
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.
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