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A jó tanító tudása papi tudás. Munkája papi munka. Fölemelni az
. anyagota maga köréből, szellemi szférába emelni, ~Ogyapap tesziaz

Urfelmutatásban. Ez a tudás nem didaktikai s ernpontok szerint
összeállított lecke, hanem élet. Úgy kell élni, hogy a körülö tünk lévőanyagat
fölemeljük.

Az első lépés természetesen az, hogy önmagunkat, a minket alkotó anyagot
emeljük föl, tehát az Útra lépünk, szellemünket kinyitjuk az Igazságra és az
Életre. A rögtön adódó fölismerés fÖlfogni, hogy a lét köre tágasabb az
életünknél. Addig, ameddig az élet akkorának látszik, mint a lét, addig
egyiknek sincs semmi értelme, legföljebb mint a homoknak, szélnek, levegő

nek. Ameddig tartanak, addig tartanak, tehát habzsoljuk föl mindazt, amit
megkaparinthatunk, baszndlfus: ki az időt, amennyire csak lehet, használ
juk ki a többieket, zsigereljük ki a földet a végsőkig. Az élet ebből a szögből

zsánerélet: az ami, annyi amennyi, mintha mitológiájából kiszakadt kerti
törpe volnánk.

A kinyiló szellem, a folfeté meginduló élet még nem istenes élet, de annyit
már lát, hogy a világ túlnyúlik a logika, a mikroszkópok, a távcsövek
látbatárán, az elméletek fényes ködein, ebben a hatalmasságban márszégyelli
régi tudálékossága gőgjét. Kinyújtja kezét és megfogja a mellette állókét. Fél,
fölismerte, hogy van fönt és lent, lehet emelkedni és lehet süllyedni; röpülhet és
másokat is röptethet. Látja, hogy az élet ünnep. Mindegyik: a legfájdalmasabb
és a legszegényebb is lehet fényes és boldog, ha fÖlfelé tart.

Az erő, amivel az ember a dolgokat fölemeli, a szeretet, a teremtés rendező
elve, Isten mosolya, a hozzá való hasonlatosságunk. Csöppet sem érzelgés, még
kevésbé édelgés. Inkább például a faültető gondossága, a kenyérszegő

hálaadása és mozdulata, mellyel a karéjt továbbadja, és egyáltalán: ahogy
megadjuk a dolgok módját; az ütleg, amellyelJézus a kufárokat a Szentély
tiszteletére megtanította, aza kis csosszanó lépés,mellyelKolbe Maximilián az
auschwitzi hóhérok elé kiállt.

Szent Maximilián lépésével az iránytalan gyötrelmeket áldozattá változtat
ta. Ünnepet alkotott. Ez volt a csodája; megmutatta, hogy az úgynevezett
természeti, biológiai, társadalmi, halá/tábori törvények nem voltak képesek
hatálytalanítani a Törvényt. A remény él.A hóhérok, de a halál, a gyúlölet és a
rettegés is legyózhetők, rontó szándékuk Szent Maximilián ünnepében visszá
jára fordult. Kiderült, hogy még abban a koromsötétnek mutatkozó pokol
ban is létezik út fÖlfelé, ha akad valak~ aki a sajátja mellett a társai szívét is
fölemeli az Úrhoz.
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SŐTÉR ISlVÁN

Holtak méhzümmögése

A lírikus Rónay Györgyről

Rónay Györgynek pályája legkezdetétől birtokában voltak azok a képek és
jelképek, melyek visszatértek egész költészetében. Visszatértek, de úgy, hogy
nem lehetett rájuk ismerni. Megmaradtak és megváltoztak egyszerre. A termé
szet és a táj, fák, madarak, alkonyati hegyek és a tó, Szárszó folyamatos motívu
ma: mindez állandósul költészetében, és mégsem marad ugyanaz. Mert az is
métlődő képek mögött állandóan változik valami - változik a lélek. A költé
szet több a témáinál. Megmaradhat ugyanaz a motívum-világ, de a versek so
rozata állandóan bővül, színesedik. Rónay György pályája a visszatérések sorozata,
s eközben az emelkedéseké. "Bővülő csigavonal", körforgás, melyben a már látott
dolgok mindig újaknak látszanak, mindig levetnek valami burkot magukról.

A költő fészket rak művének, mint a madár. Van, aki megmarad ugyanabban a
fészekben, van, aki újat rak. Rónay György költészete mindig ugyanahhoz a
fészekhez tér vissza, mint a költöző fecskék, melyek hosszas körözés után,
csalhatatlan ösztönnel tavasszal hazatalálnak. A csodálatos épp az, hogy ezek a
visszatérések sohasem hatnak ismétlődésnekés természetesen sohasem válnak
megszokássá. Kényszer működik itt, boldog és szerenesés kényszer, mely mindig
új világosságot hoz. Nem beszűkülés ez, hanem elmélyülés. Vagy felemelkedés,
ami ugyanazt jelenti.

Rónay Györgyöt nem az indulata, hanem a szelídsége vitte közel a világ
dolgaihoz. Az élet megítéléséhez. A szelídség nem puhaság, hanem erő. Rónay
Györgynél mindenképp az. Gyűjteményes kötetének,a Szérűnekbevezetőjében

írja, hogy élete végén visszafogadta magába mindazt, aminek gyökereit pályája
kezdetén "oly kevélyen" elmetszette. Ez a visszafogadás folyamatossá válik az
egész pályán, minden új pályaszakasz visszafogadja magába a korábbiakat. Néha
épp azok jutnak tovább, akik meg akarnak ismételni valamit. Mert az ismétlés
mindig újabb énből jön létre - de éppen az újrakezdők azok, akik nem tudnak
szabadulni régi énjüktől. Az ismétlés ragaszkodás is, és ez a ragaszkodás válik
olyan erős talapzattá, melyen felépülhet egy életmű. Ha a költöt igazán rabul ejti
az a világ, melyet átélt és megismert, úgy ezt a világot sohasem tudja kimerni.
Boldogok azok, akik nem tudják kimerni azt, ami osztályrészükül jutott, mert az
ilyenek míndig telítettek. Csak azoknak kútja apad ki, akiknek soha, semmi sem
elég. Amohók, a halmozók sohasem birtokolnak igazán. Az igazi birtokosok azok,
akik a megszerzettből hoznak ki minél többet.

Akezdő Rónay György képei, hangulatai éppoly haloványak még, mint a legtöbb
kezdő költőé. Kiskunsági tájat látunk. Őszi kikericseket. halljuk a városvégi esti
harangszót, áldjuk a tavaszt, köszöntjük a tavaszi madarakat. Fulladozunk az
alföldi aszályban. Félve lépünk az erdőbe ("Erdő, erdő, akácerdő, átengedsz-e,
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élve ?"), Mindig a kezdő költők azok, akik hasonlítanak egymásra, és az előttük

járokra. De az életben, és a költészetben is,pillanatokra, villanásokra előlegezheti

magát az, ami eljön, és a fiatal Rónaynál is megszölal egy-egysor, mely nem illik a
maga korába. Ezek a sorok és versszakok a majdani Rónay György sorai és
versszakai. Rónay György legotthonosabb formájának a nagyvers bizonyul majd a
jövőben, s a nagyversek két ciklusát, a Szerapion-verseket és a Kantátákat
tekinthetjük költészete tetőpontjának. Mondanivalóját, már korai korszakaiban
is, leghívebben a nagyversek tartalmazzák, de ugyanígy feltűnnek, egyelőre még
alig észrevehetően, annak a misztikának és kontemplációnak előjelei is, melyek
majd az utolsó szakaszban adják lényeges mondanivalóját. Rónay György
költészete sajátos harmónia, életbölcsesség és atarakszia felé fejlődik, de ezt az
állapotot még igen sokáig nem éri el. Klasszikusnak hihetnők ezt az utolsó
korszakot, de valójában a korábbi, nyugtalan és tépett korszakaban közelebb áll a
klasszicizmushoz, mint amikor majd megtalálja a lélek nyugalmát és békéjét.

Rónay György költészetének nagyobbik fele: válság-költészet. Kevés költőnél
ismerünk oly elmélyült és folyamatos válságot, mint őnála. Ebben a válság
sorozatban vannak időnkénti nyugvópontok, s ezeket mindig néhány nagyvers
jelöli. De az elcsitult háborgás kiújul, majd ideiglenes nyugvópontra ér, amíg el
nem éri a végső nyugalmat, mint folyó, mely a tengerbe ömlik. Már első

korszakában egyöntetű válság uralkodik, amit könnyű lenne a második világ
háború viszonyaival magyarázni, noha ezeknek is részük van benne. Ez a válság
azonban mélyebb, a lélek állandósult kínja, magányérzet. elégedetlenség ön
magával, önvád, bűntudat. Rónay György katolikus költő, de katolikus voltát
nem az egyébként csekélyebb számu vallásos verseiben ismerjük meg igazán,
hanem inkább abban az önkínzó lelkíismeret-vizsgálarban, melyre költészete
rákényszerül. A válság kezdetéről olyan költemények tanúskodnak, mint az
Ágak, 1937-ből ("Korhatag ágak sürűjén át / csak csücske int felénk az
égnek; / homályban élünk, mint a pincék / fenekén tengődő növények ''j; az
önvád verse az Évek (1938): ("Kezed közőtt / céltalanul folyik el ami jó
1'01t''); mindehhez járul a .befalazottság" érzése, a száműzöttségé, pl. _az Egy
tűn6dóböz ("Száműzetésben élek én, magamból / üztem számon kívül ma
gam nj, és ugyanebben a lelkiállapotban követik egymást az olyan versek, mint
a Bizony, a Huszonnyolc (.,Semmi sem IIOlt elég! - s elég ti semmi. "J. Mind
ezt a mondanivalót q,')' nagyvers foglalja ÖSSZl', melybcn már előre sejthetünk
valamit a majdani, de még oly elérhetetlen misztikus harmóniából. A Te mondj
el engem ez a költemény ( 1941 ):

Kezem közül kihullik, amit adtam,
mint 'JÍz, fo(yík ki ujjam közt a já.
Sorsom fölött te tündökölj magadban.
te ments meg engem, utolsá hajó.
lé rejts, talearj, utolsó menedékem.
és te szeress, utolsó szeretőm.

Te légy az ágyam és te légy az étkem,
te légy a bölcsőm és a temetöm.
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Feltűnő az, ami ismétlés ebben a versben (; .... mint víz,jolyik ki ... ''), de még
feltűnőbb, ami kimondatlan marad, s aminek kimondása három évtizedre
halasztódik. Termékeny válság,mert tennékei olyan versek, mint a Gellérthegyi
óda (1942):

Hogy adjak számot? Éltem, és hiába.
Vetésem bánat, és termése gyász.

Még nem hannincéves az a költő, aki ezt leírta, de mégsem szabad ebben a
lelkiállapotában attitüdöt vagy képzelgest látnunk. Valahol a lélek mélyén
munkál még az erő, mely őt a válságok és tévelygések közül kivezeti. Ezt a
lelkiállapotot akkor sem lehetne tartósan viselni, ha az csak mesterséges volna.
Ebben a költészetben időnként segítő közbelépésre ismerhetünk, ideiglenes
feloldozásra, aminek Rónay György egyik legszebb versét köszönhetjük, azzal a
melankóliával, melyben még elcsitulhat a háborgás: az Elégia a Hangli bársjáiról
ez a vers (1945), az emléknek azzal a gyengédségével, mely oly intenzíven tér
majd vissza később, s amitől a költemény bücsü-verssé is válik, de valami újnak a
kezdetévé is. Kihallink a versből a hajó tülkét, rnely elhalón visszhangzik még a
Vár alatt, és visszatér a múltból a korzó, egy "vigan áradó világ" szép látványa.
Olyan álom ez, mely a .Iomooe közt szitái", s mindezen áthallatszanak Pest es
Buda harangjai. Kosztolányi versére gondolunk, az Üllői úti fákról, annyira rokon
azzal ez a költemény, az eltűnt fáknak ez a felidézése: "Hanem a lomb, a régi
lomb / itt bólong bennem, és e dalban . . . "

Nemcsak a korai, hanem a későbbi Rónay Györgynél is feltűnik a modorhiánya
- nem mintha hiba lenne a valamilyen modor megléte is. Modor jellemezte a
Nyugat nagy költőit, és Rónay György nem egy nemzedéktársát. Hisz kétségtelen,
hogy a modor súlyt ad a kifejezésnek, nyomatékkal telíti a képet és a szót, s a költő

ezért a nehezebbik, mert személytelenebbik utat választja, amikor lemond a
modorról. Nehezebb így célba érnie? Bizonyos, hogy Rónay György célba ér.

A Hangli hársaival a válságnak csak egyik szakasza zárul, mert Rónay György
nemcsak a képeihez tér vissza, nemcsak motívumokat ismétel. Nagy és kényszerű
ismétlődés folyik tudatában: válsága ismétli meg önmagát. A fiatal költökre
jellemzőa fájdalomnak ez az egyeduralma, mintha lépcsőjükülszolgálna a válság,
melyen az igazi magasságokat majd elérhetik. Ismerheti-e az ember önmagát? Az
önmagunkról alkotott képek nem optikai tévedésekből állnak-e össze? Az öt
ven-hatvanas évek Rónay Györgye fájdalommal és vágyódással emlegeti azokat
a "letűnt" időket, amikor ily könnyen született a vers. Művének olvasója épp
ellenkezően érzi: versei akkor fakadtak leggazdagabban, amikor a dal elmúlt
gazdagságáról panaszkodott. A fiatal Rónay költeményei távolról sem patakza
nak oly könnyen, mint a megnehezült alkotást panaszlo korszak versei.

A Hangli hársfáival új tónus jelentkezik: a gyengédség hangneme. A szelídség:
állapot - a gyengédség: viszony. A Budai képek darabjainak hangneméhez
hasonló még nem tűnik fel a Hangli -vers előtt. Tehát új hang szólal meg A Szent
Anna templom tornyaIban, vagy a Budai nénikben: ,,Kis kerteket ápolnak
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ablakokban "- "Néha látni 6ket a Viziváros / utcáin, nyári délután, mikor/az
Erzsébet-templom harangja álmos / kondulással litániára szól" - "s bauoni;
abogy libeg láthatatlan, / molyette angyalszárnyuk selymesen. "Vagya kivágott
szárszói fák emléke: "De néha valamizsongast hallani éjjel:/ a boltfasor beszél
egy álombeli szél/el. "A háború utáni években szaporodnak az elörejelzések, az
utolsó szakasz előjelei. A válságok közben újból létrejön a harmónia ("de
negyven év után mégis csak sikerült / nyarat teremtenem magamban'j 
váratlan ajándékként a bőség esztendei következnek, és a hatvanas évek
kezdetétől mindvégig tartanak már:

Megrendülten állok. Körülöttem aranyba izzik a nyáruég.
Szaradni indult ágaimon mi ez a váratlan ajándék?

Mi ez a b6ség bennem, melytűl rogyadozik a térdem?
Ez a gazdagság, mely elbortt, mikor már alamizsnát sem reméltem.

Rónay György leggazdagabb esztendei most következnek. Ami eddig tartott,
csak előkészület volt: negyvenéves korától válik nagy költővé. A differenciálódás
évtizedei jönnek, a költői képzelet ágakra bomlik, a válság újra és újra kezdődik

ugyan, de már többféle úton is ki lehet szakadni belőle. És aligha van igaza,
amikor azt véti, hogy "Legszebb éveimet idegen istenek / oltárairapazarottam. /
Más most aratja le, mit magának vetett. / Én meg itt állok kiraboltan. " Ez a
vallomás aligha illik a költői bőség éveinek küszöbére ( 1960), és még kevésbé e
vallomás folytatása: "Művetek magyarul bangommallett örök, / Micbelangelo,
Rilke, Ronsara. / Saját művem viszont, mintfriss szobrok mögött/ a sérült k6,
tört deszka, rom, sár".

A végkifejlet legfontosabb motívumának, a kontemplatív misztikának előzmé

nyei is feltűntek már, az ötvenes évek kezdetétől, a legszebb költeményei közé
tartozó három Mária-versben:

Egyetlen kis szavadtól függ a Történelem váitozása.
"Nem" - mondod, és az üdvösség nagy terve összeomlik,
a próféták reménye hamuvá lesz . . .

(Annunciációj

A fogantatás itt a szabad akarat, a szabad választás következményeként megy
végbe. Az, akivel ez megtörténik. nem gyanútlan, és tulajdonképp a végzetet
vállalja:

Azt biszitek, nem látom, mit kell elviselnem ?
Választottságom véghetetlen árát,

Azt biszitek, nem érzem
Halott Fiam fejének súlyát az ölemben . . .

(Mária éneke)

A három Mária-versből dráma bontakozik ki, olyan dráma, melyet pedig a
teológia sem vesz figyelembe.
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Minden megíratott.
A próféták megmondtak mindentjóelőre.
De a te anyai szíved még mindig nem hagyott fel a reménnyel.
A te szíved még mindig várt valamit.
Egy rést az örök Rendeiésen.
amelyen a szeretet kiosonbat.

(Betlehem)

Ugyancsak előkészület az Olajfák hegyének éjszakáját megidéző vers (Nézd
fönt a holdat) vagy a Te hordozod: .,Míghordozod/ keresztemet, az én vállam
lesz tőle sebzett".

Ez az út már a szabadulás útja, mert a majdani Szerapion-versek és a Kantáták
csak a lélek teljes szabadságában születhettek meg. Eltávolodtunk már a fiatal
költő válságától, és olyan ez, mint mikor valaki rendet teremt életében. Az életmű
rendezése nehezebb lehet, rnint az életé. Amikor Rónay Györgyor lírikusként
méltatjuk, életművének a hatvanas évektől kezdve kifejlődött szakaszát kell
figyelembe vennünk, és azon belül is utolsó nyolc évét. Valóban kijutott a
"sötétség tárnáiból". És"napos kertjében föl-ie jár, / ápolja sok tennő virágát, /
míg vadjai dühöngve tépik / árnyát a lenti éjszakán át".

Azt, hogy állomáshoz érkeztünk, ismét egy nagyvers jelzi, a Kakucsi rózsák
sokféle viIágtájlátomásba sűrített verse, mert a vízió mostantól egyre nagyobb
szerepet nyer Rónaynál. A Kakucsi rózsák mögön sejtelemkém marad meg
Valéry Larbaud költészete, és névtelenül is őrá utalt a Párizs című vers rejtett két
szava (porque sabés).

AKakucsi rózsák időszakátólkezdve folyamatos előkészületneklehetünk tanúi:
az utolsó két nagy mű, az életmű tetözése, a Szerapion és a Kantáták készülnek
elő. Az elfogadás korszaka is ez. Elfogadni a világot, rémeivel az öregséget. és
felismerni valami újat és váratlant a gyermekek szemében. Megszületik az
irgalom, az ember belép egy új világba, melyet benépesítenek alátomások - a
kert látomásai. Szaporodnak a látomás-versek, csaknem mindig kerthez, öreg
házhoz kapcsolódón, hogy majd tetőzödjenek a Kantátákban. Elkövetkezik az a
misztikus állapot, melyröl a Szerapion-versek vallanak. Talányos versek, egy olyan
megismerés vallomásai, mely bizonyos Illetődöttséggel szól: a versmondat is
szétszakadozik ebben a révületben, mert annyira új mindez a felismerés, hogy a
felismerő sem mindig tud hinni benne. Ezeknek a költeményeknek épp a
tapogatódzó bizonytalanságuk ad hitelt. Oda kell figyelni a kinyilatkoztatásra, és
eközben a közlésre nem jut mindig elég figyelem. Dadogó vallomás, homályos
képek, de ezektől még megragadóbbá válik a közlés. Mindaz, amit eddig
megtanult a költő, most feleslegessé, felhasználhatatlanná válik, mert minden
eddiginél fontosabb, amit most közöl, Az összpontosított kontempláció versei
ben négy motívum ismétlődik:A Tenger és a Szél, a Madár és a Kör: Az ellentétek
egybeesésének állapota ez, a tengerparton távolodó két személy eggyéolvad, és
egymással azonossá válik a mozgás és a mozdulatlanság. Állni vagy haladni, egyre
megy, mert"állva halad, s haladva áll". Csak a "belső" léptekre szabad figyelned,
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és ez a figyelem az, mely nem túri meg a kifejezésre fordított gondot sem. A
dolgok mindig visszatérnek önmagukba. és az ember is "Saját magába ér, ha
célhoz ér". A magány nem létezik, mert "ahol te vagy, ott van a tenger",

Nem ismertem a keserű magányt, a fortyogó
levekben forgatót, a szakálitépú, káromló magányt.
Nem ismertem? Kilábaltam belőle,

leszárítottam lábamról sarát, levertem sarkamrólporát.

Ez a misztika tehát nem magányos - ellenkezőleg, összekapcsol az ernberek
kel, a "másokkal". A "mások" nem a Pokol, hanem az Irgalom. Itt vetül át a
szemlélődés spirituális síkra, mert mostantól az életben igazít el, amit megismer
tünk. Vagyis: "a Pokol nem a mások, ha bennünk nincspoeol". A Poklot csak
magunkban olthatjuk ki - de ezáltal másokban is. Így következik el az Irgalom
uralma.

ASzerapion-versek révületi mivoltukban is logikusan építenek fel egy erkölcsi
rendet. Avégkifejlet: a Kör, melyből ki kell lépnünk, amiként a Sugár is kilép, hogy
a végtelenbe tartson - "Vagy egy köron kívüli központba?"Így szárnyalhatunk
szabadon a magunk tengere fölött, mint a madár, mely egyenletes szárnycsapásai
val is a maga tengerét hasítja, "Míg nyarába nem ér". Afelhasznált motívumok és
képek talányosak 'maradnak, talán a költő előtt is, és ez így van rendjén, mert
mindez nem látomás, és a látomás csak a Kantátáknak adja meg értelmét. A
gondolat burkai körülzárnak bennünket, ezt a burkot kell a Sugarnak áttörnie. A
Szerapion-versek misztikájában jut el Rónay György a költészetnek egy olyan
fokára, melyet elérnie kortársai közül csak neki adatott meg, és amit elérnie
legnagyobb költői becsvágya volt. Mert ami most beteljesült, az több volt költői

becsvágynál.

A pálya zárószakasza a Kantáta-sorozat, egymásba átnyúló látomások sorozata,
látornásoké, melyek ugyancsak megismételnek valamit: az örök Kert-élményt,
mely egybeolvad a gyermekkor emlékével. A Kert és a gyermekkor ugyanazt
jelentik. Korábbi költemények látványai most átolvadnak látomásokká, ami a
pálya kezdetén még halovány volt, az most eddig eltitkolt színekkel telik meg,
mint a katedrális ablakrózsája, melyen áttúz a felkelő nap. A Kantáták mögött
míndvégíg jelen van a Szerapion-versek vívmánya, mely nem egyszeru ajándék,
hanem magateremtette eredmény elsősorban. Nehéz eredmény, mely a lélek
állandó készenlétét és türelmes várakozását igényelte. Nem elég akarnunk, hogy
Poklunk átalakuljon irgalomrná, de mindig résen kell lennünk, hogy el ne
mulasszuk az átalakulás Iehetöségét.

A Kantátákat egy mottóul választott thébai felirat fűzi össze: "Halld a holtak
vonulásának mébzűmmogését".Eza zümmögés végigvonul a ciklusnak mind az
öt darabján, egybefűzi őket, mint a rózsafüzér szemeit a láncocska. A felfűzött

szemek: emlékképek, néha ugyancsak ismétlődőn, a gyermekkor képei, és azok
foglalataként ismét csak a Kert, a Méhes. Az erdő, a hurokba akadt vad, az
angyalként megjelenő Ló, az eltúnt kert, és a megmaradt szárszöi - a két
gipszszobor, melyek belül üresek, és "valami zsongás" hallatszik belőlük.
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.Egyszerre vonzó és félelmetes zeneféle", mert darazsak laknak bennük. A
névtelen virágok ("Kedves kis lelkek ők, kik a szívünkbe bebocsátást / kémek,
hogy tovább éljenek, ha már nem élnek. 'j, a folyó a toronyból, a kőpárkány

rovartetemei, a régi ház, a kis szekér, a három eperfa, a tél, a fát cipelő

mindenesfiú, majd a kislányakápolnadombon: a rózsafüzérnek ezek a szemei. És
közben mindig vissza-visszatér "a holtak vonulásának méhzümmögése".

Az irgalom itt a holtakra irányul. Különös figyelmesség és gyengédség, hisz
nem a halálról van itt szö, hanem a holtak közösségéröl, mellyel ez a költemény
ciklus bensőséges kapcsolatba lép, mert a halottak "Szelídek / s nem bántanak,
régi bántásaink miatt sem fáj már / átlényegült szívük. Lappangoa várakoz
nak, olykor / szobáink szögleteöen, olykor szekrényeinkben, fölakasztott /
rnháink közt, figyelnek minket ... " Mennyi ártatlan fortélyt koholnak, hogy
hozzánk férjenek és ezért a legjobb talán,"ha magunkban adunk szdudst nekik,
/ s magunkban hordjuk őket". Így azután kaptárok leszünk "és zümmögnek
bennünk a holtak': Rónay György valamikor Novalist fordította, és a Kantá
tákban minduntalan feltűnnek a német romantika visszhangjai. Olyan szférába
léptünk, mely elkülönül a földi világtól, láthatatlan világ, de láthatatlanságában
éppoly valóságos, mint a szárszöí kert, amadaraival (; Van cinke, pinty, vörös
begy, / egy pompás feeeterigopdr"), vagy az eltűnt kakucsi kert, az erdővel

("kígyók fészkeltek mohos gyökerek odvai közt''). Különös ez a kapcsolat a
kertek és a holtak közt: "Minden a kertből indul, minden a kertbe tér meg.
Kerteken / visz át az életünk . . . "Épp ezért: .Szeretnünk keila kerteket. A kez
detét, ahonnan / elindultunk, s az utolsót, ahova majd megérkezünk. " Mint
annyiszor a költészetben, az Éden emléke, a gyermekkoré és a mai kert
látványa Rónay Györgynél is egybeolvad. A Kantáták kertjeiben nem laknak
emberek, olyan Édenek ezek, melyeket már a Kiűzetés után látunk, de jelen
vannak méhzümmögésükkel a holtak, csak ők vannak jelen. Az emlékek világa
és a holtaké: egymást helyettesíthetik, egymással azonosak. Rónay utolsó kertje
a misztikus látomás záróképe is. Az összefüggés a Szerapion-versek és a
Kantáták közt szükségszerü, és mégis, a holtak kertjéből az utolsó strófában
visszatérünk az életbe, gyengéden és megbékélten, és a ciklus a Kedves meg
szólításával zárul, az "egymásban élő életünk" jegyében:

Ne félj, megtanultam begyújtani. Az ég ábráit is
úgy-ahogy ismerem. Például azt a Csillag-kezet ott.
Látod, amint fölszikrázik fejünk fölött? Épp
angyalainak parancsolfelőlünk.

Az életműveket nem a kezdet, hanem a vég alkotásai minősítik, Az életmű

megismeréséhez mindig a zárószakaszból kell kiindulnunk. Aki nem ismeri a
befejezést, az nem értheti az előzményeket. Nem ismerjük Arányt, ha nem
ismerjük a lbldi szerelméc. Nem ismerjük Babitsot, ha ismeretlen marad előttünk

ajónás könyve. Nem ismerjük Szabó Lőrincet a Tücsökzene ésA huszonhatodik
év ismerete nélkül. Nem ismerjük Rónay Györgyöt, a lírikust, ha nem ismerjük a
Szerapion-verseket és a Kantátákat.

Ismerjük-e?
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RÁBA GYÖRGY

Rónay György költészettanáról

Mi kell egy jelentős, nagyszabású költészettan kialakításához? Nyilván nincs rá
recept.

De megpróbálhatjuk körülírni, hiszen Rónay György köitészete jelentős és
nagyszabású, ha a kortárs irodalmi tudat nem is így tartaná számon vagy nem
akarná fölismerni.

Az igazi költőnek elsősorban önmagával kell szembenéznie, lehetőségeivelés
határaival kell tisztába jönnie, mert hiteles művészetet egyik ellenére sem
alkothat. A nagy költészet egyik útja éppen az én föltárásán át vezet, és ez volt
Rónay György útja is. Egy kártékony hiedelemmel ellentétben a költőnek

ismernie kell anyagát, mégpedig a természettudományi fejlődés pontosságával
- azért, hogy magáévá hasonítsa, amit saját törvényei szerint fölhasználhat, vagy
azért, hogy elutasítsa, amit akár emészthetetlennek, akár elkoptatottnak talál.

Rónay a poétika szélsőségeitőlidegenkedett, de jól, sőt "naprakészen" tudta,
mi a korszerű, az úgynevezett .modern". Szamos önelemző számvetést írt,
túllátott azonban az egyéni eset kícsínyességén, és rapszodikus vagy éppen
elégikus vallomásainak képrendszere kettős jelentései kibontásával szívesen
nyitott széles távlatot. Negyvenedik születésnapja 1953 októberére esett, világ
és orszagrengések esztendei után nem kevésbé nehéz évben. Egypetere kisütött
a nap. / Utána hirtelen sötét lett; így érzékeltette a történelmi remény röpke
idejét és egy hosszú reménytelenséget, aztán a fény és a sötét poláris szem
beállításával a természeti képzetváltozatokat kiterítve, a tragikum csúcsán oltotta
ki a verset: Körös-körűllángolaz erdő. Közben a képzetvariánsok a motívumpárt
és különböző tárgyakat ölelték össze, és a mindössze húszsoros Negyven a
befejezésig egy kisvilág képének müvészi illúzióját kelti.

Rónay György költészettanának természetéhez tartozik, hogy kettős jelentései
egy jelentés-, sőt nemegyszer jelképrendszer alkotóelemei. Szókincse máskülön
hen rnindíg megnevező. és sohasem sejtet, ami a szimbolizmusra volna
jellemző. Realisztikus jelentéstani fölfogásának köszönhetöen gondolatmene
te és kifejezésmódja kristályosan áttetsző. Rónay ismerte a fantasztikum beszédes
gazdagságát is, de csak meghatározott témához illőnek ítélte: ezért villognak a
képzelet káprázatai Az infarktus félálmatban.

Leíró és jellemezni hivatott szökíncse klasszikus ízlés jegye, de egyszer-egyszer
ő is lemondott a fogalmi realizmusról alátomások formanyelvéért, ami az
érzékelhető helyett a lehetséges világ nyelvezete, akár a logika határain belül is.
Ennek a szemléletformának a szerepét is költői tárgya szabta meg: élt vele,
amikor Bartók zenei kozmoszának hatását óhajtotta megjeleníteni: Forrás
buggyan nyomán / mögötte gőzöl a szívig-hasadt föld / körötte csillagok
forognak (Bartók II.) Ezúttal nem tapasztalatát vagy reflexióját kívánta szavakba
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foglalni, hanem az érzékelhetetlen belső állapotnak lelt analóg hangulati
víziót.

Akik ismertük, sejtettük róla, hogy harmóniája és emberszeretete nem idilli
alkatból született, hanem önmagán aratott diadal eredménye. Szellemi, lelki
világához hozzátartozott a drámai feszültség, és ennek alkotóként is tudatában
volt. Kedvelte az álarcos verset, szemérmes egyéniségének ezt az egyébként is
megfelelő, közvetetten vallomásos lírai szerkezetet, mely a drámai légkör
teremtésére is módot ad. Kedves alakmása volt Odüsszeusz. A drámai beszéd
helyzeteket különösen mintaszerűen váltogatta egyik remekében. a Cbristus
FrasobliUJ)t>en, mely három szemléletformát úsztat át egymáson: Krisztusét, a
költői én-ét ésa szenvedő emberiséget. A megszólalök személye alig-alig
választható el egymástól, de ez a vers jelentésének lényegi mozzanata. Az ihlető

"életnagyságú figurát", a tizenötödik századi naiv faragvanyi Rónay ismételten
leírja Szürke élet című kisregényében, és a kereszt nélkül megjelenített,
összeroskadt alak ábrázolatáról elmondja azt is, .rnintha láthatatlanul a világ
valamennyi terhe a vállára nehezednék". Ezért művészi telitalálat, ahogy a lírai
vers beszédhelyzetei átfedik egymást - az egyes szám első személy általános
alanyként, az emberiség nevében panaszkodik, és a .Christus Frasobliwy" az
egyénerr túli sorsból minden szenvedést magára véve, valamennyi ember kínját
magáénak fogadta.

Rónay György költészetében a szakaszos kompozíció és nem utolsósorban a
kötött forma meg a rímek az izmusok tagadásának külsö jegyei, mint ahogy a
kettős jelentések gyakran alkalmazott és végigvitt jelentésrendszere az avantgard
formaképzés ellenpontját alkotja. Pedig Rónay szerette és becsülte Kassákot,
egyik-másik szürrealistát úgyszintén, és nagy előfutárukat. Apollinaire-t legkivált.
Élére állítva a kérdést, nem is hirdethetjük róla, hogy a modern bontva teremtő

irányok ellenfele volt. Inkább hazai vadhajtásaiktól, a kócos, fésületlen költői

erőfitogtatástólmeg kritikátlan rajongóiktól viszolygott. Sőt, ami a stilisztika és
retorika fegyvertárából az avantgard arzenáljába is átkerült, azt maga is kedvvel
használta, vagy a stíluseljárások formanyelvéről az esztétikuméra fordította. Az
avantgard kiáltó kontrasztjai például lírája már említett poláris ellentéteiben
jelentek meg, a szimultanizmus meg párhuzamos kijelentések gondolatritmu
sában: Megírtam a hadjáratot. / A tízezrek hatandját. / lÍgy, ahogy láttam. /
Ahogy megéltem. (Utószó az Anabázisboz) Korábban, más helyen Az öreg
költóről szólva kifejtettern. a vers költője a mámorító ifjúságot úgy állítja szembe
az öregedéssel, hogy a mozgás crescendo előadott fantáziaképeit a mozdulat
lanság decrescendo-jával követi, s a gondolatmenet belső ritmusváltását azonos
motívum olyan szimmetriája keretezi, melyben mégis a nyitány a végtelent, a
befejezés a semmit sugallja. Rónay költőr becsvágya nem kisebb, mint az
avantgard művészé: az ellentéteiben föloldott teljesség kifejezése.

Mindazonáltal azt hiszem, elsődlegesen regényírói tapasztalatai táplálták
költészetének bővizűbbáramlását, legyen szö akár rímes, akárkésőbbi rímtelen
verseiről. Gondoljunk lankadatlan ívű, hatalmas lélegzetű költeményére, a
Haydn gyászmiséjére. Akár egy lélektani, elemző fejezet egy fejlődésregényből.

"Témája": a francia csapatokkal együtt Bécsbe érkező Stendhal végighallgatja a
Haydn lelkiüdvéért előadottRequiemei, Mozart művét. (Rónay György életét a
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zene rajongó szeretete kísérte, s ez az együttélés művészetét is áthatotta.) A
Haydn gyászmiséje elbeszélőjének figyelme a környezetről és a jelenlevőkről

Stendhalra fordul, majd vissza; ez a kameraváltás tagolja, színezi a szöveget s nem
utolsósorhan dramatizálja. Stendhal külsö leírását a rekviem nyomán fölidézett
csatajelenetek, egy érzelmes felhangú színi előadás, majd nők emlékképei
váltogatják - ahogy a regényhősök tudatzajlásának ábrázolásában ezt megszok
tuk, csak a megjelenítés fokozatait ezúttal gondolatritmusok, párrímek dialögu
sai, rímcserék meglepőeszmefüzérei, valamint a zengő és lecsukló dallamsejtel
mek festik alá. A költemény valóságos leírásokat és emlékképeket vetít elénk,
együttesük egy világdarah, hasonlóan avantgard poémák művészi céljához, csak
más eszközökkel.

Rónay György költészetéről, ars poeticájárói hű képet csak monogratía
adhatna - most be kellett érnem néhány jelzőpont fölmutatásával. Igy is
nyilvánvaló, hogy a modern költészet sok-sokvívmányát magához hasonította. De
ha rnűvészetét egyénítendő, valahol egy határmezsgyét akarunk húzni, akkor
érdemes egy kritikájára visszaemlékeznünk. Nemzedékének egyik kiemelkedő

lírikusát méltatva, az illető költői világteremtésének egyetlen gyöngéjét a
személyes jelenlét hiányában látta. A neo-avantgard, illetve a posztmodern
törekvések korában feltűnik Rónay György költészetének ez a fontos vonása:
szemében a vers mindig tanúságtétel maradt. Ezért volt ereje utolsó éveiben
visszanyúlni akár az impresszionista rajzhoz is, hiszen érett költőként az
egyszerűben. a puszta tapasztalatban is érzékelte és megragadta az egyetemes
sugallatot.

VASADI PÉTER

Trombita a fűben
Rónay (~vörgYllek

Honnan ez a lárma?
Egy lompos patkány
dámvadnak öltözött. badd
üzze a puccos falka,
s vasrácsát félresöpön'i'
színre tör a csatorna:
küszöbünkig önti ki
szennyét. Hol vannak.
kik visszaiapátolják ?
Mért hallgatnak a begedüe?
Kürtökbe vattát ki tomútt ?
'Irombita csillog a fűben.

Jönnek érte pedig
pirkadat óta a három
királyok. Míg ideémek,
énekelek.
Akik magukban sírnak
egy rózsa előtt, kedvelik
énekemet. Nénéim dúdolták
valaha fülembe, mikor
mezítláb mentünk kútra
vízért. Most, hogy fulladás
fenyeget mindünket,
Istentől tanulok lélegezni.
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MÁNDYNÁN

Panaszdal

Mit csináljak!
Ömlenek belőlema panaszdalok. Ezen már nem tudok segíteni. De talán nem is
akarok. A legfájdalmasabb panaszdalom: A sporttudósító. Szóval, hogy sose írom
meg a regényemet a sporttudösítöról. Mindenkinek elsírtam már ezt a dalt. És hát
persze neki is, Rónay Györgynek. Meghallgatott valami olyan türelemmel! Még
csak félbe se szakított. Hallgatott figyelmes, mozdulatlan arccal. Rezzenéste/e
nül. Olykor mintha alig észrevehetően bólintott volna.

Ömlött belőlem a végtelen dallamtalan dal.
Úristen!
Gyurka. .. gondold meg! Embereket hurcoltak el, löktek a Dunába. Az utcák

romokban, a házak a levegőbe repültek. És én, mint sporttudósító, felvetettem a
kérdést. Klasszis csapat-e még a Ferencváros? Miért nincs kedve Zsengellérnek?
Az újpesti csatársor csillagának?

Látod, micsoda anyag!
Ahogy ott ültem a gépírónő mellett! Elborítottak a Távirati Iroda rózsaszínű

papírosai. Hírek, jelentések. Atlétikai versenyek, birkózás, ökölvívás, kézilabda,
kosárlabda. .. De hát én csak a futballhoz értettem. Máshoz még csak nem is
konyítottam. Azt se tudtam, hogy percek, vagy órák alatt futják a százméterest.
Elveszetten, eltemetve a rózsaszínű papírtömbök között.

A hatalmas üvegajtó rnögül felém fordultak az arcok. A szerkesztök és a
rovatvezetök. Es hát maga a lap felelős szerkesztője. Az az iszapszürke tekintet!
Egy mocsár gözölgése. Lassan felemelkedett és elindult felém. Megállt fölöttem,
a rózsaszínű papírhalom fölött. És csak nézett.

- Kis kollégám! Nem tudom, észrevette-e, hogy háboru van? Az ön hírei
bizonyára nagyon érdekesek, de hát azért ...

Az utcán összeakadtam Friedman Magdával. Tiszta, gyönyörű tekintetére köd
ereszkedett. Abban a ködben a rettegés. Köszönt. Előre köszönt. Soha még így
meg nem szégyenítettek.

Otthon egy lezuhant erkély fogadott.
A Nagyvárad támadó futbalIt játszott. A mi régi, igazi futballunkat. Utcahossza1

nyerte a bajnokságot. Soha nem állt be védekezni.
Éjszaka a ház óvóhelyén egy asszony felém hajolt. - A férjem azt írta, hogy

küldjek utána fésűt. A következő lapon pedig: Most már nincs szükségem a
fesűre.

Összenéztünk abhan a hunyorgó, rosszkedvű fényben.
Egy hang: - Igaz, hogy a csendőrség körülvette Budapestet?
- Mit gondol, a Robi mellettem maradhat, ha megkapom azt a behívót, vagy

nem is tudom ...
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Nem tudtam felelni. Semmire se tudtam felelni.
Valakiegy kis csomagot csúsztatott az ölembe. - A szüleim fényképet. Maga

biztosan megőrzi.

Egyreggel megjelent a szerkesztőségben Stella Adorján. Régi újságíró, még az
igaziak közül. A nagy gárdából. Írt színdarabot, meg fordított. De mindig
újságírónak tartotta magát. Akárcsak a barátja, Molnár Ferenc. Már régen nem
dolgozott a lapnál. De olyan otthonosan közlekedett. Hát igen! Talán egyedül
csak ő volt otthon ezekben a szobákban, folyosókon. Mosolygott, üdvözölte a
fiúkat. Azért akadt, akit nem üdvözölt.

Beült egy szobába. Hátrahajtotta a fejét, szemét lehunyta, mint aki csodára vár.
És csakugyan!
Valahonnan a magasból leereszkedett egy angyal. Egyfehér köpenyes angyal.

Fehér kendőt dobott Stellára, a nyaka köré tűrte. Föléje hajolt. És már keverte a
habot egy kis tálkában. Keverte-kavarta. Szappanozott, pamacsolt olyan
gyöngédséggel, gyönyörűséggel!

Én csak néztem.
Elfogott valami könnyű, tiszta boldogság. Soha nem éreztem ilyesmit. Mintha

minden aljasságeltűnt volna a földről. Nincs más, csak egy régi szerkesztő és egy
szerkesztőségi borbély.

Hát látod, Gyurka! Ezt is megkaptam. Ezt a békebeli képet a legaljasabb
háborúban.

Ez az én anyagom! Úgy ahogy van, minden részletében!
És semmit se tudok vele kezdeni! semmit!
Rónay György még mindig hallgatott. Majd ahogy lassan eltávolodott az arca.
- Eljön a pillanat ... el kell, hogy jöjjön!
- Mikor? Mégis mikor?
- Talán éppen holnap, vagy holnapután. (Szünet.) Esetleg néhány hónap ...

néhány év.
- Mondjuk, három-négy év! (Kétségbeesett gúny.)
- Vagyéppen hét-nyolc ... talán tíz.
Az arca eltúnt. Ö meg mintha átült volna egy másik kávéházba. Egy távoli

kávéházba valahova a felhők közé. Onnan hallatszott az a halk, tiszta hang.
- Várni kell. .. várni a pillanatra!
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DOROMBY KÁROLY

A Rónay-jelenség

Az idén lesz ötvenedik évfordulója a Budapesten megrendezett Eucharisztikus Világ
kongresszusnak. Az 1938-as év kétszeresen is jeles év volt a magyar katolikus egyház
szempontjából, hiszen ugyanebben az évben emlékezett meg az ország Szent István ki
rály halálának kilencszázadik évfordulójáról. Részben ennek is volt köszönhető, hogy
Magyarországon került sor a jelentős nemzetközi rendezvényre. A kettős ünnepség
méltó megrendezésére már 1937 februárjában megkezdte munkáját a népes előkészítő

bizottság, amely a belvárosi Ferences udvarban egy egész emeletet foglalt el. A bi
zottság irodái akkor másfél éven keresztül mintegy központjává lettek a magyar katoli
kus életnek, szinte mindenki megfordult ott. Jómagam az előkészítő bizottság sajtóosz
tályán dolgoztam. délelőttönkéntmásodállásban.

Valamikor 1937- 38 telén történt, hogy egyik nap olyan lárrnára lettünk figyelmesek,
ami minden irodahelyiségbe behatolt. Riadtan kukucskált be mindenki a nagy fogadóte
rembe, ahol, mint kiderült, Nyisztor Zoltán, a Magyar Kultúra nagy hatalmú szerkesztője

vitatkozott ordítva az egyik budapesti plébánia közismert vezetőjével, aki egyébként
annak köszönhétte ismertséget, hogy .katolíkus író "-ként volt elkönyvelve. Szirupos
elbeszélései kedvelt darabjai voltak az egész katolikus sajtónak. Nyisztor Zoltán jótollú, de
ízig-vérig konzervatív, sőt jobboldali publicista volt, aki ezt a beállítottságát - a háború
után már Rómában élve - haláláig megőrizte. És éppen ez a körülmény teszi olyan
emlékezetessé. illetve megemlékezésre méltóvá kettőjükvitáját. A vita tárgya ugyanis egy
eladdig alig ismert nevű fiatalember akkor megjelent első regénye volt. Rónay György
Keresztút című regényéről vitatkozott a két atya, és sajátos módon kettőjük közül a
.szépíró" plébános voit az, aki kígyór-békát kiáltott rá, hangoztatva, hogy kiközösítéssel
kellene sújtani azt az írót, aki ilyen gyalázkodó írást jelentet meg egy katolikus papról, míg
az öskonzervatív Nyisztor Zoltán védte meg dörgedelmes hangon az általa sem ismert
fiatal író művét, Közben nem takarékoskodott az epés és goromba megjegyzésekkel sem
arról, hogy mit érnek vitapartnerének írásai ehhez a könyvhöz képest, amely végre a
megfelelő irodalmi színvonaion ábrázol egy problematikus, de jellegzetesen katolikus
történetet. Nyisztor konzervatív volt, de a mesterségét jól értette.

Rónay György addig csak verseket publikált, olykor a Vigiliában is, de nem elsősorban

ott. És bár a Keresztút egy katolikus pap lelkiismereti drámáját beszéli el, írója nem szánta
valamiféle .katolíkus irodalom" termékének, mint ahogy sok neves pályatársához
hasonlóan sohasem tartotta magát sem .karolíkus költő'l-nek, sem "katolikus író"-nak.
Katolikusnak persze igen, és költőnek és írónak is természetesen. Sokat vitatott és tárgyalt
téma volt ez, úgyszólván egész századunkban, hogy létezik-e egyáltalán ilyesmi, hogy
.karolikus irodalom"? A legnevesebbek, akiket témaválasztásaik és témakezeléseik folytán
szívesen soroltak egy ilyen irodalom képviselői közé, mint például Mauriac, Graham
Greene vagy Heinrich Böll, egyaránt tagadták, hogy "katolikus írök" lennének. Böll írja
egyik cikkében, hogy katolikus költő éppúgy nincs, mint ahogy nincs katolikus asztalos
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vagy katolikus drogista. Még Sík Sándor is, akit pedig igazán úgy könyveltek el, mint par
excellence katolikus költöt, csak úgy volt hajlandó elfogadni a .karolikus irodalom"
fogalmát, ha abba minden igazi és jó irodalmat beleértünk, függetlenül attól, hogy milyen
hitet vallott az írója, mivel a katolikus egyetemest jelent.

Valószínű,hogy ezt az egész problémakört valahol azon a tájon kell elhelyeznünk, ahol a
katolikus hit és eszmevilág ideológiává merevedik. Akkor történik ez, amikor .katoliciz
mus-roí kezdünk beszélni. 'Iudjuk, hogy amikor egy eszme neve mellett megjelenik az
.Izmus" képző, akkor vált át dogmatikus ideológiai rendszerré az addig mindenfelé nyitott
és fogékony gondolatvilág. Karl Rahner is igy magyarázza a "katolicizmus" szót a Herder
féle nagy katolikus lexikon számára írt szöcíkkében. Ezzel voltaképpen el is intézhetnénk
ezt az egész problémát, megállapítva, hogy az, amit .katolikus irodalom"-nak neveztek,
nem más, mint egyfajta belterjes, épületes jámborsági irodalom, ami igencsak távol esik az
igazi irodalom és költészet viharjárta, szakadékos zónaitól. Hogy mégis ilyen részletesen
kellett vele foglalkozni, annak az az oka, hogy bár Rónay György szándéka szerint sohasem
lett volna egy ilyen, ha mégannyira jószándékú, de gettóirodalom rnüvelöje, végül azért
mégiscsak valamiféle tágabb értelemben vett katolikus irodalom és költészet repre
zentánsaként futotta be pályáját. Ennek azonban már nem esztétikai vagy mesterségbeli,
hanem történeti okai voltak.

Az történt ugyanis, hogy Magyarországon uralomra jutott egy, a katolicizmusénál
semmivel sem kevésbé szűkkeblű ideológia, amely minden tekintetben a kizárólagosság
igényével lépett fel, semmit sem tolerált, ami eszmerendszerének nem felelt meg. A
vallásos eszmerendszert ideológiának mínösítette. Ennek az eszmerendszernek elkötele
zettjei, ha költők és irók voltak, a maguk szük körében tovább dolgozhattak, de az
egyetemes irodalomból, másokkal együtt, kizárattak. Ne felejtsük el, Rónay Györgyöt,
Pilinszky Jánost, Ijjas Antalt, Fekete Istvánt kizárták az lröszövetségböl. Ez az állapot
szerencsere nem soká tartott, az íröszövetségí tagsági igazolvány visszaadásával egyidejű
leg az egyéni diszkriminációk is fokozatosan megszűntek, a kialakult főállás azonban változat
lanul megmaradt és a publikációs korlátozások jelentős csökkenése ellenére is megmaradt a
besorolás: "x. y. katolikus költő, katolikus író". Ezt azonban nyugodtan vállalni lehetett már.

Szükséges volt mindezt előrebocsátani, rnert ezek a történetileg kialakult föltételek
alapvetően rányomták a bélyegüket azokra, akik átélték őket, és a Rónayjelenség ezek
ismerete nélkül nem érthető és nem értelmezhető.

Rónay György kétségkívül mélységesen hívő ember volt. Több mint harminc éven át
dolgoztunk szorosan együtt, szinte naponta találkozva. Sok mindenről beszéltünk, sok
mindent vitattunk meg, sok mindennel kapcsolatban támadtak kételyei is. Az egyetlen
dolog, amiben soha egy percig sem kételkedett, az a hite volt. Legalábbis kizártnak tartom,
hogy ha ilyen természetű kételye támadt volna, azt nem árulta volna el. Ezt már a köztünk
lévő viszony is kizárta. De ez a hit egyszeru és bonyolultságtól mentes volt. Ő igazán
elmondhatta Pasteurrel. hogy olyan a hite, mint egy bretagne-i paraszté. De ezzel aztán meg
is elégedett, és az intézményes egyházzal kapcsolatos dolgok alapjában és eredetileg nem
érdekelték. Pályája kezdetén, az egyetem után, sem mint alkotó, sem mint munka után
néző fiatal nem tájékozódott egyházi berkek felé. A Keresztutat persze a Szent István
Társulat amúgy sem adta volna ki. De a Vigiliának adott néhány versen, elbeszélésen kívül
nem a katolikus sajtót kereste fel műveivel. A Révai Könyvkiadónál volt lektor és néhány
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barátjával együtt a háboru alatt, a Nyugat végleges kimúlása után Ezüstkor címmel
folyóiratot alapított.

Nyilván, legalábbis külsö körülményeiben, így folytatódott volna továbbra is az élete, ha
nem következik be a "fordulat". Költészetének világa, prózai műveinektémaválasztása és a
témák földolgozásánál jelentkező erkölcsi érzékenysége nyilván ugyanaz vagy nagyon
hasonló lett volna ahhoz, mint amit megírt. Hiszen szépirodalmi müveínek, verseinek
megírásánál az új körülmények között sem kellett másra hallgatnia, mint - Sík Sándor
kifejezésével élve - a "keble Istenére". Most azonban, hogy hivatalosan is katolikus
írónak, katolikus költőnekdeklaráltatott, ez azzal járt, hogy egyidejűleg valami módon, ha
nem is fölszentelten, de az intézményes egyház funkcionáriusa is lett. Erre a szerepre
azonban igazándiból nem volt felkészülve. Jó szerzetes iskolába járt, a premontreiekhez,
így megvolt az egyházi alapműveltsége, de az egyház történetéből például nyilván jobban
érdekelték őt Pázmány, Dugonics, Virág Benedek vagy a piarista irodalmi iskolák, mint a
püspöki székekért folyó hatalmi harcok. Addig sem a teológiai viták, sem az intézményes
egyház életében elkerülhetetlenül jelentkező "emberi gyengék" nem érdekelték, ezeket
csak az látja, aki benne él az intézményben. Rónay György kötelességtudóan szerezte meg
a jártasságot mindkét területen. A könnyebbik volt a teológiai tájékozottság megszerzése,
hiszen közös munkahelyünkön mindvégig a legkiválóbb elmék voltak segítségünkre, Sík
Sándorral az élükön. Már sokkal inkább nehezére esett az említett "emberi gyengék"
közöttí tájékozódás, és ha nem mondta is, tudni lehetett, hogy ezek rengeteg gyötrelmet
okoztak neki. A felelősség, a kötelességtudat és a komolyan vett szeretet akadályozták
nemegyszer, hogy mindent odadobjon, de meggyőződésem,hogy ezek a belső gyötrődé

sek okozták a hetvenes évek elején bekövetkezett, közel egy évig tartó súlyos betegségét,
és ezek őrölték fel életerejét, rníg 1978 tavaszán, idő előtt elhagyott bennünket.

Hatalmas életművet hagyott maga után. Így míndenekelött a nyomtatásban rendel
kezésre álló regények, versek, műfordítások, irodalmi tanulmányok, könyvkritikák, kisebb
irodalmi jegyzetek sokaságát. Nyilván lesz majd hivatott toll, amely méltó monográfiában
dolgozza fel ezt a hatalmas anyagot, amelynek puszta megírása is annyi időbe tellett, mely
önmagában több annál, mint amennyit egy emberi életbőlmunkára lehet fordítani. És hol
vannak akkor még az egyéb elfoglaltságok, az úgynevezett "irodalmi élet", amikor
nemcsak a kollégákkal találkozott vagy az Írószövetségben ülésezett, de készséggel
rendelkezésre állt mindenkinek, főleg fiatal pályatársaknak, akik tanácsért vagy segítségért
hozzá fordultak. Ésaztán jött a kilenc éva Vigiua felelős szerkesztöi posztján, a szerkesztési
munka mellett az elkerülhetetlen hivatalos tárgyalásokkal és reprezentációkkal. Egy
szempontból azonban könnyű dolga is lesz ennek a későbbi monograrusnak. Ha kellő fi
gyelemmel és empátiaval olvas, akkor ennek az írott anyagnak segítségével szinte lexi
kális pontossággal kísérheti végig egy páratlanul sokoldalú, óriási tudással bíró emberi
szellem és egy rnélységesen humánus, rendkívüli erkölcsi érzékenységet mutatö embe
ri lélek fejlődési vonalát. Rónay György ugyanis, eredendően lírai alkat lévén, mindent
azonnal kiírt magából. Gondolatait éppúgy, mínt lelki rezdüléseit. Amennyire szemér
mes és szinte betegesen zárkózott volt, ha önmagáról kellett volna vallania, annyira
nyiltan árulkodott önmagáról írásaiban. Mindezt könnyen megtapasztalhatja a figyelmes
olvasó.
Amiről ezek az írások nem szólnak és amit a leggondosabb olvasással sem lehetne

kihámozni belőlük, az Rónay György életművének olyan része, oldala, megnyilatkozása,
amiről csak a vele együtt élő kortárs számolhat be. Főleg ha nemcsak együtt élt, de közben
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élénk figyelemmel kísérte a teljes kortársi szellemi életet. Rónay György nemcsak kitűnő

regényíró, költő és esszéista volt, de ragyogó esztéta is és mindenféle irodalmi
műhelytitkok tudója. Azonkívül páratlan érzékkel ismerte föl, hogy egy sivatagi sivárság
után lassan lábadozó, magához térő és lépésenként gazdagodó szellemi életben mikor jött
el az ideje, hogy ki lehet, vagy éppen ki kell mondani, ami potenciálisan jelen van már. És
akkor kimondta. Nem valami nagyképű fejtegetés formájában, tanító fölénnyel, ami
azonnal ellenkezést válthat ki, hanem adott esetben egy egyszerű példázattal, aminek
olyan az evidenciája, hogy mindenki azonnal belátja. És elképesztő olvasottságával azt is
tudta, hogy honnan lehet a példázatot meríteni.

Vegyünk csak egy egyszerű kis példát. Évtizedeken át folyt erről a vita, és szinte magától
értetődőnek volt feltüntetve a követelmény, hogy a művészi alkotásnak, legyen az
irodalmi, képzőművészeti vagy zenei, egy bizonyos (hivatalos) esztétikai elvárásnak,
programnak kell megfelelnie, és az ítészeknek eszerint kell az alkotásokat mérlegre
tenniük. Hány kiváló költőnk, alkotónk dolgozott emiatt még a hatvanas évek középén is
félig-meddig illegalitásban, de mindenesetre a hivatalos elismerést nélkülözve. És amikor
a hetvenes évek elejére ez az állapot színte tarthatatlanná válik, Rónay György előhúz a
fiókjából egy valamikor leírt Turgenyev-idézetet, amely nagyjából és erősen leegyszerűsít

ve így szól: az esztéták olyanok, mint az az ember, aki elkapta egy gyíknak a farkát, és azt
hiszi, hogy most már egyszer és mindenkorra birtokba vette az egész gyíkot (az esztéták
esetében a teljes igazságot). A gyíkazonban gondol egyet, hirtelen elugrik, és csak a farkát
hagyja ott. Aztán később már régen új farkat növesztett magának, de az esztéta még mindig
azt hiszi, hogy az igazságot markolja. Ez a kis példázat ugyanannyit mond el ebben a
kérdésben, mint amit egy hosszú lére eresztett tanulmány fejtene ki arról, hogy az
esztétikai program, vagy ha úgy tetszik, szabály, nem megelőzi az alkotást, hanem abból
deriválódik, és deriválódott is mindig, mióta csak alkotó emberek vannak a világon.

Hosszan sorolhatnánk a hasonló példákat, amelyek nem mindig ilyen nyilvánvalósággal,
hanem esetleg csak egy könyvkritika egyik mellékmondatába elrejtve jelentek meg, de
olyan magától értetődöttséggel,hogy nem sokkal utána, félévvel vagy egy évvelkésőbb úgy
szerepeitek egy másik írásban, mint a világ legtermészetesebb igazsága. Nem is szándékos
átvételrőlvolt ilyenkor szö, hanem arról, hogy egy egyszerű igazság beépült a tudatokba.

Rónay György soha nem írt valamiféle rendszerezett esztétikát vagy ars poeticát. Nem
hitt bennük, de hitt a józan emberi észben, az egyszerű igazságokban, amelyek idővel

önmaguktól nyilvánvalóvá válnak. Gyulai Pál-i szerepet játszott korunkban, és ez a
szerepvállalása történeti (vagy legalábbis szellemtörténeti) jelentőségűvolt. Ezért kell,
művei mellett, cmlékét is megőriznünk szívünk mélyén.
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JELENITS ISlVÁN

Az "angyali költő"

Sokszor gondolok rá. Legtöbbször azt a képét keresem első emlékezetemből.

amely elsőnek rajzolódott belém, az ötvenes évek elején. Előadói emelvényen
látom, majd katedrán. Láthatatlan zsámolyon akkor is, amikor már köztünk,
diákjai közt jár-kel, vagy velünk együtt ül le az asztal mellé, hogy az élő magyar
irodalomról beszéljen. Radnótiról. aki nem élt már, de akinek összegyűjtött

versei akkortájt jelentek meg. Szabó Lőrincről és Illyés Gyuláról. jékelyről és
Weöres Sándorról. Berdáról, Toldalagiról, akikről majd olyan szép búcsúztatót fr.

Sőtér István - az emlékezetes Négy nemzedék antológiában - "angyali
költőnek" nevezte. Találóbban aligha lehetne jellemezni: ihletetten beszélt,
valami könnyed elragadtatással, egy kicsit a fejünk fölött, mégis közvetlenül,
tárgyszerűen, első hallásra követhetőn. Ugyanígy szölt az órákon Villonról,
Racine-ról, ugyanezen a hangon elemezte Balzacot vagy Baudelaire-t. Nem is
csak ezeknek a nagy alkotóknak megismerését, szeretetét köszönörn neki; az ő

közelében vált világossá bennem, hogy mi az irodalom.
Azóta sokszor ellenőrizhettememlékeimet. évtizedek távolából is megbfzha

tónak, hitelesnek bizonyulnak. Lapozgatom 42-ben megjelent verseskötetét, a Te
mondj el engemet. Két dedikált példánya is a kezem ügyében van, az egyik Sík
Sándornak, a másik Pilinszky Jánosnak szölö ajánlással. Pilinszky mindvégíg ezt a
Rónay-kötetet szerette legjobban. Milyen érdekes, hogy maga Rónay György a
posztumusz Szérü előszavában némi távolságtartással ír róla, mint egy emlékeze
tes, de már meghaladott költői magatartás dokumentumáról.
Ebből a verseskötetből van "saját" példányom is, az ötvenes években vettem

néhány forintért egy antikváriumban. Belső címlapja hiányzik: az eredeti
tulajdonos gondosan kivágta alighanem borotvapengével. Bizonyára ez is
dedikált példányvolt, s aki eladta, nem akart a világ nyelvére kerülni. Ilyenformán
ez a csonka példány is beszédes: egy barátság megtagadásának dadogó tanúja.

Nehéz idők voltak ezek! Gimnazista és egyetemista eszmélésemben lassan
tisztázódott, hogy az a Rónay György, akit megismertem és megszerettem,
ellentmondások és támadások között él olyan angyali derűvel.

Meghívott a lakásába is, bemutatott a feleségének. Kopott huzatú fotelokba
telepedtünk, rossz volt a rugózatuk is. Persze, nemrég múlt el a háború! Ez a lakás
azért azon túl is valami vidáman vállalt szegénység friss és bátorító levegőjével

volt tele.
Az egyetemen egyszer - 51-ben vagy 52-ben - megkérdezte Gyergyai tanár

úr, hogy gimnazista koromban ki tanított franciára. Büszkén vágtam ki, hogy az
érettségi előtt Rónay György. Eltűnődött, mintha sohasem hallotta volna ezt a
nevet: "Nem ismerem!" - "Lehetetlen, tanár úr, ha máshonnan nem, a
Vigiliából!" - "Ó, hát ő az, nem tudtam, hogy tanít!" S akkor már kezdett
érdeklődni felőle: "Miből is élhet azóta, hogy nem tartozik az Iröszövetségbe?"
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Verseiből ritkán s tartözkodön villant ki önéletrajzi vonatkozás. Ezek las
sanként mégis összeálltak bennem, kiegészültek a regényeiből kiolvasható
szemérmes vallomásokkal s azzal; amit az élet, maga az egyre mélyülő isme
retség kínált. Egyik korai versében olvastam: "Múvemmel üzenek, azt nézd,
ne engem, / a Szót - és ne a szájat, / mely legszebb énekét szülvén lesz leg
sötétebb / szállása a balálnak." Én - éppen vele való kapcsolatomban 
nem tartottam magam ehhez az utasításhoz. Nem, nemcsak a szöra figyeltem,
amelyet kimondott, hanem a szájára is. Megrendülten vettem észre rajta a
fájdalomnak egy-egy rándulását.

Rá kellett jönnöm arra, hogy ez a negyvenéves férfi azért állja így a
megpróbáltatásokat, sőt - mint ellenszélben a vitorlázó repülő - azért csap
egyre magasabbra épp küzdelmei közt, mert gyermekkora óta meg kellett
szoknia ezt a helyzetet. Talán épp azért kötött már gyerekként szokatlanul szoros
és személyes szövetséget a szellemi értékekkel; Gödöllőn, a premontreiek
gimnáziumában a hittel, a kereszténységgel is, mert valamibe gyökeret kellett
eresztenie.

Az évek gyorsan múltak. 55 után az én életemben tíz olyan esztendő kö
vetkezett, amelyben nemigen találkozhattam Rónay Györggyel. Amikor újra
közelebb kerültem hozzá, már nem félretolt és elfeledett ember volt; az egész
ország irodalomértőinekfigyelme és megbecsülése vette körül. Akkoriban írta
azokat a kritikákat, amelyeket később Olvasás közben címmel kötetbe foglalt.
Ezeket azóta is újraolvasgatjuk, rnindörökre a magyar kritikai irodalom legjavá
hoz fognak számítani. A kései olvasó azonban aligha sejti majd meg, mit jelen
tettek akkor és abban a szellemi környezetben. Az úgynevezett dogmatizmus
idején ugyanis éltek jelentős alkotók, születtek remekművekis; még bátrabban
terrnőre fordult a költészet s a próza a hatvanas években. A kritikai életet
azonban hosszabb időre megbénította az ötvenes évek rövidzárlata - ez az
eufémia már fából vaskarika, mert micsoda rövidzárlat az, amelyik több évtize
des sötétséget vagy legalább félhomályt idéz elő? Ebben a környezetben jelen
tettek biztos tájékozódási pontot s magatartásmintát Rónay kritikai írásai, ek
kor bizonyult jó időre legfontosabb kritikai fórumnak a Vigilia.

Említsem még a]egyzetlapok címen megjelent két kötetet 1969-bőlés 1975
ből? Kész kritikusi ars poeticák! Vagy arra kellene utalnom, hogy aki csak azóta
irodalornkritikusként számottevőalkotással lépett a magyar olvasók elé, mcsteré
nek és példaképének vallja Rónay Györgyöt? Legutóbb Domokos Mátyás írt
kritikusi rnűködésérőlvallomásos mélységü tanulmányt (megjelent a Jelenkor
1984-es évfolyamában és az Átkelés, áttűnés című kötetben). A céhbeli elis
merésnél még megrendítöbb. maguknak az íróknak az öröme, akik nem
késtek megköszönni, hogy Rónay Györgyben értő olvasóra találtak, igazi kriti
kusra, akinek tükrében jobban megismerhették önmagukat. Hogy mit jelentett
ez még ott is, ahol Rónaynak minden okossága és jóindulata ellenére, kivétele
sen, nem volt egészen igaza, azt Pilinszky példája mutatja hatalmasan. S mi vol
na még, ha a kritikus-társak meg a költők, írók után azok is megszólalhatnának,
akik legtöbbet nyertek az egészen: az olvasók?

Elnézern Rónay fényképeit az Olvasás közben köteten s az 1975-ös]egyzetla
pokon. Az első tűnődőbb, tartózkodóbb, a másodikban van valami visszafogott
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felháborodás. Fáradtság is tükröződik rajtuk, egy orvos bizonyára leolvashatja
róluk a Ieküzdött, be nem vallott szívbetegség jeleit. És mindenesetre fájdal
makat, amelyek itt-ott szöba is kerülnek a kötetek lapjain. Milyen takarékos,
mégis megrázó vallomás például az a két lap, amely a )egyzetlapok Il.-ben A
nábob halálának születését, majd fogadtatását mutatja be! A két fényképen a
száj (mely "legszebb énekét szülvén lesz legsötétebb Jszállása a halálnak") szi
gorúan zárul össze, szögleteíből éles és mély árkok futnak le jobbra, balra.

Aki Rónay monográfusaként arra vállalkozik egyszer, hogy életének utolsó
évtizedérőlis körültekintő elemzést adjon, annak nagyon gondosan föl kell majd
tárnia a "zsinat utáni" magyar katolicizmus minden útkeresését, elesettségét,
belső ellentmondását. Mi a helyzete s a küldetése az Egyházban, vagyis a
keresztény közösségben egy kimagasló tehetségű hívő értelmiséginek? Ezt
Nyugaton sem volt könnyű tisztáznia Mauriacnak vagy Emmanuelnek. Rónay
Györgynek könnyebb dolga volt, amíg keresztényként (nem kereszténységével
hivalkodva, de keresztény hitéből világosságot, erőt merítve) megküzdötte
küzdenivalóit a magyar szellemi életben. Nem a kereszténység igazáért, hanem
az igazság árnyaltabb, pontosabb föltárásának lehetőségeiért. Élete végén
váratlanul érte, hogy ott is értetlenségre és bizalmatlanságra talált, ahol
legigazabban otthon tudta magát. Utolsó korszakának versei sebekről szölnak,
amelyeket már aligha tudott derűs arccal fogadni. Azért-e, mert megrendült a
fizikai ereje? Még inkább azért, mert minden korábbinál méltatlanabbnak érezte
őket.

Milyen volt akkoriban a kapcsolatunk? Voltak ügyek, amelyekben én sem
tudtam egyetérteni vele. Egy-egykonkrétum körül támadtak tisztességes vitáink,
s azok során módot találtunk arra, hogy nézeteink eltérésének okát komolyan
föltárjuk. Bárcsak ilyen lett volna minden körülötte fölkavarodó vita! Sugárzó
okosságát mindig tiszteltem, tisztességét - sem más előtt, sem önmagamban 
soha nem vontam kétségbe.

"Rész szerint való" a tudásunk: ez alól közülünk a legkülönb sem kivétel. A
részeknek össze kell találkozniuk, hogy így töltsék be egyenként s együtt a
hivatásukat. Ez pedig sohasem könnyű, kritikus időkben nagyon nehéz.

1970-bőlvaló a Hegek című verse. Két sora: "Hiába élesíted a késed: / minden
sebet kiforrtam." Nyolc évvel később újra feltűnik ez a téma: ,,A seb se
haszontalan, / ha kibírja az ember. "Ezeket s a hozzájuk hasonló sorokat olvasva
- meg a halálakor - hasított belém a kérdés: Úristen, csak nem ejtettem én is
sebeket rajta, bár akaratlanul? Váratlan, gyöngéd jeladással szinte már odaátról
felelt rá: meghagyta, hogy én temessem el.
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VARGHA KÁLMÁN

Egy élmény fejlődéstörténete

Rónay György naplójegyzetei Franz Katkáról

l.
"Tegnap a piarista diákok önképzökörében; M. P.' kívánságára a l'art pour l'art kérdéséről
beszéltem, illetve kommentárokat fűztern pár, a kérdést illusztráló vershez (Baudelaire,
Keats) - jegyzi fel naplójába Rónay Gyögy 1953. október 24-én. - Miről beszéljünk a
következő órákon? - kérdeztem a fiúkat. - A modem nyugati irodalomról, külön
tekintettel a katolikusra - felelték. De mi számukra a -modern-, az -új-, a -legüjabb-?
Mauriacot ismerik például? - vetettem föl találomra egy nevet, egy elég közísmertet,
legalábbis az én elképzelésem szerint. Nos - nem ismerik, azaz csak a nevét ismerik;
semmit nem ismernek; -új- számukra mindaz, ami huszadik századi: -az orosz (szovjet)
irodalmon kívül semmiről nem tudunk és minden érdekel- - mondta az egyik. Most aztán
itt a probléma: hogyan és mit? Nekivágni az -egésznek-P De mi értelme volna egy ilyen
madártávlati képnek, s mi maradna meg belőle?Azt hiszem, helyesebb lesz, ha egy-egy órát
egy-egy íróra szánok, s a kiválasztásnál nem sokat aggályoskodom, hanem veszem azokat,
akik pillanatnyilag érdekelnek, s így mintegy ablakokon át fogunk benézní a modem
irodalomba, regénybe, s magamnak is hasznos lesz az újra való tájékozódás. Minthogy
pillanatnyilag éppen nálam van Kafka Scblossaés az Alliance könyvtárában megvan francia
fordításban a Prozess és az America, az Egyetemi Könyvtárban pedig naplója, nem tudom,
nem ővele fogom-e kezdeni, azzal, hogy párhuzamosan megírok egy tanulmányt is róla
(ahogyan annak idején)ouve-val tettem, mikor a Kalazantinumban előadtams a Vigiliaba
írtam )ouve-ról). Mint katolikus, elsősorban persze Mauriac jöhet számításba; Green
viszont jobban a -kezemben- van; ott volna Greene és Waugh; Chesterton (a nagy angol
tanulmány s életrajz róla kész fordításban ott az új Embernél) és Eliot; ott volnának
Claudel, Bernanos mellett a francia -fíatalok-, Emmanuel, Cayrol, Patrice de la Tour du
Pin. .. S ha belemegyek a fölsorolásba, sosem lesz vége. Elsősorban mindenesetre Franz
Kafkán gondolkozom majd."

2.
Miért éppen Franz Kafkát választja ki Rónay elsőként azok közül, akikről szívesen tartana
előadást?Miért teszi őt az első helyre, olyan regényírók elé, mint Franccis Mauriac,)ulien
Green, Georges Bernanos, Graham Greene, Evelyn Waugh vagy Chesterton és olyan
költők elé, mint Eliot vagy Claudel?

• Magyar István(Pista) piarista tanár, Rónay György egyetemi kollégája, régi barátja.
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Nyilván azért, mert ez idő tájt Franz Kafka érdekelte legjobban, A kastély, A per, Az
átváltozás híre eljutott hozzá, de egyik müröl sem voltak alaposabb ismeretei. A többi író
esetében inkább korábbi tanulmányainak, olvasmányainak, emlékeinek felfrissítésére lett
volna szüksége, Franz Kafkával kapcsolatban viszont 'egy új földrész fölfedezésének
izgalma vonzotta.

Ma, amikor már Franz Kafka művei középískolás diákok számára is kötelező olvasmá
nyok, bizonyára mindez meglepően hangzik, de irodalomtörténeti tény, hogy a század
első felének legnagyobb európai írói közül Franz Kafka igazi jelentőségének felismerése
váratott magára a legtovább, hogy életművét nagyon sokáig közöny, értetlenség.
ide~ensé~fo~adta.

Amíg élt, életművének tíz százaléka sem jelent meg nyomtatásban, hagyatékának
kiadását pedig bizonyára késleltette az a körülmény, hogy végrendelete szerint minden
fennmaradt kéziratát meg kellett volna semmisíteni. Amikor a harmincas évek közepén,
több mint egy évtizeddel halála után hűséges barátja, Max Brod (a végrendeleti utasítást
megszegve ) öt kötetben kiadta műveit, nem keltett különösebb érdeklődesta vállalkozás.
A párizsi Gallimard kiadó 1938-as francia nyeívű kiadása az első, amelynek már nagyobb
visszhangja volt.

A Franz Kafkávalfoglalkozó első jelentős művek a második világháború idején kezdenek
megjelenni, az író életrajzát, valamint az életmű és az életrajz összefüggéseit megvilágító
napló pedig csak 1951-ben kerül az olvasók kezébe. Ma már tizenöt-hüszezer tanulmány,
esszé, cikk, elemzés, ismertetés, visszaemlékezés adatait tartalmazza a-legteljesebb Kafka
bibliográfia, de ezeknek az írásoknak túlnyomó többsége a hatvanas-hetvenes-nyolcvanas
évekből származik.

A magyarországi befogadásra az jellemző. hogy volt, aki már igen korán felfigyelt
Kafkara, de a hazai közönségnek csak 1957-ben nyílt lehetősége arra, hogy egy vékony kis
kötetben kezébe vehesse az író elbeszéléseiből készült első, szerény teriedelmü, magyar
nyelvű válogatást.

Márai Sándor már 1922-ben, kassai újságok hasábjain saját fordításában három Kafka
novellát (Az átváltozás, Az ítélet, Testvérgyilkosság) adott közre, és külön cikkben
méltatta is az íröt (Kassai Napló, 1922.111. l.), de a két világháború közötti legjelentősebb
hazai irodalmi folyóiratainkban nem találkozunk sem Franz Kafka műveivel, sem róla szöló
tanulmányokkal.

Még feltűnőbb, hogy 1945 után, amikor könyvkiadók, fordítók, tanulmányírök,
kritikusok, esszéisták mindent megtesznek annak érdekében, hogy a hazai szellemi életet
a háborús évek elszigeteltsége után újra bekapcsolják az európai kultúra áramkörébe,
Franz Kafka egyetlen műve sem jelenik meg magyarul, müvészetéröl senki sem ír
tanulmányt. Az a jelenség, hogyJamesJoyce, Virginia Woolf, Evelyn Waugh könyvei előbb
jelennek meg magyarul, mint Franz Kafkamunkái, bizonyára azzal magyarázható, hogy az
író életművének igazi reneszánsza nyugaton is csak később bontakozik ki.

Németh Andor írt ugyan Kafkáról külföldön egy úttörő jelentőségű könyvet, de az
itthon teljesen visszhangtalan maradt. Aharmincas években egy pesti könyvesboltban talál
rá Kafkaposztumusz kötetére, elolvassa, és JózsefAttila figyelmét is felhívja a műre. 1938
ban a fasizmus elől nyugatra távozik, külföldön tovább nyomoz Kafka után. Francia nyelvre
lefordított műve (Kafka ou le mystere juif) a második világháború után, 1947-ben
Párizsban jelenik meg. Még ugyanabban az évben hazatér, az akkor induló Csillag című

folyóirat szerkesztője lesz, de rövidesen leváltják tisztségéből. Nyugdíjasként azt tervezi,
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hogy átdolgozza, kiegészíti és magyar nyelven is kiadatja könyvét. Tervéből azonban
semmi sem valósul meg, mert a negyvenes évek végétől, a hazai szellemi élet teljes
megmerevedése idején gondolni sem lehet már Franz Kafkaműveinek vagy egy róla szólö
könyvnek a megjelentetésére.

Franz Kafka művészete annyira nem élt nálunk a köztudatban. hogy azok a publicisták
sem hivatkoztak rá, akik az ötvenes években minden alkalmat megragadtak arra, hogy a
huszadik századi nyugati irodalom legnevesebb alkotóit megbélyegezzék. és rnűveiket

mint a szellemi elfajulás termékeit emlegessék. Joyce, Hemingway vagy Faulkner nevét
gyakran írják le ilyen vonatkozásban, Franz Kafkát viszont mint "ismeretlen" szerzöt, szóra
sem méltatják.

3.
Az biztos, hogy 1953-ban a budapesti piarista gimnázium önképzőkörevolt az országban
az egyetlen fórum, ahol Franz Kafkaéletművével annak igazi jelentőségéhez méltó módon
és mértékben foglalkoztak, mégpedig olyan előadó színvonalán, mint Rónay György.

Előadására készülve naplójában jegyzi fel Rónay azokat az észrevételeit, amelyek Franz
Kafka műveinek olvasása közben tudatosodnak benne. 1953-ban nem könnyűBudapesten
a legfontosabb forrásmunkák megszerzése sem. A leastéiy német nyelvű kiadása rendel
kezésére áll, jól ismeri Daniel-Rops esszéjét is, könyvtárból kölcsönzi ki Herbert Tauber
1941-ben megjelent Kafkaról szölö könyvét, Pierre Klossowski francia nyelvű fordítását és
bevezetőjét. továbbá, mint kimeríthetetlen gazdag kincsesbányát, Franz Kafka naplóját,
amelyet 1951-ben Max Brod adott ki New Yorkban.

Franz Kafka birodalmáha hatolva az első benyomása, hogy az író félelmetes valósze
rűséggel építi fel a semmit, hogy az élményvilágában megnyilvánuló hatalmas erejű belső

feszültség teljesen szenvtelen, tárgyilagos ábrázolásban nyer kifejezést.
De mi jellemzi magát a belső feszültséget? Milyen emöcíök alakít ják ki az író

formavilágát? Kafka alkatának, karakterének. sorsdöntő élményeinek mínél teljesebb
megismerésével próbál Rónay közelebb jutni az életmű egész jelrendszerének megérté
séhez. A bonyolult, többféle értelmezési lehetőséget kínáló művészi .képzódmény"
struktúrájából akar visszatalálni az elményi maghoz, ahhoz az érzelmi-hangulati mozza
nathoz, emberi alaphelyzethez, konfliktushoz vagy válság-állapothoz, amely a rnű forma
világának létrejöttében a kezdeményezö-szervezö indítékot jelentette.

Az író sorsának, gyerekkori szorongásainak, az apjával szemben kialakult kisebbrendű
ségi érzésének, az egyéniséget elsorvasztó hivatali életforma következményeinek isme
retéhen Franz Kafka egész életműve világosabbá, áttekinthetőbbé, érzékelhetőbbéválik
számára. .Szímbólurnaí nem képletek, hanem élmények kibontásai, objektiválásai. Elég
figyelmesen elolvasnunk naplóját, hogy észrevegyük, mennyire életének valóságos tala
jából, mennyíre személyes élményvilágából sarjad ki első pillantásra oly keresetten kü
lönösnek ható tematikája."
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RÓNAY GYÖRGY

Napló
(Részletek)

1953. október 26.
Azt hiszem, véglegesen Franz Kafka mellett maradok, s róla fogok beszélni november 13
án a fiúknak. Tegnapelőtt este elolvastam Daníel-Rops tanulmányát róla Ou passent des
anges círnű esszékötetében s meglepett, mennyíre helyesek voltak első és igazán
futólagos - hiszen pusztán a regény első fejezetén alapuló - benyomásaim róla.
Jóformán a kifejezéseimet is viszontláttam Daniel-Ropsnál, melyekkel egy kurta pénteki
beszélgetésünk során ezekről az első impresszióimról szóltam N.-nek,· hogy milyen
lenyűgöző biztossággal, milyen félelmetes valószerűséggelfesti, építi föl Kafka a semmit,
azt, ami nincs - persze minden kifejezés suta -, olyasmire gondolok: egy tökéletesen
hitelesnek látszó világ, épp csak annyiban különbözik a mindennapitól, hogy egy nagy,
mondhatnám metafizíkai nihil van mögötte. S hozzá ez a tökéletesen nyugodt és tiszta
próza - gyémántszecú: mondtam N.-nek - és Daniel-Rops azt mondja rá: prose de
diamant [gyémántprózal valamiféle maximális belső feszültség az élményben s ugyanak
kor maximális szenvtelen tárgyilagosság az ábrázolásban: ez az, ami valósággal leigázza az
embert, nyomban belevonja ebbe a "más" világba, ahol, mintha sajátosan letompulna,
megsúlyosodnék, ismeretlen jelentőségetkapna minden, kezdve a havazáson, a vastag
hötakarön, amelyben elfárad, elnehezül, elakad az ember, a kocsmán, a falun, a
parasztokon át a legapróbb mozzanatokig, melyek mind valami titkos, értelemmel meg
nem fejthetőszorongástól terhesek valami értelemfölötti értelemtőlsúlyosak. De mindez
csak afféle dadogás itt és az első benyomás, a prise de contact [érintkezésbe lépésl
ügyetlenségével. két fejezet, ötvenegy lap után: s azt is, amit ily kurta ismeretek alapján
mondhatnék, csak fakón közlí, éppen csak jelzi, meg sem igen közelíti.

1953. november 6.
Holnap szüner, utána vasárnap; úgy számítom, ezt a két napot teljes egészében KafkávaJ
fogom tölteni. Az egyetemi könyvtárból tegnap sikerült kivennem a naplóját, a Max Brod
féle kiadást, a "Gesammelte Werke"-ből, meg egy francia fordítást, bizonyos Pierre
Klossowski rnüvét, igen érdekes bevezetővel.s egy könyvet Kafkaról. Eine Deutung seiner
werke Herbert Taubertól, aki - úgy látom - svájci író. Remélhetőleg a jövő héten az
Alliance-ban megtalálom az America-t és a Prozess-t: az Institut-ben, sajnos, egyik sincs
bent. Ma este hangverseny, a Tátrai vonósnégyes második estje; s aztán jön ez a kurta
Kafka-korszak; remélem. semmiféle hívatlan látogató nem fogja megzavarni.

Kafkával töltöttem a tegnap délutánt is, és noha egyelőre még csak Klossowski
bevezetőjét s a napló legelejét, az 1910-ből való jegyzeteket olvastam, úgy érzem, ezután
az első prise de contact után kezdem látni, ismerni az alakot és - ami minden megértés
föltétele - atmoszféráját. Klossowski közöl egy hallatlanul érdekes és fontos dokumen
tumot, részleteket Kafkának egy alighanem 1919-ben apjához intézett - de apjához soha
el nem jutott - leveléből, mely sejtésern szerint egyik kulcsa Kafka megértésének.

• Nclli, Rónav Györgyné Radnóti Kornélia
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"Kedves apám" - kezdi - "Egyszer azt kérdezted, miért állítottam, hogy féltem tőled,

Szokás szerint akkor nem tudtam rnit felelni neked, éppen a félelem miatt, amit keltettél
bennem, a részletek miatt is, melyekkel szembe kellene nézni ahhoz, hogy megmagyaráz
zam a félelmet ..." - s az egész levél aztán kísérlet arra, hogy megfeleljen a kérdésre.

Szándékosan sarkítja ki, stilizálja el ennyire - mondhatnám - színte ontológiai
ellentétüket? Nem hiszem, inkább azt érzem, fékezi, tárgyilagosságra kényszeríti magát,
majdhogynem tudományosan boncolja az esetet, míg a végén ki nem fakad belőle az
elfojtott indulat, az apa ellen egy életen át fölhalmozódott ressentiment [neheztelés].
Kafka az az ember - az a "szellemi ember" -, aki ösztönösen irtózik a nagy vitalitástól.
önmagában gyönyörködő erőtől, vastag étvágytól, harsány életkedvtől. Nos: az apa
mindenestöl ezen a ponton, a Kafka egyéniségével mereven ellenkezőnhelyezkedik el, s
az ellentétet Kafka visszavetíti szinte a saját "történelme" előtti mültjába . .. .Hasonlítsd
össze kettőnket: én, hogy röviden fogalmazzam meg, tiszta Löwy - [anyja családja] 
bizonyos kafkai alappal, melyet azonban nem mozgösít a kafkai életakarat s vállalkozási és
hódító kedv. .. - te viszont valódi Kafka, erős, egészséges, jóétvágyú, hatalmas hangú,
szónoki képességű,önelégült, a világban tapasztalt, szívös, talpraesett szellemű,emberis
merő, bizonyos fokig nagylelkű, de természetesen mindazon hibákkal és gyöngeségekkel
is, melyek a képességekkel együtt járnak, s melyekbe vérrnérsékleted és olykor haragod
hajszol." (Klossowski: Journal 39 ... )

1953. november 7.
De hadd térjek vissza Katkára. Az apához intézett nagy vádlevélnél hagytam abba.
Szorongásokkal teli gyermek volt - mondja -, de jó szeval kezélhető lett volna; "te
azonban egy gyerekkel csak a saját természetednek megfelelőentudsz bánni: erőszakkal,

kitörésekkel. haraggal, s ezt az én esetemben annál célszerűbbnek találtad, mínthogy
robusztus és bátor fiatalembert akartál faragni belőlem". Azapa "hatalmas önbizalma", úgy
látszik, egy életre ráveti árnyékát a fiúra, egy életre kisebbségérzésbe taszítja. ,,Az én
szememben azt a rejtélyes jelleget öltötted fel, melya zsarnokokat jellemzi, akiknek a joga
saját személyükön. nem pedig az értelmen alapszik." Az "életképesség" számára összeforr
az apával: ahhoz, hogy "életképes" legyen, olyannak kellene lennie, amilyen az apa:
.Hazasságom legfőbb akadálya az a meggyőződésem, hogy egy család fönntartásához, sőt

irányításához is szükségképpen egyesítenem kellett volna mindazt, amit bennni fölismer
hettern, minden jót és nunden rosszat, úgy, ahogy benned szervesen egyesülnek ... "
Őbenne pedig mindebböl semmi sincs, hogyan szanhatna rá magát a házasságra, mikor
hiába volt rninden kétségbeesett küzdelem: az apa is kudarcot vallott gyerekeivel
szemben? "Ezt a kérdést nem tettem föl magamnak, hanem gyerekkoromtól fogva éltem";
először nem a házasság vonatkozásában vizsgálta meg magát, hanem a "legapróbb
dolgokkal kapcsolatban; példád és nevelésed meggyőzötta tulajdon tchetctlcnségemről'':

életkeptelenségéröl, s ennek az élménynek máris számos nyomára akadtam a naplóban.
Íme: "Das Unglückuiesen, das ich hin" [a szeroncsétlen lény, aki vagyok] ( 1911. január 7
Tagebuch37). Vagy ahogyan (1910. december 16. Tagebuch 2H) a boldogságérzést
jellemzi: hogy a boldogság voltaképp a magamagát ruegsemmisítő kisebbségtudat
legyőzésében, sőt nem is annyira legyőzésében, mint inkább a fölötte való könnyed
elsuhanásban áll. .Szfvesen kifejteném a boldogságérzést (G/ücksgeji'ih/), rncly időról

időre, mint most is, elfog. Valóban valami gyöngyöző ez, ami könnyű, kellemes
hullámokkal egészen éltölt és képességeket ad nekem, melyeknek meg nem ktéröl
bármely pillanatban, akár most is, teljes biztossággal meggyőződhetern." Vagy aminő

benyomást, szinte undort kelt benne emlékein át a sétáló úri kistiúk látványa: rnily
jellemző, mily sokatmondó ez a kis jegyzet is! ,,Atiszta, jólöltözött kisfiúcskák l-.'Yermekko
romra emlékeztettek mellettem a sétányon, s ezzel étvágyrontó hatást (einen unappetitti
chen Eindrnck) keltettek bennem" ( 1911. február 20. Tagebuch 43).

267



"Előtted - folytatja a levelet - elvesztettem önbizalmamat, viszont határtalan
bűntudat vert gyökeret bennem. E határtalan jellegre"emlékezve vissza, írtam valakiről

egyszer la Prozess-ben]: Attól félt, hogy a szégyen túléli." Aztán "Rólad volt szó
mindabban, amit írtam; mit tettem írásaimban mást, mint ho)..')' kiöntöttem panaszaimat,
melyeket nem önthettem ki kebleden."

Nagyon bonyolult viszony ez az apa-fiú kapcsolat. Az elnyomott gyermek gyűlöli az
elnyomót s olthatatlanul vonzódik hozzá, gyűlölete valóban csak a szeretet fonákja,
gyűlölet, mert szeretete reménytelen. Rögtön folytatása az elöző idézetnek- .Szandékos
elhalasztása volt ez a tőled való elválás pillanatának ... " majd: .Önbecsulésem sokkal
inkább függött tőled, mint bármi mástól, akár egy külsö sikertől is ..."

S következik a levélben a "judaizmus" problémája: dc mielőtt arra rátérnék, pár
közbeesősor ráirányítja a figyelmet egy igen fontosnak látszó mozzanatra. "Ott , ahol éltem
- írja -, megvetettek. elítéltek, agyonnyomtak, s ha el is akartam rnenekülni máshova,
nem volt ez értelmes erőfeszítés,mert olyasmirőlvolt szó, ami lehetetlen és fölülhaladja
erőmet, egy-két kivételtől eltekintve ..." Nos, ez az, ami már az elsö kapcsolat benyomásai
ból szinte evidensen áll az ember előtt: ennek az életnek a képtelensége, güzsbakötött
sége, amihez a napló szintén nyújt párhuzamos szöveget, "Roskatag vagyok, mint korábban
és mindig - írja 1910. december 21-én. - Úgy érzem, meg vagyok kötve, s ugyanakkor
azt is, hogy ha föloldanának még rosszabb volna" (Tagehuch. ~2).

Visszatérve az apára és a neki szánt levélre, a második nagy vádpont ellene az, hogy
elzárta az utat a vallásban, a judaizmusban remélhető üdvösség felé is. Ott, abban
találkozhattak volna; "de rniféle judaizmus volt az, amit Öl tőled kaptam!" Semminél
semmíbb, puszta komédia, üres formalizmus; "így aztán a kultusz hosszú óráit ásítva és
szundikálva töltöttem; azóta sem unatkoztam annyit, kivéve talán a táncorákat: s ide is
befurakszik, itt is megjelenik az elnyomott, túlérzékeny kisgyerek ("egy szorongásai
következtében hiperlucidus fiú") félelem-élménye, állandó félelem-állapota: "Egyszer azt
mondtad, engem is fölszölíthatnak a Tóra olvasására; ez a lehetőség évekíg rettegésben
tartott." Smég egyszer az apa arcképe: ,,Akis falusi gettóból valóban hoztál magaddal némi
judaizmust, gyönge adagot, mely még csak csökkent, mikor a városba jöttél és katonai
szolgalatod alatt; gyerekkori benyomásaid és emlékeid azonhan elégségesek voltak hozzá,
hogy egy bizonyos zsidó életet formáljanak, annál is inkább, mert neked erre a támaszra
semmi szükséged sem volt, te robusztus fajta vagy, vallási aggály aligha rendíthetett meg,
hacsak nem kapcsolódott szorosan társadalmiakkal. A hit. amely életedet irányította,
alapjában annyi volt, hogy hittél egy bizonyos zsidó osztály veleményeinek helyességében,
következésképp magadban, s annál is inkább, minthogy l' vélemények megegyeztek
természeteddel. Volt azért még ebben is némi judaizmus. dc sokkal gyengébb, semhogy
egy gyereknek átadható lett volna; teljességgel szétfolyt, lllig átadtad. Neked e semmi
ségnek annyiban volt értelme, mint egy távoli kor apró emlékeinek. s ezért ragaszkodtál
hozzá, hogy atadd, dc mert önérteke nem volt a szemedben. nem adhattad át másként,
csak rábeszéléssel vagy fenyegetéssel.. .. "Egyébként ez korántsem elszigetelt eset,
ugyanúgy volt amaz átmeneti zsidó nemzedék nagy részével, rnely elhagyva a még
viszonylag jámbor vidéket, a városokba vándorolt."

Tegyük hozzá: az eset még ennél is általánosahb érvényű, jdk:mzí egyaltalán.ezt az egész
generaciót, a hitehagyók, hitközömbösök, pusztán formális hitűek gyermekeit, a hitet
keresőnemzedéket, a konvertitakét s azokét, akik afféle senki földjén vándorolva kutatják
az elveszített paradicsomot, mint Kafka, már kint a z...idósagböl s még innét a
kereszténységen. Ezt ő maga látta a legvilágosabban. "Hatalmasan magamra vettem korom
negativitását, mely egyébként igen közel áll hozzám, s mely ellen nincs jogom küzdeni, de
egy bizonyos fokon jogom van rá, hogy képviseljern" - írja (Klossowski, 221 ); scm a
Kierkegaard-féle kereszténység "már reszketőkeze" nem vezet i, scm a cionizmusban nem
talál otthont, "valaminek a vége vagyok, vagy valaminek a kezdete" - mondja. S egy
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gyerekkorára vonatkozó naplójegyzete végén ( 1911. január 19. Tagebuch 41 ): "Magán a
családi érzesen belül bepillantást nyertem világunk hideg terébe. rnelyet valami tűzzel föl
kell melegítenem, amit előbb meg akartam keresni."

Alighanem ez az, amit a kereszténységben találhatott volna meg és soha nem talált meg;
s ezért egyre csak arról tudott vallani, hogy didereg a hideg világban.

1953. november 8.
Tauber - érzésem szerint kissé túlrnagyarázó - könyvében olvastam tegnap a segedekkel
kapcsolatban ( 154 ), hogy .x." irántuk való bizalmatlanságának legközvetlenebb megfele
lője Kafka bizalmatlansága ..az érzéki nemi élet" iránt; ezek a segédek ugyanis "részben
gyermeki ártatlanságot rnutatnak, részben sóvár és féktelen vágytól való megszállottságot
Frieda iránt", ami Tauber szcrint a férfi kettős magatartása a nemiség tényével szemben:
részben gyermeki megbékélés, részben állatian leigázó kapcsolat a földihez. Idézi Tauber
K szavait Friedához: "Aházasság boldogsága a két vadállat közt, kik csak a kancsuka alatt
lapulnak meg, nem valami na!-,'Y lett volna", s hozzáteszi: nem egy jegyzete tanúskodik róla,
hogy Kafka "visszaborzadt a házasélet érzéki adottságaítöl". Frieda és Jeremiás kapcsolat
ában eszerint Kafka és rnenyasszonya viszonya tükrözödnék.

Ami ez utóbbit illeti: egyelőre még nem jutottam cl a napló megfelelőszövegéíg, egyet
azonban sejtek: hogy itt is igen messziről, gyerekkori mélységekből, a robusztus apa
árnyékából hozott gátlásokról és sérülésekről van szö, és Kafka megértéséhez mindig
innen kell elindulni. Ideírom egy 1911. augusztus l S-ről való jegyzetét (Tagebuch 59),
mely világot vet egyrészt arra, míféle gátlásokat hurcolt magában, másrészt arra, hogy mint
.híperlucídus lény" e torzulásait. nyomorékságait világosan látta. ,,Az utóbbi idő - írja -,
mclyben egy árva szöt sem írtam, azért oly fontos számomra, mert a prágai, königssaali és
czernoschitzi úszóiskoláknau leszoktarn rola, hogy szégyenkezzem a testem miatt. Mily
későn hozom he, huszonnyolc éves fejjel, nevelésern togyatékosságaít, elkésett startnak
neveznék ezt holmi versenyfutásban. S az ilyetén szerencsétlenség kára talán nem is az,
hogy nem győz az ember: l'Z utóbbi csak még látható. világos és egészséges magja a
szétterjedö, határtalanná váló szerencsétlenségnek, mely a kör belsejébe űzi azt, akinek a
kört körülfutnia kellene." Ez az utolsó mondat, úgy érzem, Kafka művészetére is nagyon
jellemző.

1953. november 9.
Hétfő: három napom van még Kafkara, legaláhhis a pénteki előadásig;s ez a három nap is

szinte teljesen alkalmatlan a munkára: holnap délelőtt szerkesztőségimegbeszélés, este
koncert (az els6 Schubcrt s erre igazán örömmel mcgyek ), szerdán délután Vigilia, s
ebédre Csanád Bélát várjuk: maradna csütörtök, de abböl legalább a délelőtt elmegy a heti
cikkekre. Annyit mindenesetre tudok, hogy háromnegyed órát hetöltsek olyanok előtt,

akiknek Kafka s az egész modern irodalom teljességgel terra incognita; nem is erről van
szó, hanem arról, hogy én magam szerenern volna johban tisztába jönni a dologgal. Tegnap
egyébként, kissé gyöngélkcdve ( ügyhogy hatkor le is feküdtem) jóformán az egész napot a
Scbloss olvasására tudtam fordítani.

1953. november 10.
19ü5-tól fogva biztosítóintézeti tisztviselő; életének egyik nagy keresztje a hivatal. Nem
foglalkozhatik azzal, ami rt.' hivatottnak érzi magát. s ez a "MísslJerhiiltnis zu seinern
Brotberuf" [a kenyérkereső foglalkozására való alkalmatlanság] tükröződik - Tauber
szerínt ( 149) - a Das Sch/oss-han: K. mint Landilennesser [földmérőI nem kell a falunak,
dc mint iskolaszolga dolgozhat. (S ez utóbbi megaláztatásai Kafka megalazottsag-érzésér
tolmácsolják. "Afélreértés al ernber szellemi rendeltetése és létének véges föltételei közt
itt nyer legélesebb kifejezést" - írja Tauber. )
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· Hivatás és hivatal összeütközésére s egyáltalán Kafkanak erre a nyomasztó hivatal
élményére a napló is sokszor utal. Ha nem kellene hivatalba járnia, nyugodtan élhetne_
hivatásának, munkájának, nem vesztegetne el hat órát naponta, ami különösen akkor
gyötri, mikor, toll sein erSacben ist" [tele van a saját dolgaival]: ígyazonban iszonyú kettős

életre kényszerül: ..... ist es ein scbrehlicbes Doppelleben, aus deru es toabrscbeinlicb
nurden Irrsinn als Ausu-eggib t "[ez egy rettenetes kettősélet, amelybőlcsupán a téboly a
kivezető út) (Tagebuch 41, 1911. február 19.). "Tökéletesen világos előttem, hogy míg
hivatalomtól meg nem szabadultam, egyszerűen elveszett ember vagyok: csak arról van
szó, hogy amíg bírorn, olyan magasra tartsam a fejem, hogy meg ne fulladjak." Úgy érzi,
akkor se bírná ki az irodában, ha biztosítanak, hogy már nem tart egy hónapnál tovább
(1910. december 18.).

Igen figyelemreméltó, ahogyan a Rudolf Steinernél tett látogatásakor jellemzi önmagát
és helyzetét. "Nem tudom egészen átadni magam irodalmi munkásságomnak - mondja
(57-58) - ahogyan kellene, mégpedig több okból nem. Családi viszonyaimtól
eltekintve irodalomból már csak lassú elkészülése és sajátos jellege rniatt sem élhetnék:
azonfelül egészségi állapotom s jellemern i~ akadályoz abban, hogy egy legjobb esetben is
bizonytalan életre adjam magam. Ezért lettem egy társadalombiztosító hivatalnoka. Nos,
ez a két hivatás sosem tűrheti el egymást és sosem tehet közös boldogságot lehetövé. A
legkisebb boldogság (szerencse?) az egyikben, a legnagyobb boldogtalanság a másikban.
Ha egy este valami jót írtam, másnap a hivatalban emésztődom s nem tudok végbevinni
semmit. Ez a huzavona mindig kínosabb lesz. Az irodában külsőleg megfelelek
kötelességeimnek, benső kötelességeimnek azonban nem, s minden teljesítetlenül
maradt benső kötelesség szerencsétlenség (boldogtalanság) lesz, melyet többé nem
távolíthatok el magamból." Azt mondja róluk: "két soha ki nem egyenlíthető törekvés".

Nagyon jellemző - az egész emberre nagyon jellemző! -, amit egy 1911. október 2-i
jegyzete beszél el (Tagebuch 77). Diktál az irodában: a levél végének lendületesnek
kellene lennie: benne azonban egyszerre "rövidzárlat" támad. Agépírónő nyugtalankodik,
rájuk irányul a figyelem: s Kafka kínosan keresi a rnentőötletet, mely annál nagyobb
értékűnek tűnik, mert nyugalomba zökkenti a gépírónőt is és természetesen annál
nehezebb megtalálni, minél értékesebb. Végre rátalál a megfelelő szóra és a megfelelő

mondatra, de egy ideig még a szájában tartja bizonyos undorral és szégyenérzéssel, mintha
nyers, testéből kinyesett hús volna: akkora fáradságába került. Végre kimondja, de ott
marad benne a riasztó érzés, grosses Sebreeken. rémület, "hogy minden kész bennem a
költői munkára s ez a munka mennyei föloldódás és valódi élővé válás volna számomra,
miközben itt az irodában egy ilyen nyomorúságos akta miatt egy ilyen boldogságra képes
testet egy darab húsától meg kell fosztanom" . Ez a szenvedélyes hangú panasz nemcsak
arra vet világot, milyen kiélezerten érezte a hivatal szenvedéseít Kafka - majdnem
mazochista mödon, a Klossowski-említette autodestrukciös ösztön keserű gyönyörével
-, hanem megérteti a Sch/oss-beli iskolaszolgaságot, annak .hatterét" is.

1953. november 14.
Tegnap megtartottam Kafkáról az előadást: az az érzésem, hogy sikerült. Lejegyzem itt
röviden a vázlatát, mert a tanulmányhoz, amit majd egyszer Kafkaról írok, jól fölhasználha
tom. Először is úgy mutattam meg, mint olyan hontalan s honát kereső lelket, aki már
kiszakadt a hagyományos vallási, társadalmi és családi közösségböl (lásd az apjához írt
levelet), tele lelki szomjúsággal, de megoldásig nem jut, ennyiben tipikus megtestesítőjea
tizenkilencedik század Iegvége, huszadik eleje szellemiségének. s ennek a metafizikai
keresésnek a tükre, vallomása a Das Scbtoss. Ezt a beállítást helyesnek s jónak érzem: az a
fontos, hogy meggyőzöerr ábrázoljam majd az író .hontalansagat", főképp a Iagebücber
fölhasználásával, és kellően megrajzoljam egyéniséget is: nehogy egy elmélet illusztráció
jának hasson.
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1953. november 14.
Ahhoz, amit délben a Nárciszban jegyeztem Katkácól, hogy tudniillik "tele lelki
szomjúsággal" (s ezt az idézetet már tegnap délután is kerestem, de tévesen a Tagebücher
ben, holott az apához, 1919·ben írt hosszú levelében szerepel - Klossowski, 42):
"Ameddig emlékeim vísszanyülnak, mindig oly mélységes gonddal igyekeztem szellemi
létezésemet hangsúlyozni, hogy minden egyéb közömbös volt számomra." Igaz - mondja
-, hogy a zsidó fiúk sokszor furcsák, de annak a hideg, alig leplezett, rendíthetetlen,
olykor a nevetségességig menö, önmagával bestiálisan elegedett közönynek, amelyet
magában észlelt, sehol sem látta párját, s hozzáteszi - ami megint igen mélyre világító
vallomás: "Ez a közönyvolt az egyetlen védelem a szorongás kímerültsége és a bűntudat

ellen" (43). S most következtek aztán, ebben az összefüggésben a vádak az apa címére.
előtte a zsidóságban sem talált üdvösséget, holott ott meg lett volna az üdvösség
lehetősége, de az apa üres formalizmusa inkább elriasztotta, és így tovább.

Az apjához való viszonyra egyébként jellemző világot vet a levélnek egy mondata:
"Mindig terhelő, kedvezőtlen előítéletet táplálsz az én bármifajta foglalatosságom iránt."

1953. november 20.
Tegnap a Tagebücher olvasásával töltöttem a délutánr. Állandóan erősödő benyomások
arról, amit magamban - jobb híján - egyelőre Kafka pszichikai nyomorúságának
nevezek. Ide tartozik az a rettenetes, torzító és bénító világos látás, mellyel önmagát
szemléli. Mintha nagyerejű reflektorokat irányítana önmagára, kegyetlen, szinte mazo
chista luciditással, s ebben a metszően erős fényben a vonások annyira kirajzolódnak, hogy
éppen kirajzoltságuk folytán eltorzulnak a fölcsigázott, nem emberi világosságban: ő

aztán, saját maga nézője, rámered erre a - (tragikus, mert önmagával azonos) 
torzképre. s a látvány de facto megbénítja, legyőzhetetlen gátlást jelent számára. Az
abszurdnak, a saját abszurditásának élménye ez, melyen át a világ, a létezés abszurditása
tárul elé: a valóságnak az a kínosan pontos rögzítése, amely éppen kínos pontosságában
leplezi le a valóság képtelenséget, en al/ant il l'extreme dans le sens du réalisme
[elmenve a végsőkig, ami a realizmust illeti] - ahogy Daniel-Rops mondja. (Ou passént
des anges, 156.) Mi hiányzik belőle? Mi oldhatna föl a képtelenség élményének ezt a
bénító erejét? (Lásd K .képtelenségét" a Schloss-ban.) Az irgalom, ha Kafkában volna egy
kis irgalom, részvét, szánalom, egy kis keresztény szeretet önmaga iránt. De nincs: ennek a
világnak ez lehetne a jeligéje: "Nincs irgalom." Daniel-Rops hivatkozik Kafka Átváltozás
című elbeszélésére: a hős szörnyeteg revarra változik, de megőrzi ugyanakkor teljes
emberi luciditását. "Olyan emberről van szö, aki egész életén át automatikus tevékeny
séget végez, szigorúan a materiális síkra korlátozódva, kétségbeejtőn üres minden
szellemiségtöl." Nos, Kafka en aliant il l'extreme dans lesens du réalisme eljut a rovaríg. a
végletesen éles világosságban létrejön a metamorfózis, De volna a metamorfözísnak egy
másik, keresztény lehetősége is: amikor nyomorúsága mélyén az ember találkozik a
megváltó isteni irgalommal, aki eljött érte, lehajolt hozzá, nyomorúsága testvére lett, hogy
isteni testvérévé emelje, magasztosítsa. De Kafka ezt a lehetőséget, ezt a metamorfözíst
nem ismerte. Csak az istenkeresés misztériumáig jutott el, a megváltásig nem.

De hadd térjek rá végre a Tagebücber ama följegyzésére, mely gondolataim kiinduló
pontja volt, s a hasonlók közt talán a legjobban illusztrálja azt a bizonyos bénító és torzító
önszemléletet (s csak zárójelben: jellegzetesen entellektüel zsidó gátlásosságot). 1911.
november 7-én kelt a jegyzet (Tagebücher 147-148): a zsidó színészek a kávéházban
elutazásukról tárgyalnak, Kafka szernközt ül Tschissiknéval, akibe szerelmes. "Szívesen
kitüntettern volna magamat, önmagában véve nem is volt nehéz, csak néhány vonatcsatla
kozástkellett volna ismernem, apályaudvarokat megkülönböztetnem, a Nürnberg vagy
Brünn közötti választást előhoznom s főképp Pízest túlkiabálnom ... De ahelyett, hogy
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kitűntem volna, összeroskadva ültem székemen. Pizesről Lövyre pillantgattam, s ezen az
úton csak hébe-hóba találkoztam Frau Tschissik szemével. de ha egy szempillantással
felelt nekem... félrenéztem . .. Arcával szemközt túlságosan komoly voltam, s ettől a
komolyságtól egészen fáradt, ha valamin egyáltalán nevetni akartam, vállán át a kövér nőre
nézhettem, aki a Bar Kochba című darabban a helytartónét játszotta. De voltaképpen nem
nézhettem rá komolyan, az azt jelentette volna, hogy szeretem ... s ez valóban hallatlan lett
volna. Én, egy fiatalember, akit általában tizennyolc évesnek tartanak, kinyilvánítja a Savoy
kávéház esti vendégei előtt, a körülálló pincérek körében, a színészek asztaltársasága előtt egy
harmincéves nőnek, akit jóformán csinosnak sem tart senki, akinek egy tíz s egy nyolceszten
dős gyermeke van, aki mellett ott ül a férje, aki a tisztesség é~ takarék?sság mintaképe:
kinyilvánítja e nőnek szerelmét, amelybe egészen beleveszett . .. Ilyen nála ez a szerelem,
melybe ganz ver/allen ist [teljesen beleveszett l,miközben szemközt ül a nővel, akit szeret, rá
sem mer vagy tud nézni, kerüli a tekintetét; mert ugyanakkor ott ül s kívülről nézi magát, a
helyzetet, önmaga s a helyzet képtelenségének ebben a fölfokozott reflektorfé-nyében,
mely megbénítja, s eleve lehetetlenné tesz számára rninden spontán gesztust.

NÉMETH G. BÉLA

Az esszéművészet komoly szavú mestere

1. A literátus világnak is megvannak a maga hiedelmei. Közülük nem utolsó az, amely
szerint az esszéírás a tollforgatás egyik legkönnyebb, legegyszerubb művelete.Elmésség,
széplélek, ötlet, bizonyos olvasottság és íráskészség elég hozzá. Nyilván azért kaphatott
lábra ez a valósággal homlokegyenest ellenkezőnézet, mert ennek a műfajnak nincsenek
kánonba foglalt, nemzedékről nemzedékre örökölt, iskolásan számon kérhető szabályai.
Így aztán egyre több írásukat jelölték rangvágyó szerzők s törekvéseiket ajnározó híveik
ezzel az elegánsnak ítélt nevezettel, kivált nálunk s a mi századunkban. Ha azonban egy-egy
irodalomban - például a magyarban - föl kívánjuk sorolni e műfaj klasszikusait, rögtön
világossá lesz, hogy nagy vagy akár csak számottevőauktorainak száma jóval kisebb, mint
legtöbb műfajtársáé,

Esszét írni, jó, klasszikus rangú esszét asztalra tenni rendkívül nehéz.
Nemcsak azért s nem elsősorbanazért, mert nincsenek jól kitaposott sémái, könnyen

követhetősablonjaí, hanem csak egymástól mindig különbözö, jeles egyedi példái, melyek
általános típusokba is csak némi erőszakkalfoglalhatók, bár bizonyos közös föltételeket
valamennyien sugallnak. Hanem azért nehéz ilyet létrehozni, mert e sugalmak alighanem
éppen legfontosabbika az, hogy "az istenáldotta, íráskészség" nagyon erős gondolati
felkészültség és igen alapos szellemi tájékozottság, világosan tisztázott szemléleti
magatartás és értékválasztó ítélet nélkül magában vajmi keveset ér. E felkészültség, e
tájékozottság, e magatartás, ez ítélet jegyében tekinthetjük a kitűnő íráskészségű Rónay
Györgyöt a műfaj egyik hazai klasszikusának, századunk közepén.

A szezondivatok kedvelőineksorában, úgy lehet, meglepőnektetszhet ez a vélekedés.
Mert úgy áll némileg a dolog itt is, mint a versmagyarázás lelkesült és buzgó, bőszavú és
patetikus művelőinekkörében. Góngora és Hugo, Rimbaud és Blake, Ady és Brecht költői
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sajátosságait, első látszatra, könnyűnek tűnik megjelölni. Meghökkentő különösségeiket
(vagy éppen különcségeíket ) nem nehéz fölmutatni s elhinni (s múkedvelőkkel

elhitetni), hogy ezekben rejlik értékük, sőt, általában maga a költői érték is. '

2. S az esszét illetően fokozottan érvényesül e tévedés és tévesztés a különösségekkel és
különcségekkel kapcsolatban. Holott itt még kisebb a jelentőségük, mint a költészetben.
Az öregedő Goethe, a zseni merészségével kíván - Riemerhez szólván - az értekezőtől

olyan művelt beszédszerű, egyszerű világosságú, telített tartalmú szöveget, .mlntha az
éppen ott, helyben keletkeznek". Ennek eléréséhez kellett, szerinte "a beszédművésze

tet", "a Redekunstot" "oly nagyon (so sebe) tanulniuk a régieknek". Skell tanulnia a maiak
nak is. A saját szemlélethez való, saját keretű nyelvi-stílusbeli foglalat megteremtése
érdekében. Annak megteremtése érdekében, amiről Goethe, ugyancsak Riemerhez
intézve szavait, azt mondja, az a jó stílusú előadás, melynek esetében nem a stílust
érzékeljük, hanem csupán azt, hogy ezt így kellett, így lehetett elmondani. A szerző

személye annyira összenő így tárgyával, hogy a tárgyra koncentrálva, a tárgyon át figye
lünk igazán a szerzö személyére, rnint Goethe rnondja: írói-emberi "karakterére".

A műfajnak ez az egyedi szemlélethez való kapcsolódása jellegzetesen az európai
kultúra egyik legtipikusabb mmajává teszi az esszét, hiszen e kultúra szellemiségének fő

mozgatója és eredménye a görögségtől máig a saját szemléletű karakterszemélyiséggé
formált alkategyéniség. Az, amelyik a maga szellemi-lelki autonómiájának jogát és
kötelességét az egyetemes emberi lényegekre és igazságokra vonatkozó folytonos
kérdezés és kérkedés, az őket illető szakadatlan kísérlet és korrekció, a summájukat
tisztázó örökös összefoglalás és újrakezdés ellentétpárjainak dinamikájaban és dialektiká
jában teremtette és védte meg. Azokban a korszakokban lohadt ez a dinamika és dialek
tika, amelyekben az egyén a köz ítéleteinek. igazságainak rnegtestesítését vindikáló
egyedek, csoportok, szervezetek uralma, dirigálása, önkéntes vagy kényszerű elfogadása
alá szorult; s akkor lendült újra, midőn a választó ítélet, az ítélő választás újra szuverén
birtoka lett az egyénnek. Az induló ókereszténységben. a reneszánsz idején, a refor
máció korában, a fölvilágosodás és a liberalizmus szakaszában, a filozófus Marx értel
mében vett szocialisztikus mozgalmakban, az egyedi egzisztencialitásra folyton tekin
tettel levő demokráciákban.

A "kísérlet", azaz az essay annyit jelent, hogy céltudatos és rendszeres vizsgálódásaink és
töprengéseink eredményeit egy tárgykörből a gondolkodás törvényeit kiálló módszerrel
úgy igyekszünk összefoglalni, hogy az direkten vagy indírekten az emberi létezés
alapkérdéseivel is vonatkozásban, vagy vonatkozásba hozható legyen. Montaigne-től a
XIX. század nagy történészeiig a műfaj klasszikusai nemcsak szorosabban vett tárgyukkal.
hanem - mint Babits mondaná - az emberi létezessel szemben is egy-egy lehetséges,
tiszta logikájú állásfóglalást fogalmaztak meg.

3. Rónayesszéírása az elmondottak értelmében vett csszeiras. A maga keresztény
világszemlélete, meggyőződése jegyében szöl, vizsgálódik. Ez a világszemlélet, ez a
meggyőződés azonban nem egyszerűencsak toleráns. s nem is csak lélektanian megértö
más szemléletek és meggyőzödések irányában. hanem mély művelődés-, gondolkodás- és
társadalomtörténeti értéssei áthatott és motivált is. A kereszténységet nem tekinti az
európai típusú kultúrára korlátozottnak vagy éppen európai előjognak, de számol azzal,
hogy története az európai históriával eltéphetetlenül egybe volt kötve. Azáltal, hogy a
hitvilág s vele az erkölcsiség kibontakozó eszméinek to; alakuló megfogalmazasainak
történetiségét elfogadja, s számtalan társadalmi, antropológiai fejleményű tényétől

szakadatlanul befolyásoltnak tekinti, nem kerül szembe a Gondviselés és a kinyilatkoztatás
tanával, hanem a Gondviselés roppantul bonyolult, nehezen, alig kifürkészhető érvénye
sülésére s véle az erkölcsi ítélet rettenetesen kényes és súlyosan felelős természetére
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figyelmezteti a hívöt. Sfordítva: azzal, hogy a Gondviselés és a kinyilatkoztatás keresztény
történelemfelfogását vallja, egyáltalán nem vonja kétségbe más világ- és történelemfelfo
gások igazságkeresó hitelét, igazságfelismerőlehetőségét és eredményeit, hanem épp e
bonyolultság és e nehezen kífürkészhetöség jegyében nyitottságot tanúsít Ő maga s
kíván hívőtársaitól is, hiszen a valódi katolicitás, az igazi egyetemesség értelmében,
mint ezt korunk nagy teológusa, Karl Rahner is véli, a kinyilatkoztatás sohasem lezárt,
sohasem kötött egyetlen szervezethez vagy elvrendszerhez.

4. Érett nagy esszéí közül e tolerancia, e befogadó nyitottság, e kutató érdeklődésegyik
legszebb példája az a majd könyvterjedelmú bevezetője, amelyet ahhoz a háború után
megjelent fordításkötetébez írt, amelyben az újabb francia költészetet mutatta be. S itt
kítűnöen nyilatkozott meg néhány olyan vonása is, amelynek alapján valóban méltán
sorolhatjuk az esszé klasszikusai közé.

A 20. századi magyar esszé legtöbb képviselője megelégedett azzal, hogy divatos
lélektani ötletekre és mutatós poétikai észrevételekre építve, esztergályozott fordulatok
kal, szellemes csattanókkal s tájékozottságot igazoló hivatkozásokkal meg idézetekkel
fölszerelt, cizellált szöveget nyújtott a szóban forgó tárgyról keletkezett benyomásairól.
Rónay viszont a gondolkodás- és müvelödéstörténet, a rnűvészet- és irodalomhistória
folyamataiból kibontva e kor szellemi-lelki hangulatát és érzelmiségét, vágyait és
törekvéseit rajzolja meg. Ama korét, amelyet a századelő nagy vitális és spirituális
lendülete után előbb az első világháború nyomán keletkezett tétova emlékidézés,
mültbúcsüztatas melankolikus-nosztalgikus állapotrajza s az elementárisan egyszerűnek

vágyott és képzelt természeti és emberi kapcsolatok romantikusan-impresszionisztikusan
lebegő szürrealízmusa fejezett ki; majd pedig az egyik oldalon a harcias közéleti vállalás, a
másikon a rezignált sztoikus visszahúzódás jellemzett; s végül míndkettön egy meglehető

sen keserű kiábrándulás lett úrrá.
Ez az esszé így, az előzmények tudatában jól megérteti annak a jelenségnek áradatszerű

bekövetkezését, amelyet, furcsa kifejezéssel, Franciaország második megszállásának
szoktak nevezni: az egzisztencializmus német mcstereinek szinte mindent elöntö, szinte
mindenkire kiterjedőhatását, a marxistáktól a katolikusokig, a kívülállóktól a természet
misztikusokig. Az árvaság és az otthontalanság, a társvágy és a bensőségöha], az üresség és a
céltalanság, az érzelemnosztalgia és az értelemkívánság, az elesettség és a gazdátlanság, a
méltóságigény és az elviselni tudás sajátos konfliktushelyzeteiből született meg az
érvényes élet nagy katolicitású, nagy egyetemességü religiözus vagy sztoikus, egyszerre
tragikus és egyszerre reménykedőlétáhítata, a francia költészet ekkori jellegzetes vonása.

Ki áll közülük Rónayhoz közel - világos. De magatartása nem a hittérftőé, nem a
hitvitázóé, nem a hirvédőé a más felfogásúakkal szemben. Szeretet és részvét, belátás és
megértés, együttérző keresés és segítő testvériség az, ahová az ő lélektani felismerései
kifutnak. S mindez a hit birtoklóinál annyiszor tapasztalható didaktikus fölény és taszító
önhittség nélkül. Közelebb az ágostoni töprengő hagyományhoz, mint az oktató
skolasztikáéhoz. Közelebb az istenkeresés nyugtalan európai örökségéhez, mint az
előírásteljesítés ortodoxiába hajló, keletiesen passzív biztonságához.

Az igazi irodalmi esszé egy másik alapvonása mutatkozik meg a háború után megjelent,
több kiadást megért, nagy olvasottságú A regény és az élet círnű könyvében, szintézissé
fejlő esszéfüzérében - amelyben a magyar regényírás alakulási folyamatát rajzolja meg
legjellemzőbbnekés legjobbnak tartott műveiesszévé szűrt, esszévé ötvözött elemzésein
keresztül. Ha jó regényt többnyire csak valódi személyiséggé alakult egyéniségű író
hozhat létre - jó regényelemzést. regénybemutatást is csak az íróegyéniségek, illetve a
tárgyiasulásukként tekintett müvek autonómiájának erőszaktevésnélküli, előbb beleélve
megértő, majd elemző, s aztán határozott esztétikai s történeti szemléletnek távlatába
állító eljárássallehet alkotni.
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Rónayjól látja,hogy a kiválasztás, a beleélés, az elhelyezés, az ítélkezés azáltal lehet igazán jó
és eredményes, hogy a megfigyelő mindig kettős kontextusban szemlélődikés gondolkodik.
Ott ketllennie a magyar regénytörténet folyamata mögött az európaiénak is, a magyarénak is,
mégpedig mindkettőneka magatársadalmi, művelődési, lelki hátterével. Sazt is tudja, hogy a
kisebb rangú író jó művétöl sem szabad megtagadni soha az igazságkeresés őszinteségét s
művészi értékér, s fordítva: a nagy írót sem szabad mércévé magasztosítani, s gyengéire s azok
vélhető történeti s lelki okaira is nem lehet rá nem mutatni.

Előadásmódja keresztény erkölcsi magatartásával is szorosan összefügg: íróhősei életmű

vében az igazság és igazságosság óhajtását, a tisztesség és jóság kívánságát, a segítés és
felebarátiság akarását az esztétikai módon megnyilvánuló erkölcsi értékek között mindig
szarnon tartja. Mégpedig nem valami külön erényregiszterbe szedve, sem az esztétikai, sem az
etikai értékeket, hanem az emberek és a művek bemutatása legősibb mödszerének
legtermészetesebb részeként. Az értekezöí előadás művészeténekmegfigyelésébcn nem
járatos olvasó könnyen hiheti, Rónay egyszeruen csak a regény cselekményét, alakjai sorsát,
szerzője egyéniségét, keletkezése körülményeit beszéli el, meséli el neki, holott - szolid
szerénységgel háttérbe húzódva s lehetőleg az írót s alakjaitbeszéltetve - a bemutatásvégére
kitűnő esztétikai, történeti, művelődéstörténeti és magatartásfejleményi képet nyerünk a
regényről. szerzőjéről és koráról. Író és regényalak egyéniségét oly mértékig tudja
közelünkbe hozni, hogy szinte saját életünkben véltünk találkozni velük.

Harmadik reprezentatív mű- és példaként a Petó/itól a Nyugatig tartó köl
tészettörténeti s korszakföldolgozó, monográfia terjedelmű, részletességű és ala
posságú esszéjét említsük. Rónay igen jól ismeri az európai esztétikai-poétikai elméle
tek történetét. Több korszak és irányzat elméleti írásaiból antológiát is állított össze,
értő bevezetésekkel. Hasonlóképpen áll a történetfilozófiai gondolkodás alakulásával is.
Tudását azonban sohasem tette kirakatba. Ott hivatkozik, ott viszont mindig hivatkozik,
ahol jelentős gondolatot vesz át, óvakodván kölcsönzött köntössel ékeskedni. Ebben a
szintetizáló összefoglalásban kétségtelenül Dilthey az egyik kézvezetője. A korszak gon
dolkodás- és érzéstörténetének élethangulatot, életélményt. életmagatartást megnyil
vánító rnűveit, folyamatait elemzi, esztétikai értéküket is mindig jelölve. Dilthey a
kézvezetője. mégpedig a Ranke-tanítvány és a Ranke-átformáló Dilthey. Azé a Rankéé,
aki azt vallotta, minden korszak egyformán közel van, vagy közel lehet Istenhez, ha gon
dolkodásmódja ettől szándékosan el nem zárja. Rónay ezt a közelséget a teljes élet,
mégpedig az önmagunkért s másokért egyaránt felelős felebarátiság s erkölcsiség
alapján megítélt érvényes élet valóra váltása lehetőségének szemszögéből érzékeli. Eb
be belé tudja okozati viszonylatba építeni a társadalom és művelődés egész történetét.
Érvényesíteni tudja a csoport- és osztályérdekek folytonos közrehatását is anélkül, hogy
föladná azt a keresztény Európára döntően fontos alapelvet, hogy az erkölcsi s szem
léleti-magatartásbeli felelősség mégiscsak individuális, mint ahogy az élet joga, méltó
sága, értelme is az individuumok jogában, értelmében, méltóságában, üdvözülésében
érvényesül és összegződik. A dialektika egyediség és társasság között, az egyedek
egymást segítő és gazdagító társasságában érvényesül, de sohasem megy át egyeddé
maszkírozott közösségek misztikájába, ami pedig nálunk oly divatos volt épp az ő nem
zedékének és korának egyes irányaiban.

5. Rónayesszéírása nem stfiusattrakció révén marad meg az olvasó emlékezetében,
hanem az élet, a rnüvészet, a történelem egy-egy jellegzetes alakjának, helyzetének
ismerősiszintre emelt rajza révén, amelyet folyvást vonatkozásba tudunk hozni a magunk
hasonló élet-és művészetbelitapasztalataival. Igazi esszé: egy nagy műveltségű, nagy lelki
tapasztalatú, emberséges ember összefoglaló, egyszeru, komoly szavú tudósítása az
emberi lényeg- és értelemkeresés, az erkölcsi személyiségalkotás, a létezés innensős túlsó
köreiben való elhelyeződés egyik fő-fő küzdőteréről, az irodalomról.
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KALÁsz MÁRTÜN

Kallódó levél
R(Í1U~l' (~l'Ör.tO' (?n/ékének

Az apácák inkább kertnek tetszőkis udvarára is átmentek, ténferegtek csöndben,
tanácstalanul. Vagant vette észre, hogy a magas falba épült kis ajtó nyitva van.
Ezen megdöbbentek. Az apácákhoz csak akkor mentek át, ha ősszel egyszer,
tavasszal egyszer rájuk jutott a sor ministrálásra; ha télen, már hajnali szürküret
ben, kialvatlanul kopogtattak. valamelyik apáca ott fagyoskodott a zárt ajtó
rnögött, mert a kulcs azon nyomban csikordult. Az épület ajtaját, nyitva-e szintén,
most nem merték megpróbálni Előtte fönt az emeletükön bekopogtattak a
prefektushoz. lent a földszinten a vicerektorhoz. végül a rektorhoz - sehol
senkit nem találtak. Valamelyikük arra lett figyelmes, hogy itt amellékutcára
nyíló, ugyancsak keskeny kapu résnyire nyitva van, beszűrődött kintről a zaj. A
kapu egyszer csak megmozdult, mintha be akarta volna húzni az utca felől valaki.
Ettől megrémültek s visszafordultak.

A fiú lépett vissza elsőnek a nagy udvarra. Az udvar közepen három ismeretlen
férfi állt, egyik a hatalmas gesztenyefa törzsének támaszkodva, a másik kettő a
szökőkút kávájára téve fél lábát várakozott. A nap már erősenbetűzötta terasz s a
felsőkert felől az udvarra. Közelebb mentek az idegen férfiakhoz, két-három
métcrre tőlük megálltak. Akik nem jöttek le imént velük az udvarra, az emeleti
ablakokból bámulták mindezr, inkább a második emeleti folyosó ablakmélye
déseiböl, onnan, ahol a hálótermek voltak.

A három ismeretlen férfi lassan méregette őket, egyikük sem szólt. Ök a
csöndben önkéntelenül kupacba húzódtak. Vagant. aki termeténél fogva nem
látszott harmadikosnak. a fiúnál is alacsonyabb volt, elöl állt. Zsebébe nyúlt.
kivette belöle horpadt pingponglabdáját s két összefogott tenyerében rázni
kezdte. Az idegen férfiak közül az egyik fölegyeneseden a kútkáva mellől,

ingerült mozdulatot tett, de nem jött közelebb. Vagant beljebb húzódott a
kupacba.

A gesztenyefáknak támaszkodó félti fölemelte bal karját, jobb keze mutató
ujjával megpöccintette karóraját. Előrébb jött, ki az árnyékból.

- Menjenek föl - szólalt meg halkan. - Mindenki a saját helyére menjen.
Amíg nem szólunk, ne jöjjön le senki. - Nem kellett tekintetét Végigjártatnia az
emeleti ablakokon. A könyöklők eltűnedeztek onnan.

A fiú nem amagil osztályaba menr, a harmadikosokkal együtt tódult be a
folyosó végi terembe. Egész évben inkább velük töltötte délutánjait. s nem saját
osztalytársaival, vacsora utáni szabad estéiken. délelőtt a tízpereckben is az
udvaron, a teraszon a nagyobbak tarsasaga körül ténfergett. Beszélgetni legjob
ban Vaganttal szetetett volna most is.

Behűzödort mindenki a pulpitusa mögé, néhanyan a nyitott utcai ablakhoz
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álltak. - Nem volt merszed rátenni a lasztit - szólalt meg végül valamelyik az
ablak mellől.Vagant nem várta meg a nevetés végét, lecsúszott a katedra sarkáról.
Mondani akart valamit, majd hirtelen előhúztazsebébőla horpadt, fehér labdát, s
teljes indulatból odavágta, ahonnan a hang jött. A labda a fal éléről visszapattant,
zörgött a padlón s beugrált a szekrény alá. Vagant még hallotta labdája
elcsöndesülését, - Csak marhuljatok - szólt vissza közben az ajtóból s kiment.

A házban most sem tudta senki, ki hozta meg kora reggel vagy reggel a hálóba
vagy a kietlen mosdöba a hírt, ki ordított be elsőnek,nem lesznek vizsgák, éjszaka
elhurcolták a tanárokat. Később, amikor már fölöltöztek, azt mondogatta
mindenkí, hogy leponyvázott teherautókra rakták őket, a rendőrök úgy rontottak
be hozzájuk. Arendház lent volt a téren, a tanárok ott laktak, az iskolát már a múlt
évben elvették tőlük. Őket idefönt tanították ősz óta, a nehézkes járású igazgató is
mindennap onnan caplatott föl. Közülük éjszaka mindenki itt aludt, ki hozhatta a
rendházból a hírt, ha ott nem maradt senki. Valamelyikük azt mondta, leugrik,
megkérdezi ]ablonkay bácsit, a portást, járt-e valaki reggel a házban odakintről.

Lementek a többiek is utána, a portásfülke zárva volt. Jablonkay bácsi máskor is
kiszaladt valamiért, elmehetett most is. A konyha felől is csönd volt; de hát már
mondták, hogy az apácák sincsenek. Vagant, rnielőtt benyitott a konyhafolyosóra,
előbb azért kopogtatott. Egyre hangosabban, közben többször is beköszönt az
ételkiadó nyílásán, hogy dicsértessék. Dicsértessék, nővérkék. Kinyitotta a
konyhaajtót, bent félrehúzta a nyílás ablakát s kikiabált:

- Testvérkéim, hordják a rántott levest.
Senki nem nevetett. Vagant beleborzongott saját tréfájába s zavartan kijött.
A harmadikosok úgy érezték. ők a legidősebbek, nekik kell gondoskodniuk

mindenről.Legalábbis részletesen megtudniuk, mi történt, s most mi lesz velük.
A negyedikesek néhány nappal érettségi előtt hazautazhattak, az osztályuk üres
volt. Szegények, ücsörögnek otthon a szüleiknél, nem tudják, itt érettségi aligha
lesz. Egyáltalán ki fogja megmondani nekik? A fiú az ajtót nézte, abban bízott,
Vagant mindjárt belép, hogy kiszimatolt valami hírt. Alighanem a többiek is
várták. Vagant nem jött, s a fiú észrevétlenül kiment a folyosóra, úgyiscsak
támaszkodott. A saját osztálya előtt többen ácsorogtak.

Vagant a folyosó túlsó végén levő fürdőből lépett ki. A fiú meghökkent.
- A fürdőben voltál? - kérdezte-az odaérkezőVaganttól. - Sírtál?
Belevörösödött a kérdésébe, Vagant szokásos válaszainak egyikét várta, hogy:

ángyikád. De Vagant megállt, nyíltan a szernét törölgene.
- ]uliánra gondoltam. Én megörülök. - Megfogta a fiú mindkét fülét s teljes

erőből belemarkolt.
A fiú elszégyellte magát, hogy egész idő alatt külön egyik tanárok se jutott

eszébe. Még ]ulián se. Mint a többiek, ment, inkább hallgatott, csak a szeme
ugrált mindig arra, aki épp beszélt. Vagant visszament a terembe, Ő az
ablakmélyedésbe lépett. Önkéntelenül visszahőkölt,pedig az udvaron senkit se
látott.

Odalent az udvar napsütötte volt és üres, a szökőkút hangja hallatszott föl. Afiú
utolsó héten ügyeletes volt az osztályában, neki kellett óra előtt várakoznia a
folyosón. A tanárok közül igazan csakjulian kívánta meg, hogy várják az ajtó előtt,

még ilyenkor évvége tájt is, ha ő jött, az ügyeletesnek jobb volt nem kihajolni az
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ablakon, még másfelé bámészkodni sem. Mindnyájan tudták, juliánra azért
muszáj várni ekkora figyelemmel, hogy fölérve már a lépcsőfordulónál oda
hajíthassa hatalmas karimájú, fekete múvészkalapját az ügyeletes elé; kapja el,
odabent majd helyezze el a fogason. julian a kalapját késő tavaszig viselte, a
tanárok is megszólták ezért az extravaganciájáért. De julian költő volt, nemrég
még könyvei jelentek meg, megbocsátották neki. Az nem volt egészen igaz,
hogy a kalapot ügyetlenül elkapni, pláne leejteni fölért egy rossz felelettel. ju
liánnál mindig ajánlatos volt készülni.

A fiú szeretett nála felelni. A kalapot egyszer késő ősszel nem kapta el az ajtó
előtt. julian késett, ő megfeledkezett a rendről s odalépett az ablakhoz, hogy
lenézzen az udvarra. Vagant előző szünetben nem ért le időben a kúthoz, s valaki
elorozta a pingponglabdáját. Nem kapta vissza. Vagantnak örökös mutatványa
volt, hogy mindig volt nála labda, tízperc végén a labdát rátette a víz sugarára, s a
labda ott táncolt az óra végéig. Ha ugyan ott táncolt s nem pottyant le, ezt sohase
lehetett megtudni, mert Vagant mindíg elsőnekviharzott le, az utána érkezőknek
azt mondta, már levette. Amikor Vagant ezt kitalálta, elég kalamajkát okozott
vele. Odafönt az órán mindenki a pingponglabdára gondolt, egyik-másik tanárt is
elkapta az izgalom, megtiltották Vagantnak a játékot. A tilalom persze elfelejto
dött, később már az sem volt olyan érdekes, rajta marad a labda óra végéig a
vízsugáron vagy sem. Vagant azonban nem unta meg, játszott tovább - ha mást
nem, az újonnan jötteket mindig el tudta kápráZtatni.

Az udvar ködös volt, füst is szorult be, a fiúnak erőltetniekellett a szemét, hogy
meglássa, ott a labda vagy nincs. Valami derengett, mintha a homályból kivillanva
pörgött volna. julian megszólalt a fiú háta mögött, a fekete kalap ott hevert a félig
nyitott ajtó előtt. A többiek már kitódultak, a fiú úgy érezte, ez a szerencséje.
- Büntetésből nem árulom el neked a jó hírt - mondta julian. - Pedig örülnél
neki. - Betolta a fiút maga előtt az ajtón, a kalapot közben valaki fölvette s a
fogasra tette.

Következő.szünetben juliant behívták a tanáriba, meg se tudta várni az óra
végét. A fiú a folyosón ténfergett, Julián a csöngetésre se jött ki. A levelet csak
másnap mutathatta meg a fiúnak, délután, önképzökör előtt. Ugyanúgy sétáltatta
a teraszon, mint egy éve, amikor szinte törölgette a fiú könnymaszatos arcát, a
zsebkendőjét is a kis szerencsétlen kezébe csúsztatta. juliannak lelkifurdalása
volt, mivel odabent az önképzökörben nem állt időben a fiú mellé, aki valóban
jobb verseket olvasott föl, mint amilyeneket ki lehetett belőlenézni, s a két bíráló
közül az egyik kicsit gunyorosan kérdőrevonta, mondja meg, honnan másolta ki.

Vagant, aki akkor egymaga, lelkesen tapsolt, utána háborgott, most kijött a
szemelös, ködös teraszra s odalépett hozzájuk. - Szeper tetszett íratni, tanár úr?
- kérdezte a levélre sandítva.julián, meghökkenésére, kezébe nyomta a levelet.
- Csak a végét olvasd, a többihez semmi közöd. - Vagant udvariasan forgatta,
beleolvasott. - Különben tessék jönni, kezdjük az önképzökört, - A levélnek a
fiú is csak a rá vonatkozó részét olvasta, aztán zavarában emlékezett is rá, nem is,
Vagant hangoskodását este semmiképp se értette. - 'Iudod, mekkora dolog ez?
Hogy rólad így ír? Egy ekkora író és szerkesztő?- harsogta Vagant mindenki füle
hallatára. A fiú röstellte Vagant nagy megnyilvánulásait. Ó a levélben semmi
dicséretet nem talált, csak abba a mondatba kapaszkodott, hogyJulián alkalom-
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mal majd juttasson el az újabb próbálkozásokból a szerkesztönek. Julián télen
ismét válogatott a fiú füzetéből, hetek teltek, egyszer csak annyit mondott,
megjött a levél, a szerkesztö még újabbakat vár.

Afiú szerette volna megnézni a levelet, mi vonatkozik belőle rá, de nem merte
elkérni. Kietlennek érzett mostanában minden próbálkozást, tavaszig titkolta,
amit írt. Csak engedelmességből mutatta megjuliánnak a füzetét, amikor a tanár
azt mondta, ideje, hogy jelentkezzék, most már ő maga írjon, a kiválasztásban
majd segít, egyébként nem gyámkodik tovább fölötte. Május közepéig halogatta a
küldeményt, végül bedobta a porta mellett levő postaládába.

- Ökör vagy, sir - halandzsázott neki Vagant, aki lekísérte. - Majd
fölvilágosítom ügyedben népemet, s akit kell.

julián már a rákövetkező napokban megkérdezte a fiútól, kapott-e levelet. 
Majd mutasd meg - mondta -, nagyon kívánesi vagyok, neked személyesen mit
ír. - Aztán többé nem szólt. Utolsó héten nemcsak késett az órájáról, el se jött.
Másnap, harmadnap se. Mindenkit ingerültté tett az érdeklődés, a tanárok úgy
tettek, mintha valamiért természetszerűlegakadályoztatva lenne. A fiú a német
tanárt kérdezte, nem beteg-e ]ulián. Váratlanul megtoldotta a kérdést azzal,
nincsen-e egyéb baj. - Hallom, szerkesztöségekkel levelezgerünk. Katzenfuss 
mondta válasz helyett a tanár s továbbment. Afiú is, a többi ügyeletes ísjulián órái
előtt könyvvel kiállt az ajtó elé. Lassan kiszivárogtak azok, akik az ablakmélye
désekben szerettek tanulni s zavarta őket a benti zsongás.

A fiú nem vette észre, Vagant mikor jött ki az osztályteremből. Lent az udvarra
nyíló ajtóban megjelent a három közül az egyik férfi. A fiú vissza akart hűzódni az
ablakból, dc látta, a férfi után Vagant szintén kijön az udvarra. Meghökkentette ez
a vakmerőség, ahogyan Vagant szernközt állt a férfival s összefogott két
tenyerében, akárcsak délelőtt, rázni kezdte a pingponglabdát. Beszéltek, aztán
lejöttek a lépcsőn s elindultak a szökőkút felé. Odabent megszólalt a refektórium
ajtaja mellett függő harang hangja.

A fiút hátba vágta valaki a letódulók közül.
- Gyere már, hülye. Bajt akarsz? - A lépcsőfordulóról visszakiáltott

valamelyik: - Hátha kapunk ebédet.
A fiú benézett a harmadikosok hálótermébe, Vagant nyitott szekrénye előtt

tömött bőröndöt talált. Azt hitte, Vagant is ott lesz a hosszú szekrénysor mögött,
ahol beszélgettek, nevetgéltek. - Még fönt maradt a kápolnában - mondta az
egyik ágyon ülő. - Imádkoztunk az atyáért, aki reggel a vonat elé vetette magát.
- Ez a hír délben terjedt, mindenki újból megrémült, a fiú is. Egyszer csak valaki
elordította magát, hagyják ezt, nem hiszi, nem hiszi.

- Tc persze nem voltál fönt - tette hozzá a harmadikos.
- Mondjátok meg neki, nem tudtam tovább várni - kérte válasz helyett a fiú.
Lefelé menet eszébe jutott, hogy ma már postát se osztottak. De hát ez a levél

amúgy sem jön már, s ha jönne, őt nem találja itt. A három férfi azt mondta nekik,
majd mindenkit értesítenek, ősztől mi lesz a sorsuk. Mindnyájan kiérezték, ide
nem jönnek többé. Lent a portásfülke ajtaja nyitva volt. A fiú megborzongott,
legalább jablonkay bácsi került vissza. Belépett az asztalosműhely-szagú kis
szobába,jablonkay bácsi zöld köténye oda volt hányva az ágyra. Afiú arra rezzent,
hogy háta mögött megállt valaki. Megfordult. A férfi némán, íngerüiten jelezte
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neki, hamar menjen ki a kapun. Lent a tér sarkán letette bőröndjét. Nézte a
túloldalon levő rendházat. Szájaösszepréselődött. hátha cédulát íma s bedobná a
ládába, amibe eddig az üzeneteket, ők a tanároknak szánt kéréseiket szokták.
]uliánnak itt kell lennie valahol, nem vihették el.

Mielőtt fölvette csomagját, hirtelen meglátta, Vagant kanyarodik le fekete
ruhában, cipekedve az utcán. A fiú lépésről lépésre sietősre fogta, nem akart
találkozni vele.

CSORBA GYŐZŐ

Lett ideje
Rónay Györgynek, akit ma is gyászolok

Csillagok, titeket se tudtalak.
Véga, Aldebárán, s hány mennyei virág!
- Ne félj, lesz majd idődmegtanulni. hanyatt
fekve, ezt az egész égi botanikát.

( Rónay György: Csillagok)

Pedig sokat tudott: a lélek ezer recéje-ránca
éles-szelídszemének magát készségesen kitárta
S oly biztonsággal mozgott a gyúrt titkok között
mint aki mindegyikkel szövetséget kötött

Tudta a nőt a gyermeket az anyát apát a barátot
a jó- és rosszindulatok gubancaiba is belátott
tudta az örömöt a szenvedést az emberi
gonoszságot (de ezt nem tudta megérteni)

Nagyon sokat tudott: tudta a földi másegyébek
törvényeit és mindenekfölött tudta a szépet
mely annyiféleképpen föltündökölt előtte s annyiszor
mint vers virág zene víz arc ház kép szobor

Sokat tudott sokat nem A csillagokatpéldául sose tudta
Nyugton tekintett mégis idegen otthonukba
Hitte: lesz ideje elég hogyha márfekszik hanyatt
lesz megtanulni ideje őket is a csillagokat -

Ó Véga ó Aldebárán s más csillagok (égi virágok)
most már hanyatt fekszik közelról néz s régóta rátok
most már titeket is nem-ismerősök megtanult
Panasza nincs már csak nekünk hogy végképp odaműlt
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TüSKÉS TIBOR

Rónay György: A párduc és a gödölye

Korábbi regényeinél jóval hosszabb ideig dolgozott Rónay Apárduc ésa gödötyén. Előző
regényeit egy-másfél év alatt tetőaláhozta; ezzel több mint fél évtizedig foglalkozott. Igaz,
erre az időre esik súlyos betegsége, infarktusa. Mégis elgondolkoztató, hogyApárduc ésa
gödölye írása valósággal végigkíséri egész utolsó alkotói korszakát. A mintegy húszíves
könyv utolsó oldalán ezt olvassuk: fl5zárszó - Visegrád - Budapest, 1970-1976."

A könyv korrektúráját még elvégezte, de megjelenését már nem érte meg: a könyv akkor
került az olvasók kezébe, amikor írója utolsó napjait élte. Posztumusz regény lettApárduc
és a gödölye. Megjelenését osztatlan siker és szinte egybehangzó kritikai elismerés
fogadta; fenntartásaikat nagyon óvatosan, Jobbára csak célzásokban, utalásokban és
kérdésekben fogalmazták meg a kritikusok, amibe nyilván belejátszott a fájdalmas pillanat,
a friss gyász míatt érzett tapintat és kegyelet. Ma már nagyobb távlatban, irodalomtörténeti
megközelítésben vizsgálhatjuk a regényt, elfogultság nélkül szólhatunk róla. Megjelenése
után egy évtizeddel jobban látjuk időtállóértékeit és fogyatékosságait, jobban érzékeljük a
megjelenés idejéhez kötött aktualitását és maradandó erkölcsi üzenetét. A kortárs kritika
főként a regény flleleplező"jelleget, információértékét, a téma újszerűségétés bátorságát
dicsérte; a nagyobb perspektíva lehetövé teszi, hogy morális tartalmait és az írói világkép
rnűvészi megjelenítését is behatóan vizsgáljuk.

Első megközelítésben a regény sok tekintetben Rónay korábbi munkáját, az Estigyorsot
juttatja eszünkbe. Mindkét regény jelen idejű cselekménye azonos színhelyen, a Balaton
déli partján játszódik. A nagy tó mellettí nyaralóhelyen él Kerekes Kálmán, és a Balaton
mellett lakik dr. Stoll Aurél is. Mindkét férfi magányos ember, csak teher és nyűg számukra
a nő, aki mellettük él. A nyugalmazott gyógyszerésznek az elcsúfult Julissal kell
megosztania életét; a volt bíróra egy házsártos gondnoknő takarít és főz. Stoll abban is
Kerekesre emlékeztet, hogy bűn terheli lelkét: míndketten egy kiélezett történelmi
helyzetben könnyűnek mutatkoztak, akaratlanul gyilkossá váltak. Kerekest a nyilas
rendőrfőkapitány kényszeríti árulásra, Stoll Aurélt a flszemélyi kultusz" Főnöke zsarolja
meg. A bűntudat üldözési mániáVá hatalmasodik bennük. Az üldözési mánia művészí

ábrázolása, a pszichikai folyamat megjelenítésére használt visszatérő motívum is rokon:
Kerekes minduntalan egy lasszó szorulását érzi a nyaka körül; Stoll Aurélnak azt a szálat
kellene megtalálnia, amellyel egy láthatatlan hurok könyörtelen szorítását tudná föloldani.
A két regényben a szerkezet, az ábrázolás és a feszültségteremtés mödszere is hasonló: az
író a gazdag cselekrnényszövést a modem belsőmonológ lélektani-asszociációs módsze
rével örvözi, a jelen idejű történés elbeszélését minduntalan a múlt idősíkjainak a
flbejátszásával" szakítja meg. A lelkiismeret-furdalás, az önvád terhe alól egyik hősének

sem ad fölmentést Rónay. De míg a Kerekes Kálmán fölött kimondott ítélet miatt a hős

öngyilkosságra kényszerül, dr. Stoll Aurélnak megkegyelmez az író. 5 ez olyan kü
Iönbség a két történet "megoldásában", amely a két regényt gyökeresen mássá teszi,
erőteljesen megkülönbözteti egymástól. A .különbség okára a mű egészének elemzése,
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a műben tükröződő írói világkép vizsgálata ad magyarazatot. Az Esti gyorssal való egy
bevetés inkább csak arra alka1mas, hogy annál határozottabban érzékeljük A párduc és
a gödölye sajátszerúségét, immanens esztétikai és gondolati értékeit.

RónayA párduc ésa gödölyét a hetvenes évek első felében írja, és a regény az ötvenes
évek elejének valós abszurditásait, a törvénysértesek korát, a "személyi kultusz" Magyar
országát eleveníti föl. Az ábrázolt események óta mindössze két évtized telt el, s az író
nem hivatkozik arra, hogy nagyobb rálátás kell a történelemre. Csaknem a jelent, a köz
vetlen mültat írja meg. A megírás kora még sok szállal kapcsolódik ahhoz az időhöz,

amelyet a regény bemutat. Amikor a regény megjelenik, a szernélyí kultusznak nevezett
korszak még amolyan jól-rosszul elhallgatott tabu témának számít. Rónay regénye az
egyik első müvészi híradás az ötvenes évek elejéről, a törvénytelenségekről. amelyet
majd sorozatban követnek a "személyi kultusz" koráról szölö irodalmi alkotások, Gal
góczi Erzsébet, Nádas Péter és mások regényei, s a témának ma már gazdag szépirodal
ma van. Rónay írói bátorságát, vállalkozásának újszerűségét, könyvének úttörő értékét
nem kisebbíti, ha tudjuk, hogy a .személyí kultusz" kialakulásának magyarázatát, a visz
szaélések okait ma már A párduc és a gödölyénél összetettebben és árnyaltabban
ábrázolja az irodalom.

Dr. Stoll Aurél az ötvenes évek elején egy gyilkosság bűnrészesévé válik.A szigoráról és
keménységéről ismert bírót egy éjszaka lefüggönyözött autón magához hívatja budai
villájába a Főnök - a figurában nem nehéz fölismerni az ország akkori főnökének, Rákosi
Mátyásnak az alakját -, és arra bírja, hogy mondja ki, olvassa túl az előre megírt halálos
ítéletet egy vidéki város városházának udvarán egy gyújtogatással vádolt, ártatlan ember
fölött. A bíró végrehajtja a megbízatást, annak ellenére, hogy nem ért egyet a b.-i halálos
ítélettel, és ezt az akasztás után a városháza egyik szobájában egy hivatalnoknak a
tudomására is hozza. Miért vállalja Stoll mégis a megbízatást? Miért hirdeti ki az előre

megfogalmazott halálos ítéletet, amelyet alapjában véve nem helyesel? Hogyan kerülhe
tett sor a törvénysértésrej Hogyan válhatott egy hajdan független és pedáns jogász az
erőszak és a visszaélés, a bűn és a gyilkosság eszközévé?

A magyarázat egyik rétege a korban, a történeti eseményekben rejlik - sejteti az író.
"Csak a tények világos ismeretében lehet elkerülni a múlt hibáinak megismétlődését.Ez
egyébként ma már közhely" - adja egyik hősének ajkára a mondatot. Rónay a tör
ténelemkönyvekben előadott megállapításokat a ténybeli, egyedi vaíösaggaí szembesíti,
emberi sorsokban ábrázolja. Meggyözöen mutatja be a Főnök személyét, tárgyi és em
beri környezetet; képet kapunk az állambiztonsági szervezet működéséröl, az éjszaka
járó, némán suhanó, lefüggönyözött, fekete autökröl, a titkos lehallgatókésZülékek
használatáról, a megfélemlített emberek megzsarolásáról, arról, hogyan kell a nyilvános
akasztással "példát statuální". Az író föltárja a .személyí kultusz", a zsarnokság kelet
kezésének mozgatórugóit, személyes és társadalmi pszichológiáját. A zsaroló mödszere.
mindent tud áldozatáról, az életrajz elhallgatott adatait is. De eltorzul a hatalom, ha
alapjává a megfélemlítést teszi. "Félt, mert megfélemlítették, és megfélemedett, mert
megfélemlített, és így tovább, körbe-körbe" - olvassuk a regény hőséről. Más kérdés,
hogy a .személyí kultusz" kialakulásának okai alapvetően az emberi gyengeségben kere
sendők-e? ,,Ahhoz, hogy egy potenciális zsarnok reális zsarnokká fejlődjék, a társada
lomnak is alá kell játszania" - olvassuk a regényben, és ez igaznak is látszik.

Stoll rossz választásában benne van több évtized magyar történelme. Rónay nem
elégszik meg a gyilkosság közvetlen időbeli környezetének a bemutatásával. A regény
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társadalomrajzát és kronológiáját kitágítja a közelebbi és a távolabbi múltba. Megérezteti
azt az időt is, amikor a Főnök helyzete meginog, és kicsúszik kezéből a hatalom irányitása;
s az 1956-os őszi, fővárosi eseményekről is zsúfolt, fílrnszerű képet kapunk. Továbbá a
korábbi események, a b.-i akasztast megelőzőmúlt is szerepet kap a regényben: StollAurél
feddhetetlenségének és pártatlanságának kétértelműsége már a háboru előtt, bíróí
pályájának kezdetén, a pusztaréti pajtatűz tárgyalása idején megmutatkozik; majd 1944
ben mód nyílik számára, hogy hajdani osztálytársán segítsen, de a tőle közbenjárást kérő
Kende Pált, aki zsidó felesége és kislánya megmentéséért fordul hozzá, elutasítja; a "nagy
összeesküvesi pör" (gyaníthatóan a Rajk-perről van szö) egyik mellékszá1aként szereplő
Tordas-ügyben pedig már megfélemlített bíróként viselkedik. Ezáltal a regény csaknem
félszázad magyar valóságát mutatja be; igaz, vázlatosan, de a történelmi múlt szempont-
jából a kulcsfontosságú mozzanatok megidézésével. .

A történetet végig a bíró szemszögéböl ábrázolja az író. Az ötvenéves Stoll Aurélt
halatoni magányában q,'}' fiatal, törtérrészi ambícióval megáldott újságíró, Moldi Péter
keresi föl, hogy kifaggassa a h.-i akasztás ügyéről. Az agglegény bíró eleinte elzárkózik a
fiatalember kérése elől, később megérinti a "tisztázás" esélye, és maga segít a történész
újságírónak az események fölfejtésében. Stoll Aurélrákényszerül az önvizsgálatra, és ez a
szembenézés meghatározza a regény szerkezetét. Az idő két síkján zajlanak az események:
1967 késő öszén, október végén kopogtat he először a bíróhoz a pesti fiatalember, és
mintegy tíz nap múlva látogatja meg utoljára. Az emlékezés jelen idejéhe ékelődneka múlt
történései: a negyedszázaddal korábbi b.-i akasztás körüli események és a még régebhi
rnült, 1944 őszének és a háború előtti éveknek az emlékképei. A szerkezet világosan
tagolt; csaknem fejezetenként változik a színhely és az idő, a fölidézett múlt és a jelen. A
vágások kemények, határozottak, mesteriek. Már a regény kezdete két erőteljes leütés. Az
első fejezet a kihalt, vihar szaggatta Balaton-parti fürdőhelyetmutatja be. ,,Amölö töveben
egy férfi állt. Összehúzott szernmel nézte a hullámokat. Föltarajosodtak, nekizúdultak a
partnak, visszacsapódtak a kövekről, de a hátratorIódott, habos vizet máris elöregörgette
egy következő hullám ..." A híró, karján a bevásárIóhálóvalbelép a kihalt telep boltjába,
hogy m~gvegye napi kékfrankos-adagját. Az üvegek között szembetalálkozik tükörheli
arcmásával: "Valósággal mellbe vágta a látvány: ez a hullafej ... Abban a pillanatban, amikor
ráeszmélt, hogy mindez csak a neonvilágítás játéka, eszébe jutott a b.-i városháza udva
rán az akasztott ember." Ez a fejezet utolsó mondata. És a második fejezet így kezdődik:

,,- Tessék, lehet jönni agnoszkáini - mondta valaki. Talán a titkár, aki a tárgyaláson a
jegyzőkönyvet vezette?" És ezzel a mondattal az író azonnal a fölidézett múltba, az em
lékek, az önvizsgálat rétegéhe helyezi az olvasót.

Az önvizsgálat módot ad, hogy ne csak a történelmi hátteret ismerjük meg, hanem
kibontakozzék előttünk egy ember jelleme is. Ugyanis a regényalapkérdésére - hogyan
válhatott egy feddhetetlen hín> az önkény eszközévé? - a magyarázat nemcsak a
történelemben, hanem Stoll Aurél jellemében is keresendő. Rónay nagyszeru pszicholó
giai érzékkel formálja meg a híró alakját.

Stoll Aurél összetett és fejlődő jellem: nemcsak gyávaés bűnös, hanem kiszolgáltatott és
gyarló ernber is. Az író széles és sokszínű jellemrajzot ad róla. Bemutatja gondolatait,
környezetér, testi megjelenését, betegségét. Megismerjük múltját, szüleíhez fűződő

kapcsolatát. Árván nőtt föl: idegbeteg anyja megölte magát, apja rideg szabályokat, szeretet
nélküli elveket plántált belé, Internátusban nevelkedett, a jezsuitáknál tanult. Már a
gimnáziumban Párducnak nevezték társai. Diákkori emléke: társaival kiránduláson vettek
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részt, futballoztak, az ellenfél kapuját a gyámoltalan Kende Pepi védte. A szeplős, nyápic
Kende Pál gyönge tanuló volt, társai Gödölyének csúfolták. játék közben Stoll Aurélnál
volt a labda, s a mezön heverő tehéntrágyában megforgatotl labdát Kende Pepi arcába
rúgta .. , Később becsvágyó, kemény és rettegett bíró hírében állt. Apusztaréti pajtatűz
ügyének tárgyalásakor szembefordult a főszolgabíróval, de azt nem tudta megakadályozni,
hogy a vádlottat, Szarka Mátét négy hét múlva büntetőszázadba sorozzák. A háború alatt
hadbíró. 1944-ben a tőle segítséget kérő Kende Pált valósággal kidobja hivatalából. A
pártba nem lépett be. A nagy összeesküvés után Tardos Áron ügyét őrá szignálják, s a
vádlottat tizenkét évre ítéli ... Ab.-i ügyben a halálos ítéletet készen kapja kézbe. Nem ért
egyet az ítélettel, de kihirdeti, végrehajtatja. Nem fanatikus, nem gonosz. Bűne a
gyöngeség, a gyávaság. Már a cselekvés pillanatában tudja, hogy nem jót tesz, mégis
megteszi. A b-í akasztás után gyanú ébred benne: azért szemelte ki a Főnök a föladatra,
mert Kende Pepi följelentette. Óhátra utazik, ahol Kende Pál forgalmistaként dolgozik.
Közbenmegszáll K.-ban, ahol tanúja annak az utómulatságnak, amelyet az Elnök (vagy a
Főnök) kedvére a protokoll vadászat után rendeznek a száIlodában. A bíró és Kende Pál
óháti találkozása a regény egyik csúcspontja, legmegrázóbb jelenete. Stollnak rá kell
döbbenníe, hogy nem Kende jelentette föl. Ellenkezőleg: Kende elvesztette feleségét és
kislányát, de sorsával megbékélve, magányosan, a Biblia tanításával vigasztalódva éli
napjait. A bíró 1956 őszén háromheti pihenésre á hegyekbe utazik. Amikor visszatér, a
fővárosi események kellős közepébe csöppen. Fél a felelősségre vonástól, infarktust kap,
kórházba kerül. Fölgyógyulása után az új hatalom már nem engedi visszatérni a bíröi
székbe, a lehető leghumánusabb mödon "kivonják a forgalomból": nyugdíjazzák, és
hátralevő életére egy Balaton-parti villában helyezik el. Itt látogatja meg negyedévenként
Szűcs, a biztonsági szolgálat embere, és Itt keresi föl Moldi Péter, a fiatal újságíró, hogy a
b.-i ügy történetét kibogozza. Anyugdíjas bíróban fölébred a tisztázás reménye. Találkozni
akar "ártatlanságának" egyetlen kikerdezhető tanújával, azzal a férfival, akinek a b.-i
akasztás előtt kijelentette, hogy alapjában véve nem ért egyet az ítélettel. Fölkeresi a
szociális otthont, ahol Bonta Bélát sejti. Bonta Bélát azonban már csak a temetőben találja
meg. Moldi Péter meghozza a hírt, hogy Kende Pál is három éve halott, és elhozza neki
Kende Pál ajándékát, a Bibliát, amely magától nyílik ki lzaiás jövendölésénél. "Együtt lakik
akkor a farkas a báránnyal, / s a párduc együtt tanyázik a gödölyével ... "

A történelmi háttér bemutatása és a főhős árnyalt lélektani elemzése mellett a
regénynek van egy harmadik rétege is, az erkölcsi szféra. Azzal, hogy az író a Biblia sorait
választja könyve mottójául, és abból emeli ki a regény címét, maga jelzi, hogy ezt a réteget
tartja könyve legfontosabb üzenetének. Rónay nem kerüli meg a társadalomrajzot, nem
hárítja el a pszichológiai rejtély elemzését, legmélyebben azonban a morális kérdések
vizsgálata foglalkoztatja. A hivatkozás, amely annyi helyzethen fölvetődik: "parancsra
tettem", "utasításra cselekedtem" - fölment-e a felelősségre vonás és a lelkiismeretfur
dalás alól? Van-e megbocsátás? Lehet-e vezekelni, megtisztulni az elkövetett bűnök után?
Jó és rossz, bűn és erény milyen kapcsolatban, föltételrendszerben van egymással;
miképpen kell érteni a bibliai sorokat: a farkas együtt lakik a báránnyal, a párduc együtt
tanyázik a gödölyével? Elsősorban ezek a kérdések foglalkoztatják Rónayt. "Ez a regény a
bűnösség tudatosulásának története" - mondta Sótér István. "Félelem, bűntudat,

reménység" - ezt a három szót írta kritikája fölé SzávaiJános, amikor cikke az Élet és
Irodalom-ban először megjelent.
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A regényben fölvetett kérdésekre Rónay a keresztény világkép alapján ad választ. Az
emberi, az egyéni felelősséget hangsúlyozza: a "parancsra tettem"-féle magyarázat
politikai védekezésnek fölfogható, de nem ekg indok a morális ítélkezés számára; az
"utasításra cselekedtem-féle érvelést az utókor talán elhiszi, de a személyes felelősség

alól az idő, a feledés nem ment föl. A lelkiismeret szavát csak ideig-óráig lehet elaltatni.
"Egy ártatlan ember haláláért egy bíró akkor is felelős, ha utasításra akasztatja föl" 
mondja Kátay, az új törvényszéki elnök, a regény egyik rokonszenves figurája. Sarra is fény
derül, hogy a Tardos-ügyben is és a b.-i halálos ítélet kimondásában is StoUAurél előtt két
bíró megtagadta az utasítás végrehajtását. A föloldást csak a bűn tudatosodása és a
jócselekedet, a segírés hozza meg. Rónay hisz abban, hogy az ember megmenthető, a
félelem legyőzhető.Abűntudat föltisztulása sosem túl késő, az ember megváltható. Az író
a regény végén hősét eljuttatja a megbékélésig, a reményig, a megbocsátásig. És ez az az
alapvető különbség, ami a regényt az Esti gyorstól elválasztja. Ha az Esti gyors a bűn és a
bűnhődés regénye, akkor A párduc ésa gödölye a bűn és a megbocsátás regénye. Eljön az
idő, amikor a bíró rádöbben tettének súlyára, segítséget kér a fiatal újságírótól, törleszteni
akarja adósságát Kendével: .szeretnék bocsánatot kérni tőle" - mondja. Ezek a
nyugalmazott bíró utolsó szavai: ,,Amígvárunk, élünk" Rónay tudja, hogy a megértés nem
fölmentés, a megbocsátás nem szerecsenmosdatás. (Szójátékkal élve: az író nem bíró; a
bíró ítél, az író megért.) Nem a bűnöst, a bűnt veti meg. Nem a bűnt, a bűnöst érti meg. És
a fölmentést nem mástól kell várni: nincs föloldozás az alól, "amire neked kell megtalálnod
a föloldozást".

Rónay a jelenségek összefüggésébe, rendszerébe a kegyelem működését is beleiktatja. a
bűn átvállalható, a másokért vállalt vezeklésnek értéke van. A regény két kulcsjelenete:
Stoll és Kende kétszeri találkozása. A két jelenet pontos megfelelőjeegymásnak. Először
- 1944-ben - Kende keresi föl segítségért a bírót, de Stoll a segítséget nem adja meg.
Másodszor - a b.-i tárgyalás után - Stoll keresi meg Kendét. Nemcsak az mutatkozik meg
ebben a másodszori találkozásban, hogy a gyönge az igazán erős, és a fölényesnek látszó
valójában gyönge, hanem az is, hogy amíg a bírót a gyűlölet tölti el ("Nem bocsátok! 
ordította a bíró. - Soha, érted? Soha!"), addig Kende a segítést, a másik emberért vállalt
áldozatot ajánlja föl (,,- Akkor mondd, mit tehetnék érted, Aurél?"). A regény végső

kicsengése azt érezteti meg, hogy Stoll megtérese valójában Kende áldozatvállalásának az
eredménye.

A párduc ésa gödölye nem hibátlan mű, de a hetvenes évek magyar irodalmának egyik
jelentős és művészi módon megírt regénye. Az erkölcsi problémák iránti érzékenysége
erőteljesebb,mint a történelmi és társadalmi háttér megrajzolása. A főhős pszichológiai
rajza hitelesebb, mint a mellékalakok jellemzése: a tételesség. a parabolisztikus igény
következetes alkalmazása meghatározza a jellemek rendszerét, egymáshoz való viszonyát.
(Moldi Péter jelentősége kimerül a katalizaror-szerepben. Szűcs az új rend, a hivatalos
hatalom humánus magatartását hivatott illusztrálni. Amikor az ÚJságíróÓháton Kende Pált
keresi, két ellentétes magatartású pappal találkozik.) Az idő két síkja, a jelen idejű

cselekmény elbeszélése és a belső emlékezés mesterien kapcsolódik egymáshoz: a
szerkesztés Rónay egyik legpregnánsabb írói erénye. A regénynek nemcsak tárgya q,>y
gyilkosság, egy konstrukciós pör körülményeinek a kibogozása, hanem mödszere is
emlékeztet az ügyészi-bírói munkára: először megismerjük a tényt és a "tettest", majd
lassan kikerekedik a történet, fokozatosan kirajzolódnak az előzmények és a következ
mények. Akár egy bírósági tárgyaláson: bizonyítékok, írásbeli följegyzések, dokurncn-
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tum ok, levelek, a szemtanúk vallomásai kerülnek elő. A feszültség egyre fokozódik,
majd a megoldás meghozza a konfliktus föloldását. A logikus cselekménymenetet csak
néhány véletlen találkozás bontja meg (például Stoll Aurél ismételt találkozásai 1956
őszének zűrzavarábanSzarka Mátéval): ezek is a tételesség következményei.

A párduc és a gödölye Rónay kimunkált ábrázolásművészetéhez kapcsolódik, a
humanista realizmus módszerét követi. Nem a szép stílus, nem a nyelvi újítás, nem a
meghökkentő szerkesztés foglalkoztatja. Az a fontos számára, hogy a történet a valóság
benyomását keltse. Regényíróként annak megvalósítására törekszik, amit kritikusként
másoktól számon kér: ,,Azlegyen igaz, amit elmond." És úgy mondja el, olyan egyszeruen,
korrektül és pontosan, hogy a történet az igazság, a "teljes és hű valóság" hitelével hasson.
Amikor A párduc és a gödölye megjelent, már érvényesültek irodalmunkban azok a
törekvések, amelyek a próza megújítását szolgálták. Rónay rokonszenvvel fogadta ezeket
az eredményeket, de maga nem akart bőréből kibújni, idegenkedett mindenféle neofita
buzgalomtól. Prózaírói igénye nemzedékének prózaeszménye maradt, mindenekelőtt

Jékely Zoltán, Ottlik Géza, Thurzó Gábor, Vas István szépprözai műveihezkapcsolódott.
Amit nemzedéke .Jegeuröpaíbb jelensége", Ottlik Géza első kötetéről, a Hajnali
báztetőkrőlmond, az ő prózaírói rnűvészetére is érvényes: "Ezekben a fokról fokra jobb
elbeszélésekben nemcsak a művészí érés és tisztulás folyamata fogja meg az olvasót,
nemcsak az előadás fölényes biztossága meg a látszólag laza, kötetlen modor mögött a
szigorúan tudatos művészi fegyelem és takarékosság, hanem bizonyos müvészi-emberi
erkölcs is; indulatos (de sosem prédikáló) humanizmus, és felelősség - emberért és
művészetért." Itt "a teremtésnek és a megteremtett világnak a feszültsége belül van, nem
-dekoratív-, hanem -egzísztencíalís-. Nem illusztrál, hanem értelmez. Illetve nem is
értelmez, hanem -előállít- - egy valóságot, abban a maximális feszültségi és telítenségi
állapotban, amelyben egyedi voltában és egyedi voltán túl maga a valóság lesz az
Egzisztencia ténye és foglalata."

Nemcsak a véletlen, Rónay György halála tette a regényt az életmű zárókövévé; az író
egy egész emberi és művészi pálya végső summázarat belefogalmazta müvébe,

Következő számunkból

Mária évében: Gyulay Endre, Fila Béla, Rózsa Huba,Jókai Anna, Kada Lajos, Barna
Gábor, Berda József, Gyökössy Endre írásai

Versek Szűz Máriáról
Rónay László és Szegedy-Maszák Mihály Márai Sándorról
Beszélgetés Határ Győzővel
Csányi László: Rigoletto-parafrázis
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FERENCZI lÁSZLÓ

A kritikus Rónay György

Rónay György 1969-ben a]egyzetlapok kötetét ( e címen az elsőt, a második 1975-ben
jelent meg) "La Bruyere szellemének" ajánlotta.

La Bruyere-röl írta Sainte-Beuve: "... két évszázadra néz tekintete ... lezárja az egyiket,
és elkezdi, bevezeti a másikat. .. megelőzi Montesquieu-t, előre jelzi és megjósolja a
Perzsa leveleket . . . "

Sainte-Beuve Rónay kedves kritikusa és egyik példaképe volt. Örömmel idézi sorait.
"Egyemberrel többet megismerni, és jól megismerni, kivált, ha az illető jelentős és híres

egyéniség: ez nagy dolog és egyáltalán nem megvetendő."

De félreértenénk Rónayt (és Sainte-Beuve-öt), ha azt hinnők, hogy csak a híres
egyéniségeket akarták megismerni. Mindketten szenvedélyesen érdeklődtek a mínden
kori új írók iránt. Rónay György hihetetlen energiával, tapintatos, megtisztelő és kolle
giális figyelemmel kísérte a nála fiatalabbak első kísérleteit, azokét, akik életkoruk sze
rint leányai és fiai lehettek volna. És ezek tudták róla, hogy Pilinszky János és Nemes
Nagy Ágnes egyik első kritikusa volt.

Rónay kritikusi ars poeticáját többször is megfogalmazta. Nem esztétikai receptgyűj

teményt adott (irtózott a szabályoktól, előírásoktól), hanem etikai nézeteit mondta el:
"És a kritikus -legrnélyebb kötelessége-r Alighanem az, hogy a fölfedezett újban tőle

telhetőleg ő is igyekezzék fölfedezni ( és másokkal is fölfedeztetni) az újat."
Több évszázadra nézett La Bruyere kései hívének tekintete. A közelmúlt és a tavolanm

múlt irodalmát is élő irodalomként élte át, és mint élőt közvetítette. Fordítóként,
kritikusként, irodalomtörténészként. És mindenekelőtt költőként. Egyszer, franciák
számára, egyetlen mondatban kellett jellemeznem költészetét. ,,Aszürrealízmus értékeit
is ismerő klasszicizmus." Ezért közvetíthétte hitelesen az újat, akár Ronsard-t szólaltatta
meg, akár Valéryt, akár Claudelt vagy Aragont.

Nem feltétlenül érezte rokonának mindazokat, akiket tolmácsolt. De feltétlenül becsülte
őket. André Chéníer-töl például idegenkedett. De szakmai tisztessége és igényessége, a
munka tisztelete az idegenkedésnél erősebbnek bizonyult. Rónay, a filológus és a költő,

megsokszorozta figyelmét, és világviszonylatban az egyiklegfontosabb Chéníer-elemzést írta.
Rónay Györgyhöz. persze, jobban illik a kevésbé kategorikus és a sokkal személyesebb
fogalmazás. Egyik munkám kedvéért végigolvastam a nemzetközi Chénier-szakirodalom
csaknem minden termékét. A kitűnő angol költő és fordító, Francis Seme sok száz oldalas
monográfiáját nem számítva Rónay rövid esszéjéból tanultam a legtöbbet. Pedig megbecsü
lendő mértéktartásból a felvilágosodás problémáját nem is érintette. De mennyi míndenröl
írt! Chénier sajátos klasszicizmusáról, az antikvitáshoz való viszonyáról, a verseit felépítő

mozaik-technikáról. Rónay érzékelteti, hogy Chénier mennyioen készítette elő a romantikát,
és hogy képei hol térnek vissza Sehillernél és Victor Hugo-nál. Az esszé minden sorában
érezhető a szakma szeretete, a mesterség tisztelete. Rónayt izgatja a feladat - és megoldja
feladatát. Idegenkedett Chénier-től?A munkátél, feladattól, kutatástól sohasem idegenkedett,
és ezért sikerült lényeges dolgokat mondania a 18. századi francia költőröl.
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,,A kritikus legszebb erényei közé tartozik viszont, ha beismeri tévedését, és ha nem
tartja magát csalhatatlannak.

Bízzék föltétlenül az ízlésében. de sose higgye magát tévedhetetlennek.
Merjen kételkedni saját magában is.
És ne mindig rnegföllebbezheterlenül fogalmazzon. szeresse ezt a szót is: talán."
Rónay legfontosabb tanítása talán ez: .rnerjen kételkedni saját magában is". Ezért

sikerült remekbe Chénier-csszéje is.
Ha valaki, úgy én nem vagyok illetékes arra, hogy megítéljern, mennyire volt Rónay

tévedhetetlen. Tizenöt éves korom óta, 1952 óta vagyok az olvasója. Kamaszkoromban
több tucat költöt, főként magyart és franciát, az ő kedvéért olvastam el. De neki
köszönhetern Novalist. Hölderlint, sőt Michelangelót is. Ma is újra meg újra olvasom
írásait. Ma is mcstereim egyikének tartom. Soha nem bántam meg, ha miatta kezembe
vettem egy könyvet, ha ösztönzésére heteket töltöttem egy-egy költő társaságában. A
félreértések elkerülése végett: Rónayt személyesen csak egyetemi tanulmányaim befeje
zése utan ismertem meg. Személyes élményt közlő írásai n keresztül hatott a kamaszra,
aki voltam. Ma is úgy érzem, hogy akit ő értéknek tartott Clément Marot-tól Paul Chau
lot-ig, és Ráday Gedeontól Berda Józsefig, azt értéknek lehet tartani.

Hogy én másként "hallom" Sceve-t és Faludit. Claudélt és Valéryt (hogy csupán olyan
költőket említsek, akiket tőle tanultam tisztelni) - az természetes. És nem azért
természetes, rnert ö katolikus volt és hívő, és én egyik sem vagyok. És nem azért
természetes, mert éppen egy generációval idosebb nálam (anyámmal szülctett egy
évben). A másként ..hall.ís'vnak sokkal egyszerűbb oka van. Én Rónay György olvasója
voltam - és ö nem volt Rónay György olvasó]a. Tizenöt évesen olvastam először

Rimbaud-fordításait, és az azok cll' írt legendaromboló tanulmányát. A kamasz Rimbaud
fogadtatasa korántsem volt olyan egyértelmű és lárvanyosan mcséhe illő, ahogy az
irodalomtörténetek elbeszélték, Rónay az értetlenségről és a hallgatásról is beszámolt. A
majdnem nundenben és majdnem rnindcnkibcn kételkedő kamasz az előszó után úgy
érezte, hogy ebben az emberben, mármint Rónayban. bízni lehet, mert nem akar
becsapni, nem akar félrcvezctní. és főként nem akar csalhatatlannak látszani. És valami,
ami még tontosabb. szcrcrné, ha megszcrctném Rimbaud-t, dc nem az Ó, hanem a magam
kedvére. Rönay rajzolt l'gyfajt;'. képet Rimbaud-ról, és arra ösztönzött. hogya magam
Rimbaud-jár tovább rajzoljam.

Ma már tudom, hogy a kamasz, aki voltam, nem tévedett. Rónay egyik királyi
tulajdonsága - elözékcnységc. Hatalmas anyagismererét nundig határoznttan adta cló,
véleménvét nundig egyértelműenfogalmazta meg (akkor is, ha éppen kételyeiról szólt ).
de véleményét, felfogasat. ítéletl't sohasem akarta az olvasóra ráerőszakolni. Ajándékot
adott. l'S valami rejtelmcs módon arra ösztönzött (mint mindazok, akiket mcstercimmé

választott.un ), hogy a magam változó tudása, hite, szükségletl' szerint használjam azt.
Rónay ajándéka, hogy masként hallom, hogy másként hallhatom SCl'YC-t és Faludit.
Claudeit és Valéryt, mint ö.

Érdemes lenne, szükséges lenne egyetlen (valöszműlcg több kötetrt' rúgó) könyvbe
összegyűjteni Rónay György francia vonatkozású dolgozatait. Nem .míndent tudó"
irodalomtörténet lenne. hogy André Malraux gunyoros jelzőjet használjam, hanem
"szeretetter megírt tanulmányok, esszék. kritikák, jegyzetek gyűjteménye lenne, A
"szeretettl'l" jelző szintén Malraux-é. Posztumusz könyvében használja öket, amikor
visszaemlékszik a Nouvelle Revue Francaisc egyik fontos vállalkozására. Annyi holtnak
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ítélt adathalmaz után szeretettel megírt esszék sorozatával kívánták a francia irodalom
"élő" történetét bemutatni.

Rónay könyve a 16. század elején, Clément Marot-val kezdödne, és a szürrealizmuson
túlhaladó költőkkel,Jean Follainnel és Paul Chaulot-val fejeződne be. Az egyik írás száz
oldal terjedelmű lenne, a másik legfeljebb száz sor. Az egyik egy korszak történetét
mutatná be, például a klasszicizmusét (európai összefüggéseiben ), a másik egy író életét,
Malherbe-ét vagy Rimbaud-ét mondaná el, a harmadik Éluard pályaképét elemezné, a
negyedik éppen Élnard-ról adna egy pillanatképet, az ötödik Boi1eau egyik kommentár
jának kommentárja lenne. Az írások különbözö terjedelme, eltérő hangneme, előre- és
hátrautalásai, látszólagos ismétlései, vélt vagy tényleges ellentmondásai csak fokoznák a
mű izgaimát. Ismétlem, nem mindent tudó irodalomtörténet lenne. És nem is kézi
könyv, bár egyes részleteiben annak is felhasználható lenne. Hanem egy lenyűgöző,

csaknem fél évszázadon keresztül készült, monumentális olvasónapló, sokrétű, állandó
mozgásban lévő esszé. Egy fáradhatatlanul tanuló elme időnkénti fáradtságait is meg
örökítő beszámolója önmagáról és a világróL Nincs egyetlen üdvözítő kritika, hangsúlyoz
ta Rónay György. Ez sem lenne az. De a felszabadító, játékosan tanító, tárgy- és önisme
retre egyaránt oktató könyvek egyike lenne. Rónay György francia .Irodalomtörténete"
olyan batyu, amellyel biztonsággal lehet nekivágni a francia, a magyar és a világirodalom
nak. Még a hiányai is tanulságosak lennének. Mint például a felvilágosodás. Vagy száza
dunk költői közül: Spire, Salmon, Saint-John Perse. A teljesség helyett - tékozló bőséget

kapnánk a mértéktartásban.
Egyilyen könyvre azért is szükség lenne, mert Rónay francia vonatkozásü írásainak java

ma már hozzáférhetetlen kiadványokban rejtőzik. (A 20. századi francia költészetet
bemutató két antológiája vagy a Rimbaud-könyv könyvritkaság. ) Magyar tárgyú írásai
( Balassitól Adyig, a Nagy nemzedék, Kutatás közben stb.) sokkal könnyebben megkö
zelíthetők, Nem hiszem, hogy Rónay francia témájú esszél "jobbak" lennének, mint a
magyar témájúak. De a dolog természeténél fogva "fontosabbak". Mert miközben
műalkotások (és erről sem szabad megfeledkezni), tankönyveket helyettesítenek. A
francia kultúrának e században több kitűnő -nagykövete- volt Magyarországon, Ambrus
tól, Laczkó Gézától elkezdve. Kinek-kinek szíve joga, hogy kiválassza az elsőt az egyen
lők közt. Elfogultan és elfogódottan én Rónay Györgyre szavazok.

És közben arra gondolok, hogy nagyon szerette a német romantikusokat. Goethéről

mégsem mondott le a kedvükért. Nem elhanyagolható érdeme. Csak már. annyira
megszoktuk, hogy nem vesszük észre, hogy ez mennyire nem "hétköznapi" érdem.

1981-ben, egy francia irodalomtörténeti társaság kongresszusán, Versailles-ban, Rónay
Györgyre hivatkoztam. Meg kellett magyaráznom a "nevet". A Vigilia círnű katolikus
folyóirat szerkesztőjevolt. Bólintottak. Paul ClaudeIt fordította. Természetesnek találták.
Azt is, hogy Pierre-Jean jouve-ot, Most már egyre-másra soroltam a neveket, ahogy a
polgármesteri hivatal előadótermében eszembe jutottak, költöké és prözaíröké vegyesen.
Paul Valéry, Apollinaire, Aragon, Éluard, Follain fordítója. A szemekben hitetlenség és
fokozódó érdeklődés. Malraux, Sartre, Camus. Teljesen valószínűtlen. Franz Kafka.

Versailles-ban értettem meg, hogy a Vigilia szerkesztőjénak érdeklődése mennyire nem
hétköznapi volt. De ott értettem meg Rónay György nagyságának egyik ismérvét is: a nem
hétköznapit hétköznapivá tudta változtani.
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TÖRÖKJÓZSEF

"Szemem már a Golgotára szegezödjék egyedül"

A Stabat Mater költője sok-sok előtte járt nemzedék vágyát összegezte ebben a
mondatban. A híres szekvencia minden sora, minden gondolata az Anya fájdalmait
ünnepli, mégis a Fiú fájdalmára, halálára figyel igazán. A kereszt misztériumának
ünneplésekor a különbözö korok emberei más és más összetevökre voltak érzékenyeb
bek, és ez természetes. Annál elgondolkoztatöbb azonban, hogy ma az egyházban is egyre
többen értetlenül állnak a kereszt misztériuma és ténye elótt. Félő, hogy sokakkal nem
sikerült megértetni a lényeget: az Ország üzenete, az örömhír az üdvtörténet rendjében
először a Megfeszített üzenete, és csak azután a Föltámadotté.

Aszent háromnap. a "triduum sacrum" egysége nem szenved csorbát, ha annak minden
mozzanata külön is hangsúlyt kap. Ezért egy ma még helyenként meglévő szokas, a szent
sír előtörténetének vizsgálata nem a múlt romantikus visszaáhítása XIX. századi elődeink

mintájára. hanem manapság használatos kifejezéssel élve: hajszálgyökercink keresése.
A kereszténység első századaiban nagypénteknek nem volt saját liturgiája. Semmi jel

nem utal arra, miként ünnepelhették a Megváltó kereszthalálát az ókori Rómában.
Etherea, aki az Ibér félszigetrőlaz V. század végén Jeruzsálembe zarándokolt, naplójában
részletesen rögzítette, hogy a "prófétáit elvetö" Szerit Városban tniként élték át újra a
szenvedés-halál-feltámadás emlékezetét. S rnerr hittestvéreinek párját ritkító aprólé
kossággal leírta az istentiszteletek bonyolult rendjét, joggal feltételezhető, hogy a nyu
gati egyházak liturgiája ehhez képest ígen szegényes volt.

A kereszt előtti hódolat rítusa a VI- VII. század folyamán érkezett Rómába. A liturgia
ünnepélyesebb lett, és magával hozta, hogy a hívek ezen a napon is áldozzanak. A
nagycsütörtök este átváltoztatott és a nagypénteki áldozásból megmaradt Eukarisztiát
éppen Krisztus kereszthalálának történelmi napján nem lehetett az oltáron hagyni,
legalábbis délután három óra után. Gyakorlati indíték volt az Eukarisztia elteteléhez az
oltárnak borral kevert vízzel történt rituális lemosása nagypéntek délután, ami később

átkerült nagycsütörtök estére. Rómában a cibórium őse, a .capsa" szolgált az Eukarisztia
őrzésére.

A VIII. század végén, amikor Nagy Károly, illetve munkatársa, Alkuin a Róma-városi
liturgia elterjesztésén szorgoskodott, a nagypénteki áldozás egyetemes szokás lett a
Karoling-birodalom egyházaiban. A források tanúsága szerínt a lotaringiai és a germán
egyházak a megmaradt Eukarisztia eltéreléhez szimbolikus értelmű rítust, egyfajta
.sírbarérelt" társítottak.

Szerit Ulrikot, Augsburg püspökét a magyar történelemből ismerjük, mert városa talait a
magyarok támadása előtt az ő irányításával erősítették meg. Ö buzdította ellenállásra a vad
eleinktől megrettent népet, ő irányította a védekező csapatok szétosztását, s rnindezt
főpapi díszben, lóhátról tette, amint kortársai följegyezték. Életrajzának liturgiatörténeti
vonatkozásai viszont kevésbé ismertek. A nagypénteki szimbolikus "temetési rítus"
legelőször itt olvasható. Nagypénteken Szerit Ulrik a zsolozsmát különös gonddal végezte.
az előző naphoz hasonlóan minden más tennivalót elhagyott, hogy már kora hajnaltól
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zsoltározhasson. "Majd az Úr szent misztériumait bevégezve a nép és ő maga betelt
Krisztus szentséges testével, s amint szokás, ami megmaradt, Ulrik a sírba helyezte, majd
folytatta a zsoltárok imádkozását a templomok közöttí úton." Az ünnep felvirradtával,
"húsvét várva várt szentséges napján a prima után (vagyis reggel 6 óra tájt) belépett a Szent
Ambrus-templomba, ahol nagypénteken Krisztus teste fölé követ helyezett, és itt papjaival
a Szentháromság dicsőítésére misét mutatott be." A leírásból kiderül, hogy a székes
egyházból egy másik templomba vitték át az Eukarisztiát. A forrás nem szöl arról, hogy
a jelképes sírból az Eukarisztiát elővették. de a fölé helyezett kő hangsúlyozása az evan
géliumi kősziklára utal, amellyel a sírt befedték, s amelyet húsvét hajnalán elhengerí
tettek.

Trierben a X. század végén egy keresztet helyeztek a jelképes sírba, húsvét hajnalán azt
emelték föl. Ugyanígyvolt aMetztől 15 km-re fekvő Gorze monostorában, és a Regularis
Concordia jóvoltából Anglia számos szerzetesi közösségeben. A Regularis Concordia,
amely egységet, fegyelmet, megújulást vitt a szigetország szerzetesi életébe, lotaringiai
monostorok szabályzataiból, szokásgyűjteményeiből is sokat merített. A X. századból az
"eltemetés-fölemelés" rítusának összesen ez a négy forrása ismert. A XI. század sem
sokkal gazdagabb, öt helyről van biztos ismeretünk, hogy a kereszt .eltemetését"
( depositio) és .fölernelését" (elevatio) elvégezték. Angliából átvették a normandiai
monostorok, ami az angol és normann egyházak kapcsolatai révén természetes, bár
Lotaringia sem lett volna túl messze. Mégis ez a rítus ilyen kerülő úton jutott vissza a
kontinensre.

A német egyházakra vonatkozóan a Xl. századból egyetlen adat sem maradt fönn.
Ismeretes viszont egy hazai földön íródott kódex, a Hartvik-Pontificale, amely világosan
utal a kereszt "eltemetésének" és .fölemelésének" gyakorlatára a magyar székesegyházak
ban a Xl. század végén. A húsvét hajnalán énekelt misztériumjátékot, liturgikus drámát a
kereszt "fölemelése" előzte meg, amelyet nagypénteken helyeztek a sírba. Míg a pap a
fölemelést végezte, a jelenlévők .Jeníter" énekelték a következő antifonát: "Elaludtam és
álomra hajtottam fejemet, és most föltámadok, mivel az Úr fölemelt engem, alleluja,
alleluja." A győri székesegyház számára készült könyv hamar Zágrábba került, így az
1090-1092 között Szent István király tiszteletére alapított új székesegyház és egyházme
gye is magáénak tudhatta ezt a szokást.

A Xl. század közepen jó néhány egyházi személy érkezett Lotaringiából hazánkba, hogy
a magyar egyházban szolgáljon. AVerdunből jött kanonokok mellett név szerint ismerjük
Leodvin bihari püspököt. Ezek saját liturgikus könyveiket magukkal hozták, és az alakuló
hazai liturgiára általuk újabb "liturgikus tájegység" hatott. Mivel hazánkban és Norman
diában közel azonos időben jelent meg a rítus, a X. századi német forrás pedig az
Eukarisztia, nem pedig a kereszt .Jetételéröl" és .fölemeléséről" tudósít, azért joggal
feltételezhető, hogy ez Lotaringiából került hazánkba.

A Halotti Beszédet is tartalmazó Pray-ködexben, amelyet egy évszázaddal később

másoltak egy észak-magyarországi bencés monostorban, húsvét hajnalán ott található a
misztériumjáték, de a kereszt "fölemelése" hiányzik előle.

A szent sír korai, liturgikus előzményeia Karoling uralkodók és az üttók korába nyúlnak
vissza. Hazánkban az egyház helyzetének végleges megszilárdulásakor jelentkezett a
kereszt "eltemetése" és "fölemelése". Pénteken egyedül a Golgotára szegeződötta szem,
vasárnap hajnalán viszont már az üres sírt láthatta.
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KISIDA ERZSÉBET

Húsvéti ünnepkör a Felvidéken

Borovszky Samu Borsod vármegye története című monográfiája (1909) szerint a
vármegye északi részébe, a Bódva-völgyi falvakba már a XVII.század végén betelepült. vagy
visszatelepítették a lakosságot. Földrajzi fekvését illetően e települések közelebb voltak
Kassához. mint Miskolchoz, így közigazgatásilag is, vonzásköt szerint is - a történelmi
lehetőségekenbelül - a Felvidékhez kapcsolódtak. Mindazonáltal még e század első

felében is - egyrészt a vasút hiánya, az országhatár időnkénti mödosulása, másrészt a
földművelő lakosságnak életmódjából adódó helyhez-kötöttsége és a rossz útviszonyok
miatt - zárt közösségben élt ez a vidék. Ennek is köszönhető, hogy életformáját hosszú
ideig megőrizte, szokásait nagyrészt ma is őrzi. A lakosság csakis földművelésbőlés az ezt
kiegészítő állattenyésztésbőlélt és él. A föld rossz minőségű. Nehéz küzdelmet vívtak a
röggel az itt lakók, és vívnak ma is - a megélhetésért.

A lakosság szlovák, ruszin és lengyel eredetű.Az itteni falvak, mint Rakaca, Rakacaszend,
Viszló, Debréte, Tornabarakony és a környező települések görög katolikus vallásúak. A
század első harmadában még tótul beszélt az emberek jelentős része. Viszló községben
lakó dédanyám például - aki 1943-ban halt meg - tötul imádkozott és beszélt, de
magyarul is tudott. Nagyapám ószlávul - ószláv imakönyvből - imádkozott, de magyarul
beszélt. Édesanyám gyermekkorában beszélt tötul, ma is megérti. Élnek a faluban olyan
öregek, akik beszélni is tudnak még ezen a nyelven. Az 1960-as években még gyakran
hangzott fel a kántálás tótul, Az e vidéken élők köznapjaira a csendes, szorgos
munkavégzés, pirosbetűsnapjaikra pedig az áhítatos, bensőségeslelkületűünneplés volt a
jellemző.

Utofarsangtól húsvétig csendes életet éltek a falvak. A fiatalság "nem járt a faluba", azaz
nem gyűltek össze vidám, mókás estékre. nem táncoltak, a kocsmában sem daloltak a
legények. Ez időszakban nem tartottak bált, lakodalmat.

A nép életében kétféle szokás volt megfigyelhető:
- Az egyházi élethez, az egyházi szertartásokhoz fűződő szokások;
- A gazdálkodáshoz, a népi élethez fűződő, erre épülő szokások.
Egyházi jellegű szokás, hogy nagycsütörtök - népi szöhasználattal ződ-(zöld- )

csütörtök - este tartották az ostorcsapkodást. A legények az esti harangszó után, amikor
elcsendesedett már a falu népe, kimentek a "falura", a falu egyetlen utcájára, s husángokkal
csapkodtak, ostorokkal pattogtattak úgy negyedórán át. A szokás azon alapszik: ilyen
hangos, lármás csapat indult annak idején a Getszemáni kertbe, hogy Jézust elfogják. A
zöldcsütörtöki ostorcsapkodás az 1950-es évek közepén annyiban mödosult, hogy nem a
legénynép. hanem a csordás pattogtatott, kb. még egy évtizedig.

Agazdálkodó életvitelbőlfakadóan, valamint a tavasz természetébresztó volta, valamint
e két tényezőösszefüggése miatt több szekas kapcsolódik anagyhéthez: zöldcsütörtökön
reggel, az állatok kihajtásakor, amikor a csordás, a kondás, a gulyás tülkölt, a felesége
szedre a .zöldcsütörtökít". Minden jószág után járt neki 10-15 dkg szalonna. Az 1970-es
években olyan megállapodás jött létre, hogy a jövőben nincs fizetés, mert nincsen alapja,
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csupán a szokás marad. Majd szerződésben állapodtak meg, hogy - ehelyett 
bocskorpénzt fizetnek.

Nagypénteken reggel a gazdasszonyok elvitték a csordáshoz a "nagypéntekit". Szintén a
szokáson alapult, nem volt szerződés szerinti kötelezettség erre nézve sem. Minden jószág
után járt q,'y szakajtó liszt és egy tojás. A gazdasszony a lisztbe tette a tojást, a szakajtót
letakarta szcrvétával, karjáha fogta, úgy vitte a faluvégi csordás házába. A gazdasszonyok
iövés-menése szmesítetre ezt a reggelt. Az utóbbi húsz-huszonöt évben már a csordásné
jön az év bármely szakában a gazdasszonyhoz, s elkéri a járandóságát..

Húsvét első napjának reggelén kapták a jószágőrzők - a csordás, a kondás, a gulyás - a
..kontyost". A pászka-tésztáhól a szomhati sütéskor a gazdasszony leszakított egy darabot,
megnyújtotta, megsodorta, a két végét körbehajtotta. s az egyiket a másikon áthúzta,
megkötötte. Nem tepsiben. hanem a kemence lapján sütötte ki. Ahány állat járt ki a
legelőre, a gazdasszony annyi .kontyost" sütött. Aztán reggel tülköléskor adták át a
kontyosokat. amelyeket a csordásné nagy zsákokhan gyűjtött össze. Az utóbbi negyed
századhan már nem tartják ezt a szokast sem, helyette kenyeret adnak, vagy az árát fize
tik meg, megállapodás szerint.

A falu népe nagypénteken kezdett készülődni az ünnepre. A szent sírt zöldellő

muskátlival dísziterték. amelyeket a gazdasszonyok egymás között g)iijtöttek össze. Az
utóbbi harminc-harmincöt évben már pénzt gyűjtenek,s virágot vásárolnak, azzal díszítik
a sírt.

Mind a mai napig él az a szokás, hogy nagypénteken a déli kelepelés után - amely a
harangszót helyettesíti - két-három iskolás fiú szentelökosarral a karján elindul á falu
felső végéböl: házról házra rnennek, körbejárják a falut. Minden gazdasszony ad három
négy tojást. Az összegyűjtött tojást a parókiára viszik, átadják a papnak. A falu ezzel köszöni
meg a húsvéti pászkaszentelést.

A nagypénteki szigorú böjt napján fútt ételt scm vettek magukhoz az ernberek. Az
utóbbi időbenmár csak az öregek tartják a "száraz böjtöt". Ök nagyszombaton sem esznek
tejes ételt, csak olajos étket fogyasztanak. Nagyszombat a pászkasütés napja. A kovászolt,
éleszrós kalácstésztáhól szaggatták a tepsíméretü pászkákat. Három ághól fonták. A
tetejére vékonyra sodort, bevagdosort. megformált - legtöbbször virágmintákkal 
díszekkel szépítették, A hajdan volt nagycsaládokhan egy kemencényi. úgy hat-hét pászkát
is sütött a gazdasszony. Az ünnepet követő fényes-héten nem kenyeret, hanem megszen
teIt pászkát evett a család. Süteményt csak a harmincas évektől sütöttek. Korábban
keveset, egy-két tányérnyit, aztán egyre többet. Ma már csak süteményt sütnek, a
pászkának való kalácsot a holtban veszik meg.

Nagyszomhaton főzték a specialisan felvideki húsvéti eledelt - a sziriket. Ez a tojáshól
és tejből házilag készített sajtfajta a zsíros eledelek kiegészítője,

A görög katolikus vallás szerint a sírbatételtől számított harmadik napon, húsvétvásár
nap hajnalban tartják a feltámadást. Hajnalhasadás előtt, 3-kor hívta a kelepszö a híveket a
szertartasra. A templom körül haladó körmenet a bejárati ajtó előtt állt meg. A pap az ajtót
háromszor megkopogtarta. háromszor kiáltotta: Krisztus feltámadt! Akkor szölaltak meg
- háromnapi szünet után - a harangok. A szertartás a templomhan folytatódott. A
feltámadáson részt vett a falu apraja-nagyja. Amikor a hívek kijöttek a templomból,
.Krisztus feltámadt!" köszöntéssel üdvözölték egymást. Egészen a negyvenes évekig tótul
köszöntek a húsvéti ünnepkörben a falunkban. Édesanyarn. Szabados Irén íh'yjegyezte le:
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Krisztosz voszkreszl Krisztus feltámadt! Vojisztna Voszkresz! Valóban feltámadt! 
hangzott a válasz.

A szertartás után, amikor hazatért a falu népe, a családtagok közül csak a gyerekek
feküdtek le. A gazda ellátta a jószágokat, a gazdasszony pedig összekészítette a
szentelőkosarat, A kosarat zsírpapírral bélelte. majd pászkát, södart (sonkát ), kolbászt,
szalonnát, sziriket. hímes tojást tett bele. Voltak gazdasszonyok, akik egy findzsa (bögre)
vajat is tettek bele. Azt tartották egyesek, ha azt is rnegszentelí a pap, akkor bőséges lesz az
évi tejhozam. Mások csak azért tették a vajat a kosárba, ha a többi étel szentelt, ez se
maradjon anélkül. A szentelőkosarat a legszebb, legdíszesebb kosárkendőveltakarták be;
majd rrnsérc menet a gazda vitte a templomba. A templom mellett lerakták a kosarakat.
Ahogy a felvégből az alvég felé haladt a házak sora, úgy rakták sorba a gazdák a kosarakat
egymás mellé. Még a húszas-harmincas években is az volt szokás, hogy a gazda az összes,
gyakran öt-hat pászkát is abroszba kötötte, hátára vette, úgy vitte a templomhoz
megszenteltetni. Tette ezt azért, hogy az összes pászka rnegszentelten kerüljön az asztalra.

Húsvérvasárnap három haranggal harangoztak az ünnepi nagymisére. Mialatt zúgtak a
harangok, a falu népe a templom felé haladt. A lányok - az ünnephez méltöan 
hófehérbe öltöztek. Fehér ruhát öltöttek, fehér harisnyát húztak, a hajukba fehér pántlikát
kötöttek. A leánykákat is fehérbe öltöztették. A menyecskék, a fiatalasszonyok fehér
kendőtkötöttek a fejükre. Az ünnepélyes nagymise lelk-tiletét emelte az az esemény, hogy
a misén a pap - mind a mai napig - ószlávul olvassa János evangéliumának 1,1-18.
szakaszát, mondatról mondatra fordítja magyarra: Kezdetben volt az Ige ...

A mise, a miroválás után következik a pászkaszentelés. Minden család a kosara rnögé áll.
A gyerekek előre, a felnőttek mögéjük állnak. A gyerekek is visznek magukkal kiskosarat
szentelní. E szertartás alatt a lobogókat. a vezérkeresztet a "falu legszebb szál legenyei"
viszik. Amikor a szertartás végén a pap áldást oszt, a gazda keze már a kosár fülén van,
felkapja, aztán usgyi! - gyors léptekkel igyekszik haza. A néphit szerint amelyik gazda
elsőként érkezik haza a szentelőkosárral, az fog az évben elsőként learatni. Mivel ma is
egyéni gazdálkodás folyik Viszló községben. így a mai gazdák is megnyújtják lépéseiket,
hogy előbb érjenek haza.

A század első felében a hívek egy része a nagypénteki és a nagyszombati böjti napok
után, még húsvét vasárnapján is, ebédig böjtöt tartott - csak a "szenteltből" ettek. Több
ájtatos asszony, néhány jámbor ember (férfi) volt a faluban, aki nagypéntektől a
húsvérvasárnapi ebédig nem vett ételt magához. Úgy tartották, aki ezt a böjtöt megtartja,
elnyeri az örök üdvösséget. Még ma is van néhány idős asszony, aki nagyszombat estétől a
megszentelt ebédig nem eszik.

A húsvétvasárnapi ebéd a megszentelt eledel. A gazda, amikor hazaérkezett. a
szentclökosarat az asztal közepére tette. A gazdasszony irányítása alatt a család apraja
nagyja segített az ünnepi tál elkészítésében. A gyerekek a hímes tojást pucolták. a
gazdasszony a sonkát szeletelte. a gazda pedig a pászkát vette a kezébe. Késsel kereszt
alakot rajzolt az aljára, majd megszegre. A tojás héját, a kolbász, a szalonna bőrét nem
söpörték a szemétbe, nem dobták az állatok elébe, hiszen megszentelt! - ezért elégették.
A gazdasszony a pászka morzsáit a kezébe söpörte és megette, nehogy a megszentelt
morzsák méltatlan helyre kerüljenek. A terített asztal körüli mozgolódást a gazda szava
szakította meg: Adjunk hálát az Úrnak! - mondta. A család pedig felállt és elmondta az
asztali imát:
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Áldd meg, jézus, ételünket, áldott, szent kezeddel,
Gyermekeid - kik szeretnek -, kérünk, ne feledd el!

Az ebédet a hálaadó imával fejezték be:

jóságodból volt terítve számunkra ez asztal,
jóságodért áld szívünk és magasztal.

Az ebéd befejeztével nem bontottak asztalt. Együtt maradt a család. A gazda a
Szeritírásból olvasott fel, utána megbeszélték a prédikációt, a pászkaszentelést; no meg azt
is, kinek milyen volt a szentelökosara, a szirike, a ruhája stb. Az ünnep bensőséges

hangulatát kívánta szolgálni ez a családi együttlét. Senki nem ment el otthonról, még a
legközelebbi rokonok sem látogatták egymást ezen a napon. Minden család így, zárt
közösségben ülte meg az ünnepet. Az ünnepet kívánták megszentelni azzal is, hogy a
"szolgai" munkát a lehető legszűkebbre számtották. Az évszázad első harmadában még a
tyúkokat sem engedte ki a gazdasszony. Nagyanyám. Kondás Julianna, emlegetett egy
asszonyt, aki még gyufát sem gyújtott ezen a napon.

Az ünnep utáni hetet, a fényes-hetet még az ünnep lelkülete hatotta át. Sem a
háromnapos ünnep alatt, sem a fényes-héten - egészen Tamás vasárnapig - nem
daloltak, nem táncoltak a fiatalok, bált nem rendeztek, lagzit nem tartottak. Avidék a mai
napig megtartotta szokásai jelentős részét, de az életmód-változás néhányat elkoptatott,
másokat módosított, aztán ismét másoknak a fénye kopott, hangulata változott meg. Ma is
húsvét a legnagyobb ünnep. A Bódva-völgyifalvakban manapság is emelkedett lelkülettel
ünnepelnek az emberek.

Az ország e sarkában csendesen élő maroknyi közösség nem tűnik ki, nem csillog
semmiben. Ereje abban rejlik, hogy emberül él. Ma is gazdagon őrzik hagyományaikat. A
hagyományoknak pedig összetartó, megőrző ereje van. Ennek alátámasztására szolgáljon
élményem: a szülöfalurnhoz közel eső szlovák falvakból még a szazadfordulón sok ember
kivándorolt, Pennsylvaniaban telepedtek le. Az ő leszármazottjaik amerikai állampol
gárok, jelentős részük ma Floridában él. A miami görög katolikus templom plébánosa
Peter Lickman,aki ugyan amerikai születésű, de szülei innen, a Felvidékről indultak. Peter
atya gyakran szöl tótul a híveihez. Kátoruk nemcsak a szlovák nyelvet ismeri (azon a
nyelven gyakran énekel is az angol nyelvű mise közben), hanem húsvétkor a tropár így,
magyarul hangzott fel:

Krisztus feltámadt halottaiból,
Halálávalletiporta a halált,
És a sírban lévőknek életet ajándékozott!
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A Vigilia beszélgetése

Rónay Györggyel

- Mivel töltötted a nyarat? Tudom, hogy sokat dolgoztál Szárszón is.
- Én nyaranta tulajdonképpen pihenni is megyek, de teljesen sose pihenek, mert

Szárszó nem nyaralóhely nekem, inkább olyan második otthonom, és viszem magammal
mellé a munkámat, és végigdolgozom többé-kevésbé a nyarakat. Tavaly egy most már sajtó
alatt levő regényt írtam meg ott, majdnem teljes egészében, az idén pedig jobbára
fordítottam, mégpedig Hölderlint, mert az Európánál megjelenik majd egy Hölderlin
kötet, amit nemcsak én fordítok, de a java részét ennek az anyagnak is én csináltam.

- És ha Pesten vagy, akkor hogy telik egy napod?
- Ha Pesten vagyok, többnyire idehaza vagyok, utálok a városba bejárni. Hetente

többnyire egyszer megyek be, hétfőn, a szerkesztőségbe.

- Folytatásos regényed irod?
-Nem ...
- Hát bocsánat, egy lapszerkesztés a főszerkesztő részére olyan szerintem, mint

.egy...
- Folytatásos regény, igen. Csakhát egy zűrös vagy zaklatottabb folytatásos regény. A

lappal kapcsolatos egyéb munkákat itthon végzern.
- Mindent elolvasol az utolsó betűig ?
- El, el, sajnos.
- ErrőlpanaszkodottBenjámin is,hogy elolvas mindent, és olyan szecskát kap, hogy

egyszerűen nem tud Lapot csinálni. Milyen egyéb kötelezettségeid vannak az írói
fordítói-kritikusi tevékenységen kívül?

- A lapon kívül tulajdonképpen nincsen konkrét kötelezettségem. De az embert nem
hagyják békén. Szóval mindenféle elutasíthatatlan dologgal. .. hogy ezt csináld meg, azt
csináld meg.

- Írószövetség ?
- Nem veszek részt a munkájában.
- Valamikor volt a költők-műfordítók konferenciája, emlékszem . . .
- Igen, 72-ig, amíg meg nem betegedtem, addig rendszeresen részt vettem benne,

mérhetetlen sok időt elvett. És érzésem szerint teljesen fölöslegesek ezek a konferenciá
zasok. Nem az, hogy összejönnek, a világ vagy néhány ország írói, műfordítói, ez nagyon
rendben van, mert összebarátkoznak, megismerik egymást stb. De az, hogy állandóan,
rendszeresen összejöveteleket tartanak és azon hol előadást, hol vitát rendeznek - ez
mérhetetlen tömeg időt rabol el az emberektől, és érzésem szerint különösebben nagy
haszna nincs. Szóvalennek az irodalmi közéletnek a folyása több lármával, mint haszon
nal jár. Legalábbis az én tapasztalatom szerint a közélet felőrli az embert. Annyi minden
terhet rak rá, annyi minden elfoglaltsággal halmozza el, hogy egész egyszeruen nincs
módja arra az elmélyülésre, arra a meditációra, a világban való nyugodt, alapos kö
rülnézésre, megfigyelésre, arra a magába mélyedésre, amiből tulajdonképpen művet

tud teremteni. Szóvalkifele kell dolgoznia, nem befele mélyülnie. Ez a borzasztó.
- Ez a belső feszültség megteremtése a nyugalomban.
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- Igen. Ezt, sajnos, lehetetlenné teszi ez a fajta állandó nyüzsgés, mozgás. Ez az író
számára nemcsak azt jelenti, hogy délután 3 órakor menjen el valahova. Ha tudja, hogy
pénteken délután 3-ra el kell mennie, el van rontva az egész hete, mert ez idegesíti. Lehet,
hogy ezért bolondnak tartják az írót, de nyomasztó dolog tudni azt, hogy engem egy adott
pillanatban a munkámból ki fognak zavarni. Tehát nem tudok elmélyedni már megelő

zőleg sem a munkámban.
- Főként egy ilyen komplex alkatú és komplex tevékenységet folytató embernél,

mínt te vagy. Írsz lirát, mesét, kritikát, tehát ehhez tényleg olvasni kell, regényt
fordítasz. lapot szereesztesz. Az említetteken kívül beszélnél még saját költészetedrál, a
jeleníegirűt?

- Nagyon keveset írok, és ha írok is, akkor is nagyon-nagyon hosszú terjedelműeket,

nem több ezer soros, de olyan 140-150 sorra terjedő úgynevezett - én legalábbis úgy
nevezem - kantátát. Rövid, lírai verset, amit a közönség általában lírai versnek tekint,
olyat az utóbbi esztendőben lO-et, 12-t ha írtam.

- Ez a kantáta-jetleg vonulat most a magyar irodalomban. Illyésre gondolok, aki
nem így ír, de tulajdonképpen a drámáiban, különösképpen a monodrámáiban vagy a
kétszemélyes drámáiban valahol ezt a nyomot érzem.

- Én nundenesetre jobban szeretem a verseit és a prózáját, mint a drámáit. Azután a
Juhász Feri, ő teljesen külön eset. Nehéz és komoly probléma egyáltalán a Juhásznak a
megközelítése, fölfejtése. megértése, őkörülötte annyi mítosz, annyi meg nem értés 
érzésem szerint -, annyi félreértés van. Ezt az ő nagy, hosszú verset, ezt a kozmikus, meg
nem is kozmikus költészetet, hát szöval ezt egyszer tényleg elmélyedően kéne tanul
mányozni. Nem az a kérdés, hogy most a Juhász Ferenc előrelépett.hátralépett, hogyan
lépett. Az a kérdés, hogy mi az, amit csinál, és milyen az, amit csinál - ezt kellene föl
fejteni, de hát ehhez hosszú, elrnélyedö tanulmányozás kéne,

- Nektek kéne tulajdonképpen, a ti korosztályotoknak. Ti lettetek most a nagy
nemzedék, és nektek kéne ezt a juhász Feri-dolgot elvégezni.

- Hát ez kérdés, hogy nekünk kéne-e, mert nekünk most már lassacskán a saját
művünket kell befejezni, amennyire tudjuk, és amit az előbb kérdeztél, ezek a kantáták,
ezek is valahogy, azt hiszem, ilyesféle belső igénnyel készülnek, hogy az ember az életét, a
tapasztalatait, az érzésben, élményben, gondolatban lerakódó dolgokat próbálja valaho
gyan összefoglalni. Az, hogy a költészetnek az új jelenségeit - bár hát a juhaszt ma már
nem lehet újnak nevezni ...

- Ha megjelenik valami, akkor újnak érzem.
-Ebben igazad van. Szóval ezt lemérni, megmérni ... Nézd, kellenének fiatalok, jó,

megbízható kritikusok, akik ezt megcsinálják.
- Te mondtad ki, s ezzel benne vagyunk az egyik legkomolyabb problémakörben.

Kritikus. Rónay (~yörgy. a kritikus. Az Irodalmi Lexikonban csak az van, hogy
műfordüoés költ6. Ha már szóba hoztad, akkor a kritikusokról kérdeznék. Mindenkit
érdekel. engem is. E16ttem a kritikusi mérce Schöpflín. Tehát ha szabad ezt kérni, hozzá
mérd magad.

- Kik azok, akiket én kritikai, kritikusi - mint ma mondják - eszményképeknek.
mcstereimnek tartok, és akiktől nagyon sokat tanultami Hát a legelső Schöpflin, akit még
életközelből láthattam és olvashattam, mert tényleg az ő kritikai írásain nevelódtünk. A
másik, akitől rengeteget tanultarn. PéterfyJenő volt. Azután ha tetszik, ha nem, Gyulai Pál
és a francia Sainte-Beuve. Én nem a mérges kis Gyulai Páltól tanultam, hanem az elemző

Gyulaitól. Az, aki fögja a müvet, megnézi, mi az, és azt a művet méri meg egy eléggé
megbízható, eléggé hiteles, eléggé alapos rnérlegen. Természetes, hogy neki, az ő

ízlésének az Arany-, Petőfi-féle nemzeti klasszicizmus, népiesség - mindegy, minek
nevezzük - felelt meg a legjobban, ez állt hozzá a legközelebb. Péterfy is arra törekedett,
hogy a műveket, az írókat - sokkal mélyebbre hatolva le az írói alkatba, az írói
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természetbe, az írói karakterbe, mint Gyulai - megragadja, megmutassa, megfogja. Máig
fölülmúlhatatlan Péterfy Kernény-esszé]e, szerény véleményem szerint. Schöpflín sokkal
kevésbé volt látványos, közismerten száraz volt, szálkásan írt, mondtuk róla mindig. Ha
újraolvassa az ember, kevésbé hat szálkásnak, mint a maga korában, amikor tűzijátékot

rendeztek az esszéisták és kritikusok, mint Szerb Antal, Cs. Szabo, még Halász Gábor is, aki
pedig igyekezett száraz lenni. Schöpflin nem csinált kritikai mutatványokat, csak éppen
mindig fején találta a szöget, Mert nagyon lelkiismeretes volt, nagyon alapos volt, nagyon
jó, szorgalmas, e1mélyedő figyelemmel elolvasta a müveket, és ha ma újra elolvasod
Schöpflin kritikáit, az esetek 90%-ában ma is igazat adhatunk nekik. Jól látta, jól megmérte,
jól jellemezte a művet.

- Írsz-e kritikákat most?
- Írok. Nem olyan huzamosan, mint azelőtt, mert volt egy idő, amikor hónapról

hónapra írtam, ami kötetben azután meg is jelent, Olvasás közben címmel. A Kutatás
közben: irodalomtörténeti jellegű kritikák. Most hónapról hónapra már nem írok, az
rettenetesen elfárasztja az embert, hogy hónapról hónapra kelljen írnia, hónapról hónapra
készülnie - mert ez készülés, ugye. Ugyhogy erről letettem. De bizonyos feladatokat ma
is szívesen vállalok.

- Mi volt a legutolsó?
- Csorba Győző műfordítás-kötetérőlírtam. Nagy örömmel, mert kitűnő fordítónak,

nagyon jó költőnek és kitűnő embemek tartom. Ez volt az egyik, amit még Szárszön lent a
nyáron írtam. A másik pedig egy picikét adósság volt, mert már régen ígértem a Juhász
Ferinek, de sok mínden aprómunka miatt sokáig húzódott: Sőtérnek Werthertől

Szilveszterig círnű, igazán nagyon jelentős, okos, szép tanulmánygyűjteményéről.Az
ilyesmit, ilyen föladatokat különösen szeretem, mert hát irodalomtörténet, amiben eléggé
otthon érzem magam és kedves területem. Ezt nagy élvezettel olvastam, és nagy örömmel
írtam meg róla - nem is annyira csak róla, mint inkább Sőtérről,az irodalomtörténészről

a véleményemet. Az is a címe: Egy irodalomtörténész arcképéhez. Nem akarom én az
egész jelenséget megmutatni, de az az érzésem, hogy egyszer valahol teljes világossággal,
egyértelműen meg kell mondani azt, hogy mit köszönhetünk neki.

- Igen, ó valahogy félre van állítva egy kicsit.
- Én nem tudom, félre van-e állítva vagy ő maga húzódik egy kicsit félre, mert regényt

ír, vagy... Van így, nálunk mindig ez van, ezt Moldovától hallottam egyszer, egy
íröszövetségí beszélgetés alkalmával. Tökéletesen igaza van Moldovának: "Most fellőttek

- mondta -, és aztán majd levadásznak". Mindig vannak, akiket az irodalmi élet nálunk
fellö - lehet, hogy másutt is így van -, és akkor azok két-három évig azért lebegnek fenn,
hogy legyen kire lőni. Aztán három vagy négy év múlva levadászva leesnek. Akkor már nem
érdekel senkit, hogy hol lehet, hogy éppen a legjobb dolgait írja. Mert akkor már kiment a
divatból.

- Szinte szépségkirálynó-verseny.
- Az.A Sőtér esetében meg kell világosan mondani azt, hogy jórészt neki köszönhető a

magyar irodalom reális egyensúlyának a visszaállítása, Én nem akarok semmiféle kritikát
gyakorolni Lukács György felett, nem is vagyok illetékes, nem is értek hozzá. Nyilvánva
lóan egészen nagyszabású, kiváló szellem volt a maga területén. Nézetem szerint az
irodalomhoz - mint irodalomhoz - nem értett. Vagyvalami egészen más szempontból
értett, mert az irodalmat nem mint irodalmat tárgyalta. Az irodalmat a saját vitatható vagy
nem vitatható - nem tudom - elméletei illusztrációjául használta. A magyar irodalmat
pedig mint egy provinciális, jelentéktelen dolgot fogta fel. Most, ami a magyar irodalmat
vagy nem a magyar irodalmat illeti, minden irodalom abban a formában és úgy értékes,
ahogyan van. Egy nép irodalmát nem lehet kitörölni a világirodalomból azért, mert az egy
bizonyos népnek az irodalma. A magyar irodalom sajátságaival a magyar irodalom, és nem
a francia vagy nem a német irodalom vagy az angol irodalom. Minden a saját fejlődésének a
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törvényei és lehetőségci szerint mozog. Arany Jánost nem azzal kell vagy lehet értelmesen
mérlegelní, helyére, igen magas helyére tenni, hogy ő a kései korszakában, az Őszikékben.

kvázi magyar Baudelaire. Arany János úgy nagy, hogy ő Arany, a maga Arany János-i
mivoltában, Arany Jánosságában nagy. Ez éppen olyan tévedés, mintha Petőfit azon
rnérnénk, hogy Béranger-hoz hogyan viszonyul, és Eötvös Józsefet ahhoz mérnénk, hogy
Balzactól vagy kitől mennyit, mit tanult. Ezek - németül kell mondanom - in sich, a
maguk mivoltáhan is értékek, és a magyar irodalom fejlődésében, ebben a folyamatos,
huzamos életben jelentenek élő értéket.

Lukács György viszont ezt az életet, ezt az élő folyamatosságot nem becsülte sokra, talán
nem is ismerte eléggé vagy nem is akarta eléggé ismerni, másodsorban pedig ennek az
értékeit úgy féiretologatta, mint provinciális dolgokat, sőt bizonyos körűlményekközört
még egy kicsit meg is bélyegezte. I.ásd Az ember tragédiája. Pedig Az ember tragédiája
nem úgy mérendó, hogy ez a magyar Faust. Nem. ez a magyar Ember tragédiája, a faust
pedig a német Faust. Sőtér vállalkozása, a hatkötetes irodalomtörténet, és az ó egész
munkássága ezeket az annak idején divatos elcsuszamlasokat igazította ki, rakta szépen
helyre. Két nevet említenék. akit úgy tekintek, mint a magyar irodalomtörténeti tudatnak a
Lukács György-i elhajlás után való igazi érvénycsítését. Az egyik Sőtér, a másik Bartajános.

- A történelemtlldo11llÍnyhan mintba hamart/hb tégbement ootna ez a fordulat.
pétdáiü a második lilúghábonít mege/öz6 kor megítélésében.

- A történészek nagyon sok mindent kimondanak, amit az irodalomtörténészek nem
mondtak ki, nem akartak kimondani, nem tudtak kimondani, vagy félreértettek vagy
félremagyaráztak. Nagyon sok mindenncl tudnám ezt a dilettánsnak tetsző állításomat
igazolni. Ha a magyar írókat kivallatnád, hogy mi a véleményük Deák Ferencről, akkor
elmondanák mindazt, amit egy sokkal vulgárisabb történetírás tizenöt vagy húsz évvel
ezelőtt Deákról elmondott. Mert nem ismerik azt, amit ma mondanak a történészek
Deákról. rehabilitálva valamennyire Deáknak a szándékait; ugye utólag könnyű okosnak
lenni, de az adott pillanatban kell megérteni egy Deáknak vagy egy másvalakinek a
helyzetét. a törekvéseit, az eredményeit; hogy egyáltalán lehetett volna-e valami mást is
csinálni. Mert könnyü azt mondani, hogy a végletekig ellenállni. De volt -e annyi tartaléka a
magyarságnak abban a csődben, amiben élt a kiegyezés alatt? Vajda Jánosnak nem volt
valami csodálatosan nagy véleménye Deákról. tessék elolvasni a két politikai röpíratat, ott
a kiegyezés előtti magyarságról nem a leggyönyörűbben nyilatkozik. Nagyon-nagyon
keményen elmondja, hogy ez az ország a teljes pusztulás, a teljes csőd szélén áll. Deák is
valami ilyesfélét látott, és innét akarta valahogyan kimozdítani az ország szekerét.

Itt is félrelátták a dolgokat. Nagyon divatos volt például az 1930-as évekről írva, az én
nemzedékemről azt mondani, hogy mi gyávák, meghunyászkodók voltunk, elefántcsont
toronyba rnenekültünk és így tovább. Aki nem volt ott, az könnyen ítélkezik azokról, akik
ott voltak és a hátukat tartották Mert azért tartottuk egy és másért a hátunkat. Az akkori
elefántcsonttorony - idézőjelben mondom ezt az idióta kifejezést - nem volt, az
irodalomhan alig van elefántcsonttorony. Jó író sose volt elefántcsonttoronyban, ugye?
Babits sose volt. Babits harcos, kemény, küzdő író volt. Mi se voltunk elefántcsonttorony
ban. Nem. Mi is nagyon világosan láttunk - a körülményekhez képest. A maga korában
senki se próféta, aki abszolút világosan lát mindent. De azt az egyet nagyon világosan
láttuk, hogy ezt az országot, ezt a kultúrát, az egész európai kultúrát most valami rette
netes veszedelem fenyegeti. És ez ellen a veszedelem ellen míndent meg kell tennünk,
amit rni meg bírunk tenni. Már csak azért is meg kell tennünk, és már csak azért is
láttuk ezt a dolgot, mert nem elméletileg láttuk - a bőrünkön éreztük Hát tudtuk azt,
hogy vagy megpróbáljuk föltartóztatni a magunk médján ezt a rohamot, mindenki azt
az icipici követ a bástyába berakja, vagy személy szerint elpusztulunk, lehetetlenné
válunk. Kinyírnak. mint akkor mondták divatosan. Hát ez nem volt olyan borzasztó bo
nyolult elméleti kérdés.
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Amikor a fiam megírta Az Ezüstkor nemzedéke című könyvet, ekörül vita támadt, és
elkezdték nyúzní a címet, hogy volt-e az ezüstkornak nemzedéke vagy nem volt.
Tizenhatodrangú kérdés. Ez csak cím. Teljesen mellékes kérdés az, hogy Radnóti az
ezüstkor nemzedékébe sorolható vagy nem? Az kétségtelen, hogy bizonyos döntő

kérdésekben ennek a nemzedéknek a java tagjai között semmiféle lényeges különbség
nem volt; ízlésbeli különbségek esetleg lehettek, nagyon kevés volt az is. De a döntő

emberi és irodalmi kérdésekben ennek a generációnak a java éppen úgy, mint a második
generációnak a java is teljesen egy mödon gondolkodott, egy mödon érzett. Akár sárga
csillagot kellett későbbhordania, akár nem. Szerb Antalnak kellett, Sőtérneknem kellett,
Cs. Szabónak nem kellett, Halász Gábornak kellett, nekem nem kellett, a másiknak megint
kellett. Nem az volt a kérdés, hogy zsidó-e, nem-e, csak az számított: fasiszta-e vagy nem. És
ebben teljes világossággalleszavazott a magyar irodalom java,hogy nem, ez nem kell neki.

- Rátérek a következő kérdésre: írsz-e meséket?
- Nem. Illetve nagyon ritkán. Többnyire akkor, amikor kell, amikor a Móra ilyesmivel

megbíz. Nekem eszemben se volt az, hogy mesét írjak, én az egész mcse-dologhoz úgy
jutottam hozzá, hogy abban az időben, amikor ki voltam tessékelve a magyar irodalomból,
az Írószövetségből is, akkor nekem még fordítanom sem volt szabad. Ez volt az elvi
álláspont. Voltak azért, akik úgy gondolták - már amikor lehetett egyáltalán ilyesmit
gondolni -, hogy ez nem egészen mé/tányos és nem egészen jól van. Elsősorban Csatlós
Jánost kell említenern. aki most kint van Svédországban, és aki megemlítette valakinek az
akkori Ifjúsági. később Móra kiadönál, hogy mi lenne, ha a Rónayt kontrollszerkesztöí
munkával bíznák meg.Ideadták nekem Szinnay Tivadar Hauff-meséit kontrollszerkeszte
ni, ezt én elvégeztem, bevittem nekik. Ott elém állt a hallatlanul kedves Aszódi Éva, és
megkérdezte tőlem, hogy hajlandó lennék-c Grimm-mcséket fordítani, illetve magyarra
átdolgozni. Persze hogy akartam, hogyne lett volna kedvem hozzá. Nem azért, mert én
meseíró voltam vagy mesét akartam írni, hanem azért, 111<.Tt valami munka volt, amiért
pénzt lehetett kapni. Természetesen elvállaltam. Elkezdtem csinálni, és hallatlan élvezet
tel csináltam ezt a fordítást, inkább átdolgozást, mert az egl'sz gyerekkorom - ahogy
mondják - feljött. Én vidéken nőttern fel, nekem falusi lányok mcséltek gyerekkoromban,
így mondjam nagyképűen:kisujjamban van ez a népi mesehang, amit aztán nagyélvezettel
beleadtam a Grimrnbe és másokba is. Így jutottam a mcséhez. És ügy jutottam hozzá, hogy
a fiamnak, amikor kisgyerek volt, mcséltem. Az unokaírnnak mcséltem. És LÍb'Y mcséltern.
ahogy nekem annak idején a kakucsi parasztlányok mcséltek. Tehát én magyarul a
klasszikusainkon tanultam és ezekről a falusiaktól. Innét van a vonzalmam a mcse iránt.

- Beszéljünk a forduásaidról. Mi mindent fordítoltál ?
- Rengeteg sokat fordítottam és szerettem is. Azon kivételes fordítök közé tartozram.

aki szerétett fordítani. Én még prózát is szeréttem fordítani.
- Szeretted vagy szereted is?
- Most már fáraszt. Nagyon szívescn fordítok, dc fáraszt. Azelőtt sokkal könnycorx-n

dolgoztam. szóval fizikailag jobban .bírtam a munkát. Dc rengeteg mindent fordítottam,
Balzacot, Stendhalt, Flaubert-t. Eb'Y fordításban mindig az volt számomra az izgalmas, hogy
elkapjam az írót a stílusában. Szóval nem lehet ugyanügy forditani Balzacot, mint Hau
bert-t. Hogy egy vulgárisabbnak tetsző példát mondjak: Sirneuont nem lehet ugyanugy
fordítani, mint Supervielle-t. Ha valaki nem bújik bele az illető írónak, akár prózaírónak
is a bőrébe, ha nem tanulja el a tollfogását, a lélegzését, a ritmusát, akkor az a fordítás
lehet, hogy nagyon pontos, dc nem lesz jó fordítás. És sajnos, a legujabb fordítasok 
egy-két tényleg egészen kitünő kivételtől eltekintve, Göncz Árpád például, Csorba Gyö
ző - a legtöbben, sajnos eb')' kicsit levágják, lekenik a dolgokat, mindent I:b'Y kicsit I:b')'
formán. Az árnyalás, a szernélyiség megragadása a fordítasban vab'Y legalábbis törekvés
arra, hogy azt adjuk vissza, akiről szó van - I:Z Cb')' kicsit kikopik. Mi rá voltunk kény-
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szerítve, mert ugye mi hosszú időn keresztül saját művel nem jelenhettünk meg, hát
beleadtunk, hogy úgy mondjam, apait, anyait.

- Saint-Exupéryt még a negyvenes években fordítottad, amikor nem voltál
rákényszerítve.

- Igen. Én rendszeresen bejártam a Cserépfalvi könyvesboltjába, ez olyan - sokszor
megírtam már - találkozóhelye volt a nem jobboldali érzelmű íróknak. Itt aztán
válogathatott az ember a beérkező francia újdonságokból. Egyszer ott megtaláltam Saint
Exupérynek az Éjszakai repüléset. Ezt megvettem, mert a Cserép azt mondta nekem, hogy
nagyszerű könyv. Hazavittem. elkezdtem olvasni, hajnali 3-ig olvastam egyvégtiben,
másnap, bent a Révainál. rnert akkor a Révainál voltam lektor, bementem, azt mondtam
Bókaynak, hogy én még ilyen csodálatos könyvet nemigen olvastam, teljesen újszerű és
ragyogó és ugyanakkor klasszikus.

Es erre a Bókay azt rnondta: jó, akkor szerezzétek meg a jogot. Megszereztük a jogot, azt
mondja: fordítsd le. Életem első prózai fordítása volt. Minthogy nagyon vékonya könyv
magyarul, hát hozzávettük a következő, talán még csodálatosabb könyvét Saint-Exupéry
nek, Az emberek földje címűt. Akkor ez a kettő jelent meg magyarul. Óriási sikere volt, egy
icipici szellemi ellenállás ebben is volt, mert nagyon fontos dolgokat mondott ki az
emberségről, az emberi helytállásról, a szolidaritásról, az erőszak elutasításáról és így
tovább ...

- Kit szerettél legjobban fordítani?
- Majdnem mindig azt. akit éppen fordítottam. Rendkívül szerettem fordítani a fiatal,

nem a későbbi, a fiatal Aragent. ő ragyogó költő volt, nagyon szerettem fordítani Flaubert-t,
Supervielle-t nagyon-nagyon szerettem, azután egész kivételesen nagyra becsültem és
szerettem Pierre-jeanjouve-ot, szerettem Rilkét fordítani. Szóval mindig az adott feladat a
legkedvesebb, kivéve ha ilyen. ma úgy mondjík, rutinfeladat, ugye hát fordítsd le ezt ...

- Hadd kérdezzelek rala mi egészen másról. 1964-ben az Irodalomtörténeti
Közleményekben megjelent eg)! írás:A Vigilia irodalomszemlélete és irodatompoluiledfa
1935-1944. Elhoztam neked, hogy megmutassam. A szerző itt a katolikus irodalmat,
az Újkort, a Korunk Szaodt, a Vigílíát egyértelműen a katolikus fasizmus teljes és
igazán jogos képviselőjének nevezi. Ezek szerint őszerinte katolikus fasiszta vagy.

- Megvallom. ezt a Perölez-féle tanulmányt nem olvastam, az ITK-nak ez a száma nem
volt a kezemben. Ahogy az előbb ebbe belelapoztam - hát erről jobb nem beszélni. Nem
azért, mintha szégyellnivaló dolgokat mondana, mert a szégyellnivaló dolgokról is lehet
beszélni, de ezek egyszeruen hamisítványok. Félreértés. Ahogy átfutottam - nem
mondom róla azt, hogy ö tudatosan hamisít. Azt mondom, hogy tudatlanul hamisít, ami
rosszabb, mint a tudatos hamisítás. Egy kalap alá vesz egy kalap alá nem tartozó dolgokat;
az idézetei hamisak; a kontextusböl, egyrészt a szöveg, másrészt a kor kontextusából
kiragadott dolgok. És mi az, hogy keresztény fasizmus? Tisztázni kellene a fogalmakat.
Keresztény fasizmus, ilyen nincs. Lehetnek keresztények, akik fasiszták voltak, de akkor
ezek kereszténysége megkérdőjelezendő.Volt Magyarországon egy keresztény kurzus,
amelyiknek egyik ága belement a fasizmusba, sőt csinált egy európai prefasizmust: de
ennek ismét megkérdőjelezendőa kereszténysége ...

Hogy valaki fasizmusnak minősítse azt, ami itt a Vigilia körül volt, ahhoz nagyfokú tájéko
zatlanság, rosszindulat kell. 1935-ben a Vigiliát éppen ellenkező szándékkal alapították azok.
akik alapították. Hogy az alapítók közül az egyiknek volt-e és milyen kapcsolata volt Göm
bössel - ez megint más kérdés. Balla Borisz volt az, aki az egésszel a legkevesebbet törö
dött, miután létrejött a Vigilia; másodszor soha semmiféle módon az ő Gömböshöz fűződő

rokoni kapcsolatait a Vigiliahan nem érvényesítette. A Vigiliát de facto mások csinálták.
A Korunk Szava és az ÍJjkor között köztudottan nem volt jó viszony. Az Újkort és a

Korunk Szavát azonosítani egymással a legnagyobb tévedés. Az Újkort teljesen egyszínű
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valarninek tekinteni - megint tévedés. Azután: alapvető tévedés az 1930-as évek sajtóját
globálisan nézni. Mert igaz ugyan, hogy például a Milotayéknál és az ÚJ Magyarorszagnál
nem nagyon jelenhetett meg olyan ember, aki nem osztozott abban az ideológiában, amit a
Milotayegyre élesebben képviselt, ez többé-kevésbé kétségtelen. De az Újkor például vagy
a Korunk Szavanem volt olyan szígorüan egységes ideológiailag és politikailag. Különösen
nem az akkori fiatal írók számára, akik fórumot kerestek ahhoz, hogy az írásaik
megjelenjenek.

Amikor mi indultunk - a Nyugatnak bizonyos fokig előiskolája volt a fasisztának
mondott Napkelet, amelyet lehet, hogy bizonyos ilyen kurzus-szándékkal alapított annak
idején Tormay Cecil. De amikor mi írtunk bele, minekünk az már nem volt se jobboldali, se
baloldali, az papír volt, ahova írni lehetett, ahol leközölték a dolgokat. Nem hiszem, hogy
akár Szerb Antalt, akár Halász Gábort, akik a Napkeletnél kezdtek - ezért fasisztának kell
minősíteni. Ezeket a dolgokat egy kicsit árnyaini kell. Meg kell hallgatni azokat, akik ott
voltak, és akik nem akartak hazudni. Miért ferdítsük, másítsuk meg azokat a dolgokat,
amikben fiatalon részt vettünk? Hát a legtisztább lelkiismerettel, a rendelkezésünkre álló
legjobb emlékezettel mondhatjuk, azt hiszem, kivétel nélkül mindnyájan: nem kerestük
azt, hogy fasisztoid vagy nem fasisztoid lap-e az, ahova írunk. Azt kerestük: hová lehet írni,
ahol megjelenhetünk. És azután ezeken a lapokon keresztülmenve, majdnem mindnyá
junknak a célja mi volt? Eljutni a Nyugatig. Mert a fölszentelést, az íróvá avatást az jelen
tette, ha a Nyugat és a Nyugaton keresztül Babits, esetleg prózaírónál Móricz, jóváhagy
ta azt, amit az ember csinált, azaz megjelentette. A Nyugat megszűnése után pedig a
helyzet teljességgel világos: Illyés minden tisztességes erőt össze akart fogni a Magyar
Csillagban.

- Possonyi is eb~ől írja most az emlékiratait. Ésbát a Laci aztán tényleg nem volt se
nácista. se fasiszta.

- Nem, a Vigilia a konzervatív hazai katolicizmusban, kicsit annak ellenére egy
modern, irodalmilag és lelkiéletileg modem lapot, egy szép, modem és tekintélyes lapot
akart csinálni. Kivel? Mindenkivel, akit valamilyen mödon a katolicizmushoz tartozónak
érzett. Elsősorban kivel? Babits. Hát Sík Sándor és Babits volt az, aki a Vigiliát
tulajdonképpen körösztvíz alá tartotta. Babits egyik-másik nagy verse ott jelent meg, és Sík
Sándornak, a nem tudom, rniért szidott, de máig nagyon jelentős Egyetemesség és forma
című elvi esztétikai tanulmánya is a katolikus irodalomról a Vigiliában jelent meg, ha jól
emlékszem, a 2. számban. Ez éppen azt a tévhitet akarta lerombolni, hogy a katolikus
irodalom az, ami ájtatos, imádságos. Nem. Katolikus irodalom az, ami irodalom, és úgy
irodalom, hogy szellemében keresztény. Egyébként ez egy adott korhoz kötődö, adott
irodalmi jelenség, amelyik a franciáknál valamivel korábban kezdódött, mint nálunk, a
németeknél szintén. Nálunk valamivel későbben született meg, a mi fejlődésbeli

késéseink miatt. A német Hochlandra, a francia Vigile-re igazán nem lehet rámondani,
hogy fasiszta lett volna. A magyar Vigilia neve is utal rá, valami ilyesmit akart magyarul,
magyar földön megcsinálni, az adott, egyre szűkülő, anyagilag egyre szűküíö lehetőségek

között. Mindaddig, amíg a németek be nem jöttek. Akkor megszűnt ...
A történelemben a dolgok látszólag hirtelen ugranak elő, valójában azonban elég lassan

mennek. Pláne a tudatváltozások. Ma már ugys: többé-kevésbé világos az, hogy ez a
fogalom, hogy keresztény fasizmus, ez így rninden árnyalás nélkül, ilyen brutálisan
ideöntve - fából vaskarika. Ezzel az egész szemlelettel szemben túlságosan olcsó dolog
volna Aczél György, Kádár János vagy Miklós Imre cikkeit, tanulmányait idézni. Hát ma itt
tartunk.

- Vegyük a músík fogalmat, a neokatolícizmust.
- Ez eléggé bevett és közkeletű fogalom ma is. Tulajdonképpen fából vaskarika ez is,

mert vagy katolikus vagy nem katolikus. Neokatolikus a szó igazi értelmében nem lehet,
mert a katolikus az katolikus. Ha mai szempontból nézem, akkor mindaz, ami netalán neo
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- megújult, újszerű - lehet a katolicizmusban, azt a zsinat elvégezte. De ki volt az, aki a
zsinatot megcsinálta és létrehozta? Nem valami neokatolicizmus, hanem a katolicizmus
újította meg önmagát. Tehát ez sem nevezhető tulajdonképpen neo-nak. Ezt az elnevezést
arra a katolikus szellemiségre találták ki, amelyik Franciaországból a renouveau catho
lique-tól elindulva a németeken keresztül egészen hozzánk eljött, és valamiben más
volt, mint a tényleg konzervatív és kurzus-katolicizmus vagy az a bizonyos családi fehér
irodalom: bátrabban nézett szét, formai szempontból is frissebb, újabb volt, bátrabban
mert hozzányúlni a par excellence katolikus témákhoz is ...

Ha neokatolicizmusröl beszélünk, meg kéne határozni, mit nevezünk annak, meddig
terjed, míféle jelenség - és semmiképpen sem szakítható ki a katolicizmus egyetemes
ségéből. Nincs külön neo es nem neo. Ezt különben én egyszer már megírtam az Új
Emberben, éppen Szabolcsi Miklós egyik cikke alkalmából - Neo vagy nem neo
címmel. Hát nevezhetjük neo-nak, nem ártunk vele, de nem neo, tulajdonképpen nem
neo. Inkább átvétele valamilyen inódon a francia renouveau catholíque-nak, ami tulaj
donképpen katolikus megújulás.

- Erről így beszéinek. A marxizmus is megújitja önmagát.
- Igen, rnegyünk előre, és sokat javult az a bizonyos közérzet. Lehetetlen, hogy az

ember ezt ne érezze. Ugyanakkor magánvéleményem az, hogy elmondhatatlanul sokat
romlott az élet. Az anyagi lehetőségek megnőttek, az emberek sokkal jobb lehetőségek,

sokkal jobb körűlmények között, sokkal több keresettel élnek, többé-kevésbé megvan
nekik az, ami szükséges, Csak éppen az élettel, a valósággal, a magukkal való kontaktusuk, a
magukban való jó elhelyezkedésük, a magukban való tudatos életük lesz egyre kevesebb,
Magyarországon is, Németországban is, a világon mindenütt, a technikai civilizáció ebben
a pillanatban már megállíthatatlanul az ember fölé kerekedett ...

Ma az embereknek egyre kevésbé van igényük arra, hogy személyesen. saját véle
ménnyel gondolkodjanak, éljenek, cselekedjenek. Nemcsak nálunk, másutt is. Egyre
jobban tapasztalható bizonyosfajta dehumanizáció. Nemcsak nálunk, ez világjelenség.
És ezt borzasztó bajnak érzem.

- Eddigjutottunk el. Mégis: író nem lehet soha pesszimista.
- Én nem vagyok pesszimista, mert akkor nem írnék.
- Itt tartunk. Kiút ebből?
- Én mondjak kiutat? Nem tudok kiutat. Én csak meg tudom tenni azt, ami rajtam áll -

nagyon kevés -, hogy valami mást csináljak.
- lrni és oluasni.
- Írni és olvasni. Egész nyersen, egész brutálisan szölva, például nem lenni semmilyen

-istának, nem lenni strukturalistának például. Ismerni a strukturalizmust, tudni, hogy
milyen mödszer, mire használható, mire nem használható, de nem ugrani be azok közé a
kések közé, amelyek a művet és az irodalmi müvet és a szemétyr feldarabolják szecskává. és
örnlesztve tálalják a tudomány nem tudom én milyen laboratóriumának a gépezetébe és
lombikjaiba. Tűzzel-vassal vagy foggal-körömmel védeni az emberi személy egységét,
szabadságát, bensöségét, hitét, hitelét. optimizmusát - nem tudom, mit mondjak még.
Ezt, és ennek az érdekében dolgozni. Én csak így tudok dolgozni. Ezért vagyok ma már
konzervatív. Nem lelkem szerint, hanem a kintiek minősítésében.

PergelFerenc

(Részlet a Petőfi Irodalmi Müzeum reszere lCJ77 őszén készített beszélgetésből,

melyet a Múzeum bocsátott rendelkezésünkre.)
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Mai meditációk

BARSI BALÁZS

Az emmauszi úton
Lk 24,13-35

"Ketten közülük még aznap elindultak egy Emmausz neuü beiységbe. amelyJeruzsá
lemtől hatvan stádiumnyi távolságra feküdt. "

Már maga ez a rnenetírány is elárulja, hogy két csalódott és reményevesztett
tanítványról van szö, hiszen hátat fordítottak a végső remények városának: Jeruzsálem
jelképezi Izrael hivatását a népek között, és ez a város az Istentől kapott ígéretek
beteljesedésének a helye. Jézus a végső reményt élesztette föl Izraelben. De mindenki
mást és mást remélt tőle.

Sok keresztény csalódásának gyökere ide nyúlik. Nem azt remélik Istentől, amit adni
akar. Csak mondják, hogy .varorn a holtak feltámadását és az eljövendő örök életet", de
valójában sokkal kevesebbet várnak.

Lukács számára annyira fontos szerepet tölt be Jeruzsálem, hogy vele indul és zárul
evangéliuma. Zakariásnakjeruzsálemben, a szentélyben jelenik meg az Úr angyala ( l, ll),
az apostolok pedig, miután leborulva imádták az égbe emelkedett Urat, jeruzsálembe
tértek vissza nagy örömmel (24, '2).

Az .emmauszi tanítványok ugyanazt az utat fogják bejárni, amit az egész Lukács
evangélium.

Van olyan emberi életút, életirány. amely már önmagában is reménytelen: mindegy,
hogy milyen megokolással, de távolodni a Szent Várostól, a régi vallási reménytől. A
forrástól szakad el ilyenkor az ember, és nem tudja, talál-e másikat. Lehet, így érzi
becsületesnek, hogy nem marad itt. De vallja be, hogy reményevesztett.

Járjuk be a tanítványokkal együtt azt a belső utat, amelyet ők bejártak. Hiszen a külsó
utazás csak jele annak a "lelki utazásnak", amit mindnyájunknak meg kell tennünk: a külső

világból a belsöbe, a belsőből a szernélyesbe, a személyesből a transzcendensbe, a
transzcendensből a közösségbe.

,,Az eseményekrőlbeszélgettek. Ahogy beszélgettek, tanakodtak, egyszer csak maga
Jézus közeledett és csatlakozott hozzájuk. "(24, 14-15)

Amíg jézus nincs velük, csak meddő vitára, érvek felsorakoztatására képesek, ami egyre
inkább elmélyíti reménytelenségüket. Amikor velük van - később megállapítják -,
lángol a szívük, vagyis reményt fog. Az az öröm, amire felfigyelek, már nem is létezik
eredeti tisztaságában. Mindig utána állapíthatom meg, hogy "dc boldog voltam akkor".
Elveszett az az ember, aki az örömöt keresi a jelenlét helyett. A Jelenlétben csak
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észrevétlenül lehet elmerülni. Az öröm csak visszfénye lehet itt a földön a szeretetnek. A
"szív langolasa" csak melléktermék. Az önátadás, az együttlét nem arra való, hogy saját
érzelmeinkre reflektáljunk; semmi más nem köthet le ilyenkor, csak az Ő igéje.

AJelenlétnek teljesen átadon élet - valóban boldog.
"Egyszer csak magaJézus közeledett és csatlakozott hozzájuk. "
Jézus észrevétlenül lép oda a tanítványokhoz. Isten keresi az embert, nem pedig az

ember keresi Istent. Az embemek csak hagynia kell, hogy megtalálják. Ádámot így kereste
Isten az alkony hűvösében.Miért bújt el Ádám? Miért félt? Mert elveszítette Istenbe vetett
bizaimát és reményét.

Azóta is ez a képlet. Akár tudja magáról Ádám ("a földből alkotott"), akár nem, bujkál,
menekül Isten elől; és ennek a bujkálásnak (lehet az szelíd esti vándorút Jeruzsálemtől
Emmauszig) a legmélyebb motívuma a remény elvesztése.

Miért, hogyan veszítette el a reményt?
Akkor, ott a Paradicsomban Ádám valóban azt akarta, amit Isten: hogy olyan legyen, mint

az istenek. Sőt, hogy Isten fia legyen. Bűne az, hogy Ádám Isten nélkül akart istenné válni:
kegyelem nélkül.

Most az Emmauszba igyekvő két Ádám-ivadék azzal vétkezik, hogy kevesebbet remél
Istentől.Jézust saját politikai messianisztikus reményeikkel azonosították.

Az ősapa, Ádám, visszautasította a kegyelmet, és úgy akart istengyermek lenni. Ők nem
is akarnak "az isteni természet részesei" (2Pét l, 4) lenni, csak felhasználni a vallás
jótékony erőit egy szebb, emberibb társadalom kialakításahoz.

Hogyan lehet együttműködnia kegyelemmel? Mit kell az embernek tennie? A külső

világból be kell lépnie a belső világba.
.Szemüt: képtelen volt felismerni. " (24, 16)
Látják, de nem ismerik. Ebből az állapotból mennek át az "ismerem, de nem látom"

állapotába. Ez lesz a hit útja.
Isten azzal, hogy Jézusban csatlakozik hozzánk, óriási kockázatot vállal. Annyira közel

jön, hogy nem lehet felismerni.Hiszen amit látok: egy ember. Istent soha nem látta senki!
Jézusban Végletesen közel jött, és ezért felismerhetetlen, ha csak a külső világban mozgok.
De szavai befelé irányítanak. Nem a Feltámadottnak kell megváltoznia, hogy felismerjék,
hanem azoknak, akikhez társult.

Megtehetné Isten, hogy átalakít hatalmával. De akkor nem önmagát nyilatkoztatná ki, aki
a Szeretet, hanem megerősítenéaz istenekről táplált tévképzeteinket. A kinyilatkoztatás
nem a húsvéti ragyogás, hanem a kezén, lábán és oldalán levő véres sebek.

Isten és ember között ezen a földön soha túl nem haladható állomás a hit, az örök
életben pedig Jézus emberi teste.

Most az idegen megszólítja őket. Kis dialógus keletkezik, s csak ezután a katekézis,
amikor kifejti az Írásokat.

"Megszólította őket: Miről beszélgettetek itt az úton? Azok szomorúan megálltae. "
(24,17)

Nem azt kérdezi: .mí újság ma reggel?", hanem: .rníröl beszélgettetek", vagyis mi
foglalkoztat benneteket?

Hirtelen magukba térnek. Ezt még testükkel is kifejezik: megállnak, megtorpannak.
Nem lehet folytatni a fizikai mozgást, amikor az ember ilyen hatalmas belső mozgást tesz
meg hirtelen: saját reményeik szakadékai felett találják magukat. Majd amikor meg tudnak

305



szólaJni, ki is mondják: "mi azt reméltük ... " Tehát nem remélik többé. Egyáltalán semmit
sem remélnek többé! Szomorúak.

Ezt a. lépést meg kell tennie minden embemek Aki magára erőltet úgynevezett
"tudományos" magatartást, amely a "Názáreti Jézus esetét" úgy tekinti, mint ami nem
érinti őt, semmit sem fog megérteni Jézus szavaiból.

Aki nem látja, hogy Isten nélkül, Jézus nélkül milyen reménytelen egész élete, annak a
szernét mindig el fogja valami homályosítani, hallását tompítani. (A "Kinek tartanak
engem az emberek?" című rádióműsor jól mutatta ezt a magatartást. A riporter konokul
úgy tette fel a kérdéseket, hogy a megkérdezett alany érezze: itt egyedi, távoli esetről,

illetve mítoszról van szö. Örültem, amikor az egyik "iÜany" már nem bírta ezt a mesterkélt
és tudálékos kérdezést, és ilyesmit mondott.jézust nem mi alkottuk, teremtettük ... Jézus
valóban élt.)

A Názáreti Jézus esete egészen sajátos módon érint meg. Nem úgy, mint egy mítosz,
hanem mint történelem, amely rám vonatkozik. Gondoljunk csak vissza, hogyan érintett
meg minket először. Milyen világos különbség volt a tündérmesék és a Jézusról szölö
elbeszélések között. A tündérek nem léteztek Jézus igen.

Jó az, ha úgy szomorodik el az ember, mint ezek a tanítványok Ez az a szomorúság, mely
az életre vezet. Az egyetlen helyes magatartás az Ige befogadására a megrendült bűnbánat,
a reményvesztettség belátása. Isten ugyanis nem ruháimmal, nem álarcaimmal, nem
ideológiáimmal, de még csak nem is szerepeimmel akar találkozni (legyenek bár igen
nemesek), hanem velem, az elveszett és remény nélküli teremtménnyel.

.Aztdn az egyik, akit Kleofásnak hívtak, hozzá fordult: Te vagy az egyetlen idegen
jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban?" (24,18)

Milyen pontos meghatározás: te vagyaz egyetlen idegen Jeruzsálemben. A feltámadt
Jézus előttünk jár az élet új formájában, es ez nekünk idegen.

"Micsoda?" - kérdezte. ,,A názáretijézus esete - felelték -, akipróféta. hatalmas
tettekben és szóban az Isten és az egész nép előtt. Főpapjaink és a tanács tagjai
kereszthalálra ítélték éskeresztrefeszítették. Aztreméltükpedig, hogy megfogja váltani
Izraelt." (24, 19-21)

Elmondják neki az utolsó napok történetét. Végre megfogalmazzák reménytelenségüket.
Szégyen nélkül elpanaszolják, hogy nincs Isten, és Jézus nem támadt fel. Csak a könnyezni
tudó hitetlen és a megrendült hívő képviseli az igazi emberi magatartást. Jézus sírja az
egyetlen közös siratófal lehetne ateistának, zsidónak és kereszténynek Útjaink csak itt az
emmauszi úton válnának szét. De nem! Még a következőket is együtt kellene vallanunk:

"Igaz, még néhány közülünk való asszony is megzavart minket. Hajnalban kint
jártak a sírnál, s hogy nem találták ott a testét, azzal a hítTeljöttek hozzánk, hogy
angyalokjelentek meg nekik, ésazt mondták, hogy él. Társasle közül néhányan szintén
kitnentek a sírhoz és úgy találtak mindent, ahogyaz asszonyokjelentették, de őtmagát
nem látták." (24, 22-24)

Még ezt is tisztelettel kellene vallania minden embernek: néhányan úgy tudják, hogy él;
ezek a keresztények Ezt mindenkinek szigorúan vett emberi joga hallani, és mivel a
legvégső eseményről van szö: választani.

Figyeljük meg, hogyan csökken itt a hitelesség foka. Lukács szerint néhány férfi azt
mondta, hogy mindent úgy találtak, ahogy az asszonyok mondták, nekik pedig angyalok
állították, hogy él. Asszonyok és angyalok tanúságtételét viszont nem fogadhatta el a
korabeli jog. A férfiakét igen.
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Pontosan megfogalmazzák a hitet: Jézus él. Mégsem hisznek, mert ez holt információ.
Nincs benne remény. A történések sorozata soha nem ad történelmet, mert nem ad
értelmet önmagának.

Isten szólt Ábrahámhoz. Ígéretet adott neki. Azóta ígéretektől és reménytől terhes az
idő.

Ezek az ígéretek Jézusban teljesedtek be: az idő betelt, értelmet kapott a történelem.
"Ó, ti balgatagok, müyen nehezen tudjátok elhinni, amit a próféták jövendöltek.

Vajon nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe?"

Aztán Mózesen kezdve az összes prófétáknál megmagyarázta nekik, amit az Írások
ban rola írtak." (24, 25-27)

Kleofásék összefoglalták a Jézus-eseményt:
Názáreti Jézus (galileai működés)

- Próféta, hatalmas tettben (Jézus tettei)
- és szöban (Jézus tanítása)
- Jeruzsálemben szenvedett, keresztre feszítették
- és most él.
Az evangéliumok alapsémáját látjuk. Csakhogy ők nem látták ennek az egész emberi

életnek az értelmét. Vagyis azt, hogy miként tartozik bele ez a Jézus-esemény az
Ábrahámtól Keresztelő Jánosig terjedő Isten-emberi történelembe, mely ígéreteket
hordoz.

A .mí azt rernéltük" fordulatával bevallják vallási-nemzeti, végül is evilági reményük
csődjét. Ebbe a várakozásba nem férhet bele a Messiás szenvedése és halála. Szerintük a
dicsőségnek a halál előtt kell megmutatkoznia.

De milyen dicsőség lenne az, amely a halálon innen lenne? Az nem Isten dicsősége,

hanem az emberé, aki halandó, evilági életének szolgálatába állította az isteni erőket. A
Feltámadott dicsőségeviszont Istené, melybe bele van burkolva az ember a maga halálával
együtt.

A próféták már egyszer újraértelmezték és aktualizálták a Tórát. Jézus is ezt teszi.
Ez a "kellett" nem filozófiai szükségszerüséget jelent, hanem Isten üdvözítőtervét. Isten

ezt úgy teljesíti be, hogy semmiféle előző ígéretéből kitalálni nem lehet. Jézus tekintete
átfut az Írásokon. Sohasem csak egyetlen ószövetségi verset teljesít be, hanem az egész
Írást (ezért idézhetik majd az Újszövetség szerzöí az Egésznek bármelyik részét, szinte
kedvük szerint).

Megjelenik a remény az emberi remények romjai felett. Krisztus megadja a távlatot,
hogy a közelről nézett, értelmetlen mozaikrészek egyetlen hatalmas képpé álljanak össze.

A tanítványok ekkor váltak alkalmassá arra, hogy Jézus a személyesbe hívja őket.

Mint előbb, most is egy kis dialógus vezeti be a változást. Jézus szava néma cselekvés:
"lÍgy tett, mintha tovább akarna menni. De marasztalták: "Maradj velünk, mert

esteledik és a nap már lemenőbenvan." (24, 28-29)
"Úgytett, mintha ..." Isten végtelenül tapintatos. Ha egy ilyen beszélgetés után hagyjuk,

hogy elmenjen az Idegen, talán örökre elszalasztjuk a hit lehetőségét.
De ők marasztalták Jézus "úgy tett", ők is "úgy tesznek, mintha" a lemenő nap lenne

az ok, amiért meghívják A legszebb dialógus mindig ilyen "mellébeszélés". Igazában ezt
akarják: ne hagyj most magunkra azzal, ami bennünk elindult. Most ne ... ! A legmélyebb
emberi beszéd mindig ál-társalgás. Mint amikor Isten így szólt Ádámhoz: "Ádám, hol

307



vagy?" Isten tudta, Ádám hol van. Nem információt várt tőle, hanem gondoskodó
szeretetét akarta kinyilatkoztatni.

Nem lehetett még annyira lemenőben a nap, hiszen pár perc mülva ők maguk térnek
visszaJeruzsálembe. Igen, most, hogy marasztalják az Idegent, most alkalmasak arra, hogy
a személyesbe lépjenek

"Betért hát, és velük maradt. " (24, 29)
Az intimitás ősi képe mind együtt van: "ház", "bent", "asztalhoz ülni". Csak a

személyesből vezet az út a transzcendensbe (a fönségesben. az isteni világba).
,,Amikor az asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, s

odanyújtotta nekik. Ekkor megnyílt a szemük s felismerték. De eltúnt a szemük elől. "
(24,30-31 )

Ezek a mozzanatok a Lukács korabeli keresztényeket és minket is az Utolsó Vacsorára,
illetve a misére emlékeztetnek Kijelölik azt a milíőt, amelyben az Evangélium megszüle
tik Évek hosszú sora óta él már az egyház, s bár még nincsenek írott evangéliumaí, de van
szóban hirdetett egyetlen Evangéliuma. Ez az az apostoli tanítás, amelyben - színtén
Lukács szerint ~ állhatatosan kitartottak a hívek, éspedig közösségoen, a kenyértörésben
(mise) és az imádságban (ApCsel 3,42). Vagyis eucharisztikus kontextusban születik
meg az Evangélium, mint ahogy ezt az emmauszi jelenet összefoglalva hangsúlyozza.

A tanítványok az úton látták, de nem ismerték fel]ézust. Most a kenyértörés megérinti
őket - ez a vendéglátás ősi szertartás is.A hirtelen támadt remény megnyitja értelmüket,
de Ö eltűnik szemük elől. A látás és a felismerés egymást követik. A látást felváltja a
felismerés, a hit korszaka. Ez már a mi misénk világa. Ez lett a "normális út" az időkvégéig,
vagyis addig a napig, amíg majd látni fogjuk őt úgy, amint van. Akkor megszűnik az egyház
rnisézni.

Ez a felismerés leírhatatlanul sűrű pillanat. Így lehetne összefoglalni: Ö AZ.
- Ö az, akiben az egész Szentírás beteljesedett, soha el nem képzelt módon; Ö az

Ábrahámnak adott áldás, Ö a Mózessel kötött szövetség, az Ö teste az Ígéret Földje, Ö az
Emmanuel.

- Ö egész életem megoldása.
- Ö, Jézus, aki egészen Istenhez tartozik, az Atya jobbján ül.
- Ö a világmindenség sorsa.
Ebben a világosságban az ember és a Szentlélek is találkozik. Csak a Lélek által

mondhatjuk, hogy Jézus az Úr" ( l Kor 12, 3).
De ezzel a felismeréssel még nem jutottak el a hit teljességére, legalábbis az Evangélium

szerint, mert hol van a Tizenkettő, a Jézus által megújított Izrael?
"Még abban az órában útra keltek, s visszatértek]ernzsálembe. Ott együtt találták a

tizenegyet és társaikat. Azzalfogadták őket, hogy valóbanfeltámadt az úr, és megjelent
Simonnak. Erreők is beszámoltak az úton történtekről,meg arról, hogyan ismertékJÖI
a kenyértöréskor. "(24,33-35)

Miért érzik szükségét annak, hogy a Tizenegyhez rohanjanak? Most visszafelé, bár a nap
már lemenőben van, megteszik ugyanazt az utat. Ez számukra magától értetődő.

Izrael az ígéretek hordozója. Az Ószövetségben nem az volt a kérdés, melyik nép a
szimpatikusabb, vagy istenéhez hűségesebb. hanem az, hogy csupán ez a közösség
hordozta Isten ígéreteit. Ma sem lehet kérdés, melyik egyház a jobb, hol élőbb a közösség,
hol beszél szebben a pap, hol jobb. Az egyedüli kérdés a megújított Izrael, az Egyetlen
Egyház, a Tizenkettő közössége, akik a megújított szent nép pátriárkái. Közülük is Simon
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Péter a hitelesített tanú. "Simon, Simon, a sátán hatalmat kért magának fölöttetek, hogy
megrostáljon benneteket, mint a búzát. De imádkoztam érted, nehogy meginogj a
hitedben. Amikor megtérsz, te erősíted majd meg testvéreidet" (Lk 22, 31-32).

Az emmauszi tanítványok "együtt találták a Tizenegyet és társaikat". Szinte beesnek
közéjük. Azonnal szölni akarnak, közölni az örömhírt, hogy Jézus él, de azok szavukba
vágnak: "valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak".

Mintha mondanák: csak ennek a hitelesített, Jézustól választott tanúnak tanúságtevé
sében értelmezhetitek a ti tanúságtevésteket. Oda kell figyelni az "Úr" szöra is. Ez a
Feltámadott az örökkön élő, egyháZában is jelenlevő Jézus neve. Már önmagában is hit
vallás. Csak itt a Tizeneggyel és a tanítványokkal való találkozásban válik teljes hitté az
emmausziak hite. Maga a tény is tisztáZódik. Már nem csupán arról van szö, hogy Jézus
"él". Ez önmagában igen kétes kifejezés lehet. Hogyan él? A Babiloni Talmud szerint az
ember úgy jön vissza, ahogy elment. Vagyis Jézus feltámadása nem lenne több, mint a
jelen, a halállal megjelölt élet folytatása? Akkor valóban csak a názáreti Jézus esetéről

lenne szö, mely túlságosan nem érint bennünket. A "bement dicsőségébe"kifejezés az
"Idegen" ajkán már új világot nyit meg. Nem visszajött, hanem valahová eljutott végle
ges testével együtt: Isten dicsőségébe, mely az ő dicsősége. A "feltámadt" szö talán a
leggyengébb annak kifejezésére, ami Jézussal történt. Mert a feltámadásról az ősi

képzelet szerint ösztönösen mindenki azt gondolja, hogy Jézus visszajött a halál előtti

állapotba, tehát majd még egyszer meg kell halnia, mint, mondjuk, Lázárnak.
Viszont az első két megállapítás fényében, hogy tudniillik Jézus él és bement az ő

dicsőségébe, ez az állítás, hogy "feltámadt az Úr", valóban a misztériumot érinti és mondja
ki.

Mária Magdolna is csak az apostolokhoz érve mondja: "láttad az Urat" - elhagyva a
"Rabboni" kifejezést, rnely a halál előtt álló Jézus legelső címe volt nyilvános működése

idején.
Csak ajézus által megújított Izraelben nyeri CI a hit a maga teljességet. Tegyük fel, hogya

két emmauszi tanítvány nem fut vissza Jeruzsálembe és nem keresi az egyháZat. Mi lesz
akkor? Jézussal való találkozásuk, a transzcendens világ megérintése csupán magánese
mény. Semmi közük hozzá.

A Szent Szűz megjelenik Bernadette-nek, aki konokul azt állítja, hogy egy szép hölgy
jelent meg neki. Az egyháZ hite kell ahhoz, hogy értelmezni tudja: az, aki vele beszél, Jézus
Anyja.

Nincs Krisztusba vetett hit egyház nélkül. Lehetetlen eljutni a hitre nélküle. A ,Jézus
igen, az egyháZ nem" eretnek, hitetlen és logikátlan jelszó.

Egyszer egy diák azzal állt elő, hogy igenis el lehet jutni a Krisztusba vetett hitre az
egyház nélkül, mert ha valaki egy lakatlan szigeten járva talál egy evangéliumos könyvet, és
azt olvasva eljut a hitre, akkor megkerülte az egyházat.

Tévedés, mert az Újszövetség iratai az egyháZban keletkeztek. Évtizedeken keresztül
történő igehirdetésének írásban lecsapódott része. Az egyház ma sem mond le az élő

igehirdetésről. "A betű öl"; a Szentírás betújéről mondta ezt Jézus. Csak az egyhazban
olvasott Írások nyerik el teljes értelmüket. Így lesz élő tanúságtevés az örömhírről.

Az emmauszi tanítványokkal saját hitünk útját járhatjuk végig.
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Élő világegyház

II.János Pál pápa beszéde
az Európai Ökumenikus Ifjúsági Találkozón

Kedves Roger testvér, köszönörn Istenben és a fiatalokban bízó reményteljes szavait. Mint
tudja, tavaly Franciaországban tett főpásztori látogatásom során azért határoztam úgy,
hogy megállok Taizében, mert én is osztom ezt a bizalmat és ezt a reményt.

Kedves fiatalok, ezekben a napokban a bizalom zarándokútján most ti álltatok meg
Rómában. Azért jöttetek ide, hogy találkozzatok a pápával és egyházmegyéjének híveivel,
hogy együtt imádkozzatok velük azokon a helyeken, ahol Péter, Pál és még sok más
vértanú a Krisztus iránti hűségbőlvérét ontotta. Öröm és bátorítás számunkra, hogy ilyen
nagy számban fogadhatunk benneteket, és átvehetünk valamit fiatalos lendületetekből és
hitetekből. Éppen most készítjük elő az egyházmegyei szinodust, amelynek célja ajézustöl
kapott missziós megbízás és a közösseg elmélyítése.

Kedves fiatalok, bizalom zarándokai, üdvözöllek benneteket az Úr nevében!
A pápa mélységesen együtt érez veletek, akik a »bizalom világméretű zarándokűtjávt

járjátok; én is aggódva látom, hogy a keresztények nem egyek a hit és a szeretet
közösségében; hogy ezrek és ezrek szenvednek, halnak éhen vagy vesztik életüket a
nemzetek szörnyü fegyveres összetűzéseiben. Aggódva látom, hogy az emberi jogokat,
különösen a vallásszabadságot, sok helyütt még mindig nem veszik figyelembe, és aggódva
hallom sok fiatal hangját, akiket szorongás tölt el önmaguk és az emberiség jövője miatt.

Tudom, hogy ezek a gondolatok benneteket is nyugtalanítanak, de azt is tudom, hogy
törhetetlen remény él bennetek: hisszük, hogy Krisztus egész életutunkon elkísér minket,
és titokzatos jelenléte soha ki nem alvó tűzként ég bennünk.

Ó jelen van minden ember szíve mélyén, még akkor is, ha a félelem és az önkeresés
hamuja gyakran fojtja el a lángot, és nem engedi, hogy a tűz az Ő meIegét árassza.

Ahhoz, hogy Krisztus bizalmának zarándokai lehessünk, nap mint nap egy belső, Krisztus
fényét kereső zarándokutat kell járnunk. Jézus az imádság békéjében velünk együtt teszi
meg ezt az utat. Ha igéjében elmélyülünk, megértjük, mennyire szeret minket. Ugyanakkor
tudatára ébredünk annak, hogy nem Ó az egyetlen, akit szeretnünk lehet és kell abban a
Testben, amelynek Ó a feje (Kol 1,18). Ez a Test az egyház, amelynek tagjaivá a keresztség
által leszünk, és amelyben Krisztus szeretete egyesít bennünket Isten Igéjével és a
szentségekkel táplál. Krisztus küld bennünket: vigyük el az Örömhírt másoknak, rnindenki
nek, hiszen Ő barátja és ura minden embemek, és mindannyiunk megváltását akarja.

Befogadni a minket szerető Krisztust; szeretni Krisztust a szeretet közösségében, az
egyházban; rendelkezésére állni Jézusnak, aki ei akar küldeni bennünket testvéreinkhez:
ez a három teszi számunkra lehetövé azt, hogy részt vehessünk a "bizalom világméretű

zarandoklatán", amelyet Ó ragyog be, akit a próféták az )gazság Napja"-ként ünnepeltek
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(Mal 3, 20). Néhányan közületek ezért a célért nagy távolságokat tesznek meg egyik
kontinensről a másikra utazva. De valamennyien a bizalom zarándokaivá lehettek ott, ahol
éltek, dolgoztok vagy tanultok, családotok körében és egyházközségeírekben. Emlékezze
tekjézus szavaira: "Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Nem úgy adom
nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjon szívetek és ne csüggedjen." (Jn 14,27)
Feladatotok az, hogy ott, ahol vagytok, tegyetek meg minden tőletektelhetőtaz egyházzal
egységben a kiengesztelódésért, és osztozzatok egymás sorsában, építsétek a békét, hogy
ígyküzdhessetek az igazságtalanság ellen és az emberiség szenvedéseinek csökkentéséért.

Hogy szolgálni tudjam a hitet és a keresztények közötti egységet, hogy a béke követe
lehessek a világban, én is arra vagyok hivatva, hogy a bizalom zarándoka legyek Krisztus
nevében. Kérlek benneteket: imádkozzatok értem, a római egyházmegyében és az egész
egyházban végzett szolgálatomért, különösen főpásztori utaimért. Én is imádkozom
értetek, hogy Krisztus nevében bizalommal és bátorsággal teli zarándokok legyetek.

Amikor karácsonyt és az Úr megjelenését ünnepeljük, a pásztorokat és a bölcseket
követve, a világ összes keresztényével együtt lélekben zarándokútra kelünk Betlehembe,
hogy megcsodálhassuk és szívünkbe zárhassuk az istálló szegénységében világra jött
Krisztus születésének titkát. Az Istengyermek kiszolgáltatottságát látva tudjuk elfogadni
saját gyöngeségünket. Megérthetjük, hogy Krisztus ereje rejlik benne, így lelki fejlődésün
ket szolgálja, amint ezt az apostol kinyilatkoztatta: .Mert az erő a gyöngeségben nyilvánul
meg a maga teljességében" (2Kor 12,9). És örömünk "kimondhatatlan, dicsőült öröm"·
mé válik ( 1Pét 1,8), és bizalmunk megerősödik.Mint az Isten Anyja,úgy szeretnénk mi is
elvinni a világnak az Örömhírt attól, aki rninket befogad, és akit mi befogadunk.
Szerétnénk a bízalom zarándokaivá lenni a Földön.

Kedves fiatalok, világunknak nagy szüksége van reményre, bizalomra, kiengesztelődés
re, egységre és békérel Teljes szívemböl kívánom, hogy a világ az életetek láttán egyre
jobban rátok figyeljen és megértse az angyalok bensőségesen fölcsendülö karácsonyi
énekét: "Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a Földön az Istennek tetsző

embereknek!" (Lk 2,14)
Úr Jézus, adj nekünk bizalmat és add nekünk Igédet!
Add nekünk szereteted erejét!
Add nekünk annak örömét, hogy minden ember testvérei vagyunk!

Roger testvér II.János Pál pápához

Szentatya, mindnyájan örülünk, hogy az Ön közelében lehetünk, és az egyház egyedülálló
közösségének a szívében találkozhatunk.

Azért vagyunk itt, szinte valamennyi római egyházközség vendégeként, hogy kifejezzOk
szeretetünket a római egyház iránt, amely az Ön általános pásztori szolgálatán keresztül
első a szeretetben, s rámutat közös hitünk forrásaira.

Testvéreimmel már régóta föltesszük magunknak a kérdést: mit várnak tőlünk azok a
fiatalok, akiket hosszú évek óta fogadunk? Keresztelő Szent Jánost követve szeretnénk
fölfedezni a közösség Krisztusát, vagyis annak a közösségnek a misztériumát, amely az
egyház. Ehhez a bizalom útja vezet, s ezt semmivel sem lehet helyettesíteni.

Szeretett Szentatyánk, amikor Ön 1986 októberében eljött Taizébe, többek között ezt
rnondta: "Anélkül, hogy önök erre törekedtek volna, nundenfelől fiatalok milliói jönnek
önökhöz ... Az ember úgy megy Taízébe, mint egy forráshoz."
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Az egyházra figyelve sok fiatal tudja, hogy Európa nagy részében a közösségnek abban a
misztériumában hagyják el Krisztust, amelyet egyháznak nevezünk. Az evangéliumot
évszázadok óta elsősorbanEurópából terjesztették. Az idén arra törekedtünk, hogy a déli
kontinensek (Afrika, Ázsia, Dél-Amerika) fiataljai is eljöjjenek hozzánk, hogy elhozzák az
evangéliumot a maga frissességében. Fiatal európai keresztények kísérték őket, s együtt
meglátogatták az egyházközségeket, "a közösségek közösségeít" és a hozzájuk kapcsolódó
fiatalok közösségeit. Ez olyan jól sikerült, hogy a meghívásokat télen is folytattuk, és most
is vannak közöttünk fiatalok más kontinensekről. Mi az egyház tavaszára készülünk,
Európában ugyanúgy, mint másutt.

Az elmúlt napokban két testvéremmel Etiópiában jártam, ahol éhínség pusztít. Ott is
találkoztunk olyan fiatalokkal, akik Krisztusnak egy egész életen át tartó hűséges követésére
készülnek. És valóban: ilyen hűség híján hogyan is adhatnánk tovább Krisztus örömhírét?

Ésvégül még egy gondolat. Ebben az egyedülálló közösségben, az egyházban, Krisztus, a
Feltámadott kiragad bennünket az elszigeteltségből. Támaszul mellénk adja tanúinak
belévetett bizalmát, Márián, Péteren, Pálon és az apostolokon keresztül egészen a mai
tanúságtevőkig. Tehát minden megkeresztelt imádkozhat így: "ÚrJézus, add meg nekem,
hogy élő tagja lehessek a közösség misztériumának, az egyháznak. Add meg, hogy nap mint
nap újra bízni tudjak a hit misztériumában. Krisztus, ne vétkeinket nézd, hanem egyházad
hitét."

Szeretett Szentatyánk, szeretném Önnek ma is azt mondani, amit taizéi látogatásakor:
Szeretjük Önt és az imádságban hordozni akarjuk megbízatásának terheit.

(Elhangzott Rómában, a Szent Péter Bazilikában, 1987. december 30-án.)

Húsvét éjszakája a Danyílov-kolostorban

Április IB-ról l 9-re virradó szombat éjszakáján a moszkvai harangok zúgása Krisztus feltámadásának,
a húsvéti ünnepeknek kezdetét hirdetik. Messzire sZáll a Moszkva folyón túli templomok hívó szava,
azonban valamennyi közül kitűnik a Danyilov-kolostor három és fél tonnás harangja, amelynek
ünnepi zengésü hangjára meggyorsítják lépteiket a kolostor felé igyekvők.

A legősibb moszkvai kolostorhoz tartozó Szentháromság székesegyházat ezen az éjszakán
megtöltötték az ortodox hívők. A székesegyházat a hagyomány szerint l 272-ben alapította Danyiil
fejedelem, Alekszandr Nyevszkij fia. Nemrég még kevesen tudták volna megmutatni a moszkvaiak
közül, hogy hol van a Dányilov-kolostor - ismerték a Danyilov utcát, a Danyílov-píacot, tudták, hol a
Danyílov-remetö, de a kolostor, pontosabban ennek fal- és épületmaradványai mintha el lettek volna
rejtve a köréje telepített gyárakés üzemek között,

Mindössze három éve annak, hogy a szovjet kormány visszaadta az Orosz Ortodox Egyháznak az
egykori Dányilov-kolostor területér, de már állnak a falak, a Szentháromság székesegyház kuíX>lája
pedig magasra szökik az ég felé. Mintegy húsz tagú szerzetesi közösség költözött be a kolostori
lakószámyba. Istentiszteletet - a székesegyházon kívül - a kolostor másik két templomában is
tartanak: a "Hét Egyetemes Zsinat" templomában és az Oszlopos Simeon tiszteletére emelt, a bejárati
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kapuk fölé épített templomban. Elfoglalta székhelyét a kolostor vezetője és ide költözött át a
Moszkvai Patriarchátus Nemzetközi Kapcsolatainak Osztálya is. Azonban akad még munka bőven.A
kolostor udvara, amit pillanatnyilag reflektorokkal világítanak meg, inkább építkezési területre,
mintsem csöndes klastromra emlékeztet. Az utak helyén egyelőre vasbeton lapok fekszenek; nem
messze a kolostortól építőanyagokés gépek láthatók. Egyszóval, folynak a helyreállítási munkák, és
lassan kirajzolódnak a leendő kolostor körvonalai.

Az egyetlen működő moszkvai kolostor, mely hajdanában a város peremén helyezkedett el, ma a
főváros központi részén fekszik.Szent Danyiil fejedelem - a kolostor alapítója -, aki a XIII.században
a Moszkvai fejedelemség alapjait lerakta, aligha gondolta volna, hogy a XX. századi zarándokok
metróval fognak ide eljutni. Ma már a kolostor csupán három megállónyira van a Kremltől, a
"Thlszkaja" metróállomás pedig 10 perc alatt megközelíthetőa kolostor bejáratátóL

Éjfélre hatalmas tömeg gyűlikössze a kolostor kitárt kapui előtt. Áll itt néhány rendőr is, de csak az
általános rend fenntartása végett. Odabenn maguk a hívők biztosítják a szertartás nyugodt lefolyását,
néhányan közülük kék és zöld karszalagot viselnek, ők engedik be a kolostorba érkezőket. A
székesegyház befogadóképessége természetesen véges; hogy elkerüljék a zsúfoltságot, az egyház
község hívei, valamint a vendégek számára jó előre belépőjegyeket osztottak szét. Amint arról még az
ünnep előtt értesültern, több mint kétezer belépő talált gazdára. A székesegyház most zsúfolásig
megtelik emberekkel.

Ahúsvéti istentiszteletet itt, ebben a XIX.században épült Szentháromság székesegyházban tartják.
A szertartás kolostori rituálé szerint, lassarí, ünnepélyes keretek között folyik. Szabályosan, az
illendőséget megtartva. a férfiak jobb felől, a nők bal felől állnak. A gyertyák és a mécsesek fényénél
meg-megcsillan az ikonosztáz aranybevonata. Látható, hogy itt mostanában kelt életre minden. A
szerzetesi közösség celebrál, élén Panteleimon archimandritával, a jeruzsálemi orosz missziö volt
vezetőjével, aki a moszkvai kolostorban a szent városból származó keleti szerzetesi gyakorlatot
honosította meg. A kórus halkan, visszafogottan énekel, kerülve a fölösleges vokális díszítéseket,
énekük erővel teli, mely a kolostorok szigorú zenei hagyományaiból fakad.

Aszertartás csúcspontja a templomon kívüli feltámadási körmenet. Elöl egyházi lobogókat visznek,
rnögöttük vonul a papság. Felzúg az ének: .A Te feltámadásodat, Krisztus üdvözítőnk, angyalok
éneklik a mennyekben ..." És végül felhangzik a kiáltás: .Krisztus feltámadt!", amire a gyülekezet
kórusban válaszol: "Valóban feltámadt!"

Az archidiákonus mély baritonja imádságra hívja a gyülekezetet: "Békességben könyörögjünk az
Úrhoz! Az egész világ békéjéért ... és üdvözítéséért könyörögjünk az Úrhoz!" Az ima egy részleténél
kiöblösödik a szerpap hangja, mindannyian átérezzük szavainak aktualitását: "Ezen kolostor építőiért
és adakozóiért könyörögjünk az Úrhoz!"

Véget ér a hajnali istentisztelet és kezdetét veszi a liturgia, amelyen jános evangéliumának első

fejezetébőlolvasnak fel egy-egy részletet ószláv, orosz, görög, latin, héber és angol nyelven, sugallva,
hogy ezen a napon a különbözö keresztény egyházak és felekezetek között megvalósult az egység
Krísztus feltámadásának ünneplésében, ami sajnos - a nem egységes liturgikus naptárak miatt 
nem mínden évben alakul így.

Az ambóról felhangzik Pimen, Moszkva és egész Oroszország patriarchajának húsvéti üzenete,
amelyben így ír: .Szent jános evangélista elbeszéli, hogy a halottaiból való feltámadása után jézus
ezekkel a szavakkal üdvözölte tanítványait: Békesség nektek! Különös jelentőségevan ma ezeknek a
szavaknak, mert felébresztik az ember lelkében szunnyadó igazságérzetet és a népek közöttí igazi
testvériség iránti vágyat ... Szeretett gyermekeim az Úrban! Krisztus feltámadásának öröme erősítsen
meg benneteket az Anyaszentegyház javára végzett és a hazánk jólétét előmozdító önfeláldozó
szolgálatban; hazánkét, mely napjainkban mindent felölelő megújulást él át."

Végéhez közeleg a húsvéti istentisztelet, Panteleimon archimandrita üdvözli az összegyűlteket.

köszönti őket az ünnep alkalmából, és húsvéti tojást ad át nekik. Az emberek lassan szállingóznak
kifelé, a kolostor kapuin keresztül kilépnek a hajnali félhomályba. Öt óra körül jár az idő. Nem messze
a kolostortól megáll az első villamos. Hirtelen megtelik utasokkal, dübörögve elindul, magával viszi
mindazokat, akik ezen az éjszakán lankadatlanul imádkoztak "az egész világ békéjéért", és akik
szívükben elvitték az örömhír szavait: "Békesség minden embernek!"

Valerij-Márk Szmirnoo
( Lovász Tünde fordítása)

313



Irodalom

Vasadi Péter: Fényromok

Én semmit sem akarok/Bennem akar valaki" 
írja Vasadi Péter A sta/ker védekezése című
versében. Tarkovszkij filmjében a stalker vezeti
be a boldogulni vágyókat egy, az emberi világnál
nagyobb erejű térbe. Nem önös érdekből indul,
tudja, hogy a kivánságokat ( igazi, eltakart
kivánságainkat ) teljesítő Szobába nem szabad
bclépníe. De megérzi a romos némaság áthágha
tatlanságában rejlő szabadságot és ezért kezdhet
cl újra és újra beszélni.

Vasadi új verskötete. a Fényromok ennek a
hangtalanságában (választalanságában?) is er.
hallgathatatlan területnek a határvidékén iró
dott. A staiker nem jut, nem juthat be, nem
hallgathat cl; ki kell töltenie a közt - beszél.
Vagy inkább hagyja megszölalní azt, ami nála
erősebb és több: "Várakozásod / nem nyitja az
ajtót, dc / mögötted egy várost melegít. / A kulcs
motozasát nem hallod / a zárban, de szól a
harang." (A szeretet realitása) Mintha visszape
regnének egy határról a szavak és mégis, a
teljesületlenség, a kudarc ellenére lehetne pon
tosan beszélni, vagy egész egyszerűen. még
lehetne beszélni is. Ahogy azok a választottak,
akik nem tehetnek róla, de nem is tudják, hogy
azok"Tehát ilyet /hogy -én-, -magam-, -nekem- /
nem nagyon ismerek Mert / az vagyok, mi nem
vagyok/De ami nem vagyok, a -semmí-yaz, Azaz
hogy még a semmi is / vagyok Vagyis egészen /
naplemente. Tehát / egészen pirkadat." (Rönt
genkép)

Vasadi verseinek "alaphangja" a mögöttük
meghúzódó, a szö ellentétét egységbe foglaló, a
kimondásnál nagyobb erő: a csend. Kötetének
felosztásában a nyitó "Csönd, világ" és a záró
"Kettőnk csöndje" fejezetek között húzódó ver
sek nem kiliívást, hanem a maguk csendes tragi
kumában felmutatott erőt sugallják. "Ha csönd
lehetne végre, / sírás hallatszanék/ meg csontro
pogtatás - írja. Visszahúzódásának szándéka a
közvetítőé, aki egy önmagát meghaladó tér
üzenetét próbálja sugározni, és ezt tekinti akkor
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is küldetésének, amikor körülötte, benne sorvad
a világ, elhalkul a kimondott szó; akkor is, ha
elveszítheti életének egyetlen realitását: hitét.

A hétköznapok víziói, a köztes. az elhagyott,
eldobált dolgok, emlékek zsúfolödnak las
sanként össze Vasadi verseiben. Megáll a belépés,
a Szoba ajtaja előtt, mert tudja, hogy amit elha
gyott, annak kell számára először megnyílnia:
"Mert épp a rossz az, aminek/meg kell történnie.
A jó / erős, elég, ha van. Hátunk / mögött a múlt
ilyen, / s tulajdonképp lakatlan. Egyj Ismeretlen
lakja csak s / kapuja csukva van. Jövőnkben /
kellene egészen kinyílnia. de / ott súlyos ködök
hullámzanak." (Nyitott kapu) A visszahalIgatás
fokozatain keres~tül észrevétlenül megnyílik a
tér. Aki itt áll, "aki bírni akar valamit", az nem
mássá teszi a világot, hanem hagyja magát a világ
által megérinteni. Körösi Csoma Sándornak aján
lott versében írja: .Mert igazán az bír, akinek /
nincsen, akinek egyedül a / hatalmas Nincsene
van." (Szépirodalmi Kön)/lIkiadó)

Kelényi Béla

Németh G.Béla: Babits, a szabadító

Szigorúan tárgyszerűnek tűnő hangjával megté
veszti az olvasót Németh G. Béla Babits-tanul
mánykötete. A tárgyilagos stílus ugyanis izgal
mas kérdéseket rejt: Helyesen soroljuk-e Babits
regényeit lírája mögé, csakugyan gyengébb-e a
próza a verseknél? Milyen értékeket rejtenek a
fiatalkori művek? Hogyan viszonyult Babits a
forradalomhoz? Hogyan a valláshoz? Milyen
eszmék hatottak rá? Milyen világképről vall iro
dalorntörténete? Milyen szerelern-felfogásról
tanúskodik a Timár Virgil fia? Hosszan sorol
hatnánk még a kérdéseket, melyeket kellő filo
lógiai és irodalomtörténeti megalapozottsággal
elemez a kötet szerzője.

Nehéz eldönteni, mi a legmegkapóbb ezek
ben a tanulmányokban. A szerző széles művelt

sége? A megfogalmazás merészsége? A möd,
ahogy tisztáz mindeddig elmosódott kérdése
ket? Vagy figyelme, melyből mindig jut egy-egy
pillantás a mának is?

Címadó tanulmánya az identitását szüntelenül
újraépítő, mindenféle merevséget elutasító köl-



töt mutatja be. Kulcsszavát, mint írja, Babitstól
"ette át: Ő nevezte .szabadítö't-nak kedvenc
filozófusár. Bergsont. Azt a Bergsont, aki idöel
méletével éppen ennek a rugalmasságnak,
éppen ennek az örök változásnak a természetét
írta le. S akinek a filozófiája benne, Babitsban is
vilagosabba tette a szüntelen megújulás belső

parancsát, Ezért nevezi Németh G. Béla Babi
tsot is szabadítónak olyan költőnek, aki ma is
példája lehet a szellemi szuverenitásnak, a kon
venciótól és divattól egyaránt mentes művészi

tisztaságnak.
A könyv legvitathatóbb része alighanem a

Timár Virgil-fejezet. A tanulmánya Babits-próza
nagyszerűségét kívánja bizonyítani, s ez önma
gában nagyon is méltányolható törekvés. De
rniért éppen ezzel a regénnyel? Miért éppen
ebből a sokak számára talán kidolgozatlannak
látszó írásból kiindulva? Németh G. Béla sze
rint ez a regény a testi és a lelki erosz összetar
tozását hirdeti. Viszont Babits mintha az ellen
kezőjét hangoztatna, amikor a mű elején vilá
gossá teszi. hogy a .lelki fajfenntartás" ösztö
néről kíván beszélni. Timár Virgil kedves fiának
külsö jellemzését Babits szintc telicsen elha
nyagolja.

Babits hitének kérdésével foglalkozva Németh
G. Béla néhány olyan megállapítást tesz, mclyet
érdemes továbbgondolnunk. Tapintatosan, visz
szafogottan ugyan, dc arra a végkövetkeztetés
re jut. hogy Babits vallásossága nem volt több,
mint az egyház által összegyűjtött kultúrkincs
usztcletc, a liturgiában kidolgozott jelképrendszer
elfogadása, a gyermeki hit nosztalgikus felidézése.

Fölösleges azon vitázni, hitt vagy nem hitt
Babits Istenben. A kérdést nem lehet így felten
ni, s nem teszi fel természetesen Németh G. Béla
scm. Abban azonban, hogy a hit más szinten
érdekelte, mint amit akár a nosztalgia, akár a
mégoly szép jelképekben való e1gyönyörködés
jelent, biztosak vagyunk. Mi másról tanúskodna
vallomása, rnelyben így ír: .Van-c mélyebb érzés,
mint ami Istenhez köt, akár hiszünk benne, akár
nem?"

Hadd jegyezzük meg c rövid, a hangsúlyokat
alighanem igaztalanul a nyított kérdésekre he
Iyező elemzésünk végén, hogy Németh G. Béla
könyvecskéje a Babitscsal foglalkozó, szeren
csere mind gazdagabb szakirodalom nagy nye
resége. Kivételes műveltségű és beleérzésű,

költői tehetségű. filozofikus hajlamú elemző

talál itt tárgyára, aki valamennyiünk számára
"szabadító" lehet, amikor életről, irodalomról,
lélekről és valóságról meditálunk. (Tankönyv·
kiad6. 1987)

Valaczlea András

Film

A Misszió

A Misszió a XVl. század Dél·Amerikajában játszó.
dik, a kontinens teljes kifosztásának idején, mi
kor az európai feudalizmus már gutaütésig zabál
ta magát az indiánok aranyával. Mégis: a film 
bár ezer szállal kötődik a történelemhez 
általános, napjainkban is aktuális gondolatok
fölvetése miatt érdemes a figyelemre. Hősei

hittérítők, gyarmatosítók és bennszülöttek. Sor
sukat olyan erők mozgatják, amelyeket befolyá.
solni nincs módjuk. Kényszerpálya valamennyi,
a történelern kényszerpályája. Az egyes ember
döntéseinek mégis van jelentősege. Talán ez
az egyetlen, aminek valóban van, Roland joffé
filmjének tanusága szerint.

A Misszió cím többértelmű, Első értelme az
elhivatás, a film szerzetes-höseinek szeretetből

fakadó feladata: eljuttatni ajö Hírt mindenkinek. A
"vadaknak" is, akik keresztre feszítve lökik a
vízesésbe az eOOtérítőt; akik azonban nem alantas
szandéküak, fogékonyak a szépre, jóra. A misszío
náriusok szeretetéböl türelem születik, meg·
értés, és ez türelmet, megértést: szeretetet szül.

A Misszió második éneime az a hely. ahová az
indiánok közössége a dzsungelben emelt egysze
rű templom közelében megtelepül.

A misszíö harmadik éneime a pápai nuncius
küldetése, aki a vidék stratégiai szempontból
halálra szánt missziöit érkezik megvízsgalní. Ha
ugyanis a nagyhatalmak megegyezése szerint a
portugálok veszik át az ellenőrzést a kérdéses
területen, menthetetlenül rabszolgaságba hajt
ják az indián lakossagot, s kifosztják a vidéket
- szemben a spanyol iga tartózkodöbh terror
jával. Ehhez kelletik Róma áldása.

A nuncius pápához írott, meghasonlásáról
valló levele adja a történet narrációját. Az ő

alakjában bontakozik ki a film fő problematíkája:
ez a hatalom és az egyház, másképpen a földi és
égi királyság konfliktusa. Róma ekkorra alig egy
évszázad leforgása alatt elvesztette híveinek je
lentős részét, a reformációval végképp megborn
Ion Európa egyébként is ingatag egysége. Ugyan
akkor a magukat legkatolikusabbnak nevező

despoták szörnyü bűnöket követnek el hitükre
hivatkozva, s nem is titok: az ellenreformáció
hajóján valamennyi a világuralom révébe kíván
megérkezni. Minden döntés létfontosságú, hi-
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szen háborúk, pogromok előidézője lehet, s
nyilvánvaló, hogy a Szentszéknek hívei érdeké
ben politizálnia is kell. Hol a határ? A jogo
sultság, az illetékesség, a felelősség határa?

A nuncius alaposnak mutatkozik feladata tel
jesítésében: mindent látni akar. Csak később

válik nyilvánvalóvá: nem a megfontolt vezető

döntéshozatalához szükséges ez a hosszúra nyú
ló vizsgálódás - mentséget, felmentést keres.
Azt a vidéket akarja látni, amit feláldozni fájdal·
mas bár, de valamilyen "felsőbb", egyházpolitt
kai okból igazolható. A döntés ugyanis már
megszületett, színjáték folyik csupán. S az, amí
vel a küldött szembetalálja magát, nem csupán
az indiánok virágzó falvai, egyházközösségei:
egy mélyen hívő és tehetséges nép - de a je
zsuita misszió is.

A szerzetesek - más módon - ugyanezt a
konfliktust élik meg. Vezetőjük Gábriel atya,
akinek hitéből és áldozatkészségéből született a
Misszió. Angyali lény, a szeretetbe vetett, meg
rendíthetetlen hittel. Mikor a katonaság rátör a
településre, a hatalmasok döntését templomot
sem kímélő tűzzel. csecsemőt sem kímélő vas
sal érvényesítendő - ő misézik a golyózápor
ban. A másik hangadó Mendoza, az egykori
zsoldos és rabszolga-kereskedő, akit heves vére
és a gőg testvérgytlkossa tett. Vezeklésül állt a
szerzetesek közé, s tiszta hitből, igaz szerétet
ből lesz mártírrá egykori áldozatai, fogadott
testvérei: az indiánok oldalán. Nagyon is embe
ri lény, indulatokból és gyarlóságokból gyúrva.
Noviciusi fogadalmát sem habozik megszegni,
mikor lelkiismerete így parancsolja - s újra
fegyvert fog a martalócok ellen.

A nunciushoz hasonlóan ők is a hatalom vagy
egyház, erő vagy hit közöttí választással kerülnek
szembe: szabad-e ölni?, avagy szabad-e nem
védeni azokat, akikért felelősséggel tartozunk? E
kérdésekre adon - eltérő! - válaszuk azért
lehet hiteles, mert rnögötte a teljes személyiség
áll, aki belső meggyőződésből, bár nem kételyek
nélkül választja azt a megoldást, amit választ. S
azért kell, hogy szembe kerüljenek a pápai
küldöttel, mert Ő szerepet játszik csupán, pedig a
politikai színjáték sem volna folytatható szerep
lők nélkül. Ö egy szemforgató, hataloméhes
Apparátus mögé bújik - Gábriel atya és társai
a Krisztus által a testben és lélekben szegé
nyekre, szenvedőkre, az igazságot szomjazókra
bízott egyházat valósítja meg. S ennek az
egyháznak legfőbb "stratégiája" vagy a szeretet
- vagy nincs joga létezni.

Sajnos, Roland )offé nem a film valódi lehető
ségeit segít kibontakoztatni. A Misszió gondo
lati töltését a forgatókönyv pontos következte·
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tései hordozzák, hitelét a belülről fakadó, ki
dolgozott színészi játéknak köszönheti (Robert
Bolt jegyzi a könyvet, Robert De Niro Mendo
zaként. ]eremy Irons Gábriel atyaként nyújt
emlékezetes alakítást. ) A rendezés azonban
láthatóan a piac felé kacsingat, az akadémikus,
külsödleges tökéllyel komponált képek s
képsorok nem elmélyítik, hanem kalandfilmrné
oldják a sodró erejű drámát. Roland )offé egy
konvencionális hollywoodi dramaturgiát va
lósít meg filmjében még konvencionálisabb
"szélesvászon·eszközökkel". Ez a dramaturgia a
visszafogottságot, koncentráltságot, egyszerű

séget nem ismeri, hanem a dagályosságot, a
túlmagyarázást, az iskolásan lineáris, epikus
történetvezetést részesíti előnyben, és mindig
cselekményességre tör. szeíesvaszon-eszkozok
nek pedig a képeslap-szerű környezetfestést, a
hatáselemek túlontúl is kiszámított adagolását
nevezem, amellyel birtokba kívánja venni
érzékeinket. Mindemellett a rendező piaccal
kapcsolatos számításai beváltak: az 1986-os
cannes-i filmfesztivál nagydíját ez az ügyes fél
kalandfilm nyerte cl - Tarkovszkij Aldozat
bozatai« helyett.

Tóth Péter Pál

Színház

Gogol: Egy őrült naplója

Mocskosan szürke, taszító téglalapokból kira
kott, ajtó nélküli párnaszoba; a falakon elrozs
dalt vérfoltok - tíz körmével kétségbeesésé
ben téphetlc cellajar valamikor, valaki. A föld
re szórt rongycafatok között történelmi jel.
mezek - vajon ki képzeli magát, és kinek? A
szoba körött, fölött összebilincselt csőállvány

zat, akár a mai építkezéseken - hát hol is va
gyunk? A helyiség sarkaiban vakító sugarú
fényforrások - miként kerültek ide?

Taub János rendezése, Vayer Tamás díszlete
a Játékszín Egy örült naplója című kiváló elö
adásán szinte az első perctől egyszerre, egy-



másban adja a kérdéseket és válaszokat. Kér
déseket válaszol és válaszokat kérdez.

Nyilvánvaló: azt a szánalmas odút látjuk,
amelybe Gogol hősét, az elmebeteg Popriscsnt
zárták. A végsőkig leépülö élet pokla ez. De
egy vértócsa is - a történelemből. A tegnap, a
ma, a holnap történelméből. Ez az őrült, ha
őrült, történelembe őrült bele. Bomlottságát
azonban a jelen erjeszti - valószínűleg innen a
mai utcaképből ismerős állványzat. A reflekto
rok pedig a teremtő művészet kegyetlen, ám
egyetlen kötelességét szolgálják. Az igazság tel
jes megvilágítását. Valaki áll a színen; és
mintha fényképeznék. Magunk is elvakulunk.
Nem kétséges, Popriscsin a delegátusunk. He
lyettünk őrült meg. Egy közülünk.

Köztudott. hogy az 1960'as évek elején az
író Sylvie Luneau és a színész Roger Coggio
adaptációt készített a híres Gogol-novellából.
Coggio mintcgy ezerszer játszotta CI a mono
drámát. Magyar színpadra Czímer József ül
tette át, Horvai István rendezte, s az 1967. no
vember 30-i bemutatót, Darvas Iván remeklé
sét, a szinte végeérhetetlen sikersorozatot a
színháztörténet jegyezte föl lapjaira. Az ernlé
kezés lelket ébresztő, gondolatokra serkentő

jó érzése mellett még sincs ok most előhívni

azt a régi előadást. A Romániából elszárma
zott, Izraelben alkotó, vendégrendezést ná
lunk másodszor vállaló Taub János Coggióék
munkáját elvetve a saját, kiáltóan mai koncep
ciójában játszatja a darabot. A szövegszerű el
térések egyébként csekélyek (és az elbeszélést
fordító Makai Imre nevét a színlapon illett
volna föltüntetni). Taub új elképzelése az
őrültség okának és jellegének elemzésében,
valamint a címszereplő és a közönség viszo
nyának radikális kidolgozásában állott. Ehhez
olyan bravúros tolmácsolót. eddigi pályájának
csúcsára érkezett fiatal színészt nyert meg,
mint Gáspár Sándor.

Ha a színpadot egyszerre történelemnek és
jelennek, s egyben a szemünk láttára végbe
menő művészi cselekvés helyszínének fogtuk
föl. Gáspár őrültje ebből a térből kel életre.
Észrevehetetlen rongyként, zsákként hever,
egybeolvadva cellányi világával. Az életre
(azaz őrültségre-)kelés folyamata igen hosszú,
a nézőt tudatosan, szándékkal megkínzó per
ceket vesz igénybe. Taub kedveli is, keresi is a
sokkoló hatásokat. Meglehet, ez nem minden
kinek tetszik, a viszolygáson kívül akár riadal
mat is kelthetnek az időnkénti sikoltó fények
és vakító sivítások, ám éppen örületről lévén
szó, mindenképp indokolt a színpadi elektro
sokk.

Valahonnan kintről rövid harangszó hallat.
szik, bizonyára csak a toronyóráé (hiszen a

novellát monológgá ernelö drámai változat is
azzal indul. hogy "már régen elütötte a tízet" 
ezért is nem igyekszik hivatalába Popriscsin).
Aztán metronórn monoton hangja veszi át az
uralmat. A zaklatott lélek belső dobolása?
Gáspár nemcsak a háborodottak rögeszmés
lépteivel rója erre az ütemre a szoba hosszát
sarokról sarokra. Úgy mcnetel, mint egy ka
tona. S ez még visszadübörög majd az elö
adásba.

Popriscsin első szava csak akkor jut el hoz
zánk. amikor egy megvilágosító pillanatban
fölismeri, hogy nézik öt. Közönségnek akar
beszélni. A naplóból ekként lesz dráma, s a
monológból máris dialóg - mert némán is
vissza kell felelnünk. Nem a történetre, a cse
lekményre, ami egyébként is csak "elmesélés"
(Popriscsin mélységesen elégedetlen társadal
mi helyzetével. gyűlölve tiszteli főnökét, re
ménytelenül szerelmes annak lányába. Ezek a
disszonanciák hallucinációkra, viziókra kész
tetik, "beszélő" és .Jevelezö" kutvák nyomába
szegődik, végül - írótollak hegyezésében. ro
botos másolásban kimerülő szolgaságát ellen
súlyozandó - Spanyolország királyának képze
li magát és "trónra lép". Látszólag minden ok
megvan arra, hogy becsukják).

Mi történt Popriscsinnel? Midőn - egyszerre
nevetséges és vezeklő módon - félmeztelenre
vetkezik,· majd fölölti a színpadon heverő ru
hadarabokat, s fölpróbál másokat, és szóban is
kidadogja fájdalmát, azt akarná, hogy ne
mindig "apródok, ezredesek, tábornokok" dik
tálják a világ rendjét. A hatalom őrjítette meg
őt, noha csak a maga jelentéktelennek tetsző

hivatali szintjén került vele kapcsolatba. Az
aranysújtásos rokokó bársonykabát ugyanúgy
az elvetett (és "fölvett") kelléktár része, mint a
forradalrnas piros szalagocskával ékített bőr

zeke, a valamelyik háború érmeitől csilingelő

zubbony, vagy a föltünöen díszes cingulus.
Popriscsin nem annyira a történelem - igen
csak általánosan vett - kegyetlenségének, ha
nem a lét kegyelemtelenségének az áldozata 
döbbenünk rá. Taub János rendezése ezzel a
kegyelemtelenséggel fordul szembe. Remény
kedön vagy reménytelenül? Megint a kérdé~
ben a válasz, a válaszban a kérdés.

Gáspár Sándor a makkegészséges, atletikus
fizikum és a teljes szellemi koncentráció bir
tokában alakítja szerepét. Legmegalázóbb,
leggyötröbb. legfájdalmasabb színpadi hely.
zeteit is áthatja a tökéletes józanság. A helyzet
értése és értetése. Őrülete nem tankönyvi örü-
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let, nem klinikai eset, bár megnyilvánulásai
döbbenetesen hitelesek. Lényegesebb, hogy
azt az embert játssza - és ez az őrület maga! -,
akinek minden percben ugrásra készen kell
állnia a világgal szemben, amit reggel kezd,
délben nem folytathatja, amit magára paran
csolna, azt külsö ukáz tiltja, és sem őbenne,

sem a világban nincs következetesség, logika.
Nem túlzás: milliméterre és másodpercre ki
dolgozott játék az övé, állandó éles váltásai
fölérnek a hangok, fények sokkjával. Szellemi
értelemben a hideg-meleg-hideg-meleg víz
kúra zuhogása ez. Még ki se nevettük magun
kat Popriscsin egy naiv butaságán, már ke
resztje alatt leroskadni látjuk őt; már feszé
Ivezne egy levegőben felejtett kézmozdulata,
~mikor az érződik, hogy ez az ember testének
ezer tagjára hullott szét; cipőinek kunkorodó
ormótlanságában az abszurd drámára is jel
lemző clown "címerét" látnánk, s hirtelen
áram üt meg. hiszen ő is Godot-ra vár (és várt
a miszticizmusba zuhant, depresszióba kábult,
fiatalon meghalt Gogol is).

Popriscsin kezdeti, szegényes, de még nor
mális ruházatához is olyan ing tartozik, amely
kényszerzubbonyra emlékeztet. S az őrült

tényleg őrült. S az őrült tényleg nem ő!Ült.

Őrült, amikor a végső segítségért kiált? "Edes
jó anyám, mentsd meg a te szegény fiadat! ...
Nézd, hogy kínozzák, gyötrik! Szorítsd magad
hoz ...! Nem leli helyét ebben a világban.
Üldözik. Édes jó anyácskám. szánd meg a te
beteg fiadat .. l"

'faub János keretesen szerkesztette meg az
előadást, tehát a kezdeti percek számos effek
tusa több-kevesebb változtatással a befejezés
ben is megjelenik; s kíméletlenül pontos belső

ritmust is adott az Egy őriilt naplója új válto
zatának: e rideg s ennek ellenére szép ütem
nélkül Gáspár Sándor rnolekulárisan tagolt,
apró részletek sokaságából építkező mester
munkája sem jöhetett volna létre. Az előadás

ritmizálásában fontos szerep jut a már emlí
tett, kegyetlenül arcunkba csapó fényeknek, a
háborús szirénaként vagy a végítélet harsoná
jaként megszélaló. leírhatatlan hangnak és a
metronom tíktakjának, mely nemcsak az őrült

lépteit diktálja, de a múló idő mementója is.
A kezdeti rövid harangszóra a szünet nélkü

li, kínzó és magasztos másfél óra teltével jóval
hosszabb és teltebb rímel vissza, Popriscsin
.rnents meg .. J'-je elhangzásakor (amit, ne
feledjük, még egy tökéletesen őrült mondat
követ az algíri dey-röl ... ) Ebben a harango
zásban nem vélhetünk reményt, föloldozást.
Taub János és Gáspár Sándor nem egy ember,
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hanem a világ örültségét ábrázolta, úgy, ami
ként ők látnak és ítélnek.

De kegyelem, ha adatott, csak egy adatott. A
harangzúgás kegyelme.

Tarján Tamás

Képzőművészet

Dante: Isteni Színjáték 
Salvador Dalí festményeivel

Nem panaszkodhatnak mostansag a honi biblío
fllek, legalábbis könyvínségre nem. Legfeljebb
hukszájuk soványsága miatt. Mert bizony tömje
ki a nemes bőrdarabotaz, aki manapság könyvé
szeti remekeket akar gyűjteni. Szebbnél szebb
kivitelben sorakoznak (már amelyik el nem fogy
e\ővételben) az irodalom s a képzőművészet

méregdrága kiválóságai a könyvesházak polcain.
Legkedvesebb kiadörn, a Helikon jár az élen a
nemes versengésben, neve szinte védjegy a
"vájtfülűek" számára. Érdeklődve vettem kezem
be legújabb kiadványát, Dante monumentális
művét, a Commediát, amely a szürrealista Iáto
másaitól elbűvölt utókortól a Divina jelzőt kapta,
és amelyet most a szürrealízmus legnagyobb élő

mesterének illusztrációival adtak közre.
Kezdeti lelkesedésem hamar lehűlt a könyv

lapjait forgatva. Dalí oeuvre-jét ismerve csalódás
éri azt, aki a Polgárháború előérzetéhezmérhe
tő szuggesztivitással megjelenített dantei vízi
okra számít; mert a mester mintha kedvetlen lett
volna, amikor Dante Poklát olvasta. Ennek elle
nére itt még talált olyan sorokat, amelyek erő

teljesebb alkotásra serkentették. Amikor
például a .mellükön súlyt görgetve szenvedő

ket" vagy az önostorozö lelkeket festette meg.
Képei később egyre erötlenebbek, vázlatsze
rűbbek - egy-két kiemelkedőtől eltekintve,
mint a Paradicsom meghökkentő perspektí
vában megfestett feszülete. A legtöbb alig
néhány hevenyészett ecsetvonás. Persze ezért
lehetne a mostoha válogatást is okolní, mert a
szerenesés "árukapcsolás" jóvoltából valameny
nyi eredeti müvet is megtekinthettük a Buda
pest Kiállít6teremben, és ott mintha szebb,
jobb müveket láttam volna. Ezeket okkal hiá-



nyolhatja a könyv lapjairól az olvasó. Igaz, a
kiállítás nem mérhető össze a könyvvel, hiszen
az előbbiben az elsődleges vizuális információ
maga a kép, az utóbbiban pedig a szöveg, tehát
az illusztráció eleve másodlagos helyre kény
szerül, s óhatatlan összehasonlítgatás tárgya
lesz. Emellett esztétikai értékelésünkben saját
képzeletünk s a látvány közöttí különbségnek
is súlya van. Dalí egyéni víziöi nem sugározzák
azt az erőt, mellyel Dante az egész középkor
kollektív látomását megörökítette. Manapság
amúgy sem divat a kollektivitás némiképp le
járatott eszméje. Inkább amolyan individualizál
gatás az, ami nekünk, nagy elkényelmesedé
sünkben megfelel. Salvador Dalí meg éppen
nem az, aki könnyen beilleszthető lehetne
Aquinói Szent Tamás társadalmába, ahol az
egyént a közösségnek rendelik alá. Igaz, a fe
stőnek nehéz dolga volt, hiszen ma már ritka a
konkrét megbízatás. a megrendelésre készülő

"kapcsolódó mű". Mindenki önmaga megva
lósításán fáradozik, nem várhatunk mást a
művészektől sem. Ráadásul nincs is egységes
kultuszunk - mínt volt Danténak és Szent
Tamásnak a boldog középkorban -, Dalí pedig
egyenesen saját kultuszának ihletett prófétája.
Műveiből hiányzik az a szükséges alázat, amely
minden alkotásnak, az illusztrálásnak meg külö
nösen sinc qua nonja.

Szerencsere a festmények okozta csalódást
enyhíti Babits Mihály immár klasszikussá vált
fordítása, Szántó Tibor gyönyörű tipográfiája; ha
a könyv árát látva az ember el is tűnődik azon,
vajon az irodalmi értéket vagy csak egy divatos,
hóbortos festő hírnevét kell-e megfizetni?

Nasztady Ágnes

ÁrnyékviIágkép
(Kelényi Béla Fénymás című kiállítása)

Kelényi kiállítás-sorozata, az ezt megelőző elő

adások, performance-ok, environmentek, és
írásai is azt az átmeneti állapotot célozzák meg,
mely a megvalósulás és áttűnés határán van.
Kelényi első kiállításainak egyike a Zóna cfrner
viseli (1983). Előadásait (performáció, 1981;
Térfelvétel. 1981: .Emlékműterv", 1982,
Szkéné Színház ) a beavatás bevezető gyakorla
tainak is nevezhetnénk, vagy fantasztikus uta-

zásoknak, amelyekben kényszer alatt tesz utat,
abban a reményben, hogy ez lesz az utolsó út a
végső megvilágosodáshoz.

Kelényi azt a pontot fogja meg, ahol a testiség
és a szellemiség érintkezésével a telítődés, feltöl
tődés vagy éppen a kiüresedés megkezdődött.E
kettő közé feszítés a jellemző gesztusa. E kettős

sége egytk fele az ős-öl (barlang), föld alá süly
Iyesztett pince-tér, ahová le kell ereszkedni,
vagy olyan épített, zárt helyiség, ahová egy ala
csonyan elhelyezett hasadékon át, meghajolva
jut be az ember. A másik fele a síkból szinte ki
lépő, lebegő szellemképek negatív világa.

A .Fénymas" pincebarlangja is kétcsatornás.
Metszete Y-forma, ahol a fény felváltva, a szív
ritmusára pumpálódik hol az egyik, hol a másik
folyosószarba. A beavatási hely légkörét erősíti

az alacsonyan lebegő képek sora, az alacsonyra
szerelt és képekre fordított .vallatölampak" vakí
hí fénye. A néző nem néző, hanem résztvevő,

egy rendszer része, egy szinte alkimista pro
cedúrában.

Kelényi aranycsináló abból a szempontból is,
hogy nem ismeri előre a fénnyel való kísérletei
nek lehetséges eredményét, és szinte ő csodál
kozik a legjobban, amikor képeinek előhívása

kor megjelenik a megfolyt arany.
Az arany háttér Kelényi szerint az eredeti kép

hagyománya. Az arany, az úgynevezett tiszta,
forma nélküli tér, térszerű fény, amely szimboli
kusan a szellemiséget jelenti, lsten megje
lenését. Azért az eredeti képet keresi, amit az
individualizáció ebből az arany háttérből le
takart. Ezeknek a rétegeknek a lebontása, lefej
tése, a rárakódott anyagok eltávolítása a cél: az
anyag önazonosítása.

Szimbolikusan már az első performance-aiban
megjelenik az arany mint jelkép (Beckett: eas
candó, 1980), de a .Fénymás" kiállításon válik
egy ösi kultúra szellemiségének fotogramjava.
Fényképei. habár sokszor nem maga készíti (pl.
legutóbbi Fénymás círnű kiállításának fotósa
Fejér G. Tamás), a mindenségről, az átlátható
ságrói és az átláthatatlanságról szölnak, Kelényi
egyik legfontosabb kutatási területe önmaga és
a tér viszonya.

Minden önazonosítási kísérlete a labirintusba
való leereszkedés bátorsága, melyről így ír: "Még
sokat kell mennünk, míg észrevesszük, hogy
labirintusban vagyunk, még sokáig kell keres
nünk, mire megtalaljuk. hogy a bejárat maga a
középpont. A középpont a tükörrel. a szörnnyel,
önmagunkkal. ahova kereszkedve az ember átéli
saját halálát.

Barna Rólu".'
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A hónap krónikája

Pázmány Péter reneszánsza. A magyar nyelv és
gondolkodás nagy rnűvésze születésének 350.
évfordulójára a Szépirodalmi Könyvkiadó Tarnóc
Márton avatott válogatásában adott ki egy cso
kornyit Pázmány prédikacíöiból. Ez a könyv lett
az elmúlt esztendő egyik legnagyobb sikere.

Aligha csak azért, rnert a nagyszerű válogatás
joggal pályázhatna ,.Az év legszebb könyve"
megtisztelő címre ( kivitelezése a Kner Nyomdát
dicséri). Pázmány beszédeinek válogatása alig
hanem mélyebben rejlő és kielégítetlen olvasói
várakozásnak felelt meg. Olyan korszakban, mcly
telve van bizonytalansággal, olyan irodalmi hely
zetben, melyet nem lehet megállapodottnak,
nyugalrnasnak, tisztázottnak nevezni, szembe
sülhetünk irodalmi és nemzeti múltunk egyik
nagy alakjával, aki következeresen. eszményei
hez hűségesen tudott és mert értékorzó I'S

értékteremtő lenni. Nemcsak a magyar nyelv
egyik legnagyobb rnüvészével, hanem egy maga
tartással is, rnelyma, ebben a szellemi környezet-
ben is példaadó. .

Egy könyvsorvzat margojara. Ugyancsak a
Kner Nyomdában jelenik meg az (jj Auróra
füzetek sorozat. Irodalomtörténeti, néprajzi.
szociográfiai munkák kiadása adta meg karak
terét, dc négy újabb kötetével mintha újabb
irányokba is tágítaná érdeklődési köret. Béládi
Miklös hagyatékából Arcképvázlatok címmel je
lent meg szubjektív válogatás, mely a tragikusan
korán elhunyt kiváló tudós rádióelőadásamak

elenyésző,de munkásságára jellemző részét tar
talmazza. A rádiókritika korunk egyik érdekes
műfaja, a tudősi alaposság, ismeret elegyedik
benne a népszerűsítés nemes igényével. Béládi
rníndkettönek avatott mcstere volt. Emellett a
szerencsésen válogatott könyv érdeklődésének,

ízlésének szerteágazö voltáról is elárul egyet
mást, hiszen e szetény keretek között is sejtetni
engedi, mílyen tág szellemi területekre terjedt ki
figyelme. Ott szerepelnek a kötetben szellemi
1ndítóinak, Németh Lászlónak és Illyésnek tö
mör portréí, s természetesen egy Kassák-kritíka,
hisz Béládi a magyar avantgárd tanulmányozá
sának egyik élharcosa volt. De emellett élete
végén mind határozottabban és tudatosabban
igyekezett más törekvéseket, irányzatokat is be
fogadni. Ezt jelzik azok a finom, megértő és be
leérző analízisek, melyeket Illés Endre, Rónay
György és Zelk Zoltán egy-egy munkájának
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szentelt. - Pomogáts Béla Költészet és né
pesség című tanulmányfüzére a szerzőnek a
huszadik századi magyar népiesség írodalmaval
kapcsolatos kutatásait fejleszti tovább, gazdagít
ja új elemekkel. Rendkívül érdekesek és alapve
tőek azok az elemzései, melyek egyik legfonto
sabb szakterületének. az erdélyi magyar iroda
lom alakulásának drámai folyamatáról rajzolnak
képet. A népiség és népiesség az erdélyi ma
gyar költészetben 1945 előtt, illetve után
címmel írt tanulmányai egy nagyobb irodalom
történeti szintézis fejezetei, rnelyek felkeltik az
olvasóban a reményt, hogy a szerzö miha
marabb megírja majd az erdélyi magyar iroda
lom teljes történetét is. Mcstanában megjelent
munkái azt sejtetik, birtokában van anyagának,
mely tragikus fordulataival mindenképp megér
demclné, hogy szerves része legyen magyar
ságképünknek. - l.aczkó András: Vonások Bró
dy Sándor arcképéhez címü tanulmánysorozata
néhány igen fontos területen gazdagítja e ma
ritkabban emlegetett, a maga korában felsza
badíró hatást tett regényírot. Érdekes adaléko
kat tesz hozzá a naturalizmus irodalomszernlé
letéhez. érdekes képét villant ja fel a korabeli
sajtónak, s egyik tanulmányában szmes, szelle
mes párhuzamos arcképét rajzolja meg Adynak
és P::íJynak. - Néhány szó a szavakról
címmel A mai szlovák irodalom 1970- 1985
ömmel rendezett kentereneia anyagából je
lentc:k meg tanulmányok. A kötet jól jelképezi
az Uj Aurora címú kitűnöcn szerkesztett
békéscsabai folyóiratnak a hazai és a szemszed
népek írodalmai közöu eredményesen hetöl
tött híd-szercpét, rnely manapság igazi kül
deres.

Ne/leljünk az lfr szellemében mottóval jelent
meg a Szolgálat 76. száma. Benne izgalmas,
fontos írások a vallásos nevelés kérdéseiről. a'
különféle nevelési mödszcrek keresztény
értékeléséről.a keresztény önnevelésról. A rno
dern kereszrény nevelés szellemét annak a fele
lös és nyitott, párbeszédre mindig kész, de a
magunk értékteremtő. hagyományőrző erejét
hangsúlyozó magatartásnak kell áthatnia, melya
Szentatya a katolíkus nevelés nemzetközi hivata
lához intézett üzenezét jellemzi (szintén e
szám közli). Manapság, amikor alighanem jog
gal emlegetik világszerte a pedagógia avatott
szakemberei a nevelés vatsagana« szornoru
tényét, a hívő családok fontos erőforrásukra

lelhetnek a Szolgálat kitűnően megszerkesztert
új számában.
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RESUMÉ

Lagrande partie de ce numéro est consacrée il György Rónay, écrivain, ancien redacteur
en chef de Vigilia, a l'occasion de son 75"mc anniversaire et du 1O"0ll" anníversaire de sa
mort. La figure humaine de György Rónay et la portée de son oeuvre som évoquées par
Ferenc Juhász, István Sőtér, György Rába, Iván Mándy, Károly Doromby, István Jelenits,
Kálmán Vargha, G. Béla Németh, Tibor Tüskés et László Ferenczi: Győző Csorba ct Péter
Vasadi ont dédié leur poemcs a la rnémoire de György Rónay.

L'entretien de Vigilia a pour partenaire György Rónay, Iui-mérne, c'est-a-dire nous
publions un extrait d'une interview inédite. La méditation de Páqus est intitulées: .Le
chemin d'Emrnaus", écrit par Balázs Barsi, théologien franciscain. Ace theme se rapporte
une étude ethnographique de Erzsébet Kisida. cette derníere sur les fétes autour de
Páques. Notre Journal comporte des comptes rendus de nouveaux livres. de théátre, de
cinéma et de beaux-arts.

INHALT

Der grösste Teil unserer April-Nummer ist dem Gedenken des Schriftstellers György
Rónay, dem ehemaligen Chefredakteur der Vigilia gewidmet, der vor 75 Jahren geboren
und vor 10Jahren gestorben ist. Die menschlíche Figur und die Bedeutung seiner Werke
werden von FerencJuhász, István Sőtér, György Rába, Iván Mándy, Károly Doromby, István
Jelenits, Kálmán Vargha, Béla G. Németh, Tibor Tüskés und László Ferenczi in Erinnerung
gerufen, bezw. gewürdigt. Győző Csorba und Péter Vasadi widmen je ein Gedicht dem
Andenken des György Rónay. Auch das Vigilia-Gesprach ist diesmal ein Teil eines bisher
nicht publizierten Interviews geführt mit György Rónay. Unsere Oster-Meditation wurde
von dem Franziskaner Theologen Balázs Barsi geschrieben. Titel seines Beitrags: Der Weg
nach Emmaus. Dem selben Thernenkreis schliesst sich eine Studie von Erzsébet Kisida
über österliche Folklore an. Im Journal Referate über neue Bücher, Theater, Film, Kunst.

CONTENTS

The major part of this April number is devoted to the memory of the writer György Rónay,
on the occasion of the 75th anniversary of his death. The human figure of György Rónay
and the importance of his oeuvre are evoked by Ferenc Juhász, István Sötér, György Rába,
Iván Mándy, Károly Doromby, István Jelenits, Kálmán Vargha, G. Béla Németh, Tibor
Tüskés and László Ferenczi. Győző Csorba and Péter Vasadi dedicare poems to the
memory of György Rónay. In the Interview column of Vigilia we bring a detail of an
unpublished conversation with György Rónay. Our Easter Meditation is by Balázs Barsi, a
Franciscan theologian with the title: The Road to Emmaus. Apassage is also related to the
Easter theme, as weil as an ethnographic study by Erzsébet Kisida, about Easter season
customs in the highlands north of Hungary. Our Diary reports on new books, theatre
plays, films and fine arts.
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