
FARSANG úTOJAN

Kálnoky László UJ kötetében" egy
rendkívül sokatmondó. költészetének
irányulásáról és problematikájáról árul
kodó verstöredéket olvashatunk. Érdemes
ezt a megrendítően kifejező, töredékes
ségében is teljes költeményt egészében
idéznünk:

KI érti meg, mitc51
erösodrk, mitől halkul a csend?
ültében összeroskad,
fektében fölmagasodik.
KI mondja meg, rruért sír
a kés a köszörűkövön.

a gyermek a sötét, hideg szobában,
a szünyog a homályos levegőben?

Ugyan ml nehezedik rájuk
földrétegnél is súlyosabban,
akik nemrég itt Jártak közöttünk
tiszta szemmel, gyanútlan arccal?
Ha próbálnék beszélm róla,
Iepattogzaria arcomról II máz,
ha érte kapnék, markolnám a semmit,
ismételném a rég tudottat .•

Itt. szakad félbe a vers. Mint egy fél
ben maradt kiáltás. A huszadik század
magára maradt emberének rémült síko
lya, aki már túl sokat tud a múltjáról,
az élet leglényegének azonban mégsem
jutott közelségébe. E töredékben egyesül
mindaz, amit Freud és a freudizmus mu
tatott meg az egyén és a kollektivum
múltjáról, és az a rémült, tétova világ
érzés, melyet az egzisztencializmus feje
zett ki oly sok változatban. "Mindenütt
holtak lábnyomába lépek" - rnondja e
gondolat másik variánsában Kálnoky -,
de a múltba való visszaásás, az ősök

lélegzetvételének lázas megérzése annál
kietlenebbé teszi végső fölismerését: "Még
minden reggel magamra öltöm testemet,
I szakadozott bőrömet jól-rosszul össze
fércelem, I s a mindennapi szertartásra
készülök, I mint ismeretlen szekta pap
ja."

Tudjuk jól, szinte első lélegzetvéte
leitől betegségek szorításában él. Amit
Thomas Mann megírt a Varázshegllben,
azt írta meg ó a Szanatóriumi elégiá
ban. A beteg ember általában érzéke
nyebben vallatja a világot, finomabban
érzi át rezdüléseit; Am ebben a lírában
ennél sokkal többről van szó: a költő az
emberiség egyetemes problémáit fejezi ki,
mégpedig filozófiai síkon, az elvonatkoz
tatásnak és a tömörítésnek olyan végle
gességében, amelyre csak a valóban nagy
Iírikusok képesek. Világszemléletének
középpontjában a magányos ember áll.

A megszokások és konvekcíók hálójában
vergődő ember, akí azonban sejtjeiben
és idegeiben őrzi messzi évezredek kol
lektív tapasztalatait, élményeit. Ezért
megszokása csak látszat. Valójában lel
kébe vésve rejti potenciális lehetőségeit,

melyek egy-egy váratlanul felszikrázó
pillanatban kilendítik addigi holtpont já
ról és megajándékozzák a szokatlanság,
az újszerűség igézetével:

Meglepődünk mlndannyi.szor,
ha arcot vált a megszekott jelenség,
vagy ha az emlékek madárrajában
megpillantunk egy szárnyas, különös lényt,
valami Ismeretlen szellemet,
vagy ha unalmas zátonyunkról
távoll part felé sodor a hullám,
ahol üvegként átlátszók a sziklák.
a töldnyelvek mínt pántífkák lobognak,
S boldog a lelkünk, hogy fP.nylö kavics lehet
a végtelen homokmezőben.

Meglepetések a címe ennek a remek
versnek. E néhány idézett sorában, a
csodálatosan felívelő és mégis racionális
látomásban Kálnoky egész poézise össze
sűrűsödik. Látomásos ereje, szítuácíóte
remtő képessége (olvassuk el a Szemtanú
címú verset, melyben egy VíZIÓ köré
rajzol sajátosan dimenzionált vílágot l),
tömörítő hajlandósága (gyakran kihagyja
az állftrnányokat), színfantáziája és po
larizáló hajlama. Kevés költőnk van,
aki nála érzékletesebben élne a színek
varázslatával. Sárgás-vörös őszben lobog
nak tájai, minden az elrnúlásra figyel
meztet, mint A régi ház ragyogóan el
talált indításában:

Egy gyomfőlverte őszi kert vörösltk,
hol az égő avar
tüze tompán fénylik a ködön át,
és a köszobrot ellepő bozótnak
ormótlan, zöld szoborformája van.
Fölösleges belépni. a szobákba,
ahol tbr5lt ablakon, rozsdaszeplös
tUkrön lirnyékokat táncoltat most a szél,
s a tapétaról megszöktek a szfnek,

Ha már verseinek természetrajzánál
tartunk, lehetetlen nem figyelni vissza
térő jEl.lképeire: a kardra, mely hol a
rontás eszköze, hol a megoldva villanó
acél; ahamura, mely az elmúlás és a
vég látomásaiban merül fel makacs kö
vetkezetességgel; s a rácsra, mely újra
meg újra azt sugallja, hogy az ember
alapjában véve mégis be van zárva a
maga kicsinyes problémái és kötöttséget
közé, melyekből csak kivételesen szeren
esés pillanatokban sikerül kiszabadulnia.

• Kálnoky László: Farsang utóján (Szépirod atmí. 1977)
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Csupán az álom szárnyain röppenhet föl
a képzelet csábító birodalmába, amikor
eljönnek érte a lángparipák. amelyek vi
hetik az ígéret földjére is, «je le is csap
hatnak az alvóra, aki rémülten, kiszol
gáltatottan hallja dobogásukat.

A lét peremén élünk mindnyájan, Ki
nyitva, megnyílva a végtelen felé. Ez
az alapvetően heídeggerl gondolat jár
vissza Kálnoky László félelmetes láto
másaiban. Akkor is ez az alapérzés rnun
kál benne. amikor torz, szakadozott lá
tomásokban idézi a huszadik század egyik
jellegzetes figuráját, a bohócot, a clownt,
aki úgy védekezik a kandi tekintetek
ellen, hogy álarcot rak föl, s fesltett
könnyeket sír. Akkor is a halál eljegy
zettie. amikor esti tájat ír le:

a térzene szelében
az akasztott ember
óraíngát utánoz 
esti sétája közben
tünődve meg-megáll
a bokrok közt hagyott
réztrombitákon a holdfény.

Egzisztencialista begyökérzésű köl tő,
hisz nyomatékosan hangsúlyozza az em
ber magányosságát. Isten elhagyta a vi
lágot, félbehagyva a teremtés munkáját,
mondja Heidegger, s Kálnoky László
így oldja verssé ugyanezt a gondolatot:

Zajt hallasz, tebenned zuhan le
valami súlyos tárgy, az egyedüllét
purgatóriumából nem viilthat ki a tehetetlen

remény,
csak terjeget! kifordult, sápadt két tenyerét,
mínt aki nem felelhet a történtekért.

Újra felszállsz. Mögötted sárga fényben
bontakozik ki az örökre
féibemaradt építkezés állványzata.

Mozdúlatlanul és magára hagyottan áll
a "tűrhetetlen napsütésben", s úgy érzi,
"A sötétség gyepűírt nem hatol át / a
fény káprázatos ellenérve", Képzelt köz
pont körül forog, mint a magányos űr

ben fénylő csillagok, s olyan térben,
olyan közegben száguld, "ahol nincsen
előre se hátra". Reménysége sincs. Halál
és élet egybefolyik - ez megint jelleg
zetesen e~isztendalista gondolat ,
leghitelesebb életlehetőségünkkéntazt ér
tékeli, hogy "szabadok vagyunk a ha
lálra" (Heidegger):

Mig talpa a zsombékot lapogatja
az éjféli. árnyékok mocsarában,
a félelem recéje lepi arcát.

Mázsás ólomtömb lett a levegő.

Fojtott hangon kiált.
Egy fal tövében összerogy.

564

Minden híaba.t Már titokban
körbevették az ütdözök.
Tehetetlenül forgolódik.

Irgalmas kéz nyújt szinezüst
perigét feléje egy felhő mögül,
Megkönnyebbülten dől bele.

(A menekülő)

Ebben az életszemléletben megváltoznak
az idő koordinátái is. Nincs jelen, múlt
és jövő, csak a halálközelség biztos tu
data a magány: és a pőre tehetetlenség
érzé~. így foglalja össze mindezt Min
den napra című megrendítő vallomásá
ban:

Hiába Iázongsz, nincs meghallgatás.
Hiába küszködsz, a legyőzhetetlen

titok csonthéj a nem fog szétrepední.
NIncs fény. Lerakta díszeit a nap.

Tűrj vád nélkül. Késéles szél hasít
arcodba minden reggel új rovást.
Egy szálat míriden este eimetélsz.
Mináen éjjel utolsó éjszakád,

"Nincs megváltás az asztalra görnye
dőnek" - írja Meddő órán. A halál el
jegyzettje, s mert folytonos halálközel
ségben él, rezzenéstelenül tud szembe
nézni az elmúlással s leszámolni az élet
adta lehetőségekkel, Tisztában van vég
zetével, s vállalva a rá méretett sorsot.
alázatosan beáll a vezeklők néma csa
patába:

:es jönnek hosszú sorban
az elfásult vezeklők,

kik soha le nem vethetik
a hátukhoz tapadt batyut,
sem a bőrükkel összenőtt darócot,

(Hétköznapok)

Kálnoky László Iíráia mégis mínde
riestől emberi. Mert ha tisztában van is
a végzettel, küzd ellene. Ha erőtlen is,
csatába indul. Sebeket kap, mégis szét
tárja karját, a keresztet formázza, hogy
megvédje a nála is gyöngébbeket. A
krístálykemény, elrendező igazság"

~lkötelezettje. "Az álnokság, a félreve
zetés / selyemkesztyűs sirnogatásaí" nem
indítják meg. Annál inkább a nálánál is
elesettebbek könnyei és szornorúsága.
Értük ír. A térdre bukókért. mégis fel
emelkedőkért. s a harcot napról napra
újra kezdőkért. A tisztákért. A becsü
letesekért. És valahol tudata peremén
fölsejlik az a csodálatos látomás, mel~

Kosztolányit is megkísértette az "égI
vendégség" képében:



Már nincsen a légkörben semmi baljós.
Boldogságunkban térdre roskadunk,
s ugy érezzük a fényt felénk hatolni,
mint egyaranyszárnyú igéretet.

(Igéret)

Messze még az ígéret földje. De e so
kat szenvedett, térdre roskadt költő hall
ja már az angyal szárnysuhogását. érzi
és érezteti a hitben fogant humánum
végső feleszmélésének boldog pillanatát.

SIKl GÉZA

BARTOK eS KODALY KÖLTöI
VILAGA

Mit tudunk Bartókról? Ez a kérdés
még ma is nyugtalanítóan időszerű.

Könyvespolcnyi munka foglalkozik élet
művével; a zenetudomány nagyon je
lentős eredményeket tud felmutatni ku
tatásai során; mégis fájóan élő a kérdés:
jól ismerjük-e Bartókot? Vajon ismeri-e
őt egyáltalán mindenki, akinek i~mernie

kellene? S a zenetudomány a maga im
ponáló eredményeivel valóban közelebb
hozta-e Bartók művészetét azokhoz a
zenekedvelőkhöz, akik az iskolában csak
futó ismeretséget kötöttek vele, ám már
ekkor feltámadt bennük az érdeklődés,

hogy majdan többet tudjanak meg erről

a kristálykemény emberről, akit manap
ság a század egyik legnagyobbjaként
tisztelnek szerte a világon, s akinek ne
vét ma ts zászlajukra tűzik az újítók?

Lehet vitatkozni, hogy Kocsis Zoltánék
olyannak látják-e például Bachot, ami
lyennek mi szeretnénk látni. De az bi
zonyos, hogy elsősorban éppen Kocsis
játssza úgy Bartókot, ahogy eddig nem
nagyon játszották. Új Ba1'tók ez, aki
nem a mögöttes térből kel életre, nem
a pszichikai és a történeti tényezők

együtteséből, hanem magából a zenei
anyagból, s az anyag költőjének mutat
kozik, Ezt a költői világot ragadja meg
és elemezte nem is oly rég a zenetudo
mány modern eszközeivel Lendvai E1'
nő.(O) Könyve ki'vételesen jelentős mun
ka volt, hiszen megfo1'dítja a zenetudo
mány eddigi szokásait, s magából az
anyagból, a zenei mű belső tÖ1'?,ényeiből,

a strwktúrából igyekezett felépíteni a
bartóki világot és megmagyarázni a
szintézis mibenlétét, Könyvét ugyan

"nem a zenetudósoknok szánta", de az
egyszerű olvasónak azért kemény agy
tornába került, hogy felfejtse és meg
fejtse a maga számára a rendkívül
összetett, nagyfokú zenei műveltséget

feltételező munkát.
Az eredmény azonban megérte a fá

radságot. Egyrészt azért, mert igazolva
láthattuk a modern filozófiának azt az
áUítását, hogy matematikai tudás és
alapismeretek nélkül nehezen hatolha
tunk a dolgok lényegébi>, másrészt vi
szont [elismerhettiik: a dolog magában
való költészetét, a tudatosan elrendezett
anyag szépségét és kristálytiszta logi
káját, Teljesen igaza van Lendvai Er
nőnek, amikor a két zongorára és ütőkre
komponált szonáta, kapcsán azt fejtegeti,
hogy Adornónak az a Schönbergre vo
natkozó megállapítása, mely szerint
"nincs többé szabad hang", hatványo
zottan érvényes Bartókra, kivált e mű

vére, azzal a különbséggel, hogy "konst
ruktív tekintetben" túlszárnyalja a bécsi
iskola mestereit. S e konstruktit'itáshoz
az is hozzátartozik, hogy Bartók művei

be belefér az egész élet a maga szél
sőséges ellentéteivel: "A Kékszakállú
éjszakája elképzelhetetlen az ötödik ajtó
fény-akkordja nélkül, a fából faragott
királYfi az igazi királyfi nélkül, a Man
darin-zene erotikus vitalitása a meg
semmisülés és hellál szimbolikája nél
kül".

Ezt a szélsőségekből szőtt teljességet,
a dionüszoszi és apollói világ szimultán
megjelenítésének nagyszerű zenei kísér
letét rendkívül sok aspektusból elemezte
és mutatta fel Lendvai Ernő. Könyvé
nek fő izgalma az 1)Olt, ahogy a zenei
anyag jölfejtése közben szembetaláljuk
magunkat a kor filozófiájának égető

kérdéseivel. De mindig abban a formá
ban. ahogy az anyagba"l- megvalóswI. S
ennek érzékeltetése' már több, mint ze
netudomány. Ez már valóban költészet
is, az anyag !írája.

E régebbi könyvének fontos meglá
tásait és eredményeit tovább fejlesztve
kísérelte meg a szintézist, amikor pár
huzamosan elemezte Bartók és Kodály
harmóniavilágát.(OO) Ez a kísérlete már
csak azért is nagyon fontos, hiszen ez
az első olyan munka, mely ugyancsak a
zenei anyagból kiindulva és annak tük
rében értelmezi Kodály művészetét, bi
zonyítva, hogy a pentatonikus gondol
kodás ugyanolyan feszes, zárt és szigorú,
mint például a hagyományos összhang
zattan, Mig korábbi Bartók könyvében

• Lendvai Ernő: Bartók költöt világa (Szépirodalmi)
•• Lendvai Ernő: Bartók és Kodály harmóniavilága (Zenemükiadó)
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