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SEzt az ellentmondást
érzékeli Sík is, mivel

1935-ös írásában

Rónay György és a
katolikus irodalom
problémája

"Vallásos művészet , szakrális művészet: ezek
kétértelmű formulák, ahol egysze r a főnév, máskor

a jelző van kölcsönösen egymásnak alárendelve."
(Pierre Emmanuel)

Sík Sándor 1935-ös Egtjetemesség és forma címen ismert tanulmá
nyát,' melyben teoretikus alapossággal vállalkozott a katolikus
irodalom fogalmának kifejtésére, az Illyés kritik ája/ által 1933-ban
elindított "katolikus költészet"-vita s az ennek nyomán felerősödő

önmeghatározási igény motiválta. Sík érvelése ezért kettős irá
nyultságú: egyrészt meg akar válaszolni Illyés és Babits bírálatára,
másrészt viszont meg kívánja újítani a magyar katolicizmus iro
dalmi szemléletmódját. Mindezt oly módon teszi, hogy szakítva
Prohászkával - aki a korabeli irodalmat határozottan valláserköl
csi szempontok szerint bírálta - a művészet és az alkotó egyéni
ség autonómiájára alapozott irodalomszemléletre építi gondolat
menetét, ennek révén egy korszerű katolicizmusértelmezés mellett
a katolikus irodalom fogalmát lényegében felszabadítja a korábbi
felekezeti jellegű meghatározás alól. Későbbi 0940-es3 és 1946-os4

)

írásai ugyanezt a szemléletet tükrözik, s rávilágítanak arra, hogya
korábban lefektetett "katolikus irodalom"-koncepció alapján ho
gyan válaszolhatók meg a változó korszakok aktuális, legtöbbször
irodalmon kívüli szempontok által megfogalmazott 0940-ben az
irodalom nemzeti jellegére, 1946-ban pedig az írók háború utáni
együttműködésérevonatkozó) kérdései.

A Sík-tanulmányok leginkább problémás pontja azonban az a
rejtett ellentmondás, mely a katolikum etimológiai jelentéséből

eredeztetett egyetemesség-igénynek a kiterjesztéséből fakad. Sík
ugyanis többször is hangsúlyozza, hogya katolikus irodalom
egyetemességénél fogva nem lehet aktuálisan szerveződő irány
zat, viszont mivel egyetemességénél fogva nyitott minden embe
ri jelenség felé, minden irányzat képviselői között találunk kato
likus írókat. Ennek a gondolatmenetnek a hátterében viszont az
egyetemesség fogalmának olyan kiterjesztése húzódik meg, mely
végső soron magának a katolikus irodalom fogalmának az adott
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megjegyzi: "Voltaképpen
nem is szabatos beszéd

katolikus irodalomról
beszélni" (Sík Sándor:

A katolikus irodalom
problémájához, i. m. 15.)

Ekkor azonban minden
bizonnyal fontosabb Ie
hetett számára az ön
meghatározás igénye,

mint ennek a problémá-
nak a megoldása. Talán

azért is, mert hasonló
tendencia figyelhető meg

Babits katolicizmus és
irodalom viszonyát értel
mező gondolataiban is:
"Minden nagy költészet

lényegében vallásos
költészet, s minden

nagy vallásos költészet
bizonyos nagyon tág

értelemben katolikus is"
- í~a Babits. (Babits

Mihály: Könyvről könyv
re. Nyugat, 1933/9.

május 1., 546.)
BA diadalmas világné
zeInek a modernség

irányzataihoz való viszo
nyát idézi például a
következő kijelentés:

"Akármilyen jóleső azon
ban a szellemnek az
az előkelő tisztelete,

amely kitünteti őket, ez
a szellem, amely

áhitatuk tárgya, mégis
csak nagyon kisszerű

ahhoz, amit mi értünk
ezen a szón. Bármilyen

széles és magas a körü
löttünk hangoskodó

sekélyes »világnéze
teke-hez képest látókö
rük, mégis csak erre a

földi világra korlátozódik;

irodalmi kontextusban történő értelmezhetőségét veszélyezteti.5

Másrészt pedig az 1935-ös tanulmánynak az a része, mely a kato
likus irodalom poétikai alapjainak a körvonalazására vállalkozott,
már előrevetítetteazt a problémát, mely az Irodalom és katolicizmus
című tanulmányában a korszak irányzatainak áttekintésekor vált
nyilvánvalóvá. A mi (katolikus írók) és az ók elkülönítése ekkor
olyan hangnemben történik, ami több ponton is a századfordulós
Prohászka hangját idézi." Ez a beszédmód pedig azt a rejtett el
lentmondást takarja, mely a katolikus irodalom történetében a
harmincas évek végére az önálló irányzattá szervezödés lehetősé

ge felvet: egyetemesség és irányzatosság feloldatlan ellentét.
Ebbe az irodalomtörténeti kontextusba helyezhetők bele

Rónay Györgynek a katolikus irodalommal kapcsolatos első

megnyilatkozásai is. Rónay már 1938-ban közölt - katolikus kő

rökben kisebb vitát kiváltó - írást a Magyar Kultúrában a mo
dern magyar katolikus irodalom helyzetéről. "A kérdés - írja
ekkor - kicsit summásan, voltaképpen ez: mennyiben magyar,
nyelvén és íróinak magyar nemzetiségén túl, legújabb katolikus
irodalmunk, mennyiben vallja az évezredes magyar katolicizmus
nemzeti hagyományait."? Rónay válasza - különösen regényiro
daimat érintve - már ekkor igen kritikus, mivel a francia kato
likus irodalom fenntartás nélküli követése mellett a népi-nemzeti
hagyományok e1feledését, megszakítását állapítja meg. Kézai Bé
lának a Vigiliában megjelent reakciójára adott viszontválaszában
a következő irodalmi hitvallást olvashatjuk Rónaytól: "Érzésem
és meggyőződésem szerint az irodalomnak egészen magas meta
fizikai föladatai vannak, helyesebben az igazi irodalom metafizi
ka, létmagyarázat, megragadása a »lényegnek«, a dolgok változó
arca mögött a föltétlenül érvényesnek, a maradandónak és ma
gánvalónak, a lét titkainak és az univerzáliáknak. A magyar iro
dalom vallomás a magyar lényegről, sorsunk, történelmi kűlde

tésünk értelmének összefoglalása, vallomás arról, hogyan állunk
szemben a végső dolgokkal, élettel, halállal, Istennel, mítoszaink
és misztériumaink legvégső princípiumával.r" Rónay Györgynek
az idézett gondolatai mögött nem nehéz kiolvasni az irányzattá
szerveződő magyar katolikus irodalom belső vitáját, de az,
ahogya magyar irodalom lényegéről, s egy szélesebb perspektí
vában az irodalom metafizikai távlatairól vall, előre vetíti Rónay
"katolikus irodalom"-koncepciójának háború utáni alakulását is.

***
Sík tanulmányainak és Rónay György kritikájának katolikus kőrö

kön belüli hatástörténeti termékenysége azonban némileg kétsé
gessé válhat, ha a Vigilában 1947-ben lefolytatott, a modern katoli
kus irodalomról szóló ankét első két írását tanulmányozzuk. Az
ankét célja a szerkesztői bevezető szerint az volt, hogy tisztázza a
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bármilyen jól esik korunk
fojtó fülledtségében

egyet-egyet szippantani
az ő tisztább magaslati

levegőjükből: nekünk
ennél több levegő kell,

ennél is tisztább és
magasabbról jövö." (Sík

Sándor: Irodalom és
katolicizmus, i. m. 329.)

7Rónay Győrgy: Népi
katolicizmus és magyar

katolikus irodalom.
Magyar Kultúra,

1938/7, 196.
8Rónay György: [Cím
nélküli viszontválasz].

Vigilia, 1938, 239.
Sík Sándor elméleti
nyitottságát mutatja,

hogy Rónay Györgynek
ezeket a gondolatait

beépítette a negyvenes
évek elején a magyar
katolicizmus reprezen

táns kötetében megjelent
tanulmányába is.

(Sík Sándor: Irodalom
és katolicizmus, i. m.
330-334, illetve 344.)
9Kósa János: Modem
katolikus irodalmunk.

Vigilia, 1947/1, 41-46.
Rónay mindenekelőtt

azt vonja kétségbe,
hogya Kósa által

a modern katolikus
irodalom 19. századi

előzményeként említett
hitbuzgalmi és ima

könyv-irodalom jellegze
tesen irodalmi

müfaj lenne.
"Harsányi Lajos:

Modern katolikus irodal
munk. Vigilia, 194712,

117-118.

modern katolikus irodalom történelmi és szellemi szerepét. Az
első hozzászóló Kósa János volt, aki meglehetősen kérdéses és
Rónay György - a vita harmadik hozzászólója - által kétségbe
is vont irodalomkoncepcióra alapozta írását." Ennek ellenére
Kósa bizonyos értelemben a Sík által felvázolt "katolikus iroda
lom"-koncepciót követi akkor, amikor a katolikus írókat, költőket

veszi sorba, s már nemcsak a papköltőket érti alatta, hanem például
Babitsot és Juhász Gyulát is közéjük sorolja, a fiatalabb nemzedék
ből pedig Rónay György mellett Tamási Áront és Sőtér Istvánt is.
Kósa János tanulmánya az irodalom és a katolikus irodalom fogal
mának és történetiségének tisztázatlansága miatt azonban legfeljebb
a katolicizmussal valamilyen módon kapcsolatba hozható írók, köl
tők számának jelentőségét tudta bemutatni, s noha utalt például
arra, hogy a katolikus írók gyakran kritikusan viszonyultak a két
világháború közti politikai hatalomhoz, arra mégis kevésnek bizo
nyult, hogy az ankét céljaként meghatározott történelmi és szellemi
szerepre rávilágítson. Még kevesebbre vállalkozott Harsányi Lajos,
aki a katolikus irodalom fogalmának kitágításával szemben - el
sősorban személyes sérelmeire alapozva - kétségbe vonta azt,
hogy Juhász Gyulát vagy Babits Mihályt katolikus költőnek lehet
tekinteni.10

Az első két hozzászóló után a vitát Rónay György zárta le,
aki nemcsak Kósa Jánossal és Harsányi Lajossal szemben volt
igen kritikus, hanem - aho&y korábban is - magával a magyar
katolikus irodalommal is." Irásának első részében Rónay Kósá
nak azt a sztereotip megállapítását cáfolja, mely szerint a szá
zadforduló irodalmát szürke tespedés jellemezte volna. A kor
szak katolikus irodalmának jellegzetes vonását továbbá Kósával
szemben nem az imakönyv-irodalomban látja, hanem a papne
velő szemináriumokban működő egyházirodaimi iskolákban,
amelyekből az önmagukat katolikus irodalomként elkülönítő

papköltők indultak. Az ő költészetük azonban a reformkori
zsebkönyvek és almanachok líranyelvét és ihletforrását őrzi, így
már saját koruk irodalmi kontextusában is konzervatívnak szá
mítanak, s a profán irodalom hatása csak kevésbé érezhető mű

veiken. Rónay tehát lényegében megerősíti Illyésnek és Síknak
azt az észrevételét, mely a 20. századi katolikus költészet köz
vetlen 18-19. századi előzményeinek a hiányát vagy alacsony
színvonalát állapítja meg. Szerinte épp azért jelentős Harsányi La
jos és Sík Sándor fellépése, mert a katolikus irodalom perifériális
elkülönülése ettől kezdve megszűnt, s az "egyetemes magyar iro
dalmon" belül kialakult egy olyan irodalom, melyben a katolikus
élmény valósult meg művészi formában.f

Rónay György súlyos problémának tartja továbbá, hogya ka
tolicizmus és a katolikus irodalom magyar képviselői, ha rajon
ganak is a misztikáért, nem ismerik a nagy misztikusokat, sem a
sokszor hivatkozott francia írók műveinek teológiai alapját. "Ha
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llRónay György: Modern
katolikus irodalmunk
kérdéséhez. Vigilia,

1947/4, 239-243.

121. m. 243.

131. m. 241.

141. m. 242.

151. m. 243.
16Az. "élmény" Rónay

György költészetének is
egyik központi fogalma.
Egyik kései kötete kap-
csán jegyzi meg Rába
György: "Rónay költé·

szete abban az értelem
ben hagyományőrző,

hogya lírai Én külső és
belső élményeit toírná

csoija, s merészebb
képzettársításai vagy

vizionárius eljárásai is a
gondolat célvilágitását

erősítik." (Rába György:
A modernség klasszici

zálódása. Rónay György
uto/só költői arcképe.

ln: R. Gy.: Csönd-herceg
és a nikkel szamovár.
Szépirodalmi Könyvki

adó, Budapest,
1986, 250.)

"Kappanyos András:
Van-e posztmodern líra?

Alföld, 2003/2. 56.

a katolikus írókban több a tudás, ha jobban ismerik a katoliciz
must, bizonyára jobb és mélyebb lett volna - és lenne - katoli
kus szellemű irodalmunk" - írja Rónay." Így azonban a ma
gyar katolikus irodalom ahelyett, hogy határozott intellektuális
alapot keresett volna, számtalan olyan művet is megtűrt a katoli
kus irodalom címén, ami pedig nem is volt a szó szoros értelmé
ben vett szépirodalom. Rónay György Síkhoz hasonlóan a perfec
tio cum c1aritate elvét valló tomizmus esztétikájában találja meg
azt a szellemi forrást, melyből egy modern katolikus esztétikát le
lehet vezetni: a művész egyetlen feladata ennek értelmében, hogy
jó művet alkosson, lIS a mű katolikus volta nem az író katolikus
szándékától, hanem katolikus élményéből fakad. Tehát tökélete
sen hamis a »katolikus irodalom" ama kasztszerű fogalma, aho
gyan nálunk általában értelmezik; »katolikus irodalom« ilyenfor
mában egyszerűen nincs. Van irodalom, van művészet; írónak,
művésznek van katolikus élménye; s mű és művészet, amelyben
az alkotó katolikus élménye valósul a művészet követelményei
nek megfelelő művé, katolikus mű és katolikus művészet.,,14

A katolicizmusnak ez a kitágítása az irodalom vonatkozásá
ban már túllép az irányzattá szerveződés lehetőségén. Épp emi
att nem fogadja el Rónay Harsányi Lajosnak azt a megállapítá
sát, mely szerint Babits vagy Juhász Gyula nem tekinthető

katolikus költőnek. Mivel ha a fentebb kifejtetteket elfogadjuk, ak
kor annak értelmében az, hogy valaki katolikus költő-e, pusztán
attól függ, hogy a művészetében megfogalmazott élményvilág ka
tolikus-e. Katolikus élmény "lehet a szenvedés, a küzdelem, a só
várgás élménye is, lehet a jellegzetesen babitsi nosztalgia élmé
nye is, lehet a reménytelennek tetsző éjszaka is, amelyben úgy
vágyunk Valakire, hogy nem is tudjuk még Kire vágyunk; csak
a lelkünkben fájó hiányt érezzük, s az a fájdalom, a hiánynak ez
a szenvedése: ez nemcsak katolikus élmény, hanem a legna
gyobb katolikus élmények egyike.,,15

Rónay Györgynek a katolikus élményre mint a katolikus iro
dalom alapjára vonatkozó fejtegetése tulajdonképpen összhang
ban van azzal, amit Sík Sándor a katolikus író erkölcsiségéről
mond, s melynek lényege, hogya költő elsődleges morális köte
lessége, hogy műveiben azt ábrázolja, amit a világból lát, s a lel
kében belső valósággá vált élményt a művészi alakítás révén
műalkotássá formálja. Rónay György - Sík Sándorhoz hasonló
an - a klasszikus modernség örököseként az élmény" esztétikai
szerepét olyan poétikai kontextusban képzeli el, ahol a "költő al
kotói programja a kifejezés pontosságát, az érzelmek, az érzetek,
képzetek minél hatékonyabb közvetítését, az érzelmi hatás minél
elementárisabb kiváltását célozza.v " Másrészt pedig a "Valaki
re", a megnevezetlen vagy megnevezhetetlen Istenre való vágya
kozás, a hiánya miatti szenvedés katolikus élményként való ér
telmezése a misztikus hagyomány mellett leginkább Mauriac
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18Új francia katolikus
irók antológiája. (Szerk.

Eckhardt Sándor.)
Szent István Társulat,
Budapest, é. n., 131.

(Katolikus Szépírók II.)

Katolikus iroda/om 
katolikus filozófiák

19Rónay György: Katoli
kus iroda/om - katolikus

filozófiák. In: R. Gy.
Szen/ek, irók, irányok,

i. m. 163.

201. m. 166.

A kegyelemtan és
a bűn

211. m. 164.

regényeinek világára emlékeztet: "A regényírónak van a világon
az a létjogosultsága, hogy napvilágra hozza a legnemesebb és
legmagasabb lelkekből is azt, ami Istennel ellenkezik, a rosszat,
ami elrejtőzik; hogy megvilágítsa azokban a lényekben is, akik
bukottaknak látszanak szemünkben, a tisztaság titkos forrását"
- írja Mauriac Dieu et Mamrnon című könyvében. IB

***
Rónay György egy másik írásának, mely 1966-ban jelent meg a
Helikonban (Világirodalmi Figyelő) Katolikus irodalom - katolikus
filozófiák címmel, szintén egyik kulcsfogalma az élmény. Ebben a
tanulmányában Rónay az előző majdnem száz év (neolkatolikus
irodalmának és katolikus filozófiájának bemutatására vállalkozik
Kiinduló kérdése, hogy milyen filozófiák állnak az úgynevezett
neokatolikus irodalom mögött, írásának második felében tehát
azokat a filozófiai irányzatokat veszi sorba, melyek a huszadik
század katolikus gondolkodását és irodalmát meghatározták En
nek keretén belül foglalkozik a modernizmus gyanújába kevere
dett Maurice Blonbellel, a Maritain által képviselt neotomizmus
sal, Mounier és Teilhard de Chardin perszonalizmusával.

Rónay pontosan meghatározza az egyes filozófiák, illetve teo
lógiák, valamint az irodalom viszonyát: "Az irodalomban C,.) a
teológia természetesen nem mint elvont eszmerendszer jelenik
meg, hanem mint élmény és gyakorlat. Elsősorban tehát mint
magának a hívő írónak az élménye."!" A kereszténység tehát, s a
filozófia és a teológia is, egyfajta jeladás, a világ megértésének,
értelmezésének egy adekvát módja. Ahogya Rónay György által
is idézett Claudel mondja: "Nem vagyunk valóságos világban,
amíg jelentés nélküli világban vagyunk... Krisztus szent és tisz
teletre méltó kezébe vette a természetes elemek számos darabját,
és fölemelte őket a szentség színvonalára, ami által valóban azzá
váltak, amit jelentenek Így tisztít igazán a víz, így táplál a ke
nyér, így tesz ittassá a bor. A biblia nem más, mint vaskos szó
tár, mely arra tanít, hogya dolgokat isteni jelentésükben hasz
náljuk" 20 Ebből kiindulva vált lehetségessé a katolikus irodalom
fogalmának és szerepének újraértelmezése, mely a francia iroda
lomban a naivan tanító szándékú bien-pensant álirodalom szín
vonalának és szemléletmódjának a meghaladását jelentette. A
modern katolikus szemlélet másként tekint a világra, az emberre
és az emberi történelemre is, "a történelmet egyúttal kegyelmi
drámának tekinti, az embert pedig úgy, mint a kegyelmi dráma
szereplőjét, pozitív vagy negatív hősét.,,21 Ez lehetővé teszi a
bűn és a bűnös újfajta ábrázolását, mely például Mauriacnál
vagy Greene-nél a mű világának sajátos keresztény karakterét
adja. A bien pensant irodalom problémátlanságával szemben a
neokatolikus irodalom a bűn problémáját helyezi ábrázolásának
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középpontjába. Az embernek kiemelt jelentősége van a világ
üdvtörténeti céljának elérésében, sa teremtett létezők közül
egyedül ő az, aki test és lélek megbonthatatlan egységeként egy
szerre immanens és transzcendens létező. Az emberi természet
azonban az áteredő bűn miatt megromlott, s ezért, hogya ter
mészetfeletti magasságba emelkedhessék, rá van szorulva Isten
kegyelmére. Az ember viszont szabadságánál fogva nemcsak el
fogadhatja, de vissza is utasíthatja az isteni kegyelmet, ez az
elutasítás, tagadás a bűn. "De nemcsak a bűn és erény, hanem az
istenhit és istentagadás is új értelmezést kap ebben a szemlélet
ben: szintén a kegyelmi dráma távlataiba emelkedik abból a ko
rábban szokványos morális-apologetikus szemléletmódból, amely
többé-kevésbé sematikusan a hívőt egyszerűen azonosította a
»jó emberrel«, a hitetlent pedig a »rossz emberrel«.,,22 Ezért le
hetséges az, hogya nagy bűnös, akit Istenhez negatív viszony,
a tagadás köt, mégis közelebb van bukásában Istenhez, mint
az, aki számára ez a viszony soha és sehogy sem válik proble
matikussá. Ebben az értelemben nyit új horizontot a modern
katolikus irodalom a korábbi vallásos irodalomhoz képest, s ez
az új perspektíva, mely elválasztja a korábbi korok vallásos iro
dalmától.

A kegyelemtan és a bűn lényegi megértése mellett Rónay sze
rint még másik két alapvető kritériuma van annak, hogy egy fi
lozófia keresztény filozófia legyen. Az egyik, hogy Isten, aki lét
és szeretet teljessége, és az ember létviszonyát mint szeretetvi
szonyt gondolják el, a másik pedig, hogya teremtett vilá~ Krisz
tus megtestesülése által elismert és megszentelt valóságát 3 és ér
tékét elfogadják. Mindezekkel szoros összefüggésben válik a
korszak katolikus irodalmának és filozófiájának egyik kulcsfon
tosságú kérdésévé a kegyelem és a szabad akarat viszonyának
kérdése, mely végül is azzal az eredménnyel jár, hogya 20. szá
zad más, nem katolikus filozófiájához és irodalmához hasonlóan
a katolikus irodalom és gondolkodás is az egzisztencia problé
mája felé fordul.

Rónay György a filozófia és a teológia szerepének részletezése
mellett kitér a katolikus irodalom harmadik meghatározó forrá
sára is: a liturgiára. Három síkját különbözteti meg a liturgiának:
a liturgikus szertartást, melynek esztétikai oldala a katolikus
szertartás szépsége. Nem véletlen tehát, hogy kiemeli a liturgi
kus élmény fontosságát Paul Claudel költészetében, akinek meg
térése is egy Notre-Dame-i karácsonyi szentmiséhez kapcsolódik.
A liturgia hatása Claudelnél azonban nemcsak a művek temati
káját határozza meg, hanem metaforikus stílusát is. A liturgia
második síkja a liturgikus idő, mely hasonlóan a középkori ka
tedrálisok térszemantikájához, a tér el- és berendezésében egye
síti a kozmikust a krisztusival és a személyessel. A harmadik sík
a liturgikus szöveg, mely eredeti kontextusából kiragadott bibliai
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szöveg, s úgy tesz szert új összefüggésrendszeréből fakadóan je
lentésgazdagodásra, hogy közben a Biblia (mint norma non nor
mata) jelentésszabályozó szerepét nem szünteti meg.

Rónay György 1966-os tanulmánya az eltelt nyolcvan év kato
likus irodalmának, valamint filozófiájának és teológiájának
összegző áttekintését adta. Az általa tárgyalt vagy hivatkozott
szerzők szinte kizárólag külföldiek, jórészt a francia neokatoli
kus irodalomhoz és filozófiákhoz kapcsolódnak. A hatvanas
évek közepére tehát Rónay György a katolikus irodalom fogal
mának értelmezése során azáltal tudott túllépni a katolikus jel
zőből fakadó egyetemesség-igény túlzott kiterjesztésén, hogy ha
gyományos élményesztétikájának alapján a katolikus irodalmat
részben a kortárs katolikus filozófiák, részben pedig a liturgia
mint a világ megértését és az autentikus katolikus élmény iro
dalmi kifejezését lehetővé tevő "jelrendszerekhez" kötötte. A ma
gyar katolikus irodalom elmúlt félévszázadával való számvetés
hiányát elsősorban a megjelenés helye (s talán ideje) indokolhat
ta, másrészt azonban az a szellemi háttér, mely a 20. századi ka
tolikus irodalom színvonalát legalább részben garantálni tudta
azzal, hogy olyan kérdéseket tesz fel, melyek a korszak embere
számára általában megválaszolásra várnak, nálunk nem volt
adott. Rónay György a két világháború közötti magyar katolikus
irodalom alacsony színvonalát már 1947-es írásában is a filozófiai-
teológiai tájékozatlanságnak tudta be, s a hamarosan bekövetkező

politikai fordulatot követően, az állam nyíltan vallás- és egyház
ellenes politikájának köszönhetőert egy időre szinte lehetetlenné
is vált az új teológiai törekvések kérdésirányának zavartalan kö
vetése. Ez azonban nemcsak a szűkebb értelemben vett katolikus
vagy vallásos irodalom problémája, hanem általában az 1945
utáni magyar irodalomé is, ebben a politikai és irodalmi kontex
tusban viszont már fel sem merült a katolikus irodalom irány
zatként való meghatározásának lehetősége.

Mindezek ellenére Rónay György szerepe nemcsak azért je
lentős a magyar irodalomtörténet számára, mivel műfordítóként

és költőként a világirodalom kivételes tehetségű közvetitője volt,
hanem azért is, mert a kommunista diktatúra éveiben is olyan
modern katolikus szemléletmódot képviselt, aminek köszönhető

en ma is megőrizték érvényességüket a katolikus irodalom prob
lémájára vonatkozó kérdések. S nemcsak a fentebb elemzett, a
katolikus irodalom problémájával foglalkozó tanulmányainak
köszönhető ez, hanem valamennyi írásának. Rónay egyéniségé
ből fakadó tiszta humanizmusára alapozott katolicizmusa
ugyanis - Vas István szavaival - "mint a póruslégzés" átszű

rődőtt minden írésába."
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