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Lőrincig és Rónay Györgyig régi hagyományai vannak nálunk az érzékenységet
szaktudással egyesítő doctus poeta-magatartásnak, s ha Rába:-György portréját
vázolva első vonásul literátori sokoldalúságát említjük, látszatra "csak" egy
nemes hagyomány természetes folytatását méltányoljuk. Valójában életművével

az említett példákhoz képest is új vegyületet állított elő, s az elemek megválto
zott arányának vizsgálata a költői jellem mélyebb megismerését segítheti. Rába
ugyanis a nagy költőelődök és -kortársak esszéízmusát a nemzetközi irodalom
tudomány igazán korszerű eredményeivel (de nem a divatjaival) egyesíti, s szak
ágában a legkiválóbbakkal egyenrangú. Atrajzolta, döntően fontos pontokon újí
totta meg Szabó Lőrinc- és Babits-képünket; immár lehetetlen koncepcióinak fi
gyelembe vétele nélkül nyilatkozni a szimbolizmus, az avantgarde, a tárgyias líra
irányzatairól; tankönyvekbe kívánkozó fölfedezéseket tartalmaznak Adytól. Füst
Milánról, József Attiláról írott esszéi. Megelőzve az irodalmi kölcsönhatás, az
átvétel, li befogadás, a közvetítés kérdéseivel foglalkozó irányzatok föllendülését,
tudományos jellemzést adott a nyugatosok, a "szép hűtlenek" műfordítói elvei
ről és gyakorlatáról, közben mellesleg a versfordítás elméletének és poétikájá
nak alapkérdéseit is tisztázva, módszertanát kidolgozva.

De nem tudománytörténeti vagy bibliográfiai tényekre akarunk emlékeztetni,
hanem a költő és az ember arcélét megrajzolni. Rába, a szó Németh László-i ér
telmében, a minőség forradalmára; többet, jobbat akar - nem másoknál, hanem
általában a meglevónél, azt sugallja (versben a korai Fürge ácsoktól mindmáig),
hogy a mester nem születik, hanem lesz, az embert egyedül nagyratörő munkája
emelheti az égig. A tartós értékű teljesítmény eszményén kívül irodalomtörté
nészi és költői becsvágyának másik táplálója a megvesztegethetetlen igazságsze- 
retet. Művei mögött a helyreigazítás szenvedélye munkál; amikor az apolitikus,
"elefántcsonttoronyba" húzódó Babitsról szóló hamis legendát megcáfolja, vagy
Szabó Lőrinc kései szonettciklusának egyenetlenségeit alapos, megértő.inter
pretáció keretében bírálja, akkor tényekkel és értékekkel kapcsolatos vélekedé
seket ellenőriz, előítéleteket hárít el; az igazi tudomány morálja szerint cselek
szik, az igazságot választja vezércsillaguI. Polémiában is az az ellenállhatatlan
erő vezeti, amely a Kohlhaas Mihály-i embertípust, netán köznapi érdeke elle
nére, óhatatlanul konfliktusokba, a győzelem vagy a vereség taktikai esélyeit szá
mon kívül hagyó küzdelmekbe sodorja. - Műfordítói tevékenysége egyszerre
tükrözi a tudós meg a költő arcát, a szakmai fölkészültség meg- a művészi bele
élés tulajdonságjegyeit. Szerkesztóí lelkiismeretének köszönhetjük, hogy az
olasz líráról hitelesebb, következetesebben átgondolt antológiákból tájékozód
hatunk, mint több más nyelvterület költészetéből. saját tolmácsolásai ugyanak
kor eredendőenszemélyes karakterűek. Költőtársa, Kálnoky László írja, "az ide
gen versek is a saját lírai személyiségét tükrözik vissza, azaz megkereste száza-'
dunk lírájának azokat a darabjait, amelyekről .úgy érezte, hogy _~ mutatis mu
tandis - ő maga is írhatta volna őket". Az Idegen ünnepek a 20. századi világlírát
közvetíti, de Rába a régebbi költői korszakok és egyéniségek fordításában is ott-

• Elhangzott a Fészek Művészklubban, Rába György szerzői estje bevezetéséül.
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honos, hogy csupán kiragadott példákat említsünk, kivételes beleérzésről tanús
kodnak Goethe- vagy Leopardi-átültetései, S itt megint a jellem és a stílus össze
fonódó érzékenységét figyelhetjük meg, a kort, a szerzőt, a művet értelmező filo
lógus komolyság találkozik a tárgyába olvadó, vele mintegy azonosuló szubjek-
tivitással. .

Bármilyen rangos művek, fontos aspektusok kerültek szóba eddig, mindezt a
költő Rába' György jellemzéséhez kellett előrebocsátani. Fő műfaja, faculté
maitresse-e a líra, leghőbb kívánsága abban a sóhajban csendül ki, hogy "bár be
lőlünk is az egy ének élne ... " Azért "is", mert a Tihany leánya szerzője a ter
mészeti lét, a prehisztorikus vegetáció időtlen boldogságába vágyik vissza, "a
sors helyett a nyárfák ősbeszéde I s a madárparadicsom hangjai" vonzzák. A
kortalan és sorstalan biológiai-fiziológiai-lelki. derű csupán vágyálom, elmosó
dott emlékkép, belső mítosz, de ilyenként is lehet hozzá ragaszkodni, sejtelme,
akár virtuális léte többet ér a silány valóságnál. Rába olyan egzisztenciális ta
pasztalatot sugall, hogy anagy élmények, az átvillanyozó pillanatok egyre ritkáb
bak lesznek az életben, a csodák elszakadtak a hétköznapoktól, s főleg kívülről

maradnak fölismerhetetlenek: a külső szenilélet képtelenné válik megtagadá
sukra. Lírájának egyik alapgondolata mindenesetre kapcsolatban áll ezzel a ket
tősséggel, ,dialektikáját, az az ellentét határozza meg, amely az eleven bensőség

fölizzó, tündökletes élményei meg a kopás, a tengés, a sivárság tapasztalata kö
zött feszül. Zsigereiben és álmaiban őrzi egy magasabbrendű, teljes értékű léte
zés emlékét, amelyben az ember lényegével és mindenestül jelen van: lobog, és
nem pislákol, lángol, és nem homálylik, tenyészik, de nem enyészik, a magasság
élvezeteiben részesül, nem pedig az ingovány nyomorúságában.

Mi ez az eufória, ez a boldog robbanás, mit értsünk a kör boldogságán? Rába
említi "a tenyészet lélegző tengerét", a "mélyvilági zárt természetet", de költé
szete egészét tekintve válasza éppen ne,m biologikusan egyoldalú, értékrendje
meghaladja a puszta vegetáció ünneplését. Hasonlatai belül őrzött teljességre
utalnak, mély gyökérzetról, a felszín alatti repesésrőlbeszél; a látszat elvált a lé
nyegtől, a gyökerek élhetnek, bár a tönk halott, a létező más, mint aminek lát
szik. Szenvedés és magány az osztályrésze a külső zónákban, de megmarad az a
belső végtelenség, az a tagolatlan, elemi gyönyör, amelyet a természettel, a koz
mosszal, az elementárissal egybeolvadva olykor-olykor megízlelt. Am ha ez a lé
nyege, szabad-e beletörődnie a torz besorolásokba, nem válik-e cinkosáváa kűl

ső felületességnek, amikor elfogadja a "bámész szemek" ítéletét? A költői gondo
latmenetbe itt etikai elem vegyül, s az önarcképfestés drámai mozzanatokkal te
lítődik. A dráma főszereplőjeolyan félreismert ember (mondani sem kell, nem a
magánszemélyról, hanem egy költészet alanyáról, lírai hőséről van szó), akinek
üdvössége függ attól, hogy annak lássák, ami valójában, hogy imágója ne szakad
jon le a lényegétől: "Megállj kiáltok rá megállj I mit teszel I ezt a jelenést más
képp gondoltam ell de máris elinal I nevemben él és szerepel" - írja A hibetet
lenben, a csontok közé beállványozott életet aszirtről szirtre lépő zerge-szív
virtuóz képével ellenpontozva.

A látszat és a való szembeállításán túl a másság, a jellegzetesség joga iránti ér
zék is megkülönbözteti attitűdjét. A Polüfémosz megvakításáról szóló híres vers
mintegy védelmébe veszi az eltérőt, a monstruózusan különcöt; ne legyen kötele
ző hasonlítani, pláne egybeolvadni, "minden látó szem egyformán mint nap ra
gyog I s mindenkiben lakik egy halál". Több ez mint általános, ahogy mondani
szokták, "elvont" humanizmus, különben is Rába költészete alighanem gazda
gabb politikai implikációkban, mint amennyit a kritikai köztudat tulajdonít neki.
A háború és a fasizmus elleni tiltakozást joggal tekintik nemzedékével közös
meghatározó élményének, de kevesebb szó esik az ötvenes évek második felében
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keletkezett, egy csehszlovákiai utazás élményeiből fakadt versciklusa visszafo
gott keserűségéről és tiltakozásáról, amelyik pedig ugyancsak az előbb említett
vonulatot folytatja. A hódítás, a fanatizmus, az erőszak diadalának efemérségét,
átmeneti mivoltát regisztrálja a Török temető, míg a Zörgetés Zuboly ablakán tisz
ta és félreérthetetlen erkölcsi demokratizmust áraszt, az "édes tévedésekre"
vadászni nyilamodó nagyurakkal szemben a megcsúfoltak, a kiszorítottak, a ne
vetséges szerepre kárhoztatottak oldalára áll. Rába verseinek e föl-fölcsapó in
dulathullámai annak a szabad, független, öntudatos citoyen-alkatnakés magatar
tásnak ~ folytatásáról tanúskodnak, amelyet a magyar társadalomfejlődésévszá
zados buktatói oly ritkán engedtek kifejlődni és megnyilatkozni. Uj és válogatott
versei 1982-ben kelt gyűjteménye címlapjára ezért kerülhetett hiteles embléma
ként Rodin híres szoborcsoportjának részlete, "egy calais-í polgár keze".

Költészete helyéről ma már keyeset mondana,' ha az Ujholddal való történeti
és poétikai kapcsolatait hangsúlyoznánk, vagy más kritikusokat követve az Ezra
Poundtól és Eliottól kapott indíttatást emelnénk ki; filológiai fogódzók segíthet
nék a Babitscsal, Kassákkal, Szabó Lőrinccel és a modern francia és olasz líra
néhány fontos irányzatával való egybevetést, és volt idő, amikor a népköltészet,
kivált a népballada ihletését vették észre verseiben. Mint igazán szerves művelt

ségű költő, Rába az egész magyar és világirodaimat földolgozta magában, a Bib
liától a romantikáig,a görög mítosztól és a római filozófiától a szimbolizmusig és
tovább, de már évtizedek óta a maga egyéni nyelvén szólal meg, legföljebb poéti
kai szándékkal emlékeztetve olykor a modern világlíra valamelyik dialektusára
(köztük legkevésbé a neoavantgarde kísérletekre). Alomszerűségés racionalitás
egyszeri egysége jön létre verseiben, erre utal költészettana is, amelyet a Val
lomás a költészetről szigorú anekdota- és impresszióellenes állásfoglalása után
legutóbb Recept a versíráshoz címen foglalt Össze. A líra eszerint a "képzetek
fölhevült léghajóját" köti meg, s a megkötés itt legalább olyan fontos, mint a
szárnyalás; a tárgyak esetlegessége, ,a porond forgása, a szemszög váltakozása
csak akkor marad hiteles, ha a lírai En megőrzi egységét és tájékozóképességét,
mélyebb értelemben vett azonosságát. A poloniusi irónia az önmagának tanácsot
adó ember félszeg beszédhelyzetét minősítheti, s bizonyára nem a poétikai taní
tást gúnyolja, amely többé-kevésbé egybevág Rába érett költészetének praxisá
val: "csupán azt vésd agyadba jól/bármilyen emlék képzelet / tolulása se so
dorjon el / a hegytetőről ahol szembenézni / eszköztelen az elemekkel / a hely
ellesett nevének dobszavára / kallódó szerencsepénz sem segíthetett / viszont
egy óra múlva a tükörből / megjegyezd a bonyodalomban is / ugyanaz a szempár
villog reád" - és így tovább, a tömör zárlatig, amely a feltételek teljesítésének
esetére ezt ígéri: "s te maradsz önmagad."

Talán arra is rávilágít ez a példa, milyen nehéz hitelesen idézni Rába versei
ből, anélkül tudniillik, hogy a szavak finoman szőtt anyagát - s ez egyaránt vo
natkozik a metaforák áttúnéseire, az alakzatok rendszerére, a versmondatok szö
vevényére, a szókincs hullámzására a ritka és választékos, illetőleg a köznapi
nyelvhasználat szemközti partjai között ~ anélkül tehát, hogy ezt a finom szöve
tet részletek kiemelésével önkényesen fölszabdaljuk, megsértsük. Hallgassuk in
kább a költő szavát, szárnyaljon föl, s maradjon mégis megkötve köztünk "a kép
zetek fölhevült léghajója".
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