
RÓNAY GYÖRGY: TÍZ ÉV

„Ne nézz vissza! Aki visszanéz,
sóbálvánnyá mered! — De rajtam

már nem fog varázs. Visszanézhetek.

Nem félek a tűztől. Kiégett
szemű hamukban-kotrók közt mitől

rettegjen, aki lát?

Még nincsenek se kívül, se belül
jelenések. Pecsételt könyv felett

szunnyad az Angyal.

Előtted még van út. Emeld nehéz
sólábaidat. Rőt visszfény süt az ég

alján. De nem hajnal. Hátad mögött

Szodoma ég.”
(Rónay György: Tűzvész)

Ez nem az új könyvből van, ezt még az 1981-ben
megjelent Szérű című összegyűjtött versekből idé-
zem. Évszám nélkül áll, de valamikor az 1970-es
években keletkezhetett. Mindössze tizenhárom
sor, de a 20. század utolsó korszakának legna-
gyobb versei közé tartozik. Még Rónay György
költészetének jellegzetességeit is tanulmányoz-
hatjuk rajta: a klasszikus, tömör fogalmazást és
a mesterien megkomponált kötöttséget mindenütt
kinyitó enjambement-okat. Az új kötet, a Tíz év
amolyan kéziratmaradéknak tetszik, de — mint
Böszörményi Zoltán egyik versében olvasom
(Irodalmi Jelen, 2015. március) — „a maradék is
az egész / része volt”. Az életműkiadás sorjázó
kötetei között ezt a kötetet is öröm kézbe vennünk.
Rónay László szép előszó-esszéjében azt írja, hogy
édesapja kéziratainak rendezgetése közben buk-
kant rá a benne szereplő versekre, de ezek a ver-
sek nem innen-onnan kerültek elő a kézirathal-
mazokból, hanem a kötetalkotás nyilvánvaló
szándékával már együvé voltak szerkesztve, és
még keménytáblával be is voltak kötve. Ez volt
Rónay György kapcsos könyve, ha nem is bőr-
kötésben, mint Arany Jánosé. Ki tudja miért, Ró-
nay György mégsem akarta kiadni, s csak most,
ennyi évtized után jelent meg. Tíz év a címe, mert
legkorábban keletkezett verse 1942-ből való, a leg-
későbbi pedig 1953-ban íródott. Talán a címhez
tartozóan éppen tíz ciklusból áll, de ennek a köny-
nyű feltevésnek ellentmond, hogy nem évenkénti
bontásban közli a verseket, hanem inkább témájuk
szerint csoportosítja. A keménytáblás kéziratkö-
teget ugyan nem jelentette meg életében Rónay

György, de időnként ki-kivett belőle egyet-egyet,
s ezeket jól ismerjük más köteteiből.

1942 az első budapesti bombatámadás éve,
1953 pedig Sztálin halála és a Nagy Imre-kormány
megalakulása. Nem akármilyen tíz év volt ez, ha-
nem addig nem látott szörnyűségek halmozódá-
sa. Ám mégis volt benne egy kis időszak, amikor
egy kicsit jobbra fordulni látszott az ország sorsa.
Sokan voltak, akik félelemről félelemre éltek és ál-
landó fenyegetést éreztek a tíz év mindegyikében,
bizalmatlanul tekintettek minden mozdulatra, de
az értelmiség egy nem jelentéktelen része, mon-
danám, egy jobb része a háború befejeződése után
úgy gondolta, hogy éppen nem visszahúzódnia, ha-
nem tennie kell valamit. Rónay György is azok közé
tartozott, akik reménykedtek, még azt is le merném
írni, hogy hittek abban, hogy most becsületes
munkával ki lehet alakítani és meg lehet teremte-
ni az alapjait egy rendes Magyarországnak. Rónay
Györgyöt általában katolikus költőként könyveli el
az irodalmi köztudat, és valóban a modern magyar
katolikus irodalom alighanem legjelentékenyebb
alakja volt. De erről az oldaláról, az 1945 és 1947 kö-
zötti periódusban végzett közéleti tevékenységé-
ről a kelleténél kevesebb szó esik. Pedig soha nem
zárkózott elefántcsonttoronyba, mindig élesen és
pontosan látta a körülötte forrongó világot. Már
1934-ben, alig egy évvel Hitler hatalomátvétele után
figyelmeztető ujját emelte, hogy háború közeleg. Ta-
lán elsőnek a magyar költészetben (Egy budai cuk-
rászda falára. In: Szérü). S ki írt ennél döbbenetesebb
képet 1944 apokalipsziséről, mint amit most ebben
az újonnan megjelent régi kötetben olvasunk:
„(…) vad suhancok reszkető / nőket tereltek gép-
pisztollyal; a Dunán / hullák lebegtek, vért szivárgó,
vak szemű / hullák (…)” (Jeruzsálem pusztulása).

1945-ben a legjobbakkal együtt az újjáépítés
mellé állt, Barankovics István pártjában, a De-
mokrata Néppárt színeiben vállalt közéleti sze-
repet, kép viselő lett. Aztán amikor lezárult a jobb
jövő előtt a sorompó, a könyveinek minőségéről
híres Révai Kiadónál kapott menedéket, de ott
nem sokáig maradhatott, kisvártatva a Vigiliába,
a katolikus humanizmus 1935 óta (máig!) működő
folyóiratába húzódott vissza. Visszavonult? Ak-
kortól teljesedett igazán ki írói pályája. Önálló
könyve ugyan csak tíz év politikai szilencium ju-
tán jelenhetett meg, de rengeteget dolgozott. Az-
 tán 1956-tól haláláig, ha jól számolom, 35 köny-
 ve jelent meg, versek, versfordítások, elbeszélések,
tanulmánykötetek, regények. Egyiken sem fogott
máig az idő, Rónay György kiteljesedő írói mun-
kássága a modern magyar irodalom első vonalába
tartozik.
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A tíz ciklusból ebben a rövid írásban kettőt
emelek ki, bízván abban, hogy akinek kezébe ke-
rül a kötet, úgyis elolvassa mind a tízet. Aki pe-
dig csak ebből a szemléből értesül róla, legalább
kettőről pár mondatnyi leírással találkozzék.

A katolikus költő. Soha nem írt ájtatoskodó ver-
seket templomban térdepelő nénikéknek, s nem
szólította meg a divat-templomjárókat sem. A ke-
reszténység s ezen belül a katolikus hit szinte soha
nem válik külön témává verseiben, még ráutaló mo-
tívumok is ritkán tűnnek fel. De szüntelenül jelen
van a versek lelkében, akkor is, ha a szárszói nyár
tündökletes tűzijátékáról ír, és akkor is, amik az ősz-
szel magányossá váló Balaton-parti kabinsor lát-
ványát írja le. A lírai vers legyen mégoly objektív
és tárgyias, mindig feltételez mögötte egy szubjektív
személyiséget és egy személyes magatartást: ez a
vers fundamentumát alkotó magatartás sugároz-
za a katolicitást Rónay György verseiben. Nem a
külsőségek, nem a közvetlenül, a sorokban előttünk
álló versmondatok és versképek szemantikai je-
lentése tartalmazza. Itt, ebben a kötetben mégis van
egy ciklus, amely hirdetett katolikus tételekhez kap-
csolódik, mégpedig Kempis Tamáséihoz. Kempis
Tamás a 14–15. században alapvetően fontos hit-
életi mozgalom, a devotio moderna nagy összefog -
laló, szintetizáló alakja volt. A Krisztus követése
című munkáját először Pázmány Péter fordítot-
ta magyar ra, s hosszú ideig ez volt a legolvasot-
tabb könyv a Biblia mellett. A skolasztikus misz-
tika hanyatlása után a devotio moderna mozgalma
nyitott tágabb teret az élet felé, alapítója, Geert
Grote nem kolostorrendi, hanem laikus közös-
ségeket alapított (női közösséget is), s nem az Is-
tennel való misztikus lelki azonosulásra töreke-
dett, mintegy „sine strepitu verborum”, szavak
(lármája) nélkül, hanem a jézusi tanításoknak
megfelelő erkölcsös életet helyezte előtérbe: ép-
penséggel verbalizálva, tömör mondatok ban
megfogalmazva. A személyes ember erköl csös
életvitelét. Ekkor jelent meg hangsúlyos formá-
ban először az individuális ember magatartásá-
nak értéke, amely később a reneszánsz korsza-
kához, és mondhatnánk az egész polgári Európa
kialakulásához vezetett. A hit és a tudás kettőse mel-
lett (ahol minden vallási dogmatika természetesen
a hit elsőbb ségét hirdeti) ekkor jelenik meg az ér-
zés, mint harmadik fogalom jelentősége is.

A Glosszák Kempis Tamáshoz tizenegy verset
számlál, mindegyik címe egy-egy Kempis Tamás-
idézet. A második versé így szól: „Esse sine Jesu
gravis est infernus”. Az eredeti mondat folytatódik:
„et esse cum Jesu, dulcis paradisus”. Ez pedig a har-
madik vers címe. A két címet tartalmazó bekezdés
(Második könyv, VIII. rész 2. bekezdése) így hang-
zik Pázmány Péter tüneményes fordításában: „Mit
adhat neked e világ Jézus nélkül? Jézus nélkül len-

ni kemény pokol. Jézussal lenni gyönyörűséges pa-
radicsom. Ha Jézus veled lészen, nem árthat sem-
mi ellenség. Aki Jézust megtalálja, jó kincset talál,
sőt minden jó felett való jóra talál. Aki Jézust el-
veszti, igen sokat veszt, és többet az egész világnál.
Legszegényib (sic!), aki Jézus nélkül él, leggazdab
(sic!), aki jól vagyon Jézussal.” A két vers egyetlen
mondatra épülő két parafrázis. Az első vers foly-
tatja az eredeti latin szöveg tanítói hangú modu-
lációját, de értelmezésében leszűkíti a tartalmát,
a második vers költői képek nyelvére fordítja a meg-
 szólalást, és még ki is tágítja az eredeti szavak je-
lentését. Az első vers így kezdődik: „Milyen po-
kolban vándorolsz? / A szerelem / húsevő fái közt
milyen konok pokolban / kószáltál kárhozott
(…)” A második pedig: „De a Te fényed fölragyog,
a Te zsúfolt / tavaszod telve virággal, / a dermedt
/ fákon a lomb diadalmas / zászlói feszülnek.”

Rónay versei tele vannak természeti képekkel,
soha nem szerette a tételes dikciót, távol volt tőle
az Újhold szándékos, tömörítő képszegénysége is.
De természeti képeiben nem a népi költészet föld-
szeretete keresi a szavakat, hanem városi költő kert-
vágyódása szólal meg. A kakucsi rózsák és a szár-
szói bárányfelhők évtizedeken keresztül nem
szűnő témát adtak verseinek. E versfestészet szín-
árnyalatait klasszicizáló impresszionizmusnak le-
hetne nevezni, és ide tartoznak azok a versek is,
amelyek nem vidéki, hanem városi tájakat festenek.
A „Budai rajzok” című ciklusra szeretném itt fel-
hívni a figyelmet. A romantika megénekelte a
büszke Kárpátokat, hömpölygő divat lett az Alföld
rónaságából, aztán lassan megszólalt a pesti nagy-
város is. Rónay György Kakucs és Szárszó mellett
a budai dombo kon érezte leginkább otthon magát.
Nem távoli mítoszok és elsüllyedt földrészek ra-
gadták magukkal képteremtő képzeletét, hanem a
Rózsadomb, a Gug gerhegy, a Farkasrét, Törökvész,
a Szalonka utca. Rengeteget fordított a modern eu-
rópai — főleg francia — irodalomból, az avantgárd
mozgalmak virágzásának idején kezdte pályáját, a
posztavantgárd és a kezdődő posztmodern idejét
élte idősebb korában, egy bizonyos irány és annak
későbbi kiágazásai, egy bizonyos hangfekvés
azonban végig idegen maradt tőle. És ez: az exp-
resszionizmus feszített izgatottsága. Miket élt
meg, miket élt át, miket kellett megérnie! De nem
adta fel költészetének alaptermészetét, és szinte vá-
laszként, szinte ellen állásszerűen fenyegetettségek
közepette is ragasz kodott ahhoz, hogy megverselje
a szelíd szépség hangulatát. 1949 viharos évében,
amikor bőrén tapasztalta a zord időt, ilyen sorokat
tudott írni: „Hallgat a lomb, alszik a hegyoldal. /
Könnyű felhők szállnak föl a Holddal” (Rózsa-
domb). (Szent István Társulat, Budapest, 2015)

KENYERES ZOLTÁN
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