
RÓNA Y LÁSZLÓ

A SZENVEDÉS BELSO KÖREI

KÁLNOKY LÁSZLÓ KÖLTÉSZETE

Lehet-e jellemzőbb, önmaga legmélyebbre rejtett titkaiból többet a felszínre
hozó gesztusa egy modorn költőnek, mint hogy első kötetében Öd át intéz Charles
Baiuielaire szelieméhez't S nem a naturalizrrrusba áthajló romantika valóságszem
léletét jellemzi-e az a mód, ahogy a fiatal Kálnoky László ebben az ódában a
világ nyomorúságát ecseteli? Nem Zola regényeinek lapjairól bújt-e ki a furcsa
éjjeliőr, aki "gázlángokat gyújtott", vagy az öreg, aki "borba mártogat négyszögletű

lepényt, fogatlan ajkkal majszol, s gyertyáját fújja az örvénylő levegő"? Pedig
az akkori fiatal Iírikusok között kevesen voltak, akik Kálnoky Lászlóhoz hasonlóan
távolra kerültek volna az élet lüktető valóságától. Első kötetét (Az árnyak kertje
jellemző címmel) a maga költségén nyomatta ki, s tiszteletpéldányokat csak azok
nak küldött, akiknek nevét a Nyugat hasábjairól megismerte..Mintha az a kék
félgömb, mely az Öda Charles Baudelaire szeLLeméhez-ben a költő bezártságát ér
zékelteti, már ekkor teljesre záródott volna körülötte. Az árnyak kertje Baude
laire-t követő, Tóth Arpád és Kosztolányi hangjait visszhangzó félszeg, fiatal poé
tája még a feladót sem írja rá a borítékokra, melyekbe kötetét tette, hogy meg
ismertesse pályatársaival. Vas István leleményes nyomozás után teremt kapcso
latot vele, s lassan megismer másokat is: Weörest, Radnótit.

Lelkében azonban eddigre szinte jóvátehetetlen sebeket ütött a nyomasztó
kisvárosi környezet, s ő is egy furcsa, árnyakkal és vágyakkal benépesített világot
teremt magának. Ebben a virtuális világrendben még az ölelések sem valóságo
sak, s az elhatározások is inkább a képzelet síkján teremnek s valósulnak meg.
A gyors egymásutánban tovatűnő nappalok - úgy érzi - "sírban feküsznek",
s védekezésül a halálközelség ellen .sokszor ölti magára a "szegény kisgyermek"
álarcát. Ezt a rémülten figyelő meg-megrebbenő tekintetet későbbi versei burká
ban is megőrzi, költészetének egyik, egyre hatalmasabbra teljesedő alapélménye
a félelem, a rettegés, mely itt gyökérzik valahol ezekben az ifjúi években:

Gyakran, ha ajtómat kulcsra zártam,
és künn aludtak a merev tetők,

és a drótokon szunnyadott az áram,

e/néztem ablakomból a halott
várost:· úgy tetszett, hogy sírban [ekiisznek
örökre a tündöklő nappalok,

Már ezekben az első versekben is kísért az a lételméleti peSSZllTIlZmUS, mely ké
sőbb mind erősebbé válik Iírájában, s meghatározza világszemléletét, Az alkotást
jórészt értelmetlennek véli, magát az életet terhesnek, fájdalmasnak: "Önos kedv
vel, sápadt-fakóan / és fáradtan babrálgatok / a beteg anyagban, és a kezem /
szegény, kicsi, halva született / viaszangyalok / tetemeit formálja ki" - írja jel
lemző önvallomásul a Viaszangyalokban. S talán mindennél teljesebb képét adja
ekkori közérzetének az Oszi képek kisvárosról, melynek fanyar-gúnyoros hangja, s
a költő esendőségét valló utolsó képe míntegy összefoglalja a fiatal Kálnokynak
a létről és a költészet értelméről vallott felfogását.

Már Weöres Sándor felfigyelt azonban arra Az árnyak kertjéről írott bírála
tában, hogy Kálnokynak tökéletes versei is vannak, s hogy az induló poéta hibát
lanul beszéli azt a nyelvet, melyet nemzedéktársai oly heves harcok közben ta
nultak használni. Ezt a jórészt elfelejtett kritikát talán azért is érdemes idéz
nünk, mert nemcsak a megbíráltra. hanem bírálójának esztétikai felfogására is
jellemző. "Kálnoky kötetének alaphangja - írja Weöres abevezetésben -, mint
a legtöbb mai fiatal költőé, sóvárgás a teljesebb élet felé. Fő élménye az una
lom, az egyhangú kisvárosi tengés-lengés, de az élete egyhangúságát sokféle vál
tozatban tudja megénekelni, mindig vonzóan, Olcsó paradoxon, de sok igazság van
benne, hogy az unalom a Iírának 'egyik legérdekesebb és legváltozatosabb témá-
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ja gondoljunk Baudelaire-ra! És Kálnoky egyik versében Baudelaire-t invokálja,
mint a világirodalom fő unatkozóját í" Weöres Sándor itt talán a maga hangját
hallotta ki - szerette volna kihallani - az induló költő első kötetéből. Vagy köl
tészettanának igazságát kereste benne. Pedig Kálnoky László már ekkor sem
csak az unalom és a reménytelenség dalnokául szegődött, hanem kérlelhetetlen
pontossággal és félelem nélkül idézte fel azt a poklot, a szenvedésnek azt a nihil
jét, mely életének és Iírájának is meghatározójává vált a későbbiekben. Mint
Csokonai, megtört nosztalgiával sóhajt a csalfa reménység után, s magára marad
va már ott érzi magát a legfertelmesebb kínzókamrában:

Kincsem kiszórta.m mind az ablakon,
eltekozoltam ,a roppant vagyont én.
Most szörnyű kínzókamrában lakom:
tüzes rostélyon sülök meg naponként.

Mégsem lehet egyértelműen azt állítani, hogy "fő élménye az unalom". Ösztö
nös lírai tehetséggel olyan feszültséget, ellenpontozottságot teremtett verseiben.
hogy ez mindig túlsegítette a rnélységeken, -rnelyek pedig félelmetesen ásítoztak
tétova lába alatt. Meggyötört rernényvesztettsége, sivár kilátástalansága a "negye
dik nemzedék"-kel rokonítja, s néhány költeményében ugyanolyan kopár raciona
lizmussal építkezik, mint a Iegfíatalabbak, másutt azonban hirtelen egy szédítő

ívű ugrással kiszökken a világűrbe, s akárcsak a magyar romantika legnagyobbjai,
a csillagok fényénél rója lázas sorait. Ennek a kettősségnek már-már virtuóz meg
valósulása az Anyagtalanság című vers, mely az anyagtól, a nehézkedés törvényei
től függetlenedni vágyó, az emlékeket is kénye-kedve szerint valósággá teremteni
remélő költészet hiteles próbálkozása:

Néha, éjszaka sima és üres
feketeségben ébredek, s a vak
semmiség hirtelen zsúfolva lesz
a képektől, pár másodperc alatt ...

De nemcsak romantika és racionalizmus kettősséget valósítja meg már-már
hibátlan teljességgel korai verseiben, hanem egyfajta szecessziós telítettséget is
ötvöz a megfigyelés puritán egvszerűségével. A tea rózsa baudelaire-i - Tóth Ár
pád-i képe' ("A tearózsa sápadtan hever, / sárga villanyfényt szórnak rá a körték, /
mint egy szűzlány, ki este lefekűdt, / de kéjgyilkosok álmában megölték") látszó
lag versszervező funkelót nyer, köréje épül az egész költemény. A befejezés azon
ban egyszeriben ai ellentétébe fordul, balladaivá válik:

A tettes künn az éjbe1/J bujdosik,
s itt meztelenre vetkőztetve fekszik
az .áldozat, és úgy vizsgálom én,
rnint hivatásos és komor detektív,
s találok környékén, ha kuiatok,
egypár lábnyomot s ujjlenyomatot.

A "szegény kisgyermek" Kosztolányinál is a filozófus attttüdjévcl nczi a vi
lágot, Kálnokynál aztán az élet és halál legvégső kérdéseit fogalmazza meg (Rej
tett játékok). S fokozza ennek a filozófaí ihletésnek az erejét és hitel ét, hogy
a sokszor végsőkig finomított, cizellált verssorokat a hűvös agy működteti. Kál
noky László verselése-a legteljesebb és legnagyobb magyar hagyományokban gyöke
redzik. Pontosan, kiszámítottan rímel. verslábai kivétel nélkül a helyükön vannak,
szó sincs azonban "spontán áradásról" : ez a forma egy nagyon is modern, fáj
dalomközpontú tartalmat hordoz, mely a maga rémült, szakadozott sóhajait rejti
a rímek kalapácsütésébe. s a majdani pusztulás képét a képek finom rajzolatába :

J\!li most körülvesz, egykor gyilkosod lesz.
Ma.jd megtudod, ha szemed hidegen lát,
az idő roncsot mint formál belőled,

s l'ózsakertedből kénköves gye hennát.
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A fiatal Kálnoky László tehát szuverén módon gazdálkodott az örökséggel és
tehetsége talentumaival. Baudelaire-t Tóth Arpádon keresztül asszimilálta, a re
ménytelenséget Kosztolányi szemével látta, verstormálásán, világlátásán azonban
rinoman Iírizálva át- meg átüt Ady hatása is, s ez az ösztönzés jóformán csak
nála jelentkezik a kor költészetében. mely a Toll emlékszetes revíziója után de
valválta Ady értékeit. Kálnokyra sem a forradalmár, az úiat hozó Ady hatott el
sősorban, hanem az, aki mélységben, önmagával, az öröklött kifejezésformák
ellen is megvívta harcát, aki vállalni rnerte a teljes szubjektivítást, csakhogy
még teljesebb objektív érvénnyel szólhasson, Kálnoky önkítárulkozása, fogcsikor
gató szenvedése sok vonatkozásban emlékeztet az Adyéra, ha az ő Iírájában át
szűrtebben, .moll hangzásban, sejtelmesebben és fájdalmasabban jelentkeznek is a
hasonló témák. A már idézett Úszi képek kisvárosból nyitányában kiben nem zen
gene fel a Párizsba beszökött az ősz hangulata, Kálnoky azonban - majd egy
korszak telt el azóta, tele reménytelenséggel. csalódással és kiábrándulással
már a menekülve osonó nyárról ír; s az ősz könyörtelen tespedéséről.

Távoli jegenyék alatt
a menekülő nyár oson.
Mint egy henyélő, lanyha úr,
hever az ősz a városon.

Az irodalomtörténetírás úgy emlegeti Kálnokyt, mint a Nyugat harmadik
nemzedékének egyik megkésett indulóját. Első látszatra valóban ő is a remény
telenség és a kiábrándulás lírikusa volt, mint nemzedéktársai. Am ez a pesszi
misztikus világszemlélet nem öröklött sablonokból igyekezett egyénítení, hanem
egy fájdalmas, keserű sors primér kivetülése volt. Ezért tudott olyan lenyűgö

zően pontos és szemléletes képet rajzolni a fájdalomról és a közeledő halál él
ményéről egyik legtöbbet emlegetett versében, századunk Iírájának kétségtelenül
kiemelkedő művében, a SZJo,natóriumi elégiában, melynek kéziratát 1943-ban adta
út Jankovich Ferenc a Magyar Csillag főszerkesztőjének, Illyés Gyulának, aki a
lap következő számában meg is jelentette. "Váratlan remeklés volt ez a műve 
írja Sőtér István a Négy nemzedéket bemutató lírai antológíában -: egy sajátos
emberi helyzet és egy lelkiállapot tökéletes elemzését vegyítette egy atmoszféra
nem kevésbé tökéletes érzékeltetésével. A betegség különös erővel telítette Kál
noky kifejezéseit, - valóban átjárt, szorongásokkal agyonzsúfolt reményektől fe
szített Iírája merész, irigylendő ívben szökkent az emberi testi nyomorúságok táJai
fölé."

Ott készülődött a Szanatóriumi elégia Kálnoky fiatalabb éveiben írott ver
sei ben is. A Sz,anatórium 1933. pedig mintha közvetlen előképe volna, hiszen eb
ben a költeményben ábrázolta először a betegség démonikus, az embert valós
tartalmától és értékeitől elidegenítő, átváltoztató hatalmát:

/!;s egyszerű anyag lett életem,
massza, melyet az órák marka gyúrt,
belőle szobrokat formálva ki ...

A Szanatóriumi elégia egy teljesen kész, a térrel, idővel és gondolattal is szu
vorén biztonsággal bánni tudó költő műve. Fokozatosan tágítja a végtelenbe a
vers hátteret, s amint az első részben felvillantott éjből, ebből a lidérces álmo
kat, fojtó rémületeket hozó közegből lassan az időtlenségbe érünk, tágul a gon
dolat is: az egyéni léthelyzet könyörtelen pontosságú rajza köré egy mind telje
sebb kép alakul, melybe belefér a beteg élet, de melynek élénkebb, izzóbb színeí
ben ráismerhetünk az emberi életre is. Az első egység hét versszaka még jófor
mán személyes vallomás, készülő napló töredéke, melyből azt érezhetjük a leg
fontosabbnak, mint hatalmasodik el egy tüdőbetegen a kétségbeesés és a rettenet:

Hallgattam a szívem. Valami nyomta mellem,
nehéz, alattomos veszély.
Harag öntött el az ostoba végz,et ellen,
siirű fekete szenvedély.
Vasfaln,ak ronthat így az őrült, s visszapattan.
És vérem folyt, amint az ajkamat haraptam..
tgy múlott lassacskán az éj.
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Mindaz az ellentétpár benne feszül ebben a néhány sorban, amely Kálnoky eddigi
költészetében is ott lappangott. De soha ennyi művészi elhítető erővel, ilyen át
élt szenvedéllyel nem fakadt fel. Milyen megdöbbentő ellentétben van egymással az
utolsó sor krónikás szenvtelensége, s az a kép, ahogy ajkát kétségbeesésében vé
resre harapja! S talán ösztönös remeklés, hogy a mondanivaló átfűlésével párhu
zamosan a forma is egyre feszesebbre zárul, kérlelhetetlen, ziháló sietséggel kö
vetik egymást a [ambusok, mögöttük talán már a valóságos halál léptei konganak.

S folytatódik a keserű napló. A Szanutóriumi elégia középső része ugyanis
fokozatosan tágítja az időt, az előbb még az éjszaka rabját láttuk, hallottuk, most
már egy télről van szó, az imént egyetlen ember keserű vívódásának lehettünk
tanúi, s most kusza kapcsolatrendszereivel, titkolt és titkolatlan szerelmeivel, két
ségbeesett reménykedéseivel feltárul az egész szanatórium, mely azt is magához
húzza, magához hasonlítja, aki nem akar titkai részese lenni:

Fél éve éltem itt, s a hely ezer szol~ása

így lett lassan tulajdonom.
Mintha egész nyakig volnék a földbe ásL'a,
nem kért tudás mázsáj,a nyom.
S mint komor remete valami sziklazugban,
úgy éltem a hegyen, melyről magam se tudtam,
hog.y börtönöm vagy otthonom?

És innen már csak egy ugrás a végtelen: az a filozófiai mondanivaló, melyet
ontológiai pesszimizmusnak is nevezhetnénk, ha mögötte nem virrasztana a valódi
tragédia, a tapintható tájdalmakban és' hőemelkedések híradásaiban jelentkező

betegség. Ez adja Kálnokynak a jogot a pesszimizmushoz. ez teszi képessé arra,
hogy elégráját az utolsó egységben a végső kérdéseken meditáló epikus tankölte
mény magasába emelje:

És vándorolnak a csillagképek felettünk,
megfe,ithetetLen rend szerint.
Lelkünk anyagtalan és színes :sár a testünk,
amelyben életnedv kering.
Nem értjük végzetünk. Bolyongunk körbe-körbe.
Csak porszemek vagyunk. Mindegy, hogy mely 'gödörbe
keriitnek egykor csontjaink.

A Szanatóriumí elégia kétségtelenül a fiatal magyar költészet élvonalába emel
te szerzőjét, aki - mint e vers is tanúsítja - élet és halál között lebegett, hi
szen ebben az időben betegségének nem volt egyéb gyógyszere, mint a műtőasztal,

s többször feküdt azon ő maga is. 1943 végén javult az állapota: 1944 elején
Pestre került. "Az irodalmi életben - írja egy vallomásában - személyesen csak
1945-től lehettem jelen ..." S tegyük hozzá míndjárt: az irodalmi élet meglehető
sen igaztalanul bánt vele, hisz sokáig egyversű költőnek tartották, később azt az
egyet is eltagadva tőle hosszú hallgatásra kényszerítették, s e hallgatás úiabb sú
lyos válságba sodorta. Az aggodalmaskodók megfeledkeztek a Szanatóriumi elégia
rokonairól (Bordamútét), elfeledték azokat a nagyon pontos és szenvedélyes költe
ményeket, melyekben a kor nagy kérdéseire igyekezett válaszolni. Egy modern zsar
nokhoz című versében a fasizmus félelmes hitelű rajzát adja, az Ezerkilencszáz
negyvennégy szeptemberben pedig négy sornyi keserű-groteszk indulattal rajzolja
meg a vesztébe siető ország képét:

Latyakos az út, csupa kátyú,
Recseg az ócska [akerék:
Sánta ökör sovány gebével

húzza az ország szekerét.

Költészetét kezdettől jellemezte a humanista elkötelezettség, ez nyert, szép, hiteles
megfogalmazást a Hírek az, éterben círnű, ugyancsak 1944-ben írt versében.

A felszabadulás után 1957-ben jelentette meg első, vékonyka kötetét, a Lázas
csillagon-t, s ez sem csak új verseit tartalmazta, hanem egész addigi Lírájából is
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válogatást adott. Ez a gyűjtemény azt igazolta, hogya költő meg tudta őrizni

a Szanatórium i elégia rezignált s mégis forró vallomásosságát, s az intellektus kont
rollját állította őrül a szenvedésekbe már-már belerokkanó emberi gyengékhez.:

A szív is lassan ver. Szegény
ugyan miért $ietne jobban?
Mi sejlik, ha a fiirge fény,
az öntudat zöld lángja lobban?
Dúlt álmok törmeléke, vagy
emlékek romja, kusza halmaz?
Fölötte' őr csupán az agy,
amely még ítél és fogalmaz.

(November)

Költőtársaihoz hasonlóan tétován tájékozódott a megújuló világban, s a pusztu
lás látványa, a jóvátehetetlennek látszó károk, romhalmazok csak erősítették lí
rájának romantikus alapvonásait. Kozmikus arányú víziói, hatalmas képei leg
inkább Vörösmarty kései Iírájára emlékeztetnék olvasóját, ha ugyanakkor nem
fogalmazna hallatlanul pontosan, a kifejezés minden leheletnyi árnyalatára ügyel
ve. Ez a kettőség e korszakának szinte míndegyik versét jellemzi. Egyfelől a vég
telenbe tájékozódik, de egy banálisan egyszerű kifejezéssel valóságközelbe hozza
a verset. A távolra és közélre való figyelem képessége rendkívül feszültté teszi
műveít, amelyekből ugyanakkor sosem hiányzik a megejtő költőiség sem, amit
egy-egy szerencsésen megválasztott jelző, egy játszi rímpár megcsendítése, vagy
egy szokatlan he,lyen alkialmazott ritmus-döccentés képvisel. A felszabadulás után
írt egyik első műve, az Időszerűtlen vallomás az egyik legjobb példája ennek a
dialektikus versépítésnek. Idilli képeket - jellegzetes nemzedéki eszközöket 
villant fel (Szelíd dombhajlatok kis nyárilakkal ! bevonva' mintegy tompafényű

lakkal / csillognak ...), aztán romantikus hangulatot árasztó, választékos szókíncs
ből épült látomásokat (" ... Elmosódott kék orom I töri át távolabb a párafátyolt, /
s fény ömlik el a zömök és rovátkolt / falú óbarokk palotasoron.") ; a vers hangu
latát elsődlegeserr mégsem ezek határozzák meg, hanem a nyitó kép, mely e gaz
dag költői fegyvertárategyszerre vonultatja fel:

Bágyadt a nap. Az év már őszbe hajló.
Megejtenek la délután aranyló
1·cflexeí. A pasztellkék eget
szárnyak hasítják, s mint megannyi őrszem

1'édi cukrát a barnán töppedő szem,
melyet tolvlaj madárhad csipeget.

Prométheuszi teremtő erő, s baudelaire-i szenvedés, kárhozat jellemzi ekkori lírá
ját. "Azt hittem... világomat magam teremthetem" - sóhajt fel Bűn círnű ver
sében, de csalódnia kellett, mert magára maradt, érzelmei sem találtak viszonzás
ra, fi "furcsa Adámként, kit elhagyott az angyal", de tehetetlenül és mozdulat
lanul várta, míg rászakad a végzet. Egy ideig visszaszállnak még emlékei "me
lyek kecsesen kergetődznek / és elszaladnak. mínt az őzek, / ha vadász közelít",
de aztán szinte megbénít ja a felismerés: "A szív bolond, az ész kegyetlen, / vad
állat éhezik a testben ... / Az ember szörnyeteg l" (ez mintha kései Vörösmarty
tépett vízióinak visszhangja volna), s megírja Jegyzetek a pokolban círnű hatal
mas versét, a háromévi hallgatás feloldásaképp, ebben mondja ki a súlyos felis
merés 'szavait:

Beteg vagyok, d,e szenvedéshez edzett,
Elek, s tudom: nem lenni volna jobb.

Költészete ezekben az években leginkább Verlaine világából - nem zeneise
géből, hanem kifejezésmódjából - meríti ihletését, Kálnoky László esetében ugyan
nehéz hatásról beszélni: teljesen magába olvasztja, s magáévá teszi az őt ért világ
irodalmi hatásokat, a maga szenvedésein átszűrve - s ez nála reális testi szen-
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vedés is - még koncentráltabban fogalmazza meg látomásait. Az ötvenes években,
amikor eredendően meglévő pesszirnízmusát, betegségéből eredő sötéterr látását
csak tovább erősítette a hallgatás kényszere, már egyetemessé tágította véghangu
latát:

Hisz így is. úgy is pusztulás a vége,
s utolján kihaltan fut tovább a főld.

Hátán egykor fajunk folytatta harcát,
de most, akár a puszta űr, hideg;
kihamvadt kráterektől foltos arcát
kölcsönzött fény sem aranyozza meg,
ha elliptikus pályán tovább száll,
amíg feltárul egy óriás száj
s elfújja végleg, mint egy porszemet.

Ezt a félelmetes víziót még kérlelhetetlenebbé teszi a ritmus kalapácsütése. a rí
mek kérlelhetetlen egymásnak feszítése, mintha egyetlen, kapkodó lélegzettel
mondana el mindent, utoljára, mielőtt kihűl a föld, s mindnyájan elpusztul unk.
Verlaine-t idéztük. aki döntően hatott Iírájára. De nála "édes" az űr, "nagyszerű"

a lemondás, s "végtelen nyugalom érzése itt belül, ! felséges frisseség gyermeki
tisztasága.". (O, ti búk, örömök; Kálnoky László ford.), Kálnokyezzel szemben a
nihil apológiáját hirdeti:

Van-e szükségem szivre, észre,
ha oly törékeny. mint a csésze,
s ezer darabr,a hull a porban?
Söpörje el la SEMMI VOLTAM!

(Szavak)

"Undok mocsár a lét, / Szermylé a gondolat!" - kiált fel kétségbeesetten, s ódát
intéz a reménytelenséghez, meghirdetve a filozófiai pesszimizmus gondolatát: "Bár
élhetnék teljes közönyben", de megírja ennek ellenpárját is Ars poeticájában:

Panaszkodol, hogy túl kevés
a levegőd, s megfojt e század?
Jó oxigén a szenvedés,
vele izzitsd foq-róbbra lázad.

A műfordító halálában keserű-pesszimista jóslatot mond, de van ereje, hogy fel
mérje magányát, s kialakítsa azt a tartást, amely az alkotás forrása lehet:

Te magad légy a költemény,
melyet hatalmával ,a szónak
világra hozol! Légy tömény
s elvont párlata a valónak!

El'őd pattanásig fes.zítsd,
így lesz tiéd. amit kerestél.
Magad kell, hogy benépesitsd
a magányt, melyre itéltettél.

Hogyan próbálja "benépesíteni" a maga magányát Kálnoky László? A Lázas
csillagon-ban inkább csak jelzések, kezdeti kísértetek mutatnak ebbe az irányba.
Ebben a kötetben kísérletezt ki azt a groteszk hangot, amelynek ugyancsak meg
vannak a világirodalmi párjai és előzményei, s megvannak a magyar irodalmi
előképei is, de nála ebben a furcsa-villódzó varázslatba is míndtg belejátszik az
éjszaka, a tragédia árnya, benne feszül az élet és halál kozmikus ellentétpárja :

Nyüzsög az é iszaka groteszk cirkuszporondja,
s a mennybolt gömbölyűn feszül rá, mint a ponYl.'a.
Egy hullócsillag ott halálugrásra kész,
vakitón villan az ezüstfényű trapéz,
s behintik az eget púderTal s kis cipel/ők

aranyporával a. me~nyei műlovarnők.
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(Apollinaire Alkonyatában voltaképp hasonló kép villan fel, de nála következete
sebben végigvitt a cirkusziasság hangoztatásából adódó konklúzió; Kálnoky iti is
kozmikus arányokban gondolkodik, SJ általában is a tragikum felé tágítja groteszk
látomásait. Nála is meglendül "az alkony nagy körhintája" a Kamaszkorban, de
"nem nyúl egy csillagért", s nem "emeli le", mint Apollinaire clownja, hanem így
fejezi be él verset: "Hazarohanok szédült-boldogan / a kisvárosi utcán, tántorog
va, I s boldogságomban felkötöm magam I 'pettyes nyakkendömből hurkot bogoz
va. j Két sarkarn pajzán indulót dobol, / míg himbálódzom az ablakkilincsen, /
s azt kívánom, bár jönne egy komoly / józan felnőtt, hogy mérsékletre intsen.")

A szókincs és a versforma különbőző kísérletei is a "magány benépcsítésé
nek" különböző módjai. Néhol tudatosan archaizál, másutt, mint az Esti árnyak
énekében a forma játszi lebegtetésével kísérletezik. A "végeredmény" azonban
színte mindig ugyanaz: a költő leveti kölcsön ruháit, a groteszk látomás a végte
lenbe tárul, á forma teszesre húzódik, s a kerti ünnepély fölött hirtelen megje
lenik a halál árnya.

Több mint tíz év telt el a Lázas csilLagontól a Lángok árnyékliban (1969) meg
jelenéséig. Ez a tízegynéhány esztendő Kálnoky László költői kiteljesedését hozta:
" ... lángjainak árnyékában csak éles körvonalak vannak, nem pedig egybemosó
dott foltok - írja Vas István -. Itt nincs panasz és önsajnálkozás, És nincs tet
szelgés vagy szenvelgés: férfias pesszimizmus ez, könyörtelen a világgal és önma
gával". S nemcsak a kontúrok rezzenéstelen kézzel, rebbenés nélküli tekintettel
való kihúzása teszi igazán jelentőssé ezt a korszakát, hanem az eszközeinek bir
tokában lévő, azokkal szuverén biztonsággal dolgozó költő könnyedsége, ahogy a
világirodalmi előképek nyomán megteremti a maga mltológíáját:

Mily révületben 'Úszik Mily könyörületes szél
a boldogok naszádja simul vonásaikhoz,
túl ama kikötőn, hol hogy mosolyogni llissla
emlékek horgonyoznak, a déli félhomlilyból
túl szivárványain éjféli mgyogásha
idegen csillagoknak! költöző arcokat!

(Boldog vándor)

"Csak egy hajszálat adjatok, / abban is megkapaszkodom, / s le nem zuhanhatok!"
- írja Együgyű könyörgésében. Valóban egy hajszálon lebegve, a semmi fölött
egyensúlyozva, amikor "öregedőben a szív egyre várja, / hogy valami kimondhatat
lan, / szem és homlok mögöttí virradatban / kezdődjék ég s föld szineváltozása",
teljesen sajátjának mondható, nagyon is tudatos erkölcsi normákkal őrzött világ
rendet alakított ki magának. Az "elketülhetetlen eltűrésének" alázata lesz e világ
központi filozófiája:

Megáll szoronqoa, ósszerezzen,
mint aki sejti már a csapdát.
Ferde sugarak nyílvesszője éri,
feszélyező emlékek fojtogatjlik.
Tudja, bekerítették. Visszatérni
nem lehet már. Jobb ha magát megadja,
s eltűri, {lmi elkerüLhetetlen.

"Magától hajol a tagló alá", miközben "a nap mereven nézett vissza rá". Ebben
a gesztusban, ebben a fáradt maga-megadásban mégsincs alázat, elvek feladása.
Inkább a megtisztulás és megigazulás - nem keresztény értelemben vett, hanem
általánosan emberi - folyamatának vagyunk szemtanút.

Érzem, hogy lassan elnyűvöm köZőncőmet,
csontszerkezetre húzott gyatra burkomat,
Lcgyűröm az önzést, vérre szomjas kanniblilt,
és bűneim kígyóbőrét levedlem én.
Szétszórom azt, mi mérgező, bál' súlytal,an,
s gondoLat mihaszna pitypangpelyheit,
az értelmetlen ösztönök darázsr1aját,
és visszanyert hazámba nélkülük megyek,
hol ismeretlen a bol.,dogság s szenvedés.
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Magányos királyfi, vagy inkább magányos koldus birodalma ez, "magánya csor
dogál szürke arca árkaiban", de a megszemélyesítések s a váratlan látomások is azt
sugallják: "robbanás előtti pillanatban" van ez az egész világ, s a magányába der
medt ember időnként előmerészkedik, tapogatózva tájékozódik:

A biztonság unalmas
nyúltornyából néha előmerészkedsz,

s késpengeéZű éjszakában
botorkálsz, hogy megtapogasd
a zsákutca végében a falat.

Ennek az "előmerészlredésnek", tapogatódzó világfelmérésnek dokumentumai utol
só versei (Letépett álarcok: 1971. címü kötetének címadó ciklusában), melyek a
Szanatóriumi elégia tiszta, magaslati levegőjét idézik, de koncentráltabban. sűrűb

ben. "Nem veszhet el, ki újraszült magát" - rögzíti a nagy felismerést, s most
már általánosabb hangvétellel. az egyén szenvedésein és szenvedélyein felülemel
kedve, mások nevében is igyekszik megfogalmazni az emberi élet és lét tanítását:

MeglepŐdünk mindannyiszor,
ha 'arcot vált a megszokott jelenség,
vagy ha 'az emlékek madárrajában
rnegpillantunk egy szárnyas, különös lényt,
valami ismeretlen szellemet,
vagy ha unalmas zátonyunkról
távoli part felé sodor a hullám,
ahol üvegként átlátszók a sziklák,
a földnyelvek, mint pántlikák lobognak,
s boldog ,a Lelkünk, hogy fénylő k is kavics lehet
a végtelen homokmezőben.

Itt, az "üvegként átlátszó sziklák" felé haladva megszűník már az egyén fájdal
ma és keserve, s csak a messzeségben lobogó nagy lángok, a tisztaság vágyott
birodalmának e távoli hírnökei maradnak.

URR IDA VERSE

A fi,.en~ei liftes

328

A liftes meghajol
majdnem a földig:

madame
harmadikra megyünk

a szoba megfelel
talán,

ne haragudjon
rám

gyümölcs vagyok a fán.
A szoba megfelel

nekem
könyörtelen

mert asztal körül kergettek
ha nem volt
kerevetem

és majolika mosdóm
cipőtámaszom'

sajnálom, hogy mind erne
gyönyöröket
holnapután
átadom.

A kilátásom nem nagy
pusztán négy méter

de elégedett vagyok az
egésszel,

mert gondtalanul élek
Firenzében

nem vár senki rám
s nyugalmat igényel

a lényem.
A liftes meghajol

majdnem a földig
rusponta

és egy csomó olasz szót
sodor halomba,

fölmegyünk, ő le
és arra gondolok

mig a ·tükörből rámnéznek
izzó óborok
hogy egy a lényeg
jövök megyek
és felelőtlenül

élek.


