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Ha a Vigilia neve szóba kerül, Sík Sándor mellett mindenkinek Rónay
György jut az eszébe. Pedig még náluk is szervesebben, bár talán ke -
vésbé látványosan összenőtt a folyóirattal fia, Rónay László. Éle tének
nyolcvanegy esztendejéből hatvanhárom évig jelentek meg itt az írá -
sai, és évtizedeken át a lap „belső titkos tanácsosa”, legtermékenyebb
szerzője és leghűségesebb munkatársa lett. Nincs más, aki ennyi cik-
ket közölt volna a lap egész fennállása alatt. Eleinte — akkor még nem
volt húsz éves — a Napló rovatban közölt „zenei jegyzeteket”, hang-
ver senyekről, később lemezekről. Később már nagyobb lélegzetű írá -
sokkal, tanulmányokkal, kisesszékkel gazdagította a lapot. Már ekkor
ki raj  zo lódott érdeklődési köre, amely aztán könyveinek, „kis” és na gyobb
monográfiáinak, esszéinek témáját alkotja. Amint maga vallja: „Nem
is tudott másról írni, csak amit átélt vagy olvasmányaiban asszimilált”.

Így jellemzi önmagát: „1955 óta jelennek meg írásaim. Az irodalom
‘fertőzését’ azonban jóval korábban kaptam meg, a szülői házban, ahol
rendszeresen összejöttek írók és művészek, és mindig lázasan terveztek
valami újat, jobbat, mint addig volt. Az élet aztán úgy hozta, hogy ami
a gyermek számára izgalmas valóság volt, lassacskán emlék ké vált. Eze-
ket az emlékeket azonban érdemes megőrizni és to vább adni, hiszen
némi közük lehet az irodalomhoz is.” Kevesen kap nak ilyen gazdag
örökséget, mint ő, ami aztán meg is határozta érdeklő dését, irodalom -
történészi és kritikusi pályáját. Édesapja révén kisgyermek korától talál -
kozhatott azokkal az írókkal, költőkkel, akik a századközép irodalmának
(Ezüstkor, Újhold) legjavát alkották, s akiknek publikálási lehetőséget
ak kortájt egyedül a Vigilia tudott biztosítani. Így vált ennek a nemze -
déknek, rajtuk keresztül pedig a Nyugat íróinak, a két világháború közti
katolikus irodalomnak, majd az emigráns magyar íróknak elkötelezett
és tudományos körökben is elismert kutatójává. Egy olyan hagyomány
őrzőjévé, amely valamiképpen hozzátartozik a Vigilia forrásvidékéhez,
a változó irodalmi ízlések, szellemi áramlatok, társadalmi körülmé nyek
között is. A folyóirat szerkesztői irányvonalába nem szólt bele, a hát-
térből azonban tanácsaival, személyes kapcsolataival, írásaival
mindvégig jelen volt a lap életében.

Az egyetemről kikerülve nyolc évig egy vidéki általános iskolában
ta nított, élete utolsó szakaszában pedig az egyetemi katedrán folytat-
ta a tanítást. Diákjai ott is, itt is rajongtak érte. Becsülték széleskörű tudá -
sát, kiapadhatatlan humorát, ahogy az irodalmat személyes élményein
keresztül szólaltatta meg: szavaiban valóban életté vált az irodalom,
a fiatalok számára „az élet tanítómesterévé”. Utolsó hónapjait „a szeretet
körülzárt szigetén” töltötte, innen lépett át a Szeretet öröklétébe.
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