
Szöllössy Tibor

KOCSIS LÁSZLÓ KÖLTŐI ÚTJA
Pécsett, a székesegyház tövében, a püspöki palota dísztelenebb. keleti

szárnyában él Kocsis László. Azok között a falak közt tölti napjait, ahol
hajdanában Babits Mihály anyai nagyapjának testvére, Kelemen Lászlé
kanonok és várplébános lakott, akinél Babits pécsi diákkorában többször
megfordult s akiről később az "Anyám nagybátyja, régi pap, - Iilaszín
ővvel, kanonok ..." - kezdetű szép versét írta. A Babits-rokon Kelemen
László, a híres könyvgyüjtő és irodalombarát kanonok utóda, a székes
egyház nemrég nyugalomba vonult plébánosa - maga költő. Eddig nyolc
verseskötete, egyelbeszélésgyűjteményejelent meg, s két verseskötetben
társszerzőkkal közösen szerepelt. Mivel az immár hetedik évtizedében
járó Kocsis Lászlónak legutóbbi könyvét több mint két évtizede adta ki
a Szent István Társulat, s azóta is jócskán eljárt az idő, hogy folyóirat 
legutóbb éppen a Vigilia - publikálta írását, a mai olvasó számára szin
te "felfedezésként" hat, ha valahol róla hall vagy olvas. Pedig hajdanán
a legkülönbözőbb folyóiratok közölték szívesen verseit, s nem jelent meg
kötete anélkül, hogy ne foglalkozott volna vele érdemben és elismeréssel
a kortársi kritika. Költészetét egy-egy könyve megjelenése kapcsán 
többek között - Brisits Frigyes, Gyergyai Albert, Rónay György és
Weöres Sándor méltatták.

Kocsis László költészete a magyar lírának abba a vonulatába tar
tozik, amelyet Sik Sándor és Harsányi Lajos neve jelez. Nemcsak az fűzi

hozzájuk, hogy ő is pap-költő, az irodalmi vizsgálódás számára ez egyéb
ként is másodrendű kérdés. Ahhoz, hogy egy költészetről. mint katolikus
irodalomról beszélhessünk, elsősorban irodalomnak kell Jennie. Az él
mény, az indítás, a szemlélet rokonítja velük, s a közös törekvés a magyar
vallásos költészet megújítására. Kocsis Sík Sándornál két évvel, Harsá
nyinál pedig nyolccal fiatalabb, IS ha ehhez hozzászámítjuk, hogy az ő

"ikifutási idejük" rövidebb volt, mint a vidékről indult Kocsis Lászlónak
(Sik Sándorról már 1910-ben kritikát közölt a Nyugat), akikor megértjük,
hogy Kocsis számára Sík és Harsányi költészete erősítő példát is jelent
hetett. Kocsis első önálló kötetét, a Kolostori csendet (1917) Harsányi La
jos a róla írt cikkében az azonos célokért küzdő pályatárs szeretetével s
mint a modern vallásos költészet újabb értékes darabját üdvözölte: "Val
lásos költészetünknek kedves szenzációja van. Egy kis verseskötet jelent
meg a fenti címmel, amelyben ragyogó nyelven, ódon szépségek kincsé
vel megrakottan, aranyos pírban úszó fellegek enyhe hangulata közt
megjelent a szép kolostori élet bájos költészete ..."

A mai olvasó számára nehéz elképzelni azt az időt, azoknak az évek
nek az irodalmi "éghajlatát", amikor Kocsis első önálló verseskötete meg
jelent. Mit tehetett egy költő a század első évtizedeiben, ha pap volt? S
különösen aikkor, ha vidéken élt? A pályakezdés nehézségeit lakkal' ért
jük meg igazán, ha arra gondolunk, hogy a kor úgynevezett katolikus
közv;éleménye legalább annyira idegenül állt szembe a java irodalommal,
az értékes költészettel, mint ahogy például a Nyugat köre értetlenül fo
gadta egy pap-költő jelentkezését, a vallásos élményvilág költői értékű

megszólaltatását, (A Sík Sándorról írt Karínthy-kritíka - igazságaival
együtt - példa erre.) Katolíkus irodalmon - ha egyáltalán helyes e ki
fejezést használni - kölcsönösen valami sekrestyeszagú irodalmat, szív
képző olvasmányok tárát értették, bidermeier hangulatok, az érzések szi-
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rupos-cukrozott kifejezését, az almanach líra fonnyadt virágainak ápo
lását. Annak, aki pap volt és verset irt, s a versben a maga katolikumá
nak a rnélyebb és teljesebb kifejezését kereste, elsősorban ezzel a köztu
dattal. a "fehér irodalom" nyomasztó szürkeségével, a katolikus Iközgon
dol:kozás szűk igényeivel és a java irodalom merev elutasításával kellett
megküzdenie.

Kocsis László elsősorhan ebben az értelemben társa Sík Sándornak
és Harsányinak - a modern vallásos líra újjászületésére való törekvé
sük rokonságában -, másfelől azoriban maga is önálló mondanivalójú,
sajátos hangú költő, aki - ha a múltból keresünk példát - talán leg
inkább a felvilágosodás kora papköltőivel. Anyossal, Verseghyvel roko
nítható, ha pedig a kortárs magyar Iírára gondolunk, lakkor pályája első

évtizedeiben - hangban! - leginkább Kosztolányival, Juhász Gyulá
val, később pedig Erdélyivel és a népiekkel tartja a kapcsolatot. Költé
szeténeík Sik és Harsányi hangjától elütő vonásaira már a kortárs kritika
is rámutatott. Brísits Frigyes írja 1925-ben, az Arany ampolna megjele
nése kapcsán: Kocsis "egészen önálló, más stílű egyéniségnek rnutatko
zik, mint a katolikus líra többi képviselői. Nincs meg benne .az a dús or
namentális pompa, amely Harsányi Lajost [eliemzi. Sik Sándor hevületes
temperamentumának nagyszerű sodrát is hiába keressük nála ... Kocsis
László költészetében szinte bűvölő önállósággal emelkedik uralkodó vo
nássá a vers-, a ritmushangulat."

Ha Kocsis Iírájának karakterizáló vonásait, meghatározó jegyeit ke
ressük, nem lannyira verseiből, sokkal inkább egyetlen prózai kötetéből,

az 1921-ben megjelent Bot Gergely rekviemje elbeszéléseiből olvashatjuk
ki őket. Kocsis Iírájának már az is egyik sajátossága, hogy pályája első

két évtizedében írt versei sokkal személytelenebbek, mint prózai írásai;
ezekben a novellákban - la műfaj törvényei elilenére - sokkal erőiel

jesebben jelen van az író szubjektív hangja, mínt az önmagára csak át
tételesen utaló verseiben. Anélkül, hogy az elbeszélésekben önéletrajzi
adatokat keresnénk s hogy az írások hőseit az író személyével azonosita
nánk - bár az is igaz, hogy Kocsis ugyanúgy .,szegény őr ségi kántor
fiJa", mint la Szelidség és jóság hőse, s ugyanúgy .a "püspök diákja" volt,
mint a ,Jenszterlizlésen" rajtakapott kisfiú, .aki egy másik novellájában
szerepel - inlkább az írások atmoszférája, induloti-hangulati világa vall
arról <ol forrás vidékről, ahonnét Kocsis lírája í'akadt. A vallomásos hang,
az egyes szám első személyű előadás, a falusi emlékek melegségc és köz
vetlensége is világosan utal arra az útipoggyászra, arnellvel Koosis László
az irodalomban jelentkezett. Mi a közös, a meghatározó ezekben az el
beszélésekben? A főként Gárdonyi falusi témájú irásaira emlékeztető

kötetre a csendes szomorúság, a világtól való elvonulás vágya (hogy ne
mondjuk: világfájdalom), a magány keresése, valamiféle századvégi
spleen-es hangulat nyomja rá bélyegét. Milyen jellemző a tárcák címe:
Bot Gergely rekviemje, Búcsúzás, Magános élet, Gyászjelentés, Temetjük
aGelencsér Jóskát, Szelídség és jóság stb. Hősei magános, meg nem ér
tett emberek, barátot nem lelő, szerelemben csalódott diákok, lakik a fáj
dalmat, .a szornorúságot emelik élet-elvvé, "Az árva ácsorgásokat, szót
lan, szomorú nézegetéseket mindig kedveltem" - mondja magáról az
egyik elbeszélés hőse. "Kis cukrászdák fehér asztalai mellé oly sokszor
ezerettem volna ülni, míg a langyos őszi melegben fínom cukorik:ák olva
doztak volna szájamban. A kisvárosi kőszínházra gondoltam, az őszi

promenád jókedvű sétálóira. intírn koncertekre. csendes könyvtár gaz
dag poloaira, de mindent elkerültem. hogy ne fájjon a szegénységem" -

274



olvassuk egy másik hőséről. Ha ennek az írásokat átlengő melankóliának
az okát kutatj uk, lehetetlen föl nem ismerni a szerző vonzódását ahhoz
az "esztétikához", amelyben a "szép" va1amiképpen egyet jelentett a "szo
morúval", vonzódását ahhoz a f'ölfogáshoz, amely a műalkotásban ábrá
zolásra és kifejezésre való jelenségek közé a bánatot, a magányt, a szo
morúságot sorolta be elsőnek. Szer-epet játszhatott ebben a magány-kul
tuszban természetesen az a körülmény is, hogy a költő már kora gyer
mekségében, a több gyermekes kántor-apa házában megismerte a sze
génységet, az árverést, a társadalmi háttérbe szorítottságot, ezek az élmé
nyek azonban versindító forrássá csak később, pályája második szakaszá
ban válnak, s új, szociális élményekkel társulva, egymást erősítve, éppen
a korábbi, inkább fölvett, mint természetes hangulattól való megszabadí
tásában segítik majd a költőt. Egyelőre a valóságos, emberi élmények
is az álom és a fantázia képeivé oldódnak, a nosztalgia, a szenvedés-kul
tusz erősítésében, költészetté emelésében nyilatkoznak meg nála.

Innét, az elbeszélések felől érthetjük meg, hogyamilkor Kocsis László
ban megszólalt a költő, miért keresett álruhát, miért fojtotta vissza sze
mélyes érzéseit, miért vállasztott magának "szerepet". Mert Kocsis ahe
lyett, hogy legszemélyesebb élményeit fejezte volna ki, pályája első év
tizedeiben világi pap létére verseiben barátcsuhát öltött s úgy szólt, mint
egy ferenoes szerzetes, s míg maga dunántúli városok papnevelő intéze
teiben tanult vagy vidéki paróchiákon káplánkodott, verseiben a kolostori
csendet énekelte. Első kötetei, a Kolostori csend, a Ferenc virágos kertje
és a Szerit Ferenc miséje versei valójában "helyzet-daJok", legyenek bár
szorosra fogott szonettek vagy a liturgia nyelvén szóló, áradó szabad
versek, a költő a ferences barát szerepébe éli bele magát s a Poverello
kis dalosaként dicséri a magány boldogságát, a kolostor arany
derűjét. Ez a szerep annyira a tesitére szabott volt, hogy Kocsis hosszú
ideig nem tudott tőle szabadulni: E versek érdeme, hogy bennük újra
fölfedezte a kolostort, a szerzetesl életformát a költészet számára, ponto
sabban : alkati szomorúságát, magány-vágyát vetítette beLe ezekbe a ver
sekbr-. 'I'ulajdonkópp ,a novellákban megismert életszemlélet kap itt 
ártételes - megfogalmazást. Ott azt írta: "A fájdalom is <lJklkor szép, ha
önmagáért van", itt: "Oly édes, édes a terhet hurcolni ..." Abból indul ki,
hogy kétféle élet Vian: az egyik a kinti, a valóságos, a "múló világ", a
"bén:1 élet", a másik, amely a kolostori csendben vár az emberre. A leg
szebb vr-r sek azok, amelyekben az ellentéteket szintézisbe tudja hozni,
mint példúul az lnvocatio címűben: "Ó zárda zárd el mindenem, - Ne
kelljen semmit Iéln-ncm." -A Kolostori csend, a Ferenc virágos kertje és a
Szerit Ferenc míséje versei bár egy meglevő, valóságos ferences kulcusz
ból fakadtak (s maguk is élesztőivé váltak errnek a kultusznak), s né
hány szép és emlékezetes darabot tartalmaznak, valójában híjával van
nak az élmény elevenségének és forróságának, inkább külső leírásai 
elképzelései - a ezerzetesi életformának, mintsem annak. lényegét, misz
tikumát megéreztetők. A kötetek tematikus és alkalmi jellege - egyet
len gondolatm épülő szerkezetük - különösen csábított a bőbeszédű

ségre, az egyetlen ,,<üapeszme" variálására.
Ehhez járult még az iS. körülmény, hogy Kocsis végtelenűl könnyen

versel. Rímet találni egy szóra nála nem gond, de ez a verset inkább
erőltetett, mintsem bravúros rímjátékká teszi. Különősen a tiszta ríme
iket kedveli, s azt szívesen háromszor is egymásna csendifi (eledelt ~
nem legelt - eldelelt). .Gyakran iS. rímkényszer hívja elő a szót, esetleg
az egész verssort. Ez a túldíszített forma elnyomja oa költő mondanívaló
ját, s a rímekkel és szójátékokkal való bíbelődés ("kikneik lába gondban
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lábol" stb.) elvonja figyelmért az egyéb formai elemek, a versmondat, a
képek, a metaforák gondos kidolgozásától. Ha a díszes barakk köntöst le
fejtjük, a pőre gondolat nem tud mindig meggyőzni. Ahol látszólag pon
gyolább, ahol nem enged a verszene csábításának, a limekkel való mu
zsikálásnak, a rnértéktelen szó-asszoeíációnak, ott hangja erőteljesebbé

válik, nyelve természetesebb folyást kap. A formai Iazaságokra már a
kortárs kritíka - többek között az imént idézett Brisits Frigyes - fi
gyelmeztette a költöt, s ahol akár ennek, akár a szebadvern hatására
mert "lazább" lenni, ott emlékezeteset alkotott. (Főként a Szent Ferenc
miséje néhány szép darabjában.)

1931-ben jelent meg Kocsis László Mindennapi kenyerünk című ver
seskötete, Ha vian költő pályáján váratlan és meglepő fordulat, akkor ez
az. "Hogyan is volt eddig? Éltem becsukott - Ajtók mögött, berekesztett
szavak - Szépségén tűnődtem s mint a szerzetes - Megbújtam Isten
bagolyváráhan - Messze ..." - kezdődik a kötet. Ha azokat az erő

vonalakat keressük, amelyeknek hatása alatt a Mindennapi kenyerünk
versei fogantak. akkor egyfelől arra a szociális érdeklődésre gondolha
tunk, amely a huszas évek végén, a harmincas évek elején főként az ún.
népi írók műveiben jutott kifejezésre, másfelől pedig arra a bilincset
oldó, formai fegyelmet lazító szuggesztívitásra, amit a szabadvers jelen
tett irodalmunkban. Ma már tudjuk, mindegyik több volt, mint múló
divat. Tartalmában és formájában újította meg irodalmunkat ez a két,
egymástól függetlenül jelentkező mozgalom. Hogy pontosan lássuk, rrri
ről van szó, írjunk ide két adatot: 1928-ban adta ki Kosztolányi egyetlen
rímes versét sem tartalmazó kötetét, a Meztelenült; s ugyaneikkor lát
tak napvilágot a népiesek legjelentékenyebb költőjének, Illyés Gyulának
első verseskönyvei, a Nehéz föld és a Sarjúrendek.

S most térjünk vissza Kocsis új könyvének nyitányára. A versben
számot vet a költő rnúltjával és egyúttal programot ád magának: "Messre
voltam a mindennapi bús kenyér - Égi szagától, embertestvérek asz
talán - Nem volt tányérorn, emberek csatás - Útján nem jártarn hir
nökként, messze - Eveztem fájdalomtavuktól, messzire - Estern a
közösség gyökerén nőtt - Ember-fa ágaról ..." Majd lejjebb: " .. , eddig
nem láttam, - Hogy van kenyér is, gyöngyből növő, - Hogy nehéz a
kenyér életté törése, nehéz - A szántás örök reményér-t, hogy rninden a
- Mindennapi szent kenyért szolgálja s akinek - Nincsen földi ke
nyere, nem nyúlhat az angyalok - Égi falatjáért." Muszáj volt ennyit
idézni, hogy megértsük azt a formai és főleg szernléletbeli változást,
amit a kötet mutat. Mintha elfojtott évek, a falusi gyerekkor élményei,
majd a dunántúli falvakban, városokban, Dombóvárott és Pécsett, vala
mint a külföldi utazásokon szerzett még gazdagabb benyomások törné
nek ki ezekben a sorokban. Az igazi élmény most érinti meg a költöt,
A pasztoráció közvetlen gyakorlata rányitotta szemét a környező valóság
ra, mintha most döbbent volna rá arra, hogy nincs két világ, csak egyet
len, megváltásra váró világ van. " ... látom a lángok - Pokoli tüzét,
hogyan emészti - Katlanában az igazak arcát. - Látom a szenvedés
gyűrűjét. mint gyűri - Körbe a görnyedt gerincek százát ..." Gazdagon
áradó sorokban vall a közösség erejéről, a másokért kinyúló szerétet ha
talmáró1. Hazai benyomásai s a külföldi utakon szerzett élményei jelké
pekké, példázatokká válnak számára, hogy társadalmi, szocialís és nem
zeti gondjait elmondja. A vers szövetébe olyan szavak hatolnak be, mint:
pénz, gond, könny, kín, proletár stb. Aradó kőrmondatok, sűrűn VÍSSZia
térő gondolatritmus, gyakori felsorolás hömpölyögteti mondanivalóját,
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.amelybe a pap hivatásának gondja ugyanúgy belefér, rnimt a külvárosok
és proletárnegyedék szegénysége fölötti töprengés, Az aggteleki cseppkő

barlang kőbedermedt orgonáját szernlélve arra gondol: mi Lenne "Ra
beléd zuhogna az anyátlan gyermek nyöszörgésének - Síró szopránja,
a győkértelen fiatalság - Forró panasza, a gyárak szenvedését lihegő

barna trombitája, - Proletárnegyedek meztelen szenvedése s a nagyvá
rosi - Bárok örömtelen Iáza ..." Visszatalál szülőfalujába is, "a rába
menti kis faluba", s a család, "az árendasok sorsa", a gyermekévek gond
jai most érnek versekké. Ha la prédikációs, deklamáló hang néha 'el is
ragadja, ha úgy is érezzük olykor, hogy a nagy lélekzetre eresztett rnon
datokat nem fűti mindig elég költői lendület, nincs okunk indulatában
kételkedni. A költő meglátja az emberek szenvedését, s most már Szent
Ferenc a szooiális gondolat példájává lép elő. Érezzük, majd lehiggadnalk
a sorok, pántot kapnak az indulatok, s ha majd fegyelmezettebb hangra
vált a most még ódai szárnyalás, akkor érik meg igazán a költő. A Min
dennapi kenyerünk nagy nyeresége a valóságos élet beáramlása Kocsis
László k öltészetébe, s az a fölismerés, hogy ezt a világot, az ernber vi
lágát kell jobbá, tisztábbá. nemesebbétenni: "szenvedni kell a szenve
dökkel",

A magyar irodalomkritika is tulajdonképp most, a Mlndennapí ke
nyerünk után figyel föl Kocsis László lírájára. A Katolikus Szemle, a
Magyar Kultűra, az Élet mallett a Nyugat is foglalkozik költészetével.
Gyergyai Albert írja a folyóiratban a Mindenn,api kenyerünkről: a köl
tőnek ez a kötete "hangban és terjedelemben első nagyobb és érettebb
aratásának látszik." A versek egy részét "szinte szétfesziti valami mézes
bőbeszédűség, elöntve és széjjelrnosva a vers magvát és kontúrjait. A
szokványos papi poézis megnyerő, ha nem is meghöklkentően új témakö
rébe éppen ez az áradó hang hoz bizonyos frissességet és bizonyos formát
lanságot, amiben a magyar költő halványan egy franciára, aranyszájú
Francis Jammes-re emlékeztet ..." (Nem sokkal ezután, a Nyugat 1933-as
évfolyamában Illyés "Katohkus költészet" című tanulmánya nyomán
valóságos vita bontakooztt ki. Illyés cikkéhez a Nyugatban előbb Babits,
majd Gyergyai Alberrt szólt hozzá, a vita Babits viszontválaszával zá
rult. A cikkirók Sík, Harsányi és Mécs László mellett többször hivatkoztak
Kocsis költészetére.)

Már többször nyílt alkalom, hogy Kocsis László költészetével kapcso
lathan leírjuk Prohászka nevét. A [órészt magán erőből működő Nemze
dékek kiadó könyvsorozata, amelyben Kocsis első öt kötete megjelent,
Prohászka egyik munkájával indult. Prohászka neve azonban a modern
magyar lcatolikus irodalom s benne Kocsis költészete számára több volt,
mint program, A Mindennapi kenyerünk szociális ihletésű verseiben a
népi írókra emlékeetető hang mellett észre keH venni azt a felszabadító
hatást is, amelyet Prohászka írásai gyakoroltak erre a Iírára: a keresz
tény gondolatot a modern világban, a mai ember számára kell közvetí
teni ! Kocsis szenzuálís alkata, érzelmi hangoltságú Iírája azonban mind
ezideig inkább hangulatok és benyomások rajzában, az érzések irnpresz
szionísta tolmácsolásában nyilatkozott meg, s a katolikum tartalmának
gondolati megjelenitése hiányzott belőle. A Mindennapí kenyerünk ex
presszív erejű darabjai már ebbe az irányba mutató tapogatózást sejtet
nek. A forrongás Iecsillapodásával, az indulatt töltés hámba fogásával
Kocsis költészetében a harmincas években s azutá:n a lehetséges egyensúly
valósul meg. s ennek rnegteremtésében, kialakításában Prohászka intellek
tuális hatására ismerünk. "Csokonai, Kisfaludy, Gárdonyi izléshagyorná-
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nyát Prohászka Ottokár Elővizek forTllsából merített élmény-témával le
begteti át ... A századvégi ikilehelő lírát a Diadalmas világnézet szere
tettől lüktető szabad íramlású sorokban juttatja költői magasságba ..."
- olvassuk az egyik kortársi Ikritikában Kocsisról.

A Két." külön világ meg a Falum képeskönyve, a költő újabb kötetei
is JÓDészt erzelmi reflexiók sorozata, de hiányzik már belőlük a korai
évek személytelen líráj a, s a közelmúlt évek nyugtalan-vívódó lobogása
is lecsillapodott. Kocsis költészete a harrninoas évek végére beérett, sőt

ikét irányban tovább mélyült, gazdagodott: Egyrészt az ún. pannon táj
költészet hagyományaihoz kapcsolódott, másfelól helyet kapott benne az
öregkor Iírája, az a hang, amelyet Arany János óta "öszikérknelk" szokás
nálunk nevezni.

A fejlődés útja valamiképp így rajzolható meg: A költő eleinte sí
ma, lecsiszolt gyöngyökből épített, a kerek, tiszta dal-formát kedvelte.
Aztán mintha elúnta volna la játékot: .a Mindennapi kenyerünk versr-iben
ezétrobbantotta a magára erőltetett fegyelmet, parttalan sorokban, szinte
végeérhetetlen versekben hagyta dagadni, áradni mondanivalóját. A Két
külön világ, a Dóm és a Falum képeskönyve versei azzal emelik maga
sabb szintre Kocsis László költészetet, hogy bennük a régi és az új ered
mények összeötvözve jelentkeznek, a romok alól kikapart kövekből épít
új harmóniát. "Eltemetem az agitátor vad hangját... - Szelídség-Iécét
cövekelem házam köré ..."

Húgy mit jelent ez a magasabb fokon megvalósult szintézís, a leg
világosabban Kocsis Dóm círnű ikötetén mérhetjűk le. Ez a könyv is
egyetlen gondolatra épülő, összefüggő versciklus, külsősógeiben tehát a
tíz évvel korábbi keletű Szerit Ferenc miséj ére emlékeztet. De menmyire
más ez a költészet! " ... míg amaz csupa angyali lebegés, fölfelé-szálló
egyházi zene, ezzel szemben az új költemények tömörek, nemesen-nehéz
kesek, az életadó földre súlyosodók ... A Szerit Ferenc rrnséjében a jó
sággáoldódó lélek szinte nem is érinti oa talajt, a realitást; a Dómban a
mindennap problémái tárulnaik elénk, ,a nyomor, bizonytalans-ig és té
velygés, malyeket vígasztaló és feloldó erővel vesz körül a templom" 
írta annakddején Weöres Sándor.

A versekben kifejeződő harmónia a költőben magában kiküzdött
harmóniát föltételez. Kocsis László tulajdonképp most jutott el oda, hogy
tisztázza költői programját. Az eddig ösztönös verselő most válik tudatos
költővé. Érzékeli a világ változását: "időnk.áldaJtlanélet százada". A zajló
kinti világ ,a lé1eik értékeire figyelmezteti, de tudja, hogya hit szavát e
kor embere számára már nem lehet a hagyományos eszközökkel kózve
iíteni, s tudja azt is, hogy az ernberek gondjaihoz való közvetlenebo oda
fordulás, a szociális problémák megoldisa nyitja meg számukr-i o. ke
gyelern útjáJt. Az egész életet kell megaldani, ez az egyetemességre '. aló
törekvés a okatolikum lényege - hirdeti új verseiben. Mint pop, 32 em
bertestvérekkel vállal közös sorsot, s mint költó, ennek ~l sors-vállalásnak
akar kifejezője, "tükre" lenni:

Nehéz a vers? Pöröly csapással
Kalapálta zord kéz a hangokat.
A pöröly csak zúg s nem trilláz, altat ad.

Kemény aszó? Közös lélek-földnek
Sivatag sirjában született
S tört lélek húrnak hegedfire tett.
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Bomlott a sor? Te is bomlott vagy
S lásd, én a tükör, téged tükrözlek,
Versem csak lelked ekhója: üdvözlet.

Hogy én is, én is fájni görgetem
Szavak széles folyóján versemet?
Csodálod ? Egy vagyok veled s veled szenvedek.

(Egy vagyok veled)

Amikor a Falum képeskönyve verseit olvassuk, - mutatis mutandis
Arany János jut eszünkbe. Akárcsak Arany - aki ifjúkorában meg

Irta a Toldi estéjét, s amikor már a maga életének estéje következeitt el,
akkor fordult az ifjúság napfényes emlékei felé a Toldi szerelmében, 
Kocsis László is hajdanán az élettől búcsúzó kolostor csendjét énekelte
meg, s most, érett férfikorában idézi föl .a szülőföld, a gyermekévek ké
peit. A dolgok most kerülnek abba a távlatba, ahonnét pontosan megfi
gyelhetők. Pensze az egykori benyornásokhoz, reális életmozzenatokhoz
hozzáadja a felnőtt költő és érett ember letisztult bölcsességét, kimun
kált, leegyszerűsödött Iormaművészetét. Ezeknek a verseknek a szép
ségét - akárcsak Arany öregkori Iírájának, gondoljunk például a Vásár
ban című versének klasszikus nyugalmára - tulajdonképp ez a %ettős

fénytörés adja: pontos és érzékletes rajzoik a magyar falusi életről, ugyan
akkor van bennük valami távdattartás. visszafogottság, Kocsis egyénisé
géhez oly jól illő halk szomorúság, csöndes derű és melankólia. "Szelid,
szordinós líra", ezzel a jelzővel illette Gulyás Pál a Falum képeskönyve
verseit.

"Falum fakó házaik fából. - Éldegélés tarisznyából. - Vén gyer
tyános, a Szappanyos, - Gyertyánfában nem hiányos" - olvassuk 'a
kötet nyitó versében. A költő képzeletben visiszatér szülőfőldjére, s egy
más után megelevenednek a falu jellegzetes alakjai, Kalarnászos JanCISIÍ,
a birtokát elborozó gazda, Naaa, a falu bolondja, felvillan a vásár, a Lagzi
képe, s a kötet Jegsikerültebb darabjaiban a népi vallásos élményt és
szokásokat, a passió-játékot, a oelli búcsút, a virágvasárnapi cioarnaeaág
szentelést sikerül költészetté emelnie, Atmelegednek 18. költő sorai, amikor
gyermeikkorára gondol. Ezek az élmények már nem példázatok számára
szelgálnak ürügyül, hanem önmagukban, realitásukban hatnak. A képeik
éppen pontosságukkal, valóság-hűségükkel tudnak töbibet mondani 00
maguknál. A rajznak, a képnek ez az élessége néha csak egy sor, egy
szakasz terjedelméig ér (s ez a verseiket egyenerlenné teszi), másikor az
egész versre jellemző. A Részesek círnű versben olvasni ezt a remek
részletet. "Részes: kaszás, marokszedő lány - Az új báró bérelt birto
kán. - Pupos vén pajta volt a fekhelyük, - Lámpasuk csillag; napjuk
az ég, - Az izzó napnál nem volt egyebük - S a süket sötét, mi rájuik
terült." Íme, hogy fér négy sorba tömör jellemzés: "Kardos Nácinak nem
volt földje, - Földje, rétje régen a Jroloba, - Csak annyi a telke is
neki. -- Ha meghal, ingyen beterneti." Az őszi falusi esték hangulatát
így idézi: .,Nött a sár, dagadt, ragacsolta - A házaik halvány oldalát, 
Az ég fénytelen csomagokba - Fonnyadtan magán merengett ..." A
hajdani rábamenti falu múlttá merevedett képei támadnak itt életre, úgy,
hegy bennük azt is megérezteti a költő, hogy ez a falu az ország és a
tört-inelem része.

A múltra emlékező versek szornszédságábau megszaporodnak a jelen
őnvizsgála tot kifejező elégták. Ezokbcn a versekben portrét rajzol ma-
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gáról.a költő, s tulajdonképp most talál egymásra a rajzot készítő kéz és
a rajz tárgya: Kocsis kezdetben is meghatódottságra, nosztalgiára hajló
hangja most talál igazi tárgyára. A versek ilyen cimet kapnak: Számadás.
Elégia, Vallomás stb. A költő eredendő vágya a meghlttségre, a nyugalom
ra most találkozik az élet valóságos révbe érésével, a hajdan inkább csak
vállalt és keresett magány most köszönt igazán a költőre, Arany Eptló
gusára emlékeztet ez la számvetés. de talán Kocsisból még az a csipetnyi
elégedetlenség is hiányzdk, ami Arany versét némileg szomorúvá teszi.
"Selyempap1an ágyak engem nem ringattak, - Száguldó autók útszélen
!kint hagytak ... - Emberségern fája útszélen is megnőtt, - S ringatnak,
csókolnak csillagak és felhők." Mintha a hajdani szomorúság is kioldód
na a költő szívéből, s a dolgok mögé látó bölcsességgel, póztalan egysze
rűséggel tudná elfogadni az elmúlás, a halál gondolatát: "így érkeztem a
négy kereszthez - Virágosan. Már tudom: est ez! - Vár a csacsogó
csavargéra - Angyal s intő utolsó nóta. - Még egy kereszt. Azután
csend lesz." '" Aligjhanem ezek a versek Kocsis László legérettebb, leg
szebb versei, s osak sajnálhatjuk, hogy "lelkének fekete kenyerén" ma
nem nőhetnek az olvasák: verseinek publikálása éppen akker szakadt
meg, amikor költészete beérett, leegyszerűsödött, arnikor a nemes bort
szüretelő évek j öttek el,

Kocsis László utolsó verseskötete. a Falum képeskönyve 1942-ben je
lent meg. Folyóiratban utoljára olvasott versének legyiJk szép szakasza
így szól: "Lobogó arany nyírfám, olyan - A lángod, rnint a lelkemé, 
:F::gberohanó aranyfolyam - Aranyként szállasz ég felé. - Nem is
vagyok már e világban, Legyőztem véres szörnyeket S
mint a mdnisztráns bokrok ága - Őszi csengömmel esöngetek." A költő

ma Is itt él közöttunk és ír - "Oszi esengömmel csöngetelk." -, újabb
termése két kéziratos kötetet tesz ki. Ezekből s a korábbi versekból, az
egész életmű mintegy félezer költeményéből érdemes lenne kiválogatni
IS kötetbe gyűjtve viszontlátni mindazt, ami az irodalom számára jelen
tős és maradandó érték, ami a mai és holnapi olvasó érdeklődésére

számíthat.

•

MESSZIRÜL

(Énekek éneke 8:6.)

Itt nincs folyó, hogy tifelétek menne
és észrevennéd a vonat ablakon
ha Pestre mégy, hogy üzentem a habján
és szé1.testvéTÚnket a Bakony
elfogja szürke ködbe zárva.
S ha eresztené is oly messze a messze.
Mire kertedbe érne oly gyengén suttogna ,
föl sem figyelnél az őszi levél-neszre.

Csönd van. Melegen lobog a tűz,

Nálad is ég. A szerelem lángjai tűznek.

"Lángjai az Úrnak lángjai" - mondják,
s messziről is veled összefúznek.

Ercsey Előd
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