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RÓNAY LÁSZLÓ: SÍK SÁNDOR

Sík Sándor, Harsányi Lajos, Mécs László élet
műve nemzedékek műveltségébőlmaradt ki.
Négy évtizedes kirekesztettség, majd meg
tűrtség után mindmáig nem kerültek az őket

megillető helyre. Rónay László eredménye
sen folytatja édesapja, Rónay György érték
mentő örökségét. Egyik legfőbb ösztönző ide
álja Sík Sándor A magyar költők Isten-élménye
cím ű tanulmány-sorozata.

Ilyen témával hosszú ideig egyáltalán nem
lehetett rendszeresen foglalkozni. Rónay
Lászlónak elhisszük, magunk is tapasztaltuk:
a szakrális irodalomkutatás ma sem hajt sze
mé!y'es hasznot, s nem hoz elismerést sem mű

velojének. Pedig az értékek feltárására és a köz
tudatban való terjesztésére nagy szükség volna.

Akkor foglalkozott az ezüstkor nemzedé
kével, amikor tagjait mellőzték, akkor írt mo
nográfiát Márairól, amikor az író a pttott ka
tegóriából a megtűrtbe került át. Aldozatos
munkával vállalja a 20. századi magyar kato
likus irodalom, főképpen a költészet integrá
lását a magyar nemzeti irodalomba. A 20.
századi magyar katolikus líra irodalomtör
téneti érvényű értelmezésében teljességről

nem beszélhetünk, de az eddig elért maxirnu
mot Rónay László munkássága jelenti.

A Kortársaink sorozatban publikált monog
ráfiában az Induló évektől kezdve nyolc feje
zetben tekinti át Sík Sándor sokműfajú és
sokrétű életművét. Kitér a Lélek és ijjúságneve
lés jelentőségére, nem siklik áta Proh észka és
Ady problémakörön sem. Az Uj célok felé ha
ladó Sík Sándor eszményképe Az erkölcsös
magyarság ideálja volt, amelyet a szoron$atta
t ásban. és 1945 után a reménységből remenyte
lenségbe jutva is híven szolgált. A Néma Mi
atyánk zárófejezet beszédes alcírnei:

Tartományfőnök présben; Sík Sándor Vigi
liája; Lelkiség, emberség; ízlése, líraszeml éle
te; Utolsó költői korszaka; A vég.

A 20. századi magyar vallásos érzés meg
fogalmazói, Harsányi Lajos/ Sík Sándor, Mécs
László és költőtársaik a Nyugat költőitől. fő

képpen Ady lírájától kaptak bátorítást új köl
tői szemlélet kialakítására, újszerű transcen
dens látásmódra. (A katolikus költőtriász el
nevezés ellen tiltakozott Sík Sándor, de Har
sányi kezdeményező szerepét és Mécs jelen
tőségét elísmerte.) Századunk magyar lelki
újjászületéséért munkálkodtak, olyan evangé-
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liumi, közösségi értékeket tudatosítottak,
amelyeket nem cáfolt meg az idő.

Sík Sándor születési centenáriuma, vagyis
1989 óta kezd az őt megillető helyre, íróink
költőink élvonalának közelébe emelkedni.
Mécs László méltó elismertetése születésének
századik évfordulóján sem hozott áttörést.
Harsányi Lajos újrafelfedezése (Rónay
György remek értékelése ellenére) még várat
magára. Igaza van a monográfusnak: Illyés
Gyula aNyugatban publikált, emlékezetes,
az igazságtalanságig kemény bírálatát a kato
likus költők ellen főképpen Mécs hallatlan
népszerűsége ingerelhette.

A könyv írója az egyetemes magyar iroda
lom é9öve alatt szemléli Sík Sándor költői

munkasságát, az istenszeretet énekesét, a po
eta angelicust. Mécs László, a Vadócba rózsát
oltok költője és Harsányi Lajos/ az artisztikus
művész is a szív bőségéből alkotott. Élethiva
tásuknak tekintették a teacentrikus életérzés
magyar lírájának megteremtését. Kétségtelen,
hogy a magyar lelkiség állandó ~azdagítása
sikerült is nekik, amíg a tör ténelmi sors hagy
ta őket alkotni, vallási ihlettel dalolni, azaz
megszentelni költőként is az életet.

A klasszikus műveltségű, magyar-latin és
görög szakos Sík Sándor költőként, lelkipász
torként/ a magyar cserkészet egyik vezetője

ként/ tanárként is ugyanazt vallotta: az erkölcsi
és szellemi nagyságnak harmóniát kell terem
tenie önmagában, az egységes jellemnevelés
eszményét kell megvalósítani. Ezért tartotta
fontosnak a lélekformálás t és ifjúságnevelést, a
műveltséget, az olvasást, de a mennyiségnél is
többre értékelte, hogy az ember bensőleg éljen.

Sík Sándort katedrára szánta a Teremtő.

Az et docete hitelesítésére, az ifjúság nevelésé
re és oktatására kapott igazi karizmákat.
Szerzetestanári hivatása mélységesen rokon a
bencésekével, a Pro stabilitate regni jegyében
az ország stabilitását, erősítését, hazánk épsé
gét szolgálta. Az imádság és a munka, az is
ten- és emberszeretet életté vált eszményét
testesítette meg. A piaristák testvéri köz össé
gében az Opus Dei, a külső és belső rend te
remtés szerzetesi kódexének szellemében vett
részt önmaga és híveinek megszentelésében.

Rónay László kivételes tudás birtokában
meggyőzően szól Sík Sándor és Radnóti ba
rátságáról. A Nagy Professzor az erkölcsös
maqyarság ideálját álmodta. "Hűségre példa
kép/ volt Radnóti számára. A költő 1943. má-



jus 2-án a Szent István bazilikában feleségé
vel, Gyarmati Fannival együtt Sík atya kezé
ből vette fel a keresztséget. (Ekkor ebből már
semmiféle előnye nem származott.) Kedves
lelki gyermeke, költőfia magát adta oda áldo
zatul. Sárga csillaggal megbélyegezve és
Krisztus kereszijével megjelölve járta végig
kálváriáját, amikor idegen és belhoni hatal
mak "isteneket tömjéneztek fölénk". Mester
és tanítvány Isten és ember ellen iszonyato
san vétő korokban vállalták küldetésüket.

Az Árpád-házi szentek ezt üzenik Sík
Sándor rnűveiben: "Bizonyságot kell tenni a
Krisztusnak szentelt, Keresztény Magyaror
szágról: Szent István Mjlgyarországáról... Itt
az útmutatás, a szent Arpádok útmutatása:
magyar kövessd, élni fogsz!" Szent István
örökségét sorshelyzetként értelmezi: "Ime a
tragédia belül is. Harcolni a Keletet meg nem
értő Nyugattal és a Nyugatot meg nem értő

Kelettel, és bizony-bizony majdnem mindig
reménytelenség, kétségbeesés, ha nem csüg
gedés volt a harcosok sorsa." Magyarnak
lenni erkölcsi fogalom: sorsvállalás. A nagy
elődök hősi lelkülete akadályozhatja meg az
ország és a világ romlását.

Sík Sándor az Ige, a szeretet hatalmáról és
szépségéről tanúskodott, az imádságból, a
krísztusi misztériumból élt. Hangsúlyozta,
hogy az igazi művész önmagában éli át "a szel
lem formáló szuverenitását". Bennünket, földi
vándorokat, a világ értékrendjében tájékozódni
akarókat, nemritkán tévelygőket az örök érték
elmélettel szembesít. Egész életében és mun
kásságában érezhető a magyar sorsközösséggel
századok óta egybeforrt piaristák eseménye, a
Pietati et litteris. A szerzetesköltő történelmi vál
ságkorszakban is Isten ölelésében élt és alkotott.
Hetvenedik születésnapján sok régi híve tért
vissza hozzá. Utolsó útjára a Farkasréti teme
tőbe végeláthatatlan tömeg kísérte.

Rónay László lényeglátóan értékeli és mél
tatja Sík Sándor emberi és alkotói jelentősé

gét, elhivatottságát, sorsvállalását. Monográ
fiáját dicséri, hogy számos kérdéskörről töb
bet is szívesen olvastunk volna. (Például a Vi
gíliáról és az Esztétikáról, amelynek előzmé

nyeit részletesen megismerjük, de magáról a
műről csak öt oldal szól.)

A Sík-monográfia is bizonyítja: írója meg
határozó képviselője, szószólója literatúránk
mindmáig mellőzött vonulatának, az elfelej
tett katolikus költészetnek is, amelynek érté
keléséhez Rónay György adta a mertéket, tu
datosította a huség és szolgálat, az emberség
és bizodalom értékét. Rónay László tudósi ha
bitusához, emberségéhez méltó feladatra vál-
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lalkozott, és azt kiemelkedőeredményesség
gel végezte el. Gondos, jól megrostált jegyzet
és a Sík Sándor műveit tartalmazó kétoldalas
lajstrom zárja a könyvet.

A Sík-monográfia szerzője Sík életében és
művében a Szeretet pedilgógiaját, a lélek és ifjú
ságnevelés eszményét emeli ki. A könyv végén
az olvasó lelkében is felhangzik Kodály Zoltán
vegyeskari művének lélektiszta áhítata: Sík
Sándor Tedeuma. Hittel teli fohásszal hajijuk be
ezt az irodalmon messze túlmutató monográfi
át: "Jaj, csak akkor el ne késsen / Hozzád csuk
ló szívverésem, / Én Istenem, / Csak az ament
el ne vétsem". Rónay László irodalomtörténet
írásunkat, lelkiségünket és erkö1csiségünket is
gazdagítva ébresztgeti nemzetünk megszentelt
hagyományait, köztük Sík Sándor örökségét,
amely nélkül egyesek talán igen, de a nemzet
nem élhet. (Balassi Kiadó, 2000)

CS. VARGA ISTVAN

OLVASÓI. LEVÉL

Mindig örömmel veszemkezembe lapjukat és nagy érdekl5
déssel olvasom. [gy volt ez a 2000/12. számban Várszegi
Asztrik püspök, pannonhalmi bencés főapáttal készített in
terjúval is, míg el nem akadtam egy mandaimásodik felén,
nevezetesen: "Assisi Szent Ferenc is szembekerül a csa
ládjával, mert valami egészen újat, Jézus utópiáját pró
bálta realizálni" Az egykori ferences diákérzékenységével
levettem a polcról Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifeje
zések szótárát, hisz az idézett mondat alapján minden
bizonnyal van az utópia szónakegy nem közismert értelme
zése is, amit én nem ismerek. Azonban nincs.

Messze nem érzem magam illetékesnek, és mi sem áll
távolabb t51em, minthogy az utópiáikról szóljak, hisz keletke
zésükre és törvényszerű bukásukra b6ven volt példa az elmúlt
századokban. Ésaligszabadultunk meg egy meglehet5sen ré
mesváltozatától, amely kártyavárszeTŰen omlott össze annak
ellenére, hogy tankok ezrei álltak mögötte, máris újabbak fe
nyegetnek minkei.

Mit értsen akkor az olvasó az utópia szó alatt Jézussal
és Assisi Szt. Ferenccel kapcsolatban?

SAS AGNES

Richard Rohr amerikai ferences atya könyvének címe
Vision einer neuen Welt: Die Bergpredigt von Jesus von
Nazaret volt gondolataim mögöttesében, amikor téve
désből vízió, látomás helyett a helytelenül használt
utópia az interjúba került.

Szíves megértését és elnézését kérem.

VARSZEGI ASZTRIK


