
RÓNAY GYÖRGY

Napló (Részletek)

1946. június 15.
A szentek felfedezők, akik ismeretlen tájakat hódítanak meg, és gazdag kincse

ket hoznak onnét számunkra. Utjuk sikere nem lehet közömbös nekünk; fölmér
hetetlen hasznunk származik belőle. Es híradásuk sem érdemel kevesebb hitelt,
mint egy expedíció beszámolója. Ezt vallja Bergson, erre céloz Chesterton. Való
ban, miért is hinnénk jobban Frobeniusnak, mint Szent Bonaventurának például?

A misztikus istenélményben "minqen vágy megszűnik" Keresztes Szent János
szerint. A művészi kifejezésre, mű~lkotásra való törekvés: vágy. Misztika és
műalkotás tehát nyilván két külön kategória s végső mozgásukbari ellentétesek.

"Bágyadtan szomjúhozik és benseje üres" - mondja lzaiás. "Habár sokat fára
dott - mondja Keresztes Szent János -, azért mégis szomjas és vágyai nincse
nek kielégítve. S hiába fárad tovább, mert úgy van vele, mint a lázas beteg, aki
nek a szomja nőttön nő, s aki nemis lesz jobban mindaddig, míg.láza el nem mú
lik. Mert mint Jób könyvében olvassuk: Midőn jóllakik, szorongattatni és izzadni
fog, és minden fájdalom rárohan. Midőn már-már kielégítette vágyait, még na
gyobb szorongás fogja el, és többért liheg, mert lelkében megnőtt a vágy heve és
mindenféle szenvedés jön reá. A lélek tehát szenved és fárad vágyai, mivel mivel
azok.folyton újra megsebzik, ide s tova rángatják és fölkavarják, mint a szél a vi
zet, és nem engedik, hogy végre megnyugodhassék egy dologban vagy egy
helyen."

Kommentárja lehetne Babits versének, a "Két nővér"-nek. "Az ilyenekről

mondja lzaiás: az istentelenek mint a forrongó tenger, mely nem nyugodhatik.
Ertve istentelenen azt az embert, aki nem küzdi le vágyait", folytatja. Mintha az

. egész babitsi pálya kinyílnék innén-az anima naturaliter christiana, amíg eljut a
szenvedésen át odáig, hogy voluntariter legyen keresztény. [ ... ]

1946. július 15.
Napok óta sürgető gondolatok: egész életformánkat meg kellene változtatni.

Természetesebben és okosabban élni. Elképesztő elgondolni, hogy java éveinek
java energiáit a puszta megélhetés biztosítására fordítjuk; eszünk, hogy másnap
robotolni tudjunk, és másnap robotolunk, hogy harmadnap enni tudjunk, s az
egésznek végeredményben semmi magasabb értelme nincs. Ellopjuk önmagunk
elől az időnket, haszontalan falanszterben koptatjuk el magunkat a java nnivein
kig, s önmagunk, valódi önmagunk teljes és tudatos éléséig el sem jutunk. [ ... ]

1946. július 23.
Féllábbal kint a Révaitól s féllábbal a kórházban, operáció előtt, a legteljesebb

anyagi bizonytalanságban. Közben azon gondolkodom, könyvet írok "A Szépség
eretneksége" címmel a tizenkilencedik század esztétika-vallásáról, .a német ro
mantikától Valéryig.

Anyagi számításaim sorra csődöt mondanak; majdnemhogy nincs mit ennünk.
De lsten eddig soha nem hagyott el; mindig olyankor segít, amikor a legnagyobb
szükség van rá. Gondolni a mezők lílíomára, egek madarára. [ ... ]

1946. szeptember 10.
Juhász Vilmos a Vigilia megindítását tervezi, Sík Sándor főszerkesztésében.

Thurzóval tárgyalt, míg bent feküdtem; lemondunk az Ezüstkor felújításáról, s
csatlakozunk ehhez az új Vigiliához. [ ... ]
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1948. július 6.
Egy terv: jól illenék a Vigili ába: "A misztikus élmény". Az "esztétika misztiku

sai" (rossz kifejezés rájuk, jobb híján használom): Rousseau, Novalis, Lamar
tine; Mallarmé, Rimbaud, s velük szemben a kegyelem misztikusai. Olyasféle le
het a formája, mint a Magyarok-beli Valéry-jegyzeteké. Legelőször a misztikuso
kat kellene alaposabban átnézni, Szent Terézt, Keresztes Szent Jánost. Igazán
nem ártanalelki olvasmánynak sem. [ ...l

1951. december 1.
Megint új javaslatok a Vigilia "megreformálására", ami újabban havonta

visszatérő jelenség. Az ember néha elképedve figyeli, mi történt R-val, miféle
megrendülés zökkentette ki így önmagából, mi fátyolozza el a szemét. Furcsa,
hogy míg valaki egyfelől igen éberen és sokszor igen' helyes érzékkel tapint rá bi
zonyos hiányokra és visszásságokra, nyomban elveszteni látszik kritikáját, ha
saját magáról van szó, Néha fölmerül az emberben az a gondolat is: vajon vég
zetszerűen .vissza kell térniük a "katolikus sajtó" életében ugyanazoknak a
mozzanatoknak? Mi az a belső erő, mely jószándékát, tagadhatatlan becsületes
törekvéseit, humanista álmait ilyen kegyetlenül keresztezi és fordítja valamiféle
torz marsovszkizmusra? A jólét destruál vagy a sors bizonytalansága? A moto
ron járó önkéntelen megvetése, lenézése a gyalogos iránt? Ki tudja, talán köte
lességünk volna rákiáltani, fölnyitni a szemét, Hogy egy kicsit jobban lássa ma
gát és a maga határait, mértékét. [ ...l

1952~ február 5.
- Odabent a föloszlás kelletlen hangulata. Négyen már sikéresen elhelyezked

tek, Azthiszem, igaza van, legalább részben, D. K.-nak: S.B. lélekben föladta a
dolgot. En azért nem tudom még ilyen sötéten látni a dolgot; s nem tudom, nem
kissé túlméretezett-e ez a leépülés, mint ahogy az üzem is túlméretezett volt; bár
nem ismerem az anyagi helyzetet és lehetőségeket. Aztán még van némi olyan
érzésem is, hogy egy kicsit túl közönyösen hagyják elmenni vagy küldik el azokat
az embereket, akik itt jó pár esztendeig dolgoztak és kitartottak. Igaz viszont: mit
tehetnének? Talán "illetékesek" tehettek volna, megelőzően, akkor, amikor a
megegyezés tárgyalásai folytak; szólhattak volna, tárgyalhattak volna a sajtó
érdekében is. Hogy ne érjenek minduntalan ilyen papírtakarékossági meglepeté
sek. Ugy tudom, egyetlen szó nem esett erről. De mit várnánk voltaképpen? Nem
egyszer érzi úgy az ember, hogy ezek a "legmagasabb helyek" a szeretetükkel is
elhagytak" ha ugyan egyáltalán valaha mellettünk álltak. Gyanakvó kritikát kap
'tunk eleget, főként hátmögöttit, suttogó gyanúsításokat - sose szembe! - mit tu
dom én miféle beépítettségről és elhajlásról és egyebekről; kaptunk gyanakvást
és homályos, kerülő utakon útjukra eresztett vádakat anélkül, hogy a nem min
dig jelentéktelen rangú vádló a legcsekélyebb módon is ellenőrizni próbálta vol
na gyanúsításai hitelét; kaptunk névtelen elaborátumokat és névvel szignált püs
pöki leveleket, olyan modorban, amely elárulta, hogy eleve gyanús elemnek, rob
bantónak, megbízhatatlannak, leprásnak, fertőzőnek tartanak s eszükbe sem jut,
hogy talán mi is hűek vagyunk az egyházhoz s azt, amit csinálunk, nem idegen
bérencként, hanem legjobb meggyőződésünkbőlcsináljuk. Megértést, szeretetet,
ragaszkodást, egyáltalán nem rosszindulatú érdeklődést az egri érsek kivételé
vel, s azon a pár jóleső szón kívül, amit egyszer a nagyváradi adminisztrátor
mondott (hogy ne törődjünk a gáncsoskodókkal s menjünk tovább bátran), úgy
szólván csak alulról kaptunk, egyszerű fiatal papoktól, káplánoktól, plébánosok
tól, meg attól az ifjúságtól, amely félig-meddig rajtunk nevelkedik. De talán, sőt
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biztosan így a jobb és így a hasznosabb. Egy-egy olyan találkozás ez utóbbiakkal,
amilyen a szombati volt, mindig rpeggyózi az embert arról, hogy ezt a munkát
nemcsak kötelesség folytatni, hanem érdemes is. Segítsen benne minket ezután
is az Isten. [... l

1952. február 11.
D. K,-tól hallom, "illetékes helyen" újra érdeklődtek S. B.-nál. az iránt, mi a

Vigilia "profilja" s ki fia-borja az a Sík Sándor, Mihelics Vid és Rónay György.
Az Uj Ember terjesztését egyébként visszaadták a kiadónak az érsek közbelépé
sére, mondván, hogy ők ll.z elvétellel csak jót akartak s csak könnyíteni kívántak
a mi munkánkon. Nem tudom, milyen szándékból erednek s miféle célt takarnak
ezek az újabban oly sűrű tudakozódások hol a lap olvasói, hol szerkesztői, hol
iránya iránt. Igaz, nem is nagyon érdemes töprengeni rajta. Isten kezében van az
egész. Eddig is ügyeltem rá, hogy politikai szándék vagy sanda utalgatás ne fér
kőzzék be sehová, se cikkbe, se versbe, se szemlébe; igyekeztem, hogy tisztán,
egyenesen és józanul beszéljünk. Egyebet ezután sem tehetünk. Rábízni a dolgot
a gondviselésre és dolgozni tisztességesen tovább. [ ...l

1952. június 3.
Ma megkaptam D. D. cikkét Mednyánszkyról. Örültem neki, mert igen jónak

érzem. D.-nek egyébként eddig minden írása becsületes, jó munka volt. Kivéve a
novella-kísérletét. A fiatalok közt ő a lap legnagyobb nyeresége. Nemcsak okos
és művelt, nemcsak jól ír, de nagyon megbízható is. A cikkből,' anélkül, hogy ki
emelné ezt, kitűnően kibontakozik a tipikusan századvégí jelenség, abban az ér
telemben, ahogyan én fogtam föl a dolgot a befejezetlen "Petőfitől Adyig"-ban,
(amire még egyszer visszatérek). Különösen érdekesek az idézetei. Az például,
ahogy Mednyánszky arról az "általánosabb öntudatról" beszél, melyet - mondja
- a korlátolt földi öntudat elhomályosít s melyet csak elalvás közben vagy föl
ocsúdva, félálomban sejtünk. Mindenesetre a századvéggel kapcsolatban alapo
sabban utána kell majd nézni Mednyánszkynak is, általában a képzőművészeti

törekvéseknek is, akár a "Petőfitől Adyig" folytatása szempontjából, akár akkor,
ha egyszer különesszét írnék (mint nemegyszer gondoltam) a szilárd formák
föllazulásáról, az atmoszferikus elemek előtérbe kerüléséről s az ezzel együtt já
ró irodalmi és művészeti jelenségekről. [ ... l

1952. szeptember 9.
Délután J.-sal és L-nal F. Béniéknél, megnézni valóban gyönyörű fából fara

gott feszületét. Szenvedésében, keresztjén is győzelmesen harmonikus Krisztus.
Nagyon szépek készülő új és régebbi plakettjai is. Mintha kissé vonakodva mu
tatná őket, de ez nem elutasítás, még kevésbé holmi művészgőg, inkább valami
bensó .finomságnak a félszegsége. Ilyen tűnődő, vontatott a beszédmódja is.
Arca, egész lénye csupa elmélyedés, egész lényéből tiszta szellemiség árad. Fele
sége élénk és elbűvölő, valami nemes nyájasság van a lényében; azt hiszem, na
gyon jó, okos és együttérző lélek. S van benne valami igen üdítő dévajság is, va
lami a "Szentivánéji álom" hangulatából. egy adag Puck kedélyéből. Sajnos siet
nem kellett, hétfő lévén, a szerkesztőségi értekezletre, ahol az a csöppet sem ör
vendetes hír várt, hogy másnapra, azaz mára B.-t fölkérték a minisztériumba a
szerkesztői üzenetek ügyében. Ma délelőtt pedig S. Béláért telefonáltak. Ujabb
példányszám-csökkentés? Egy ideig eléggé nyugalomban voltunk; ki tudja, nem
megint a mi pár kiló papírunkon függ-e a .lapok ellátásának egyensúlya. .. S.
Feri, mínt mindig, a legrosszabbra gondol. En szeretnék semmire nem gondolni.
Bízzuk dolgainkat Isten kezére. [ . '.. l
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