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Befejezetlen megméretés
- Gondolatok Rónay György Naplójáról-

"Rónay György olyan időpontban távozott közülünk, amikor életműve már
kikerekedett és mindinkább átkerült az utolsó mérések mérlegeire, melyek majd
megmutatják, hogy mit vállal belőlük az utókor..."

Semmiféle jogcímem nincs vitatkozni Sőtér István idézett soraival, csupán
azt a reményemet szeretném itt kifejezni, hogy bár Rónay György életműve

már halálakor "kikerekedett" volt, ennek a kerek életműnek "utolsó mérései"
egyre sürgetőbbé lesznek. Mert amit "akkor" a'magyar irodalomtörténet nem
tehetett meg, "most" már - az igazságtétel elemi erővel felbuzgó áram
latainak idején - megtehetí.

S mert Rónay György kétkötetes Naplója nemcsak a költő és író Rónayt
mutatja be, hanem a magyar katolicizmus prófétalelkű ébresztőjét is abban a
korszakban, amikor a történelmi változások által kikényszerített társadalmi
átalakulások és a II. Vatikáni zsinat irányelvei - együttesen - döntő önvizs
gálatra, egzisztenciájának megújítására késztették a magyarországi katolikus
egyházat: nekünk is részünk van ebben a tartozásban!

Sőtér István igen világosan erre is utal abban az írásában, melyet fentebb
idéztem, amikor ezt mondja: "A fasizmus idején Rónay György katolikus
szemlélete tudatos és programszerű védekezés volt a lélekmérgezés, az em
bertelenség térhódítása ellen. Később, az új társadalom felépítése során Ró
nay György és a hozzá hasonló gondolkodók olyasvalamit képviseltek, ami
nek már az építkezés kezdetén hasznát lehetett és kellett volna venni, hisz
azok az embertársaink, akiknek hitét Rónay György költészete fejezte ki, egy
emberséges világ felépítésében nélkülözhetetlen munkatársak. És mindaz,
amit Rónay György hagyományként és korszerű tájékozódásként nemzeti és
emberségi értékként őrzött és képviselt, nélkülözhetetlen eleme annak a kul
túrának, melyet az új társadalomnak ki kell alakítania."

Igaz, hogy Sőtér ezeket a sorokat még a "rendszerváltozás" előtt írta le,
de időszerűsége napjainkban nemcsak hogy semmit sem halványodott, ha
nem inkább hangsúlyosabbá vált!

Valahányszor kezembe veszem Rónay Naplóját, mindig mellbevág a borí
tólap főcíme: "Rónay György rnűvei". Már e főcím miatt is joggal reméltük
akkor, hogy a Napló két kötete csak bevezető, alapozó mű az egész "életmű"

-legalábbis kűlönbözőválogatások keretében történő - újrakiadásához. (A
mai könyvpiac roskadozó asztalairól menyire hiányzik - például - a Ke
resztút című regény, de hiányzik "összes" költeményeinek egy válogatás-kö
tete is. Katolikus könyvkiadóinknak sem jutott még eszébe Rónay vallásos
verseinek gyűjteményes kiadása - ebbe a körbe tartozó műfordításaival

együtt - holott ezeknek a nagyobb hányada odakívánkozik "a mai ember
imádságos könyvébe"!)
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Talán azt sem haszontalan itt felvetni, hogy az ifjúsági pasztorációban te
vékenykedő papságunk, a különböző lelkiségi mozgalmakban, a hitoktató
képzésben, a most kibontakozó katolikus iskolák és nevelőintézetek oktatói
és nevelői karának felkészítésében mennyi gyakorlati hasznát vennénk a ka
tolikus életszemléletet formáló esszéinek és tanulmányainak. (Ezeknek is
csak egy válogatása jelent meg az Ecclesia kiadásában Hit és humanizmus
címmel.) Nem is beszélve a Naplóban rejtőző, vallomásértékű jegyzetekről,

amelyekből összeállhatna egy "Rónay-breviárium" azok számára, akik úgy
szeretnék sínre tenni életüket és munkásságukat, ahogyan Naplójában (1952.
okt.3.) Rónay imádságos szavakkal a katolikus hívő "alapállásáról" így vall:

,,-Istenem, adj erőt a munkához. Pár nap és belépek negyvenedik eszten
dőmbe. Ezek az ember java évei; add, hogya kedvezőtlenkörülmények kö
zött is jól, eredményesen tudjam fölhasználni őket. Add, hogy úgy tudjam
végezni munkámat, hogy azzal, hogy dolgozom, tudatosan és tőlem telhető

en Téged szolgáljalak. Nem vitatkozások és viaskodások, hanem az alkotás
által. S add, hogy a munka ne tegyen idegessé s ne fogyatkoztassa meg
bennem a szeretetet azok iránt, akiket különösen szeretek, s egyáltalán em
bertársaim iránt. Add, hogya munka egyben a türelem, szelídség és ön
fegyelem iskolája legyen számomra. Add végül, hogy bármekkora tudásra
tegyek is szert, s bármilyen jó művet alkossak is, sose essem az elbizakodott
ság, az önhittség és a kevélység bűnébe; sose feledkezzem meg róla, hogy
minden erőmet és képességemet Tőled kaptam s egyedül Neked köszönhe
tem; s add, hogy Téged mindig bizalommal, őszintén, egyszerű s gyermeki
szeretettel szeresselek."

Merészség volna arra vállalkozni, hogy néhány kéziratlapon valaki bemu
tatja Rónay György Naplóját, mint valami tükörképét egy író életének és te
vékenységének, emberi alkatának. Ehhez valamiféle kristálygömb kellene,
mely képes lenne egyszerre felragyogtatni költői és írói alkotásainak nemcsak
külső öltözetét, hanem ezeknek forrását és a forrás alatti mélyrétegeket is.
Ugyanakkor vallásos alkatának, személyiségének, a katolikus költő és publi
cista prófétai küldetésének építkezését is.

Talán elhamarkodottan mondom "építkezésnek" Rónay prófétikus külde
tésének folyamatát, holott inkább ahhoz a nagyon is kemény, fáradságos és
belső vívódásokkal járó küzdelemhez rnérhető ez, melyet az erdők mélyén,
sziklák törmelékei közül feltörő forrásvíz tesz meg, amíg elér a "nagy és
szent Óceánig"! 6 nem úgy találkozott a katolikus hittel, vallásossággal,
Krisztussal, ahogyan a legtöbbünk: beleszületve egy buzgó katolikus család
ba, ahol minden Istenről beszélt. Nem örökölte, hanem megszerezte - még
hozzá mennyi keserves tapasztalat és eltaszító élmény árán. Mily hosszú út
vezetett - nem kis mértékben a francia katolikus irodalom érintésein keresz
tül is - ahhoz a felismeréshez, hogya kereszténnyé válás elválaszthatatlan
az emberré válástól, s hogy ez korántsem hatalmas hősi tettekben vagy a
megvilágosodás és megtérés csodás pillanataiban megy végbe legtöbbünk
ben, hanem a megváltás mindennapi kis útjain.

"Elképesztő, milyen kevéssé tudunk uralkodni szenvedélyeinken. S még
elképesztőbb, milyen gyönge, milyen könnyen enged az értelem az idegek
kívánságainak, a beidegzett mozdulatok gépiességének, a megszokásnak.
Bármely pillanatban hajlandó az ember kompromisszumot kötni, vagy egy
magával kötött megállapodást fölrugni egy megszokás vagy egy belérögzö-
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dött szenvedély kedvéért, még akkor i?" ha tudja, hogy aminek enged, az
egészségét rombolja, az életére megy. Onmagunkkal lépünk cinkosságra a .
saját javunk, önmagunk ellen. A nagy lemondások, úgy látszik, könnyebbek
a kicsinyeknél; s a kis megszokásoknak engedve adjuk fel azt a terepet, ahon
nét tán sikerrel védekezhetnénk a nagy kísértések ellen." (Napló 1949.május 4.)

Reisinger János, a Napló sajtó alá rendezője azt írja kitűnő előszavában

erről a feljegyzésről: "Megvallom, mélyebb gondolatokat nem találtam ennél
Rónay György egész életművében."Nem vitatkoznék Reisinger Jánossal, in
kább azt mondanám: ehhez hasonlóan "mély" - és a keresztény hívő lelki
életének formálásában nélkülözhetetlen gondolatok és vallomások lépten
I}yomon úgy ragyognak ki a Naplóban, mint felhők hasadékán át a napsugár.
Erdemes volna ezeket a gondolatokat egy értelmes elrendezésben egybegyűj

teni, hogy az emberi lét mélységei másoknak is úgy nyíljanak meg, mint neki:
az ember nem a politikának, a társadalomnak, másoknak van kiszolgáltatva,
hanem mindenekelőttönmagának. És erre nincs más orvosság, mint a meg
váltottság, az istengyermekség állandó tudatában élni. "Ez feltölti árammal
a kimerülő telepet!" (Napló 1949. április 14.)

Természetesen egy ilyen válogatásból nem maradhatnának ki azok a 
sokszor élesen kritikus megjegyzések sem, melyeket Rónay az egyházról 
az evilági, földi arculattal is rendelkező intézményről -leírt, de mindig azzal
a belső indítékkal, hogy "nem Rád, hanem Erted" haragszom. Ezekre is rá
illik a mai időszerűség címkéje. Hallgassuk csak: "Ha az Egyház hivatása
sikeres teljesítéséhez az állam irányításában is részt vesz vagy hivatalos álla
mi hatalomfélét kívánna magának, politikai hatalmat követelne, s ezt úgy
tekintené, mint sikerének nélkülözhetetlen eszközét és föltételét: ez annyi
volna, mint nyíltan és félreérthetetlenül bevallania, hogy nem hisz és nem
bízik a kegyelemben és a gondviselésben." (Napló 1950. március 13.)

Nem tudom megállni egy személyes vallomás nélkül. Naplójában 1946.
június 5-ről ez a feljegyzés áll. (Verse is van róla:) "Eltemettük akistestvért.
Hideg, szeles idő volt..." Ott álltam a Moszkva téren, villamosra várva. Lát
tam, amint felszállt az 59-es villamosra. Kegyetlenül édes terhét vitte a far
kasréti temetőbe: halva született gyermekét. Ma is magam előtt látom s ma
sem mondhatok mást, mint amit akkor magamban elsuttogtam: Istenem, mi
kor leszek én ilyen keresztény! És hányszor volt még azután is hasonló él
ményem a vele való együttlétekben. Baráti kezének szorítását érzem, vala
hányszor imádkozva mondom el egyik versének sorait:

Telekre nyár, őszök jöttek nyarakra,
míg vén lettem, s leszek naponta vénebb.
Most küszöbödön fekszem, mint a vén eb,
melya macskát se jó, hogy megugassa.
Órizze most már őrizőjét a Gazda.
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