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SZAVAK A REMÉNYRŐL
— KÁRPÁTI KAMIL ÖSSZES VERSEI I–II.
A legtöbb költő életében ki lehetett mutatni egy
földlökésszerű pozitív vagy negatív élményt,
amelynek hatására lírájában változás, módosulás
következik be, hangja elmélyül, s egyre többet
mutat meg belső világából. Ez természetesen nem
érinti azokat a lírai folyamatot, amelynek során
az erjedés fokról-fokra érlelődik a kiforrásig. A
nyolc vanadik életévét meghaladt, bőséges termést
betakarító Kárpáti Kamil esetében ez a hét té-
nyező a körülmények szerencsétlen (költői előre-
haladására nem érvényes ez a jelző) alakulása mi -
att egybeesett. 1942-ben írta első próbálkozásait,
amelyekben nem mutatkozott különösebb elhiva-
tottság, konvencionális témák, események, min-
dennapi tények voltak ihlete elindítói, egy-egy vá-
ratlan fordulat, költői kép jelezte csak tehetségét.
(Ilyen például a Battonya „torkolattűzzel szegezett
éj” kifejezése, vagy az Annához írt szerelmes ver-
sek egyik-másik képe.) Lassú, de tapintható fejlő-
dés, gazdagodó lírai eszközök évei voltak ezek,
amelyeket hosszú börtönévek követtek, s ha azt
érzékeltettem, hogy ezek elmélyítették lírai kife-
jezésmódját, aligha tévedek. Elég egyetlen recski
Sóhaját idézni bizonyítékul: „Atlasz súlyától gör-
nyed a vers, / Úristen, miért, hogy a földre versz? /
Hogy merjen álmodozni az élet? / Odavágyom, hol az
országok zöldek, füvesek, / hol a tavak tiszták, kékek. /
Ahol majd virágot hordok, nem köveket.” Ez a szen-
vedés és kiszolgáltatottság más dimenzióba he-
lyezte lírája halállal való eljegyzettségét, amely
eddig jórészt kölcsönzött témája volt, innentől
azonban elnyomorított élete menedékének mu-
tatkozott: „Boldog halott! Neki könnyebb, / mert ki él,
csak állva görbed” — olvassuk a Domború gödörben.
A test meggörnyedt a rá mért csapások alatt, a
lélek érintetlenül tiszta maradt. Erről árulkodik a
visszatekintő Ő volt harmóniája, emlékezés oldott
egyensúlyával: „A hegyárnyékban áll. Kísértetes. Ő
volt. / Recsk. Az erdő egyetlen nyíló vadrózsatő most. /
(Forrás mögül fehér hasával kibukkanva már / édes ho-
mályban sugdolódzik a gyertyán és a nyár.) / Ő volt.
Társam vére terjed, ágazódik. Gyémánt. / Oly könnyen
ölte, mint aki két méheszárnyat szétránt.”

Radnóti munkatáborban írt csodálatos versei-
nek emlékét idézi ez a pár sor, a borzalmak között
is makacsul őrzött emlékeket. Itt ellenkezőjére for-
dul a vers: a jelen szinte idilli képére szinte rácsap
társa erőszakos halálának képe. Gondoljunk csak
arra a Razglednicára, amelyben az ágyuk halált
ígérő dörgésével szinte perlekedik a tóra lépő

pásztorleány és a felhőt ivó foltos birkanyáj képe.
Itt az „édes homályban” sugdolódzó gyertyán és
nyír finom, békét sugalló látványát tragikusan
ellenpontozza közömbösen meggyilkolt társa el-
pusztításának emléke. Valahonnan, a messzeség-
ből hallani véli a „sosem halottak énekét”, ame-
lyet nekünk is meg kellene hallanunk s nem
szabadna elfelejtenünk. Őriznünk kell a „bánya
keresztjére” szögezett arcát és lelkiismeretvizsgá-
latra késztető sírfeliratukat, hogy ne legyünk az
önmagát szégyellő világ megalázkodó polgárai.

A börtönélet állomásai keresztút emlékét kel-
tik. A világtól elzárt ember tudatában még a han-
gok is drámai asszociációkat keltenek: „Fönt, fönt
dörög a lobogó lepedője. / Nem, nem lehet más az: tár-
sam lenyúzott bőre. / Szél, szél csikorog akasztócsiga
hangon. / Nem, nem lehet más az: társam csikorog,
hallom. / Csont, csont nyüszítve, s a fog, e malomkő-
sor. / Fogain, nem, nem méz — íz, hús — rost, teme-
tő por” (Ezerkilencszázötvenegy).

Nyomasztó, halállal fenyegető évek esemé-
nyeinek látomásos, kísérteties megjelenítése. Re-
ményt csak a múlt emlékei adnak. 1951-ben pél-
dául a tíz éve elhunyt Babits Mihályra, atyjára
emlékezett, „forró szájjal kiáltotta nevét”, s ő is
megírta saját Téli regéjét, e korszakának egyik leg-
teljesebb, a múltba révedő versét: szerette vol na
megragadni, magához szorítani, el nem ereszteni
a cella csapdájában vergődő fényt, s újra álmaiba
menekült a kijózanító valóságból, s álmában
visszaidézi, képzelete vásznára vetíti Anna alak-
ját, „sajdul a pillanat”, de látni vélte szárnyait.
Aztán a kijózanító ébredés: „S menthetetlen — a
testem körém égett” (Menthetetlenül).

A következő stáció: Márianosztra, ahol „nem
is hold süt éjjel, / csak egy ócska hólyag / libeg a
halálba”. Költőjelöltekkel, a forradalom későbbi
áldozataival raboskodott együtt, s ebben a kö-
zegben, jóllehet őrizete igen szigorú volt, mintha
ihlete szabadabban szárnyalt volna, versei for-
málása néha játékos, maradandó költeményei
(például: A szabadsághoz) születtek.

Gérecz Attila, kinek emlékét ébreszti és őrzi, a for-
radalomban esett el. Az ő s a többi áldozat halála
vissza-visszatérő ihletője. A forradalom valóságát
idézi, mint átélője, mint a nemzet emlékezetének éb-
ren tartója, a küldött eltökéltségével. „Üveghegy éle-
in / siklott ő, fürge hal. / Szétszaggatta az üveg — él? /
Most mind a száz énje dal” (Sírbeszéd Gérecz Attila fö-
lött). Küldöttnek érzem, hisz egészen másként idé-
zi 1956-ot, mint manapság szokták, politikai hova -
tartozás szerint előítéletekkel beterítve.

Olyan környéket idéz, amelyet külvárosinak
nevezhetünk, s az emlékezés fényében költőivé
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teszi, már-már idillinek láttatja (Pesterzsébet fel-
hőkarcolói). Meghitt utcákon jár-kel, fáradt, hét-
köznapi emberek felfénylő mosolyánál meleg-
szik, és meglepő képzettársításokkal tágítja ki a
látványt: „Ázik a körtefaág a háztetőn, / röfögve isz-
nak szopós malacai, a vajháti körlék. / Míg mély du-
dáját a lekaszált esőn / hemperegve nyeggeti a kék
szemű sarlós, az Öröklét” (Eső Árkádiában).

Az érzelmek nélküli világban őrzi, s egyik
legnagyobb értékünknek mutatja a barátságot és
az igaz barátokat. Róluk bensőséges vallomá-
sok ban szól. Rendhagyó ódában idézi az ifjúsá-
got, amelynek színpadán más „legördült füg-
göny”, de közös ideáljaik érintetlenek máig, bár
jó néhányan átléptek egy másik dimenzióba, ahon-
 nan nincs visszatérés, csak álomi jelenés formá-
jában. Ennek az ihletkörnek kiegészítői szerelmes
versei, melyek hol ódai szárnyalású ak, hol titok -
zatosak: „Leszállt a muzsika, mint bukó / Naphoz
késői madár. / Jöjj! Odakint, feketült kertben / egy fe-
kete, szarvas áll” (Mutatok valamit).

Költészetének fontos jellemzője, hogy bármilyen
témát választ is, mindig „megemeli” általános ér-
vényűvé teszi a legszemélyesebb pillanatokat. A sze-
relem is mint örök és erőt adó emberi érzés, aján-
dék jelenik meg a naplószerűen egymást követő
verseiben. A szeretet naplója ez, két embert fűz össze
az érzés, amely hevítőjük és védelmezőjük.

Elgondolkodtató a költészet mondanivalójáról
való elmélkedése. Nem egységes, megfellebbez-
hetetlen eredményre jut: az ihlet kiszámíthatat-
lan, a legváratlanabb pillanatokban lobban föl, in-
dítja a költeményt, amelyről fölösleges beszélni,
beszél önmagáról. Mélység és magasság kettős-
ségében él, alkot a költő (is), s célja, hogy meglát-
tassa az eget. Ennél följebb aligha léphet. Ezen az
úton kíséri Gí, egyik korszakának legfőbb ihle-
tője, aki az érzés teljességének jelképe. „Én: te. Te:
a világ! A világ, aki előbb voltam, mint én. / Rohan-
junk le a kékszőrű tó-állatot megsimogatni! / Már lo-
bogó lánggal égnek a Nappal szemben / Badacsony há-
zainak kigyulladt ablakai. / Elmondom nekik és a tó fölé
ágaskodó / fehérre meszelt templomoknak, én: te! Te: a
világ! / A világ: aki előbb voltam, mint én.” (Fonyódi
reggel). Bárhol legyen is, bármilyen benyomáso-
kat szerez is, mindent átlelkesít Gí jelenléte. Az ő
valóságát megidéző költeményekből a szerelmi
líra kivételesen szép fejezetével szembesülünk.

1971 után máig az élet nem súlyosbodott Kár-
páti Kamilra, mint azelőtt. Apró, kedves, békes-
séget sugárzó életképek látványával bővítette lí-
ráját. Tévedés volna, ha olyasmit állítanánk, hogy
visszatalált fiatalsága témáihoz és hangneméhez,
hiszen egy küzdelmes élet tapasztalataival fel-
vértezve ábrázolta őket. E korszakának legjelen-
tősebb újdonsága képzőművészettel történt talál-
kozása és egyre mélyebb kapcsolata. Festészet,

festők, építőművészeti inspirációk lényegesen
gazdagították szemléletét is. Ezekben is a rend
megvalósítását és az emberi tehetség kibontako-
zását érzékelteti. Teltebb, mélyebb jelentése lett
verseiben a fénynek (Egy présház vörös borában tük-
röződve). Külföldi útjainak tapasztalatairól beszá-
molva is varázslatos fény-árny-játékokat ábrázol,
ám szívósan őrzi forradalmas emlékeit is. Dühöd-
ten tapasztalja az Örökségherdálást is, az eszmé-
nyek elvetését, megcsúfolását.

Így köszönt rá az öregkor, mely ugyan nem
érezteti hatását versein, annál inkább arra kész-
tet, hogy változatlan eltökéltséggel, a filozófus
kíváncsiságával vallassa a létezés értelmét. Kü-
lönösen mélyre hatol Rómában született versei-
ben, s ezeknek kiegészítése, indítója A meglékelt
homokóra jegyzetanyaga, amely a költő kommen -
tárjaival segít a megértés biztonságához.

Hatalmas terjedelmű életmű. Magába foglalja
az elmúlt évtizedek sok-sok keserűségét, fájdal-
mát és veszteségét, s arra tanít, ne tompítson el,
ne korlátozza látásunk élességét a hazugság, ha -
nem szeretteink, barátaink és az égiek segítségével
őrizzük igaz-magunkat és reményünket. (Stá -
dium Kiadó, Budapest, 2009)

RÓNAY LÁSZLÓ

MÁRAI SÁNDOR:
A TELJES NAPLÓ 1950–1951

Harmadik emigrációs évét kezdte Márai Sándor
a Nápoly melletti Posillipóban, amikor azokat a fel-
jegyzéseit írta, amelyek helyet kaptak A teljes Nap-
ló 1950–1951 című kötetben. A századdal egy idős
író rezignáltan vetette papírra: „Én ötven vagyok,
megéltem az életet, teljességében.” Nem tudhatja,
hogy az élet teljessége — időben legalábbis — még
közel négy évtizedet tartogat szá mára. Ezt a szin-
te emberöltőnyi időt hazájától távol kell töltenie,
ahova már soha nem tér vissza. Ez utóbbit azon-
ban sejtette.

A legújabb kori magyar irodalom sokáig elfe-
ledett alakját varázsütésre felfedezik a hazai olva-
sók, miután 1990-től egymás után jelennek meg
Magyarországon művei. Nem tudható, mennyire
volt tudatos döntés, hogy az életmű-sorozat első da-
rabjaként éppen a Napló 1943–1944-et jelentették
meg, ami egy szempontból nem szorul magyará-
zatra: zseniális mű. Ám akkor keve sen tudhatták
— talán éppenséggel senki —, hogy az Egyesült Ál-
lamokban, Kanadában és Német or szág ban az
emigráció éveiben kiadott öt Napló ja (1945–1957,
1958–1967, 1968–1975, 1976–1983, 1984–1989) el-
hanyagolható töredéke a műfajban alkotott össz-
teljesítményének. Erről a tényről még akkor is csu-
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