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A katolikus irodalom és sajtó második világháború utáni korszakának megha
tározó tehetségű,sokoldalú képviselőjevolt Rónay György. A harmincas évektől

kezdve folyamatosan jelentek meg verseskötetei és regényei; az iroda
lomtörténeti besorolás a Nyugat úgynevezett harmadik nemzedékében tartja
számon. Személyében a keresztény szellemiség egyik legmarkánsabb alakját
tisztelhetjük, szellemi jelenléte az újraéledő ország első pillanatától fogva a het
venes évek végéig töretlenül sugárzott olvasói és írótársai felé.

Rónay az irodalomnak minden ágát magas fokon, színvonalasan művelte

több évtizedes pályafutása során. Változatos anyagú, színes verseskönyvek,
átfogó műfordításkötetek,mély emberábrázolással és társadalomkritikával
jelentkező regények, árnyalt novellák, magvas esszék és tanulmányok egész
sora jelzi értékes munkásságát. Még a halála után napvilágot látott, posztu
musz kötetei is nagy hatással voltak és vannak az irodalom művelőire.Mint
literátor olyan proteuszi alkattal rendelkezett, amelyet nem lehetett az egy
szerű jellemzés kalodájába zárni; versei és prózai művei egyaránt a minden
irányba utat nyitó, dinamikus élet mozgását követték. Gondolkodása, szel
lemi világa egy sereg fiatal tollforgató számára példaértékűvolt; szerkesztő

ként számos olyan vitathatatlan értékű írót, publicistát is foglalkoztatott, akik
a kommunista rendszer elnyomó világában egy rövid cikk erejéig sem jelen
hettek meg. Bátorsága, elvi szilárdsága még életében legendássá vált; 'ugyan
akkor baráti szívvel és segítőkészséggel fordult nemcsak saját kortársai, ha
nem a fiatalabb generációk felé is.

Kritikusai és az irodalomtörténeti besorolások a széles ívű pályán belül is
a költöt és a lírai termést helyezik előtérbe. Lírai alkata és szemlélete kötetei
és a személyes találkozás alapján is ezt a véleményt erősítikmeg; éppen ezért
mindenfajta méltatásban meghatározó érvénnyel kell kiemelnünk a poéta
életművét, sajátos költői attitüdjét és világát.

Pályakezdő verseiben elégikus hangon vall az eltűnt tavaszról, a múló
ifjúságról; később nyugtalan képzelete egzotikus tájakra repíti, hogy aztán
rádöbbenjen: a költő az adott környezetbőlis a legmerészebb ívű szárnyalás
ra indulhat, ha kellő tehetséggel, önkontrollal méri föl a lélek és a szellem
végtelenbe nyíló pályáját. "Lelke huzalaival" már ekkor minden olyan jelzést
fölfog a világból, mely "hasznosítható" örök nyugtalanságot jelentő hivatásában.

A fölszított tüzű lírai pályakezdést - melyben egy keresztény apologéta
meggyőződéseés hite izzik - koncentráltabb mondanivalójú és összefogot
tabb alkotói korszakok követik. A fiatal költő saját tapasztalatai során döbben
rá az élet sűrű, nehezen kibogozható vonatkozásaira, észreveszi a lét görön
gyös útszakaszait, az írói pálya számos gyötrelmét.

Rónay György életében és költői fejlődésében egybeesnek a döntő jelentő

ségű dátumok: a második világháború befejezése és a romokból való fölocsú
dás. A költő a nemzet talpra állását minden erővel támogatja, ám a hamaro
san uralomra jutó, népet és hitet elnyomó bolsevista rendszert alapvetőert

elutasítja magától. Nem véletlen, hogy 1957-ig nem jelenhet meg önálló kö-
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tete az elkötelezetlen magyar és keresztény írónak; - a személyi kultusz
beszűkült világában nem is tehet mást, mint hogy ki nem adott írásaiban
egyfajta passzív rezisztenciát képvisel és fejez ki: egyrészt az elégikus hang
vételű, múltba forduló lírával, másrészt a természetben való menedékkeresés
spontán igényével.

A természet komoly, zárt egységet jelent Rónay költészetében; több, mint
érdekes színfolt az ember életében - kiteljesedett világ a maga légkörével,
szépségeivel és törvényeivel együtt.

A hatvanas évek közepétöl bizonyos felpuhulás észlelhető a diktatúrában.
Ez korántsem jelenti azt, hogy a katolikus szellemű író-szerkesztö ekkor bár
mit leírhat vagy közölhet a keresztény lapok (Vigilia; Új Ember) hasábjain,
hiszen hogyha Prohászka Ottokár, Klebelsberg Kúnó, Teleki Pál, Mindszenty
József vagy Mécs László neve fölbukkant volna valamely írásában, az Allami
Egyházügyi Hivatal azonnalletiltotta volna működését. Az engedmények
nem jelentettek mást, mint hogy az "apolitikus anyag" könnyebben juthatott
át a kommunista kultúrcsőszökszűrőberendezésein,mint Rákosiék idejében.

Így Rónay gyakrabban jelentkezhetett önálló kötetekkel, s ez végre meg
hozta a hírnevet, az ismertséget is számára az- olvasóközönség előtt. Ebből a
korszakból valók azok a férfias tónusú komoly versei, melyekben az ember
közelség, az igazi humánum és szolidaritás gondolata fogalmazódik meg
(Levél a Candide írójához; Szabó Lőrinc sírjára és Babits a betegágyon).

Ötvenedik életévén túljutva már többször földereng benne az öregség, az
elmúlás réme; szorongással figyel önnön teherbírásának határaira is, de min
dig sikerül valamit ellene szegeznie az embert leküzdeni próbáló erőknek, az
időnek. Ilyen nagy emberi élmény az utazás is, amely az érett költő kötetei
ben és belső világában egyaránt meghatározóvá válik. Párizs vagy a tenger
magával ragadó varázsa nem csupán hangulati színfoltokkal, hanem sokkal
inkább erős gondolati töltéssel elevenedik meg költészetében. És egyre több
helyet kap a hazai oázis: a szárszói kert, mely több szintézist adó verset kever
ki az időskori líra színes palettáján. Ezek a beérett, filozofikus erezetű költe
mények a lélek belső érzéseinek genezisét írják meg, s az impressziókon túl
mutató emberi világról vallanak meggyőzően.

Az időskori líra egyre több szállal kötődik a keresztény hithez és világné
zethez; középpontban "a világra sugárzó szeretet" áll. Rónay, aki a gödöllői

premontrei gimnáziumban kapta meg a keresztény eszmék és kultúra első

jelentős impulzusát, utolsó köteteiben maga is "nevelőjévé" válik a fiatal,
keresztény szellemű íróknak, költőknek. Nem didaktikusan hat ezekkel a
versekkel, s nem is az istenhit sima, zökkenőmentes útjait járatja be tanítvá
nyaival, követőivel, hanem azt a rögös és gyakran botlásokkal. megtorpaná
sokkal is járó, nehéz ösvényeket, melyeken az apostolok is jártak.

Ez az ízig-vérig kiművelt és keresztény szellemiségű költő utolsó soraival
is szíven ütő testamentumot hagy ránk. "Minden a kertből indul..." - szól
hozzánk posztumusz üzenetével a fájdalmakon is túljutott költő. A kertet 
amely nem más, mint emberi létünk és munkálkodásunk fontos színtere 
szervesen bele kell kapcsolnunk emberi és alkotói körünk világába. Az utolsó
versekből az ősz életre tanító, kiérlelt korszaka integet felénk; mélyebbé és
gazdagabbá válik az egész világ, ha merítünk belőle.

Rónay Györgyöt nem véletlenül sorolják előkelő helyre a század nagy ha
zai műfordítói gárdájában: műfordításai francia, német és olasz nyelvből a
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legmagasabb szintet jelentik ebben a műfajban. Katolikus szellemiségünk je
lentős gazdagodását segítette elő azáltal, hogy rendszeres és színvonalas
tolmácsolója volt a világhírű francia költőnek, Paul Claudelnek. A reneszánsz
kort felölelőkötete pedig széles körben bizonyítja azt, hogy a hajdani korszak
lírikusai mennyi művészi és emberi értéket hagyományoztak az utókorra.

A prózai életmű nem kevésbé színes és összetett, mint a versek világa.
Amíg a korai, 1945 előtti prózai írások a művészi önkifejezés nehéz csatáját
vívják, érett korszakában merész ívű családregények születnek meg tollából:
A nábob halála és a Képek és képzelgések. A mauriaci világot megcsillantó regé
nyekben az író családi múltjának, összefüggéseinek kritikus tablóját alkotja
meg, ugyanakkor komoly (s nem szocialista irányú) társadalomkritikai éllel
mutatja be a két világháború közötti magyar életet. Az Esti gyors című regé
nyében a bún és bűnhődés jelenkori problematikája villan föl egy háborús
esemény nyomon kísérésével és utóéletével. A posztumusz kötetként megje
lent A párduc és a gödölye már a rendszerváltás csíráit hordozza magában;
kényes politikai és világnézeti kérdések fogalmazódnak meg finom elmeéllel,
morális érzékenységgel. Valójában a törvénysértések kora, az ötvenes évek
lebéklyózó világa elevenedik meg itt a szépíró változatos eszközeivel.

Novelláinak legfőbb mozgatóereje a gyakran megcsalt és kijátszott, ám
olykor sok-sok nehézséggel s akadállyal megbirkózó humánum. Az ember bol
dogsága cÍIDű kötetben föllelhetőegyik elbeszélés (Harmat utca 8) - műfajilag

kisregénynek is nevezhető - a régi város, a hajdani Pest összeomlását, pusz
tulását, majd újraéledését villantja föl lapidáris sorokban, formai téren a szi
multán ábrázolás ritka bravúrjával. A későbbi novellákra fanyarabb és medi
tatívabb hangvétel jellemző.

Rónay György életművéneka lírával egyenértékű, helyenként még maga
sabb lobogással égő műfaja: az esszé, a tanulmány és a kritika. Közvetlenül
a második világháború után lát napvilágot kritikai-irodalomtörténeti remek
lése, A regény és az élet, mely számos fiatal pályatársra komoly hatást gyako
rolt. Sajnos, a kommunista térnyerés kulturális életünkben hamar kiiktatja a
forgalomból ezt a művet; egy időben a közkönyvtárakban is tiltották a köl
csönzését. A következő, rendkívül jelentős irodalomtörténeti munka, a Petőfi

és Ady között több, mint tíz évvel később, 1958-ban jelent meg. Rónay a saját
bevallása szerint nem is irodalomtörténetet ír, hanem az "irodalom életrajzát"
próbálja megteremteni kivételes anyagismerettel és koncepeionális erővel. Ez
a kötet a kor magyar valóságát fejezi ki, s abban az ihletett pillanatban fordul
az írókhoz és műveikhez, amikor azok "nekiülnek alkotásaiknak", és minden
rezdülésük, megnyilvánulásuk észlelhető az irodalomkritikus számára. Tár
gyi szempontból Rónay ebben a kötetben a 19. század második felének ma
gyar literatúráját térképezi föl személyes ihletettséggel, ízlésén és műveltsé

gén szűrve át az irodalom különféle szerzőit, művészi iránykeresését és fon
tosabb műveit.

A könyv kritikai visszhangja a kommunista ideológia "bűvöletében" eleve
nem lehet kedvező: bizonyos rész-értékek elismerésén túl kifejezetten elmarasz
taló. A hivatalos ítészek erősen hiányolják a "szocialista szemlélet" jelenlétét, s
a művet az "átkos" szellemtörténeti irányzathoz kapcsolódónak minősítik.

A soron következő esszék és tanulmányok már viszonylag zök
kenőmentesen jutnak át az ellenőrző szűrőn, és Rónay ezekben az írásaiban
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rendkívül sokat tehet a keresztény világnézet és felfogás elmélyítéséért, gaz
dagabbá tételéért.

A közéleti szereplés és a szerkesztő kiemelkedő munkássága méltán telje
síti ki a már felvázolt portrét. Rónay György emberi életútja mindenben mél
tó és összhangban lévő a literátor széles körű, értékes pályájával. Az emberi
jellem nemes példája az, ami a hívő keresztény író 1945 utáni életéből felénk
sugárzik. A nehézségek, a kor súlyos ballasztjai sohasem süllyeszthették le
ezt a bátor, intranzingens embert, legföljebb a személyes érvényesülés és kar
rier - amelyre különben sem törekszik - lehetőségét hiúsították meg.

Rónay korábban a Révai Testvérek Irodalmi Intézetének lektoraként mű
ködött - ez az állása az államosítás következtében megszűnt. Tüskés TIbor
utal rá, hogy a megalakuló írószövetségbe nem veszik föl, cikkeit számos
helyen nem közlik, s így voltaképpen 1947 után kiszorul az irodalom áram
köréből. Hogy ez teljesen mégsem érvényesül, azt a katolikus sajtóban foly
tatott tevékenysége és helytalálása akadályozta meg. Az 1945 augusztusában
meginduló katolikus hetilap, az Uj Ember kezdettől főmunkatárskéntalkal
mazza a már jónevű, fiatal írót. Az 1946 decemberében újrainduló Vigilia
folyóirat pedig, amelyet Sík Sándor neve fémjelez, ugyancsak igényt tart
hasznos munkájára: szerzőként és szerkesztőként műkődik, ha neve nincs is
feltüntetve a lap impresszumán. Mindkét orgánum hasábjain széles körű iro
dalmi és publicisztikai munkásságot folytat; a magyar és a világirodalom
köréből. a közélet számos kérdését felölelő témakörből igényes és figyelmet
keltő tanulmányokat, cikkeket ad közre.

Keresztény szellemiségét, múveltségét nem tudja nélkülözni a Baranko
vics-féle Demokrata Néppárt sem. A háború utáni második hazai választáso
kon indul e párt színeiben, és annak sikeres szereplése során Eckhardt Sán
dor, Bálint Sándor és Mihelics Vid társaságában parlamenti képviselője lesz
1949-ig, a Demokrata Néppárt megszüntetéséig. A kommunista elnyomás
1949 utáni fokozódása következtében kénytelen fölhasználni tanári diplomá
ját (bölcsészdoktorátust 1949-ben tesz a szegedi egyetemen) - a piaristák
pesti gimnáziumában lesz óraadó tanár. Mivel az egyházi iskolák redukciója
után is megmarad nyolc iskola, köztük a pesti piarista gimnázium, Rónay itt
vészelheti át a személyi kultusz legsötétebb éveit.

Ezalatt a mindenes szerkesztő fontos szerepét tölti be a Vigiliánál, ahonnan
politikai okok miatt részben vissza kell vonulnia még Sík Sándor életében,
csak Az olvasó naplója című irodalmi rovatát tarthatja meg.

1969-tőI1978-ban bekövetkező haláláig a Vigilia főszerkeszfői posztját tölti
be, sokat publikál a testvérlapban, az Uj Emberben, és az úgynevezett állami
lapok, folyóiratok is örömmel közlik írásait. Magánemberi és irodalmi tekin
télyével ezekben az években érkezik a csúcsra.

Tehetségének, írói, szerkesztői és keresztény közéleti rangjának igazi elis
merése azonban csak egy jó évtizeddel később, a bolsevista rendszer össze
omlása után válhat nyilvánvalóvá s minden részletében föltárhatóvá. Szemé
lye kohéziós erőt jelent a katolikus szellemi életben. Itthon és az ország ha
tárain túl aratott sikerei: francia, német és lengyel méltatások, kitüntetések
valós dekórumai gazdag szellemi életének. 1989 után Balatonszárszón és
gyermekkorának színhelyén, Kakucson utcát neveztek el róla. A tárgyilagos
értékelés minden tekintetben a hazai szellemi élet kivételes képviselői között
tarthatja számon.
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