi program is. A szeretetet "társadalmilag
szervezett formában kell megélniük a keresztényeknek". Ez pedig azt jelenti, hogy
az evangélium szellemét a mindenkori társadalom közéletében is képviselni kell,
nem a hatalom megszerzésének hódító szándékával. hanern a történelemben, tehát

. társadalomban élő ember szolgálatában. A "politikusan keresztény ember" meg
győződése ez: "Jobb-e vagy bal? Ha a társadalmi haladás a bal, akkor habozás
nélkül bal. Ha a mindenkori megújulás bal és a mindenkori megkérgesedés jobb:
akkor habozás nélkül baL.. Ha az erőszak sóvárgása jobb és a meggyőződés

és türelem bal, akkor habozás nélkül bal. Bal? Talán szerencsésebben is mond
hatnánk: Suhard bíboros értelmében míndig, minden adott történelmi helyzet
ben az egyház - olykor láthatatlan - növekedése mellett állni, lenni és dolgoz
ni. Azaz renoválni, megújítaní."

4. A magyar irodalom történetében nem ritka, hogy egy író anélkül, hogy
belépne a politikai vagy a közéleti tevékenység területére, egyszerű íróként is
jelentős szerepet játszik a nemzet életében, tudatának formálásában (mint Vö-
rösmarty, Ady, vagy napjainkban Illyés Gyula). .
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Rónay György is "egyszerű íróként" állt a magyar kereszténység szolgálatá
ban (és a magyar Egyház történetében kevesen akadtak, akik - minden egyházi
és világi hatalom vagy méltóság nélkül - annyit tettek volna érte, mint ő). A
II. Vatikáni Zsinat szellemében világi, laikus hivő, kívül állt intézményeken és
hivatalos körökön, szervezeteken és mozgalmakon - de mindvégíg felelős és el
kötelezett tagja volt Egyházának. Hogy némi gyanakvással és iróniával szemlélt
minden intézményt és hatalmat, azt a Zakeus elmélkedései, de versei is elárul
ják. Nem mintha eleve rossznak tartott volna minden szervezetet és hatalmat,
hanem mert oly kőnnyű visszaélni a törvénnyel és a hatalommal, oly könnyen
"üggyé" fokozódik lé Krisztus személye is. "Szervezetek működnek Isten nevében,
mozgalmak Isten ügyéért. Az ügyért. Az ügy mögött, valahol a háttérbe hú
zódva, vagy tessékelve talán, ott az Isten Szervezet nélkül, mozgalorn nélkül.
Csöndben. Egy piros sebbel a mellén. Hallgat és vár."

így képviselte a kereszténységet az Egyházon belül és kívül. Hogyan élte
meg a hitét? Szemérmesen takart belső világa lírai verseiben tárul elénk. Ezek
ből tapogathatjuk ki hitének történetét is.

"A szabadság iszonyú szélzúgásában élt" fiatalságától fogva. "Mindig ma
gányban élt és soha nem volt magányos." Mélyeíben ott morajlott a Tenger
"léten túli hullámverésével". "Kergette azt, ami elvont, a mindenség szép mér
tanát s mágikus titkait". De már ekkor sem, ezt sem önmagáért tette, nem ma
gáért a szépért, hanem az emberért, hogy a művészet szépségét szembeállíthassa
azzal a szennyel és szeméttel, amely közben elöntötte az életet. A háború iszo
nvatában, a világ pusztulásának láttán, kifosztottságában Istennel is tusakodni
kezd, magyarázátot és segítséget várna tőle. "Ha Isten fia vagy, változtasd a
köveket kenyerekké!"

Ebben a viaskodásban érlelődött meg hite és embersége, elérve "a keresztre
feszíttetés küszöbéíg", "Nem hiszed, amit föl nem érsz eszeddel" - vallotta ko
rábban. "Nem tagadod meg, ami láthatatlan, / de látni és érteni akarod. / Kövek
között állsz,' / és lassan közelednek. I Mégsem engedsz rebbenő ídegednek, / és
nyitott szemmel vizsgálod, amíg / megőrölnek. az Isten malmait." "Minden más
kiszámítható. A Törvény, a szabályok, a munka: ez mind kiszámítható. Csak a
találkozás nem: amikor szembejön a Szenvedő, vállán a kereszttel, ímbolyogva
a kereszt súlya alatt."

Önmagát vizsgáló verseiben rendszerinf saját magát szólította meg, vagy pedig
egyes szám első személyben elemezte élményeit. A kereszttel találkozás fordu
lata után az önmegszólító versekhez csatlakoztak az ima-versek, amelyek nem
valami képzelt második személyhez szóltak, hanem sorsunknak és a világnak
Urához, Istenhez fohászkodtak:

Épp csak annyi erőm maradt,
hogy házadig elvonszolódjam.

Atengedte magát- Isten malmainak, hogy azok - a krisztusi gabonaszemek örök
törvénye szerint - Isten tiszta buzájává őröljék. Krisztus példájából és saját
kifosztódásából tanulta meg az osztogatásnak, az irgalomnak és az alázatnak
szelíd örömét. "Nézz' végig testemen: csupa sebhely. Még sincs bennem harag
már, csak irgalom." "Kevélységem odalett éveimmel. Megszégyenültem. Megaláz
tattam. Megtörettem."

A megaláztatás élményei után öregkorában a betegség és az elmúlás fájdalma
őrölte tovább. Ezt azonban már a Miatyánk gyermeki megadásával fogadta el:
"Jól van. Hát legyen, 8hogy akarod."

Aki ennyire szabaddá lett, az eljutott a boldogsághoz:
"Ma már azt is tudom, hogy bármi is volt, és bárhogy is volt,
s akármit vettek el, minden hiánnyal
én lettem gazdagabb. Ma már azt is tudom, -hogy
boldog voltam. Boldog vagyok."
"Todo y nada: minden és semmi - láng és éjszaka izzóan kopár útja az

Isten hegyére vezet föl" - írja Keresztes Szent Jánosról. E "sötét éjszakában"
egyetlen lámpás világít: ,a hit. Keresztes Szerit János útja kopár tájakon, mere
deken vezet fölfelé. Talán kevésbé meredek ösvényeken, de ugyanerre a csúcsra
kell végül is fölkapaszkodnia mindenkinek. Mire fölér, elfogy minden, ami elvehető,

hogy mindent betöltsön Isten. Mire ránksötétül, életünk alkonyán, míndent elá
raszt az Ö fényessége. Ez az Isten felé tartó emberélet záró szakasza, az "Öregkor":

Egyre sötétebb az alagút.
De egyre fényesebbek a lámpák.
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