
„…LÉLEK A LELKET”
A hetvenöt éves Rónay László
köszöntése

Öt évvel ezelőtt az ELTE-n köszöntötték az akkor
hetvenéves Rónay Lászlót. A dékán, az intézet -
igazgató és a tanszékvezető után a laudálók so-
rában helyet kaptak a tanár úr egykori tanítványai
s hallgatói is. Számomra a legemlékezetesebb kö-
szöntőt egy hallgatólány mondta, s bár már nem
tudom pontosan felidézni szavait, mondaniva-
lójának lényegére pontosan emlékszem, s akár egy
szóban is össze tudom foglalni: szeretet. Szó sze-
rint tudom viszont idézni azt, amit Pomogáts Béla
írt 2007-ben az Új Emberben Rónay Lászlóról, s
ami baráti szavaival ugyanazt mondja el, mint a
tanítvány: „Az ismereteken túl értéktiszteletet,
gondolkodni tudást, józanságot és emberi becsü -
letet oktat, nem csak egyetemi katedrákon, köny-
vei és személyes példája által is.”

Rónay László tanári, szerkesztői, kutatói élet-
műve már terjedelmével és tematikus gazdag-
ságával is a fiatalabb generáció számára tiszteletet
parancsol, s egyben szerénységre és szorgalom-
ra int. Néhány évvel ezelőtt, mikor a Vigilia rend-
szeres szerzője lettem, elhatároztam, felveszem a
versenyt Rónay Lászlóval, s legalább annyi írást
fogok adni a lapnak, mint ahányszor a tanár úr
megjelenik a Szemle rovat Hónapról hónapra cím-
adásával is beszédes recenzióival, tanulmányai-
val. Aki átlapozza a Vigilia utóbbi néhány évének
lapszámait, megbizonyosodhat róla: csúfosan
alul maradtam.

De ezen az ünnepi alkalmon nem erről, nem
magamról kell beszélnem, hanem az ünnepeltről,
a hetvenöt éves Rónay Lászlóról. Egykori tanít-
ványaként fel kell mutatnom életművének azo-
kat az elágazásait is, melyeken tovább lehet és kell
haladnia az őt követőknek, ahol folytatni lehet és
kell a megkezdett gondolatmenetet, tovább kell
írni a történetet. Véleményem szerint Rónay
László ebben nyújtott és nyújt számunkra fel-
mérhetetlenül sokat: több irányba is utat nyit és
mutat, s lehetőséget teremt arra, hogy tanítványai
termékenyen tudjanak bekapcsolódni az iroda-
lomról folyó dialógusokba.

Aki Rónay László tanítványának mondhatja ma-
gát, annak szellemi családfája mélyen gyökerezik
a magyar irodalmi műveltségben. Rónay László
ugyanis Rónay György fiaként olyan örökség őr-
zője és továbbadója, mely az irodalom értelmezé-
sét nem választotta el erkölcsi és nemzeti kérdések
felvetésétől, vallva, hogy a magyar irodalom tör-
ténete elbeszélhető olyan fejlődéstörténetként is,

mely képes felmutatni az irodalomban „az erköl-
csi igazságok művészi megjelenítésére” irányuló tö-
rekvéseket. Ez az irodalomszemlélet nem csak az
előbb idézett Erkölcs és irodalom címen megírt ma-
gyar irodalomtörténetére igaz. Véleményem sze-
rint ez az a nézőpont, amelyből a magyar irodalom
történetét más munkáiban is újraolvasva Rónay
László több évtizedes irodalomtörténészi pálya-
futása során képes volt — akár a hivatalos kultúr-
politika vagy az aktuálisan meghatározó kánonok
és irodalomelméleti iskolák uralma ellenében is —
olyan szerzőket visszaállítani az „egyetemes ma-
gyar irodalom” folyamataiba, akik különböző
okok miatt korábban kiszorultak onnan. Gondolok
itt elsősorban Márai-monográfiájára, a Béládi Mik -
lóssal és Pomogáts Bélával közösen írt nyugati ma-
gyar irodalom történetére, s a katolikus irodalom-
mal foglalkozó számtalan könyvére, tanulmányára.
De monográfiák, kismonográfiák és tanulmányok
hosszú sorát említhetném még, s neveket: Thurzó
Gáborét, Devecseri Gáborét, Képes Gézáét, Ter -
sánszky Józsi Jenőét, Mécs Lászlóét és Sík Sándorét,
akinek életművét könyveiben eddig feldolgozta.

Rónay László irodalomtörténészi értékelései
mindenekelőtt a művészi színvonalat helyezik az
előtérbe, akár egy sikerkönyv népszerűségével
szemben is, de a katolikus irodalom alkotóinak mű-
veit vizsgálva vagy a 20. századi magyar spirituális
líra történetét áttekintve is „a művekben megmu-
tatkozó kereszténységet, erkölcsiséget elsősorban
a kifejezésmód színvonalához” (Isten nem halt
meg) méri. De ha szükséges, ha egy alkotó szemé-
lyének hiteles megítélése úgy kívánja, túllép a szű-
kebben értelmezett irodalom keretein. Mécs László
líráját például nem értékeli túl valóságos költői ér-
tékein, de megjegyzi, hogy a két világháború közt
roppant népszerűségnek örvendő papköltő „lírá-
jának minden, kizárólag esztétikai szempontokat
figyelembe vevő elemzése felemás, hiszen nem ve-
szi számba az irodalom nevelő és tanító szerepét”.

„Rónay nem tolakszik előtérbe” — írja a 2005-
ös Márai-monográfia egyik recenzense. S valóban,
ez talán Rónay László tanulmányinak egyik leg-
jellegzetesebb vonása. Írásaiban a gyakori idézetek
nem a saját mondanivalót helyettesítik, nem is csak
az argumentáció részei, hanem mintegy felkínál-
ják az olvasó számára a saját értelmezés megalko-
tásának lehetőségét. S olvasón az ő esetében nem-
csak a szűk szakmai közönséget kell értenünk,
művei minden irodalomszeretőnek, s — miként
több ajánlásában is kiemeli — a fiataloknak íród-
nak és szólnak, ami nem is meglepő egy olyan ta-
náregyéniségtől, aki számára a fiatalokkal való fog-
lalkozás a lelki fiatalság megőrzésének a záloga.
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Mind e mögött az az örök emberi értékekre ala-
pozott humanizmus rejlik, mely Rónay László egész
egyéniségét és teljes életpályáját átjárja, s nemcsak
az irodalomtudós megnyilatkozásaiban fedezhe-
tő fel, hanem önéletrajzi írásaiban, unokákról szó-
ló elbeszéléseiben is. Olyan hitből fakadó ember-
szeretet és értéktisztelet ez, mely nemcsak a másik
megértésének és elfogadásának az igényét jelenti,
hanem a kritika megfogalmazásának felelősségét
is kész felvállalni.

„Nem nagyobb a tanítvány mesterénél” — szól
az Evangélium figyelmeztetése, de egyből ott ol-
vashatjuk utána azt is: „Akkor tökéletes az ember,
amikor olyan már, mint a mestere” (Lk 6,40). Ez
ad nekünk, tanítványoknak munkánk értelmébe
vetett reményt és hitet: a tökéletesedésnek ezt az
útját kívánjuk bejárni, ígérve, hogy hűséges sáfárai
leszünk a ránk bízott kincseknek.

SZÉNÁSI ZOLTÁN

„ÁLDJA MEG AZ ISTEN…”

Rónay László emeritus professzor: igen gazdag
ember, ha a gazdagságot a megismerés, megértés
örömével, a szellemi-lelki élmények bőségével
mérjük. Szüleitől hittel, kereszténységgel felvér-
tezett tudást, örökséget kapott. Apai jussa: hitét a
„Mindenütt láthatatlan. Mindenben látható”-ba veti.
Mer kételkedni saját magában is. Valló és vállaló
lélek: nem rejti véka alá, hogy kiben és miben hisz.
Ars sacra-kutatásaim kezdetén tudtomra adta és
a szeretet és humor jegyében indokolta: Ez felér egy
szegénységi fogadalommal — „Aki nekem szolgál, kö-
vessen engem…” (Jn 12,26).

Rendületlenül tud bízni, szeretni és örülni. Sa-
ját példájával tanít korrektségre, a jó ügy melletti
kiállásra. Nyíltan szólt a bicskei cigányosztályok -
ban szerzett tanári-nevelői tapasztalatairól is: „Az-
óta mérhetetlen derűvel hallgatom az esélyegyen -
lőséget taglaló könnyes szónoklatokat. Előtte
töltsenek néhány hetet roma-környezetben. Majd
rádöbbennek, mennyire nem ismerik őket, a gon-
 dolkodásukat, az életvitelüket. Cigányosztály…
péró…, nem gyerekjáték. »Maga itt akár vajda is le-
hetne…« — mondta Raffael Pisti. Ez volt tanári pá-
lyám legnagyobb elismerése.”

Kosztolányi életművét, az Ezüstkor írói-költői
örökségét akkor kutatta, amikor a hatalom csu-
pán megtűrte a nemzedék alkotóit. Márai-mo-
nográfiát publikált, amikor az író a tiltott kate-
góriából még alig jutott át a tűrtbe. Béládi
Mik lóssal, Pomogáts Bélával együtt — az Iroda-
lomtudományi Intézet Bodnár György által ve-
zetett XX. századi Osztályán — akkor készített
hiánypótló munkákat a Nyugaton és a szom-
szédos országokban virágzó magyar irodalomról,

mikor a vámosok még tiltott könyvek után kur-
kásztak.

Jelenkorunk hitfogyatkozása közepette Mécs
László kérdését tudatosítja: „Ki a betyár? Ki a
szent? / Magyarhonban ki a szent? / Ha a mérték tönk-
rement, / Senki, semmi meg nem ment!”A hazaszeretet
forrását a Tízparancsolatban, a szülők iránti tisz-
teletben jelöli meg. A megértés és bízó munka je-
gyében munkálkodik hit és tudomány, hit és mű-
veltség szintézisén. Megértő, mert tudja: csak
tükör által homályosan (per umbras et imagines) va-
gyunk képesek önismeretre és valóságismeretre is.

A „Pietas et litterae” (Kegyesség és tudomány)
szellemében irodalmunk teljessége iránt érez fe-
lelősséget. Lelkiségének és pedagógiájának éltető
forrása a pietas; melynek eszenciáját Jelenits István
így összegezi: „Valami okos és mégis gyöngéd ér-
zelmekkel átszőtt alapmagatartást jelent ez a szó,
tiszteletet a teremtés minden értéke iránt, családias
közvetlenséget, amellyel az ember megtalálja he-
lyét a teremtő és megváltó Isten terveiben, és te-
vékenyen, de szerényen igyekszik előmozdítani
a közösség javát.”

A stendhali kikristályosodás pillanatára figyel.
A Szent Ágostonon iskolázott Babits egészen más
úton kereste Istent, mint Ady: „Fokozatosan ju-
tott el a hit legszemélyesebb megvallásig, az élet-
művet megkoronázó Jónás imájáig: a miértektől
a magyarázatig.” Az Esti kérdés alapvetése: „miért
nő a fü, hogyha majd leszárad? / miért szárad le, hogy-
ha újra nő?” Intellektuális szemlélettel vallotta az
Intelligencia és Bölcselet szentjéről: „nem az ész
hite a döntő, hanem a szív kívánsága”. Az őszin-
teség a hit velejárója. Babits hitte „Az Úristen őriz
engem”; kimondta: „Kard ha csörren, vér ha csobban,
/ csak az ember vétkes abban.”

A Tanár Úr hite valóban katolikosz; melyben
egyetemesen benne rejlik a Credo ökumenikus lé-
nyege is. „A jó mesternek nem szava, élete int az erény-
re” (Juvenalis). Hite, embersége és magyarsága
Ady intelmére kötelezi: „Akarom: tisztán lássatok!”
József Attila igazát vallja: „A lét dadog, csak a tör-
vény a tiszta beszéd.” Nem véletlen, hová szület-
tünk, hol élünk, mit és miben hiszünk, mire tesz-
szük föl az életünket…

Neki az is fontos, hogy Németh László rontott
szövegeinek javítását, az életmű kritikai kiadását
miért kell szorgalmazni. Mert már valóban az a
kérdés: „Domonkos Mátyás halála után Illyést is be-
darálják-e az elméleti emberek, akik kánonjaikat fér-
celgetik? Vagy rátelepszik a politika, és megfojtja, mint
Németh Lászlót?”

A drámaíró Rónay György még a júdásokért
való felelősséget is felveti: „talán a ’kárhozat fiai’ is
szeretnének legalább egyszer (…) az ’üdvösség fiai’ len-
ni”. A szívekbe írta eszményeit, nemcsak szavakba:
„Fiam, (…) legyen ez a vers neked útravalóm. (…) itt
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az ember vagy beledöglik a sárba, vagy eladja magát.
// Mi vár rád? (…) eltűnődöm sorsodon, mely sorsom
folytatása is (…) utam hiába mégse volt, ha más majd
célhoz ér helyettem…” (Rónay György: Fiamhoz).

Rónay László tudja: az ember csodálatos, de a
gyerekek, az unokák a legcsodálatosabbak. Számára
a hitvesi-asszonyi jóság, a sokunokás Család: föl-
di mennyország. A lényeget apjától kapta: „Ez a leg-
fontosabb: igazán jónak lenni az emberekhez, családunk -
hoz. Szeretet nélkül semminek sincs értelme, és rengeteget
vétünk a szeretet ellen. Pedig anélkül minden üres és med-
dő.” Igazi Pater familias, Arany áldáskívánását pél-
dázza: „Legyen élted szép fa, mit nap s szellő ápol, / So-
kakra árny készül lomb-koronájából.” „Áldja meg az Isten
ezen a világon, / Még a másikon is, szívemből kívánom.”

CS. VARGA ISTVÁN

FARKASFALVY DÉNES OCIST
APÁT GNILKA-DÍJA

Farkasfalvy Dénes ciszterci apát, teológus, a Pá -
pai Biblikus Bizottság egyetlen magyar tagja,
nemzetközi hírű Szentírás-szakértő 1936-ban
született Székesfehérváron.

Apja gépészmérnök, édesanyja egy kereskedő
lánya. Ő volt a család negyedik gyermeke, akire
hányatott sors várt. A II. világháború borzalmai
láttán döntött a papi hivatás mellett. Első nagy
példaképe Kaszap István volt, aki a ciszterci
gim náziumban érettségizett és jezsuita novícius
lett. Amikor 1948-ban bezárták az egyházi isko-
lák többségét, Dénes Pannonhalmán lett bencés
diák. Érettségi után nem lehetett bölcsészhall-
gató, ezért az Eötvös Loránd Tudományegyete-
men jogot tanult. Az 56-os forradalmat harmad-
éves jogászként és fogadalmas szerzetesként élte
végig Budapesten. Ezután elöljárói tanácsára
Ausztrián keresztül Rómába távozott.

Rómában a ciszterciek központi házában la-
kott, a bencések Szent Anzelm Egyetemén tanult.
1961-ben szentelték pappá. 1962-ben védte meg
a teológiai doktori értekezését. Rómában sokat
foglalkozott Szent Bernát műveivel, disszertá-
ciójának címe: L’inspiration de l’Écriture Sainte
dans la théologie de saint Bernard (Herder, 1964).

1962-ben elöljárói Dallasba küldték egy 8 osz-
tályos magyar ciszterci gimnáziumba tanítani.
12 éven át volt az iskola igazgatója (1962–74 és
1975–81 között). Előadott az University of Dallas
teológiai tanszékén is. 1988 óta a dallasi ciszterci
közösség apátja.

Közben kétszer kapott egy-egy év tanulmá-
nyi szabadságot, ezalatt a római Pápai Biblikus
Intézetben licenciátust szerzett. 2002-ben II. Já nos
Pál pápa a Pápai Biblikus Bizottság tagjává ne-
vezte ki, és ezt a megbízást XVI. Benedek pápa

2008-ban újabb hat évre meghosszabbította. Az
immár 104 éve működő bizottságnak ő az első
magyar tagja.

Széleskörű munkássága során mintegy húsz
könyve jelent meg, főként angol és magyar nyel-
ven. Bibliográfiájában 115 cím szerepel, 43 angol
és 72 magyar nyelvű munka.

Doktori disszertációja utáni teológiai munkás-
ságát emigrációs folyóiratokban kezdte, főképp a
Katolikus Szemlében és a Szolgálatban. Első ma-
gyar nyelvű könyve, a Zsoltároskönyv 1974-ben Ma -
gyarországon olyan közkedvelt lett, hogy még két-
szer kiadták. 1976-ban a „Teológiai Kiskönyv tár”
sorozatban jelent meg a Bevezetés a szentírástudo-
mányba, valamint A lelki élet teológiája. Sokan hasz-
nálják ma is az 1983-ban megjelent Szent Pál Ró-
maiaknak írt leveléhez fűzött kommentárját.

1965-ben kezdett angolul is publikálni. Első
angol nyelvű dolgozata Szent Iréneusz biblikus
teológiájáról először a belgiumi Revue Bénédic -
tine-ben jelent meg, de két amerikai kiadást is
megért. Angolul jelent meg könyve az újszövet-
ségi kánonról is: The Formation of the New Testa ment
Canon. An Ecumenical Approach (Paulist Press,
1983). Magyar protestáns biblikusok köré ben is
sokat idézett az 1986-ban megjelent Szent János
evangéliumának kommentárja.

Mint műfordító is jelentős munkát végzett. A zsi-
 nati megújulást követő liturgiareform a ró mai bre-
 viáriumot a latin nyelvű himnuszok teljesebb és
kritikailag helyreállított szövegeivel gazdagította.
Ezek a himnuszfordítások az új breviárium magyar
nyelvre való átültetését akarták szolgálni. Egy má-
sik műfordításkötete Rainer Maria Rilke vallásos
tárgyú verseiből nyújtott válogatást.

1988-tól 2012-ig, négy cikluson keresztül a dal-
lasi ciszterci apátság vezetője. Az új feladatok iro-
dalmi tevékenységének további határt szabtak.
Mégis tovább publikált angolul és magyarul, sőt
1991–92-ben sikerült felépíteni a Dallasi Apátság
templomát, amely sokban hasonlít Bélapátfalva
elnéptelenedett cisztercita apátsági templomára.

2010-ben jelent meg legújabb könyve Inspira -
tion and Interpretation, Theological Introduction to
the Bible címmel a Washingtoni Katolikus Egye-
tem kiadásában. Budapesten 2010-ben Stepha -
nus-díjjal ismerték el munkáját.

Ez évben az augusztus 21–23-ig tartó Szegedi
Nemzetközi Biblikus konferencia Gnilka-díjjal
tünteti ki, és neki ajánlja az Isteni bölcsesség emberi
tapasztalat konferenciakötetét, melyben a konfe-
rencia 30 előadója magyar, német, angol és olasz
nyelvű tanulmányait gyűjtötték össze. A laudációt
Szuromi Szabolcs Anzelm OPraem, a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem rektora írta. Isten éltesse
még sokáig!

BENYIK GYÖRGY
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