
RÓNAY LÁSZLÓ HATVANÉVES

Alant lombos fák árnyai, a budai domboldal
villái, kertek, távolabb a Dunának a parti lám
pák megvilágításában csillogószalagja, átellen
ben pedig a város fényei, a sugárutak és kör
utak mintha a Duna fényfolyamszerű folytatá
sai lennének. A dolgozószobában átlósan elhe
lyezett terjedelmes íróasztal áll, mögötte ma
gas-támlás karosszék és körös-körül nyitott
könyvszekrények, itt-ott meghajlott polcokkal,
és könyvek, könyvek. Meg hanglemeztartók,
hanglemezek, CD-k, mikrobarázdások, régiek
és újak, lemezek dobozokban, lemezek papír
borítékban, néhol egymásra rakva nagy halom
ban; terjeszkednek, mintha élőlények lennének,
helyet követelnek, feltornyosulnak az íróasztal
szélén, mohón lenéznek a szőnyegre, mintha
birtokba akámák venni még azt az alig egy-két
lépésnyi szabadon maradt területet is.

Ebben a szobában az ige mellett a zene szel
leme él. A zenéé, amelyről már Szent Ágoston
megírta, hogy a lélekhez tartozik, azt Írta, hogy
a léleknek zenei léte van. Aki tehát benső indít
tatást érez arra, hogy az olvasás és írás egyaránt
nyelvi természetű munkája közben a zene sza
va is vele legyen, az a lélek, a szív és az érzel
mek gondolatalakító energiájára is igény tart.
Ez ma nem általános törekvés irodalomtörténé
szek és kritikusok körében, Ma inkább rideg el
vontságok uralkodnak. A módszeresség círnén
technicizálódik az irodalomvizsgálat, valami
eszelős szürkeség lepi be az esztétikai értékek
elemzésének területeit, sokan azon versenge
nek egymással, ki képes tökéletesebben kiszi
vattyúzni minden emberi-Ielki-érzelmi tartal
mat az irodalmi művekből, hogy nyelvi szerke
zetek puszta vázára csupaszítsa őket, vagy
tárgyszerű értelmezésük helyett pusztán az ér
telmezhetőség módszereiről tartson hosszadal
mas előadást. Akire viszont állandó hatással
van a zene szelleme, az nem tud és nem is akar
megszabadulni attól a megrögzöttségtől, hogy
az irodalmi művek olvasóik teljes emberi mi
voltát szól ítják meg, a "szív" és az érzelem tel
jes köréhez szólnak.

Rónay László ilyen irodalomtörténész, e tel
jesebb értelmezésre törekvés hatja át könyveit,
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tanulmányait, kritikai írásait és ez irányítja
egyetemi tanári munkáját is. A szeretet és ra
gaszkodás, amely hallgatói részéről hosszú
évek óta körülveszi, többek között éppen az
irodalom-megközelítésének evvel az értelmet
és érzelmet egyaránt mozgósító módszerével
magyarázható. A zene átsugárzó szellemével.
A fiatalok szomjúhoznak a fennkölten kinyi
latkoztatott absztrakció-halmazok után, az iro
dalomról való értekezésnek arra a beszélgetés
jellegű közvetlenségére, amely az ő elő

adásaiból árad. Katedrája előtt nemcsak "mód
szerekkel" találkozhatnak a jövő tanárnemze
dékei, hanem a modem magyar irodalom leg
jobb hagyományaiból kinőtt szellemiséggel is.
Amit a gyerekkorból, az otthoni házból hozott
magával. Rónay György fia képletesen.szólva a
Vigilia szerkesztőségében nevelkedett, és emel
lett a Nyugatnak azt a humanista szellemi ma
gatartását kapta örökségül, amelyet valamikor
még Babitsék alakítottak ki. Ágostoni szellem
iség volt ez, szív és ész, erkölcsi felelősség és
közvetlen bensőség, szeretet és türelem, meg
bocsátani tudó szelíd határozottság: ezek az
eszmények formálták olyanná, amilyenné há
rom nemzedék nagy íróinak, költőinek tollán
lett. Nem akármilyen feladat ezt a szellemiséget
őrizni, folytatni és történészként feldolgozni.

Rónay László pályakezdésekor elsőnek fo
gott hozzá az akkori időkben, az 1960-as évek
ben még oly mostohán kezelt és méltatlanul
mellőzött apai nemzedék, a harmadik nemze
dék életrajzának értékfelmutató kidolgozásához.
Később ő írta az első tudományos monográfiát
Márai Sándorról, még azokban az években, ami
kor kockázat és nem sznob divat volt a vele való
foglalkozás. A társadalmi-politikai változások
után pedig ő írta meg a kezdetektől a legújabb
időkig terjedő első összefoglaló magyar iroda
lomtörténetet, egy olyan időszakban, amikor
eszmei távlatok és az összefüggések perspektí
váinak híján a részletek részleteibe merült ez a
tudományág.

Könyvek sora, tanulmányok sokasága áll
mögötte, s nemcsak megbecsülés és tisztelet
övezi kiterjedt munkásságát, hanem olyan sze
retet is, amely már a bibliográfiai adatokkal
nem kimutatható, racionálisan nem elemezhető



emberi, lelki, erkölcsi minőségnek szól. Az e
lőttünk járó nemzedéket még ötvenéves ko
rukban köszöntötték, aztán kitatálták, hogy
az ötven szép kerek szám, de nem sokat je
lent. Valljuk meg, a hatvan sem komoly életkor,
kiváltképp nem, ha azt a tevékeny életet, azt a
hatalmas munkaerőt és munkakedvet tekírnjük.
amelynek Rónay László ma is birtokában van.
E sorok írásakor feldereng bennem egy régi em
lék, amikor valaki túl a kilencvenedik életévén
elfeledve valami apróságot kedves csodálkozás
sal megjegyezte: úgy látszik, már kezdek öre
gedni. Egész szerkesztőségünk nevében kívá
nom Lacinak. hogy harminc év múlva majd va
lami hasonlót mondjon az őt jellemző derűs

nyugalommal.

KENYERES ZOLTAN

TAKSONYI JÁNos - BANGA FERENC
- SZEMETHY IMRE: VESZEDELMES
DOLOG A BOSZORKÁNYOKAT MEG
BÁNTANI ÉS MÉG HÁROM TÖRTÉNET

Remélhetőennem csak könyvgyűjtők körében
lesz népszerű a Képes Próza Tár című sorozat,
amelyben - a tervek szerint - elsősorban má
ra szinte teljesen feledésbe merült 18-19. száza
di magyar írók művei jelennek meg művészi

illusztrációkkal díszítve, számozott kiadásban.
A sorozat első kötete is egy olyan műből ké

szült válogatás, amelynek szerzőjét a korszak
kal foglalkozó irodalom- és egyháztörténésze
ken kívül alig ismeri valaki. Taksonyi János
(1677-1746) jezsuita szerzetes, teológiai tanár
korának egyik legjobb hitszónoka volt. A jezsu
ita atya azonban nemcsak prédikátorként volt
jelentős, hanem a magyar nyelvű vallásos iro
dalom művelőjeként is. Laikusoknak szánt
épületes művei a barokk kori vallásos próza ki
emelkedő alkotásai közé tartoznak. Leghíre
sebb és legnépszerűbb művének teljes címe: Az
emberek erkoltseinek és az Isten Igazságának tukárei.
Az-az: Némely ritka, és válogatott történetek. A'
mellyekben Az embereknek mind jó, mind gonosz
tselekedeteik, és azoknak jutalmazásában Istennek
Igazsága, nyilván, és világosan elő adatnak.

Ez az összesen 72 elbeszélést tartalmazó
könyv világiaknak írt lelki tükör, amelybe 
amint Taksonyi írja - "ha ki figyelmezve te
kintget, alig ha nem fog szépülni Lelkében". A
szerző a példákat különféle, főként kortárs latin
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példagyűjteményekből önállóan válogatta ösz
sze. A történetek között látszólag nincs ősz

szefüggés, ám - amint azt Jablonkay Gábor
Taksonyiról írt tanulmányában megállapítot
ta - tüzetesebb vizsgálat után kiderül: az el
beszélések az erkölcstan leglényegesebb kér
déseivel foglalkoznak, csak éppen nem tu
dományosan rendszerezve. Taksonyi vélhető

en azért szerkesztette így könyvét, hogy ne
riassza el olvasóit, azaz: nehogy azok azt higy
gyék, tudományos művet tartanak kezükben.
Az erkölcsi példatár történetei foglalkoznak
az erkölcsi törvények áthágásával, a bűnök

kel éppúgy, mint a jócselekedetekkel, az eré
nyekkel. A példázatokkal Taksonyi voltakép
pen tükröt tart olvasói elé, amelyben azok rá
ismerhetnek bűneikre, erényeikre. Ebből az
1740-ben megjelent könyvből készült a jelen
válogatás. Hogy a Hanga Ferenc és Szemethy
Imre által illusztrált kötetben csak négy példa
szerepel (a boszorkányokról, a házaséletről, a
templombajárás elmulasztásáról), annak az
az oka, hogy a két jeles könyvillusztrátor az
elbeszélések mindegyik epizódjához külön
rajzot készített. Kicsit emlékeztet ez a vállal
kozás a könyvnyomtatás hőskorában megje
lent metszetekkel díszített könyvekre.

Reméljük, hogy az igényes kiálIítású kötet
kedvet csinál az elfeledett barokk vallásos pró
za tanulmányozásához. Talán egyszer még azt
is megérjük, hogy Taksonyi teljes művét újra
kiadják. (Képes Próza Tár, 1996)

LÓKŰSPÉTER

IVÁNKA CSABA: A TANÍTÓNŐ

A tanítónő színházi előadásainak legfőbb tétje ta
lán az lehet, hogy a szöveg példázatszerűségét

és didaxisát mennyiben sikerül ellensúlyozni. A
20. század végének befogadói szituációja bizo
nyosan nem kedvez monológ szerkesztésű er
kölcsi parabolák retorikájának. Ha tehát egy
alapvetőert ilyen befogadói szerepeket (is) támo
gató szöveg előadása képes megoldani az érték
rendek összetettebb megjelenítését, valamint a
problémafelvetés személyességét, akkor a szö
veg azon erős vágya, hogy általános sémaként
működjön, háttérbe szorulhat.

Bródy Sándor legismertebb darabjának Vár
színházbeli előadására leginkább az az ellentét
jellemző, mely a stilizált képek és a naturalisz-



tikus hatású színészi játék között áll fenn. A
darab monologikus, parabolikus értelmezési
módját erősíti az absztrakt díszlet és jelmez, a
kör alakú emelvény, melyen az egész darab ját
szódik. A fehér szín dominanciája, illetve a fe
hér-fekete kontraszt sajnálatos módon A tanítónő

kizárólagos, deiktikus erkölcsszemléletét erősíti,

nehezítve annak az olvasásmódnak a megte
remtését, amelyamorális ítéleteket nem átme
net nélküliként érti.

A játékrnód ugyanakkor sokkal magasabb
kvalitásokat mutat, mint az a színpadkép, vagy
a jelmezek alapján várható lenne. [ászai és
Csurka játéka olyan figurákat jelenít meg, ame
lyek pozíciója nemigen írható le egy fekete-fe
hér értelmezési logikával. Bár kevésbé kövétke
zetesen, és nem mindig teljes sikerrel, de
ugyanez áll Fazekas Andrea (Tanítónő) játékára
is. A tanító szerepében Végh Péter nemigen
tudta megoldani a figura megítélhetőségének

összetettségét, ebből a szempontból Lázár Csa
ba "beugrása" igen szerenesésnek mondható.

ÖSszességében a játékrnód és a szcenika éles
kontrasztiét az előadás egésze nem legitimálja,
sőt, a befogadást zavarja az átmenetnélkülisé
gében sivár "háttér". Ez annál is problematiku
sabb jelenség, mert a fent említett szereplők által
megjelenített figurák korszerűbb színházi nyelv
megszólaltatását is lehetővé teszik/tennék.

PALKÓCABOR

JÁsz ATTILA: JELZÉSEK KÖNYVE

"Átveszem a tenger mozgását" - kezdi Jász
Attila a Jelzések könyvének második részét. Sze
retném ezt még egyszer elmondani: "Átveszem
a tenger mozgását". Talán azért olyan megdöb
bentő számomra ez a sor, mert elkerüli a hason
lat lehetőségét is. Egyszerre eltűnik a vers és
írója, hogy ne maradjon más, csak a tenger. A
hullámzás. Azután a következő, a befejező rész
ben kiderül, hogy ez a tenger maga a szöveg,
ahol "a betűk örökös hullámtörése" töri, re
peszti a .xsönd-szíget peremét". Szóval idáig
mozdul a tenger. A partig. A hullámzó tenger
ről azonban éppen nem a part vagy a sziget jut
az eszembe. Talán inkább a víz beláthatatlansá
ga, állandóság-nélkülisége.

Mostanában nem tudok lemondani a hason
latokról. Miniha történt volna valami a szavak
kal. Mintha már régóta nem is velem történné-
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nek a dolgok. Mintha valóban kiszáradt vol
na bennem a tenger. Ebben a könyvben a jel
zések, mint "szóár és apályok" töltik ki a
mondatokat. Néha visszahúzódnak. Néha
szavak maradnak a parton: .Ezűstfelhők",

.földmély", "idő" és "szív". A hullámzás
majd újra visszamossa őket a víz alaktalansá
gába. De addig ott ragyog az ismerős/isme

retlen görög aranykori tájék; dobogva fut az
isten az elérhetetlen nírnfa után. Végül úgyis
csak a vágyakozás marad: "Lant és fj lombdí
sze". Mielőtt elönti a következő hullám. Me
lyik? A Jelzések könyvét lapozgatva felbukkan
egy régebbi, mögötte rejtőzködő másik kötet, a
Miért Szicűia? Tanúja voltam, ahogy a szerző

mondatról mondatra rakta, csiszolta össze, ke
reste a (rejtett?) összefüggéseket a részletek kö
zött, és amikor végre formát kapott a könyv,
akkor eltűnt, elveszett. Persze ez már egy másik
történet.

Szerettem volna, ha újra megíródik az elve
szett könyv. Egy .zniért"-et kutató, rejtélyesen
eltűnt könyv története egy még meg nem író
dott könyvben. Azután felbukkant ez a másik.
Mintha mégis a Szicília-könyv történetérőllevált

mondatok szelíd hullámzása tenné fel újra
ugyanazokat a kérdéseket. Miért?

1978-ban, a születésnapomon érkeztem meg
a hajóval Szirosz szigetére. Máig sem tudom,
hogy miért ezt a szigetet választottam. Talán
mert az útikönyv szerint nem volt rajta semmi
lyen ókori görög emlék. A déli forróságban a
láztól kábultan mentem fel a kikötőből a hegyre,
a lezárt ablakú házak között. Egy halott elől me
nekültem, vagy éppen itt akartam találkozni ve
le, már nem tudom. Először a hegyi kápolna te
raszán aludtam, aztán a tengerparton. Lassan
összemosódott minden: a nappalok és az éjsza
kák, a víz, a szikrázó napfény, a szél, a sziklák,
a füge és a bor íze. A parti ösvényen eltűnő lány
arca. Tortént ott valami velem? Mintha ott talál
tam volna meg az első hitelesnek tűnő szavakat.
Mintha azután tudtam volna csak leírni bármit,
hogy megértettem: mit vesztettem örökre el.

Mert észrevétlenül is belém / költöz/zet a hullám
- folytatódik a Jelzések könyveben a vers. Oda
vissza/ verődJzet testem határain beliil. De van egy
pillanat, amikor a parti sziklára felfröccsenő

tenger látszólag elsimul. Ha az alkonyatkor a
tengerben eltűnő napra gondolok, mintha meg
állna egy szív. Györe Balázstól olvastam már
cius elején: "Tavaly novemberben szíven lőt-



tek álmomban. Meghalt a szívern." Március
vége felé egy Pessoa-sor jutott az eszembe:
"A szív, ha gondolkodni tudna, megállna."
Másnap reggelre leesett a hó. Mintha a tavasz
olyan lassan kezdődő kibomlása hirtelen
megállt, elsimult volna. Mintha valamilyen
régen kiszáradt tenger medrében lettek volna
a behavazott fák, házak, az elszürkült ég.
Csak nehogy bennem maradjon végleg - írja a
hullámzásról Jász Attila. Elképzelem, ahogy
René Magritte egy hatalmas, ismeretlen vász
nára van felfestve a tengert ábrázoló kép a
mögötte hullámzó tenger előterében. A festő

már régen eltűnt. Azután mintha átcsapnának
a hullámok a képen, de képpé merevülve a ten
ger hullámzása is. Mintha többé nem lehetne
tudni, hogy van-e különbség a kép és a valóság
között. De a Jelzések könyvét lapozgatva időn

ként előtűnik és eltűnik valami más is. "Min
den sziget külön világ - írja Jász Attila -,
amelyhez át kell evezni a feledés vizén."
(Elhangzott az Írók Boltjában, a kötet bemu

tatásakor.) (Orfeusz Kiadó)

KELÉNYI BÉLA

NÁDOR TAMÁS:
SÓHAJ AZ ÉDEN UTÁN

Ha egy íróember valamely műve hosszú esz
tendőkig fiókban hever, ha valaki - külső té
nyezők miatt - a publikálásban elmarad nem
zedéktársaitól, s csak évek múltán jut a műveit

megillető nyilvánossághoz, akkor megkésett je
lentkezést regisztrál az irodalomtörténet, a kri
tika. De vajon miként lehet a megkésés tényét
leírni, következményeit elemezni, ha a várako
zás több mínt három évtizedes?!

Nádor Tamást, az irodalmi és művészeti

interjú műfajának legtermékenyebb - oko
san célratörő és szépszavú - hazai mesterét,
a rádió, a televízió, a sajtó munkatársát, a
képzőművészeti szakírót jóideje ismeri és be
csüli az olvasóközönség. Nádor, a költő azon
ban csak a közelmúltban. túl a hatvanon
nyújthatta át első verseskönyvét. holott akár
a hatodiknál-nyolcadiknál is tarthatna. A Só
hajaz Éden után című kötet valóban olyan ösz
szegző jellegű és érvényű, ahogyan az az élet
út delelőjén "illendő", s a recenzensnek eszé
be sem ötlik megkésettséget emlegetni. Leg
följebb azon mereng, hány értékes versgyűj-
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teményt vesztettünk azzal, hogya kiadók
mostoha sorsot mértek a poétára, ő pedig
nem volt hajlandó kilincselni.

Zárt, sűrű könyv a Sóhaj az Éden után. Ver
sei úgy teremnek, mint a fűszál, úgy maga
sodnak, mint a fatörzs. Többnyire ilyen az
alakjuk is: pár szótagos soro kból, szakaszolás
nélkül szökik föl a nyúlánk költemény. A köl
tő a tömör képalkotás lendületében, vissza
visszatérő verstárgyainak bűvöletében fuka
rul bánik a rímekkel, bár aki átadja magát e
lüktető verszenének. a rejtőzködő összecsen
gésekre éppúgy rá fog bukkani, mint a tartóz
kodóan finom művészi megoldásokra. Az is
teni teremtés mísztériuma, az univerzum hu
zatossága, az élet emberhez méltó, meditatív
megélésének profán gyönyöre, a körforgó ter
mészet varázsa sejlik föl a lapokon. Monote
matikus líra ez, határait maga jelöli ki, mint
az önmagát védőn-bátorítón körülölelő. kar
jait keresztbe kulcsoló ember. E vállalt szű

kösség erény is: a versvilág és a "világvers"
teltségének, méltóságának záloga; s követ
kezmény is: a futó, ám fönséges impressziók
stigmává égnek, s ez a kis seb, már mint vers
alak, mint lírai kisforma a fohászhoz áll a leg
közelebb. Az ima mindig egyhúrú, a kérés, a
könyörgés, a köszönet, a kételkedés sokszóla
músága közepette is. A húr, az ív, az út Isten
és ember között vertikálisan feszül ki. Nádor
verseinek mondott tipográfiai sudárságában
ezt a .Jétmeghatározó függőlegest",a teremt
mény fölfelé nézését is érzékelni vélem.

Hatvan költemény sorakozik a kötetben,
ciklikus osztás nélkül, hiszen Nádor Tamás a
hatvan életévet, eddigi pályáját is egységnek
tekinti, s amiről ír, mindannak kitüntetett je
gye éppen az osztatlan teljesség. A töretlen
Egy úgy ragyog föl a maga sokszínűségében,

ahogyan azt az egyik vers ellentétezőn ismét
lő-nyomatékosítózárása megvillantja. A köl
tészet napján az Isten, Éden, kert, angyalok,
mennyei, pünkösdi szavakat a címekben is
sűrűn alkalmazó, hirdető költemények közül
az Angyalok pörgettyűjeből idézek: "Itt nem a
faliórából. de Isten / erdei házából jön ki a /
kakukk... - lebegjen, akár a frissen / szaba
dult szabadság / helikoptere: hajnaltól / na
pestig színaranyban, / alkonytól virradatig
éjféli / ezüstben, álomfehérben!" (Jel Kiadó)

TARJÁN TAMÁS
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