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Egy költészet kiteljesedése
KÁLNOKY LÁSZLÓRÓL
Kálnoky László legújabb verseskönyve, Az üvegkalap, amint ezt a címlap is föltünteti,
1980-ban és 1981-ben írott költeményeket foglal magában. Abban a két évben keletkezett,
amikor a költő egész addigi életműve egy csapásra látható lett: 1980 elején az Összegyűjtött
versek (ennek utolsó részében, mintegy száz oldal terjedelemben, 1976—1978 keltezéssel, egy
akkor teljes új kötetre való vers olvasható, Egy magánzó följegyzéseiből címmel); 1981 tavaszán jelent meg az Egy hiéna utóélete és más történetek, új költeményekkel; majd ugyanez
esztendő végén A lehetséges változatok, vagyis a műfordítói életmű bőséges válogatása, mintegy harmincezer sornyi versátköltéssel, két vaskos kötetben. A legújabb kötet, Az üvegkalap
kinyomtatásának másfél-két esztendeje alatt ismét összegyűlt — a folyóiratokból, napi- és hetilapokból láthatólag — csaknem.egy könyvre való új verse, ha a szokásokhoz híven ezer sor
körüli verset tekintünk egy kötetnyinek. Előttünk áll Kálnoky László életművének terebélyes
fája, melynek növekedése korántsem befejezett, hiszen új és új ágakat hajt, s az évelő délszaki
növények termékenységével gyümölcsözik.
Az 1977 körüli korszakhatár a művek gyarapodásával egyre élesebben kirajzolódik. A
fenti, lexikonszerű leltár jelzi, hogy az utolsó hat év termése mennyiségileg szinte meghaladja
az azt megelőző harminchét esztendő egész költészetét. Igaz, a műfordítások területén más a
helyzet — a hetvenes évek eleje óta Kálnoky, azelőtt legszorgalmasabb és legmunkaigényesebb
versátültetőink egyike, csupán kivételesen vállal műfordítói megbízatást.
E mennyiségi szempontoknál sokkal fontosabb a minőségi változás. Számomra különösen érdekes tartalma van ennek a változásnak, hiszen a kismonográfia, melyet Kálnoky Lászlóról írtam a Kortársaink sorozatban, éppen 1977-ben látott napvilágot, s bár a korszakot, lezáró kötet, a Farsang utóján ezzel egy időben jelent meg, e könyv anyagát már kéziratból is ismerhettem, s fejezetet szentelhettem neki a pályaképben.
E kötettel bezárólag, úgy éreztem, az életmű lényegileg így summázható: „Ha egy jelentős művészegyéniségre tartós szenvedést ró a sors, akkor a művészet könyörtelen törvényei
szerint a legfőbb tennivaló: tedd a műalkotás tárgyává szenvedéseidet —, azért ezeket és nem
másokat, mert íme valami, amit belülről, teljes mélységben ismersz. És ekkor, művészként,
még szerencsésnek is mondhatod magad, mert a fájdalom intenzívebb, s rendszerint tartósabb
érzés, mint az öröm. (...) Egy a fontos: hogy a műalkotás műalkotás legyen, lét a léted nélkül
vagy helyett, teljesség életed csonkaságának kárpótlásaként, tökéletes, zárt világ a hézagos világ és a hegeli »rossz végtelen« kozmikus útvesztőjével szemben." Ez, még sommásabban, az
aszkétikus művésztípusról alkotott elképzelésem rávetítése Kálnokyra, pontosabban kiolvasása addigi munkásságából.
Persze, hogy régebben is voltak „korszakai", „korszakváltásai". Az első kötet, Az árnyak kertje (1939), egy érzékeny, egyelőre nem túlságosan eredeti, de kitűnő formaérzékű és
szatirikus vénájú fiatal — „vidéki" — költő világfájdalmas könyve volt. A második, a Lázas
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csillagon (1957), már a negyvenes évek elején született nagy verssel, a Szanatóriumi elégiával
kezdődően, a világfájdalmas érzésvilágot a világ fájdalmának lírai kifejezésére fordította, s ez
nem kevesebb, mint a XX. századi, objektívebb és áttételesebb költészet fölénye a meghaladott, múlt századias, romantikus-vallomásos énlírával szemben. A harmadik, a Lángok árnyékában (1970), a világ fájdalmának kissé egyoldalú kiéneklését a világ lírai megértésévé tágította ki, de a groteszk és szatirikus elemek fölerősödése mellett is, alapjában a (Vas István szavával „gyógyító") pesszimizmus jegyében. A Farsang utóján ezzel az alapközérzettel folytatta
a Lángok árnyékában eredményeit; oldani inkább formai tekintetben oldotta a műfordítói
gyakorlatban is rendkívüli tökéletességig fejlesztett formafegyelmet.
Ez a négy verseskönyv tehát (az időközben Letépett álarcok címmel 1972-ben megjelent
versválogatást is hozzájuk vehetjük) egy alapjában véve aszkétikus, a személyes életet, sorsot —
látszólag legalábbis — a műveibe „ölő" költőt mutat; ma sem érzem okát, hogy megváltoztassam ezt a véleményemet, noha tudtam és tudom, hogy eszményképei, tanítómesterei közt
nemcsak nagy sztoikusok és tragikusok, hanem nagy szatirikusok és parodisták is akadnak,
nem is kevesen, és ők a benne eleve meglevő szatirikus és parodista hajlamot segítettek életre
hívni, ha nem is túlságosan gyakran. (Például: a XIX. Henrik paródiája, a Kancsal világ ciklusa, és így tovább.)
Minden költő művein nyomot hagy valamiképpen életvitele, sorsa, hétköznapi élete,
mindennapos munkája. E bárki számára nyilvánvaló, közhelyszerű ténymegállapításra alapozva kérdem: hogyne hagyott volna nyomot Kálnoky költészetén mintegy három évtizedes,
roppant nagyarányú műfordítói tevékenysége? Különösen, ha válogatott versfordításainak bő
1400 oldalnyi két kötetéhez hozzá számítjuk a Faust II.-t, s még számos verses drámát és elbeszélő költeményt?
Itt az ideje, hogy nem törődve a költő „műfordítás-ellenes" verseivel és nyilatkozataival,
végre összevessük, ha csak egy-két szempontra szűkítve is, költői és műfordítói munkásságát.
(Nem a műfajt, e kis nyelvterületen küldetésszámba veendő, nemes munkát, hanem a robotszerűen űzött, saját költői levegőjét elszívó, erőit fölélő műfordítást kárhoztatja, vagyis „utálta meg". Ne feledjük el, hogy ő és jó néhány költőtársa a saját verseinek megírása és publikálása helyett kényszerült 1948 után sokáig a műfordítói létre, kenyérre, művészsorsra. Ezt másképpen kell méltányolnunk, mint az első Nyugat-nemzedék önkéntes világirodalmi „kalandozásait" a tájékozódás és nemzetművelés céljából; másként, ha az eredmény, a közösség számára, ugyanaz is.)
Azt már megkíséreltem néhány régebbi dolgozatomban, hogy feltárjam Kálnoky eredendő hajlamát a csúfondáros, gunyoros versek írására. Az árnyak kertjének számos darabja erre
vall, s a második kötet, a Lázas csillagon korai darabjai között is találunk ilyeneket.
Egyik nyilatkozatában a költő (Kortárs, 1982/9. sz.) hibáztatja azokat a kritikusait, akik
a korai verseinek ugyanolyan vagy hasonló figyelmet szentelnek, mint az érett korszakából valóknak. Most mégis fölemlegetem az első szatirikus darabjait, mert éppen azt kívánom bizonyítani, hogyan is történt, amit A műfordító halála című versében így panaszolt el az ötvenes
évek közepe táján: „ (...) buzgón töltögette / saját vérét idegen szellemekbe, / s ha rendelésre
új munkába kezdett, / lefarigcsált szívéből egy gerezdet".
Ezt azért tartom érdemesnek kimutatni, mert műfordítói munkásságának a kibontakozása előtti verseiről van szó. Azokról, melyekben humora, szatirikus vénája valóban hamisítatlan eredetiséggel — s nem a fordítások hatására — mutatkozik meg, akkor is, ha itt-ott fölismerszik a vidéki elszigeteltségében is biztos ízléssel tájékozódó, a neki való mestereket rendre
megtaláló fiatal költő Heine- vagy Baudelaire-olvasmányainak hatása. Versei és műfordításai
között, ha „áthallásokat" vagy áthatásokat észlelünk, akkor ezek sokkal inkább kölcsönös,
mintsem egyoldalú hatások. Félreértés ne legyen: az aligha fordult elő, hogy ő is éppúgy hatott volna idegen költőtársaira, mint amazok őreá — noha ez a jövőben még megtörténhet.
Olyan idegen költőkre is gondolok, akik régen meghaltak már. Mert a versfordító nem egysze71

rűen „tolmácsol", hanem — ahogy Kálnoky mondja — a saját költői vénájából ad vérátömlesztést az idegen nyelvű műnek, hogy az megelevenedjék.
A példák hosszadalmas felsorolása helyett álljon itt csupán egy-egy ars poetica jellegű
megnyilatkozás.
Kálnoky 1970-es kötetébe (Lángok árnyékában) olvasható ez a sokatmondó vers: „Oly
vigyázva illeszd szóhoz a szót," / mint akit csak saját / távolléte bátorithat beszédre, / s oly
aprólékos-pontosan, / ahogyan a halál fiatal arcok / évtizedek múlva megjelenő / ráncainak
tervrajzán dolgozik." Ez a költemény első része; a második így hangzik: „Úgy nézd a jelenségeket, / mint ahogy a be nem kötött szemű fogoly / látja a fákat, bokrokat, / egy pillanattal a
sortűz előtt" (Munkamódszerül). S figyeljük meg műfordítását Dávid Gascoyne Apológia című verséről: „Még mielőtt / lerogynék, egy végső kísérletet / kell tennem, hogy kifejezhessem
azt, / mily képtelen vágy hajtott, egy, csak egy / verset írni, lelki szemeimet / tágra nyitva és
hajszálig híven / a pontos Igazsághoz, melyre nyomban / vadászok, ha nem verselek — Igen,
/ csak az a vers igaz, mit sosem ír le tollam (...)".
Bizonyító apparátus nélkül is belátható: a két vers olyan, mintha egy és ugyanazon költő
írta volna; olyan a gondolat, a hanglejtés, a végső megfogalmazásra törékvő szándék, a versírást élet-halál kérdésnek tekintő szenvedély. Pedig csak a saját versét író és a másik költő versét magyarra ültető műfordító személye ugyanaz.
Ilyen hasonlóságok abból is származhatnak, hogy vannak a lírának úgynevezett „örök"
témái, például az, hogy a költő a munkáját, annak sikeres vagy sikertelen időszakát sorskérdésnek tekinti; ez épp oly általános — a költők mindenkori helyzetéből fakadó — körülménynek vehető, mint az, hogy időről időre születnek szerelmes versek, vallomásosak és féltékenyek, számonkérők és lemondóak. Az egybeesést az is előidézheti, hogy a műfordító rokonlelket fedez föl az eredeti vers szerzőjében, s ez még a költői „munkamódszer" rokonságával is
párosulhat.
A műfordítók között vannak olyanok, akik saját képmásukat keresik az idegen szerzőkben, s vannak, akik inkább az idegen költők maszkját öltik magukra, s annál szivesebben, minél inkább eltérnek annak vonásai a sajátjaitól. Kálnoky László, ha megnézzük, hány száz
költőtől fordított verset, csakis a második típusba tartozhat, mert ennyi költőt senki sem találhatott volna a saját arculatára. Mégis gyakran érezzük azt a nehezen meghatározható hangulatot, pátoszt (vagy máskor iróniát), hanglejtést, dallamot, szófűzést vagy akármely költői
„fogást", ami műfordításait a sajátjaivá teszi. Ha „színész-műfordítónak" tekintjük, akkor
ez olyan, mint a tragikus és komikus szerepekre egyaránt alkalmas színművész játéka, aki bármely szerző bármely drámájában vagy komédiájában minden szerep eljátszására képes, de
hangja és arcvonásai fölismerhetően átütnek a maszkon, a sminken, a szerepen.
Ha Rilke-fordításait olvassuk, ha Verlaine-, Supervielle-, Cocteau-, Hans Magnus
Enzensberger-, Stephen Spender-, T. S. Eliot- vagy Montale-átültetéseit, az ódák, elégiák,
groteszkek és szatírák ugyanazon az orgánumon csendülnek föl, ha más-más hangfekvésben,
hanghordozásban is. És mindezek alapján kimondhatjuk, hogy régebbi — 1977 utáni költészetéhez képest egyhúrú — költészetével egyidejűleg egy teljes, rendkívül színgazdag lélek, intellektus és kedély nagyzenekarát szólaltatta meg, mint a világlíra magyarra ültetője. Kiderült,
hogy a világlírának ez a „nagyzenekara" az ő saját lehetősége is volt, mert azzá vált vagy annak bizonyult utólag, akkor is, ha mint Goethétől, Cocteau-tól vagy Montalétól olyan sok
verset lefordított, hogy mélyen beleélhette magát stílusukba. S ha a hetvenes években úgyszólván megszűnt fordítani, akkor a „meghalt a király, éljen a király" mintájára elmondhatjuk,
hogy „meghalt a műfordító, éljen a költő" — ezt ő annak idején a Műfordító halálában persze nem mondhatta ilyen jókedvűen. Nem csoda történt azzal a — csakugyan szokatlan — jelenséggel, hogy Kálnoky László, idős korában, jóval túl a hatvanon, valami egészen újat kezdett költészetében, s mondhatni, alkatilag változott meg, vált színesebbé, változatosabbá, miközben számos régi vívmányát, sajátosságát is meg tudta őrizni. Az erők átcsoportosítása történt meg: mindaz a képessége, amely A lehetséges változatok és még sok-sok műfordítás tető
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alá hozatalát lehetővé tette, hat esztendeje csak a saját költészete gyarapodásáért és annak javára üzemel.
Nemes Nagy Ágnes szellemes hasonlata így hangzott Kálnoky hatvanadik születésnapján,
tíz évvel ezelőtt: „A nagy költő-műfordítók műve sokszor olyan aszimmetrikus, mint egy kétkarú emelő. Rövidebb karján ott a nagy kiterjedésű fordítói oeuvre, hosszabb karján néhány
vékony verseskötet. Természetesen ez az utóbbi emeli magasba — a költő kezével — a lefordított világköltészetet."
Most már nem így van, noha a megállapítás a maga idején telitalálat volt. Mert bízvást
mondhatom, hogy ha Kálnoky remekelt például Jacques Prévert Menet című versével, mint
műfordító, akkor a Mi vagyok én? című vers Az üvegkalap kötetből nem egyéb, mint az a
mű, amelynek megírása helyett született (mintegy tizenhat évvel ezelőtt) a Prévert-fordítás. És
lehet, hogy a hasonlóság nem más, mint az a sajátos hangrezgés, melyről egy személyt, beszédét hallva, fölismerünk —, az én fülemnek határozottan ismerős az a hang, amelyet például
Hans Magnus Enzensberger Végrendelete olvasásakor vélek hallani, Kálnoky fordításában,
noha nem tudnám megnevezni azt a Kálnoky-verset, amelyre „hasonlít"; a lelkület, az önérzet
és az irónia természete, pontosabban ezeknek a szavak által megteremtett hangulata hasonlít
— e nehézkes fejtegetés végkövetkeztetéséül nem is mondhatok magvasabbat, mint ami a legbizonytalanabb, leg„gyanúsabb" és metafizikaibb: a költői „fluidum" árama hasonlít, s talán
ez az a „vér", amelyet ő a sajátjából „töltögetett" idegen költők verseibe műfordítóként.
Az a vers típus, amelyet 1977 után feltalált, nem emlékeztet semelyik, általa vagy más által
fordított idegen költő munkáira. Ez a költeménytípus (mely korántsem kizárólagos formája
Kálnoky új alkotó periódusának, hiszen szonettek, rövid és feszesen megformált szabadversek
s egyéb verstípusok is találhatók közöttük) erősen közelít az epikához is, a prózához is, miközben sem ez, sem az, csupán emlékeztet rájuk.
Föl is tették már sokan a kérdést: mitől versek ezek? És versek-é egyáltalán?
Megpróbálok válaszolni, de előrebocsátok néhány evidenciát, mellyel természetesen nem
adhatok megnyugtató, még kevésbé kimerítő feleletet: 1. Versek, mert költő, azaz lírikus írta
őket. 2. Versek, mert a költő verssorokba tördelte és vershelyzetbe hozta őket. 3. Versek, mert
minden epikus és prózai jellegük dacára számos vonásuk őrzi vagy tagadja a lírai költészet hagyománykincsét — a közismert filozófiai formulával élve: „megszüntetve megőrzi" azt.
Ennél azonban — ha nincs is okunk elbizakodottságra — valamivel meggyőzőbb érvet is
szolgáltathatok. (Noha az sem hasznavehetetlen, amire Karinthy Frigyes tanít: „És ha ez nem
művészet: hát nem az, De akkor nem is kell művészet — Mert az a fontos, hogy figyeljenek
Az emberek és jól érezzék magukat" — csupán a „művészet" helyébe „lírai költészet" értendő.)
A költészet társadalmi hivatása című tanulmányában írja T. S. Eliot: „ (...) a költészet
minden egyéb művészettől különbözik abban, hogy a költő fajtájának és nyelvének közössége
számára olyan értéket jelent, ami másoknak megközelíthetetlen. (...) a prózairodalomnak is
van olyan fontos jelentése, amely nyelvéhez kötődik és a fordításban elvész; de mindnyájan
érezzük, hogy jóval kevesebbet veszítünk, ha egy regényt olvasunk fordításban, mint ha egy
költeményt (...)". Lukács György is hasonlóan vélekedik, amikor fölidézi ifjúságából, hogy
az iskolapadban, óra alatt, rossz német fordításban ismerkedett meg Tolsztoj lángelméjével
— és az élmény majdnem hiánytalan volt, ámde ez lírai szövegekkel nem fordulhatott volna elő.
Próbáljuk ebből a szempontból megítélni Kálnoky verssorokba tördelt emlékiratait és álemlékiratait, továbbá a hasonló stílsuban írott, viszonylag terjedelmes költeményeit. Vegyük
példának a határozottan anekdotikusnak mondható Bizáncot. Ilyen részleteket olvashatunk
benne: „Ők tiszta forrásból akarták meríteni / szomjas várakozásuk italát." A mondatban
lappangó Cantata profana-idézet csak magyar fül számára (talán még egy-két szomszéd nép
fia számára) nyilvánvaló. Vagy nézzük a költemény befejezését: „Igaz, ha meggondolom, a
török had bevonulásához / akkora statisztériára lett volna szükség, amekkoráról / egy vidéki
színigazgató vagy rendező nem is álmodhatott. / / No de akkor is!" — Ez a játékosan dacos
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vagy komikusan méltatlankodó csattanó, a fordulat legigazibb árnyalatára nézve, azt hiszem,
tökéletesen nem fordítható más nyelvre (mint ahogy nekünk is kételkednünk kell a legszebb
magyar műfordítások teljes hangulati hűségében).
A majdnem végig szabályos blanc verse-ben írott Északon című költemény — Az üvegkalap verseinek egyik legszebbike — így végződik: „ (...) A megszokás hatalmas úr, / hatalmas
mágnes ez a föld, s a költő / pótolhatatlan kincse anyanyelve. / Talán jobb lett volna máshol
születni... / / De élni és meghalni — itt, csak itt!" És Kálnoky így forditja a nála egy évvel fiatalabb NSZK-beli költő, Hans Egon Holthusen Őszi reggel című versének záró szakaszát,
mely ötös és hatodfeles jambusi sorokból áll, keresztrímekkel: „Terhét veti az ég, száll egyre
följebb, / s lelked derültebb lesz és északibb. / Idegennek érzi szívünk a földet, / hol élni fáj,
de mégsem jó, csak itt." A hasonlóság az utolsó sorban szembetűnő, annak ellenére, hogy
Kálnoky a maga versében a haza nélkülözhetetlenségét mondja ki, a lélek mélyéből feltörő
szenvedéllyel, annak ellenére, hogy itthon minden rosszabb, gorombább és rútabb, mint a
külföldi utazásakor megtapasztalt skandináv országokban, ahol tisztaság, jólét és humanitárius
intézkedések uralkodnak. A német költő pedig egyáltalában a földi létezést igenli versében;
Kálnoky azonban a saját, majdan kimondandó versét „előlegezte" mintegy, a fordításában,
amikor saját érzelmeinek megfelelő szavait a német vers magyar változatára áldozta. S nem
hinném, hogy ez misztikusabb megfogalmazás, mintha azt mondanám: Kálnoky a hatalmas
műfordítói gyakorlatában alakította ki gazdag szókincsét, formai hajlékonyságát, könnyedségét és a megfogalmazás költőiségére, egyszersmind precíz szabatosságára való képességét.
Mindkettőt igaznak érzem.
Mondottam, hogy van azonosság Prévert Menet és Kálnoky Mi vagyok én ? című verse
közt — így nevezném meg: a sorról sorra végigvitt komikus inadekváció, vagyis a meglepő és
nevetséges összefüggések megteremtése. De amellett, hogy Kálnoky verse sokkal személyesebb, tragikomikusabb, s amellett, hogy fájdalmasan önironikus mű, van ennek a költeménynek magyar előzménye is, mégpedig Arany János kétsorosa, élete utolsó évéből, azonos címmel. így hangzik: „Mi vagyok én? Senki Pál, / Egy fájó gép, mely pipál." A gyerekmondókák egyszerűségével írt vers mégis mutat valamilyen rokonságot Kálnoky nagyobb szabású öngúnyoló költeményével: az élet rosszával torkig lakott idős ember feloldódását a bajok egykedvű tudomásulvételében. Ez az a „karón pipázó" szemlélet, amire Vas István hívta föl figyelmünket Gyógyító pesszimizmus című tanulmányában, 1970-ben; és itt kell emlékeztetnem
Kálnokynak arra a „lényegi magyarságára" is, amire ugyancsak Vas István figyelmeztetett,
gondolom, nemcsak az Időszerűtlen vallomás korai — 1946-os — magyarságélményt feltáró
versére, hanem Kálnoky egész költői alaptermészetére utalva.
Arra, ami az utóbbi években ugyancsak fölerősödött sok más vonásával együtt — például
az akasztófahumornak a humorosabbik oldalával, a mesélő kedvvel, a közvetlen hangnemmel, és így tovább. Mert a költő olyan magyarságversekkel ajándékozott meg bennünket,
mint az Egy hiéna Londonban, mely Haynau dicstelen angliai útjáról szól a szabadságharc
vérbefojtása után, amikor egy sörgyár munkásai megverték, megdobálták és csúfos megfutamodásra kényszerítették — ám a vers nem annyira őt, a fizetett hóhért, hanem „a szabadságharc vértanúinak igazi gyilkosá"-t, a később „hófehér szakállú, jóságos nagyapó"-nak álcázott császárt, Habsburg Ferenc Józsefet kárhoztatja el. S az idézett Északon vallomását, ha
megfaggatjuk, úgy érezzük, egy minden fanatizmustól és hazafiaskodó, hamis lelkesedéstől
mentes egyéniség választja egyszerűen azt a hazát, amelyen kívül születni talán (vagy bizonyára) jobb lett volna, de amelyen kívül élni és meghalni most már nem lehet — ugye, milyen más
így az „extra Hungáriám non est vita" lejáratott közhelye, mint ahogyan lejáratták?
Annyira nem akarja játszani a magyar voltával kérkedőt, a történetesen magyarnak született embernek azt a büszkélkedését, ami kizárólag egy véletlennek szól s nem személyes érdemének, hogy még Vas István szavaiban sem vagyok egészen biztos: vajon alkatilag értendő az
a „lényegi magyarság", amit ő fölfedez Kálnokyban? Mert az a rezzenéstelen flegma, amivel
életének tragédiáit és veszteségeit Kálnoky tudomásul vette verseiben, éppúgy lehet „keleties"
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közömbösség, mint „angolos" hidegvér, mely alól időnként — nem is ritkán — fel-feltör a —
virtusosan magyar? vagy shakespeare-ien angolos? — szenvedély.
A „lényegi magyarság" a nyelvben, s a döntésben, a választást újra és újra eldöntő moz° zanatokban van, s az utóbbi legszebb bizonysága — egyben Az üvegkalap legremekebb költeménye — A magyar költészethez modern, sokban tárgyias és tárgyilagos sorokon át, méltóságosan hömpölygő, sokban pedig sistergő felháborodástól izzó, és áhítatosan főt hajtó, elragadtatott ódája.
A bevezető mondat dühös felháborodottsága a magyar költészet becsmérlőiről és elparentálóiról a hazai líra messianisztikus képével párosul: „Jönnek a dögkeselyűk, jönnek a károgó varjak, a bajkiáltó kuvikok, / látva vérfoltos ingedet, látva homlokodon / a töviskorona
ágairól lepergő eperszín cseppeket" — és talán nem belemagyarázás, ha azt mondom: a képben fölsejlik Petőfi sorainak allúziója: „A Kárpátoktul le az Al-Dunáig Egy bősz üvöltés, egy
vad zivatar, Szétszórt hajával, véres homlokával Áll a viharban maga a magyar." Petőfi neve
meg is jelenik a versben: „amott Petőfi villogtatja kardját..."
Távol álljon azonban tőlem, hogy Kálnokyt „hazafias költőként" tüntessem föl; egyszerűen arról van szó, hogy nem érzéketlen a magyar sorsproblémák, s különösen a magyar líra
legnagyobb hagyatéka, a költők által művelt anyanyelv sorsa, a hazai művelődéstörténet, Berzsenyi, Arany, Füst Milán, Dsida Jenő, József Attila és a többiek örökségével szemben. A világlíra épp olyan természetes szellemi környezetet jelent számára, mint a magyar, csak tágabban — ahogy Európában és a nagyvilágon belül vagyunk magyarok. Hiszen egyik legnagyobb
erejű, legszemélyesebb költői vallomását Jonathan Swift nyomdokain... írta, az akasztófahumorban szellemi ősének, a „kockafejű rém", vagyis az „emberi ostobaság" félelmetes ellenségének (ezek egyébként Kálnoky egyik ars poeticájának, a Széljegyzetnek a szavai).
A világirodalom nagy soraival jelölte meg A féltékenység kórtörténetéből ciklusban található, három szonettből álló, Méreggyűrűk című vers alcímeit, méghozzá Shakespeare ¡Hamlet, Othello és Lear király tragédiáiból vett idézetekkel, ezzel is ennek a pusztító, megalázó, lélektipró érzésnek, a féltékenységnek visszafoghatatlan, perzselő erejű szenvedélyét akarván
éreztetni. Hiszen a saját, megélt érzelmeiről van szó az egész ciklusban, de immár eltávolodván tőlük, a régmúltat idézve; a személyesség és a távolságtartó objektivitás olyan különös
egysége ez, mint amilyet már fiatalkori verseiben is megszoktatott velünk, például a Szanatóriumi elégiában.
A Hamlet került szóba — illő tehát, hogy észrevételezzem a következőket is. Egyik leghíresebbé vált költeménye, a Hamlet elkallódott monológja — a shakespeare-i monológhoz híven blank verse-ben íródott, s így kezdődik: „Álmát alussza Dánia." Az üvegkalap kötet más
összefüggésben már említett első verse, az Északon így kezdődik: „Malmőnél párás a tengerszoros. / Derűs időben látni Dánia / partját is innen (...)" A költeményben fölmerül az anyagi
jólét csábításának gondolata — egészen hétköznapi, magyar közemberi gondolat, mely, valljuk be, a fejlett országokban mindnyájunkat megkísérthet egy-egy pillanatra. De hogy is írta a
Hamlet elkallódott monológjában! „Midőn a tengert kémlelem, tudom, / hogy vétkes nem
vagyok, csupán a ti / csalétkeitek hajórakománya / fut be a révbe, a portéka, mely közt / mohó kézzel turkál a póri nép, / főrangú hölgy s pöffeszkedő tanácsúr". Az Északon bevezető
soraiban talán nem nehéz fölfedezni (szándékos vagy szándéktalan, egyre megy) a Hamletvers kezdésére emlékeztető utalást. Ám az Északon, a maga higgadtabb (s csak a záró sorokban felcsapó szenvedélyű) hangnemében más utalással is találkozhatunk: a „Térkép lesz a táj
alattunk" sem véletlen talán — Radnóti Nem tudhatomjára gondolok, mely egész más összefüggésben ugyan, de szintén a hazaszeretet vagy a hazához való, meglehet, dacos ragaszkodás
verse, minden méltatlanság ellenére, ami a költővel megesett — Radnóti esetében persze a
méltatlanság túlságosan enyhe kifejezés.
A szatirikus Kálnoky (akiről más alkalommal már fejtegettem egyet s mást) Az üvegkalap
kötetben A félkör háromszögesítése ciklusban éli ki páratlan képességeit. Ennek mottója az
általa fordított Joachim Ringelnatztól való: „Csördíts pofájába az embereknek. / Aztán, ha
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már mindegyik csupa fül, / nem árt egy vasdorongot is szerezned, / s mint gyermekekhez, oly
szemtelenül / szelíden s túl egyszerűn kell beszélned / dolgokról, mikről nincs is tudomásod. /
Majd kérd bocsánatát minden személynek, / hogy a képébe kellett belemásznod. / S ha győztél, menj szomorúan, kisütve / valami élcet. S ne törődj velük te." Kálnoky ennél érzékenyeb- *
ben „disztingvál" közönsége soraiban: egy szonettjében egy általa túlságosan megdorgált kritikust valósággal megkövet — igen, tőle idegen a szándék, hogy megsértse olvasóit; ennél természetesebb eszközökkel is fel tudja magára hívni a figyelmet. A mottó csupán egyetlen ciklusára érvényes, arra is úgy, hogy saját magát sem mindenütt kíméli benne.
Ha régen — 1977 előtti korszakában — aszkétikus költőnek éreztem, akkor most ennek
ellenkezőjét látom és tisztelem benne, szemben irigyeivel (mert vannak ilyenek): immár nincs
szüksége arra, hogy érzéseit, gondolatait kristályosan sugárzó, brilliáns képekbe „bujtassa",
a la Rilke, mint legszebb versei közül például A vár, A kapu vagy a Halottak folyói címűekben. Új versei közt ilyen megnyilatkozásaival találkozhatunk: „Sosem hittem, hogy összetört
öregként / útra kelek, mint fiatal szerelmes. / Az ő arcát fogom / magam elé idézni / egy nem
ismert kórházi ágyon, / vagy a lángok között, / ha gépek szórják házainkra / a tűzhalált. Nélküle sosem tudtam volna meg, / hogy nem mindig vegyül önzés a szeretetbe." Ez épp úgy nem
puszta „érzelemkifejezés", hanem a legbenső érzések lírai műalkotássá nemesítése, szublimálása, mint József Attila legnagyobb érzelmi hőfokú versei, a Nagyon fáj, a Bukj föl az árból s
még sok más verse.
A hetvenéves Vas Istvánnak ajánlott Süllyedő karavánunkban „megtizedelt, / Félretolt,
elparentált nemzedék (...)"-nek nevezi barátját, önmagát s az egész, kiválóságokban bővelkedő költőnemzedéket. És erre a nemzedékre mondta — ha más szavakkal is — a nagy tévedéseket elkövető nagy kritikus, Halász Gábor, hogy koravén karaván?
Kálnoky igazával zárom soraimat: „a kitűzött célt mégis elérő, / Győzelmesen vánszorgó
karavánunk" ez a csodálatos, legjobbjaiban öregen is fiatalként helytálló raj.
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