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RÓNAY LÁSZLÓ:
ISTEN NEM HALT MEG
A huszadik századi magyar spirituális líra

Rónay László immár több évtizedes irodalom
tört énészi, kritikusi munkásságának újabb fon
tos állomását jelenti most megjelent, összegző

igénnyel született könyve, mely hűen tükrözi a
szerző legfontosabb törekvését: irodalmunk ke
resztény szellemiségűvonulatának, tágabb érte
lemben pedig a keresztény gondolkodásmód
irodalmi megnyilvánulásainak értékmentő fel
dolgozását és megismertetését. Vallásos ihle
tettségű irodalmunk témája ideológiai okokból
sokáig tabunak számított irodalomtörténet-írá
sunkban, és még ma is számos félreértés, sőt

sokszor ellenkezés övezi. Talán mégis egyre
többen foglalkoznak már e témakörrel (gondol
junk Szabó Ferenc vagy Cs. Varga István rnun
k áira), de kőzűlük is kiemelkedik Rónay László,
aki - mindenekel őtt Sík Sándor és Rónay
György szellemi örökségének jegyében - két
ségtelenül meghatározó szerepet játszik abban,
hogya magyar irodalmi köztudatban és a foly
tonosan változó irodalmi kánonban jelen legyen
a keresztény szempont és megközelítésmód is.
Az utóbbi években oktatói, irodalomszervezői

munkássága mellett számos elfeledett, elhallga
tott irodalmi mű sajtó alá rendezésében vett
részt, hiánypótló monogr áfi ákban mutatta be
Mécs László (997) és Sík Sándor (2000) életmű
vét, forrásértékű tanulmányainak legutóbbi
gyűjteménye pedig Mítosz és eml ékezet (997)
címmel jelent meg, amelyben többek között Sík
Sándor, Márai, Radnóti, Thurzó Gábor, Pilinsz
ky, Nemes Nagy Ágnes és Rákos Sándor művé
szetét elemezte.

Legújabb könyve folytatása és egyben kiegé 
szítése korábbi munk áinak, így a már említett
kötetek mellett mindenekelőtt Erkölcs és iroda
lom (1993) című könyvének, amelyben a magyar
irodalom történetének "erkölcsi n ézöpontú", az
"erkölcsi igazságok művészi megjelenítésére
irányuló törekvéseket" középpontba állító rö
vid áttekintését adta. Az Isten nern halt meg című
könyv tovább szűkíti a vizsgált időszakot, hu
szadik századi költészetünk spirituális jellem 
vonásainak átfogó elemzését tartalmazza. Itt
mindjárt hangsúlyoznunk kell, hogya kifejezet
ten keresztény, vallásos ihletettségű irodalom
Rónay László értelmezésében is - miként azt
már például Sík Sándor, Rónay György és Pi-
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linszky János érvényesen megfogalmazta - el
sősorban irodalom, amit mindenekelőtt nem a
tematikája határoz meg, hanem kizárólag eszté
tikai minősége; nem elkülönülő vonulata, ha
nem szerves része irodalmunknak. Másrészt: a
vallásos élmény megfogalmazása, a transzcen
dencia utáni vágya legkülönbözőbb művészi,

esztétikai formákban jelentkezhet, a legkülön
bözőbb, még a leszűkítő értelemben használt
"keresztény" vagy "katolikus" jelzővel csak rit
kán illetett szerzőknél is. Ezért Rónay László
sem egyféle leszűkített értelemben vett "katoli
kus" irodalom körülhatárolására és ezáltallevá
lasztására törekszik, tehát távolról sem holmi
rossz értelemben vett felekezeti szempontú iro
dalomtörténet-írást művel, hanem szigorúan
irodalmunk egészére figyel, a magyar irodalom
egészében jelentkező spirituális törekvéseket
kutatja. Törekvésében olyan elődök nyomdoka
in jár, mint például a már említett Sík Sándor,
akinek A magyar költők Isten-élménye című aka
démiai székfoglaló dolgozata talán az egyik leg
fontosabb előképe Rónay László most megje
lent könyvének. A spiritualitás, a vallásos lelki
ség megnyilvánulásait elemzéseiben nem korlá
tozza a sz űk értelemben vett istenes költészetre,
hanem olyan általános erkölcsi értékek megfo
galmazásának kérdéskörét is kutatja, mint pél
dául a köz össégi elkötelezettség, a hazaszeretet,
az önmagunk és mások iránti hűség, s minde
nekelőtt a vizsgált költők felvállalt értékmentő

küldetéstudata.
Az Isten nern halt megcímű könyv gyakorlati

lag teljes körű irodalomtörténeti áttekintést ad
huszadik századi költészetünk spirituális jel
lernvon ásair ól. Ady Endrétől kezdve Illyés
Gyulán, Dsida [enőn, Nagy L ászlón át egészen
Bárdos László lírájáig. Kilenc nagyobb egység
bői áll, melyek felépítése csak nagy vonalakban
követi múlt századi irodalmunk általánosan el
fogadott korszakol ásat (a Nyugat három nem
zedéke, majd az újholdasok és a világháború
utáni nemzedékek). A szerző megbontja az idő

rendiséget, hogya rokon szellemi törekvések
karakterisztikusabban kirajzolódhassanak. A
tárgyalt szerzők jelentős részéről Rónay László
másutt már részletesebben is szólt (ahogyan
már mások is sokat írtak például Ady, Radnóti
vagy József Attila hitéről, istenk ép éröl), azon
ban a könyv az első átfogó irodalomtörténeti át
tekintés e témakörben, amely folyamatokra,
belső összefüggésekre és kevésbé ismert kap
csolódási pontokra is ráirányítja figyelmünket.



A könyv további nagy érdeme, hogy jó néhány
méltatlanul elfeledett szerző költészetére is ki
tér, és ezáltal mintegy szimbolikusan visszaál
lítja őke! a magyar irodalomtörténet folytonos
ságába. Igy például papköltőkegész sorának Ií
ráját elemzi: Mentes Mihály, Kocsis László, a re
formátus lelkész Bódás János, a ciszterci szerze
tes Ágoston [ulián, a leányfalui katolikus plébá
nos Puszta Sándor, valamint a kanadai magyar
költőtriász, Tűz Tamás, Fáy Ferenc és Seres Jó
zsef költészetének hiánypótló elemzését olvas
hatjuk.

Rónay László könyve nem bonyolult elméle
ti fejtegetésekkel tarkított, szigorú értelemben
vett tanulmányokból épül fel, hanem rövid, né
hány oldalas esszékből. nagyon karakteriszti
kus, lényegre törő módon felvázolt portrék so
rozatából, amelyekben a szerző biztos kézzel
vázolja fel egy-egy költő lírajában megmutatko
zó lelkiségének legfontosabb jellemvonásait. Jó
néhány költő esetében egy-egyalapgondolatra
vagy jól körülhatárolható magatartásformára
futtatja ki elemzését, így például Kosztolányinál
a gyermekség gondolatát, Füst Milánnál pedig
a profetikus magatartásformát és a zsoltáros
hangnemet emeli ki. A szerző megállapításait
mindig verselemzésekkel. jól megválogatott
versidézetekkel támasztja alá, ennek kőszőnhe

tően számos kevésbé ismert, antológiákban
csak nagy ritkán előforduló költeményt olvas
hatunk könyvében. A remekbe szabott portrék
közül jó néhányat kiemelhetnénk. mindenek
előtt az újholdas költőkró1 írt megállapításokat
érezzük meggyőzőnek,de említhetnénk akár a
Juhász Ferencről vagy Nagy Lászlóról írottakat
is. Különösen fontosnak tartjuk a kortárs köl
tők, így például Kalász Márton. Csoóri Sándor,
Beney Zsuzsa, Nagy Gáspár és Takács Zsuzsa
lírájáról írt elemzéseket, mert az ő költészetük
spirituális szempontból történő vizsgálatára va
lóban kevesen vállalkoznak napjainkban.

Az egymás után következőportrék a keresz
tény lelkiség, az Isten-élmény vagy éppen a
transzcendencia fájó hiányának, az istenkere
sésnek és az erkölcsi értékek irodalmi megfo
galmazásának legkülönbözőbb formáit vonul
tatják fel, s eközben kirajzolódnak a vallásos él
mény irodalmi kifejezésforméinak különböző

korszakai és meghatározó alakjai is. A Nyugat
első nemzedékének költőiről írva például
Rónay László rámutat arra, hogy a századfor
dulón alapvetőenmegváltozott a lelkiség, az Is
tenhez való viszony, megkérdőjeleződtek a val
lásosság hagyományos struktúrái, és Ady nem
csak az általában vett modern magyar irodalom
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megszületésében, hanem a vallásos élményt
megfogalmazó költészet alakulásában is döntő

szerepet játszott: a századelőt uraló, imádságos
hangnemmel leírható költészettel szemben új
kifejezésmódot honosított meg, a lázadás és az
alázat egymásnak feszülő kettősségét megélve
tett hitet a transzcendencia, az "örök utáni
szomjáról", Ugyanakkor továbbélt az a verside
ál is, amely a költészetet "elsősorban nem az
önkifejezés, hanem az imádság megfogalmazási
lehetőségének tekintette", és ez az imádságos
hangnem a hazai katolikus ihletettségű költé
szetet megújító költőtriász. Sík Sándor, Harsá
nyi Lajos és Mécs László lírájában párosult az
újabb magyar költészet formai jellegzetességei
vel. Gyökeres változást hoztak a második világ
háború utáni évek is, amikor a súlyos történel
mi tapasztalatok nyomán az addig egyértelmű,

hagyományos formák és jelképek megkérdője

leződtek, amit a Nyugat harmadik és negyedik
nemzedékének költészete mutat egyértelműen.

Az utóbbi évtizedekben a keresztény szellemi
ségű líra megújítására a legkarakterisztikusabb
és legfigyelemreméltóbb kísérlet Rónay György
és Pilinszky lírájában, napjainkban pedig első

sorban Vasadi Péter költészetében figyelhető

meg.
Rónay László mindezt természetesen ennél

jóval árnyaltabban, sokkal nagyobb körültekin
téssel fejti ki könyvében. Mindvégig sikerül a
teljes huszadik századi magyar irodalomra fi
gyelve vizsgálnia költészetünk spirituális jel
lemvonásait, miközben többször is megfogal
mazza azon hitét, hogy "az Isten nélküli világ
zűrzavarából mind többen tájékozódnak egy
tisztább, hitelesebb világrend felé", a művésze

tekben pedig "kialakulóban van egy Újfajta, ér
tékmentő és értékőrző lelkiség". Csak sajnálhat
juk, hogy kortárs költőink közűl, néhány kivé
teltől eltekintve, kizárólag az immár ötvene
dik-hatvanadik életévüket betöltött szerzők köl
tészetének elemzésére vállalkozik, és nem tér ki
a fiatalabb generációkhoz tartozó lírikusok
(például Borbély Szilárd, Lackfi János, Schein
Gábor, Varga Mátyás) költészetének spirituális
szempontú vizsgálatára. Másrészt a könyv logi
kus kiegészítése lehetne múlt századi prózairo
dalmunk hasonló szempontból történő feldol
gozása, ami az utószó tanúsága szerint Rónay
László egy következő hiánypótló könyvének a
feladata lesz. (Szent István Társulat, Budapest,
2002)
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