
A csönd esztétikája
Rónay György Téltemető című kötetében

„Én mindig csak a csöndet szerettem”.
(Rónay György: Ars antipoetica)

„Teilhard gondolatvilága arra késztet, megvizsgáljam hitemet a
Gondviselésben; mert abban nem elég úgy hinni, mintha csak
külön-külön az egyes lelkek benső életében tevékenykednénk; meg
kell tanulnunk, hogy meglássuk és tiszteljük az anyag evolúciójá-
ban és az élet fejlődésében is.”1 Teilhard de Chardin, a francia je-
zsuita filozófus a hit és a tudomány dilemmáját fejtegeti akkor is,
amikor a végtelen mikro- és makrokozmosz határtalanságán el-
mélkedik, míg felidézi a „végtelen csillagterek örök csöndjétől meg-
rémült” Pascal szorongását.2 Hasonló jelenséget figyelhetünk meg
Rónay György Az éjszaka hangjai című versében, a Téltemető kötet
nyitó darabjában: „a tavi csönd fölött / hűvös, huzamos suhogással / zúg-
nak a kozmikus / szélben a csillagerdők”.

Teilhard de Chardin tudományos fenomenológiájának keresz-
tény világnézete: a kozmikus világegyetem és a transzcendens
csönd felismerése Rónay György világszemléletére is hatást gya-
korolt. Keresztény gondolkodását azonban nem csupán prózafor-
dítások alakították, elmélyedt többek között Paul Claudel és Pierre
Emmanuel költészetében is. Rónay Teilhard Az emberi jelenség című
filozófiai értekezése mellett számos verset fordított Paul Claudel- és
Pierre Emmanuel-kötetekből. Claudel hömpölygő lírai áradatainak
irtózatos csöndje vagy Emmanuel Ars poeticájának elfogyó szavai
is hatást gyakoroltak utolsó költői korszakának esztétikájára.3 Mivel
Rónay György a világirodalom vérkeringésében élt és alkotott, a
keresztény humanizmus útjait kereső gondolkodását, művészetét
részben a 20. századi francia keresztény világnézet filozófiai-teoló-
giai-etikai szemlélete alakította.

Gondolkodásában hit és költészet elválaszthatatlan egységet al -
kot, a teológiai-irodalomesztétikai eszmék együttgondolására hívja
fel a figyelmet Modern katolikus irodalmunk kérdéseihez című írásá-
ban: „Hogy egy költő katolikus-e vagy nem, arra nézve csak egyet-
len meghatározó elvet tudok elfogadni: azt, hogy az illető művé-
szetben kifejezett élményvilága katolikus-e vagy nem”.4 Szentek,
írók, irányok című esszékötetében alapos képet fest a modern kato-
likus irodalom szellemiségéről. A modern katolikus gondolkodás
posztulátumát: egyrészt a kegyelemben mint természetfölötti aján-
dékban; másrészt az univerzumban, a kozmoszban mint kegyelmi
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drámában látta. A „kegyelmi dráma istenalkotta színterének, mely-
ben mozgunk s melynek részesei vagyunk, értelme, hivatása, célja
az ember részvételével, közreműködésével megvalósítandó üdv-
történeti jelentősége és rendeltetése van”.5

Rónay a bibliai történeteket feldolgozó alkotásai mellett gyakran
megszólaltatja az esendő ember kegyelem utáni vágyát. Katoliciz-
musa, keresztény szemlélete néhol metaforikus-metonimikus kifeje-
zéseinek szintjén is átsugárzik, máshol csak sejthető módon, „észre-
vétlenül, mint a póruslélegzés”6 van jelen. Ez utóbbi jelenségre jó
példa a Martirium utolsó versszaka: „Aztán a hidegkék homályban / On-
tani kezdik a fenyők / Az engesztelés gyantaillatát”.

A természettel és Istennel harmóniában levő költő az égi szféra
magaslataiba emeli lírai darabjait. Tájképein derengő misztika szí-
nezi alkotásait. Transzcendens élményt sejtető verseinek egyik re-
meke a Transzfiguráció. A négysoros költemény a pusztulás előtti ra-
gyogás, a halál előtti teljesség kiváló darabja: „A csönd. A kertek végső
mámora. / A lombok átszellemült ritkulása. / Mozdulatlan ragyogás.
Ahogy a / szépség átlényegül a pusztulásba”.

A Transzfiguráció a halálsejtelem, az utolsó előtti pillanat-lét, a perc-
nyi megállás, az elhallgatás művészetének jelentőségteljes műve.
Teilhard de Chardin Morál és misztika című művében így elmélkedik
az isteni fény ragyogásán: „egyedül az isteni fény [az], amely ott ra-
gyog a Valóság áttetsző mezőnyein, és nem lehet másképpen uto-
lérni, mint eltökélten elvegyülve a kozmikus történés mély vizei-
ben”.7 Rónay versében a fényszimbolika többlete ellensúlyozza az
elmúlás fenyegető közelségét. Egy pillanatra felragyog a végtelen.
Sejtelmes verőfény aranyozza be a fák hulló lombját. A személytelen
lírai darabban nincs grammatikailag jelölt szubjektum, az ősz nega-
tív aspektusaival (végső mámor, lombhullás, ritkulás, pusztulás)
mégis a halál képzetét hívja elő. Csupán a kerti csend pillanatképeit
villantja fel, lapidáris tömörsége ellenére a ki nem mondott szavak-
nak többletjelentése van: az egyetemes tapasztalattól a személyes
sorskérdésekig, a pillanatnyi csöndtől az elmúlásig jut el. A metafi-
zikus sejtelem látvány és látomás szintézisével tud megvalósulni
csakúgy, mint a Varázslat című miniatűr alkotásában: „Arasznyival a
föld fölött, a kéken / hullámzó hegylánc: még tart a törékeny / őszi varázslat.
A vízparton ülve / nézem, mielőtt köddé lényegülne.”

A halál-sejtelemet és szorongást ellensúlyozza az őszi fény és tavi
kékség mámorító ragyogása, a végső pusztulás előtti pillanatokban
a lét igenlése, a remény elapadhatatlan benső tapasztalata. A kozmi-
kus vízió és az elmúlás sejtelme ebben a költeményben is a látvány
és a látomás, a földi és az égi dialektikus kettősségében jut kifejezésre.

Rónay György állandóan gazdagodó élményvilágában az 1960–70-
es évek a kiteljesedés korszakát hozta, ekkor érte el költészetének ma-
gaslatait. Az 1973-ban megjelenő Téltemető kötetet a kortárs kritika
kellő méltatással fogadta. A Téltemető a számadásra készülő költő gaz-
dag műveltséganyagot feldolgozó lírai termése. Műveltség- és életél-
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mény együtt érvényesül lírai darabjaiban: a Rónay-életmű összegző
szintéziseként. A Téltemetőben a létösszegző lírai darabok természet-
élménye világegyetemmé tágul. A fűszál, a faág, a szél, a forrás cso-
bogása, a kert, a csillagos ég nem csupán a szemlélődés tárgya, hanem
a pillanatnyi lét megragadására is szolgál. Rónay a tájban jelentéseket
fürkész, saját létén mereng. Minden természeti jelenségnek a létezésre
utaló jelentése van. Így válik a táj a léten túli világ titkos jelképrend-
szerévé. Az idősödő költő megverseli öreg éveit, melynek szigete a
szárszói kert. Lírai személyessége önvallomássá válik, magánya el-
mélkedésre készteti. Gyakran figyelmeztet az elmúlásra, a szembe-
nézésre. Utolsó költői korszaka a vallomás-, a szereplíra, az epikus
elemekkel átszőtt monologizáló hosszúvers, valamint a tömör, zárt,
személytelen költészet szintézise: az életművet gazdagító, megújulást
hozó együttese. Régi és kortárs költők magatartását mintául véve
egyaránt versel. Látomásos szintézisversekkel Odüsszeusz alakjában
találja meg élete alapmetaforáját, a végtelenség és határtalanság él-
ményét, miközben a belső csendet keresi. Költészete a Téltemető kö-
tettől leegyszerűsödik, tömörebb formában is megmutatkozik, így
utolsó költői korszakában hosszabb lélegzetű művei mellett feltűn-
nek az epigrammatikus, életérzést sugalló, szikár költeményei. Ezek
közül néhány lírai darabnak a nyelvfilozófiai alapja Isten és a nyelv vi-
szonyára vonatkozik. A Téltemető megjelenésekor így nyilatkozott a
csönd poétikai szerepéről: „Abszolút költői tisztaság nincs, csak a hall-
gatásban. (…) Szavakból és csöndekből, a szavakbeli és szavak kö-
zötti csöndekből alkotjuk a verset; ez az anyagom.”8 Ars antipoetica
című versében is azt vallja: „Én mindig csak a csöndet szerettem / önma-
gamba merülni”. A csöndalakzat legtöbbször verbálisan rögzített,
máskor csupán sejthető, ám esztétikai-metafizikai lényegével a
transzcendenssel való kommunikáció lehetőségét valósítja meg.
Paul Clau del írja, hogy „a csend ugyan magány, de ugyanakkor
kommunió/kommunikáció is: összekapcsol másokkal. A tiszta pár-
beszéd költeményekben bontja ki az őseredeti csend végtelen gaz-
dagságát.”9 Rónaynál a csönd metafizikai sejtelmei valósítják meg a
párbeszédet Isten és ember között. Néhány költeményében jelentést
hordozó tárgyak, természeti jelenségek közvetítését használja föl sze-
mélyes élményének kifejezésére. Verseinek személytelen beszéd-
módjában csupán a szemlélődéskor bekövetkezett csend ad valami-
lyen létjelet. Redukált költői közléseinek egyéni szimbolikája, a csönd
pillanatainak titka teszi a Téltemető verseit szűkszavúságukban is so-
katmondóvá, főleg azok a versek adnak bizonyságot a hitéről, me-
lyekben a belső csendet keresi. A rövid versek a próza egyszerűségé-
vel hatnak, mégis a pillanatnyi jelenségek mögött misztikus jelentések
húzódnak meg. Az emberi pszichikumot közvetítő táj sejtelmes ra-
gyogása az isteni fény metaforikussága hatja át líráját.

A Téltemető kötet lírai darabjaiban a csönd-alakzat többféle érte-
lemben szerepel. A versek egy csoportjában, a Szárszó-ciklusban
megfigyelhető a kozmikus távlatokat nyitó, ám elmúlást sejtető
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csönd. A tavi csönd fölött, szárszói szigetén elmélkedő költő elmú-
lást idéző őszi ragyogása a Varázslat, Október Szárszón, A közelítő tél.
A Köd című négysoros őszi tájrajza is kiváló példa erre a jelenségre:
„Aztán lemegy a nap. A túlpart kékje csöndes / szürkébe olvad. A víz csupa
köd lesz. / Valahol egy fuldokló gerle sír még. / Pedig tudja, hogy nincs
többé segítség”.

A kötet többi ciklusában a csönd esztétikája két ellentétes érzést
— reményt és szorongást — közvetít: „a világ nagy csendjében” „az
engesztelés gyantaillatát” árasztó fenyves belső megváltást, meg-
nyugvást nyújtó csendet sejtet; míg a „torokszorító csönd”-ben
szemlélődő szubjektum szótlansága félelmetes, „rettenetes” csen-
det sugall. Isten enyhet adó csendje hatja át Martirium, Szélcsend,
Tájkép zivatarral, A tájak változása, A csönd, Ars antipoetica című, ke-
resztény hitéről bizonyságot adó lírai darabjait; ugyanakkor a der-
medt csend poeticája, az „oldódó iszonyat” érzékelhető a kötet Fecs-
kék, Prometheus, Numen adest című költeményeiben.

Heidegger Mi a metafizika? című írásában olvashatjuk: „a szo-
rongás otthontalanságában az üres csendet gyakran éppen meg-
gondolatlan beszéddel próbáljuk megtörni.”10 A „torokszorító csönd”
Rónay kései lírájának is alapmotívuma. A meg nem értett szavak né-
 maságát, a meg nem hallgatás félelmét fogalmazza meg Prometheus
című költeményében: „Próbálgatnád a szavakat. / Minden szó torkon
ragad… / Szólnék, de szavam visszahull”. Itt az emberi kommuniká ció
már nem alkalmas kapcsolatteremtésre. A költő forrásai a mi tológia és
a Biblia, s ennek a művészetnek „emberarca éppen a bibliai példáza-
tok történéseinek szövetén”11 festődik jelentésekben oly gazdaggá.
Ennek a jelképiségnek példája a Tél, alkonyat című vers is: „Füstöl a
téli táj. Az élet lángjai / fanyar kis rőzsefüsttel ellobognak. / Didergő köny-
nyeket ejtenek a faágak / s fehér töviseket. A megfeszített / mennybolt se-
beiből még szivárog a vér. / Tócsába gyűlik és lassan megalvad. / Dermedt
madár bukik a hóba. / Később fölkel a hold.”

Rónay nem a természeti valóságot próbálja kimeríteni, nem a
konkrét látvány képeit részletezi, hanem tájainak metafizikus su-
gallata közvetíti a kimondhatatlant. Ricoeur az Élő metafora című írá-
sában állítja, hogy: „nem a metafora hordozza a platonizáló metafi-
zika épületét, inkább ő az, amelyik hatalmába keríti a metaforikus
folyamatot, hogy saját maga számára hasznosítsa”.12 Ennek értel-
mében épp a versszöveg metafizikai-transzcendens sugallata adja a
metaforák biblikus jelentését. A jelenségek metafizikája újszövetségi
történetté transzformálódik. Rónay lírai számvetése nemcsak szem-
benézés a halál lehetőségével, hanem az égi rendelés felismerése is.
A létezésben épp azt ragadja meg, ami a léten túlmutat.

Épp a megváltásba vetett hit, kapcsolja Rónayt legközvetlenebbül
Pilinszkyhez, de míg Pilinszkynél a csönd legtöbbször a hallgatás, a
jel hangzó oldalát nélkülöző állapot, addig Rónay György költésze-
tében épp az artikulált csönd, a hangzás jelöltsége áll ellentétben
annak fogalmi némaságával. Érzelmi-spirituális tartalommal telített

10Martin Heidegger:
Mi a metafizika? In uő:

„…költőien lakozik az
ember…” Válogatott írá-

sok. (Ford. Vajda Mihály.)
T-Twins Kiadó – Pompeji,

Budapest – Szeged,
1994, 22–23.

11Belohorvszky Pál:
Téltemető. Kritika,

1973/10. 26.

12Paul Ricoeur: Metafora
és filozófia-diskurzus. In:
Szöveg és interpretáció.

(Szerk. Bacsó Béla.)
Cserépfalvi Kiadó,

Budapest, 1991, 65.
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apró remeklés A csönd című költeménye: „Időnkint, néha, csönd van.
(…) De legbelül / megőrizheted mégis. / Egy szárnyverést. / Egy suttogást.
/ Egy ki nem mondott néma szót. / A semmit. / A mindent.”

Pierre Emmanuel művészetelméleti írásában arra hívja fel a fi-
gyelmet, hogy „a zaj megöli a belső csendet, lehetetlenné teszi az
eszmélődést. (…) A művészet küzdelem a szennyeződés ellen, erő-
feszítés, hogy életet adjon a csendnek”.13 Rónaynál a csönd a mű-
vészet forrása. Csak a végtelen belső csönd viheti az embert közel
Istenhez. Az enyhet nyújtó csend ad metafizikai-ontológiai többle-
tet Martirium című versének is. A hirtelen ragyogás, „az engeszte-
lés gyantaillatát” árasztó fenyves valami léten túli bizonyosságot
sugall. A transzcendens titok megsejtésekor beáll a kommunikációs
csönd. A kimondhatatlan isteni fenséget, „az engesztelés gyantail-
latát” csak a lélek érezheti, így válik Isten csendje az emberi be-
szédnél tökéletesebbé. Rónay tömör, személytelennek tűnő költői
megnyilatkozásaiban rejlő figyelmeztetés lételméleti realitás is egy-
ben. Az infarktus félálmai közepette is tolmácsolja a lírai én külső és
belső élményeit, a betegség fölismeréseit, az elmúlás sejtelmét, a
lélek belső csendjét, miközben meggyőződéssel tekint a léten túli
világra. Tájak változása című versében olvashatjuk: „minden ugyanaz
maradt: / az élet higgadt szivverése, / a csontokban a készülő halál, / a
közelitő tél, belül a csönd, / s a mindennél erősebb / béke és bizalom”.

Rónay György költészetének transzcendencia-élménye a csend-
metafora áttételével, a belső beszéddel, az egzisztenciális megértés
telítettségével érvényesül. A keresztény-humanista szellem, a tájak
sejtelmes transzcendenciája, Isten csendjében való engesztelődés né-
hány lírai remekművében a csöndalakzat transzverbális jelentésével,
ontológiai áttetszőségével jut kifejezésre. A megértés folyamatában
nem a teljes elhallgatásról, a közlés minimumáról vagy a nyelv teljes
kiiktatásáról van szó – Rónay transzcendens költészetének lényege az
átmenetiség a csönd kimondása és a kimondhatatlan rejtélyessége kö-
zött, így jut el a látható jelenségek misztikájából a láthatatlan végte-
lenségbe. Költői hitvallásában így nyilatkozott: „Érzésem és meg-
győződésem szerint az irodalomnak egészen magas metafizikai
fel adatai vannak, helyesebben az igazi irodalom metafizika, létma-
gyarázat, megragadása a lényegnek (…) a lét titkainak és az univer-
zálisnak. A magyar irodalom (…) vallomás arról, hogyan állunk
szemben a végső dolgokkal, élettel, halállal, Istennel, mítoszaink és
misztériumaink legvégső princípiumával”.14

13Idézi Szabó Ferenc:
Szavak forrása csend,

i. m. 15.

14Rónay György:
Cím nélküli válasz Kézai
Simonnak. Vigilia, 1938,

239. Idézi Szénási Zoltán
is: A szavak sokféleségé-

től a Szó egységéig.
Argumentum Kiadó,

Budapest, 2011, 208.
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