
Lukács László

Kopár úton Isten hegyére

Régen elmúlt az az idff, amikor életkorom, a szokásrend és a reám rakott feladatok
halmaza felnőtté nyilvánított. Az ítélet jogerős: véleményt kell formálni, döntéseket kell
hozni, állást kell foglalni, felelősen és önállóan - akár tetszik, akár nem. Mégis: kisfiú
szeretnék lenni mais, visszavágyom agyermekkorba, amikor mások: engem szerető, okos
felnőttek irányították az életemet. Életem lassan elmúlófélben van, s fogyatkozóban van
nakkörülöttem azok, akikre felnézhetek, akiktől tanácsot kérhetek, akiknek szavára érde
mes hilllgatni, mert véleményük mindig józan és tárgyilagos, mert a kusza és homályos
helyzetekben is képesek tisztán látni. Életem végéig fájdJllmas hiány marad számomra Sík
sándor - aki harminc évehal: meg -, és Rónay György, aki most lenne nyolcvan éoes.

Rónay György biztos fogódzópont, magasra tett mérce, ritkán felcsapó indulatai
ban is mindig higgadtan ítélő bölcs, a zűrzavaros eseményekben is irányt mutató
lelkiismeret volt saját nemzedékének s az utána járónak - nekem is.

Egyetemes irodalmi műveltséggel rendelkezett, ahogyan Babits Mihály, s ahogyan
századunkban már egyre kevesebben. "Utolsó bölény vagyok, egy kihaló faj egyik
utolsó példánya", vallotta egyszer élete vége tájt. Költő, regényíró, irodJllomtörténész
és kritikus - mindegyik a legmagasabb szinten. Szívesen (e mekkora hozzáértéssel!)
művelte az irodalom többféle ml1faját, belülről ismerte az irodalom különféle korsza
kait. A rokon lélek együttérzésével fordított különféle nyelvekről és különféle korsza
kokból, s hozta közel esszéiben is e műveket és korokat a magyar olvasóhoz.

A ml1veket nemcsak kívülről szemlélte, kritikus ítélettel, hanem belülről is, az író
sorstársegyüttérzésével, akár Kemény Zsigmondról írt vagyAdy Endréről akár saját
kortársairól. A megtiprott és megcsonkított magyar irodalomnak éveken át Rónay
György volt a kritikusa; hitét és benső függetlenségét nem adta fel abban a korban
sem, amikor egyesek elfogadták a rájuk kényszerített megalkuvást, mások pedig hig
gadt ítélőképességüket vagy életkedvüket veszítették el, vagy éppen a keresztény (el
lenség)szeretet parancsát felejtették el a megpróbáltatások idején.

A "teljes létezést" vaUotta magáénak - olyan korban, amelyben mintha mindent
elborítottak volna az emberi gonoszság végeláthiltatlan, oiharo« hullámai. E Teljes
Lét azonban a Názáreti alakjában öltött testet számára. S ahogy evangéliumbeli
Zakeus egész vagyonáról boldogan lemondott, hogy teljessé tehesse találkozását Jé
zussal, úgy ő is szinte gyermeki bizalommal bízotta Gondviselésben. igy vallott róla:
"Az én hitem tapasztaláson alapuló, nyílt ésszel való személyes döntés, személyisé
gem teljessége érdekében."

Hitét az egyházban élte. Abban a korban, amelyben RónayGyörgy élt, az egyházat
is megtiporta a diktatúra, s Ő, aki belülről látta az egyházat, bizonygyakran meg
szenvedte tagjainak emberi gyöngeségeit. Mégsem ingott meg hite az egyházban,
mégsem szün: meg hl1séges fiaként annak javán munkálkodni. Mindenekfölött álló
kötelességének érezte .minden adott történelmi helyzetben az egyház - olykor lát
hutatlan - növekedése mellettáUni, lenniés dolgozni. Azaz: renoválni, megújítani".

Életml1ve ránk maradt, s hiányos lenne nélküle a magyar irodalom, de töredéke
sebb a magyar egyház elmúlt fél évszázados története is. Elete azonban beteljesedett,
Krisztus mértéke szerint, hiszen annak során Zakeus-Rónay végképp befogadta Jé
zust,magává tette a Fiú lelkületét: nem maradt máskívánsága, csak az Atya akarata.
Hisszük, hogy születése után nyolcvan évvelmár az örökkévalóság időtlen, feltáma
dott ragyogásában él.
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