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Újabban sok tanulmány és cikk pa
naszkodik irodalmunk válságaról. Ez
persze nem új jelenség. Ha valaki csak
a folyóiratok és a krrtíkaí írások tük
rében akar képet alkotni egy korszak
lirájáról vagy prózájáról, alighanem ar
rél győződhetik meg, hogy az aranykor
után eljött a hanyatlás, a műfajok vál
ságának szomorú időszaka. Szerencsére
maguk a műalkotások nem szokták iga
zolni e borús jóslatokat. Nemrégiben az
Irodalomtörténet című folyóiratban je
lent meg Acél Géza tollából vitára
serkentő tanulmány,· amely végigtekint
ve az elmúlt év lírai terméséri azt ál
lapította meg, hogyalegnagyobbnak
hitt költők tartós, válságukat élik, a
többiek színvonaluk alatt maradnak, s
a magyar líra - melyet oly szívesen
és büszkén nevezünk a vezető műíai

nak - túlhaladt virágzásának korán,
észrevétlenül hanyatlásnak indult.

Kétségtelenül működik a "versírógéP"
- hogy Domokos Mátyás szellemes,
szállóigévé vált kórjelzőjét alkalmaz
zuk -, azaz: meglehetősen sok közép
szerű verseskötet kerül kezünkbe. No,
de mikor nem így volt? A gyengék,
a közepesek is kellenek ahhoz, hogy
felismerjük az igazi értékeket! Mert
ilyenek is vannak. Ki tagadná, hogy
1979-ben Kálnoky László a kifejezés új
lehetőséget teremtette meg az Egy ma
gánzó emlékiratai-ban, hogy Vas Ist
vánnak az a néhány megjelent verse
igazán maradandó, hogy Orbán Ottó
lassacskán egyik legjelentősebb költőnk

ké ért, hogy Illyés Gyula egy-egy ver
se még míndíg visszaadja azt a hitün
ket, hogya költészet igenis társadalmi
hatósugarú tud lenni? S ennyi, egyet
len esztendőre, igazán nem lehet kevés!

A könyvesboltokba és a nagyközön
séghez sajnálatosan ritkán vagy egy
általán nem jutnak el a Békéscsabai
Megyei Könyvtár Házínyomdájának
nagyszerű kiadványai. Antikváriumok
ban tűnnek fel, de olyan áron, hogy
elborwng a böngésző. Pedig ezek a kö
tetek megérdemelnék a szélesebb nyil
vánosság figyeimét. Itt van mindjárt
Kálnoky László válogatott verseinek
gyűjteménye, A szemtanú. Már maga
a válogatás módja is figyelmet kelt,
hiszen a költő tudatosan kihagyta be-

lőle a Szanatóriumi elégiát, mintha azt
akarná mondaní: nem igaz, hogy ez az
egyetlen verse méltó az emlékezetre,
hogy ennek alapján lehetne és kellene
megítélni "költészetét. Nem. kétséges,
igaza volt, hiszen alaposan félreorien
tálna, ha azt az aránylag korai versét
tekintenénk a csúcsnak. Az az igazság,
hogy Kálnoky László régen meghalad
ta már, s iszonyú, lávázó indulataiból,
szenvedélyeiből és szenvedéseiből telje
sen új, más világot teremtett magának.
Korán köszöntött rá a "férfikor", s a
"hajdanta boldog költő" vádoló kese
rűséggel írhatta:

Emlékeim közt régi verssorok,
mint elrejtett borok;

ha kóstolom. nem éri ajkamat
a jól ism~rt zamat.

Gonosz mocsárláz környez és ragály.
Elönt a borzadály I

Ejjel kigyúini látom szerteszét
a vad törzsek tüzét.

Mérhetetlen keserűség csap ki ezekből

a sarokból. Illúziók nélkül, a valóság
szorításában figyeli a költő a távoli
tűzjeleket. melyek azonban nem ígér
nek enyhet szenvedéseíre. Amikor ki
csit megkésve nemzedéktársai mögött
első igazi verseit írta, ..a párás domb
hajlat felől kesergő / melódiát fütyül
az őszi síp", a végveszély képzetét
keltve; közel dörögtek már az ágyúk,
és minden az elmúlás baljós Igézetét

. keltette, Tévedés volna azonban Kál
noky Lászlót menekülő költőnek hin
nünk. Száműzöttnek érezte magát, de
hitt eszményeiben. s amikor legkíetle
neob, szívszorító magányáról árulkodó
verseit írta, akkor volt talán a legke
ményebb. Mert valóban gyémántke
ménységű lírikus, aki fogát összeszorít
va viselte a szenvedést, az irodalomból
való kiebrudaltatást, s makacs követ
kezetességgel kalapalta egyre kemé
nyebbre egyetlen fegyverét - a verseit.
S miközben "omopszent"-ként, magára
hagyva állt az út mentén, mind igé
zőbben, csábítóbban merült fel emléke
zetéből a végérvényesen elsüllyedni lát
szó múlt; s míg "szaporázzák táncukat
a percek", csáklyaját abba akasztja,
ami maradandó, hogy életre hívja a
voltat, s jelenné igézze. ami elmúlott.
Igy kelt fel benne a ..banalitásával
mellbevágó" egri főutca, a nyüzsgő €S'-
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,ti korzó. s az elmosódó arcok. melvek
egyszerre jelentik az ifjúság üzenetet s
az elmúlás híradását:

míg a VÍzáradásszer4 kondulások remeg
tetik,

hegyi folyóvá szílkül össze hirtelen a kes
keny utcasor,

a hanghullámok áradása, sodrába kapja a
járókelőket,

tempóznak a karok, a VÍz fölött pontysza
jak, harcsabajszok,

fuldokló kapkodás, némán tátogó halálfé
lelem,

igy sodródnak míndannyían az éjfekete
torkolat felé,

döglött pisztráng, én is velük, de lehor
zsolt ezüstpikkelyeim

sokáig ott csilIolrnak még az alkonyatban
a házfalakon vagy a parti sziklák oldalán.

(Az elsodortak)

Újabb költészetének ez a sokszor alak
talan, mégis egyre élesebben. pontosab
ban és hitelesebben életre kelthető em
lékrétege az igazi jel.lemzője és felfede
zése. A test változik. "Eltűnök. Egy fa
lon kirajzolódom, / és más leszek". Az
emlékek azonban nem változnak. S
ahogy életre kelti őket az írói tekin
tet, ott hagyják lenyomatukat a lélek
mezőin. Ez elvehetetlen, elidegeníthetet
len tulajdona az írónak. az emlékező

nek, s így jut ki sötétülő égboltja alól
egy tágasabb, szabadabb, virtuális és
mégis valóságos világba, mely már
nem nyomasztja, nem süllyeszti a
mélyrétegekbe, hanem megajándékozza
az irónia és a mosoly megbocsátó és
könyörületes fénytöréseivel. Ezért mond
hatjuk, hogy Kálnoky László bizonyos
vonatkozásban meghaladta a Szanató
riumi elégia hajdani telitalálatát. Hi
SZJ2n volt ereje és bátorsága, hogy vi
lágot teremtsen újra maga köré, olyan
birodalmat, melyet ő ismer a legjob
ban. S ahogy felidézi ezt, mí is ráisme
rünk a magunk múltjára, a magunk
ernlékeire. melyeket csak az igazi köl
tő tud a múltból a jelenre is érvé-
nyesen életre kel teni. '

Jékely Zoltán e sokat mondó cimet
adta a 30 év sorozatban megjelent vá
logatott verseinek: Évtizedek hatalma.
Am ha valakin, hát rajta nem nagyon
fognak a múló évek. Nem sokan van
nak mai költészetünkben. akik ily hű

ségesen és tisztán őriznék régi hang
jukat. De tud még valamit, ami egész
irodalmunkban valóban ritkaság: a hu
mor és az irónia bölcsességének titkait.
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Kötetének utolsó verse. az Onaltató €n

nek a nagyszeru adománynak kivéte
lesen sikerült kifejezése:

EI nem múló almaszagban
alszom néma kamra-zugban,
llol halomnyi lom, kacat van.,.

Rég nem konduló harangnak,
duruzsoló dajka-dalnak
hangszekrénye már a barlang,

Nem kell még a föld nyugalma,
VÍgan éldegélek alva:
álmom édes, mint az alma,

Az "önaltató" bármily behízelgő,

andalító is a dallama voltaképp
"önáltató". De ezt olyan finom két
értelműséggel, lebegő iróniával és ön
iróniával mondja el a költő, hogy több
értelmezési lehetőséget ad versének. E
sejtelmés többértelműség. játékosság át
hatja egész költészetét. De nem a té
mái súlytalanok! Csak van ereje és
tehetsége ahhoz, hogya véresen ko
moÍy dolgokat is a bölcs ember fölé
nyével mondja el, annak a tartásával.
aki megtanulta. hogy a "hüvelyknyi
idő" nem alkalmas arra, hogy túlságo
san komolyan vegyük. Mosolyog hát,
de titokban a könnye is kicsordul, ami
kor a tűnő ifjúság emlékeit siratja.

Nem éljük a szép versek kultuszát.
Szívesebben követjük nyomon a köl
tő intellektuális mutatványaít, gondo
lati erőfeszítéseit. Jékely Zoltán azon
ban őrzi - hogy is ne őrízné éppen
Aprily Lajos fia! - a szépség becsű

letét. Megőrizte a képek színeít, az
elsuttogott érzések lebbenő igézetét, Az
utolsó néhány évtized legszebb verseit
talán ő írta. Hadd emlékeztessek a Gül
Baba fürdőjéhezre vagy a ragyogó Fut
ballistákra. Valahányszor új kötete ke
rül a kezembe, mindíg ezek emléke
kél bennem: a kapufához dűlő "dér
ütött pasi" látomása, aki figyeli a
labda döndülését, a játékosok cseleit, s
közben lelkében régi emlékek, titkos
nosztalgiák kelnek. Vagy az inaszakad
tak furcsa csapata, melv ezyszeríben
elhányná mankóit, és tág tüdővel, visz
szanyert egészséggel rohanna a szabad
ba!

Jékely Zoltán nem lett hűtlen ma
gához. Üjabb, legújabb verseiben is
képes a látványt egyetlen sorral a
végtelenbe tágítani, egyetlen kézmoz
dulattal megállítja a múló időt. A Hó
dolat egy szál írisz előtt például sze
rényen búvik meg a nagyobb, súlyo
sabb versek között, De ahogy megéli,



megidézi a múltat, ahogy a virágke
helybe belevarázsolja nem fakuló em
lékeit, az olyan egyszeri költői varázs
lat, melyre csak ő képes:

Igy virult. mesélték, születésem
kora-nyárba nyíló hajnalán:
bársony oltár sárga-selymíi mélyben !
Ahányszor eltérdelve nézem.
kilép onnan fiatal anyám.

De hasonló tünékeny szépség árad A
megszolgált örökkévalóságból és a Kör
gallér roskadt vállra című versekből is.
Régi titokzatos nyarak, olvasmányok

NEM A HANGSZERKf;SzITf;s
SEGITENE?

Nem a hangszerkészítés segítene? Mert
valójában a szellem mozgatta, csönd
szőtte kéz-anyag kapcsolat: a "dolgozás"
elmerült szenvedélye az, ami valóban
a sejtekig kiragadhatja az immár loga
ritmikusan halmozott, mindenféle gond
tól, "problémától" terhelt gyermek-fi
gyelmet s elvezetheti a zenéhez, a ze
ne cselekvéséhez és tovább.

Az a rejtélyes szép viszony. az a
varázslat, ami a tárgyak és az emberi
munka, a külvilág és teremtő szelle
münk között feszül, a művészetek vo
natkozásában is fennáll (ott érvényes
csak igazán), s tudjuk, a kultúra jö
vője javarészt azon áll, hogy tömeges.
tehát közösségí lesz-e ismét, avagy
végképp egyesek kizárólagosságává vá
Iik, az elbarbárosodott "tömegekkel"
szemben,

Nem a hangszerkészítés segítene? A
hangszerkészítes is! Mert a zene mín
den értelmes korban, államban, társa
dalomban a nevelés (értsd: életben ma
radás) egyik legfontosabb, az emberek
látásmódja kialakításának egyik leg
hatásosabb eszköze és módszere volt
- elengedhetetlen követelmény és szük
ségszerüség. Ez a foglalatosság olyan
eszközöket alkot, melyek sikerét a be
lőlük felzengő hang és a hangokból
összejátszódó zene próbatétele adja; a
lcészítendő tárgy megmunkálása által is
a zene: egy eszményibb világ felé
szíva-emelve a még szertelen kamasz
szellemet,

Nagy szükség van erre az emelésre.
Egy míndenkori társadalmat emberivé,

emléke kél ezekben, s a háttérben ott
zúgnak Erdély fenyvesei, az ifjúság le
gendás írómentoraí járnak-kelnek az
emlékbeli tájakon. Álmok ezek, de va
lóságértékük van! Jékely Zoltán így
őrzi legigazibb értékeit, így hagyomá
nyozza ránk tudását.

J6, ha a költő tudója a szépnek, Jó,
ha fel tudja kelteni lelkünkben azokat
az emlékeket és nosztalgíákat, melyeket
lassacskán belep a múló idő észrevét
len porrétege. Igy győzedelmeskedik az
évtizedek hatalmán, s így hagy nem
múló üzenetet.

SIKL GtZA

otthonossá (direktebb kifejezéssel: el
viselhetővé) többek között az általános
rnűveltség magas színvonala tehet, s azt
megkövetelni nem elég, ennek feltéte
leit már idejében meg kell teremteni
- minél fatalabb korban és szélesebb
körben, mínél "általánosabban". annál
nagyobb és hamarabb kecsegtető siker
rel.

-A sűrűrödő jóslatok és a rossz elő

érzet emberi jövőnk felől, minden cél
szerű megoldást szükségessé tesz. Meg
kockáztatom, hogy más. már bevált 6vo
daí vagy iskolai fabrikáláshoz hason
lóan, ez az iskolás-részvétel, ez a mun
ka-rítus teheti hatásosan az ifjú em
bert percről percre, míndinkább alkotó
szelleművé, derítheti fel a lelket, a köz
érzetet is; segíthet megváltani - akár
a zenéhez így kiaJakuló és tovább erő

síthető benső kapcsolat révén - egy
-egy új generáclót már előre, neuro
zísa gabadyától. Rászoktatja egyben az
anyag, a munka, a gondolat, a művé

szet tiszteletére - egyazon folyamat
ban. Lesz viszonyítási alapja; a ma oly
aránytalan, sőt torz értékrend lassan
egyensúlyt teremt benne; lesz órányi,
percnyi ünnepe, és végül erősebb ösz
töne az örök törvények iránt.

A hangok birodalmán át sokfelé lát
ni, és sokfelé nyer magabiztosságot az
érzék, S a politechnikai gyakorlat ma
olyan intézménye az általános iskolai
oktatásnak, ami sokkal" jobban felhasz
nálható volna - épp az általa célba
vett gyakorlatiasság révén, a magasabb
nevelés szempontjainak érvényesítése
érdekében. Ez a követelmény ma idő
szerű. Látszólag tréfás lehetetlenség a
XX. század végén ilyen kézműves gva
korlatozást is bevezetni a jövőre (már
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