
SZÍJ REZSŐ

A KÁMZsAs KÖLTŰ

elhagyatott és áTva s szereimes a
magányba,

fáradt ke.zével intő: "bizony nem
érdemes .. ."

Akárhogyan nézem is a 80 éves Keleti Arthúr ráncnélküli arca fölött a
még mindig dúsan simuló, enyhén őszülő haját, mégiscsak egy darab múltját
látom benne a XX. század első évtizedei magyar költészetének. Még hozzá
- ha a költőre gondolok - olyan -változatlan múltját, mintha nem is 1969
et, hanem 1912-t írnánk, amikor A kámzsás festő strófái címmel első kötete
megjelent. Pedig azóta az évtizedek növekvő rendjében megszületett majdnem
tucatnyi műve és napvilágot láttak éppen az ő kezéből a hazai könyvmüvé
szet irányt és példát mutató alkotásai.

Ha verseit olvasom, a magános alkotók betelé hulló könnyeit érzem,
amelyek Keletinél a gyermek hol őszinte, hol raffinált és affektált módján
merészkednek a nyilvánosság elé. Mindent beborít elégedetlenkedŐ bánatával,
dekadens hangulatát ráharmatozza a benne rokonlélekre talált olvasóra. Ke
leti Arthúr költészete a mindennapok apró társadalmi és lelki zeg-zugában
fedezte föl az el nem múló, szívet szorongató bánatot, vette észre a riadt,
megfélemlített és magára maradt emberarcot és tette meg költészete kiapad
batatlan forrásának.

Erről az öregkor napjaira négy fal közé szorult, ezer bajjal megvert
költőről, aki Keleti Arthúr néven vonult be a XX. század költészetébe, Vár
konyi Nándor azt írta, hogya XX. századi magyar líra újítói közé tartozik.
Noha úgy látszott, mintha visszafelé lépett volna s úgy tűnik föl ma is, mint
ha már a jelentkezéskor, az 1910-es évek elején is merőben korszerűtlen lett
volna, amikor halk szóval, a Pove~ellót és Fra Angelicot idéző költészetével a
modern lírikusok közt megjelent.

Költészetét a kor költői irányainak egyikével, az- angol talajból sarjadt
praerafaelita költészettel és a praerafaeliták könyvkultuszával köti össze egy
vékonyka fonál, s e tekintetben egyedül áll a haladó polgári költők hazai
táborában. Egy másik szál a századforduló s a századelő későromantikus iro
dalmi irányzatával kapcsolja össze. Az erre való rokonságra utal mindenek
előtt Rodenbach fordítása, A megszentelt puszpáng (1914), s az eléje írt szár
nyalóan hitvalló bevezetés, ez a különös írásmű, amely helyenként verses
prózaként és szabad versként ömlik, s amely Keleti vesszőre, pontra sokszor
fittyet hányó, de mindig lebilincselő prózajának sikerült bemutatkozása.
Továbbá Maeterlinck fordítása: Tintagiles halála (Balogh István fametszetű

rajzaival. Sacelláry kiadás 1923). E nevek akkor is egyfajta rokonságet fejez
nek ki a késő gótikával, a reneszánsszal, a romantikával, ha másrészt a mo
dern racionalista Anatole France neve is felmerül már a pálya elején: 1918
ban Tevánnál megjelenik a Nyársforgató Jakab meséi Keleti Arthúr fordítá
sában,

A praerafaelltákkal való kapcsolatát s egyáltalán egész művészeti fel
fogását voltaképpen három nagy élmény determinálta, Az egyik a művé

szien szép könyvnek az a mindent meghatározó kultusza, amely Keletinél gyö
kereit Anatoll' France biblofiliájába ereszti. Már első verseskötetét a kitűnő

festőnek, Gulács!} Lajosnak a rajzaival "c:::.il".osíttatja". Nemcsak az ősnyom-

Száj Rezső tarrujmánya rnar a nyomdában volt,amilkor KelLeti Arthúr ha.1á1áI'Ó1 érteBUltünk.
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tatványok, a kódexek világa keltette fel benne az áhitatot; a modern könyv
művészeti törekvéseknek, a legművészibb magyar könyveknek, mint a Pax
vobiscum (Amicus kiadó, 1923), Angyali üdvözlet (1916 és 1927. ez utóbbi
szintén Amicus kiadás), A bölcs Esopusnak és másoknak fabulái és France:
Nyársforgató Jakab meséi II. kiadásának is ő a megálmodója és egyik létre
hozója. E könyvek alapján joggal állíthatjuk, hogy atyja lett az új magyar
könyvművészetnek.

A művészi könyv France-tól ihletett élményéhez csatlakozott másikul
Itália, közelebbről Giotto, Fra Angelico és társai. Pádua, Firenze, Róma, Ve
lence azok a városok, amelyek Keletinél a földrajzi és műtörténeti élmény
ágyát ringatták. Nem irodalmi hatásokért és igazolásokért fordult Itáliához,
nem az irodalom érdekelte, hanem a művészet inspirálta költői szemléletét,
rnűvészi ízlését, ez ejtette őt rabjául :

Nézd meg Filippo Lippi-t avagy a Filippino-t,
Benozzo Gozzoli-t, Giotto-t vagy Pe"rugino-t,
a drága Carpaccio-t vagy Bernardo Luini-t
s főleg jól nézzed meg Boldog Angelico-t
(Fra Bartolommeo is szép s aiánlatos
vagy Andrea del Sarto)
s meg fogsz vigasztalódni.

A harmadik nagy forrásvidéket egy tragikus sorsú magyar művésszel,

Gulácsy Lajossal való találkozása jelentette, akiben az isteni szikrát az elsők

között vette észre, s aki mellett ott állt a festő tébolyba hanyatlott eszten
deiben éppúgy, mint holta után, amikor évtizedeken át a pompeji katona
hűségével virrasztott a művész öröksége fölött s élete utolsó műveként is
a róla szóló emlékezéseit formálta könyvvé. Gulácsy is Itáliát jelentette, Ve
lencét, Páduát, Firenzét, Rómát. A reneszánsz óta alig van még költő, aki
szemét olyannyira csak ltáliára vetette volna, mint Keleti Arthúr. Minden
kor tudatosan hirdette Párizs hódítása ellenére:

Oh minden. szép dicséret kevés Itáliának,
a drága meleg kék égért mi fejünk fedezi
s azért az egészen kis s elbágyadt napsugárért
szelid lankák felett mit Peruqino látott
s a vékony kedves fákon s enyhe zöld dombokon . . .

Mindezek után természetesnek látszik. hogy Keleti a praerafaelitákhoz
állt közel; mégis, ennek ellenkezője is igaz. Sem angol, sem hazai irodalmi
és képzőművészeti képviselőihez nem fűzte látványos kapcsolat. Pedig itthon
Körösfői-Kriesch Aladár, Nagy Sándor és társai a könyvművészet terén is
méltán dicsekedhettek néhány szép alkotással. Dehát különbözött tőlük, és
az egyedülvalóság szerzetesei útján valóban magánosan poroszkált.

"Boldog az én mondom, aki örökre mint feltartott ujj társtalan s ma
gános, magára marad testvérei közt is. és senkit közel nem enged magá
hoz ..."

Himnikusari magasztalja a "boldog egyedülvalóságot", hogy aztán az élet
alkonyán, mikor "az elaggottból ime újra gyermek" lett, naponkénti szenve
déssel vezekeljen a fölidézett magánosságért.

Kinek fáradt SÚl/ében az elcsüggedt reménység
nyújtja még bús virágát egy szép kedves elé
(s ki régi életét csak magányban lelé)
Sötét estekben jár s nem alszik el már ágyán
s fáradt .fejét lehajii:« a magány bús párnáján,
s a délutánt siratva 8 holdat és éveket ...

Keleti Arthúr a kor másik "művirágtenyészetének", a részben japán
talajból sarjadó' irodalmi szecesszióinak sem került hatása alá. A költők kö-
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zül - a hazaikat értve - egynémely vonatkozásban Juhász Gyulához állt
közel, aki Keletit egyik levelében Flos poetarum-nak (a költők virágának)
nevezte. Együtt rajongtak a modern művészet szépségeiért, mindenekelőtt

Gulácsy Lajosért, együtt imádták a reneszánsz képeit, köveit, amelyek kö
zül Keleti sokmindent szemtől-szembe, Juhász Gyula csak az áhítat és a
képzelet függönyén, reprodukciók és a betűk fekete erdején keresztül lát
hatott.

Még inkább különbözött a kor közéleti költészetétől. Költői alkatát is
merve érthető is, ha annak nyers ereje inkább riasztotta a szelíd szépségek
nek e halkszavú poétáját, ahelyett, hogy vonzotta volna. A kortárs líra har
cosságával szemben mindvégig a szelídség költője maradt.

De néha azért ő is meghallotta a kor konkrét üzenetét, a mílliókat gyöt
rő napi gondokat; s ha ezeknek adott hangot - mint majd lejjebb látjuk 
akkor "nagy" versek is születtek.

Azóta, hogy a Pax vobiscum Fáy Dezső 51 szöveghez mintaszerűen si
muló finom kőrajzával 1923-ban megjelent, egy kis ódon olasz városról, a
magyar emlékekkel teli Páduáról, annak köveiről,embereiről, társadalmáról.
öreg bányákról. naplopó gavallérokról, nagyvilági hölgyekről, kapualjaiban
árult fiatallányokról, utcai árusokról, kofákról, kereskedőkről, fecsegő ipa
rosokról, a fejlődésben megállt városka utcáiról, hídjairól, sétálgate polgá
rokról, vajon írtak-e azóta is ilyen pontos, vagy akárcsak ehhez hasonló
költői szocíográfíát, amely nemcsak hiteles, hanem költői színekben is oly
gazdag s hangulatban oly varázslatos, hogy soha nem feledheti az, aki egyszer
is elolvasta, miközben a költő bibliofil énjéről is mily pompás és sok mindent
eláruló vallomásokat kapunk:

S bevallom most már azt is, hogya vén könyveket
s ha 1!lég oly porosak is oly nagyon szeretem
s a régi bőrkötések bágyadt fakó aranyán
sokszor pihentetem meg fáradt tekintetem
s hogy szeretem a sok szép elborult régi képet,
sok kedves múlt időkből itt maradt régiséget.
s mivel nem vagyok mégsem egészen öreg moly még,
az életet, oh hidd el, jobb ezereteni mindennél
s a könyveket azért mert az életből idéznek
s meg is értem egészen s nagyon szeretek mindent
ami él, ami szép, ami kedves, amiben lélek is van...

Vagy ott van egy másik, megint csak megtévesztő című kötete, az
Angyali üdvözlet - ez is, mint a Pax Vobiscum, nagy példányszámban, gyö
nyörű bibliofil kiállításban - Molnár C. Pál remek fametszeteivel, benne
olyan méltán híresült költeményekkel, mint az első háborúellenes versek közé
tartozó A szegény przemysli lelkész naplójából és a megrázó erejű Sirató ének
ezerkilencszáztizenötben, amelyet 1967-ben Nyugat-Németországban bibliofil
különlegességül újra kiadtak. Közülük az utóbbi fordításokban bejárta Orosz
<országot éppúgy, mint Germániát.

Sírjatok
sírjatok a sok szétfolyó drága vérér'
s a szünni nem akaró és szörnyű háborúér'
sírjatok
s szemetekben a könny patakja bé ne szünjön,
akik még sírni tudtok,
sirjatok
sírjatok azokér', akik a békés s boldog holtak már
és lágy ínyük közt enyhe kék virág lankadoz
s az élőkért akiknek élníök kell ilyenkor...
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· írtak-e azóta is íly megvesztegető stílusban ilyen profán litániákat? Meg
IS haragudtak rá a "klerikusok", akik lerántották a leplet a "szerzetesi" for
máról, azt bízonygatva, hogy nála a vallásosság divatos kellékei mind csak
hangulatkeltő lehetőségek és eszközök, s észrevéve a reverenda alatt a faun
lábakon lépegető kis "frátereket", akik rniközben zsolozsmáznak, pogány ér
zéseket dédelgetnek. Hogy bár jóságos ez a költészet, de nem azért-e, hogy a
kis szőrös ördögfíókák ezzel még meg is illatosítsák a fölvett báránybőrt? S
ez nemcsak a "fráterekre", hanem egy kicsit magára Keletire is vonatkozott.
Valóság és játék keveréke ez a világ, de oly szép ez a stilizáltság, oly megté
vesztő ez a Keleti-féle hangulatteremtés, amely azóta is éppoly magános és
páratlan, mint volt a kötet pazar sajtófogadtatása,

Magános útját a jámborság és az áhítat, az enyhe sugarakban való süt
kérezés és a tisztes szegénység rózsái közt rótta. Eletformájában is meglelhető

a stilízáltság, ahogy költészete is a stílromantika jegyeit viseli magán, mível
senki sem lehet praerafaelita, aki Raffael után született. Sikerült póz ez,
őszintén is hatott, és sohasem volt a játékosság híján, amihez mint költőnek

kétségkívül joga volt. Lírája és prózája így egyaránt magán viseli a stilizált
ság bélyegét, s ez olyannyira jellemző, hogy valóban el lehet mondani róla: ez
csakis ő, ez a stílus valóban csak az övé, s Keleti Arthúrt tulajdonképpen ez
jelenti. Ezzel a hanggal mindenkitől különbözött ; mindenki másnál hazugság
nak minősülne, nála azonban magától értetődő és hiteles. L'art pour l'art
költészet ez, s még szociális tartalma is - mert ez is van - oly szelíd, a mi
niatürizálás miatt oly finom, sőt finomkodó, mint aki bocsánatot kér, hogy
egyáltalán létezni merészel. S ha stilizáltsúgról beszélünk, akkor két eset le
hetséges. Vagy mesterkélt, tehát sikerületlen a stilizáltság, vagy jól áll a költő

nek, az írónak, s ha bizonyos rangot elért, akkor már inkább az ötvösművé

szethez hasonlítható. Ez utóbbi eset áll Keletire is. Ama "kis mesterek" közül
való, akikre minden irodalom annál büszkébb, minél rangosabbak a "nagyjai".

Költői stílromantikájára legjellemzőbb a kicsinyítő jelzők használata, az
ismétlődő jelzők halmozása. "E lankadt s szelíd versek" mindent elárulnak
mesterükről. (Szelíd ének, szelíd nyáj, szelíd enyhe testvérek, enyhe szelíd
párnák, enyhe kék virágok, szelid szívem, szelíd síp, szelíd búcsúzás, - bá
gyadt álom, bágyadt évek, bágyadt tűnődés, - csendes kis élet, csendes kis
bánat, kis testvér, kis irgalmas kert, kis motyó, .,a kis fivér megkondítja a
legkisebb harangot", kis öreg imakönyv. "s hogy milyen szép kis dombon áll
is a kis monostor", sok kicsi 'csengetés, "kicsi és lágy kezével enyhén illeti
állát, feltartva szende s enyhén két megazentelt lágy újját", "mindenütt egy
kis gyenge, elbágyadt, lágy sugár", "sehol egy púpos ember vagy beteg kis
szamár" - "jó és jámbor kis lélek és kedves kis hugocska..." "sirassátok a
jó kis lovakat is", a "sok kis kedves árvát", "szegény kis bús apátlant" a "sok
kis ijedt asszonyt, kik messze elszakadtak az égő kis házakból. .. ", .,már
húszéves korában volt kis elfáradott" s így tovább.)

Illuzionizmusa is megtévesztő s egy kicsit a .Jcödlovagok" táborába so
dorja, de tüstént ki is válik közülük. Az ő világa is a menekülő költőé, aki
valóban visszahúzódik a problémák elől, azért veszi körül magát köddel,
misztikummal, rációntúli történelmi hangulatokkal. Pedig nem a csoda, nem
a misztika világa a Keleti költészete, attól lehetne egészen radikálisan haladó,
sőt agitációs hangú és politikai tendenciájú is. Ö valóban irtózott a fájdalom
tól. a kor ütötte sebektől s nem rnorális defetizmusból. hanem a vitalitás
hiánya miatt menekült előlük. A passzív lelkiség mögött ott élt az érzéki só
várgás, de kiéléséhez nem volt elég a bátorság, dicsérte hát a lemondást, a
szegénységet. amely az "arany" utáni vágyat, a hiánya fölötti keser~séget

takarja, amelyet a vásott szegénység költői csuhája sem tudott elfedm. Ha
Giotto vagy Fra Angelico korában születik, talán joviális püspök, esetle~
gazdag kanonok lett volna belőle, de így csak művelt pesti polgár lehetett, ak!
nagyobbára a hivatal és a Bristol szálló között szövögette álmait, főleg azért.
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mert ~kor a szálloda .sem került többe, mint egy közepes albérlet, s mert
csak ritkán futotta neki az olaszhoni utakra. De ha kinézett a szálloda abla
kain a lankás és zeg-zugos budai városra, akkor eszébe jutott Itália és

megnyugosztalta mindig amit kinn túl arácson,
a kis vi.lágból látott a derűs szép olasz táj
a messzi ciprusok közt a régi hamvveder
s a kedves kis romok az enyhe zöld campagnlin
(a mosónék dala a kis pataknak alján)
a sok kis csacsifogat jámborka kis csengői

s a békén üldögélő napernyős kocsisok. ..

Aszkézise is póz, takarója azoknak az élvcknek, amelyek a vágyott mér
tékben ritkán jutottak osztályrészéül. De ez nem akadályozta a művészi szép
habzsolásában. mindig ízléssel és mértékkel, mert a művészíhez mindkettő

h~zzátartozik. Volt-e még valaki ebben az utolsó ötven esztendőben, aki
mmdenben annyira az artisztikumot kereste volna, mint ez a hajdani francia
abbékra emlékeztető, elegáns világfi. akár kőnyvről, vagy képről volt szó,
akár versről, prózáról, vagy rendkívüli női szépségekről és tökéletességről. Aki
műveiben annyira képes lett volna arra, amit "művészin" értünk, mint Keleti
mester, a szépség, a művészi ízlés végletekig konok imádója és képviselője.

"Mindig óriási ízlése volt" - jellemezte egyik ismerője.

Kényeztetett gyerek, akit nem a sors, hanem önmaga kényeztetett ener
válttá; aki egy életen át nem tanulta meg, hogyan kell egy darab fát a tűzre

rátenni, aki éppen ezért iskolapéldája lehetne annak. hogyan nem szabad
megöregedni. s mennyire nem jó egyedül maradni. Aki már csak egyetlen
jelenség láttán, vagy annak születése érdekében képes aktivizálódni : mikor
a művészi szépség kopogtat öregkora ajtaján, hogy világra jövetelében kőzre

müködését kérje. Így született meg 1956-ban az ő közvetlen írói és szerkesztői

segítségével Teván Andor A könyv évezredes útja című könyve.
Mint könyvművész, aki a könyvalkotás minden fázisának kitűnő értője.

külön fejezetet érdemel. Életét fakasztó gyilkosa lett annak, aki mint illuszt
rátor a keze alá adta magát. Szinte megölte az illető eddigi énjét s olyan
produkciót csiholt ki belőle, amilyenről a művész maga sen, álmodott. Mert
igaza volt V értes Marcelnele, aki rajzban is megörökítette: hogyan ült a nya
kán, s nem ment le róla, é1míg ki nem sajtolta azt, amit kinézett belőle. S
mikor az illusztrációk elkészültek, a művészek maguk bámultak legjobban:
milyen remekművek születtek.Balogh István, Vértes Marcel, Fáy Dezső, Mol
nár C. Pál, Hincz Gyula a bizonyítékek. Sőt maga a kiadó, Teván Andor is,
aki Keleti Arthúr nélkül sohasem nyomtatta volna ki azt a két könyvet, 
A bölcs Esopust és a Nyársforgató Jakabot - amely kiadói munkássága
csúcspontiát jelenti.

Egyszerre volt szerenesés és szerencsétlen, Félévszázadon át megőrizte

alkotóerejét s ha számra nem is sokat - íráinknál nem mindig dicsérhető a
bőség' - de mégis tucatnyi művet hagy maga után. Hogy többet is tudott
volna alkotni, ha az utolsó évtizedben idegállapota lehetövé teszi, ez való
han így igaz. A szellem frissen élt és reagált mindenre, de más fejben tar
taní a kész művet és megint más alkalmas környezetet biztositani, hogy azok
testet is öltsenek. Öregkorában újra elmondhatta, amit már fiatalon megénekelt :

Az én szívem is hét /.őr járta át
és meg.iártam a bús Kálváriát.

Hátrányos lakásviszonyok, anyagi gondok, betegség, görcsös ragaszkodás
a múlt emlékeihez, az élhetetlenség naponként töltötte csordultig keserű
méreggel valamikor jobb italokat látott poharát. S nem maradt energiája,
hogy elhárítsa magától. s még mások előre vivő segítségét sem volt képes
elfogadni.
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Fölidézve műveit, A kámzsás festő strófáit, Az boldogtalan Raymondót
s a belőle készült Az két lovagok című szerelmetes opera buffáját, a Pax vobis
curnot, az Angyali üdvözletet, a, Szépreményű Goethe urat, amelyben az
ígazi irodalom mostoha sorsát mutatja be (Goethét a könnyű múzsa foga
tába akarja bekényszeríteni a színigazgató), azután a jóízléssel és mértéktar
tással korszerűsített Esopust és a Nyársforgatót, a készülő Gulácsy-könyv
ismert fejezeteit, igazat adunk IlLyés Gyulának, aki 1957 telén, egyik este
a Rákóczi téren összetalálkozva Keletivel, ennek üdvözlésére így válaszolt:
"Az emberek nem felejtenek. nem kell elcsüggedni! Ön szép mécseket, na
gyon szép mécseket helyezett el a magyar földön. E mécsek égnek és égni
fognak. Örülök, hogy megszorithattam a kezét." - Szép, "keletiesen" szép
szavak Illyés Gyulától. Stílszerűbben nem is fejezhetnők be a 80 éves költőt

és kőnyvművészt köszöntő sorainkat.

CSANÁD BÉ'LA VERSEI

FLANDRIA

Nem, nem hiszem, hoqy ezt a tájat Az ég szikrázó zuhatagja
valaha elfeledhetem. szüntelen újuló remény,
Ami megőrzi, nem a múló s az ember, aki jár alatta,
széthulló emlékezetem. ha millió is, mindig én.
Úgy él tovább mint sarjadó fű Aki tengerre száll vagy éppen
pusztíthatatlan gyökere. zsákmánnyal tér meg, én vagyok.
Nélkülem nem is létezik már, Egymás szemével nézzük egymást,
s én sem élhetek nélküle. madarak, fák és angyalok.

Mert ismerős, hatalmas angyal
széirnya ragyog a táj felett.
Beléphetek a régi házba,
s mint otthon, énekelhetek.
Körülvesszük az ősi asztalt,
szemünk egyetlen villanás:
az egyetlenegy szenvedésben
egyesülő feltámadás.

KESERGÖ
Micsoda keserű levegő

micsoda óriás cethal
milyen kegyetlen epebúz
émelygés születik újra

Milyennek hisszük a jövőt

ha sokasodik a fegyver
elpusztulnak a madarak
felnőnek új vadászok

Bűvös köröket rajzolunk
gyermekek kozmikus porba
féUábbal ugrik a körbe
háborúk sebesültje

Csonka faágat látok
rügyei kínban égnek
lassan tör fel az égig
jele a jövő világnak

CRIsrOFORO COLOMBO HÁZÁNÁL

Ez Genova. Piszkos a kikötő. A büszke városfal, az ősi bástyák
Hadihajók körül a láthatáron. tövében Cristoioro háza áll,
Ha börtön lesz maga a tenger is, vítorlások t:Ionulnak fenn az égen,
ki indulhat kalandra s milyen áron? Santa Maria, középkori nyár.

A romfalakon bo'rostyán virít.
Nem indul innét többé soha senki
kalandos útra. Itt van az idő,

végre magunkat felfedezni.
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