
RÁBA GYORGY

AZ ÖREG KÖLTŐ

Minden reggel
tedd magad elé a papírt.

Milyen fehér.
Milyen határtalan.
Hogy tudtál vándorolni rajta,
aggálytalanul, vakmerően,

hajós a tengeren,
fölfedező a' sivatagban,
elképzelt partok, ismeretlen
oázisok felé!

Most meg csak ülsz,
tenger partján rokkant hajós,
sivatag szélén leprás beduin,
kalapod melletted a földön,
koldulni tárt tenyér,
napestig üresen.

Milyen fehér,
Milyen aprócska börtönablak.

Tedd vissza a fiókba.

Ma sem jutott eszedbe semmi.

(Rónay György: Az öreg költő)

Amikor egy-egy lírikus éltető hfteit, vallató élményeit, belső fölismeréseit,
tárgyakba lényegitett énjét mínd számba vette, akkor nemegyszer reneszansz
festők mödiára, akik a háromkirályok kíséretébe vagy más csoportozatba oda
festették magukat, költői birodalmak természetére is fényt vetve versbe fog ..
lalja önszemléletét. A lírai önszemlélet magyar költészettörtép.eti atyja az Oszikék
Arany Jánosa. A "kapcsos könyv", mínt dologi tárgy, olyan költői szemléletforma
tárgyi jele, mely egy adott időszakban, a belső életnek, ennek a kerek világnak
éghajlatát, évszakváltásaít, történéseit és alakképeít, akárcsak valamely goethei
"ein Gleichnis"-t, a láthatatlan lélek rnozgásformáiként jeleníti meg: maga is meta
fora.

De a .Jcapcsos könyv" folyamatossága is annyira belső regénnyel, vagy hi! úgy
tetszik, lírai naplóval egyértelmű, hogy Arany magának az Oszikék magatartás
formájának is megteremti az önszemléletét a Tamburás öreg úrban. Ha a Nyu
gat nagy nemzedéke ars poetícájának közös vonását keressük, még leginkább a
személyíség öntükrözésében nevezhetjük meg. A személyíség öntükrözése a költé
szettan rangjára emelt önszemlélet, ezért tollukon a szigorú értelemben vett
önszemléleti verstípus már testi-lelki önarckép, leleplező vallomás változó sorsuk
állandónak hitt, belső magváról, alkati sajátságaikról. Juhász Gyula tizefiegy
Önarckép című verse szinte már életútjának vázlatát rajzolja ki,' A muszáj Her
kules a harcos dac központi szerepét kiáltja világgá, a Karthágó köveinben Tóth
Árpád zsánerkép analógiájává részletezi, hogyan látja élete kudarcát, a Játék
első szemüvegemmel Kosztolányi egész ars poeticájára jellemzően egy hétköznapi
mozzanatban mutatja meg az egyéni sors szirnbolikáját, A mandarin réme vi
szont a nagyság szerepének börtön-gyötrelmeit, a lélekmély gyógyíthatatlanul kínzó
borzalmait vetíti ki a különös maszk szimbólumába.

Mínthogy Az öreg költő az önszemlélet verse, a Nyugat nagy .nemzedékének
összegező, hitvalló lírikus gesztusának példáját újítja föl, de magatartásformájá-
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nak egyéni színezete, versbeszéde, kompozíciója, mely rendszerint a lírai Én
és a tapasztalati valóság interferenciája, valamint nyelve és képszerkezete már
más, "modernebb" költői fölfogásról tanúskodik. Művészetének léthelyzetében és,
mondhatnánk, céhjelvényeivel fölvértezve rajzolja meg önarcképét, s legalábbis
ebben a vonatkozásban költeménye a "kapcsos könyv" említett mintadarabján
kívül a Naturam iurca expellas-szal, a Mindvégiggel, a Dal fogytánnal és a Vég
ponttal rokon. A muszáj Herkules is a poéta-küldetést dobolia közhírré. de ahogy
Az öreg költő a szimbólum visszaverő tükreinek polivalenciája helyett az első

látszatra eszköztelen nyelv helyi értékeinek és kölcsönös megfeleléseinek expresz
szívításával él, abban aszketikusabb személyes Én nyilatkozik meg, s ahogy a képi
analógiák eszközével kompozíciős ellenpontokat alakítva ki,. az egyénnél hatalma
sabb világrendnek és eseményeinek jelenlétét érzékelteti, továbbá a személyíség
tárnáiból kiindulva az ember és jelenségvilága egymást átható föltételeit a meg
ismerés drámájaként emeli az értelem megvtlágító fényébe. Ez a szemléletmód
a szimbolizmus utáni, objektív költői megismerésre jellemző, de Rónay György
fölfogásában a poétikaí gesztus a líra ősi önkifejezésével, azaz megint ellenpont
jával teljesedik ki. Az öreg költő és általában Rónay néven nevező, plasztikusan
világos nyelve az elődök közül Kosztolányiéhoz áll legközelebb, viszont stílusa
az újabbkori költészet kifejező tapasztalatával árnyaltabb. Versbeszéde, a szó, a
kijelentés, a mondat, jóllehet személyes élménytartalommal telített, utalásrend
szere erős, de míndig követhető vonzásteret formál.

Az öreg költő a sorssal kötött, borongó megbékélés költői kifejtése. Arany
is hasonló pillanatokban fogalmazta meg több "ősziké"-jét, de ő végig "halandó
létünk cukrozott epéjé"-vel, a humor bölcsességével örökítette meg a vergődő

ember elülő rebbenéseit. Rónay verse viszont belső monológ, drámai zajlásának
útján érkezik a megnyugvás különben művészi finomsággal burkolt, de épp
ezért nem egy költői meglepetést, esztétikai örömöt adó katarzisáig.

Az öreg költő "alakulóban levő vers", születő sodra előttünk szabja ki med
rét, s ezen nem pusztán ritmus- vagy sorképzését értjük. Már a nyitány öntel
hívása, ez a látszatra egyszerű nyelvi közlés. mely az írói hivatás megszokott,
gyakorlati cselekedetét láttatja, átvonással (enjambement) nyitott mondatszerkezetté
teszi, s a váratlan szünet a csönd hídján a végtelen felé vezet. Ennek a finom
stíluseljárásnak a hangulatkifejezését a határtalan szó jelentése egy másik szinten
elmélyíti: mindez olyan hatást kelt, mint egy zenei motívum variált ismétlése,

Az önmegszölítö bevezetés önálló strófája tipográfiai térelválasztással is a
bontakozó gondolatmenet és érzelmi hullámzás két fázisát jelzi. De már az ön
fölhívó nyitány szerepe is kettős. Valóságtartalma szerint a költői hivatás jeligéje,
de a szerkezet expozíciójának feladatát tölti be. Az alkotó tevékenység első testi
mozzanatának filmkockája hirtelen reflexiókat vált ki, mint expozíció pedig meg
indítja az öneszmélet villódzását az asszociációs folyamattól röpke látomásokon át
az értelmezésig, s végül a régi versek ajánlásához hasonlóan magáénak a versnek
öntükrözéséíg. /

Két hiányos, nominális mondat: ilyen reflexiók törnek föl a saját, írói gesz
tusának első mozzanatára pillantó költőből. Mintha két megszakított kijelentés
volna, és a két névszói állítmány, nemcsak a konkrét, hanem az elvont is,
köznapí, majdnem keresetlen.

A századelőn verskezdetet így nem folytattak se nálunk, se másutt. A nyitány,
ha önmegszólításnak indult is, leíró-kifejtő szemléletre vallott, most a dikció
váratlanul a dolgok fölött és alatt szól, ahogy az eszmélkedés a költőt, a beszé
lőt magát is megdöbbenti. A dologi tárgy jelensége ebben a tudatmozzanatban
a lírai Én sorsát ölti magára, és éppen a szókincs egyszerűsége bizonyítja, a
kOCtő saját létének hangszerévé válva szól. A költői szemléletf'ormák hasonló
sikváltása a modern lírában a "születőben levő vers" jellegzetes jegye, mint .ahogy
a kurta mondatos periódusok azért olyelharapottak, mert a fölismerés belátha
tatlan mélyről szakad föl és visszhanglát 'a költő is ámultan hallgatja. Ilyen
elfojtott kijelentés, mint a gondolat nyelvi alakja, művészi fragmentum, töredék.
A fragmentum magának az alkotónak is valami elhasználhatatlanul új tudatoso
dás nyelvi, indulati jele. A beszédlélektanból (Vigotszkij, Piaget) tudjuk, a mon
dat tagoltsága míndíg a beszélgetőtárs kilétének függvénye, ugyanis minél jobban,
illetve kölcsönösen ismert a beszélgetés tárgya, annál szűkszavúbb lehetek. Az
írott beszéd, mínthogy a befogadó elvben ismeretlen, rendkívül tagolt, kifejtett,
de ennyire kihagyásos, mint Az öreg költőnek ez a két nominális mondata, csak
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a belső beszédben lehetséges, amelyben a másik fél a lehető legismertebb: önma
gunk. Míndez az önkéntelen meginduló gondolatmenet általános természetét vilá
gítja meg, de a két egymás utáni nehéz sóhaj fokozatos gondolatritmusa az erős

döbbenet érzését sugallja. A nominális mondatok lényegkifejezők, a költő lét
fölfogását tükröző ítéletalkotások, de paralelizmusuk természete már "a költé
szet logíkájá't-hoz (Káte Hamburger) tartozik, ugyanakkor ahogya kijelentések
majdnem megtorpannak. megtörnek, a költőnek szinte "eláll a szava": ez a két
féle hatás egymást fölerősíti.

Az érzelmi telítettség és a kijelentések logikai szimmetriája ellenpontozó köl
tői alkotásmódra vall. Az ellenpont művészete végigvonul a versen.

Az érzelmek megbolydulása a belső élet gátjait áttörve fölszabadítja .a te
remtő képzeletet. A költő az imént még jelenbeli önmagát látta az alkotás vir
tuális ős mozzanatában, most viszont fiatalkori alkotó személyísége elevenedik
meg analógiájaban látomásos képsorban, majd a képi látás hasonló erejével a je
lenetbe tárgyiasított lelki állapot fonákját vetíti elénk, mínt ugyanannak az ese
ménysornak tragikusan szemlélt kifej letét. A mámorító kezdet és az öncsalás
nélkül, bölcs beletörődéssel tekintett utak vége: a motívurnrendszer azonos, de

. érzelmi ritmusa crescendo után decrescendó-ra vált. Megvan itt is a Iogíka szim
metria és az érzelemkifejezés ellenpontja, pedig immár nem az indulat súg,
hanem a képzelet fest. -

Az első képsor az aggálytalanul, vakmerően útrakelő alkotó képzeletbeli alak
másainak sorsa: a tengerre szálló hajósé, a sivatagi fölfedezőé, akik célja az elkép
zelt, az ismeretlen: mindkettő a beíratlanul határtalan papírlap szinonírnája, Míntegy
zárójelben említjük meg, hasonló> képi párhuzamok után az eredeti hasonlított át
lényegül, lappangó [elentésgazdagsága, rnínt az élet valamely fedettebb össze
függése világosodik meg. Az öreg költő motívumaihoz visszatérve, a költészet törzs
fejlődésében a "hajós" első neve Odysseus, mint ahogy Rónay György már ré
gen a hitregék tengerjáróját választotta kedves hasonmásául, akinek szítuációjá
ban vagy álcája alól nem egy belső konfliktusát tudta megismerő célzatú lírai
vallomásban föltárni (Odysseus; Odysseus énekei; Odysseus utolsó utazása; A
hajós hazatér). Az ámulat vagy döbbenet asszociációi még a tudat kötött mozgás
formái voltak, a fölvillanó alakmások azonban a fantázia kötetlen, szabad teremté
sének tanújelei. Az öreg költő formaszervezete tehát most már a kötött és a
szabad tudatrnozgások tempóváltásával fejlődik tovább: az ellenpont művészete

megint más, magasabb szinten jelentkezett. A nyelvi értelemben vett szólamok
és - egy sor kivételével - tiszta, alig módosult tempójú jambusok egysége
után az egymáshoz viszonyítva gyorsuló és lassuló verslábak a verstan színtjén
rajzolják ki a kötött és kötetlenebb formáknak ugyanazt a rítmusváltésát, amit
a szemléletforma cseréjében észrevehettünk.

A kötetlenebb ihletet a képzelet táplálja. De ha az észlelet és a fölidéző fan
tázia kanti fogalmaival számolva a képzelet tevékenységében a szemléleti meg
figyelés, a fölidézés és természettől elszakadt csapongás fokozatait kü
lönböztetjük meg, akkor a hajós és a fölfedező önfeledt lélekkel meg
idézett alakjában és útrakelésében nem az új valóságot teremtő, teljesen
korlátlan romantikus gomolygásra, hanem színes, de a képzetek és az
érzékelhető tapasztalat összhangját jelentő, reproduktív fantáziára ismerünk. Az
öreg költő középrészenek önkéntelenül támadó, villanásnyi jelenésein azért még a
tudat az úr, ezért nem. is a megragadhatatlan tartományát festi, hanem expresszív
képi kapcsolatuk szimbolikába hajló jelentését sugallja; a költői képnek, ana
lógiának az érzékelhetőn túlmutató jelentését tekintjük szimbolikusnak, jólle
het nem szükségszerűen szimbolistának. Ennek a költői képnek, belső látomány
nak értelme az ifjúság parttalan életkedve, melynek célja helyett ereje van,
és térképét megtett útja írja. Rónayalakmásai ritmikus megjelenítési módjának,
mínt művészí eljárásnak irodalomtörténeti helyét keresve, elgondolkoztat, hogy
analógiás rendszerük nem azonos a benyomások szimbolista testvériesítésével, ahogy
ez Francis Jammes-versekben megf'igyelhető, sem pedig a szürrealista "automatikus
írásmód" fölsorolásos technikájával, hanem a rend szerkezete a látomásban. Bár
szókincse szigorúan köznyelvi, épp ennek a rendnek az értehnezése sugall tá
gabb jelentést.

A látományon belüli második részben "az öreg költő" míntegy visszaénekli
a derűs és fényes múlt jelenetsorát. A személyes lét borúsabb jelenéből néz,
s az emlékezetében imént még fölfelé ívelő érzelmek a látományalakulásához
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illő rezignáció felhangjaival ugyanannak a szituációnak véghelyzetét idézik föl.
A hajós vitorlabontása és a világjáró reménye mellé létük ereszkedőjének képeit
rendeli, a végképp földhöz kötött tengerészét és a pusztaság peremén tengődőét,

A kétféle eseménykép fönt jelzett szimmetríái, azaz aléttörvény fölismerésének
logikai szerkezete a lelkendező emlékezés után elégikus hangnemben, bár a szem
benézés tisztánlátásával elevenít meg tragikusan is önkifejező mozzanatokat. Újabb
síkváltás történt: előbb az objektív látványból érzelmi átcsapásnak voltunk ta
núi, mínt olvasók, tehát szemléletváltás zajlott le, most viszont. a vers a lelki
állapot síkváltásával fejlődik tovább. Ugyanakkor, mivel a versnek mindíg az
olvasás pontjáig fölfogott szövege tudatállapot egységévé olvad, Az öreg költő

több utóbbi plasztikus, sőt realisztikus részlete visszaható érvénnyel a költemény
egész világát a tenyésző élet meghatározó jelenlétével hatja át.

Az értelmezésnek ezen a pontján már egyértelmű, hogy Rónay György klasz
szicizmusa, amit a kritika művészete elsőrendű jegyének tart, néven nevező, egy
szersmind érzékletes költői nyelvszemlélete ellenére sem a naiv harmóniák világa,
hanem drámai forrpont után, a feszültségből még sokat éreztetve ellentétek ki
egyenlítődési pillanatának kifejezése: Az öreg költő eddig fölismert síkváltozásai
és ellenpontozó szemléletformája egyaránt erről tanúskodik. Ez a drámaian klasz- .
szíkus egyensúlya gyökeresen etikus magatartástól elválaszthatatlan még akkor
is, ha a költő ezt nem teríti ki nyiltan asztalára.

Az etikus nézőpont és a váratlan, remek művészí föloldás egysége valósul
meg Az öreg költő befejezésében.

Újabb szemléleti síkváltással, ami egyszersmind érzelmi ritmusváltás rs, a
költővel együtt ismét a jelenben vagyunk, az alkotás előtti, eszméltető pillanat
vetül újra elénk. Ezután a záróakkord az alkotói aktusnak, rnint költői tárgynak
az önfényképezése.

A szemléleti síkváltás a sorismétlés (Milyen fehér) jelzi, mínthogy azonban
a közlés fogalmi tartalma és alakja már ismert, elsősorban nem az ámulat érzé
sét árasztja, hanem hatása főként a fölhívásé, szerepe a kiindulás a következő
költői kijelentéshez. Milyen aprócska börtönablak: korábban a sóhajként fölhangzó
sorelőzmény a határtalan képzetét váltotta ki, most a látszatra szószaporító jelző

nyomatékosítja tragikus értelmét. Csakhogy már ebben az árva sorban akad va
lami, amire a logika azt mondaná : igaz, de nem érvényes, - a költészet eszté
tikája meg úgy visszhangzik rá, ez a nagyszerű költői leleménye. A világot
meghódítani kívánó embernek ugyanis a kicsiny, fehér papírlap. melyen sorsát
vetné kockára, valóban "aprócska", és tengernyi-világnyi vágyának "börtönablak".
De az olyan összetett, erősen pulzáló és összefüggéseket fölfedő vers, mint Az
öreg kiJltó, a teljes világképnek művészí értelemben vett illúzióját kelti, s már
itt olyan ellentmondást teremt a közvetlen, egyszeri kijelentés meg az egész
gondolatmenet közt, hogy a vers mondanívalóját hirtelen fénytörésben mutatja
meg, és bonyolultabban gazdaggá teszi.

Ez az értelmi ítéletalkotásban jelentkező látszólagos ellentmondás a befejező
két sorban még erősebb. A költő saját verse elé tart tükröt, és már nem az
alkotás - előbb ifjúkori, utóbb késéi - léthelyzetét szemlélteti, 'hanem önmagát,
aki történetesen ezt a verset írja. Az öreg költő 'befejezésében az önszemlélet
valósággal megkettőződik. "A vers verse", vagy a születése folyamatában szét
szedett, élveboncolt "szöveg" a nec-avantgarde jellegzetes megnyilatkozása, a szó
eredendő értelmében formabontás. Csakhogy Rónay ezt a eljárást igen sokrétű je
lentésrendszer finom összetevőjeként alkalmazza, más szóval a formabontást tuda
tos formaépítésnek rendeli alá. Ez a művészí alkotás ellentmondásain úrrá levő,

cél képzettel telített prosperói egyensúly. A végkifejlet szerint "az öreg költő",

akinek "nem jut eszébe semmi", ebből a filozófiai semmiből teremtett teljes
értékű üzenetet. Ahogy ez a kimondott szavakkal felesel, ebben áll a vers etikai
eleme: egyrészt - aranyjánosi szóval - a "mindvégig" folytatott alkotói küzde
lem, másrészt a diadal" aszketikus-szemérmesen rejtett kifejezése,

A művészettörténetből ismert fogalommal élve, Az öreg költőben nem a
klasszikus harmónia szigorúan "zárt" kompozíciója valósul' meg, hiszen például
a gondolatmenet középrésze s ennek a fantázia útján klrajzoló sorképzése úgy
szólván "szabad", és az ismételt síkváltások is állandó váratlansággal új szemha
tárt nyítnak, a versről mégis elmondhatjuk. olyan "nyitott" formavilág, amely
korántsem szabálytalan, s Wölflinnek az az árnyalása is ídevág, miszerint "a rej
tett körülhatároltság mindenütt jelen van". A társművészetek példáinál maradva,
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Az öreg költő befejezése olyan kornpozfciós ábrázolóelvre emlékeztet, mint ami
lyen Velazquéz Las Meninas (Az udvarhölgyek) című táblaképét jellemzi, melyen
a mű tárgya a királyi udvartartás csoportja, de a munkában levő festő is, sőt

egy tükörben az egész jelenet nézői (maga a fenséges pár) kicsinyítve színtén
megjelennek, tehát a mű más szemszögből még egyszer látható. Ez az ábrázolás
mód a valóság és látszatának a jelenségben új, magasabb értelmet nyert egy
ségéről ad hírt. Hasonló szemléleti kettőzéssel élt Az Arnolfini házaspár arcképén
már Van Eyck is, és az újabbkori magyar festők közül Derkovits és CSók képein
is találkozunk vele. Magyar Iíratörténelmi előképe, noha egészen más összefüggés
ben jelenik meg. Babits Mozgófényképe és Az örök folyosója.

Az öreg költőnek ez a kompozíciós elve embléma, de egyszeri valóságtartalma
is van. A művet saját tükörképével kiteljesítve, mint a tapasztalati világ tipikus
mozgásformáját érzékelteti, s a törvények rendszerének uralmát a látvány fölött
állónak jelzi. Ez az önszemléletí remek s kiváltképpen a befejezés által a néző

pont kettőzése a lírai személyíséget már tudatos létével is egy értelmes világrend
alkotó erejeként jeleníti meg, a kompozíció szemléletformája pedig igazolja, a
költészet törzsfejlődése szerint mennyíre értelmetlen, ami még tegnap igaz volt,
hagyomány és modernség éles szembeállítása.

Az öreg költő végkicsengésa tagadva állít. Ma sem jutott eszedbe semmi:
ahogy az eddig fölépült, finoman ízült vers egésze megsemmisíti az utolsó fogalmi
közlést, életet példáz. Éppen Rónay György fedte föl a fiatal Babitsnak azt az
érdekes poétikai eljárását, amit ő maga egy fiatalkori levelének tanúsága szerint
Kosztolányi A bal lator című versének tulajdonított. Mennyire szerencsés, mondja
Babits, hogy a klasszikus versforma -tagadja a "sötét" hangulati tartalmat. Az in
duló Babits saját lírájában a bűnhöz intézett, szertelen ódai magasztalása áll
hasonló oppozícióban a szapphói strófák antik ünnepélyességével. Rónay Az öreg
költőben továbbfejleszti a babitsi elgondolást, mikor az érzelmek dialektikája
fölülkerekedik a nyílt közlésen, és a formális végkicsengés helyett a vers teljes
jelentésskálája, rnínt összhangzó zenekar a szavak szótári értelmével ellentét
ben a teremtés győzelmét közvetíti. Igy gazdagítja Rónay az önszemléleti vers
Iehetőségét is, hiszen magas fokúan fortélyos formaszervező elvvel az Énből

kiinduló verset az egyénfölötti övezet törvényeként szemlélteti.
Rónay verse származástörténeti variációjának más tanulsága sem érdektelen.

A magyar költői önszemlélet családfájának őse, Arany humorral szeIídítette "ő8zi

kéi"-t, Az öreg költő esztétikai sorselve tragikus. Ahogy azonban Aranynál a
humor a katarzis szerepét is betölti, Rónay önszemléletéből sem hiányzik a föl
oldás, mégpedig az etikai állásfoglalásnak a sztoicizmusba hajló változata. A
következetes emberi-művészt hűség marad, az alakuló időnek adott felelet változik.

MAGYAR IMRE

Az öregedés
A régmúlt időktől a mai napig csaknem minden jelentős iro, muvesz, tudós,

államférfi, orvos és más nevezetes ember véleményét nyilvánította az öregedés
ről, és az öregségről kisebb-nagyobb, inkább borúlátó mint derűlátó írásművek,

kijelentések formájában. Platóntól és Arisztotelésztől kezdve Cicerón, Voltaire-en
és Rousseau-n keresztül G. B. Shaw-ig és H. G. Wellsig, de ezeken túl is szám
talan véleményt ismerünk az ember életének végső, halál előtti szakaszáról. Eze
ket kitűnő formában gyűjtötte össze nemrég Simone de Beauvoir, az öregségről

írt átfogó munkájában. Ha az öregedés, irodalmát egészében gondosan' végigbön
gésznők, kompilációt készíthetnénk, mely Beauvoir munkájánál is lényegesen
terjedelmesebb volna, ám az öregedés problematikajáról alig mondana újat,

A magunk részéről az írodalom adataira alig támaszkodva és így tökéletesen
lemondva a tudományos pontosságról és igényről, a következőkben megkíséreljük
elmondani mindazt, ami az öregedés és az öreg kor kérdéseivel kapcsolatban eszünkbe
jut. Egy s más eszünkbe jut, de ha nem is jutna, bizonyos korban - bármilyen fiatalnak
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