
ne a folyóirat munkatarsait, de azokat a fiata
lokat IS, akik az ovekhez hasonlo felelosseggel
Igyekeznek ujragondolru az ember egziszten
eralis kerdeseit. Mmtha az a virtuahs leheto
seg valnék valora ha az Ujhold zavartalanul
megjelenhetett volna, ezeket a szellemi törek
veseket is magatol ertetodo termeszetesseggel
mtegralhatta volna S ami nem mellekes ol
vasmanynak sem utoiso e valogatas, me ly
szep verseket, elbeszeleseket eppugy tartal
maz, rrunt tortenelrrn es Irodalmi esszeket,
mmtegy a mmdenkon Irodalom gazdagsagat,
sokfeleseget bizonyitva (Magveto)

Zolnay László:
Hírünk és hamvunk

A budavan leletek felfedezoje, a sajnalatosan
koran elhunyt Zolnay Laszlo oneletirasat tart
ja kezeben az olvaso Egy kuzdelmes, nehez
elet dokumentumat, amelyben eppugy tukro
zodik egy tragikus korszak visszfenye, mmt
egy nyugtalan, onmagat kulonfele modokon
nundig kueljesiteru vagyo szellem Ihletett ka
landozasamak nosztalgiaval athatott, irornkus
es omromkus vizsgalata

Izgalmas, erdekes, neha derus, maskor szo
rongato olvasmany Zolnay Laszlonak nem
volt konnyu elete A kor folytonos kiterokre
kenyszentette Volt ujsagiro, muveszettorte
nesz, jornodu reszvenytulajdonos, kitagadott
es felreallitott, eredeti szakmajanak peremere
uzott leletmento, vrdeki muzeumba szamuzott
muzeologus, de rmndvegig makacsul onzte
magaban azt a meggyozodeset, hogy tehetse
gevel hasznalm es szolgalm tud Ez a tudat ad
hatott erot, hogy elviselje eletutjanak toresen
es kibirja azokat az askalodasokat, amelyek
neha "verre mentek"

Melyen emben sors bontakozik kl e konyv
lapjairel A remenytelensegben IS megorzott
remeny uzenete szol hozzank Annak bizony.
saga, hogy mmden helyzetben meg lehet talal
m azt a lehetoseget, mely alkalmat keresve
ertelemmel tehtheti a letet Zolnay Laszlo
hosszas es kuzdelmes harcok utan vegre iga
zolhatta, hogy elkepzeleser helyesek, s felfe
dezesevel Uj irányt adott a hazai es europal re
geszeti kutatasoknak De hanyan vannak, akik
nem erhetik meg ugyanezt J Bizony, jobban
kellene onznunk a tehetsegeket, tobb meg
ertest kellene kialakítanunk magunkban, hogy

796

segitern tudjuk oket hasznos elkepzeleseik es
terveik megvalosrtasaban'

Kulonben Zolnay Laszlo konyve kortorte
netnek sem utoiso A ket vilaghaboru kozottI
rnuveszeti elet jellegzetes, fontos alakjai vonul
nak fel muve lapjain, vonzo emberkozelseg
ben s nem a legendak ellenonzhetetlen maga
saban Alakjukat a szeretet es az iroma SZOVI
at, muvuk maradando reszet pedig az azt meg
illeto tisztelettel es meltanylassal rdezi vissza a
szerzo (Magveto)

Kálnoky László:
Hőstettek az ülőkádban

Sokan lerrtak mar, hogy Kalnoky Laszlo az
ujabb magyar lira egyik legjclentckenyebb
alakja volt Evnzedekig ugy latszott, hogy egy
versu kolto, rrugnern palvajan olyan valtas
kovetkezett, melynek poenkat kovetkezme
nyel alighanem sokáig rezegnek tovabb a ma
gyar hraban Kalnoky ugyams megtanulta, ho
gyan lephet kl egyem sorsa es fajdalrna kore
boi, rrunt talaihat ra olyan magatartasra, rnely
megajandekozza akoltol altalanosrtas ntka
lehetosegevel A "veszendo lelek" koltoje lett
paratlan erovel Idezte fel a maganyos ember
drarnajat, s hitelesen erzekeltette a rernenyte
lenseg remenyseget, a rnaganv ban kiteljesrt
heto szabadsag lehetoseget

A Hostettek az ulokadban mar a errnevel IS

sokat elarul Kalnoky Laszlo utoiso korszaka
nak Jellemzo jeg) erol, az iromarol Kettos Je
lentosege volt ennek egyreszt altala orizhette
meg a kolto szellemi szuvererutasat, masreszt
Igy emelkedhetett tul a veszendo test fajdal
mam Az ujabb magyar kolteszetet altalaban IS

jellemzi az avantgard torekvesek Jelenlete, s
Kalnoky Laszlo kotetenek crrne IS ebbe az
rranyba mutat De nala soha nem volt tapasz
tal hato az avantgard bizonytalansaga, mely el
iszapositja a verset, elbizonvtalamtja az erte
keket Az automatikus vers a varatlansag
egyfajta kifejezesi lehetosege volt, altala ra
gadta meg a kor legjellemzebb terekvesett. Igy
Jutva olyan emben tartalmak kozelsegebe,
melyeket magunkban sem art krteljesitenunk

Fájdalmas olvasmany, hiszen lezarasa egy
nagyszeru palyanak De felemelo IS, mert al
konyan fényei emben tajat vilagitanak meg es
az elet ertelmerol vallanak (Magveto)
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