
Öt éve ment el...

Öt éve, 1978. április 8-án távozott körünkbőlmentorunk, barátunk, Rónay György író, a
VigiliafeleWs szerkesztője. Ma is úgy gondolunk rá, miközben művét - a Vigiliát - az ő

szándékai és koncepciója alapján foly tatjuk , ahogy Sőtér István írt róla még 1948-ban:
"Ő az igazi angyali költő, lazadá. szigorú angyal, aki önmagával szemben sem megbo
csátóbb, mint az egész világgal. .. " - Tűz Tamás pedig, Rónay halálhírét véve, így mél
tatta: "Az irá, aki irodalomtörténetét fejben huszonötször is átdolgozta, most maga is
belép az irodalomtörténetbe. A Nyugat harmadik nemzedékének kiemelkedő tagja, a
magyar katolikus irodalom európai szintű képviselője volt. Műve még ebben a szellemi
szépségek iránt annyira érzéketlen korban is tovább él és hat, csakúgy, mint szeretetre
méltó emberi alakja szívünkben és sírján az illatos kakucsi rózsák."

Ave atque vale
(R. Gy. halálára)

Az arkangyal ellebegett
nem fordít többé Éluárd-t

a tiszta papírlap előtt

minden örökre eszébe jutott

Remény

Én kűszkodve emlékezem
a jázminokra és a kékre

Jaj hol kapom el a
barátom tündéri tekinteté t ?
hol hallok szárnysuhogást?

Hajó dudál s aDunáról
eső rohamoz és hideg szél

HORVÁTH ELEMÉR

M ind jövőbe hátrál, ki a sorból ki nem állhat.
Létünk lett a megsemmisülés misztériuma
és halálunk a történetté fölszentelt élet.
Tenyészet nélküli tény: ahogy gyümölcsfák égnek,
mint a kék és mégkékebb füstbe bámuló állat
szimatra-merevűlt, részvétlen s hű tekintete.

CZIGÁNY GYÖRGY
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Hegyi Béla

PILINSZKY ÉS RÓNAY

Két remekbe szabott egyéniség. Azonos hitbéli alapon kétféle látásmód, kétféle szemlélődés. Vi
lágnézeti variáns. Pilinszky a valóság tartaimát és értelmét kizárólag a valóságon túli informá
ciókban keresi: látszat és valóság alapképletét a létezés egészébe épitve tragikus összefonódás
ban látja, még ha időnként a látszat levedlik is a valóságról, amely azonban mindig fájdalmas
műtét vagy katasztrófa. "A látszat a dolgokra, egész világunkra rászött álarc;" Rónay szerint a
valóságban rejlik minden magyarázat: Isten, ember, élet; Pilinszky a valóságot mintegy kívülről

szemlélve leli meg ok és okozat összefüggéseit. A valóság -látszat, a dolgok végül is valóságfelet
tiek. Rónay "realista": avalóságot hitelesen, adekvát módon csak magában a valóságban lehet
észlelni, és nem a valóságon kívül. Isten - a valóság; és nekünk részt kell vennünk abban, amit a
történésekben elénk tár, vele együtt kell az életet ésr világot alakítanunk. Ha kívU.'lről nézem és
mérern, egy lényeges tényező óhatatlanul kimarad a valóság élő mozgása. Ahhoz, hogy ezt a
mozgást, ennek hőfokát, benső erőit, tunyaságait, feszültségeit vagy kohézióját pontosan érzé-

, kelni tudjuk, tevőlegesközreműködéstkell vállalnunk Isten terveinek végrehajtásában. Pilinszky
úgy véli, hogy az ember huszadik századi barbárságaival a tények mögül is száműzte Istent, aki
azonban "időről időre átvérzi a történelem szövetét". "Isten az, s egyedül ő az, aki ír: a történé
sek szövetére vagy a papírra."

Rónay tanúsítja: Isten velünk, bennünk és értünk van. Bizonyság erre a világ, melyet - bár
mely irányba torzítja is az ember - lsten nem hagyott el, miután létrehozta: teremtését és újraépí
tését azóta is szakadatlanul végzi. A filozófusok ezt folyamatos teremtésnek neveznék. Ma is al
kot, miközben a világot végső pontja felé közelíti: jelöljük a görög ábécé szerint akár ómegának,
akár epszilonnak . Ez a végső pont a legutolsó állomás: a "tökéletesség, a beteljesülés, az örökké
valóság. Csak ez jelent állapotot. Minden, ami megelőzi: mozgás, változás, fejlődés. Isten maga
az értelem, maga a Mű. A mű pedig dialektikus, ellentétek formálják egységes egésszé. Istennek
tehát mindenre és mindenkire szüksége van, hogy terveit véghezvigye, egyszer majd lezárhassa az
alkotófolyamatot. Ellentétek, mérlegelésre késztető ellentmondások nélkül az ember nem telje
síthetné feladatait, nem választhatna szabad akaratából, nem vívhatná meg harcait sem földi
boldogulásáért, sem égi üdvösségéért. Isten nem vonult ki a világból, a világ és az üdvözülés pár
huzamosan futó történetében velünk küzd, velünk szenved, velünk örül. Minden egyes ember
társa, támasza, lelkiismerete. "Ha lsten a tenyerébe fog, nincs mitől félnem - vallja Rónay. - Is
meri tetteim hasznát s szenvedéseim értékét. Itt állok egymagamban, de senkitől sem védtelenül.
Ám ha lsten nem tart már a kezében, elenged, felesleges minden erőfeszítésem, vesztes mam
dok,"

Pilinszky számára a világ nemcsak camus-ien abszurd, hanem egyben áldozatm is kötelez.
A puszta fölismerésen túl ő vál/ariaa világ abszurditását: "Magunkra vesszük a világ képtelensé
gének súlyát, mintegy beleöltözve a lét és tulajdon ellentmondásainak terhébe" . Pilinszky szinte
megrokkan az emberi gonoszság és közömbösség történelmi torlódásától: egy önmagát keresz
ténynek nevezett társadalom keresztényietlenségétől,a dachauk és harbachok borzalmától. a há
borúk kielégíthetetlenségétől,az 50-es évek kitaszítottságától, és mindattól, ami utánuk a lelkek
ben kitenyészetrés mocskolrna is. Elutasítja a bűnt, melyet szavakkal tagadunk, de tetteínkkel vé
delmezünk; és a tanulságokra figyelmeztet, melyekről szívesen megfeledkeznénk. "Mert elhagyat
nak akkor mindenek" - ha az ember már nem képes szeretni. Ha kihűl bennünk a szeretet, az Is
tent is elűzzük magunktól. Mit is keressen ott, ahol végzetesen megtelepedett "a lélek sötét éjsza
kája"? A költő a heideggerí Weltnacht eluralkodását jósolja, hacsak meg nem nyílik emlékeze
tünk és lelkiismeretünk múltunkra és jelenünk mulasztásaira, hacsak ki nem szakadunk megkö
vesült részvétlenségünkből, hacsak nem kerít hatalmába minket az egyetemes gyöngédség. Kü
lönben csak a feslett tengődés és egy "koncentrációs univerzum" vár ránk. Mintha már elveszí
tette volna bizodalmát az emberben: "Hogy elkárhozunk, rendbe van, / de hogy a mezitlábas ál-
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latok, I még inkább rendjén ... " - mert nem lehet, hogy megbocsátást nyerjen ennyi fájdalom,
ennyi gyötrelem, ennyi pusztítás, melynek Hatalom, Pénz, Ideológia mindenkor a sugallója volt.

Ha bekövetkeznek az apokaliptikus idők, az ember az állatok szintjére süllyed. Lelke elsivata
gosodik, érzelmeit kipusztítják az ösztönei, szelleme csak mohón a szerzésre összpontosul, társai
riválisok a marakodásban. Nem lesz szüksége többé sem a politika igazolására, sem a humánum
takarójára. Az emberiség eddigi történetének kataklizmái előképei voltak az utolsó, a végső apo
kalipszisnek. Eddigi történelmünk során csak kóstolót kaptunk a még lehetséges, tomboló iszo
nyatból. Mi menthetné meg az embert? Isten hívása, a szentségi jel, De hiába mászunk ki egy vi
lág romjai alól, ha nem hajt bennünket szeretet: "Nemjutok el a szentségházig, I örökre hó alatt
marad I az a bizonyos tabernákulum, I ami miatt, ami miatt ... " Hiába kérdezzük, merre, ho
gyan? A költő helyettünk feleli: "Mit tudom én. II Amerre a katonák. I Ahogyan a tenger. II
Amerre a katonák a vereségben, I Ahogyan a tenger az összetört szentségtartóban."

Rónay másfajta tapasztalatokra tesz szert. Bár ő is végigszenvedte a Butaság és a Hatalom
gaztetteit.j.mégsincs benne harag mar, I csak irgalom". A megbocsátás, a dolgokba való beletö
rődés erősebb nála minden kétségbeesésnél. Az ereszkedő sötétséget áttöri a józanság, a konzek
vens mérlegelés ereje. "Bokától homlokig csupa sebhely", de felülemelkedik fájdalmakon, sérel- .
meken, veszteségeken, mert "ló tudja, nem ahogy történt, I ugy volt-e jó igazán? II A seb se ha
szontalan, I ha kibírja az ember, I s a minusz is fordulhat pluszba, I csak győzni kell türelemmel."
A camus-i-sartre-i poklot nem a másik ember jelenti, állítja az író; akí hiteles tanú, mert áldozat
is egyszemélyben, a poklot nem a másik éleszti; a pokol bennünk vet tüzet valójában. Ha ben
nünk nem lobog, .rnít égessen, fegyvertelen a láng. Mit lehet attól I elvenni, aki mindent odaad?
Mitől lehet I megfosztani a semmiért sem törtetőt, a semmihez sem I ragaszkodót?" Rónay jól
tudja, mit ér, ha az egész világot megnyerjük is, de a lelkünk kárát vallja. Mélységesen tiszteli az
isteni akaratot: azért tesszük azt, amit teszünk, mert ez a feladatunk, ezt az életet szabta ránk ai
Isten. Ami történik, miattunk történik; a mi okulásunkra, gyarapodásunkra zajlik minden, de
tudnunk kell olvasni a megpróbáltatásokból, napjaink sikeres és sikertelen fordulataiból. Vállal
nunk kell az együttműködést a világgal, a részvételt sorsunk elfogadásában és teljesítésében.
Merre, hogyan? Rónay tengere a békés, határtalan víz: a bölcsességé, a reményé, a türelemé.
"Minden kérdés az indulás, I és minden indulásban ott lappang a Cél."

Rónay - a kiküzdött harmónia.
Pilinszky - az ismétlődő katarzis.
Rónay Szent Ferenc-i szelídséggel és csöndességgel szemléli a világot. Szabadon, a gondvise

lésbe vetett mély bizalommal adja át magát a világnak és az Istennek. "Egy Angyal mindig ké
szen áll, hogy I érted jöjjön, ha szólítod ... " Engedi, hogy a kegyelem energiája átjárja és mű

ködjék benne, s ráhagyatkozik a megélt szeretet spontán útmutatásaira. Ez a transzcendens ihlet,
ez a belső koncentráció oldja föl gondolkodásában azt a problematikát, amit egyén és közösség,
politika és hatalom, elmélet és praxis, erkölcs és történelem folytonosan újra töltődő feszültsége
okoz: "Mindig a belső lépteket I figyeld, míg álltodban haladsz, s haladva állsz ... " Az ellentétes
erők összecsapásaitól. a lélek feszüléseitől edzetten fokról fokra halad tovább hitében, a belső
építkezésben. Jó harcot harcolt, és övé lett a győzelem: nem tudta elborítani a lélekre ereszkedő

köd, nem tudta elhomályosítani szeretetét - igényét és önzetlenségét - a kiábrándultság, a csaló
dás. Legyűrte nem egy "sötét éjszaka" kisértéseit, mert úgy érezte, hogy a szorongásokból, vias
kodásokból, amagánykényszer ürességébőlIsten atökéletesség felé, az egész embert érintő tisztu
láshoz vezeti őt. Engedelmesen követte Angyala szavait. Egy élet tapasztalatával és tanulságaival
számot vetve szögezi le a mai fülnek szokatlan, de megfontoltan, őszintén hangzó következteté
seit: "Ma már azt is tudom, hogy bármi volt és bárhogy is volt, I s akármit vettek el, minden hi
ánnyal I én lettem gazdagabb. 'Ma már azt is tudom, hogy I boldog voltam, Boldog vagyok ... "

Pilinszky a kérdések és kétkedések határmezsgyéjéig jut. Ö az advocatus diabeli és az advoca
tus angeli egyszemélyben. Önmagával vitázik, de tépelődéseire Istentől válja a választ. Félelmei,
elbátortala'nodásai, lelki kiszikkadásai, az imádságba való kapaszkodásai elárulják, hogy átélte
mindazokat a kínokat és viseli mindazoknak a kínoknak töviskoszorúit, amelyek még a nagy
misztikusokat is arra a félelmes kijelentésre késztették. hogy "Isten a Semmi (Nada)", Miértek
kel ostromolja az Istent, s amiértek szálkái fölsebzik verseit. Nemcsak a háborúk, tömegmészár
Iások sírhalmait, a história véres ütközéseit teszi végső mérlegre, hanem az emberi személyiség
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szabadságának és önmegvalósításának lehetőségeit is. Az ötvenes években írt .Apokrif-ban ek
ként fogalmaz: "Igy indulok., Szemközt a Pusztulással, egy ember lépked hangtalan. I Nincs
semmije, árnyéka van. I Meg botja van. Meg rabruháj van." A hatvanas évek kőzepén pana
szolja: "És ki nem fél közülünk? Ki ne félne, I midőn szemét az Isten is lehunyja, I és leborulnak
minden angyalok, I és elsötétül minden kreatura?" A 70-es évek elején pedig: "Csönd akartam
lenni I és dobogó. Lépcső közé szorult világ. I Senki 'és semmi. Hétvégi remény."

Miért engedi Isten a pusztItást? Hogy népek népeknek, emberek embereknek megszelídíthe
tetlen farkasai legyenek?,Hogy civilizált képmutatással, "finomított eljárással", immár technici
záltan történjék emberfalás, támadás, kínpadra vonás testi és lelki értelemben egyaránt? Miért
nem szab határt az emberiségnek? Mikor jön e! végre az Ö országa? A lét értelmét latolgatvajut
el a naiv kérdésfeltevésekig : Miért a struggle oflife- a létért való elkeseredett küzdelem - irányít
ja az élővilágot? Miért, hogy a gyöngék mindig áldozatul esnek, és az erősek még erősebbé vál
nal? Miért, hogy a nagyobb hal megeszi a kisebbet, s a kisebb rendeltetése miért a nagyobb táp
lálása? Miért van, hogya természet kegyetlen törvénye mozgatia a társadalmakat is? Pilinszky
kérdez, csak kérdez. De hol késik a válasz? Nem nyugtatja meg a " ... talán I számüzött tenger,
Isten hallgatása. II Vesztőhely télen. Semmit sem tudunk."

Szembe találj a magát a kifejezhetetlen valósággal, a misztériummal. S mive! nem tud áthatolni
a misztérium titkain, mintha borúlátóvá tenné mind a világ változandóságát, mind az ember
megjavíthatóságát illetően. Rónay György nem véletlenül említi vele kapcsolatban a XVI. száza
di karmelita misztikus, költő, Keresztes Szent János nevét. A spanyol egyháztanító a maga csu
pasz, védtelen egzisztenciájának börtönébe zárva nézett szembe sorsával, küldetésének eredmé
nyeive! és eredménytelenségeivel, végigjárva - a misztika kifejezésével - az "itinerarium mentis
ad Deum", az Istenhez vezető kegyelmi utat, amely nemegyszer a lélek sötétségéből, elesettségé
ből, kétségbeeséséből indul, de a fény, a világosság, a kibontakozás felé tart. Keresztes Szent Já
nos így vall erről: "A lélek ebben az állapotban éppúgy nem képes semmire, mint akár a fogoly,
akit összekötött kézzel és lábbal tartanak földalatti tömlöcben úgy, hogy sem mozogni nem ké
pes, sem nem lát semmit mindaddig, amíg' itt meg nem szelídül, me~ nem alázódik és meg nem
tisztul a szellem, s nem lesz olyan fennkö1tté, egyszerüvé és kifinomu1ttá, hogy egyesülhet Isten,
szellemével a szerető egyesülésnek azon a fokán, amelyet az ő irgalma akar neki juttatni. Ennek a
foknak megfelelően, a tisztulás is erősebb vagy gyengébb, hosszabb vagy rövidebb ideig tartó.
De hogy valamennyire is igazi egyesülés legyen, ahhoz szükséges, hogyha mégoly erős is, eltart
son néhány esztendeig."

Pilinszky és Rónay. Egyazon hit két arca. Kétfajta vallásos élmény, két lépcsőfok az Istenhez
igyekvésben. Mindkettőt átéljük, mindkettőtjárjuk. Pilinszky-Ja tragikus I~ías, a vajúdás, a fel
készülés a találkozásra; Rónay - a megnyugvás, a szintézis, a találkozás. Pilinszky még kérdez,
Rónay mintha már tudna minden választ. Rónayé az értelmünk, a bennünk munkáló bizonyos- ,
ság; Pilinszkyé az együttérzésünk, a szívünk.

Nyárvégi madarak

Varázsos körben telnek napjaim
a nagy réten ahová elvetödtem,
birodalmadban zsálya kankalin
láthatár kékje parttalan és időtlen

a szél gazdája blztatoan előttem

országutat húzott fehérlő porból
és szólnak szólnak megérett bokorból
hogy elmém borulmellettük menóben
nyárvégi madarak szelíden és erősen

HORVÁTH ELEMÉR
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Lengyel Balázs

A BELSŐ NYÁR FELÉ
A költői ön megvalósítás története

f. Kihasználva a könyvei kínálta alkalmakat, Rónay Györgyről igazán- sokadszorra írok. Ám
nem azért próbáltam újból és újból egyik vagy másik oldalról megközelíteni kivételes írói egyéni
ségét, mert az a szerencse ért, hogy tagja lehettem baráti körének, a mostanában egyre többet em
legetett Rónay-asztalnak, s életünk mintegy legnehezebb, de végül is beteljesítés felé ívelő negyed
századát szoros érintkezésben töltöttük el. Nem, Rónay az úgynevezett baráti kritikát mindig is el
utasitotta; mialatt a- Vigilia szerkesztője volt, a folyóirat nem - vagy csak nagyritkán - közölt
könyveiről, munkásságáról ismertetést vagy kritikát. S ha puritanizmusának ezt a fokát túlzott
nak tartottam is, magam is vallom, hogy az irodalom sem nem családi, sem nem baráti ügy.
Azért írtam róla - ha jól számolom hét vagy nyolc ízben is -, mert munkássága fokozottan von
zott, s annak bizonyos területét, a kritikai és tanulmányírói részt, a magam imágójának tekintet
tem. Imágójának. egyszerű, régimódi kifejezéssel: a magam példaképének nemcsak gondolat
gazdagsága és formai eleganciája, hanem elsősorban kritikusi beleélésének tágassága miatt.
Azért, mert a legkülönbözőbb stílusokban és alkotásmódokban is el tudta választani a jót a
rossztól, a tőle idegenben is megkereste és felmutatta az értéket. Mert nem egy ilyen vagy olyan
ízlésirányzat kritikusa volt, hanem nagyszabásúan az egész irodai omé. Egyetemes, latin szóval:
katolikus módon.

Pedig utólag visszagondolva, az ízlés kereteinek (az igények fenntartása melletti horizontális
kitágítása nehezebb lehetett számára, rnint amilyen általában a csak kritikus kritikusoknak. Ró
nay a költő és Rónay a prózaíró a maga nagyon is határozott ízlésével, megközelítési módjával
és formai igényeiveljoggal szállhatott volna szembe a nagyvonalúan munkálkodó megértésvágy
gyal.

Pályájuk csúcsára ért költők vagy prózaírók - számos meggyőző példát tudnék felhozni erre
-- nemigen hajlandók érvényesnek elfogadni az övéktől vagy eszményeiktől eltérő írásmódot.
Nem így Rónay. Hogy csupán a szélsőséges példákat említsem : ő helyre tette Sinkát, feltárta
Kassákot, Pilinszky t. S ami a prózát illeti: éppúgy "fogta" Tamásit, mint Mándyt és Ottlikot, sőt
az utóbbiaknak értékeit az elsők között tudatosította.

Holott. ..
Ha csak Rónay költészetének alapkarakterét és ízléseszményét veszem az alábbiakban szem

ügyre, olyan jegyeket találok, amelyek elméletileg maximálisra fokozzák a fenti nehézségeke t.
Furcsát, talán megbotránkoztatót kell mondanom: fiatal költőként Rónay megtévesztette á vilá
got: nem az volt, akinek akkor bemutatkozott. Csak most ébredtem rá összegyűjtött verseinek, a
Szérű-nek olvasása közben -'fiatalsága annak idején elhagyott verseit is visszail1esztette időrendi

helyükre ebben az elrendezésben -, hogy Rónay születetten, vérbelien, idegreakcióig leszűrődöt

ten klasszicista volt. (Nemhiába írt később egy példás tanulmánykötetet a klasszicizmusról, - s
nemhiába hajtogatta a kritika későbbi köteteiről, hogy klasszicizálta magát.) De első jelentős.

kötete, a Te mondj el engem, mely, ha szabad arra hivatkoznom, I944-ben az életveszély állandó
jelenlétében egy életre szólóan megragadott: tipikusan újromantikus kötet volt. Legalábbis erős

rokonságót tartott fenn azzal az újromantikával, amelyet a harmadik Nyugat-nemzedék költői

ből, Jékely Zoltán vagy Vas István korai írásaiból az ember kiolvashatott. Egy műnek kellett be
telnie, és egy termő, nagyszabású életnek elmúlnia, hogy az igazság a maga teljességében - leg
alábbis számomra - megvilágosuljon.

Te mondj el engem

A Te mondj el engem karaktere, ha nem is szerep volt, költői önarcképe; ha nem is felöltött kép
más, de mégis valami velük rokon önalakítás. Egyetlen jegy tudatos kiemelése, felfokozása a
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többi háttérbeszorításával. Hogy Babits vonzása, és különösen a fiatal Babits lázas, romantikus
intellektualizmusa késztette volna erre a fiatal Rónayt? Valószínű Mindenesetre világos elszaka
dási kísérlet dolgozott benne a második Nyugat-nemzedék konkrétságától, köznapi tényekhez
való szoros kapcsolódásától, s visszatérés egy választékos, elvi tárgyalásmódra. Visszatérés az in
duló Babitshoz. Vissza a babitsi emeltebb, szenvedélyes felfútöttséghez, intellektuális izzáshoz,
A mindennapokkal szemben más törvények alatt álló, zártabb, finomultabb, különálló művé

szethez, melynek voltaképpeni alanya és tárgya a benti világ.
Klasszicizmus, romantika? Lehet, hogy hozzávetőleges, pontatlan kifejezések. Próbáljunk

Rónay költői személyiségének megközelítésére versélményeiről egy olyan koordinátarendszer
ben beszélni, mely egyfelől számba veszi (meghatározóként) !Kr. élmény általánosított mivoltát,
másfelőlaz élmény intenzitását. (Ez volna a két ordináta.) Ha az előbbi szerint határozom meg a
versélmény ordinátáját, az esetek többségében kitetszik: Rónay magas fokon általánosít, a sze
mélyestől, a pillanatnyitól eltávolít. Alig van alkata által cáfoltabb kijelentése, mint a Te mondj
e/ engem programversének zárósora : Te va{ljmeg engem vallomás! Annyira nem volt vallomásos
költő, hogy ez már gyötörhette. (Ezért is hagyta el I942-ben kötetéből fiatalkori verseinek na
gyobb részét.) Életrajzot, -konkrét emberi viszonylatokat, külső történést, társadalmi szituációt
versei alig-alig rajzolnak ki, illetőleg a természet évszakváltásának külső történésén túl mindezek
csak leszűrve, áttételesen jelentkeznek bennük. Költői életművénekjó kétharmadát végigkövet
ve, alig találtam három-négy verset, amelyekben a személyes sors vagy a megrendítő pillanat szót
kapna. Igaz, ezek mind kimagasló, nagy versek: Férfikor, Kereszt, Babits a betegágyon, és az öt
venes évek közérzetét összegező remeklés: a Thermopy/é. (Csakhogy itt is meg kell fejteni a gö
rög történelmi példába rejtett áttételességet, a kiabáló allegóriát, mint A madár fiaihoz című

Tompa-versben.) -
Nem azt mondom persze, hogy ha konkrét személyes alig is, nincs benne társadalmi vagy tör

ténelmi elem. Dehogyis nincs. Kiolvasható egy-egy viziójából még a spanyol polgárháború is
(Egy budai cukrászda falára}, Csak olyképpen atmoszférává alakítva, életérzéti tényezővé desz
tillálva, mint a fiatal Radnótinál, akinél a Rónayéval rokon művességhatására szinte-szinte csu
pán a költői életérzés egyik színezője, bármi nyomatékos is; s akit sorsának elképesztőbrutalitá
sa tudott csak a tények versbevételére kényszeríteni. Rónay Györgynél még világosabb, mint ná
la vagy más nemzedéktársainál, hogy felfogásában a költészet valami emeltebb, a mindennapi
élettényeknél fennköltebb dolog. Az arány és szépség Pamasszusa, "szent birodalom, melyben a
lélek fénye dereng s a merész ragyogású dallamok ívén át tündöklik a tiszta igazság!" Oly Par
nasszus, melyhez már-már parnasszien módon kell közelíteni. Egy Babitstól öröklött, s némileg
megszigorított magatartásforma továbbfejlesztésérőlvan itt szó; ez a magatartás a kor alantas
előírásaiés követelései ellenében', mocskait visszautasítva védte a művészet erkölcsi külön- és fe
Iülállását, s hirdetett integritása védelmében elefántcsonttorony-költészetet, anélkül azonban,
hogy az elefántcsonttoronyba valaha is bevonult volna. Ez ma már világos - csak a tankönyvek,
egyetemi jegyzetek, avas lexikonok szajkolják továbbra is a doktrinerek agyában fogant "babitsi
l' art pour l'art"-t. Szívesen mondanám, hogy a fiatal Rónay a húszas évek Babitsának védekező

álláspontjához tért vissza, s azt pótolta meg olyképpen, hogy a harmincas évek fasizálódó, egyé
niség-ellenes korszellemével szemben az irodalmat az egyéniség, a független, önalakító individu
um megvalósítása rezervátumának tekintette. Az "integer vitae scelerisque purus" létrehozása
védett, arányokkal és szabályokkal bástyázott területének. Ez azonban az igazságnak csak egyik
fele. Egy magatartásnak többnyire egyként van eszmei és alkati indoka, méghozzá egymástól el-

. választhatatlan arányban. Mindkétfelől bőségesen lehetne bizonyítani aeharmincas-negyvenes
évek költőjének neoklasszicizmusát. Eszmeileg egyenes idézetekkel: "Az eszme fényesen ragyog,
de a valóság - szánalmas és haszontalan. - Művemmel üzenek, azt nézd, ne engem - a Szót - és
né a szájat ... " (Egy tűnődőhöz). Alkat felől pedig bizonyítani lehet a tündöklő, a végsőkig csi
szolt formák szűntelenjelenlétével; a nemes Szépség folytonos és sikeres célbavételével. (Rónay
számára nincs formai nehézség, idegenség - hacsak nem a formai disszonancia; nincs versforma,
amelyet ne valósítana meg elegáns könnyedséggel.) Szóhasználatával, mely mindig választékos,
emelt, tudatosan költői; hasonlatanyagával és jelképeivel, melyek még a későbbiek során is
gyakran változatlanul éltetik tovább az európai költészet ősi metafora-anyagát, jelképrendszere-
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it; annyira, hogy például az Odysseus-képzet, vagy az Anabásísé, az ithakai otthoné művében

egész ciklusokká szerveződnek, személyes önkifejezési formákká válnak..
A klasszicizáló hajlamnak és eszmei igénynek Rónay művében van azonban alakulása, azt

mondhatnám, revíziója. Egyetlen élettény kétszeri megéneklésének összevetéséből szeretném ezt
az alábbiakban érzékeltetni. Mindkét vers Faragó György zongoraművész halálával kapcsola
tos. Az első versben (Faragó Györgyhöz - fentebb idéztem is már belőle) -=. 1944 decemberében,
nyilván hálálhíre alkalmából, így írt Rónay:

6 Faragó, te is itthagytáll Hideg éjszaka sír kinn,
s én idebenn, számlálva a holtakat, egyre tünődöm,

sorsunk forgatagán. Kít az ágyuk lángja, kit aljas
kór buta férge emészt el, s van kí az iszonyú korból
önként távozik el; s aki él riadozva tekintget
s futna, akárcsak a vad, ha vadásza kopóival üzi.
Pusztul e nép, széthull ez a nemzet! A jobbak sírból
hallják már a menekvők tétova lábdobogását,
s érzik a vért, ahogy odvasodó csontjukra aláfoly,
Hányan voltunk még tavaly is, bizakodva kik egy szebb
élet vágyával táplálva magunkat, a hitvány
s gyáva valóság mocska fölött makacsul, csak azért is>
építettük az égi hazát . . .

Harminc év múlva - ez a címe a versnek is - Faragó György zongoraművész emlékének ajánlva,
így szólal meg ugyanez:

Emlékeimbe .visszanézve, milyen kietlen, fullasztó sötétség!
Kilencszáznegyvennégy decembere : a repülőktől férges éjszakák,
füstszag, ködszag, koromszag.félelemszag, s a nyomorúság éhes árnyai
halálraszánt sötét szemekben és hajnalokra néha vértől

lucskos falak tövében . . . "Bújt az üldözött" - de hol ki merre?
s miféle kard vagy áruló lesett rá barlangja küszöbén,
ha volt egypltalán odú, meghúzni hajszolt életét? Ki tudja,
hol él vagy hol lapul a másik, mikor mindenkinek
tíz, húsz, harminc. sajátja volt, menteni rablóktól, dugdosni gyilkosoktól,
s idegen házak jUggőfolyosóil'legy-egy ajtó előtt il megbeszélt
kopogtatás után - két hosszú, két rövid - szorongva várni, mig
résre nyílik, s egy kéz kinyúl (csontos, riadtan reszkető, nem,
még nem holmi kövérre hízlalt pisztolyos) a kis papirgombácra gyúrt
(rögtön lenyelhető) hírért, vagy pár napi élelemért, miközben
körös-körül - szakadatlan orgonaszó - szűntelen közeledve
már dörögtek az ágyúk, s este délkeletről,

ha föltisztult a köd, már látszottak a torkolattűzek.

- akkor jött a hír,

egy délelőtt, brutálisan, tagláerével,
szabályos halá/áról, már-már fö/foghatat/anu/ . . .

Talán fölösleges is rámutatni, hogy vált át az első vers hűvös elvontsága látványos konkrétu
mokra. Hogy vált át a leszűrt tapasztalat: pusztul e nép, vagy az: aki él riadozva tekintget s futna,
mint a vad, a repülőktől férges éjszakákra,fé/elemszagra, vértől lucskos fa/ak tövére, másfelől az
irodalmi őshasonlattal megelevenített üldözöttség ("a vad, ha vadásza kopóival űzi") - a kor el
lenálló üldözöttjeinek valósághű rajzává. Rónay verseszményeinek itt tapintható változását már .
1945 februárjában belefogalmazta Romok helyett palotát cimű versébe : "Mennyit kergettem azt
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ami elvont, - a mindenség szép mértanát ~ s mágikus titkait! Most két marokkal szórnám - med
dő kincseirnet, ha legalább - egy korty valódi valóságot ihatnám". Ám félrevezető itt megszaIci
tan i az idézetet azt a látszatot keltve, mintha a költő egy rendezetlen dokumentum-valóságra
áhítozna. A versszak ugyanis így folytatódik: "s nem ezt a vad - forgatagot az égbolt eszelős

-csillagai alatt". Ismétlem 1945 februárjában vagyunk, még a budai harcok között, ki nem hűlt

ágyúcsövek, egyre ugató aknavetők környezetében. Mire vágyik hát? "Hagyjatok engem, hogy
azt, ami széthull t : - összerakjam újra a világot, - szebbnek, mint volt, és jobbnak is: a szeretet
- szelíd világát! Elég volt a rom ... " S a vers zárószakasza megismétli és összefoglalja: "Még
hullnak a téglák, de már az elme riadt - tájain alakul a rend ... Égj látomás! Vér helyett kenye
ret! --' Romok helyett palotát."

Egyetlen versből azonban sohasem szabad a költő magatartására nézve messzemenő követ
keztetéseket levonni. A vers éppúgy tárgyiasíthatja a pillanatnyi hangulatot, mint a berögzült lét
tapasztalat rnozdithatatlan eredményét. Elsietett következtetés volna pusztán a fenti két idézet
alapján azt mondani, hogy Rónay klasszicizmusának eszményített lebegése a dolgok, a minden
napok fölött, eleve átformálódott. Ám a 45 utáni versek együttese mégis ilyesféle formálódást, a
konkrétumok egyre nagyobb térhódítását bizonyítja. Ez olvasható ki mindjárt az 1945 áprilisá
ban keletkezett Jeruzsálem pusztulása című látomásos nagy versből is, hiszen Jeruzsálem itt
konkrétan és félreismerhetetlenül: Buda ("vad suhancok reszkető nőket tereltek a Dunán"); ez
szembeszökő, továbbá többek között a Tavasz elé cimű országféltő vallomásban 1947-ből, ami
kor a szeretet világának kezdeti reménységeit már rossz, vészes jelek oltják ki:

És el nem űzhet innen keserűség,
végzet haragja, semmi hatalom.
Kemény paranccsal ideköt a hűség:

jóban vagy rosszban, mtndig szabadon,
magunk törvényét vallva, senki másét,
s ha körülöttünk akár egy világ ég,
óvni magunkban s híven adni át
a fiainknak ezt a kis hazát.

Ne az úgynevezett hazafias tematikán lepődjünk meg. Nem azért iktattam ide. Rossz beidegzés,
hogy a nemzeti gondok számbavételét, az ország féltését, a történelmi sors buktatóinak felisme
rését irodalmunkban azok kiváltságának tekintjük, akik a népem, fajtám, osztályorn, származá- l

som folytonos emlegetésével mintegy felövezik magukat ezzel a kiváltsággal. Másokat, diszkré
tebbeket, Shakespeare Cordéliájártak alkati rokonait a "magyar ügyből" kitudva. Pedig például
1951 decemberében, amikor Rónay a már emlegetett Thermopylé című versét írta (vagy Jékely
Az utolsó szó keresésé-t, e kiváltság birtoklóinak az égető ügyben a korabeli sajtó vagy a születés
napokra készült dicsőítő díszalbumok (Rákosi, Sztálin) tanúsága szerint - mondjuk csak így, an
golos lefogottsággal-- meglepően kevés szavuk volt. Ide is idézem ellentétükül Rónay szonettjé
nek befejezését (a vers címzettjei különben a vész elől külföldremenekültek), ők a "hősök", aki
ket megszólít: "Dicsőség nektek, hősök, fényesek. - akikhez semmi szeany se férhetett, - s fussa
el értünk oreátok a szégyen, - hitványakért. kik megcsúfolt fejünk -lehajtva némán, híven itt ve
szünk - egy szálig ebben a Thermopylében."

De mondorn, ne a tematikára figyeljünk most - bármi figyelemre méltó is -, hanem a Rónay
vers változására. Arra, hogy az elvi tárgyalásrnód dekonkrét mivolta, azobjektíváló parnasszien
beszédmód háttérbe szorul klasszicizmusában. Sőt az eddigiekkel szemben bizonyos pillanathoz
közelítő spontaneitás is jelentkezik benne. Egyre gyakrabbak - és egész további művére is jellem
zőek lesznek - lírájában a pillanatot rögzítő természeti képek (budai képek, később mátrai és
szárszói verscsokrok). 1947-ből való e sorozat egyik korai kezdeménye. a Budaiesténcimű lát
szólagos tájvers. Kövessük nyomon hogyan lép benne a költő az éppen átélt látványból (akár Jó
zsef Attila a tapsikoló jázminoktól valami más felé:
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Lenn füstöl a város, s itt téged az alkony
hűs fátylai közt úgy ringat a balkon,
mint elszabadultan egy mesebeli csónak
kék habja fölött a játszi valónak.

Már mind tömörebbek a tornyok a váron.
Csillognak a kép arabeszkjei: pár rom;
s a kő merev és komoly ormai lágyan,
fordítva remegnek alant a Dunában.

Nézzük most, hogy ez az (ál)lÍagyományos, Arany-hangon szóló, sőt Arany-hangú leírás, ho
gyan vált át - szinte Vojtina levelével rokon fordulattal- ars poeticává :

Ez a víz odalent: ez akárcsak az emlék,
a folytonos.áram, a lét, ami nemlét;
nincs hangszere, mégis örök zene benned,
s eggyészovi halkan a földdel a mennyet.

Eggyészövöd egyre a mennyet a földdel;
medredbe tapadsz, s eget érsz a tükö"el,
s így élve a földön is, éggel is egyben,
a lenti valót mutatod Je, de szebben;

Ám ne azt kövessük nyomon, hogy a további versszakokban hogy jut el Rónay a tükröző víz és a
vers párhuzamával az Arany János-i "nem a valóság, annak égi mása" és a "hűtlen hivség" gon
dolatához, mondván: a valót mutatod te, de szebben; nem mást, csak a mását: csak azt, ami lé
nyeg. Hanem arra figyeljünk, hogy a vers zárószakaszában megpótolja a hagyományt még vala
mivel, ami költészetről alkotott felfogásának; költői magatartásának sarkpillére :

Hogy az ember, ezer baja közt keserűen,

Meglássa valódi magát is, a műben,

mit a költő lelke teremt az anyagból.
S lélekké gyúljon a puszta agyagból.

A költő meglátja magát a műben. A valódi magát. Itt a fordulópont. De hiszen nincs ennél ter
mészetesebb! Miért kell mégis hangsúlyozni? Ha bele is kombináljuk, hogy a látszólagos magá
tól értetődőség mögött roppant bonyolultság rejlik, hiszen az élő ember azonos is a művével és
alakító cselekedetei révén megpótolva, túlhaladva, nem is azonos; és csak a halál pillanatával, az
alkotó megszűntévelválik a mű a személyiség zárt, körüljárható foglalatává ; ha minde már-már
titokzatos átlényegülésre tekintettel vagyunk is, mint ahogyan Rónay is tekintettel van, akkor is
jó okunk van a további töprengésre. Egy vallomásos, magát romantikusan feltáró köitőnél
ugyanis magától értetődő lehet: a líra - az iménti korlátokon belül - az önmegismerés útja. De
Rónay György nem volt vallomásos, nem volt közvetlen; életének tényei csak életérzéseinek té
nyezőikéntjelennek meg (szórtan és megszűrten) még későbbi verseiben is. Érlelendő klassziciz
musában hosszú-hosszú ideig, a romantikusokkal ellentétben, elsősorban nem a kifejezendő ér
dekelte, hanem a kifejezés. A vers szóhasználatában azt a bizonyos "valódi magát" semmikép
pen sem a teljes magát-tal, hanem sokkal inkább ajobb, nemesebb, lélekké-válni-képes-magát-tal
lehet csak helyettesíteni. Hallgassuk csak meg töprengését a kérdésről Egy tűnődőhöz című, igaz
elég korai, 1942-ben kelt verséből: "Mert szép, amit az ember önmagáról - épít, az a szobor. -,
A minta kész, de alkotója gyönge és - inkább elbujdokol." És bár töredékes idézetekben, de mű
és alkotója kettősségénekgondolatmenetét még tovább követve; "Száműzetésben élek én, ma
gamból - űztem számon kívül magam". Pedig az egységvágy fájdalmasan eleven; ... miért is
nem élek én kettősen: egyaránt- művelvehalhatatlan -létem gyümölcseit nemes tökélyre - mű-

vemben és magamban!" .
Mű és költője korántsem szokványos szétválasztása rejlik itt. Nem az a választóvonal, hogy a

költő halandó, de műve halhatatlan. S nem is csak esztétikai - ami megint természetes volna -,
hanem már-már etikai jellegű. Rónay György klasszicizmusának gyökeréig érkeztünk el. A meg
nemesedett, a lélek belső munkájával már harmonikussá tett, a humanizált tartozik a műre.

A már átlényegített, ami tovább cnlényegülni képes. Belőle lesz, lehet, a versben emlitett szobor-
nak anyaga. .

(Folytatjuk )
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Tarbay Ede

SZELíD KIÁLTÁS
A nagyoksemmitsem értenek megmaguktól, a
gyerekek pedig belefáradnak. hogy örökös
örökkémagyarázgassanak nekik.

Antoine de Saint-Exupéry

Rónay Györgynek sok minden megadatott. Leginkább az, hogy talentumaival gazdálkodni tu
dott. Költészet, epika, esszé - és ezek fordítása - úgy volt otthona, hogy nemcsak teremtett, de
értelmezett is. Nem nagyhangú erőszakossággal, hanem csöndesen, véleményét mondva. Azt,
ami az övé - sokaké, keveseké. És ugyanilyen szelíden századokat vett birtokába, tette magyarrá
azt a mesekincset, amely az Ezeregyéjtől és a legkülönfélébb népek névtelenjeitől Perrault-on, a
Grimm fivérekén. La Fontainen, Hauffon, Marie d'Alunoy-n át Carlo Collodi Pinokkiójáig vi
rágzik-burjánzik.Ezt tetőzte be A kis herceg, Saint-Exupéry utánozhatatlan, de mégis követésre
ingerlő kisregényének fordításával, amely észrevétlenül lett anyanyelvünk >- és ezzel érzelmi h
fogalmi világunk :..- elidegeníthetetlen része. Generációk tudatának legmélyébe véste, ,és vésni
fogja - reméljük - sokáig a francia író gondolatait.

"Mitjelent az, hogy ,megszelídíteni'? - Olyasmit, amit nagyon is elfelejtettek - mondta a róka.
- Aztjelenti: kapcsolatokat teremteni. - Kapcsolatokat teremteni? - Úgy bizony mondta a róka.
- Te pillanatnyilag nem vagy számomra más, mint egy ugyanolyan kisfiú, mint a többi száz- meg
százezer. És szükségem sincs rád. Ahogyan neked sincs énrám. Számodra én is csak ugyanolyan
róka vagyok, mint a többi száz- meg százezer. De ha megszelídítesz, szükségünk lesz egymásra.
Egyetlen leszel számomra a világon. És én is egyetlen leszek a te számodra ... "

Ez a néhány, kopásig ismert és el nem koptatható mondat úgy bomlik ki szókimondásával,
hogy fel sem tűnik leplezetlensége. Ez az "azt mondom ki, amire gondolok", ami a La Fontaine-i
mesék sajátossága is, és ami még távolabb, Villon koránál gyökerezik, az "ajánlások" célra töré
sében, szerves része Rónay verseinek, amikor - költőként - gyerekekhez szól. Gondolatsort köz
vetít szavakkal, néha egy-egy jelzőre és plasztikus igei társításra támaszkodva, túlemelve ezzel
alapszavainkat látszólagos köznapiságukon.

Ez a köznapiság valóban látszólagos, mert a szavak már akkor mássá váltak, amikor a vers
még nem született meg. Mássá tette őket a gondolat, ami az első sorok előtt feszül, és ami az
utolsó sor után bennünk cseng'ki, érzéseinkben. Abban a rétegben, amit titkolunk. amiről ő he
szélniakar. Olyan alapfogalmakat frissít föl, tisztít meg, amelyek az embert emberré teszik, élet
kortól függetlenül. Azok a tiszta, belső hangok, melyeket gyermekként még ki tudtunk mondani,
nála olyan felerősítést kapnak, hogy az már szelíd kiáltásként hangzik.

Ilyen kiáltás a Verebek című vers kezdete - .Ttzennyolc-húszfokos hideg / volt idefönt a hegyvi
déken. / Már azt hittem, ezen a télen / kipusztulnak a verebek" - és vége -, .minusz tiz; húsz, har
minc: a telet / majd csak kiblrjuk, verebek, / verebek, rigók, emberek, / ha van bennünk egv kis sze
retet." És ez a nyugodt-nyugtalan szenvedély forrósítja át a Mondd, szereted az állatok~t? mind
mélyebbre hatoló kérdéssorát, a befejezés előtti, szemérmesen visszafogott vallomást, majd ez
erősíti fel a végső gondolatsort is: "Tégy próbát, hisz ember vagy: / értsd meg / a bennük szorongo
miértet; / segíts nekik, monddki helyettük / azt, ami ott ködlik a testük / vaksi lelkében - vidd kö
zelebb / az állatokhoz az embereket, / hogy megértsenek végre minket. / S mi is őket, kisebb
testvéreinket."

Ezek a csöndes kiáltások, amelyek megpróbálják a teremtett emberi világhoz közel hozni a
pontosan úgy teremtett állatvilágot, kibékíteni a kibékíthetetlent, felidézve a paradicsomi kort,
néha még tovább szelídülnek, emberi érzéssel és gondolattal-lélekkel - töltve meg a látszólago
san lélekteleneket : lovakat, szamarakat, teheneket, halakat, madarakat, és a velünk lélegző nö
vényi világot. "Mikor rád bámul a tehén, / egy világ úszik aszemén: / az út, a fúk , a rét, a kék / lá
tóhatár, s az ég, az ég, . . . " "Érzed, - már fúl;a is feléd / párás, melcg leheletét, / ezt a gőzölgli
éjszakát, / mely tőled várja nappalát" (Tehén). Máskor - mint Halak-ban kozmikus



magasságokba lendül néhány sorban: ..Hajnaltól délig és tovább; / nézik egymást a horgon át. /
A vízfölött, sa víz alatt : / hal halásztés halász halai.lÉs lassan nem is tudnimár, / kit várnak, s ki az,
aki vár . . . .. Pár sor csak A rigó, benne mégisott a teljes emberiség,emberi közösség: szűk és tág.
Maga a világ. "Egy rigó szól az ablakom alatt. / Mit üzensz,cseh rigó, / a budai rigóknak, / milyen
tavaszi hírt? / Rám bízhatod: / megértjűk egymást mind, akik / rigónyelven beszélünk."

Rónay Györgyhöz -őszinteségéhez, tisztaságához T hozzátartozik az is: felmutatja, kikkel ro
kon, kik élnek tovább benne. Állatok felé forduló lírájában - a Szent Ferenc-i őskép nyomán
- Francis Jammes, akinek Szeretem a szelid. . . kezdetű, csaesikról valló versét ő fordította ma
gyarra. La Fontaine is "hagyomány" számára. Nemcsak forditásaiban, hanem saját verseiben is:
- Béka; Szamár; Ló vagy- versesmeséiben '- A pórul járt tolvaj; A macska és az egér barátsága.
Ezekben ugyanazt a hol csipkelődő, hol tüskés, hol gúnyos hangot üti meg, mint a háromszáz év
vel ezelőtt élt francia költő, olykor hozzáérintve saját megértésének szomorúságát, vagy humor
ba ágyazott melodramatikus felhangjait. Mint a Ló-ban: "Így töpreng az öreg gebe. I Bepáráso
dik a szeme. I Néziaz autók kerekét. I Lógatja tovább afejét" - vagya Béká-ban a kezdő soroktól
- .Szomorú annak a léte, I akinek hideg a vére" - az utolsókig : - .s ráhull a béka szemére I gólya
gyomorban a béke."

Ez a nyiltság teszi bevallottan "társszerzővé" az ajánlásokban olvasható gyerekeket : az Ürge
mesé-ben Tamást, aki ..azt gondolta: lyukat ás, I űrgének meg a föld alá; I de már semmi kedve
rá. / se szánkázás. se mesék ? I Nem jó ez az ürgeség l" - vagy Ágit a Mátrai-ban, a Beszélgetés a
téren-ben, Krisztit a Tornatagozat-ban. Egyértelműen "csak" játékos kedve teremtette a Hazudós
mesé~t, de a Szántó Piroska mákjai-ban a "játék" már tartalmat kap, hiszen a megelevenedő

mákfejek. ha meglessük őket, elnémulnak. Maradnak, amik voltak: "csak mákot látni mák he
gyében". Ez a teremtett és önmagától teremtődő világ csúcsosodik ki az Átváltozás négysorosá
ban : "Az ágak közt már pintyek csattogása. I Afenyők fölött kék tavaszifátyol.] Készül a vűág az
átsáltozásra.] Most teremti magát teljesebbé magától." A Szólj a Napnak! ciklus legtöbb verse a
Mondd, szereted az állatokat ?kötetben - alcíme: "Versek és műfordítások gyerekeknek" - mint
ha mind erre az "átváltozásra" készülődne, természetünk, és emberi, mélyebb természetünk átvál
tozására és - megváltoztatására. Nyiltan kimondja például - mint más verseiben is - a Munká
ban: "Mert igazán akkor ember az ember, I ha dolgát megteszi jál, becsülettel: I úgy hasznos a
nyár, s úgy lesz a világból I békés, boldog, kö~ös emberi tábor."

BARÁNSZKY LÁSZLÓ

Elégia

vesznek a lovak
és egyre kevesebb van a felhőből

negyedére fogyo.tt a nap
elsikkad egy két tavasz

kondor nagy lászló latinovics
pilinszky

és most te
barátom keserű nékem ez a számbavétel
még keserűbb a névsorolvasás
mit is mondhatnék találkozunk
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Rónay György

NAPL6JÁB6L (1949)

1945 és 1975 között lrta Napló-ját Rónay György. Több-kevesebb rendszerességgel felje
gyezte olvasmányairól szerzett benyomásait, irodalmi terveit s - ritkábban - a mindennapok
eseményeit. Azokban az években, amikor jó néhány íróval együtt nem volt mádjakönyveit
megjelentetni, Napló-ja volt leghűségesebb társa. Az irodalmi életbe történt visszatérése
után megfogyatkoztak ilyen jellegű jegyzetei, amit korábban a Napló jelentett számára, azt
írta meg Jegyzetlapjai-nak két kötetében és tanulmányaiban.

Feljegyzéseinek forrásértéke van elsősorban az ötvenes évek keresztény szemlélete meg
ismerésének vonatkozásában, de mindvégigérezhető, hogy mindennapos naplóírásában fő

ként irodalmi törekvések vezették ,azzal a céllal refl~ktált az élet és az irodalom eseményei
re, hogy e nézetei valaha hasznot és okulást hozhatnak mindazok számára, akik a műveket

nemcsak azért olvassák. hogy szorakozzanak, hanem lelki gyarapodást is remélnek belőlük.
1

Ez jogositott fel bennünket arra, hogya kész művet a nagyobb nyilvánosság számára is hoz-
záférhetővé tegyük.

Napló-ját mindvégig magajavította, nem egy év feljegyzéseit be is köttette. A teljes mű a
Magvető Könyvkiadónáljelenik meg az életmű-sorozat részeként, Reisinger János gondozá
sában és elószavával.

(r. l.)

1949. január 8. szombat.

Ahogy ma délben, autóbuszra várva a Szervita téren, pár lapot elolvastam Lucie Christine nap
lójából, I egész különös módon megfogott; s mikor az autóbuszon ültem, valósággal éreztem,
amint e végtelenü! egyszerű és közvetlen szavak belém hatolnak s egész hangulatomat átalakít
ják; szinte tapintható vágyat keltettek bennem arra, hogy életem céljává a tökéletesedést tegyem.
S mikor aztán Szent Ágoston Vallomásai-ban a kertijelenethez/ értem: mintha egyenesen nekem
szólt volna mindaz, amit Ágoston a maga halogatásáról s alkudozásáról mond. Látja az utat,
tudja az igazságot, kívánkozik is utána, hogy már ne csak tudja, hanem élje is; mégis mindig
meghátrál: még ne, még váljunk egy kicsit, még egy keveset hadd éljek a bűneimnek. A "tolle, le
ge" ("vedd és olvasd") tökéletes egyszerűsége ... Mintha Ágoston lelkének jobbra törő fele szó
lalna meg ebben a gyermeki hangban. Mi is nemegyszer halljuk ezt a hangot, de úgy teszünk,
mintha nem hallanók; fél füllel halljuk, fél-tudattal fogjuk föl, nem akarjuk egészen tudatosíta
ni; elmegyünk mellette s legföljebb csak úgy raktározzuk el, mintegy nagyon futó benyomást,
mellyel ezúttal nem érűnk rá foglalkozni, mert pillanatnyilag éppen egyéb dolgunk van; elme
gyünk, elsietünk, elosonunk az Isten szava mellett. Szembejön velünk az Isten s mi úgy teszünk,
mintha nem vennők észre; utánunk szól és úgy teszünk, mintha nem hallanók. Pedig nem Öt
csapjuk be, hanem önmagunkat.

Ágoston rádöbbentett arra a hazugságra is, amelyben élek. Elveimet, melyeket kifelé képvise
lek, nem födi a mód, ahogyan cselekszem és viselkedem. Mi az a munka, fegyelem, erő, amit tö
kéletesedésemre fordítok; mennyiben valósitom meg magamban s közvetlen környezetemben az
eszményt, melyetkifeléjavallok? A kérdés annál kínosabb és sürgetőbb, mert nem nagy dolgok
ról, hősies áldozatokról s lemondásokról van szó, hanem a kicsiben való hűségről, az élet min
dennapi mozzanatairól, a szeretet és türelem apró kis próbáiról, melyekben folytonosan megbu
kom s melyek elől ösztönösen igyekszem átsiklani az intellektuális fölény és a személytelenség
magatartásába. S ez az, amivel le kell számolnom; ez az a munka.melyet haladéktalanul el kell
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kezdenem.Ha egyszer a hang szól: ha egyszer a lélekbenfőlébreda vágy, hogy jobb legyen an
nál, amilyen eddig volt, ezt a hangot nem szabad hallatlanra vennünk s várnunk, hogy majd újra
szól és majdcsak akkor fogjuk követni; mert k i biztosit róla, nem leszünk-e süketek rossz szoká
saink, bűneink, megátalkodottságunk miatt akkorra, amikor esetleg újra megszólal? "Aki utá
nam akar jönni, vegye föl keresztjét és kövessen engem", mégpedig nem holnap' vagy holnap
után, hanem most nyomban, azonnal, tétovázás nélkül. H iszen ez a kereszt voltaképpen nem je
lent egyebet, mint szívós kijzdelmet a megrögzött rossz szokások és a belénk gyökerezett bűnök
ellen; s ezeknek a fokozatos gyomlálgatása. meg a.Ielki fegyelem bevezetése egyrészt nem is
olyan teljesithetetlenül nehéz, másrészt meg előnyös is, mert bizonyos egyensúlyt, erőt és derűt
ad, frissebb munkákedvet és környezetünkben nyugodtabb, melegebb, békésebb légkört.

Ennek a fegyelemnek az első lépése a rendszeres imádság. Sosern felejteni el Baudelaire szava
it: "Aki elmondta esti imádságát, olyan, mint a kapitány, aki őrszemeket állitott. Nyugodtan al
hatik." A másik foritos kívánalom: a rendszeres lelkiismeret-vizsgálat. Számot vetni állapotunk
kal, hogy tisztában legyünk vele, mivel vágunk neki a másnapaak, Hogy tudjuk, mire kell más
nap ügyelnünk. Aránylag ritkán követünk el kirívó nagy bűnöket, s többnyire ezeket is megrög
zött szokásaink követtetik el velünk. A bűn mechanizmusa szinte fantáziátlanul egyszerű, mégis
egyre beleesünk ugyanabba az ugyanott fölállított csapdába. S a bűn csábitásának együgyűségé

nél csak a mi együgyűségünk szánalmasabb, amellyel ebbe az együgyű verembe belehullunk.
)

1949. január ll. kedd.

Grácia nővér temetése Óbudán. Míg a halott töpörödött arcát néztem, majd ahogy a sírhoz men
tünk s ahogy a koporsót leeresztették az üregbe, minden különösebb szándék s minden belső póz
nélkül elgondolkodtam a halálról s főként arról, mi vol t az én viszonyom régebben s mi ma a ha
lálhoz. Meglepődve eszméltem rá, milyen kevés is van, vagy mi volt ma bennem abból a romanti
kus megrendülésből, dúltságból. iszonyodásból, ami régebben el-elfogott, aminek annyi nyoma
van a hajdani "gyászverseimben", s ami talán nem más, mint a primitív ember öröksége bennünk
- öröksége annak a pániknak. melyet a kereszténység oldott föl. Az a hang, mellyel a lezuhanó
rögök dörömbölnek a koporsó fődelén, úgy hatott rám azelőtt, mint egy ökölcsapás a bensőm

ben, s valami ilyesfélét ma is éreztem, de csak egy pillanatra s akkor is .inkább csak emlékezéssze
rüen, hogy azután nyomban elfoglalja e félelem helyét a nyugalom, valamiféle szilárd bizonyos
ság arról, hogy .föltámadunk", "találkozunk", s arról, amit az apácák énekeltek, ilyesféle volt a
szövege: "jó elmerűlni Jézus szivében". Viselkedésükből m~ly, meggyőző, egyszerű hit sugár
zott; mintha gyászuk egyben megkönnyebbűlés és öröm is volna afölött, hogy akit szerettek
- .Líebste" ("Legszeretettebb")-nek hívták maguk között-, megszabadult a földi terhek től s
révbe érkezett. Ez a szelíd, hivő derű eloszlatta a halál, elmúlás, föloszlás tényének minden em
beri borzalmasságát. Azt hirdette, hogya szeretet erősebb a halálnál.

Mert mi a legborzalmasabb a halálban? Az egyik, legalábbis számomra, maga a földbezárt
ság; elgondolni, hogy fekszünk egy szűk ládában, mellünkön a két méternyi föld terhével, nem
tudunk mozogni, elfogy a levegőnk. Persze emberi illúzió az egész, hiszen a terhet nem-érezzük és
a ládát nem tudjuk többé, s annak az érzéketlen hullának már oly mindegy rninden ; csak a mi
gondolatunk vetíti bele vagy holtnak képzelt önmagunkba mindezt. A megsemmisülés, megszű
nés, tehetetlenné válás réme ellen tusakszunk ; de milyen értelmetlen ez a tusakodás.
Hiszen ami a föld alá kerül, az csak a romlandó test; mi magunk nem halunk meg vele, hanem
élünktovább, lelkek, a túlvilágon; s ennek a túlvilági életnek a tudata legyőzheti, kell hogy le
győzze iszonyatunkat, félelmünket, fájdalmunkat. Mint ahogya gyerek, aki fél a fájdalomtól,
egyre mozog és nyugtalankodik; s apja rászól: "maradj nyugton", s ö nem marad, s megint rá
szólnak, s ő végre rászánja magát, nyugton marad, és immár semmi fájdalmat nem érez és nem is
fél többé a fájdalomtól.

A másik rettegés és borzalom: tudatunk megszűnése,kialvása. Az, hogya világ megy tovább s
én nem érzékelern többé, nem tudok róla többé; nem vagyok többé. De miért félünk ettől? Hi-
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szen vagyunkés leszünk, szétfoszló testi lényünkön kívül, egy olyan létben, ahol számunkra e vi
lág észleletei, eseményei nem fontosak többé, nem úgy fontosak többé, ahogy életünk folyamán
voltak; mert ott már azok a fontosak, amelyeket itt az anyagba merűlten rnellékesnek tartunk és
sokszor egyáltalán semmire sc tartunk, S még akkor scm szakad meg véglegesen a kapcsolat köz
tünk és a lenti világ közt, mert innét hozzánkig ér a szerétet és az imádság, s onnét ide lehat a se
gítség. A szentek egyessége. S így a tudat rnegszűnésénekborzalmát rnegszünteti lelkünk tisztább
tudatra eszmélésének tudata. Ebben a tudatban aztán egyszerre mély, reális értelmet nyer az az
elv, hogy minden tettünknek és gondolatunknak és szándékunk nak itteni életünkben a túlnauira
kell irányulnia: halálunknak éljünk, hogy halálunkban élhessünk.

De hogyan, mikor annyi kicsinyes gond, baj és elfoglaltság kőzt élünk, s mintha minden csak
azért volna, hogy elvonja figyelmünket attól, amire fordulnia kellene? Igen, így van, s még sincs
igy; mert bármit cselekszünk, cselekedjük az Ő nevében; kötelességünket ne mint igát hordjuk,
hanem fogjuk föl úgy, mint a szeretet szolgálatát; így könnyebbé tesszük magunknak, érdemünk
forrásává avathatjuk terheinket; s a legteljesebben élve az evilági dolgok közepett, a lehető leg
jobban élünk halálunknak. illetve föltámadásunknak.

Nem jobb-e magunknak is, ha jobbak vagyunk? Egészen parányi dolgok képesek egy egész
napot áthatni erővel, békével, nyugalommal. Egy egész napot megnyerhetünk magunknak, ha
csak egyszer legyőzzükmagunkat. Ez az egyszerű út, amelyen járnunk kellene. Ám pusztán csak
a magunk erejéből nemjárhatunk rajta; mi értelme volna lemondani valami számunkra pillanat
nyilag kellemcsről. ha gondolatunk nem irányul, ha szándékunk nem törekszik valami maga
sabbra? Ha a jót akarjuk tenni, az már annyi, mint lsten felé fordulni; s aki Isten felé fordul, azt
Isten nem hagyja magára. És amijót teszünk, az további tetteinkre is elkötelez, mert ha a jó után
megint rosszat teszünk, mintegy visszamenőlegmegsemmisítjük, áthúzzuk ezzel a rosszal a jól,
amit előtte cselekedtünk.

o 1949'. január 14. péntek.

Nehezen tudnám megfogalmazni a hatást, melyet Szent Ágoston Vallomásai tettek rám; talán az
a leglényegesebb számomra, hogy fölkeltette bennem a megújulásnak azt az igényét, amelyről

legszebb lapjai szólnak. Szerencse. hogy ~ost került ez a mű a kezembe s nem régebben, amikor
talán puszta írói vagy tudományos érdeklődesselolvastam volna s elvetettem volna belőle sok
olyasmit, ami ma nemcsak elgondolkodtat, hanem irányt is mutat, s nemcsak a gondolkodás,
hanem az élet s a gyakorlati magatartás számára is.

Megszívlelendő például, amit a tudomány és művészct .Jiiábavalóságáről'' mond s ami a Val
lomások-ban rögzített formájában Ágostonnak nem végső állásfoglalása, hanem csak átmeneti;
ám éppen ez a túlzott szigora teszi alkalmassá arra, hogy szembeállítson bennünket e komoly
kérdéssel. Hajlamosak vagyunk ugyanis arra, hogy kissé tút mereven válasszuk el egymástól egy
felől művészetünket, másfelől vallásunkat, vallásos életünket és Istenhez való viszonyunkat ; haj
lamosak vagyunk profán témájú művészetünket merev dogmatizmussal utalni át az abszolúte
profánnak a világába; hiszen a művészetnek nincs és nem lehet más célja 00- a skolasztikusok sze
rint scm, Szent Tamástól Maritainig -, mint a szépség létrehozása. Csakhogy miért hozzuk létre
a szépséget? Pusztán csak önmagáért? Bizonyára önmagáért ugyan, nem pedig morális tanulsá
gáért; de bizonyos értelemben mégse pusztán csak önmagáért, hanem többek kőzőtt kőzönsé

günkért is: ném önmagának, hanem valakinek, valakiknek ; a ruűvészi kifejezés közlés, s a közlés
eo ipso (természetszerűleg) szól valakinek , mert különben nem közölnők. Ami pedig a kőzőnsé

get illeti, az igazi rnűvészek, úgy gondolom, nem azért, elsősorban nem azért szólnak hozzá,
hogy ők maguk gyarapodjanak hírben, dicsőségben, sikerben, hanem azért, hogya közőnség

gyarapodjék szépségben s a szépségbcn megtagadott igazsággal; s élete tartalmában, azáltal,
hogy a művész ráeszméltet i a szépségre. Az alkotás mozzanata bizonyos módon és fokig a szere
tet mozzanata. Nos, ezzel a szeretetből, szeretetben alkotással, ami nem mindig tudatos, sőt na
gyon sokszor nem az, hanem csak mintegy benne rejlik a műalkotás mozzanatában : ezzel lesz al-
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kotó tevékenységünkaz isteni alkotás halvány és mégis magas értékű "utánzata" úgy, hogy míg
Isten az abszolút semmiből teremtette a mindenséget, addig mi az ő teremtéséből teremtünk. Te
hát nem semmiből, de mégis valaminő relatív semmiből: mert mikor megnevezzük a létezőt és
kapcsolatait, egyben elő' is hivjuk abból a relatív nemlétezésből, amelyben mindaddig rejtőzött

számunkra, míg meg nem neveztük, művé nem alkottuk, és a közönség számára, amíg neki meg
nevezve, művé alkotva elő nem hívjuk. Nem abszolút, hanem relatív teremtök vagyunk s abból
az anyagból teremtünk, melyet Isten a semmiből teremtett s melyen, létfokainak megfelelően, ott'
van az ő analogikus bélyege. Így nevezve meg a világ valóságait azok számára, akik öket költöi
teljességükben nem ismerik, hogy "látva lássanak", s ne minket, hanem a megnevezett valósá
got: így alkotva Isten nevében és dicsőségére alkotunk. S minél szebb az alkotás, minél teljesebb
benne a maga analogikus módján Istent tükröző szépség: annál jobban szolgálja éppen a szép
ség-mivoltában Isten dicsőségét. S ennyiben a profán művészet is "szakrális". Lényegében, s ezt
illusztrálja a primitív sa görög művészet, minden művészet szakrális, hiszen minden szépség a
tökéletes isteni szépség visszfénye. Ennyit egyelőre erről.

1949. január 15, szombat.

Tegnap este Goethét forgattam s egy verset, An die Gűnstigen (A jóakarókhoz), It; is fordítottam
a Révai-féle antológia részére, úgy érzem, elég szerencsésen. Az An die Entfernte (A távollevő

höz) fordítás-kísérletével már elégedetlenebb vagyok, a Hoffnung-gal (Remény) meg egészen el
akadtam. Ami Goethénél a legnehezebb: az egyszerűsége, pátosztalansága, tárgyilagossága.
Schillert fordítani őhozzáképest gyerekjáték. Nála nincs tere semmiféle úgynevezett bravúrnak ;
itt a csiszolás nem más, mint fokozatos egyszerűsítés. Dalainak ideális fordítása petőfies köny
nyedségű lenne, a Petőfiénél sokszorosan nagyobb művészi rafinériával, amit éppen tökéletes
egyszerűsége leleplez, és árul el egyben. Egy-egy sora: mind a lehető legegyszerűbb. szinte prózai,
telitalálatos fogalmazás; semmi "erhaben" (fennköltség); s ez a változtathatatlanság szinte le
fegyverzi a fordítót. Egyszerre kellene megtalálnia a legegyszerűbb- mondatot, a legegyszerűbb

dallamot, a legegyszerűbb, legtisztább, legtermészetesebb rimet -, s ez a sok egyszerűség és ter
mészetesség együtt ad valami sajátosan patetikús ízt Goethének ; az egyszerűség, az élet, a termé
szet a létezés pátoszát. Mindez a fordítót súlyos föladat elé állítja; ám ha nem ilyen lesz, akkor
nem is lesz goethei, legalábbis a dalokban.

1949. január 17. hétfő.

Ha végiggondolom életemet az ostrom óta, mintha hívások, felelések, majd elszökések, elcsa var
gások váltakozása volna. Az időpontokra nem emlékszem pontosan, de a folyamat nagyjában
világosan áll most előttem. Az ostrom utáni tavasz és az operációm előtti és alatti idő: ezek vol
tak a "csúcsok". Negyvenhatnagyhetében olyan őszintén éltem át Krisztus szenvedésének jelen
tőségét, ahogy addig soha, kivéve talán-azt a gyerekkori nagypénteket a kakücsi kastély csarno
kában. Nem tudom, miért nem vittek magukkal a templomba; lehet, hogy nem fértem föl a hin
tóra. Valami kis imakönyvből a passiót olvastam. a stációk rendjében, s oly élénken tudtam kö
vetni a MegváItó útját, hogy könnyes lett a szemem. Ehhez a gyerekkori élményhez hasonló fo
gott el negyvenhat tavaszán, mikor az Erzsébet apácák templomából kilép tem : mintha ennek az
isteni szenvedésnek és halálnak a valósága belém markolt volna; éreztem az Isten közelségét, azt,
hogy ez az a pillanat, amikor, mint egy szárnylegyintés. megérint a kegyelem. Aztán emlékszem
egy Manréza-beli délutánra. Kempis Tamást olvas tam s akkortájt írtam a Gloszák-es), néhányat
ott a Manrézában. Az alatt a pár perc alatt, amíg a "De a te fényed" kezdetűt leírtam a füzetern
be, mintegy konkrét benső tapasztalat melegével éltem át, amit a vers mond, a kegyelem közelsé
gének, közvetlen szólításának az érzésével. De a legtisztábbak talán mégis az operációt követő
esték voltak. Akkor valóban tudtam imádkozni, a családomért, a halottakért 's azokért, akiket
ott a kórházban atesti szenvedés kínoz, hogy legyen erejük a szenvedéshez, Ezek az imádságok
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valóban a szeretet és a boldogság percei voltak akkor számomra. Mintegy kiemeltek önmagam
ból; könnyebb lettem önmagamnál azzal, hogy másokért imádkoztam és ajánlottam föl a ma
gam szenvedését. Milyen vakmerőség,hogy egészségünkben hátatfordítunk a kegyelemnek, me
lyet betegségünk elviselésére kaptunk!

Attól fogva fokozatosan hanyatlottam bensőmben. Visszaestem rossz szokásaimba, és minél
jobban engedtem nekik, annál jobban siklottam a bűnbe. A bűn azonban megalázza az embert
önmaga előtt. Olyanok vagyunk a bűnben, mint a kutyák: belehabzsolnak a tilos ételbe, s ami
korlenyelték, romlottságától émelyegni kezd a gyomruk s szégyenkezve elkullognak. De a rom
lott étel ott van a gyomrukban, akár a kő. S nem szégyenletes-e szánkkal szólni az igazságot, me
lyet nem tartunk meg tetteinkben? Nem szégyenletes, hogy míg szólunk, lelkünk egyik fele lapít s
a másik azt mondja rá: nem én vagyok, semmi közöm hozzá; pedig tudja, hogy ő az, az is Ő, és
önmagához sincs több köze, mint ahhoz, hiszen egy vele. Ez az az állapot, midőn az ember tud
ja, hogy jobb tisztának lenni, mint piszkosnak, s el is képzeli magát tisztának, de azért ezt mond
ja: ma még fekszem egy kicsit a sárban, olyan jó langyos és úgy megszoktam ; hanem majd hol
nap elkezdem azt, hogy tiszta legyek. S minden ma elmúlik s minden holnap ma lesz s minden
mában azzal hitegetjük magunkat, hogy majd holnap. így ment ez, kisebb-nagyobb hullámzá-
sokkal, több mint két évig. .

Mivel érdemeljük meg a kegyelmet, hogy ezt az állapotot utálatosnak s az ellenkezőjét vonzó
nak találjuk? A hang, melyet nem akarunk meghallani magunkban, egyszerre úgy kezd szólni,
hogy meg nem hallani többé lehetetlen. Ez a kegyelem. S van úgy, hogy akarnánk engedni a kí
sértésnek s mégsem engedünk, magunk sem tudjuk miért ; valaki önmagunk ellenére vigyáz ránk.
S így lassan fölfedezzük, hogy nincs értelme a kísérletezésnek ésa magunk erejére hagyatkozás
nak; és hogy itt az ideje onnét vennünk erőt, ahol valóban van és ahonnét megkaphatjuk.

1949. január 22. szombat.

Üres, kopár hét; szinte napról napra jobban éreztemmagamban a lazulást, ernyedést, haloga
tást; olyasféle ez, mint mikor egyelőread acta teszünk egy igazságot, melyet már nemcsak tudni,
hanem tenni is kellene; mi viszont, ha tán nem is teszünk ellene, mindenesetre nélküle cselek-
szünk, s ez lényegében majdnem annyi, mintha ellene cselekednénk. .

- Átdolgoztam néhány régi fordításomat - Stern, Michelangelo , Eichendorff-; egyébként sem
mi, legföljebb kapkodó beleolvasás egy-egy könyvbe. A héten S. S. hatvanadik születésnapja.
Egyre jobban kidomborodik előttem pályájának, művének legfőbb értékeként, egyénisége ki
emelkedő vonásaként igázi papi áldozatossága, derék férfimunkája.

- T. P. verseinek katolikus íze? Egy ember, aki önzően követelte magának a szeretetet; legki
sebb fiú volt a családban. Megkövetelte,hogy minden körülötte forogjon: Most megkopik körü
lötte az idill. Kilép abból a bűvös kertből, melyet a képzelete maga köré varázsolt. Kezd ráesz
mélni arra, hogy nem elég, ha ő követel maga iránt szeretetet, hiszen ez a kiköveteIt szeretet inga
tag és hamar kimerül; most már neki kellene szeretnie, mert az állandó és kifogyhatatlan. Ebben
a benső tusakodásban, melyet természetesen igyekszik eltakarni, olyan hangokigjutel, ő, aki ko
nokul kerüli a templomokat, amelyeknél tisztábban és természetesebben katolikust nálunk nem
igen hallani.

1949. február 3. csütörtök.

A francia reneszánsz költők fordítása mellett egy tanulmány gondolata foglalkoztat, de pillanat
nyilag hiányzik belőlem hozzá a kellő koncentráló készség; néha úgy érzem, sikerült világosan
megragadnom a kérdést, de aztán ismét széthull, töredékeirebomlik. Tegnap éjjel egy szonettben
- Cogito - egybe tudtam sűríteni az egésznek a lényegét; ezt kellene kifejteni. Kiindulás a des
cartes-i .cogito" volna. Ám annak, hogy gondolkodjam, előfeltétele létezésem, ami önmagam
mal való azonosságomatjelenti; ez pedig magában foglalja a velem nem-azonostól való külön-
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bőzésemet ; így tehát létem föltétele az egész többi létezés. Számomra azonban legnagyobb érték
a saját létezésem; amiért a létezésem et konkretizáló tőlem különbözö világ, mint létezésem hát
tere s föltétele, minthogy számomra a legnagyobb jót, létemct konkretizálja: jogosan tart számot
szeretetemre. Ezen a réven nyer mély értelmet a felebaráti szeretet parancsa, ami voltaképpen
nem más, mint a lét természetének megszentelése. S ebbe a gondolatba kapcsolódnék a másik:
hogya legteljesebb lét. Isten egyben a legfőbb boldogság is; magam boldogságára török; ha fele
barátomat mint önmagamat .szeretern. azt a boldogságot kell számára kivánnom. amit magam
nak kívánok, vagyis a legfőbbet: Istent; s ez adja meg a létben a szeretet egy bizonyos
dinamikáját.

1949. március la. csütörtök.

Fáradtan, szétszórtan, üresen élek. Olvasok, dolgozom, írok s érzem, mindennek nincs lényege,
benső kapcsolata azzal, aki vagyok s akinek lennem kellene. Az ügyek, melyekben részt kell ven
nem, egyre idegenebbek számomra. Életem ezekben a napokban mintha lényerntől függetlenül
folynék. Körülöttem csupa "őszinte" hazugság; az emberek őszintén, vagy látszólagos őszinte

séggel, a hipnotizáltak. a szuggeráltak őszinteségévelcselekszik az életformájukká lett hazugsá
got; s nem vallják be maguknak. hogy mindez hazugság, mert akkor megszűnnék tevékenysé
gük, nyüzsgésük s fuldokolnának. mint a partra vetett hal. Elemük a nyüzsgő hazugság. Van-e
képtelenebbül nevetséges. komolyságában frivolabb, s ugyanakkor szánalmasabb, mint egy "po
litikai tárgyalás"? S közben annak il szorongása, akinek az egzisztenciája függ ettől; s a vállrán
dítás, deréknyújtózás. mellyel megalázottságát leplezi. Vannak pillanatok, amikor úgy érzem,
hogy értem, amit az értelmemmel elvetettem: az egzisztencializmust. Nagyon bonyolult tud lenni
néha, a felelősségek száz és száz szála között, a választás problémája.

A dolgok elvi síkon mindig tiszták; csak a valóságban válnak zavarossá. A kommunizmus pél
dául szemben áll vallással, Istennel, egyházzal (bármennyire hangoztat is e téren némely fönntar
tásokat). De azok a katolikusok, akik az egyház zászlaja alatt inkvizíciót és pogromot szeretné
nek, akik a reváns gondolatával titkon a késüket köszörülik és akasztófákat ácsolnak, szintén
szögesen szemben állnak az evangéliummal. A probléma egyik fele, a kommunizmus felé, vilá
gos. De nyomban kevésbé az, ha ott áll vele szemben a másik tényező: az evangélium-ellenes
bosszúvágy, .rnindent vissza". megtorlás-szornj, ott állnak azok, akik előtt az ellenségek iránt is
kötelező szeretetről beszélni egyenlő az árulással. S mindehhez hány kötöttség és felelősség:

mennyi ismeretlen tényező és bizonytalan pont; mennyi nyakasság, csökönyösség, korlátolt jó
szándék és korlátlan cinizmus.

Mintha erőnket meghaladó helyzetekbe, erőnket meghaladó föladatok közé állítana bennün
ket Isten. Tűzbe vet, melyben meg kell edződnünk? Míért nem tudjuk megtalálni az imádság
nyugalmát? Nincs más támasztékunk. mint a bizalom a gondviselésben; de ennél erősebb nem is
lehet. Isten tenyerében vagyunk; Istenem. adj nagyon mély bizalmat tebenned. Add, hogy amit
jóvoltodból tudunk az elménkben, azt érezzük a szívünkben is, éljük életünkben-halálunkban.
Irtsd ki belőlünk a gőgöt. Adj szilárdságot a hajlékonyságban és okosságot a szilárdságban. Ta
níts meg igazán tudnunk és vállalnunk azt, hogy bármi történjék, legyen meg mindenben a Te
akaratod.

1949. március ll. péntek.

Maritain: .Primauté du spirituel" (A szellem fennsőbbsége); Georges Haag: "Histoire du catho
licisme social en France, 1871-1931" (A társadalmi katolicizmus története Franciaországban,
1871-1931); mindkettő éppen jókor kerűlt a kezembe, akkor, amikor a legtöbb hasznukat vet
tem. Hozzásegitettek a véleményem szerint helyes és korrekt álláspont kialakításához, amit teg
napi cikkemben próbáltam leszögezni. Nem lehet más magatartásunk, mint a hármas hűség, a
maga hierarchikus rendjében: Istenhez és párancsaihoz ; az egyházhoz, Krisztus misztikus testé-
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hez; az államhoz, melynek 'polgárai vagyunk. Isten elsőbbrendű mindkettővel szemben (vagyis
csak a harmadikkal szemben.jnert hogy Krisztus egyháza valami Istennel ellenkezőt követeljen
hivétől, az elképzelhetetlen, önellentmondás, képtelenség); Isten s egyház elsőbbrendűek a har
madikkal szemben. Ezt kell, véleményem szerint, világosan kifejeznünk. s elsősorban nekünk, vi
lági katolikusoknak, akik e téren szabadabbak vagyunk, természetesen bizonyos határok kőzöt],

mint a papság. Meg kell próbálnunk világnézeti ellenfeleinkkel szemben a becsületes, nyilt kár
tyákkal játszó jó szándék fegyverét, ma már talán az egyetlent. Ha ez is csődöt mond, akkor iga
zán nincs más, mint vállalni, ami a helyébe jön. S minden tényt, főként minden cikket szilárdan
alá kell támasztanunk a dogmával, rá kell építenünk a tannak arra az alapjára, amelybőlnem en
gedhetünk, és amely mindaddig sérthetetlen, amig a vallás szabadsága elvileg fönnáll.

A fölmerülő problémákat voltaképpen egységesen rendszerbe kellene foglalni, könyvszerű

egységes kompozícióba; jobb volna, ha nem csak cikkekben és tanulmányokban gondolkod
nánk. Igaz viszont, hogya valóság mailyen megoldásokat kíván; s hol van itt még csak reménye
is egy ilyen könyvnek? Hiszen már a könyvekhez hozzájutni sem könnyű! Ezért kellene vissza
nyúini a szentatyákhoz, alaposan megismerni őket.

1949. március 12. szombat.

Olvasmányok: Lecomte de Neuy: .L'homme et sa destinée" (Az ember és rendeltetése): Mari
tain: "Science et sagesse" (Tudomány és bölcsesség); Albert Frank-Duquesne: .Cosmos et gloire
(Világegyetem és dicsőség); Szent Ágoston: "A keresztény tanításról". Egy fejezete arról szól,
hogy "ami jót a pogányok mondtak, nem kell megvetéssei elutasitanunk", Azt mondja: "Aki jó
és becsületes keresztény, bárh5?1 találjon is az igazságra, melyet elismert és megvallott a Szent
írásban: megérti, hogy az az ő Urának igazsága". Bizonyos igazságokat akkor sem szabad elvet
ni, ha történetesen a kommunista pogányok mondják , mert az igazság igazság marad, bárki
mondja ki s attól, ha ők mondják, még nem lesz hamissággá; s talán már régen nekünk kellett
volna kimondanunk s most azért mondják ők, mert mi elmulasztottuk kimondani. Ha hamisul
mondják, bizonyára azért mondják úgy, mert pogányok; s nem azért pogányok-e, mert mi nem
kereszteltük meg őket? S milyen példát adtunk nekik, vonzani őket? Nem taszítottuk-e őket in
kább? Öszintén megírni egyszer a "keresztény Magyarország" .Igazi történeté t. ..

- Ady költészetében mintha reintegrálása Volna a lírába, irodalomba annak, amit a tizenkilen
cedik század kiejtett belőle: egy bizonyos ősi teljességnek, az embernek a maga teljes drámájával.
A gőg bukása ez, a nagy tizenkilencedik századi lázadónak, a szépség eretnekének lezuhanása az
Úr lábához, megtérése a Sion-hegy alá; a tizenkilencedik századi vak, süket, kevély és bujdosó
Ádám riadt szivverése az Isten hangjának hallatára. Ady lírájának legmerészebb rétege, mintegy
őstalaja, magva: az Isten-versei. Ide torkollik minden, egy megrázó, tragikus Isten-tudatba. Ide
a forradalmi, szociális, szerelmi lírája is. Ez a végső forrás, mely végül mindent eláraszt bővizé

vel. Adyantiklerikalizmusának tiszántúli protestáns és radikális-szocialista gyökerei? Hogy tu
dott taszítani ez a század eleji katolicizmus; milyen kompromittáltan került ki a tizenkilencedik
század harcaiból ! Ennek a századnak a katolicizmusa, s már az előzőé is, defenzívába szorult s
menthetetlenül reakciós színt öltött (nem csak színt: reakciós volt); még progressziv mozgalmai
ban is megvan az a fáziskülönbség, amelyre Georges Hoog céloz egy helyütt. Miért nem tudott a
dogma végső alapjaira helyezkedve, tudományosan, modernül a fejlődés élére ugrani? Persze
nem mint politikai, hanem mint életet átható vallási, mint magatartást meghatározó világnézeti
erő. Nálunk, sajnos, 1919 után mintha mindez éppen fordítva történt volna: a kereszténység (il
letve amit ilyennek neveztek) élére ugrott a közéleti, politikai hatalomnak s csinált .kurzust''
ahelyett, hogy mély és haladó keresztény életet teremtett volna. Elfeledkezett a dogmáról a hata
lom kedvéért; úgy adta meg a császárnak a császárét, mintha ezzel egyben Istennek is megadná
az Istenét. Maga lett császár s elvette magának a császárét, a népnek és az Istennek pedig cir
kuszt adott, alig egyebet. A híres botrány: Szent István jobbja mellett vonulva a közismerten zi
lált magánéletű "keresztény korifeusok". Nagyok, a mi nagyjaink: a középosztály színe-virága.
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Ennek isszuk ma a levét. Segyszer tisztázni kellene: hogyan tévedhetett el anagy, a jó, az okos
Prohászka, szegény, ebben a dzsungelben. Néha szinte azt gondolom róla: ezeknek a díszmagya
ros uraknak a balekja lett. Az ő tüzénél sütögették a kurzusok gesztenyéjét ...

1949. március 13. vasárnap.

Frank-Duquesne a "Cosmos et gloire" első fejezetében, a Genezis magyarázatában fejtegeti az
embemek a teremtett világ fölötti uralmát. Isten saját képére és hasonlatosságára teremtette az
embert, s ezzel, az ember istenképiségével, az ember egyben megkapta teremtőjétőlaz emberalat
ti világon való uralmat is; hogy amint Isten uralkodik az egész teremtett mindenségen, úgy ural
kodjék az ember is az alája vetett dolgokon; uralkodjék fölöttük, nem ugyan mint teremtőjük.

hanem mint használójuk - (a szentágostoni utor-fruor(élni valamivel- élvezni valamit) megkül
bönböztetés a Dedoctriná-ban, 1.20.,51-.1.); - s mert ő csak használó, nem pedig teremtő, esze
rint uralma is nem önmagából való, hanem a teremtő Istentől kapott hatalom; s azzal jogosan
élhet, mig rosszra nem fordítia, azaz amíg vele ahelyett, hogy a létet teljesebbe, jobbá tenné, nem
igyekszik a létet hiányosabbá, vagyis rosszabbá tenni, - ami által az Istentől mint teremtőjétől

kapott hatalommal visszaél, mert Istentőlkapott hatalmát ellene és teremtő terve ellen használja
fól. Frank-Duquesne szerint (Cosmos et gloire, 2) eredetileg, a bűnbeesés előtt a TeremtŐnek az
emberalatti világon való hatalma bizonyos látható módon, azaz az ember közvetítésével is meg
nyilatkozott. Ennek természetre irányuló tudománya tehát "szent", a teremtő terveinek végre
hajtója; mindaddig, amíg az ember nem prostituálja, A bűnbeesés előtt az ember akarata az alat
ta való világ felé Isten akaratát képviselte, s ez volt a paradicsomi béke állapota, azé a ,Jóakara
tú" emberé, akinek akarata megegyezik a maga létfokán az egyetlen abszolút Jónak, Istennek az
akaratával. Erre az akarati egyezésre - mondja Frank-Duquesne - majd a betlehemi 'angyalok
éneke, vagyis az Inkarnáció eszmélteti rá újra az emberiséget. (Bár úgy tudom, az eredeti szöveg
ben "Istennek tetsző" emberekről van szó, nem jóakaratúakról, mint a Vulgatában.)"

Mit jelent az, hogy az ember akarata rosszra hajló lett? Eltért a világ használatában az abszo
lút jó Akarattól, Istenétől.Hogyan? Úgy, hogy a dolgokat nem Istenért használta, hanem önma
gáért. Az emberért, akiazt akarta, hogy "sit, sicut Deus" (olyan legyen, mint az Istenr'. S miután
bálvánnyá tette a maga számáraönmagát, tehát megbontotta a lét hierarchiáját: mégsem tudott
úgy uralkodni, mint Isten, mert Isten teremtő, ő pedígnem az; szükségszerűenbe kellett tehát
következnie a bálványimádásnak: annak, hogy azt, ami alatta való, mint fölötte valót imádja,
minthogy uralmát fölötte lázadásával elvesztette.

Mindez vázlat-töredék lehet egy tanulmányhoz, melynek gondolata tegnap merült fel bennem,
s melynek lényege az lenne, amit De LubacVigilia-beli tanulmánya" is érint: a tudomány és a ter
mészeten való tudományos-technikai uralkodás kérdése katolikus szempontból. Bár lenne elég
idő és nyugalom hozzá, e sok nyugtalanság közepett, Választanunk kell, mit tegyünk s hogyan
tegyük a legjobbat, leghelyesebbet; s látjuk-e egyáltalán, mi a leghelyesebb? Milyen kurta a mi
hires'bölcsességünk! Már a következő lépésünkről sem tudjuk, szilárd földre lépünk-e vagy ingo
ványba. Lucernapedibusmeis verbum tuum (Az én lábamnak szövétneke a te igéd). Igen, verbum
tuum; és küldd el világosító Lelkedet, Spiritum tuum; vagy csak annyit adj, hogy őszintén tud
junk imádkozni a te megvilágosító Szentlelkedért.

Jegyzetek. ILucie Christine, a XX. század nagy misztikusának naplója. Kiadta Poulain Ágoston. Fordí
totta: Trugly Józsefné. Rákospalota, 1942 ("Szalézi Művek"), - E könyv a háborús és a háború utáni esz
tendők nagy könyvsikere volt; Rónay Napló-jában többször is idézi. - 2Augustinus: Vallomások. VIII.
könyv, XII. fejezet, 29. - 3A G/osszák Kempis Tamáshoz című versciklusa két részletben jelent meg a Vigi
liában (1947/3. és 1948/1.). - 4Luk. 2. 14. - 5Gen 3,5. - 6Henri 4é Lubac: Az új embertípus és a keresztény
embereszme. Vigilia, 1949/2.

296



OTTLIK GÉZA ÉS A VIGILIA

Vannak irók, akikre jellemző, melyik folyóiratban jelentkeznek .rendszeresen, s megfordítva;
vannak folyóiratok, melyeknek egy-egy író többé-kevésbé rendszeres szerepeltetése ad rangot.
Az induló Nyugatot Ady jelenléte emelte, egy évtizeddel később viszont már az íróvá avatást jel
képezte, ha valaki a Nyugatba írhatott.

Ottlik Géza az elmúlt évben ünnepelte hetvenedik születésnapját; nem tartozik a sokat publi
káló írók közé, de szinte minden írásának súlya, különleges értéke van. Nevezhetjük ezt a távol
lét különös pátoszának is, forrását azonban sokkal inkább abban leljük, hogya mai magyar pró
zairodalom egyik legjelentősebb személyisége ő, aki mércét jelent, mintát nyújt a fiatalabbaknak,
az Iskola a határon című regényével végrehajtotta a magyar próza nagy áttörését abba az európai
irányba, amely felé olyeltökélten tájékozódtak nemzedéktársai. Furcsa, de könnyen megfejthető

paradoxon az Ottlik-jelenség: a megszokottnál ritkábban ad ki a kezéből új művet - ezzel' kap
csolatban számos legenda él irodalmi életünkben -, mint író mégis állandóan érezteti jelenlétét.
Ahogy egy beszélgetés során ő maga mondta: "Igazán az író, ha nem veti papírra, amit ír, akkor
is ír és dolgozik, s miután nem vagyok semmi egyéb-közben, mint író, nem tudom azt mondani,
hogy nem írok kilenc éve, legföljebb nem publikáltam semmit kilenc éve, sajnos." "Csak. az
örökkévalóságra érdemes figyelni!" - jegyzi meg ezzel kapcsolatban Lengyel Péter. S ha Ottlik
életművét mérlegre tesszük, valóban szembetűnő, hogy szigorú mércét tűzött maga elé.

Rónay György, akihez Ottlik Gézát baráti kapcsolat fűzte, egyik Jegyzetlap-jában a követke
zőt írja a regényírás módszerével kapcsolatban:

,,0. G. barátom példájára utalok. Regényét írta; talán ötvenedik lapjánáltartott egy jelenet
nek. Elégedetlen volt vele. Hetente találkoztunk; hetente kedvetlenebb volt. - Nem megy
- mondta dühösen.

Egyszer aztán sugárzó jókedvvel jelent meg. - Túl vagyok az akadályon! - újságolta boldogan.
Az ötven lapból egyetlen bővített mondat és egy kétsoros párbeszéd maradt meg.
De az igazi vol t." .
Erről a gondviselésszerű, szavakkal nehezen megfogalmazható élményről szó esik a Vegyészek

című elbeszélésben is, mely a Vigilia 1942. novemberi számában jelent meg. " ... van valamilyen
hatalom - mondta Gerzson, aki valaha vegyésznekkészült s most bárzongoristaként keresi ke
nyerét -, amelyik mi magunknál is jobban ügyel lelkünk méltóságára ; s ainit mi gyarló-tévétegen
kirakosgatunk, azt ő rendre eligazítja. Egy háborút, egy békét és egy munkanélküliséget bocsá
tott a földre, hogy nekem bárzongorázással kelljen megkeresnem a kenyeremet, mert ő tudta,
hogy ehhez van kedvem. Én ezt csak mcstanában tanultam meg, sokáig egyenesen rabszolgának
éreztem magam ennél a zongoránáI. Hát, ez a tanulság, öregem."

Talán nem véletlen, hogy az egyik legjobb Ottlik-novellában, mely Minden megvan címmel la
punk 1968. évi karácsonyi számában jelent meg, ugyanez a zongorahang csendül fel, megint e
megfoghatatlan hatalom jelenlétére figyelmeztetve. A nagy hegedűs és a vak zongorista a befeje
ző ráadásszámként "szinte fegyelmezettt összetanultsággal, lendületes ütemben játszani kezde
nek egy régi foxtrottot",

Ottlik Gézára, egész írásművészetére és életművére jellemző a lehetetlen, a kimondhatatlan
folytonos megkísértése. Végelemzésben az Iskola a határon, mely az utóbbi évtizedek egyik iro
dalmi világsikere, nemcsak egy megtörtént esemény epikus visszapergetése, több annál: benne a
leírt események szerves részét alkotják az írás természetéről és erkölcséről szóló betétek. S ami
maga is szokatlan eljárás egy regényben; Ottlik két nézőpontot alkalmaz, mintha arra figyelmez
tetne, hogy a magunk erejébőlcsak töredékesen láthatjuk s érzékelhetjük a világot, a teljességhez
- pontosabban ; a vágyott teljességhez - két különféle szempont egyesítése szükséges. "Ottlik Gé
za két 'forrásból' dolgozik -'írta olvasónaplójában az Iskola a határon-tb'; Rónay György -;
emezzel folyton korrigálja és megpótolja amazt. Így ad egy helyett két dimenziót elbeszélésé
nek."

A Nyugat utolsó korszakában, amikor Babits halála után immár még nehezebb történelmi
környezetben a Magyar pillag vítte tovább a folyóirat eszményeités törekvéseit, különösen
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megnőtt az Illyés Gyula mellett segédszerkesztőimunkakört ellátó Örley István szerepe. Róla
tudni kell, hogy Ottlik egyik legjobb barátja volt, közös ifjúkori emlékeik a határ menti katona
iskolából származtak, mint ahogy az Iskola a határon egyik főalakjában is ráismerhetünk az ifjú
Örley alakjára. A Magyar Csillag-hoz ebben a korszakban Ottlik Géza is szorosabb szálakkal
kötődött. Amikor a Petőfi Irodalmi Múzeum 1971-ben a Nyugat megszűnésének harmincadik

, évfordulójára emlékkiállítást"tendezett, ennek egyik legizgalmasabb, az irodalom folytonosságát
is hangsúlyozó része az irói vallomásokból állt. Ottlik Géza emlékezése A Nyugat emléke címmel
jelent meg a Vigiliában, majd A Nyugatról címmel Próza című kötetében. Ebből a költői emléke
zésből megtudhatjuk, hogy 1945 januárjában, amikor még javában folyt a háború, "csikorgó hó
ban, tündöklőnapsütésben" már azon gondolkodott barátaival együtt, hogyan lehetne újraindí
tani a Nyugatot. Elhatározták, hogya 38. évfolyamnál folytatják, szemrevételezték a Szépilona
kocsiszínnél heverő rotációs hengereket, a Vízivárosban a kis, aránylag épen maradt műhelyt,

ahol a nyomást akarták megkezdeni. Ottlik Géza iratgyűjtőbenszedegette össze a tervezett szám
anyagát: sorra gyűltek a Budán maradt írók és művészek kéziratai és rajzai. "Sokáig őriztem az
irattartót, cédulákat, engedélyeket, aztán kiköltöztünk Gödöllőre. és öt-hat év múlva, egy csüg
gedt pillanatomban darabokra szaggattam és eldobtam az egészet. Most már bánom, de akkor,
ahogy a kezembe akadt, olyasféle indulat fogott el, mint Arany János parasztját a jégverésben;
az a rémlátomás tőrt rám egy rossz órára, hogy soha nem fogjuk újrainditani a lapot."

E depressziós óra időpontjáracsakkövetkeztethetünk. Valószínűleg azokra az évekre esett,
amikor már megszűnta Magyarok, a Válasz, az Újhold, s a meglehetősen kevés irodalmi folyó
iratból hiányzott a magyar irodalom jelentékeny része. Az akkori Vigilia szerény lehetöségeivel
megpróbálta segíteni irodalmunk folytonosságát, teret, megjelenési lehetőséget teremtve azok
nak, akiket hallgatásra kényszerítettek. Ebben, a maga folytonosságát éppúgy őrző, mint a ma
gyar humanista irodalmi hagyományokat védelmezd folyóiratban Ottlik Géza magától értetődő
természetességgel jelentette meg írásait, s a lap múlthoz fűződő szálai t erősítette később azzal is,
hogy visszaidézte a méltánytalanul elfeledett Birkás Endre alakját ("Piteux monument"? címmel
vezette be Birkás Endre regénytöredékét a Vigilia 1977. évi 3. számában.) S a következő évben a
Nyugat nagy nemzedékének egyik legkiválóbb, hosszú ideig félreértett és félremagyarázott tag
ját, Kosztolányit idézte Kosztolányi novelláiról (1978. 5. sz. 313. köv.) szólva.

" ... létezni csodálatos, regényes, nagyszerű dolog - írta a többi között ebben a remek elemzés
ben -. Ezzel kezdődik a világ. Ezt nem szabad veszni hagyni soha ... És a halál felé, a semmi felé
utazva attól fogja el váratlan boldogság, hogy bebizonyosodik, meg tudja őrizni." A lét méltósá
gának, szavakkal elmondhatatlan gazdagságának látomását fogalmazza meg itt, azt az eszmét,
mely életművének is vezérlő elve. .

Abban ajegyzettömbben, amelyet Medve Gábor, az Iskola a határon egyik főszereplője barát
jára hagyott, a többi között ezt olvassuk: "A fogható valóság felszínén élünk, elszakadva. Az ér
zékelésen túli, időn kivüli, nagyobb valóság terében azonban folytonosan összefüggünk egymás
sal valahol. Indáink metszik a világot, aztán továbbnyúlnak, ki, egy ismeretlen dimenzióba, mint
elszakíthatatlan köldökzsinór, s ott vagyunk egybekapcsolva, elszakíthatatlan egészként, abban
a teljesebb kontinuumban. " Ezzel a gondolattal részben egybecseng Ottlik Gézának az a vallo
mása, mely a Vigilia Ki nekem Jézus? cimű emlékezetes körkérdésére adott válaszként jelent meg
lapunk 1970. karácsonyi számában (majd Hegyi Béla A magunk val/omásai című könyvében,
1979-ben). "Létezésünk alapjai - a hallgatás mélyén - sértetlenül őriznek teljes, ép tartalmakat.
A nyelv fel tudja bontani roppant összetettségüket rész-jelentésekre, érzelmi, indulati, etikai, esz
tétikai, gondolati, akarati jelentésekre. Ezek az értelmezések mind csonkák, hamisak. Az író a
nyelvet nem ebben az értelmező, felbontó funkciójában használja, hanem éppen ellenkezőleg,

mondhatnánk visszaélve a nyelvtan szerkezetével és a szavak jelentés-rendszeréve1, versében, re
gényében a világ eredeti épségét és teljességét igyekszik visszaállítani. És ha ez egyáltalán sikerül
neki, csak ,a szövegbe beáramló hallgatásokkal sikerülhet. Ha pedig nincs benne a művemben

mindez, anyám, az égbolt, Jézus, akkor semmi sincs benne."
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OTTLIK GÉZA LEVELEI RÓNAY GYÖRGYNEK

Kedves Gyurka]

Hazaérkezve kerestelek telefonon, végül
megtudtam Laci fiad tól , hogy egyelőre nem
jössz fel Pestre. Így hát ezúton köszönöm
meg a küldött új kötetedel és kívánok to
vábbi jó nyaralást mindnyájatoknak. Na
gyon bosszankodtam, hogy Brüsszelben
nem tudtunk találkozni. Sokszor üdv:

Cipi

1971. július
Édes Gyurkám!

Nem találtalak se telefonon, se a Vigiliá
ban, hogy (I) megköszönjem a Kassák-kö
tetedet. ami nemcsak az egész Semil "Par
lui-rnéme" sorozatánál jobb (pedig azok se
rosszak), hanem (például számomra) "hé
zagpótló" .Kassit mindig mélyen tiszteltem,
untarn.felületesen ismertem a műveit - most
kaptam egy komplex szerves-egész kitünő

képet róla. Azaz most már olvasnom sem
kellene őt - és éppen ellenkezőleg, elkezd
tem újraolvasni l Időközben befutott a (2)
Vigilia és majd hanyattvágódtam a kedves,
eltitkolt meglepetésetektől! Lászlónak már
telefonál tam és megköszöntem a te szer
kesztői aknarnunkádról, hogy létező ma
gyar írót akarsz csinálni belőlem, jó
lenne élőszóban beszélgetni. Hát nyaralj
jól (ebben a komoly nyárban most) és ha
(3) közben feljössz és ráérsz egyszer, szólj
ide meg Ágneséknak is, nem kell csütör
töknek lennie, hogy összeüljünk egy órára.
Elég "szenzációs" lett a júliusi szám, egy
csomó beszélnivalónk lenne. Ölel sokszor

Cipi

Édes Gyurkám l 1973. aug. 5.

Köszönöm a Ha'vas György-könyvedet, szép is, megható is, fontos is... Mármint fontos, ahogy
a kort lassan, de csökönyösen tisztogatod a hazugságok tól, amikor és ahol csak teheted (Az "ele
gancia" védelme az ember szabadságának védelme volt - l) és ahogy helyreigazítod alexikont,
igazán "elegánsan" ! Szóval élvezettelolvastam, köszönet! Ölel sokszor:

Cipi
(Remélem jól nyaraltok, feleségednek kézcsók)
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1974. dec. 5.

Hallom Ágneséktől,hogy ma
nem jössz le a hegyről, pe
dig élőszóval szerettem volna
megköszönni a gyönyörű kö
tetedet, édes Gyurkám! De
remélem, még látjuk egymást
karácsony előtt, 12-én vagy
29-én (?) Ölel sokszor

Cipi

75. IL 14.

Édes Gyurkám = ma men-
i tünk volna hozzátok, de
, mondta Agnes, hogy áttettük
ajövő hétre. Én 2 hétig nagy- .
jából feküdtem influenzával,
Gyöngyi 2-3 napja kezdte, de
rernélem hamarabb lerázza.

j Remek a .Kutatás közben".
Gratulálok! Van persze amit már olvastam, - majd beszélünk róla; ez nem csak anapestus
anapestus! ehhez nekem is szabad hozzászólnom! Ölel sokszor:

Cipi

1975. VI. 14.
Edes Gyurkám!

Tegnap keltem fel 4 hét után először, ronda "enyhe" influenza + arc-zsába, torok, hornloküreg
stb., láz. Köszönet a príma olvasmányért! "Az időjárásjelentések fontosságáról" az egyetlen
gyenge dolog a kötetben - a többi remek! Például hanyattgurultam a "kultúrkapcsolatok"-tól
rögtön! Szép a Kecskeméti-utca, Tompa Mihály, a Zaratusztra (emlék az is, mint a Stúdium
boltja), a szőnyegek, nagyanyád és a versed! Dsida mamája (és az ember reménytelen maflasága,
merevsége) - de nem tudom felsorolni, remélem majd beszélünk még a kötetről. Ágnesékről sem
hallottam hetek óta - abban sem vagyok biztos, hogy Ti már megjöttetek-e Ausztriából, - deel
küldöm (életjelnek) ezt a talán elolvasható cédulát és szeretettel ölel: .

Cipi

1975. aug. 28.

Köszönöma lapodat édes Gyurkám, meg a kedvességedet, (hogy jóakarattalolvastad el máris
ennek a hólyag E. Cs.-nak a művét, - eszem ágában sem volt, hogy nyaralásotokban .terheljelek
vele) - és várunk már haza, de frissen, kipihentn, harcrakészen ! Addig is mindkettőtöknek to
vábbi jó nyarat kívánunk (meg a nagy csaIádodnak is persze) Gyöngyivel együtt, szeretettel,

Cipi
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1976. aug. 16.

Budapest, 1976. VII. 17.
Kedves Gyurkám!

Engedelmeddel küldök (külön borítékban) két novellát, amikről beszéltem, az író: - Leskovar
Jenő, 48 éves tisztviselő, a III. ker. tanács ifjúságvédelmi osztályán, 20 évesen abbahagyta az
írást, most nemrég újrakezdte. Engem felhívott vadidegenként, hogy elolvasnám-e az írásait.
Elolvastam, nagyon tehetségesnek tartom, ajánlottam-a Kiadónak is, Réz Palinak. Mármost, ez
a két novellaféle talán nem épp a Vigiliának való, de szeretném, ha belenéznél, mit tartasz róluk.
Ezek a legjellegzetesebbek. Persze nem sürgős, ne hagyd magad háborgatni balatoni nyugalmad
ban, - majd ha feljöttök. beszélünk róla. Nellinek kézcsók, gyerekeket ölelern (elnézést a "levél
papír"-ért!) Szeretettel:

Cipi

1976. aug, 8.

Édes Gyurkám, nagyon örültem a levelednek és minthogy éppen lementem 3 napra Földvárra,
szerettem volna átugrani hozzátok péntek délután - sajnos, nem ment! Most csak gyorsan bedo
bom ezt a lapot, hogy hátha Pesten láthatlak (bármilyen időben) T. Jutka érkezese alkalmából??
Ha nem, majd irok részletesebben. Leskováréknak persze azonnal megtelefonáltam a jó hírt,
- mármint a feleségének. De ha a még jobb hír (hogy regényeden dolgozol) miatt mégsem jössz
fel, - Lászlótól úgyis megtudom majd, nem kell válaszolnod! Nellinek kézcsók, ölel sokszor

C

Édes Gyurkám!

Hosszú levél helyett elhalasztom élőszóra, szeptemberre, az írnivalókat (1. Birkás Bandi hagya
tékából van valami, esetleg a Vigiliának, - 2. Leskovár Jenő boldogan beleegyezik a változtatá
saidba, természetesen, - 3. az Iskola a határon új kiadása (megIepetésnek) a Te kritikádból idéz a
fülszövegen, nagy örömömre ~ Hát ebből igazán jár neked példány. - 4. T. Jutkát nem láttam.)
Jó munkát! Mindkettőtöketsokszor ölelünk : '

Cipi

1976. nov. 25.

Édes Gyurkáml

Itt küldörn első fogalmaziísban (néhány jegyzet után mindössze) B. Bandi kis síremlékéhez szánt
jegyzetemet. Szólj hozzá és ha kell, tovább korrigálom - vagy húzzál belőle bárhol, bármit. Leg
jobb volna lábjegyzet-szerűen,oldalról-oldalra alája tördelni az ő szövegének, kisebb betűtípus

ból. (Tóth Árpád sajnos annyira eltér Baudelaire-től, hogy csak franciául lehet idézni.)

Ölel szeretettel Cipi
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SÁRVÁRI GYÖRGY versei

Sebek

1.

Ahogy egy sebesilit katona
suttogja bele a fák arcába

utolsó üzeneiét
a téldi!,

úgy halkul bele a világba
a tegnap acélerezetű

sóhaja.
valahol megszalal a kakas

hajnalodik.

2.

Két lélegzetvétel kö:::ött
egy roppant szakítás kűsziibén

szögeken fes:::ülő sebeid.

Erdőssy Béla: KORUNK MAGYAR EGYHÁZ
MÜVÉSZETE. A tanulmány szerzöje túllép a szi
gorú értelemben vett kortársművészek ismerteré
sén, és csaknem fél évszázad ot ölel át a szakrális
művészct hivatalos és meghívott művelőinek be
mutatásával. Hasznos lépést tesz annak érdeké
ben, hogya mindeddig mostohán kezelt téma fel
dolgozására úttörőként vállalkozzon. Erdőssy Bé
la szerencsésen használta fel a maga által létreho
zott és mindmáig működtetett Katolikus Emléktár
egyre bővülő adatgyűjteményét, és munkájában
többé-kevésbé hiánytalanul sorolja felaz egyházi
megrendelésre felkért mcsterek életrajzi adatait,
legjellemzőbb alkotásait.

A tanulmány erénye. hogy adat szerű képet nyújt
fél évszázad "egyházművészeiről", viszont hiá
nyossága, hogy nem elemzi elég körültekintően a
két világháború közötti, majd az azt követi) idő

szak minden olyan jelentős stí!usirányzatát, amely

302

Vereség
Aztán elhallgattak a fegyverek.
a katonák visszavonultak

hofehéren és ázottan
mint az újszűldttek ,

nem maradt mögöttük
csak néhány

félig szívott cigarettavég,
arra gondoltak. hogy kint

újra esik
és eltakarták az arcukat.

Átváltozás

Ha most eljönnél hozzám,
s az olthatatlan éhség éjszakáján

megteritenél,
s a szemkozti hófehér csend

rejtekében
megtörténne a mozdulat,
felgyújtanám az éjszakát.

közvetlen vagy közvetve hatással volt a hazai szak
rális művészetrc. A kiiIön fejezetben tárgyalt gö
döllői és római iskola értékelése nemcsak elfogult,
dc egyoldalú is, rnert azt a látszatot kelti, mintha a
szakrális művészet kifejezési eszköztára megrekedt
volna a harmincas-negyvenes évek romanizáló, hol
primitív, hol klasszikus formákat, a novecentót
kedvelő stílusjegyeinek igénylésében. A szerzőnck

. az egyháziak körében nem elszigetelt - szemléle
téből adódik, hogy a szakrális rnüvészetct nuntegy
kiszakítja a hazai művészeti fejlődés egészéből és a
müvészek-müalkotások megitélésében .. tárgyila
gos kritérium híján - saját ízlésére hagyatkozik.

.A szerző magánkiadásában két ízben is
1981-hen, valamint 1982-ben megjelent, szamos
illusztrációt tartalmazó mű hiányosságai ellenére
is -- hézagpótlónak mondható a hazai szakiroda
lomban.

F. A.
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