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"KÉPZELETBEN MÁR HAJÓTÖRÖTT"

Kálnoky László: Egy mítosz születése, Téli napló 1982-83

Az ember tragédiája álomszíneinek sajátos szerkezeti szkémájaként tartjuk szá
mon azt az ismétlődő megoldást, hogy egy-egy eszme gyakorlati próbája, megva
lósítási kísérlete után újabb ígéretes gondolat tűnik föl Ádám szemhatárán,
amely a következő korszakban és színhelyen válik számára meghatározó életcél
lá, a praxis újabb ellentmondásokat föltáró terepévé. Ha többnyire szándékolat
lanul is, de meglepő hasonlóságot mutat ezzel az eljárással Kálnoky kötetkompo
zícióinak alakulása a hetvenes-nyolcvanas években. A Letépett álarcok utolsó
ciklusának egyik része il Farsang utóján nyitányaként tért vissza; a külön kötetbe
kívánkozó Egy magánzó emléki'tataiból (nemcsak az azonos círmí önéletrajzi el
beszélésfüzér, hanem több fejezetnyi szövegkörnyezete is) az Összegyűjtött ver
sek végén, szinte függelékszerűen jelent meg. Homálynoky Szaniszló alakja az
Egy hiéna utóéletében bukkan föl először, hogy "újabb történetei" búvópatak
szerű eltűnése után a Bálnák a partonban törjenek ismét a felszínre. Ez utóbbi
kötet oa Téli napló (December) ciklussal zárul, az eddigelé utolsóKálnoky-verses
könyv, az Egy initosz születése viszont a "téli naplót" teljesíti be, az újraközölt
decemberi fejezetet a januárival és a februárival egészíti ki, mélyértelmű új
kompozícióba ágyazva az előzőleg már közzétett mutatványt. A kötetek és ciklu
sok ízületes csatlakozása a folyamatosság és a mindig újat kezdeményezés szét
választhatatlan egységét fejezi ki, de az idővel való küzdelem szorongó elszánt
ságára is utal, a mű közreadásának, a hatás fölmérésének érthetően és jogosan
türelmetlen vágyára;

A tél az évszakok között a halál, az élettelenség szimbóluma. Kálnoky megta
gadja a "kötelező ószikéket", s a tél egyszerre konkrét és átvitt jelentését, csil- .
lagászati és emberi vonatkozásait a rút, az undor esztétikaját vállaló szókimon
dással fogalmazza meg: "Télen a föld közelebb van a naphoz, / de kedvezőtle

nebb / szögben érik a sugarak. / Mint hogyha két arc közeledne / egymáshoz, de
az egyik hidegen / fordulna el, odvas fogak / bűzétől undorodva." (Földforgás) A
fő- és az alcím jelentése, asszociációs sugallata látszólag ellentétben áll egymás
saL A születés az élet kezdete, a jövő ígérete, Egy mítosz születése pedig lehetne
akár a halhatatlanulás, az éltető eszmévé finomulás szinonimája; mi köze tehát a
télhez? Kálnoky azonban szembefordul ai optimista közhelyekkel, ,-;a csetlő

botló versfaragó" eltűnését, testetlenné válását nem kapcsolja össze a termé
keny utókor illúziójával. A kötetcímadó versben a "Ki tudja, hogy lett" kezdetű

kérdésekre és a választ megkísérlő variált fantáziaképekre keserű csattanó kö
vetkezik: "Mindegy! Jó, hogy már senkit sem zavar." A mítosz tehát kívánesi ta
lálgatássá olvad, a csoda három napig tart, H. Sz. hiánya (rnert a vers a monog
ramjával szerepeltetett Homálynoky Szaniszlóról szól) inkább megnyugtatja,
mint fölrázza a túlélőket.
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A zord klíma és a reményen túli lélekállapot összeillik; a lírai alanya bizo
nyos vég tudatában beszél arról, "ami hátravan". Följegyzéseinek már külső for
mája naplószerű: minden vers a fölsorolt hónapok egy-egy napjához kapcsoló
dik, a dátumok zárójelben következnek a címek után. Két 31 meg egy 28 napos,
hónapról lévén szó, a kötetet összesen kilencven vers alkotja, mintha a véletlen
is kezére játszanék Kálnokynak, hogy számmisztikai vonzalmának hódolhasson.
Ha a naplótól eseménytörténetet, külső élmények rögzítését várjuk, a könyv
nem felel meg a műfaji követelménynek. Néhány kivételtől eltekintve (amilyen'
pl. az idős korában sikeressé vált író túlhajszoltságát panaszló Elhalasztott őszi

kék, vagy a Hála, a Fénykép típusához tartozó önéletrajzi személyességű dara
bok), Kálnoky inkább közérzete változatait akarja megragadni, befelé figyel, lé
lekállapotának hullámzása érdekli, s nem az "alkalmak", amelyek ezt a hullám
zást előidézik. E tekintetben .;;j kötet alighanem közelebb áll Petőfi Felhők-ciklu

sához, mint Babits vagy Illyés konkrét megfigyeléseket, eseményeket is földolgo
zó versesnaplóihoz, Vas István, Fodor András és mások költői útirajzaihoz. Kű
lönbözik Tandori Dezső dátumokkal és betűjelekkel megjelölt szonettjeinék so
rozatától is, aki ugyan szintén nem mondja el a nap "történetét", de a belső élet
alakulását reflektálatlanul, közvetve érzékelteti, az éppen akkor keletkezett vere
sek együttesével dokumentálja.

Az Egy mítosz születésében Kálnoky a tudósítás hősies pontosságával számol
be embertársainak egy végzetes útról, amelyet mindenkinek meg kell tennie egy
szer. "Képzeletben már hajótöröttként" (ez a hasonlat vagy metafora vezérmotí
vumszerűen vonul végig a köteten) palackpostára bízza megfigyeléseit, megélt'
tapasztalatait. Ebben a makacs kitartásban és dacban humanista erkölcs és rrní
vészi becsületesség találkozik; alapelve az ellentmondás az antihumánus erők

nek, az Önállóság: "Birtokom egyetlen / pillanat, de arra hasznáihatom / ezt a
kevés időt, / ami nincs kedvedre, / ormótlan Bálvány, emberéletek fölötti, undo
rító Hatalom!" Néven nevezi a halált, a tabunak kijáró tiszteletteljes körülírás
nélkül beszél az elkerülhetetlenről. "A te időd már megszámláltatott": "az élőt, a
szervest / hamar romló anyagból gyúrtak"; "miért hizlalnak minket, / vagy kiket
hízlalnak velünk?" - se szeri, se száma a kibúvót nem ismerő tudomásulvétel
efféle sommás megfogalmazásainak. Néha szinte óhajtja, sürgeti a megsemmisü
lést: "add, hogy én se legyek!" - fohászkodik a nem-létező istenhez, "Várom a
hangot, mely előbb-utóbb / szólítani fog engem is." Új változatban találkozunk a
Lázas csillagon kötet verseiben végiggondolt, s később is nem egyszer -kísértó
dilemmával, vajon nem lenne-e jobb bornirt tompaságban .végigjárni az utolsó
stációkat, mint éber szellemmel, a fájdalmat tudatosító koncentrált figyelemmel.
Az Öregség kétféle változatát ismeri: "Irigylern az együgyú vént, / míg éli máso
dik gyermekkorát. ! Annál iszonyúbb tiszta ésszel, / fogékonyan az újra, / nap
ról napra pontosan mérni fel / hanyatlásunkat". Mégsem kétséges számára, hogy
a nehezebbik út az övé, a hanyatlás pontos fölmérésére-van predesztinálva,
A szörnyeteggé, rovarrá válás kafkai reminiszcenciáival fokozza az abszurdí
tásig a vénség tragikumát Az átváltozásban; a groteszk csattanó ,a kiszenvedett
monstrum és az idilli környezetben falatozó kiránduló család ellentétével enyé
szet és tenyészet, pusztulás és falánkság örök váltakozását törnöríti hatásos
képletbe.'
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Sötét világlátásának, pesszimista létérzékelésének több más, régebbről ismert
motívumát is fölvonultatja a kötet. Közűlük az egyik legfontosabb a jóvátehetet
len mulasztás miatti önvád. A halottakat már nemIehet kiengesztelni, a bűn

bánat, a bocsánatkérés, a Vezeklés gesztusával "többnyire elkésünk": "Olyankor
szánjuk rá magunkat, / mikor már semmi foganatja", "márványszobrok szemé
ből" akarunk könnyeket sajtölni. A régi kísértetek köztünk járnak, vádoló tekin
tetük ránk szegeződik, s követnünk kell őket, mint a Shakeskpeare-drámák vagy
a tragikus balladák lelkiismeretüktőlüldözött egzaltált hőseinek (Mit ér?). Ön"
magát középpontnak tekintő elbizakodottságában az ember az állat- és növény
világgal szemben is vétkezik, de a Kígyóvedlés szerint bűne a talio-törvény követ
kezetességével sújt rá .büntetésként vissza: mivel "Mindent magunkhoz haso
nítunk" e földön, a föld "végül minket nyel el z s magához hasonít". Ki-ki szá
madással tartozik kihasználatlan lehetóségeiért, eltékozolt kincseiért. Kálnoky
lírai hősében újra meg újra föltámad a kétely, nem élt-e vissza végzetesen költői

tehetségével,más szóval: "Megírhatjuk-e, amit meg nem írtunk / kellő időben?"

(Ami örökre elveszett) Ugyanakkor az "elpazarolt életek" fájdalmát is átérzi, azt
a már Arany János által annyiszor megszenvedett kérdést, hogy Volt-e értelme?
lemondani a boldog ösztönélet "öntudatlan mennyországáról" amaradandóság
igézetéért, a kétséges jövőjű mú kedvéért. A belső bizonytalanság hangjait föl
erősíti az egyre sivárabbá, embertelenebbé váló külvilág akusztikája. A jóléti
társadalommal járó ellentmondásokra, extravaganciákra olvasmányain kívül
azok a személyes útiélmények nyithatták rá Kálnoky szemét, amelyekről először

Északon c. versében számolt be. A "megmérgezett, / örökre lakhatatlan / föld
golyó" negatív utópiája riasztja, leleplezi, milyen Zűrzavart kelt a természetben
az ember illetéktelen beavatkozása. Amikor nagy korszakokkal és nagy egyénisé
gekkel hasonlítja össze napjaink világát és hősét, bántóan élessé válik a kont
raszt, fájdalmassá a torzulás, az elidegenedés látványa.

Mindazonáltal az Egy mítosz siületéséről sem mondható el, hogy Kálnoky feke
tére festett volna feketével; az összhatásában vigasztalannak tetszé panorámát a
változtatni törekvő akarat, a fordulat esélyébe vetett bizalom színfoltjai tarkít
ják. "Remény nélkül nem lehet élni" - hangzik a szentencia A remény arcában.
Félszeg és felemás remény ez, semmiképpen sem jelenti a Rosszról való bizo
nyos tudás eltelejtését vagy elhallgatását. Csupán annyit, hogy az erkölcsi és a
vegetatív emlékezet szép pillanatok, magasra törő felbuzdulások, gyöngéd, szere
tő arcok és mozdulatok lenyomatát is őrzi, a képzelet az emberhez méltó élet és
halál modelljét is megalkothatja. A Meztelen lányok paradicsomi tája, pogány
erotikája, a Hála szemérmes intimitása, A Szabadsághoz intézett kis óda
Delacroix-i elragadtatása és pátosza egyaránt arra utal, hogy Kálnoky a lemondó
beletörődésre csábító élmények hatására sem veszítette el fogékonyságát némely
elemi értékek, nagyszeru "káprázatok" .iránt, amelyek között, mint A létezés rém
ségeit ellenpontozó Szférák zenéje óta tudjuk, a művészet varázsát is számon
tartja: "Érthetetlen, de mégis azt sugallja / a költészet vagy a zene, / hogy közük
van valami módon / az örökkévaló időhöz is." A szép halál reménye nem érzé
ketlen elbódulást vagy mámoros eutanáziát jelent számára, hanem fenséges ri
tust, szimbolikus jelentőségű liturgiát: "Összeesem, kitárva két karom, / egy
lángra gyúlt hegyormon" (Horoszkóp); "Ó, add, hogy ünnepélyes csend legyen, /
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s egy sárga, sorvadt kéz emeljen / kristálykelyhet az ég felé!" (Búcsúzás az est
ben) Ezekben a látomásokban a profán elem is megszentelődik, a halottat körül
keringő por aranykámzsás körmenetté alakul át, beleolvad aszertartásba, mint
Babits Acsengetty{ís fiú c. versében, amelyről Kálnoky finom elemzést írt. Más
kor, paradox logikával, a rosszban rejlő jó, a rendszertelenségben érvényesülő

szabály mozzanatát emeli ki argumentumként. Számunkra nincs magasabb égi
és földi igazságszolgáltatás, a gondviselést a Véletlen pótolja, de ehhez a foga
lomhoz hozzátartozik a többesélyűség, az olyan szeszély, amely "néha mégis
megteszi, ami kell". Betömött szájjal, füllel (s ez még frappánsabb példa) legalább
nem lehet hazudni és nem kell hazugságokat hallgatni. Kálnoky költői öntudata
is táplálja a szerepébe vetett bizalmat, amint erről irodalmi-művészeticélzatú vi
taversei, szatírái, pamfletjei tanúskodnak (Akiket illet, megértik; A méltatIan ta
nítvány stb.). Az életkedv és a remény tarta:lékait a kötetben nemcsak az efféle
motivikus elemek tüntetik ki, hanem a hangnem, a "modalitás" változatai is,
ahogy a humor, a groteszk, a pajzánság, az idill, a fenség minőségei át-áttörnek a
komor alaptónuson. Szellemesen különbözteti meg magát Kálnoky azoktól, akik
a pokolba mentek dudálást tanulni, de ott is rekedtek, mert "Vagy dudájuk
nincs, amit fújjanak, / vagy a szuflájuk fogyott el/idő előtt." (A talaj mérgei) .

Az alcímekben H. Sz.-nek tulajdonított versek, a hónapok szerinti tagcilást kö
vetve, három tömböt alkotnak és három műfajhoz kapcsolódnak. A decemberi
ciklusban H. Sz. "Jelenései"-ből olvashatunk tízet, a januáriban "Fohászai"-ból
ötöt, a februáriban "Álomlátásai"-ból négyet. A kesernyés humorú verses anek
doták hőse irónlkus jellé alakult át, neve kezdőbetűi utalnak, mint a lábnyom
vagy az ujjlenyomat, igazából már eltűnt személyére. Az elbeszélő karakterű

Homálynoky-versekben a hasonmás beiktatásának célját és módszerét a kritika
Krúdyéval, Kosztolányiéval vetette össze, most inkább Weöres Sándor Psychéjé
nek analógiája nyomul előtérbe. Az epikus hősnek megismert figura ezúttal köl
tőként szólal meg, lírai reflexi6i elkeverednek azokkal, amelyekben a szerző a
maga nevében beszél (előfordul, hogy éppen H. Sz-ról). Szerepének súlyát már
az sejteti, hogy két, kötetcimmé vált vers kőzül (Bálnák a parton, Egy mitosz szü
letése) a fikció szerint az elsőt ő írta, a második róla szól. Kálnoky több nyilatko
zatban elmondta, legalább olyan komolyan, mint tréfásan, hogy a kényes témá
kat, a "rázósabbakat" varrja alteregója nyakába, "azért, hogy ha valakinek a fejé
re ütnek értük, a Szaniszló fejére üssenek". Más értelemben, de nem kevésbé
kényes föladat hárul H. Sz.-re az új kötetben is: a költő vele játszatja el az el
tűnés, a földi világból kiszakadás drámai "szerepét", mint modellen tanulmá
nyozza rajta valamennyiünk jövőjét és posztumusz sorsát. A halál kifejezéssel
azért bánunk tartózkodóan, mert Kálnoky nem zárja ki mindenestül a "lélek"
(szellem, árnyék) más formában való továbbélésének lehetőségét: "Talán meg
halt, talán egy számunkra ismeretlen világegyetembe költözött át" - mondja idé
zett nyilatkozatában, s versben is irónikusan kétértelműnek hagyja meg a kér
dést.

De hogy H. Sz. evilági élettörténete befejeződött, azt néhány félreérthetetlen
utaláson kívül a neki írott szólam fokozatos elhalkulása, "verseinek" cikluson
kénti fogyatkozása s főleg tartalmi-hangulati átalakulása bizonyítja. A "jelené
sek" a groteszk képzelődés termékei, szemléletüket tömören és találóan jellemzi
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A vágóhíd egyik sora: "Minden ott áll, ahová nem való"; más szóval a kifordított,
a tótágast álló világ képeit festik, non-sense logikájuk a világ abszurditását tük
rözi. A bálnák a parton fuldokolnak, az ember fejjel lefelé járkál az égbolton,
Mint a bogár, a lepkegyűjtő anyaszült meztelenül rohan egy ritka példány után.
A biblikus, főleg az Apokalipszisból átvett fordulatokat, motívumokat Kálnoky
nemegyszer profán szellemben, esetleg a groteszk obszcenitás határának közelé
bemerészkedve interpretálja. Eljárásának lényege, hogy a bibliai elemeket meg
fosztja allegorikus vagy anagogikus értelmüktól. pőre, köznapi jelentésüket "for
dítja le" az érzéki képek nyelvére. A Bsbyloni Paráznában pl. nem a pusztulásra
ítélt bűnös város jelképét látja, mint forrása, hanem valóságos cédát s egyben
valami gigantikus bujaság, kozmikus erotika mitikus őstípusát. A "fohászokban"
visszaszorul a meghökkentés, a kontraszt, az esztétikai tarkaság törekvése; H.
Sz. hitetlen imát mormol, engesztelő, kérdő, konstatáló szavakat intéz halott
vagy élő szeretteihez. A megszólítás akkor is a személyes meghittség hangulatát
sugallja, ha a beszélő adós marad a vigasz ígéretével (Te már tudod, Elmaradt
találkozás). A rilkei maxima feltételes módú parafrázisa ("megváltoztatnánk
életünket") a szebb eszményeitől búcsúzni kényszerülő ember mélabús sóvár
gását érzékelteti. Végül a négy "álomlátás" közül az első kettőben a decemberi
ciklus groteszk felhangjai rezegnek tovább az álom és a való, az ideál és a reál
otromba szétválásának motívumában, a folytatás pedig a menthetetlenség, a
megválthatatlanság tudatában a végzet vállalásától szól, a külső sötétségre kár
hoztatott ember utolsó póztalan hőstettéről: "Fél rettenetesen. / Mégis lenyomja
a kilincset, / mint aki fegyvertelenül/lép be a tigris ketrecébe." (Rég elhagyott

. szobák) A keserű illúziótlanságnak is vannak fokozatai; H. Sz. és vele a költő

mintegy lefelé lépked a hónapok, napok csigalépcsőjén. A mesteri ciklusszer
kezet a homályból az áthatolhatatlan sötétségbe botorkáló lélek útját követi az
Önállóság maradék lehetőségeinek kutatásától a Félszeg tragédiákat beismerő

bánat fokozatán át a Csüggedés melankóliájáig.
A kötet versei többnyire az álom, afélálom, az elmosódott emlék, a látomásos

képzelődés lélekállapotában fogantak. Tárgyi világukon nem a nappali tudat
fénye ömlik el, hanem a fél-öntudat derengése, a bennük foglalt állítások szub
jektivitását és bizonytalanságát rövid grammatikai áttekintés is bizonyíthatja.
Gyakran már az igei állítmányok 'jelzik a mondat tartalmának személyes érzéke
léshez, észleléshez, fiziológiai vagy szellemi tapasztaláshoz kötöttségét (látom,
emlékszem, nem feledtem el.rnem tudjuk, hallani vélte stb.); kételyt sugall a kér
dőmondatok és az eldönthetetlen vagylagosságok sokasága ("Volt-e értelme?";
"Láttam vagy álmodtam talán?"; "egy elfelejtett álom / vagy egy korábbi élet föl-
fölvillanó emléke"). .

Álomszerűségre vallanak il homályos, valószínűtlen helyszínek s a szó ontoló
giai értelmében kétes egzisztenciájú alakok, akik ezt a világot benépesítik. Az
óceán vagy a sivatag egyhangúsága vonzza Kálnoky képzeletét, de nem a fenség
mozzanata ragadja meg, hanem az embert elnyelő kietlen végtelenségé, a víz
alatti szürke egybemosódásé. Hol "lakatlan homoksivatagban, / szinte holdbeli
tájon" jár, hol "átláthatatlan ingoványban", hol pedig magányos sziklazátonyon
tűz rá vagy alteregójára "a trópikus orgyilkos nap korongja". A napsütés elvisel
hetetlen izzása a teljes elsötétüléssel, a vak tapogatózás és hallgatózás kénysze-

708



rével váltakozik. Emberi léptékű tájai is a terméketlenség vagy a végpusztulás
képzetét keltik: a vetkező sziklák meddő asszonyokká változnak át, a város lán
gokban áll, a kihalt erődöt patkányok lepik el; az ember "fölöslegesen forgó szín
padon" kering vagy márványszobrok, koporsók közt tántorog. Minden változat a
végítélet felé mutat, az apokaliptikus jóslat szükségszerűbekövetkezését előlege

zi: "Egyszer majd mind, mind elveszünk I tűzözönben vagy vízözönben, I meg
égünk, megfagyunk, megfulladunk." (Egyszer majd) Az eszkatologikus háttér
előtt a haláltáncokra emlékeztető menetben vonulnak el azok a lények{arcok,
testek), akik egykor fontosak voltak, legalábbis jelentettek valamit a lírai én
számára. Hajótöröttek. vízbefultak, hasztalanul megkövetett halottak, régi kísér
tetek, Fantomok, "sosem látott alakzatok". Az élőket érthetetlen helyzetbe került
különcökként ábrázolja Kálnoky (a meztelen lepkevadász, a felhőkarcoló csú
csán piruettező táncosnő), vagy az elhidegült, közömbössé vált idegent, az "élő

Bálványt" fedezi föl bennük.
A lélek félhomályos zónájáról szerzett értesüléseit Kálnoky - s ez egyik leg

régebbi, legjellegzetesebb tulajdonsága költészetének - szigorú logikával, a tér
képkészítők precizitásával, amoralisták elkötelezettségével adja tovább az olva
sónak. Tárgya a káosz és a szorongás, legfőbb eszközei a világosság, a szabatos
ság, a tömörség. Ha nem is vesz búcsút a trópusoktól, a kötet szövege jóval sze
gényebb szóképekben, mint a Magánzó- vagy a Homálynoky-ciklusok előtti kor
szakaiban volt; nyelve puritánabb, racionalisztikusabb lett, inkább értelmezni
akar, mint sejtetve érzékeltetni. Vannak persze emlékezetes, szép metaforái,
erőteljes hasonlatai, az egészet a kinagyított részlettel helyettesítő metonimiái.
A "szívdobogás a fatörzsben", a "vérző csillagok", a "tűzijáték-szerelem", az "arc
kirakatában" kialvó lámpák képei expresszívek, emlékezetesek, a mulasztások '
utólagos bepótolására irányuló erőfeszítés meddőségét ilyen újszerű, groteszk,
szemléletes hasonlattal érzékelteti: "Mintha egy kopasz I férfi keresné, gyűjtő

getné I erdőn, mezőn, szobában I régen kihullt hajszálait." (Ami örökre elve
szett) Egyszer-egyszer az alapmetafora részletezésére, analitikus kibontására is
vállalkozik, átmenetileg visszatérve első kötete Baudelaire-i képgazdagságához,
látomásos allegorizmusához (Zenekar, Félszeg tragédiák). Többnyire toposzokból
alkotja meg képeit, "gyertyalángnál megpörkölődöttlepkékről" beszél, a teatrum
mundi képzetét újítja meg; a felelősséget "belülről nyomasztó súlyhoz" hasonlít
ja, amelyet beletörődve hurcolunk "az évek kaptatóján" (A súly). A kép gyakran
didaktikus célzatot szolgál, és parabolává, példázattá alakul át, mondjuk, a szél
kakas és a villámhárító élettapasztalatot tömörítő ezópuszi történetévé. A példá
zat az alapeszme sarkítására, aforisztikus kidolgozására biztat, aminek a kötet
ben a Vadászat az egyik legeredetibb példája: "Bokrok között elesörtet a szarvas.
I Egy ismeretlen kéz röpít I a vadász szívébe ezüstgolyót. I Néha mégis győz az
igazság: I nem a nemes vad hullik el, I hanem a nemtelen gazember!"

Máskor a képalkotásnak még erről a nyilvánvalóan a gondolatiság szolgálatá
ba állított változatáról is lemond. Beéri a megállapítással, nem illusztrálja, ha
nem csak kimondja a törvényeket, a tényeket, természettudományosan száraz
hangot használ: "A szervetlen megőrzi arcát, I legföljebb megkoptatják egy ki
csit I az évmilliók." (Agnoszkálás) "Belénk ültette valaki vagy valami I a rmívé
szetek magasabbrendűségébe I vetett hitet." (Káprázato k) Ez az összefoglaló-
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kinyilatkoztató modor jó termőtalaja az aforizmának, általában azoknak az alak
zatoknak, amelyek közérdekű gondolatok vagy tanácsok sűrített, megjegyezhető,

szellemes formában való kifejezésére alkalmasak: "A káposzta is elfogy, a kecs
ke is éhen marad." "Emelkedjetek magasra a saját / szárnyatokon": "a gazdag
nak még több adatik, / a szegénytől a kevés is elvétetik" stb. A lekerekített, kü
lön is megálló, szállóigeként alkalmazható mondatok gyakran csattanóként a
vers végére kerülnek, ilyenkor a váratlanság, a paradoxia különösen megnöveli
hatásukat. A többnyire igen rövid, gondolati fogantatású versek (vannak köztük
3-5 soros epigrammák, de a hosszabbak is csak ritkán nyúlnak tízegynéhány
sornál tovább) több más efféle invenciózus megoldással is "kárpótolnak" a me
taforákkal való takarékoskodásért. A cím ironikus ellentétben állhat a vers szö
vegével: a Szövetségben sírig tartó kölcsönös gyűlölködésről,egymás mérgezésé
ről olvasunk, a Megváltás az-ellenkezőjéről szól annak, amit címe alapján vár
nánk. Ötletes szójátékok teszik szórakoztatóvá s egyben, a lapidaritás igényének
megfelelően, jól bevéshetővé, elraktározhatóvá a kötet jónéhány darabját. Az
Asatásokban nyolcszor fordul elő az 'ás' hangcsoport, többízben, már a címben
is, szójátékszerű konfigurációban. Másutt a 'lencse' szó kétféle jelentésének
szembeállítása (az optikai lencse, ill. a főzelék) ad alkalmat a költőnek mulatsá
gosfordulatok beiktatására.

Az utóbbi példában Ézsau és Jákob egy tál lencsével kapcsolatos ószövetségi
esetére történik utalás, sokadszor figyelmeztetve a komoly vagy parodisztikus
idézet, alluzió, rájátszás mellőzhetetlenszerepére a kötet poétikai hatástényezői
között. Aranytól Jékelyíg ("Egy dérütött pasas"), Joyce-tól Kafkáig, a népkölté
szettől Shakespeare-ig sorolhatnánk a tudatos áthallásokat, melyek közűl - eddig
is kitűnt - fontosságban, a stílust, a frazeológíát is átszinező hatás erejének dol
gában a bibliai ihletés jóval megelőzi a többit. A Jézust utánzók méltatlanságára,
a Jelenések átértelmezésére, a példabeszéd és a szentencia szerepére láttunk
már példákat. A pusztulás képei (a sáskajárás, a tűz- vagy vízözön) ugyaninnen
származnak, a prófétikus fenyegetőzés szólamai ugyancsak ("akkor majd lészen
/ sírás, jajgatás és fogaknak csikorgatása"; "Jaj annak, akit ..."). A sziklából
vizet fakasztó próféta képe Mózesre utal, a vadállat ketrecébe fegyvertelenül be
lépő emberé még távolabbról Dánielre. Mindezen túl a szöveg stilizáltságát,
legalábbis egyik rétegéét, a Kálnokynál mindig csak meghatározott művészi cél
zattal alkalmazott régiesítés tendenciája jellemzi. Nem ritkán él a mai köznyelv-
ből kikopott szenvedő igealakkal (megszámláltatott, adatik, elvétetik), az inver- .
zióval ("Emlékszem ízére a vérnek"), egy-egy szó archaikus stílushatású alakvál- .
tozatával (avagy, lészen). S nem utolsósorban a biblikus hangvétel is magyarázza
a gondolatalakzatok, kivált a parallelizmusok sokaságát, változatosságát, stiliszti
kai affektivítását a szövegben.

A puritánság, a díszítetlenség stílustörekvése jól megfér a versmondattani
leleményességgel, a költészet szintaxisban rejlő lehetőségeinekkihasználásával.
Az azonos típusú mondatok egyhangú morajlása, a monotónia váratlan megsza
kítása, az intonáció és a nyelvtani modalitás (kijelentés, kérdés, felszólítás) vál
togatása mind külön stílusértéket hordoz az Egy mítosz születése verseiben. Kál
noky ebben a szférában is előszeretettel fordul egyszerűnek, kézenfekvőneklát
szó megoldásokhoz. Vannak rá példák, hogy csupa rövid kijelentőmondatot ír le
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egymás után, de a grammatikailag is érzékeltetett blazírtság csak álarc, vagy in
kább a kudarcokhoz hozzászoktatott ember önvédelme az előre számításba vett
csőd bekövetkezésekor (Csillagpucoválás). A homogeneitás hasonló elve alapján
épül föl, de történetesen feleletet nem váró, "költői" kérdések mondattégláiból,
a másutt is említett Mit ér? c. vers. A Tehetetlenségben minden sor külön mon
dat, a páratlanok kérdő, a párosak kijelentő módban állnak. "Ord.ítsak-e? / Szé
gyelleném. / Káromkodjak? / Mit tegyek, ha nem tudok! : Köpjem szembe ma
gam? / Csak a tükörben vanrá lehetőség. / Köpjek le másokat? / Még megtisz-

. teltetésnek veszik. / Miért, hogy mégis elvörösödöm?" Az első nyolc sor (négy
kérdés és négy felelet) szabályos belső dialógus, a válaszoló észérvekkel hárítja
el ~ lázadásnak, lesujtó véleménye kinyilvánításának azokat a módjait, malyeket
másik énje sugall. Az utolsó kérdés azonban mélyebbről szakad föl, mint az elő

zőek, s megválaszolatlanságában nem egyszerűen a szimmetrikus kompozíció
külső formai szándékának engedelmeskedik, hanem az önmagát sem kímélő

morális igényesség racionális érveket lebíró elementáris erejét érzékelteti.
Ezek aránylag egyszerű példák, s a· kötet egészét szem előtt tartva tipikusabb

náluk az olyan szerkezet, amelyik legalább kétféle mondatalakítási elv kombiná
cióján, feszültséget és kiegyenlítődést kifejező összhatásán alapul. Az aprózás, a
szaggatottság technikája jegyében kezdődő Elmaradt találkozás mondatai a vers
második felében deltaszerűen kitágulnak, az "Olyanok leszünk" kezdetű nyolc
és fél sor, bár valahol pont szakítja meg, igazából egyetlen fölívelő, majd leszálló
szólamívet alkot. Hasonlóképpen jellegzetesek azoka verstípusok, amelyekben a
bevezető kérdésekre véglegességet, változtathatatlanságot szuggeráló kijelenté
sek következnek (Talányos kérdés), vagy amelyek valamilyen tézist, átfogó érvé
nyű kijelentést bocsátanak előre, majd példákat sorolnak föl igazolására (A vágó
híd). Kálnoky racionalizmusa, érthetőségre törekvése magyarázhatja, hogy a
hiányos mondat nála ritka. A nominális stílusra idézhetnénk néhány hatásos
passzust("Gyertyál( a színes ablakok mögött, / az ágyban suttogások, / fogadko
zások"), de a kálnokyas "tollfogás" markáns példájaként említsük inkább a Csüg
gedést. "Mikor hazafelé hajtják a nyájat, / mikor az arcok már bealkonyodnak" 
időhatározói mellékmondatok.sorjáznak a versben, egyre csak esigázva kíváncsi
ságunkat az elhalasztott főmondatra, hogy a tetőpont, a elimax után negatív poén
következzék befejezésül: "mikor belátjuk, hogy magunk vagyunk / s magunk le
szünk örökre, / mikor satöbbi". Ezzel a "satöbbivel" a költő nyílván nemcsak
megleprii akarja az olvasót, hanem beavatni is a végzetváró otthonosság különös
állapotába: annyira ismeri, hogy már ki sem kell ejtenie, végig sem kell monda
nia a pusztulás szavait. Fölfoghatnánk e tízsorost úgy is, mint a Bálnák a parton
iker-versét, amelyben szintén .anikor" bevezetésű alárendelői mellékmondatok
halmozódnak, de végül a főmondat (a sírást, fogcsikorgást jósoló bibliai idézet)
is elhangzik; ehhez hasonló tematikai, poétikai és retorikai kapcsolódások
egyébként nagy számban fordulnak elő a kötetben, erősítik a "ciklusok összefüg
gését, a részek kohézióját. De a Csüggedés megértéséhez nincs szükség a másik
vers záró sorainak "ráértésére"; az ellipszis (kihagyás) műfogását Kálnoky már
A labirintusban alkalmazta, csak ott éppen a kárhozat terét írták körül az "ahol"
kezdetű, mondathosszúságú sorok.

711



Ritmika dolgában a kötet a Magánzó-ciklussal kezdődő korszak prózaiságából,
csaknem teljes kötetlenségébőlvisszahajlik az azt megelőző periódus félszabad
vers-típusához. A sorok hosszát a mondandó és a lélegzetvétel igényei együtt
határozzák meg, a rímek elmaradnak, valamely metrikai szkémához sem ragasz
kodik szigorúan a költő. A szövegek többségében mégis olyan alaplejtést, sza
bálytalanságok ellenére kihallliató ritmikai elvet veszünk észre, hogy a hosszabb
narratív költeményekkel ellentétben nem támad kétség versszerűségük, sőt vers
mivoltuk iránt. Ez a szkéma vagy keret igen gyakran a hagyományos jambus; a
Mitér?-ben pl. már-már iskolásan szabályos ötödfeles jambusokat találunk ("Mit
ér becsapni önmagunkatr "Ha újra s újra visszajönnek"), de a többi sor is
alkalmazkodik ahhoz a követelményhez, hogy legalább az utolsó teljes versláb

.Jambus legyen. Az ilyen tiszta eset azonban meglehetősenritka. Általában több-·
féle ritmusémlék idéződik föl a versekben, s feszültség van az időmértékes remi
niszcenciák ill. az ütem- vagy a mondathangsúlyok között is. Így van ez mindjárt
a kötetnyitó Ami hátravan c. versben: "A szívdobogás a fatörzsben, I a mellkas
ban szaporodó évgyűrűk szorítása I intő jel. Nem tartozol többé a láthatatlanok
I közé, akiket nem vesz észre s elmegy mellettük I a halál. I A te időd már meg
számláltatott." A változó szótagszámú rímtelen sorok nem alkotnak szilárd met
rikai rendszert, mégis jellegzetesen versszerű benyomást kelt a jambikus és
anapesztikus, ill. a spondaikus lábak gyakorisága, amely az élethez ragaszkodó,
fölfelé törni akaró erőfeszítésmeg a visszafogó, lassító tendenciák küzdelmének
ritmikai aláfestése. Olyan szólamegységekkel szemben, mint pl. "A szívdobogás
a fatörzsben" vagy "A láthatatlanok közé", mintegy a gyászzene elnyújtottságát,
rituális komorságát szuggerálják a szinte csupá hosszú szótagból álló szöveg
részek: (az) "évgyűrűk szorítása intő jel", "s elmegy mellettük a halál", "már
megszámláltatott", A mondathangsúlyok jócskán eltérnek a sorvégektől és a_
skandálható egységektől, de a vers szépen példázza az enjambement-technika
jelentést dúsító szerepét a "naplóban". Az új sorba áthajlított "intő jel", amely
egyben mondatvég is, különös nyomatékot nyer ettől az elhelyezéstől, fokozva a
figyelmeztető előrejelzés baljósságát.

Kálnoky nem kacérkodik a napjaink neoavangardjában ismét népszerűvé vált
vizuális-költői törekvésekkel, de alkalmilag fölhasználja eredményeiket mondan
dója erősítésére, a komplexebb hatás érdekében. Ilyenkor is a nyelvi kifejezés
szabatossága és szépsége marad számára a vezérelv, de a versképnek, a sorok
hosszúság szerinti elrendezésének emblematikájával is számol.

Új égitest szűletik.
Pályája feketébb afeketénél.
Láttára megállnak döbbenten a felhők,

az úszó jégtáblák a partra csapni nem tudó tavon.
Kíváncsian dugják ki fejüket
a vízbe fúltak, hogy azonmód
sietve alábukjanak.

A Születés geometriai alakzatát egy négyzet és a hozzá jobboldalt csatlakozó
egyenlőszárú háromszög kombinációjából keletkező ötszögként határozhatjuk
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meg. Előbb egyre hosszabbodnak, majd a középső, tükrös szimmetriatengelyt
alkotó 16 szótagos sor után egyre rövidebbé válnak a sorok. Ez a vizuális elren
dezés a kibontakozás és avisszazsugorodás képzetét kelti, idomulva a gondolati
ívhez, amely a születés mozzanatától indul, és az alábukásával fejeződikbe; az új
jelenség előbb döbbenetet és kíváncsiságot vált ki, aztán minden visszasüpped a
szorongással átitatott közönybe. A háromsoros Az álmodóban a rövid középső

sor a mérleg nyelveként funkcionál a két hosszabb szélső között, .grafikailag is
ábrázolva azt az egyensúlyt, kicserélhetóséget, amely az álombeli és az éber léte
zés viszonyát Kálnoky fölfogása szerint jellemzi, s amelyet a páratlan sorok szó
készletének egymást keresztező, chiasztiklls sorrendje is aláhúz:

Arról álmodott, amit már megélt
valaha. Ébredés után
azt élte meg, amiről álmodott.

Az Egy mítosz születése azokat a vonásokat erősíti Kálnoky portréján, amelyek
az idős költő folytonos megújulási képességét, kísérletező kedvét, mindig más di
menzióba vagy perspektívába helyezkedő szellemi elevenségét rajzolják ki. Alak
váltásai, metamorfózisai nemcsak az alapjában tragikus világfölfogásra hajló köl
tői karakter másfajta tulajdonságait: játékosságát, humorát; groteszkre való fogé
konyságát bizonyítják, nemcsak az életmű esztétikai spektrumát teszik mind gaz
dagabbá, sokszínűbbé. E művészi stratégia mélyebb indítékai közül kivált kettőt

érdemes kiemelni. Az egyik az individuális-sors vagy végzet elleni harc problé
makörét érinti. A költő - mint rninden embertársa - ki van szolgáltatva a bioló-

. giai és a szellemi-erkölcsi rontó hatalmaknak, de a hanyatlás föltartóztatására
megifjítja lelki erejét, fogékonyan figyel az újra, az élet döntő ismérvét, a terem
tő változást választja ars poeticája sarkkövéül. A hang- és formaváltásokkal egy
egy új életszférába hatol be, új aspektusból ismeri meg a világot, a költői megne
vezés mágikus erőforrásához folyamodik. A másik motívum az az ellenkezés,
amelyet a költészet szerepválságáról, funkcióvesztésérőlsokak által hangoztatott
tétel ébresztett benne. Nemhiába írta meg, pályatársai helyett is, A magyar költé
szethet c. hatalmas ódát; húséges tanítványként föltámasztani akarja a nagysze
rű hagyományt, az igazmondó, a sorskérdésekre tapintó, a nyelvet és a nemzetet
megőrző lírát. Olyan cél ez, amelyért érdemes meglepetésekkel előállni, maszko
kat cserélni, izgalmasan újszerűnekmutatkozni. Kálnoky tudja, nem a népszerű

séga költészet mércéje, de azt is, amiről sokan megfeledkeznek: az ezoterizmus,
a kevesekhez szólás sem garantálja remekművekszületését; az érték dolga vala
hol másutt dől el. Ha verses-regénnyé kerekedő elbeszélő ciklusaiban olyan po
puláris múvészetre törekedett, amely mégis mindenestül értékes irodalom, most
az életről és a halálról évtizedek alatt kialakult komor, figyelmeztetővíziój át fog
lalja össze a maga "kis testamentumában" úgy, hogy költői bölcseletét hirdetve
nem mond le az érthetőség, a szellemesség, a sokakhoz eljutó természetes be
széd előzőleg meghódított vívmányairól.
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