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Alföldy J enő

TILTAKOZÁS A GONOSZ SZEREPÉBEN

Kálnoky László 
HÉROSZTRATOSZ

A félmagon fogant vénarcú csecsszopó, 
a majdnem elcsinált kilencedik fiú, 
szülők keserve, taknyos, ótvaros pulya, 
a falszhakapsz, a napratátsdaszád kamasz, 
a mazna kásapusztító, a nyálfolyós 
kétbalkezes, a mindigútban lökdodább, 
az árnyékszéki szégyentettén rajtkapott, 
az asszonynak, leánynak ittnelássalak 
túléli híretek, ti délceg kérkedők, 
nevét el nem felejtik, míg csak ember él, 
s az alvilágban is külön hely illeti.

Diót, fügét, olajbogyót, mit évszakok 
érlelnek, kéz letép és bendő eltemet 
egy perc alatt. Házat, mely álló éven át 
épült, szétzúz ostromgép dobta kőkolonc. 
Húsz év növeszt harcossá apró gyermeket, 
de dárda s nyílvessző legott végez vele. 
Anészidóra és Khlóé lassan teremt, 
de Arész kardja gyors, az ollós Moira is 
sietve metsz. S ki tudja, tán lehullanak 
aiónok óta álló csillagképek is 
egy égi szélviharba fúló végnapon.

Fehérségtekre büszke márványoszlopok, 
leomlotok. A törmelék, mi megmarad, 
mészégetők kemencéjébe vándorol, 
s bódé vagy istálló falához jó lehet.
A csóva lángja lobban, mit rátok dobok... 
ítéljétek halálra a szentségtörőt, 
a templomrombolót nyúzzátok kínpadon, 
holtradöbbent, hibbanterényü jámborok!
A máglya kóválygó füstjében feltörök, 
s kométafarkként rémít nemzedékeket 
harchirdető, tüzcsóvaszínü üstököm!
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Már a romantikában megfigyelhető, hogy a költők nem csupán kifejezni akarják ma
gukat, hanem a lelkűkben lakozó hajlamok, érzelmek, indulatok kifejezéséhez mi
tológiai, történelmi vagy irodalmi figurák nevében szólalnak meg, hogy tágíthassák 
az egyszerű önkifejezésben rejlő lehetőségeket. Lermontov a Démont, Heine Mefisz- 
tót, Baudelaire a sátáni embert, Petőfi egy réműletessé tipizált őrültet választ műve 
hőséűl.

Ezt a végletkereső, részben színészies költői vonzalmat a gonoszhoz sok minden táp
lálhatta. Benne rejlik alighanem Napóleon hatása, aki az erkölcs fölé emelte magát, 
és a bármi áron a világ fölé kiterjeszthető hatalom megszállottjaként a tizenkilencedik 
század kedvenc irodalmi témája lett Stendhaltól és Balzactól (negatív értelemben) 
Dosztojevszkijig és Tolsztojig, és alakja bizonyára benne rejlik Nietzsche emberfölötti 
emberképében is. A huszadik század embere azután annyi gonoszsággal volt kényte
len szembenézni, hogy a császár szellemi utóéletének „karrierje” derékba tört, s világ
irodalmi rangon csupán a sci-fiben tűnt föl karikaturisztikus változata -  lásd Orwell 
ÁLLATFARM-jában a Napóleon nevével ékeskedő kandisznó-diktátort.

A romantika másik fő indíttatása a gonosz iránti érdeklődés terén föltételezésem 
szerint a tizenkilencedik század egészén végighúzódó s a romantikát túlélő, máig tö
retlen Shakespeare-kultuszban rejlik. A Shakespeare-drámák ördögi figurái olyan pá
tosszal adnak hangot az elveteműlt szenvedélyeknek -  amelyek a maguk torz módján 
éppúgy az „örök emberi” vonásokhoz tartoznak, mint Romeo és Júlia szerelme vagy 
Hamlet jogos és nemes vágya az igazságtételre -, hogy a szereplehetőség méltán kelt
hette föl a lírikusok érdeklődését: miként lehetséges lírai módon „azonosulni” a go
nosszal anélkül, hogy az erkölcsi világrend megsérülne. A romantika eredendő indít
tatása, a végletek keresése, melyben Hegel kritikai érzéke az irónia egy nemét vette 
észre, csábító megoldás volt. Ajellemvonások mértéken fölüli eltúlzása elidegenítő ha
tást éreztet a szerepben megszólaltatott gonosszal szemben, s a romantikusan megje
lenített alantasság, felsőbbséges erkölcstelenség és/vagy erkölcsfölöttiség a színészi ala
kítás mutatványa lesz. A Shakespeare-rajongó, Shakespeare-drámákban színészként 
föllépni vágyó, majd Shakespeare-t fordító Petőfi, aki Az ŐRÜLT-et megírja, talán elég 
kézenfekvő példa. De az is lehetséges, hogy -  mint Heine vagy Baudelaire esetében
-  a keresztény világképben megrendült ember kételyeinek kifejezése lesz a sátániasság 
fölértékelése mint torz szabadság a tettre. A felvilágosodás már elvégezte munkáját, 
mely által a hitnél több lett a szkepszis, az érzelemnél a józan számítás, és az értékek 
felbolydult rendjében vészesen fenyegette az erény elsőségét a siker -  ettől koldul ma 
is ország-világ nagyobbik fele.

A huszadik század nem egy irodalmi irányzata -  Kálnoky esetében az objektív líra
-  megtalálta a módját annak, hogy a gonosz megszólaltatása az áttételes kifejezés esz
köze legyen. Immár nem a költő személyes érzelmeinek, hanem ezek valamely egyedi 
vonatkozásának, gondolatának, ítéletének, életérzésének vagy ezek bonyolult, komp
lex együttesének a közvetett kivetítéseként. A megjelenített gonosz már a romantiká
ban sem magát a költőt képviseli, csupán segít a költőnek álmokat szőni az egyén tu
lajdonságainak korlátozhatatlanságáról -  ha ugyan nem éppen elriasztani akar gyű
löletes példájával. Az is lehet, hogy csak borzongatni kíván, mint a horror, majd „pol
gárt pukkasztani”; ez a szándék sem elhanyagolható, a Heinéért, Baudelaire-ért fia
talon rajongó Kálnoky esetében különösen nem. Lényegében ezek szerves folytatását 
láthatjuk a HÉROSZTRATOSZ-ban, mely annyiban objektív líra, hogy a romantikát hívja
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segítségül ahhoz, hogy a huszadik század közepén túljutott embert egy markáns ol
daláról kifejezhesse.

Amikor Kálnoky figyelme a hatvanas évek elején a mitológián kívüli görög legen
dárium ellenszenves alakja felé fordult, nagyjából már túljutott azokon a kataklizmá
kon, amelyek az évszázad emberét oly nagy mértékben próbára tették itt, Közép- 
Európa térségében. Már nem kellett költőként hallgatnia, mint az ötvenes években -  
ha az elismerés méltatlanul tovább késlekedett is -; már beletörődött, hogy fél tüdő
vel örökös légszomjra ítéltetett; s a szerelmi csalódás, a társtalanság sem volt már ekkor 
akut fájdalomforrása, noha csak évekkel később talált rá az igazi társra. Vas István 
jórészt a HÉROSZTRATOSZ-ra utalhat, amikor a költő 1969-es kötetéről, a LÁNGOK 
ÁRNYÉKÁBAN-ról megírja esszéjét, a Gyógyító PESSZiMiZMUS-t, s Kálnoky újabb 
korszakát jellemzi: „...És nincs tetszelgés vagy szenvelgés, aminthogy vége a védekezés, hát
rálás, visszahúzódás idejének is: férfias pesszimizmus ez, könyörtelen a világgal és önmagával. 
A vereség átmenete után a bosszú kora következett el: bosszú a biológián, a történelmen, a 
szerelmen. ”

E vers elemzésekor azért óvakodni kell attól, hogy a benne kimondottaknak bár
mely mozzanatát közvetlenül a költő személyére vonatkoztassuk. A nyomozatnak 
ugyanakkor ki kell térnie mindenre, ami a versben benne van, és vonatkozásainak 
útja követhető. A „bosszú” indítékának föltételezése bizonyos határok között jogosnak 
tetszik. A vers az operák nyelvén szólva vérbeli bosszúária, a drámákén mondva 
bosszútiráda. (A vers csakugyan drámai monológra emlékeztet.) A líra nyelvénél ma
radva: jellemképből kifejlesztett ditirambus, lázasan lüktető jambikus triméterben írva. 
Helyzetdal, amennyiben a gyújtogatót kezében égő szövétnekkel képzelhetjük el, 
amint a tűzcsóvát épp a templomra készül vetni, amit a vers elhangzása után meg is 
tesz. Sőt mintha már egyetemes rémtettre készülődne -, hiszen így fenyegetődzik: „A 
csóva lángja lobban, mit rátok dobok...”

Idézzük föl, ki is ez a mondai alak. Hérosztratosz a hagyomány szerint egy ephe- 
szoszi férfi volt, aki Kr. e. 356-ban felgyújtotta Artemisz templomát, hogy nevét így 
tegye híressé. Az epheszoszi törvénykezés halálában is büntetni akarta: megtiltotta, 
hogy nevét kimondják. Vélhetően épp e tilalom hatására teljesült torz vágya, és híre
sült el rosszul csengő neve: mint negatív példa, mindmáig fennmaradt -  akár korunk 
legveszélyesebb bűnözői, a terroristák is ősüknek vallhatnák.

A merénylet tárgya és áldozata, az epheszoszi templom Artemisz kultuszára szolgált. 
Hérosztratosz indíttatásainak megértése kedvéért érdemes megjegyezni az istennő
ről, hogy az erdők, vadak és vadászok védistene sajátosan összetett alak. Az epheszo- 
szi templomban felállított szobrán az allegorikus szarvas-, medve-, őz-, párducfigurák 
-  sőt még az éjszakát jelképező baglyok is -  a termékenység jeleként emlőkkel ábrá
zolva díszítik öltözetét. Artemisz maga is vagy másfél tucatnyi kebeltől duzzad. A szűzies 
istennő, akit a szobrászok máskor leggyakrabban íjjal-nyíllal fölfegyverzett, karcsú, fi
ús lánynak tüntetnek fel, a szentélyszobron a gyermektápláló anyai bőségjegyeit viseli 
magán. (Artemisz ikertestvére, Apollón fegyvere is a nyíl; ebben hasonlítanak egymás
ra, egyebekben nemüknél megfelelő ellentétpárt alkotnak: míg Apollón a Nap, addig 
ő a Hold istensége.) Artemisz mindenképp ellentmondásos nőalak: lányos szépségével 
egyrészt erotikus vágyat ébreszt a férfiakban, anyai jegyeivel pedig családalapításra 
ösztönöz, másrészt fegyverrel űzi el magától a hozzá közeledőt. így alkalmas arra, 
hogy bosszúvágyat ébresszen a rút, kárvallott férfiban, aki az istennő templomának
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meggyalázásakor egyetemlegesen leszámol minden szűziesen tartózkodó lánnyal és 
asszonyosan termékeny nővel, aki nem viszonozza szerelmét.

A versben mégsem ez az indulat munkál. Igaz, hogy legjobb ismerője és barátja, 
Vas István mintha erre is utalna Kálnoky korábbi léthelyzetének ismeretében (később 
idézem). Kálnoky hét szonettből álló ciklusából, A MEGALÁZOTT-ból s még néhány más 
verséből fogalmat szerezhetünk egy viszonzatlan szerelemről -  de csak harmad- vagy 
huszadsorban lehetséges, hogy a költő indítékai közt ez a fajta bosszúvágy is munkál, 
amikor Hérosztratoszt választja versének hőséül. A Pusztuló arc kétségtelenül „hé- 
rosztratoszi” mű, amennyiben csakugyan egykori szerelmének, egy hajdan gyönyörű 
nő szépségének romlását írja le, azét, aki nem fogadta szerelmét, de a HÉROSZTRA- 
TOSZ-t nem erre hegyezi ki. Általában filozofikusabb költő Kálnoky, mintsem hogy sze
mélyes ügyeket toroljon meg; ilyesmire csak utolsó éveiben lesz hajlamos, amikor a 
bosszú feloldódik a humor és az irónia-önirónia jótékony oldóvizében. A HÉROSZT- 
RATOSZ messze túlmutat ezen.

Először is olyan figurát formál meg a vers első szakaszában, aki testben-lélekben 
egyaránt torzszülött, korcs. Biológiai értelemben génhibás származéknak tünteti föl, 
csökött, undort keltő alaknak. Nem takarékoskodik ajelzőkkel. A népnyelv kifejezését 
véve kölcsön, afféle vakaráknak tünteti fel, mint „majdnem elcsinált kilencedik fiú”-t, és 
valóban a népnyelv blaszfémiáiból merít, amikor a „taknyos, ótvaros pulya”, a „mazna 
kásapusztító” és a csúfondáros szóösszevonások sora a tollára tolul. Shakespeare a mes
tere ebben is; ő volt kifogyhatatlan a Stratford környéki kanászok, sintérek és a lon
doni kocsmatöltelékek blaszfémiáiban.

Szó sincs e szerep „vállalásáról”, önéletrajzi áthallásról, akkor sem, ha ténylegesen 
benne lévő, de tárgytalan indulatoknak keres és talál formát a költő, s van oka dühök
re, galambepéjűnek nem nevezhető egyéniségének és életrajzi megpróbáltatásainak 
ismeretében. (A költő ifjúkorában csinos arcú, vékony termetű sportoló volt, lányos 
házakban forgolódó egyetemi diák s az úri társaságban kedvelt bálrendező; Vas István 
az élet hercegének látta. A betegség huszonnyolc esztendős korában taszította le őt az 
aranyifjak páholyából a negyvenes évek elején még morbus hungaricusnak nevezett 
tüdőtuberkulózis infernójába.) Sokkal inkább arról van szó, hogy alkalma volt meg
ismerni a művészet panteonját meggyalázó torz szellemeket, az esztétikai értékek 
megcsúfolóit, a hazug vezércikkgyártókat és a hamis szónoklatharsogó gyújtogatókat, 
az értéktipró kultúrfelelősöket. Ez a fájdalma és főképp felháborodása nagyobb volt, 
mint annak a visszautasíttatásnak az emléke, amelynek vétlen okozójáról írta meg a 
Pusztuló ARC-ot.

Hogy Kálnokyban mégis lettek volna bizonyos „hérosztratoszi” vonások? Nos, csak 
annyi, amennyi számos fiúban, aki az erkölcsi szigort és a polgári tekintélyt képviselő 
családapával szemben valamilyen módon lázadozott. Kálnoky ilyen értelemben szíve
sen idézgette föl Franz Kafka életrajzát, mint amelyben ráismert saját gyermekkorára. 
Ezt tetézte még a főpapi környezet, melyben egri rokonsága révén gyakran forgoló
dott, és amely ugyancsak egyik rugója lehetett, ha nem is kegyeletsértő vagy szent
ségtörő, de a tekintélyek külsőségeit megtépázó hajlandóságának. (A KEGYELET OL
TÁRÁN című szatírája innen táplálkozik.) És az irodalom nagyságait is ellátta egyszer- 
kétszer (például az ötvenes évekből származó Emberszabású PANASZ-ban) azokkal a 
vásott gyermekkéztől oly gyakran eredő, rápingált bajuszokkal (sőt majomgrimaszok
kal is), amelyekkel Marcel Duchamp vagy Salvador Dalí illette Mona Lisát.
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A HÉROSZTRATOSZ azért lényegesen több a személyes gyarlóságok kifejezésénél -  
melynek őszintesége önmagában is érték -, mert a művészet eredendőjogát védelmezi 
egy művészetellenes korban. Keletkezésekor (a hatvanas években) javában folyt a nyílt 
vagy burkolt harc az önmagukat az erény bajnokainak feltüntető költői vezércikkírók 
és a művészi hitelesség hívei között. Kálnoky ezt a Shakespeare-tirádát vágta oda el
lenfeleinek: tartsák bár a maguk normái szerint elvetemült merénylőnek, híre -  a köl
tői híréről van szó -  túléli őket. Könnyű volna most azt mondani: szavai megfogantak; 
míg az akkoriban ünnepelt nagyságok és álnagyságok középszerűsége lelepleződött, 
Kálnoky neve egyre fényesebben ragyog -  leszámítva azt az apróságot, hogy a költé
szetrajongók száma az ötvenedére zsugorodott a hatvanas évek nem minden tekin
tetben jótékony, ma mégis jogos nosztalgiával emlegetett verskultusza óta. De nem 
ezt, nem csak ezt akarom kihozni mondókámból.

Fontosabb, hogy Kálnoky -  minden szangvinikus művészösztöne mellett -  minde
nekelőtt a gondolkodó, a kortex-ember megtestesítője a költészetben. Ha a HÉROSZTRA
TOSZ Kálnoky negatív oldalról kimondott erkölcsi hitvallása, akkor a pozitív oldalról 
megfogalmazott változat, a Hamlet elkallódott monológja nemcsak legkedve
sebb világirodalmi hősével, Hamlettel láttatja azonosulni őt, hanem Babits szállóigéjét 
is integrálja a JÓNÁS KÖNYVÉ-ből („vétkesek közt cinkos aki néma”): „Szabadon fogok meg
halni, s ha már /  ellenfél nem lehettem, el nem állok /  cinkosotoknak... ”

Filozófiáját úgy érzékelem a HÉROSZTRATOSZ-ban, mint a világrend kritikáját. Azt 
a kritikát, amely már korai remekében, a SZANATÓRIUMI ELÉGlÁ-ban is benne rejlik: 
hogy a pusztító, rosszindulatú és démonikus erők uralkodnak a világon, nem a jóté
kony, konstruktív és az életet szolgáló erők. Hatásuk nagyobb, működésük gyorsabb, 
ahogy a vers mitológiai nevei utalnak erre: a termékeny nők -  akiket itt a félisteni 
eredetű pásztor, Daphnisz szerelme, Khloé meg Anészidóra jelképez -  húsz éven át 
nevelik magzatukat, hogy dárda vagy nyílvessző végezzen vele a háborúban, mert 
Árész, a hadisten gyorsabban végzi dolgát, mint a termékenység s a virágzás istenségei. 
Az „ollósMoira”, a halálisten metszése egy pillanat műve, mely az egyén szempontjából 
mindennek véget vet. A világnak ez az a rendje, amellyel szemben Kálnoky -  az 
esszéíró Déry Tiborral együtt -  a teremtés ellenzékének tartotta magát. Ez az a gon
dolat, amely fontosabb a költőnek, mint a bosszú a személyét ért sérelmekért, amelyek 
csakis ebben az összefüggésben érdekesek számára a vers írásakor. Ez az, ami még az 
álnagyságoknak emelt panteon lerombolásánál is mérhetetlenül lényegesebb neki. Az 
örök elégedetlenség költője, Adyval mondva, nézett immár nagyobbakra is.


