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A költói önmegvalósítás története

II. Kénytelen vagyok megismételni: a formált, a harmonikussá tett élmény a Rónay-vers
alapja. A megnemesített élmény, ami művé nemesedhet. Visszapillantva a korántsem
alakulások nélküli lírai oeuvre-re: kezdettől fogva ez determinálta a költő és a teremtése
kapcsolatát. E determinációból származik, innen ered-az annak idején elhagyott fiatalko
ri versek pasztelles dekonkrétsága, klasszicizáló hűvössége; innen van - ezen belül - a
Te mondjel engem-ben- éppen a hűvösség ellen a hatékonyság fokozására magára öltött,
és romantikusnak tűnő intellektuális feszítettség. S még egyre ezen belül az 1945 utáni
változás is, a konkrétumok tágabb versbe áramlása, előbukkanó realizmusa, a természeti
és táji látvány: az életérzés mozdulását kiváltó külső esemény spontánabb megéneklése.
S még továbbra is ezen belül áll, egyre a belső választékosság törvényei szerint alakul,
lírai művének az összefoglaló, a Kakucsi rózsák-kal kezdődő, emelkedő periódusa. A
mindig nemes, tökéletes zenéjű, megragadó versek sora után Rónay György költészeté
nek kiteljesedése.

A Szerápion-legendák

De mielőtt e nagyszabású záró periódusra rátérnénk, egy kitérőt kell tennünk, Minde
nekelőtt szögezzük le, hogy Rónay György élményformálása, az írás előtti szűrés,

tisztítás, harmonikussá humanizálás (a mű mint szobor, és éppen a jobbik énünké)
korunk lírai tendenciáinak ellentmond. Mi még egyre a romantikus feltárás korát éljük,
a lemeztelenítések idejét. Nagy vonulatban még egyre a gáttalan megismerni akarás
periódusát. Tudjuk persze, hogya formabontással, az avantgard fellépésével roppant
lendületet kapott megismerésfolyamat, mely a spontán lelki mechanizmus műbe iktatá
sát is kivívta (lásd dadaizmus), a klasszicizálás dialektikus visszahatásaival haladt előre.

Hogy a XX. századi líra nagy robbanásait, melyek egyként új formák és új tartalmak
felé nyitottak utat, periodikusan nagy rendcsinálások követték. S néha a bontás nagyjai
maguk a rendcsinálók, mint például Bretonnal és Tristan Tzarával szemben Apollinaire.
Vagy líránkban József Attila. Semmiképpen se képzeljük azt - botor feltételezés volna
-, hogy Rónay Györgyöt a világlíra alakulásának ez a lényével ellentétes tendenciája ne
,érintette volna. (Elsők között fordította Apollinaire-t, elsőként adott ki fordítás
antológiát az Apollinaire utáni francia költőkből; legkiválóbb - eszmélkedésünkben
mérföldkőnek számító - tanulmányai Rimbaud-ról, Éluard-ról, Supervielle-ről szólnak;
Kassákról, József Attiláról ő írta mind ez ideig a legmélyebben megközelítő életmű

elemzéseket.) Ne képzeljük azt sem, hogy mindez az új, amelyet oly mélyen megértett,
átélt, és olykor saját szavával tolmácsolt, ne hatott volna lírai művére. Ne késztette volna
arra, hogy az újítók bizonyos újságait - bár tompított formában, a maga diszkrét módján
-líránkban kezdeményezőlegne szóltatta volna meg. Tudnivaló és számbaveendő tények
ezek. Mit sem változtattak azonban a fentebb kifejtett költő és mű viszonylaton, Ismere
tükben annyit kell csupán állításunkhoz hozzáfűznünk, mint magától értetődő kiegészí
tést: Rónay György a korunkban jellemző dialektikus harcban klasszikus és formabontó
tendenciák között úgy volt klasszicista, hogy "fogta" a romantikus bontás eredményeit.

A kísérletezve feltáró vagy lemeztelenítéssel önmegismerő alkotásmódot azonban
sohasem követte. Sőt megfordítva; költészete csúcsához akkor ért, amikor azt a bizonyos
harmóniaigényt, melyet a mű (a művészet) feltételének tartott - legalábbis a maga
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számára - önnön mindennapi életében létre tudta hozni. Amikor egy idősebb kori
békével és belátással már nem kellett "magából száműznie magát"; amikor - hogya
továbbiakban is célozzunk a már idézett versre - léte gyümölcseit egyszerre növelte
nemes tökélyre művében és magában. Amikor nemcsak a saját, de a mások poklát is
kioltva önnön pokla megszüntetésével, "sebeiből lett vérttel felvértezve", az agorák
zsivajától távol, harag nélkül, csak irgalommal telten, úgy szólhatott, mint aki tanú és
áldozat volt egyszemélyben. A létet és a küldetést egyetlen látomásba foglaló nagy költői

vállalkozásból, a Szerápion-legendák-oot valók ez utóbbi idézetek. Az infarktus utáni
időkből, melyet, mint létérzetét érintő személyes tényt, már költőileg számba vesz,
művébe emel, úgyis mint önmegvalósításra sarkalló végső sürgetést, mint mellkasán
belüli hívást, angeluszt az utolsó összegezésre.

Igen, a Szerápion-legendák-tiú és a már posztumuszként megjelent Kantáták-téú kell
itt végül legfőként beszélnünk. Nemcsak egyszerűen mint a Rónay-életmű csúcsáról,
klasszicizmusa új változatáról, hanem olyasféle kivételes minőségről is, amely visszahat
va a korábbiakra, megváltoztatja egész eddigi minőség-képzetünket. Megváltoztatja, ha
nem is annyira, de olyasféleképpen, ahogy Radnóti művével tették eklogái.

E betetőzés előtt is azonban látni vélek egy újabb alkotáslélektani fordulópontot, és
ezt a Christus Frasobliwy című verssel tudom leginkább tetten érni. A vers l965-ből való

Az én kínjaimat
már nem lehet tetézni.

Én már mást se tudok,
csak ülni, nézni.

Nézni, magam elé,
ebben a feneketlen,
fekete szenvedésbe.

Kopár fa, melybe
a világ minden
bűne belevésve.

Ülök és nézlek,
ahogy viszed a terhed.

Gondolj rá néha,
hogy én viszem a nehezebbet.

A Megváltó szenvedését képzelettel nyomon követő, erőteljes, megrázó vers. Hol itt
a fordulat? Ott, hogy ebben a már nem formai ékítményekkel élő, tömör, csupasz, ízig
vérig mai versben elbizonytalanodik a költőnek és a költemény tárgyának: Rónaynak
és a fából készült Krisztus-szobornak a viszonya. Bizonytalan, hogy a versben ki beszél
kihez. Vajon nem a költő mondja-e: "én már mást se tudok, csak ülni, nézni...ebben
a feneketlen fekete szenvedésbe"? Az objektív költészet, mely tárgyra vetiti rá (ezúttal
egy Krisztus-szoborra) belső világát és így találja meg felidézésére a lehetséges költői

formulát, mindig is alany és tárgy érzelmi egységén, belső azonosságán alapul. Esztétikai
lag szerfelett evidens - ami talán meghökkentőnek, egy pillanatra még blaszfémikusnak
is tűnhet fel, pedig nem az -, hogy a vers zárása kettős értelmű: úgy is igaz, hogya szobor
Jézus mondja az élőnek, és úgy is, hogy az eleven, szenvedő ember, a költő, a fából
készűlt szobornak: "Gondolj rá néha, - hogy én viszem a nehezebbet". Bárhogy is van,
az átélés hőfoka, a látszatra eszköztelen szuperhitelesség olyan mély bepillantást enged
Rónay belső világába, melyet eddig nem hagyott versnek. Pillantást arra, amit folytono
san kiszűrt, mint "nemes tökélyre" méltatlan anyago t. Itt a fordulat. Mintha, egy a verse
és személyesléte között álló közeg, mely a természetes közlekedést mindeddig akadályoz
ta, felszakadt, kiiktatódott volna. Feneketlen fekete szenvedés - soha ilyen erős és
köznapi nem tolult a szájára; legföljebb csiszolt, formás szavak az ilyen vagy olyan
szenvedésről. Ez a felszakadás, ez a gáttörés kellett a Szerápion-legendák-hoz s a
Kantáták-hoz. Pedig ezek, mint ahogyan az imént, látszólag ellentétben a fentiekkel,
mondtam is, nem lemeztelenítő, sem nem vívódó versek. De a legmélyebb lelki rétegekből
fakadók.

A Szerápion-legendák dehogy is Szerápionról, az ókori, hierapoliszi sztoikus bölcselő

ről szólnak, s nem is a hitetlen belenyugvás filozófiájáról. Az egykori ifjúkori témához
tér vissza Rónay: a mű és az önmegvalósítás kérdéséhez. S lényegében itt sem mond mást,
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mint egykor fiatalon, a Szerb Antalnak ajánlott Talán című versben: dalolni kell "sz~tre
pedt torokkal, tán arabul, csak az isteneknek". Csakhogy az önmegvalósító dalra füg
gesztett élet nem a véletlen adta, ilyen vagy olyan társadalmi-történelmi körülmények
miatt kiszolgáltatott és magányos (a Talán 1941-ből való és az is benne van datálólag:
Inter arma silent Musae), hanem az emberi egzisztencia áll itt pőrén, magában a véletle
nektől független örök létezésben az önmegvalósítás magasabb parancsával. Ott, azon a
madártávlatból tekintett, jelképes léttájon, ahol előttünk végtelen víz, mögöttünk végte
len homok, mindkettőenyhén fodrozódva, éppen csak annyi különbséggel, hogy a tenger
mozgékonyan s a homok mereven. Es ahol a két tenger közt egy hullámsáv van, félig
még fodrozódó, félig merev már: ezek vagyunk, az Átmenet hullámai "a mindig éppen
változó öröklét". S mi vagyunk, akik állva haladunk. Hová? De kategorikusabb itt a
kérdés: merre kell haladnunk? A titkos Cél felé. De mi vagyunk a cél: "saját magába ér,
ki célhoz ér". Saját nyarunk szabadsága felé haladunk, egy önmegvalósító Nyárban, hol
ki mindig magányban élt, sosem magányos, hol semmitől sem lehet megfosztani a
semmiért sem törekedőt, a semmihez sem ragaszkodót ("akármit vettek el, minden
hiánnyal én lettem gazdagabb"), hol fegyvertelen a láng, ha nincs mit égessen, hol- már
idéztem is, de kulcsfontossága miatt ismétlem - "nincs pokol, ha magadban kioltod: a
másokét is."

Az imént emlegetett felszakadás következtében azt érte el Rónay, hogy egy köznapi
egyszerűségű, erős igazságú költői áttételrendszerrel - az adott irodalmias rendszereket
félretolva - tud önmagáról beszélni, méghozzá az örökkévaló lét szemszögét, etikáját és
metafizikáját se hagyva figyelmen kívül. Tud beszélni arról, ami legbelsőbb, legszemélye
sebb ügye. Hihetetlen munkatempójú lényének költészete számára eddig megközelíthe
tetlen, ólompáncélzatba zárt energiaforrásáról. Hite és hivatása magfúziójáról, melynek
titkait mindig is kerülgetve járta körül, vallomásra ajzva, de vallani képtelenül.

A Szerápion-legendák párja, kiegészítése a már csak posztumuszként napvilágot látott .
öt Kantáta. Rónay búcsúja az élettől. Félelmes dolog a költők előérzete. Az öt kantáta
pontosan a halálát megelőző nyáron keletkezett. A Kert című nyár végén. Olvassunk
bele:

Szeretnünk kell a kerteket. A kezdetét, ahonnan
elindultunk, s az utolsót, ahova majd megérkezünk.
Az már, ez még nem létezik. Ámbár ki tudja, .
nem máris az utolsó ejti rozsdás gesztenyéje
sodrott leveleit körém, vagy fönt a hegytetőn

nem az utolsó érlel-e !!iilllh(nrma [áin sárguto
levele közt törpe almákat gyümölcsre éhes
gyerekeknek , miközben magam is lassan megérlelődö

gyümölcsként nézek majd a ritkás lomb közén át
túlnan kéklő földemre, eltűnődve rajta,
hová ejt majd, ha ejt az ág.

Ahogy Babits a Mint különös hírmondó-ban vagy az Ősz és tavasz között-ben, Rónay is
a legősibb szimbólum: a természetváltás jelképén beszél:

De azt aki őszébe lépett,
életre tanítja az ősz, mélyebbre, gazdagabbra
minden zsúfolt tavasznál. Ahogy rövidülnek,
úgy válnak napjaink mind teljesebbé.

Arra is
méltó vá kell érnünk, hogy majd ha kell.Lehulljunk.

De a babitsi viaskodással szemben, Rónaynál megszólal egy ritka szólam (és milyen
fényes íveléssel), az emlékező öregség dicsérete:

365



Minden Paradicsomban kigyó vagy darázs
lakik. S minden Paradicsom veszendő.

Előbb-utóbb kiűzetünk, vagy kiűzzük magunkat.
. . . Csupán az emlék

maradandó, csak onnan nem lehet kiűzni

senkit, amíg ő maga ki nem űzi.

Belső

édenünkben élünk, ameddig akarunk.
S minél tovább, annál szebben, ameddig élünk.

Ebben a nem pogány derűjŰ, nem Philemon és Baucis-i idillben (a Kantáták sora a
Kedveshez szól, vele beszél), hanem keresztény elfogadással végbevitt búcsúzásban, a
belső éden emlékképeit idézve, megint csak szóra talál a Rónay-versben valami olyan,
ami igazán sohasem tudott a felszínre jutni. A Szerápion-legendák személyességét túllép
ve, megszólal az életrajzi elem, az alanyi történet, amely néhány ritka és említett pillanat
kivételével csak itt és a versciklus környezetében ért költészetté. Megszólal emlékké
váltan, az emlékezésfájdalmas-édes, kinzóan gyönyörködtető folyamatában s veleegyütt
elevenedik meg a személyes létezés kerete: az egykori világ. Az, ami az igény és forma
zárjain csak ritkán tudott eleddig keresztül törni, s inkább csak a kontempláció, az
eszmélkedés mellékes anyaga volt. A világ, a múlt, tárgyi és személyi gazdagságában úgy,
ahogyan csak ritka, boldog költők képesek észlelni, s ahogy eddig Rónay soha.

Az ötödik, a befejező kantátából idézek, melynek utolsó mondatában az angyal - a
halálelőérzetnek megfelelően - már megkapja a költőről a végső parancsot.

Ki boldogtalanabb a gyermeknél? Ő azt se tudja, hogy
boldogtalan, csak éli néma, hozzáférhetetlen
boldogtalanságát, gazelláknál vagy őzeknél ártatlanabbul.
Emlékszel a kislányra, amint egy kora nyári reggelen
kilép a rozsdás vaskapun, megnézi mégegyszer a házat,
ahova nem fog visszatérni többet, hátán iskolatáska.
szívében fájdalom, talán közöny; ránt egyet a szíjon s elindul.
Nem hívja vissza senki. Két utcával az iskola előtt

jobbra tér, bandukol a porban, afoghíjas kerítések között
a gyér füvű kis domb felé, hol csenevész akácok gyűrűjében

áll az öreg kápolna, melyben már csak néhanapján miséznek.
Ez itt a világ vége. Gabona hullámzik a szélben,
s valahol gyár dudál, lüktetve mint a süllyedő hajók.

Akkor, a kápolna tövében, ahogy az akácok alatt ülsz,
ialálkoznám veled. Matrázruhában, csikófrizurásan
melléd űlnék, néznénk a hullámzó rozsot, s egy szót se szólnék.
Tudod, mint születik két szomorúság szorzatából
a boldogság?

Egy nagyszabású vers töredék részévél nehéz alátámasztani a bizonyítandókat. Hiszen
a kompozíción belül a motívumok vissza-visszatérnek, s amin itt az első olvasásra még
átfut a szem, az az előző részek miatt már nyomatékos, már jelképi erejű, már hatékony
érzelemmel telített. S amit itt teremt meg a költő, az később je1képpé válva, felerősödve,
fokozza a további lírai hatást. Merem remélni azonban, hogy így is kiviláglik: talán
sohasem írt Rónay ilyen mélyről jövő nyílt érzelmekkel, s egyben ilyen telten-testesen.
Sohasem írt ennyi meleg életközelséggel, ennyi áradó életszeretettel, az emlékezésnek
részletekbe menő, fájdalmasan eleven rajzával, mint a Kantáták-ban.
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