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A most kitüntetett Rónay László négyévti zed es
irod alomtörténet-írói pályáját kön yvek jelzik:
monográfiák , tanulmán ykötetek, és mellett ük
sze rkeszt öi feladatvállalások: a Vigilián ál és az
Uj Embernél. Mégis, úgy gondolom, ezen a szé p
napon nem a nagyobb könyvesp olcot meg töltő

művekre kell hivatkoznom , hanem arra a szelle
mis égre, amely e könyvekben alakot ölt: mond
hatn ám így is: a sze llem szelg ála t ára . Minden
irodalomtö rténet-írónál kimutatha tó valamilyen
lelki k észt et és, sze llemi vállalkozás - valójában
ez sza bja meg, ez minősíti az elvégzett munka
erkölcs iségét, ez helyezi va lamilye n magasabb
rendbe a kön yvesp olcon sorakozó köteteket.
Rónay Lász ló ese tében ez t a sze llemiséget az az
egyetemes igény, go ndo lkodás és sze retet jelöli
meg, ame lyet a keresz ténység és közelebbről a
katolicizmus alakít ki és képvisel.

Irodalom történet-írói munkássága során, en
nek kezdeteitől fogva két mester irá nyítását kö
ve tte : az első édesapja volt, a tud ós író és esszé
ista: Rónay Gyö rgy, a második a magyar piaris ta
iskolák l egfőbb sze llemi tekintélye: Sík Sándo r.
Mindkettőtől az t tanulta, hogy az irod alom ma
ga olyan érték: lelkiség, útmutatás és vigaszta
lás, am elyet a Gond viselés ad ott az emberiség
nek, talán avégett, hogy el tudj a viselni az evilá
gi lét, a tört énelem m egpr ób áltat ásait. és jobban
megértse magának a Teremtőnek a szá ndé ka it.
Ez a lelkiség és ez a vigasz talás kü lönösen fon tos
vo lt azokba n az évtizedekben, ame lyekben Ró
nay Lász ló fel nőtt, hivatására talált és létrehozta
legtöbb művét, hiszen az irodalom ak kor egy
másik, nemesebb és jobb világot nyitott meg
előtte, sze mben azzal, amelyben élni kellett.

Rónay Lász ló irodalom -felfogása és termé
szetes katolikus lelk isége, éppen Sík Sándo r és

Rónay Gyö rgy sze mélyes péld áját és tan ítását
követve, mindig nyitott volt, m int irodalomtu
d ós, mind en érték és minden árn yalat megér té
sé re és értelmezésére tör ekedett. Esztétikai kr é
d ója Sík Sándorét követte, ak i A katolikus iroda
10111 problémájához című, ma is érvé nyes tanulmá
nyában a következőket állapítot ta meg: "A kato
liku s művész szá má ra C..) vo lta képpen nincs
kü lön va llásos művészet. A vallásosság, a kato
licizmus egész életé t, minden élmé nyé t átjárja,
tehát ott lesz, egyszer láth atóan , másszor látha
tatlanul, kimondva vagy kim ondatlanul, de min
d ig érezhetően és döntően minden alko tásá ba n
C.. ) Akármiről fog sz ólni, a szó mélyebb értel
mében »vallásos« lesz az alk otása, am ely épp
úgy szó l Istenről, mint az adott tárgyról, még ha
egy szava sem vonatkozik is rá: atmoszférájá
ban, perspektívájába n, hanghordoz ás ában . szí
neiben, dallamában , ritmusában lesz benne az
örökkéva lóság ."

Igen, Rón ay László ennek az örökkéva lóság
nak a hatékon y jelenlétét és üzenetét mu tatta
meg Kosztolán yi Dezső, Márai Sándor, Sík Sán
dor, Mécs Lász ló, Tersánszky Józsi Jenő és má
so k műveiben . Mind ig a mar ad andó ér tékeket
kereste, mindig abban a meggyőződésben, hogy
a nem egys zer történelm i k ényszerp ályakra te
relt művészi sorso k mélyén és középpontjában
ott rejlik a Teremtő és a megváltás utáni vágy.
Mint iroda lomtudós arra törekedett, hogy az
írói sorsok és a műalkotások vizsgálata so rán a
megért ésnek ezt a keresztén y dimen zióját nyis
sa meg az olvasó előtt. A Stephanus-díj, megálla
píthato m, méltó kezekbe jut, és számo mra, mint
egykori piarista iskolatárs, majd mint sok évtize
den keresztül jóbará t szá má ra kül ön öröm, hogy
ezt most kijelenthetem.
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