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Amikor e sorokat leírtuk lapunk
májusi száma a végső formába ön tés
re várt már a nyomdában. Mégis meg
kellett állítanunk a szorgalmas
nyomdászkezeket. Egy olyan szomorú
hír szakította félbe az ő munkájukat
és a mienket is, amely mellett már
most sem mehetünk él szótlanul, még
ha k evés és dadogó .is az a néhány
szó, amelyet most papírra v eth etünk.

Nehezen mozdul meg a toll , az
írógép, amikor a torkot a sírás foj
toga tja. Hirtelen, ha nem is teljesen
váratlanul eltávozott közülünk a jó

barát, a kedves kolléga, a szeretett és tisztelt főszerkesztő, Rónay György.
Hirtelen jött ez a távozás, hiszen a húsvét előtti napokban még a

szokásos kedélyességgel jó ünnepet kívánva egymásnak búcsúztunk azzal,
hogya közbeeső ünnepek miatt legközelebb április lO-én tartjuk meg
a szokásos hétfői értekezletet. Ezen a napon azonban Rónay György már
k ét napja halott volt. Váratlan ugyanakkor azért nem volt ez a tragédia,
-mert m i, akik állandóan együtt dolgoztunk vele, hosszú évek óta láttuk
aggódva, mennyire nem egészséges fizikailag . ts csak annál elképesztőbb,

szinte a csodával határos volt ennek. a törékeny testnek szellemi munka
bírása . Vasegészségű embernek is túl sok lett v olna az, amit az utóbbi .
években alkotásban, teremtő munkában teljesített. Mintha versenyt fu
tott volna az idővel, mintha érezte volna, hogy megtört, agyonhajszolt, de
11lÍnden és mindenki iránt érzékeny szíve egyszer mégiscsak fölmondja a
szolgálatot. '

Nem volt véletlen a fölsorolás, hogy elsőnek az eltávozott jó barátot
gyá szoljuk benne. Hisien jó barát volt elsősorban, olyikunk számára közel
négy évtizede, és ő is ezt a baráti, már-már testvéri viszonyt tartotta a
legfontosabbnak a .vigilia kis szellemi műhelyében. ts e bből már természe
tesen következik, hogy kedves és példaszerűen jó kolléga volt és ezt a
koll egiális viszonyt tartotta fenn azután is, amikor már a főszerkesztő

felelőssége nehezedett vállaira. Nem voltak főszerkesztői allűrjei és szinte
bosszantotta, ha így szólították.
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R6nay György halálával nagy és fontos bástyája dőlt ki az egyetemes
magyar szellemi életnek: A nagy összegezők, szintézis teremtők és tovább
adók közül való volt. Nem volt a keresztény és európai kultúrának olyan
területe és olyan kora, amelyben ne lett volna járatos, amelynek szellemi
légkörében ne mozgott volna' otttumosan; és tanulmányok százai, valamint
vaskos esszékötetek taniisítják, hogy mennyire igyekezett ezt a szinte mér
hetetlen szellemi kincset közkinccsé is tenni. Mindemellett jutott még, ideje'
egy sor regény megírására, nem beszélve arról az úgyszintén páratlanul'
gazdag és sokszínű költői terméSTől, amelyet hátrahagyott és amely egyik
gazdag fejezetét allfotja II XX. századi magyar tírának. Az elkövetkezŐ'

hónapok és évek feladata lesz ennek a párját ritkítóan gazdag szellemi
örök~égnek [olmérése és értékelése. -

De talán még nagyobb a vesztesége a sajátosan katolikus magyar szel
lemi életnek, hiszen ezen a téren is a nagy szellemi erjesztők, a nagy köz
vetítők közé tartozott. Elég csak néhány nevet említeni, mint Suhard. bí-'
borosét, Jaques Maritainét, Paul Claudelét vagy Teilhard de Chardinét, hogy
föl tudjuk mérni nagy jelentőségét: A magyar katolikus közönség jórészt
az .ő révén vagy az ő kezdeményezésére ismerkedett meg a megújuló és
később a II. vatikáni zsinat okmányaiban megfogalmazásra kerülő kato
likus szellemiség e nagy úttörőinek írásaival. ts a felsoroltakhoz még sok
más nevet is lehetne fűzni. De ugyanaz az evangéliurlii hité'lességű és
ugyanakkor döntően korszerű keresztény szellemiség áradt saját írásaiból
is, amelyek részben az Oj Emberben, részben pedig éppen lapunk hasáb
jain jelentek meg, hiszen megindq.lásától a Vigilia szellemi köréhez tarto
zott, amikor' mint fiatal költő és krüikus először jelentkezett,' az újra
megindulás óta pedig az első perctől kezdoe lapunk legszűkebb s.zerkesztői

gárdájához tartozott.
Hogy túl a magyar és katolikus szellemi élet ve~zteségén, mit vesztettünk

tát:ozásával., mi, a Vigilia szerkesztősége, azt még elgondolni is nehéz, nem
hogy megfelelően szavakba lehetne foglalni. Hiszen mi állandóan es szinte
első kézből merítettünk ebből a gazdag és mindig tiszta forrásból. Csak most'
érezzük, hogy mennyire nyugodtak voltunk mellette, inert rábízhattuk ma
gunkat. ts van-e nagyobb ajándék az ember életében, mint amikor fenn
tartás nélkül rábízhatja magát egy másik emberre. Sokszor jött be fáradtan
és nagy önfegyelme ellenére alig Leplezett feszültséggel -cz arcán. Tudtuk,
hogy azért volt ez, mert az utóbbi időben már állandóan a fizikai erejét
meghaladóra vállalkozott. S aztán mindig eljött a pillanat, amikor felol
dódott ez a feszültség és egy szinte meghatóan gyermeki mosoly ült ki az

.--aToora. Talán ezért szerettük a legjobban. Ezért a gyermeki és minden
tudás ellenére a világra álland,óan rácsodálkozó mosolyért. Its azért az
ugyancsak gyermeki őszinteségű és alázatosságú hitért, amit mindvégig
megőrzött és amiből bizonyára a legtöbb erőt is merítette.

Akik az utolsó pillanatig mellette voltak, azt mondJák, érezte, hogy
elérkezett a búcsú pillanata. Igy is mondta el a távozása előtti néhány
utolsó kívánságát. S amikor a pillanat bekövetkezett, ezéttárta feje mellett
a két karját, mint az ókori katakombák orantes, imád~ozó alakjai és aj
kára kiűltugyanazaz engesztelődő mosoly. Lecsukódó szemei talán meg
pillantották már a napsütötte új tájakat."
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