
Egy palást kihantolása 

NAGY LÁSZLÓ: KÍSÉRLET A BÁNAT ELLEN 

„Elásom — palástom" — írja a költő egy rímötletében, holott bizonnyal tudta: 
a palást eláshatatlan — kiveti a föld. Vagy éppen naponta exhumálják „az örök 
hiány köszörűjén" megfentek, netán a fenekedők. És így aligha rothad el, át sem 
lényegül. A költemény üzenete éget, „egy verssor kisarjad kurtán a tudat alól..." 
és „fölhozza a mélyből a szegénység sebeit, gyógyítani kezdi, ne fájjon, ami fáj...". 
Hiába „varrta be száját a fakír" (az idézetek az album egyik kéziratlapjáról valók), 
ez a költészet eleven, akár az igazi elődöké. Ha kézírásban látjuk (akárha facsimi-
lén), még inkább elevenül. Vajha láthatnánk végül mindegyik sorát! 

Csoóri Sándor visszafogott fájdalmú bevezetői a két album előtt akár kőbe is 
véshetők, és nemcsak rövidségük, inkább pilléres érvényük okán: valóban „egy nap-
számos lángész — egy konok kézműves Képes Krónikái" az albumlapok, ekként egy 
egyre közelibb „távlat" világra nyitott ablakai. És nemcsak az életmű, de maga 
a közlés is csupán a jéghegy látható nyolcada. És a jegyzetek és értesülések, a na-
pok és ihletett órák időrendjében bizonnyal tartalmaznak még nem kevés híradást 
ezek az 1968—1977 között teleírt „spirálos, zöld fedelű, kéziratos füzetek", leginkább 
azt, hogy „valami létezni akart", és csupán a tengerszint fölött volt látható, ami 
létezett: a „krónikás bánata" a teljesség híján is kerekedik. 

A füzetek száma csak gyanítható, ugyanígy lapszámuk is, nem a Kapcsos Köny-
vet láthatjuk itt, csupáncsak lapjait. 

És ha a nyomtatásban megjelentekkel hasonlítgatom össze a nagyítóval vagy 
anélkül olvasható, áthúzott vagy át sem húzott verssorokat, akár egy-egy később 
elhagyott ékezet is sokat változtathat, a variánsok gazdagságát jelzi a „nagyság tu-
datát önmagában fölnevelő költő" korábban nyomtatásban olvasott és itt ismét lát-
ható, valóban autentikus üzenetein. 

A Válasz egy illatos levélkére című „vidám üzenet" kéziratváltozatában a vers 
körüli rajzok és a „teremtés üresjáratai" („Csak a gazdag / csak a zsarnok / élt fel 
minden / földi jókat — El kell menni töltőtollnak / Jobban mondva tolltöltő-
nek / . . . s nem költőnek — Űj toll, rosszul ír / Kéne bele hamu-zsír / azaz lúgkő 
kellene / s szép bötűket ellene" stb.) számomra ú j dimenziókat teremtenek, nem 
csupán felvillantják a jéghegy víz alatt megbúvó nyolcadait. És bár Nagy László 
életműve, üzenet- és dallamvilága még korántsem csupán a filológusoké (általa ú j 
tüzű ifjúság emberül), de ha összehasonlítjuk olykor a kézzel írtakat a nyomtatásban 
megjelentekkel (és erre az album szinte sarkall és ösztönöz), sok meglepetésben 
lehet részünk, sokféle mással és újjal, akár a pokoljárás élményeinek szó-, ra jz- és 
hálózattérképeivel találkozhatunk. Scott kapitány jegyzetei: az út így lesz ismertté 
a világ előtt. 

„Hiányzik egy sor" — írja a költő egy 1977-es Zbigniew Herbert-vers fordítása 
közben, számunkra több, és nemcsak a fordításokból így, és nemcsak a fájdalommal 
átélt versembriókra, a meg sem írtakra áhítozunk. A Császármetszés kéziratlapja 
az album 196. lapján nemcsak a versszületés rendjébe és rejtelmeibe enged pillan-
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tani, de legalábbis kérdésessé teszi a tizenkét soros vers tizedik sorát: „jázmin-
orroknak bűzletet" — olvasom a nyomtatott változatokban, a lap át sem húzott 
kézirattükrében pedig a „jázmin-lelkeknek bűzletét," sor található. Elgondolkodom, 
és bár nem ismerem a végső megjelenések körülményeit, egy kissé kételkedem (a 
versmondat értelme így erőteljesen megváltozott), a döntés nem az én jogom. 

De őrzök egy, a költő kezétől javított változatú Versben bujdosó kötetet (bizony-
nyal sokan vagyunk ennyire gazdagok), és a lapok szélein jó néhány bejegyzés árul-
kodik. Örömmel láttam, hogy az 1975-ös és 1978-as gyűjteményekben már minden 
a helyére került, de az emlék és a kézírással láthatók nyomtatott változatainak 
különbözése tűnődésre késztet ezúttal is. Hasonlóképpen tette Szakolczay Lajossal, 
mint erről elemzésében olvashatunk (Magyar Nemzet, 1981. jan. 5.), példáit kár 
lenne újraidéznünk, de nyilván elgondolkodnak mindazok, akik az albumokat nem 
csupán gyönyörű emléknek és alkotásoknak tekintik (valóban azok), hanem „elját-
szadoznak" a változatokkal az olvasólámpák alatt, ellenőrzik olykor emlékezetüket. 

A szinte párhuzamban megjelent két album (elébb a grafikusabb és színesebb 
táblák a Szárny és Piramis lapjain, a versek játékos vagy éppen gyötrelmes szüle-
tését, a köznapok műhelyét megidézők utóbb) a bánat ellen született és kimunkált 
öngyógyítás emlékműve lett. Ezúttal Szécsi Margit a válogató és törvénytevő. Nem 
a születés rendjében következnek a lapok, inkább egyféle kompozíciós igény terem-
tett rendet az idézetek között, „mert valami különös erő eltekeri a fejeket más 
irányba, a kijárat felé...", a táblákat meg kell tisztítani. Az idézet Nagy Lászlótól 
való, ott olvasható az egyik kéziratoldalon, miként az eddigiek és következők. 
És méltó társ maga a törvénytevő, gyémántszórva őriz, megtartva emel. 

A két album gyönyörű, vigaszt aligha nyújt, csak a fényhiányt növeli („hatá-
lyon kívül ez is, az is..."). De bizonyítják egyben, hogy „a fénytől világlik agyunk", 
és azt is, hogy a sorssal hadakozó versek és a játékos ötletek között aligha van 
különbözés, egy tőről fakadók. A kötetekben életmű, itt az „irgalmatlan szerető", 
egy hatalmas „igazság-szomjúhozó" „szabad ötletei", mindkettő jobb kézzel született. 

Bebizonyosodik, hogy a palást egyazon anyagból szövetett és varratott, elásni 
aligha lehet. Bűn is lenne talán, bár az „irgalmatlan szeretők", a „nagy szomjú-
hozok" körül mindig tenyészik bűnözés. Az „üres sír jelentősége" itt is egyre neme-
sedik, krisztusi sorsot jelöl nemcsak az albumban olvasható jegyzetek néhány sora, 
de az életmű ugyanígy, hasonlók pedig nehezen feledhetők. Volt példa elég, magunk 
meg fölösen teremtünk ilyeneket: a felhőn nem kevés ütött ránktekintve tanyát. 
„Kezükben óra..." — süthetjük le szemünk. 

A megjelent könyvekben eddig csupán a véglegesnek vélt, nyomtatásban látha-
tókat-olvashatókat őrizhettük magunkban, itt a megszületetteket utóbb, a kihordás 
és vajúdás állomásait: szívszorítóak és lélekemelők embrióállapotukban is. A folya-
mat (keresztvitel?) stációi a lapokon szinte tapinthatók (Simonként kevés volt je-
lentkező), akár egy domborműves falusi kálvárián: minden a megőszült rítus sze-
rint. De itt eleven társunk ma is egyként a keresztvivő és képfaragó, a lapozgatással 
és nézegetéssel hitünk mélyül és kerekedik. Ebben akár az „érdemes volt" példáza-
tának teremtő és újjáformáló ereje, a megidézetté és a megidézőé egyaránt, idézet 
már maga is, macskakörmökkel oroszlánkarmok között. 

Csoóri Sándor „megrendülten és ámulva" ajánlja kezünkbe „egy napszámos 
lángész" önálló erejű, és alkotássá formált jegyzőfüzeteinek fényre emelt lapjait 
(„23 csöpp tinta fér bele a tollam tartályába..." — írja a nagy szerszámkedvelő, 
a többi tinta ott szárad bizton az asztalán), a lapok valóban tanúsítják, hogy „ön-
fegyelem és meglepetés, játék, tündérkedés és matematika együtt csavargott mindig 
(a jegyzetíró) idegeiben...". Előttem azt is, hogy akár a külvilág eseményei is 
mennyire átfolytak a hatodik emeleti ablakok résein, jó néhány rádióhír-töredék 
(és bennük nem kevés rideg, ijesztő és szánalmas tény, túltekert megfogalmazás) 
csorgott be nemcsak a jegyzőfüzetekbe, de később elkészült versekbe is. Az Inkarná-
ció ezüstben című „ajándék-sor" utolsó előtti darabja feltehetően nem véletlenül 
került a Hegyi Beszéd elé; verzál sorai aligha értelmezhetők a rádióhírek tudati 
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és áttételes, vagy éppen fajlagos jelenlétei nélkül. Jegyzik a költő és a világ eleven 
kapcsolatát, a kapcsolat gyötrelmes hangulatértékeit. 

Népdaltöredékek és versfordítások, akár Petőfi-sorok inkarnációi („Reszket a bo-
kor, mert madárka szállott rá"), „verscsírák" („Úristenem, fújj az égből / ágyékomra 
dérből fátyolt — Verseim vére nem feketül..." stb.) és prózai szövegek (a 178— 
179. lapokon olvashatókat, egy 1969-es riportrészietet sehol sem találom kötetekben, 
legalábbis a jelzett dátum szerint), címlapterv (186. 1.) és címváltozatok („Iszkázi 
búcsú — Feltárt idill" stb.), folyamként hömpölygő versfordítások jókedvvel szüle-
tett változatai, a Bartók-élmény születésének és felnőtté válásának évszakai látha-
tók és olvashatók ezeken a kiemelt lapokon, mellettük kedves, lírai bíborodásukban 
is teljes értékű versjátékok (akár Arany gazda „szösszenetei": „Ferenc Jóska masí-
rozott / Szájában egy fasírozott" —„napnézéstől hasonlít a napra..." stb.), a kolinda 
ritmus szerkezete és mások (az album szerkezete maga is alkotás). Közbül megjegy-
zendők („Ha Pista nem hív föl ma, akkor holnap bemegy és viszi az udmurto-
kat..."), egy örömmel feladott távirat szövege („Nagy Béláné Iszkáz Veszprém me-
gye — Szombaton ebéd után érkezünk ketten — Laci"), címek, nevek és telefon-
számok (akár a halhatatlanságba vivők) és rajzok és rajzok, közöttük firkák minden 
mennyiségben. 

Lovak és lovacskák, dárdás lovasok, angyalkák, szentek és glóriások, egyiptomi 
és püspöksüveggel szakállas és szakálltalan fejek, földi és égi szépségek, ezeknek 
legszebb testtájai, betlehemesek, macskák és kezek, szépkeblű lányok, sokféle mé-
retű férfiasság akár a közfalakon, páncélos és páncéltalan vitézek, gitárölők, lakó-
szobai tervek és enteriőr — közöttük bábok és céllövöldéi figurák, műszaki rajzok 
akár, esztergapad és az evvel megmunkálható, szárnyas és nyitható angyalok henge-
res testrészei. Mintha Kondor Béla (a „Samu") kézművesi álmai kísértenének (ma-
guk is bánat elleni kísérletek), faragásrajzok és esztergával kimunkálható lámpa-
testek rajzi előképei. Falovacskák Schéner Mihály és a gyermekkor világából („ez 
itt a szárnyak zenéje"), a költő maga is szeretett volna falovat esztergálni (ez maga 
is lelemény) és festeni, ismét láthatók itt a bodzabélfesték kísérletei. 

Ogy szerette a szerszámokat és úgy bánt a tollal, mint Kondor a maga eszközei-
vel („Nézzük, mit tud ez az új parkertinta. Sokkal jobb, mint ama híres pelikán — 
Most eltaláltam mind a tollat, mind a tintát" stb.), úgy szőtte a munkát és a mon-
datokat, mint másutt falképet szokás. „ . . . ahogy az Úr alkothatott valami szárnyas, 
fényes, páncélos, ízeit bogarat..." — ugyebár, még a pokolbugyrokban tett kény-
telen kalandozások idejében is. 

„Fenve csak az eleje lesz alul..." — írja jegyzetként egy szerszámrajzokkal 
teleszőtt lapon, értett hát ehhez is, élete ekként teljesedett. „Képeket elkezdtem... 
faragni való fáim vannak..." — idéztem korábban egy hozzám írt levelét, szomorú 
gazdagságom, hogy a számomra legkedvesebbekről, az albumban „in statu nascendi" 
állapotaikban látható képversekről hasonló élményű sorait idézhetem: „Képverset 
egyelőre nem írok, nem jut eszembe semmi érdekes..." — ír ja 1974. november 
14-én. 

De a jegyzőfüzet bizonnyal jobb tanúságtevő, még sok minden eszébe jutott 
ebben a lírai műformában és világban is. Szól erről már a borító látlelete, és még 
több jelzés a belső lapokon: sokféle kísérlet, sokféle teljes mű, nem kevés képvers-
embrió, közöttük tervek és sorozatok. 

A „Ma született meg a Beigli! — Ma támadt fel nektek a sonka!", a Vers egy 
pici guminadrágra szembetűnően képversnek kívánt megszületni, majd a vajúdás 
során „csupán" versszöveg maradt, az egyik végül a sonkaformát megőrizve Hús-
véttá kerekedett, zászlósán, mint az ilyforma kísérletek. Mutat ja az album a 
PásztoRdblók kihordásának és születésének minden fázisát. 

Forgatom az albumot, mint ő tehette a füzeteivel. És látom mellette Kondor 
kézzel és bicskával faragott, utólag Dózsa Szárnyasoltárává festett szekrénykéjét, 
hiszen az ő címe és telefonszáma is előfordul egy jegyzetlapon. A játékosan komoly 
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munka, a szerszámok, a szó és az alkotás egyforma hevű szerelmesei, egyébként 
a felhőkön ülők, a művük hatása egyként kerekedik. 

És tallózva tovább a jegyzetlapok között: a nyomtatott kötetekben hiába kere-
sem az itt a 95. lapon olvasható „A cigányok biligányok / vannak köztük huligá-
nyok / Szól a zene a bona / együttesen zenebona. / hova megyünk roma, ho-
va? / oda, hol nincs kaloda!..." — kezdetű verset (1970 — pedig nagyszerű), vagy a 
84—85. lapokon olvasható „Háromkirályok fakírral — Szabó János gépkocsivezető 
emlékének ... 1974. dec. 13." — kezdetű és végzetű prózai szöveget (logikai asszo-
ciációi elkápráztatnak és megrendítenek), és eltűnődöm, miért van az utóbbinál a 
jegyzékben mégis 1974/75-ös évszám, végül ezek az írások (és mások) nyomtatott 
változataikban vajon hol olvashatók? Korántsem filológiai vagy bibliográfiai munka 
ez, nem szándékozom tájékozottnak tűnni a valóban tájékozottak között. Csak éppen 
az efféle tűnődést az album lapjai indították el, tehát erre is serkent a lapozgatás, 
feltehetően másokat ugyanígy. 

Az album gazdag anyagának (és a teljes füzetsornak) elemző anamnézise, az 
értékelés és összehasonlítás feladata valóban a filológusoké. A jegyzetkincs nyilván 
elébük kerül. Magam még tanúként sem lehetnék megidézhető, hiszen elfogult 
vagyok. Nagy László harangja talán értem is megkondult egykoron, akárha Iszkáz-
ról szólna, nem csupán a Farkasrétről; és azóta kong. Az albumok inkább figyel-
meztetnek, nem ébresztenek. A Seb a Cédruson sok éve folyatja levét, kifogyhatat-
lanul. A „betűk gyászőrséget állnak", naponként tanulságtevők. 

Verseiben valóban hatalom van, ugyanígy jegyzetlapjain; „a csodát művelik", 
megmagyarázhatatlanul. 

„Csak ami lesz, az a virág!" — idézte egykor a törvényt a költő valahol. Maga 
cáfolja meg: általa a volt is virágba borul. Vetése egyre gazdagodik. Magunkban 
várjuk a szárba szökkenést. Másokban látjuk is talán. (Magvető.) 

BODRI FERENC 

Kálnoky László: Egy hiéna utóélete 
és más történetek 

A hivatott irodalombírálók meglehetősen tanácstalanul álltak Kálnoky László 
Egy magánzó emlékirataiból című versciklusának első darabjai előtt. Az olvasókö-
zönség, erről maga a költő nyilatkozott, annál nagyobb érdeklődéssel fogadta az 
ironikus verses történeteket. Valóban meglepőnek tetszett, hogy a kiábrándult böl-
cseleti elégiák és keserű drámai monológok költője egyszerre ironikus és groteszk 
önéletrajzi költeménybe kezdett, amely a komikus eposzok régi hagyománya sze-
rint parodizálta mintegy a verses önéletírás műfaját. Pedig az irónia és a groteszk 
korábban sem volt idegen Kálnokytól: már híres nagy versét, a Szanatóriumi elé-
giát is némi irónia szőtte át, midőn számba vette a szanatóriumi betegek hiú örö-
meit, Oszlopszent című versében pedig szinte önkínzó iróniával értelmezte saját 
költői helyzetét. Az irónia, mint szemlélet- és magatartás-alakító tényező, nyomot 
hagyott egész költészetén, nem lehet véletlen, hogy midőn tapasztalatainak verses 
epikai feldolgozására vállalkozott, az iróniában találta meg e verses epika moder-
nizálásának, illetve lirizálásának eszközét. 

Az irónia részben korszerűsíti, részben személyessé teszi a verses epika hagyo-
mányos műformáit: a poémát (Egy házasságkötés előzményei, Az egerésző anyós, 
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