
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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