
Arra is találunk példákat, hogy Szerb 
Antalnak lett volna érzéke kora reális társa
dalmi problémáinak a kifejezésére is. Erre 
azonban az egyre szűkülő írói lehetőségei 
később nem adtak módot. De még ebből a 
meglevő néhányból is kiolvashatjuk, hogy 
látta és érezte a kapitalizmus problémáit, 
mert A világvárosi ember és az Amerikai 
könyvek c. írásaiban határozottan elítélően 
nyilatkozik a kapitalista életformáról. Mind
ezek bizonyítják, hogy mint szabad szellemű 
ember sok vonatkozásban átlépte osztályának 
korlátait, de a történelmi materializmus isme
retének hiányában nem juthatott el a szocia
lizmus új távlatainak felismeréséhez. így a 
kor nyomasztó atmoszférája elől csak a múlt
ba és az irrealitásba menekülhetett. S lénye
gében önmagát akarta igazolni, amikor 
A romantika c. írásában a következőket írta: 
„A polgári társadalom embere az irodalomban 
menekülést keres életének elviselhetetlen 
egyhangúsága elől, merészebb érzéseket keres, 
mint amikkel mindennapi életében találko
zik. . . A romantikus lélek mindig éppen 
szökik, szökik élete, kora, önmaga elől, vala
hová máshová, valahová messze, . . ." Ezek 
után talán az is érthetőbbé válik, miért lett 
az irodalomtörténet Szerb Antal igazi birodal
ma, ahol cikkei tanúsága szerint otthonosan 
érezte magát, de csak átmenetileg. A kor 
valósága elől menekülve jutott el tudomá
nyos szemléletében az idealista szellemtörté
neti koncepcióhoz is, amely további fejlődésé
ben különösen akadályozta. És ha van bírálni-
való életművében, akkor elsősorban ez a, 
szemlélet az és ennek a következményei. 

A gyűjteményben elvétve akadnak olyan 
írások is, amelyek a szellemtörténeti koncep
ción túlmutató, új utat kereső Szerb Antalt 
sejtetik. Gondolunk itt elsősorban József 
Attila cikkére és a Rab Rábyról írt kommen
tárjára. Ezek jelentőségét azonban nem 
túlozhatjuk el értékelésében, mert csak azt 
jelzik, hogy Szerb Antal merre tartott volna, 
ha a kegyetlen kor nem töri el oly korán 
„a varázsló pálcáját." 

Dicséret illeti a tartalmas, szép kiállítású 
könyv gondozóját, Bodnár Györgyöt, aki 
szerkesztésével, jó anyagcsoportosítással való
ban növelte a kötet értékét. S ezek után külö
nösen sajnáljuk a cikkek keletkezésére és meg
jelenésére vonatkozó jegyzetek elmaradását. 

Sára Péter 

Nagy Zoltán: Ének a magasban. Összegyűj
tött versek. 1907—1944. Az előszót írta: 
Kardos Pál. Bp. 1962. Magvető K. 320 1. 

Az ízléssel és mértékkel összeállított kötet 
Kardos Pál és Végh György munkája. Előbbi 
írta az előszót, az első igényes, irodalomtörté
neti érvényre is számot tartó arcképet, utóbbi 

pedig válogatta jegyzetelte, filológiai appa
rátussal egészítette ki Nagy Zoltán verseit. 
Azt tűzte ki Végh György a válogatás alap
elvéül, hogy minél gazdagabban mutassa be 
a költőt, pályaívét „a századvégi hangulatok
tól a magáratalálásig." Igaz válogatás, nem 
stilizál — nem hallgat el semmit, Nagy Zoltán 
lírai életműve teljességében, valós arányaiban 
mutatkozik be. 

Valamivel nehezebb dolga volt a bevezetőt 
író Kardos Pálnak. E portrét az alkalom 
szülte, s oly alkalom, mikor a méltatás hangja 
kívánkozik papírra, a természetes, érthető 
és méltányolható kegyelet okozza a portré 
idealizáltságát. A bevezetőnek ugyanis, ha 
pusztán a kötet versanyagával vetjük is azt 
össze, szembetűnőek a retusai, a fény-árny 
elosztás arányainak itt-ott való pontatlansá
gai. Igaz, Kardos Pál elfogultságát Koszto
lányi, Babits és Nagy Lajos elfogultságai 
igazolják, Nagy Zoltán csendes, finom és igazi 
költő, Tóth Árpád „testvére", mégis — az 
irodalomtörténet Nagy Zoltán-képének tel
jesebbnek kell lennie, kegyetlenebbnek ennél 
a kegyeletes és meghatott hangú szép rajznál. 

Az ilyen portréhoz kegyetlen kegyelet, 
szigorú szeretet kell, Kardos Pál azonban csak 
a kegyelet és szeretet palettájáról szedi színeit, 
a kegyetlenséget és szigorúságot máskorra 
hagyja. Az ilyen alkalom szépirodalmi szinten 
fogalmazott arcképet igényel, de ez a szép
irodalmi szint csak stiláris felszínén valósul 
meg Kardos Pál írásának, pedig mélységében 
is valósággá lehetett volna, ha a szerző meri 
kimondani, hogy Nagy Zoltán életműve a 
Nyugat-líra második vonala, s keresi, vajon 
a költő tehetségén, vagy adott, illetve válasz
tott körülményein múlott-e ez a másodlagos
ság, i 

A téma alkalmából karakteresre kellett 
volna formálnia Kardos Pálnak a második 
vonalbeli lírikus képletét, azaz — Nagy 
Zoltán esetében — a meg-megtorpanó, magát 
fegyelmező lírikus alkotóműhelyébe jobban 
körül kellett volna nézni, a reminiszcenciás 
és epigonkodó első korszakot inkább előtérbe 
hozni, jelezni a későbbi hatáskereséseket, a 
lírai véna szűkülését, a fokozódó terméket
lenséget. Ez a kegyetlenség az igazsághoz 
tartoznék. 

Az induló Nagy Zoltán költészetét a szem
léleti kettősség jellemzi. E szemlélet alap
szövetében végzetesen a 19. századi lírai 
realizmushoz kapcsolódik a maga objektive 
tásával, tárgyiasságával, hasonlatos, meta
forikus stilisztikájával, de nincs ellenállása 
Ady hatásával szemben. Adyból azonban csak 
az hat, ami ehhez a szemléleti alapréteghez 
harmonikusan hozzákapcsolható. A síró kút
nál c. vers például a képfejlesztés realista 
technikája szerint komponálódik, de a sírni, 
sírni motívum már Adytól való, s a két 
utolsó sora a versnek Ady szerinti: 



Megállni gyáván feleútnál, 
sírni, sírni a síró kútnál 

Ad analogiam: „Testamentumot, szörnyűt, 
írni És sírni, sírni, sírni, sírni!" Csak míg 
Adynál az alany és a tárgy egymásba olvad, 
Nagy Zoltánnál a tárgy megőrzi hűvös 
objektivitását, a stilisztikát azonban onnan 
veszi, ahol a tárgy és alany átjárták egymást. 
Lírai realizmus és romantikus-szimbolikus 
stilisztika közötti eklekticizmus jellemzi az 
induló Nagy Zoltánt, amint Tóth Árpád is 
kötődik valamiképp indulásakor Adyhoz. 
Amíg azonban Tóth Árpád megtalálva saját 
hangját, e hangot kiteljesíti, Nagy Zoltán 
soha nem próbálkozik azzal önmagában, ami 
igazán az ő sajátja lehetne, mert nem adja 
át magát teljesen és maradéktalanul a költé
szetnek, családi kötelesség, ügyvédi iroda 
gyakran elszólítják műhelyéből, ahol pedig 
sajátos feladat várná. 

Egy remekbe sikerült versében a gondola
tot énekli, mely lelke várkastélyának antik 
lépcsőin aranyos-zöld pávaként megy föl. 
Itt is Ady ódon, babonás várát idézi a kastély 
és ódon tornya. Az antik lépcső, az arany
zöld páva, a vers eleganciája pedig a szecesz-
sziót, Babitsot és Tóth Árpádot, de a kép 
láratlanul és sajátosan zárul: „S az antik 
vépcsőn mint egy dáma, (Aranyos-zöld ragyo
gó páva) Megy föl lassan: egy gondolat." 
Később is, amikor még mindig mások nyo
main igyekszik, hol Babits szépségkultuszát 
visszhangozza, hol a szabadvers hangján 
próbálkozik, de még a népiek üde, falusi hang
ját, az Erdélyi József ritmusát is utánozza, 
ekkor is minduntalan előbukkan egy-egy 
motívum: a lélek magánya, félelme, rettegése, 
s ez erős filozofáló hajlammal jelentkezik 
együtt. Az élet végső kérdésein való meditáció, 
az intellektus fehérizzású lírája törne fel mind
untalan olyan versekben, mint a Jelenések 
ciklusának darabjai, a Salome hétfátyoltánca 
és a többi. Ezekben a versekben a gondolat 
finomodik lírává, a lélek fájdalmas szépsége, 
a gondolat esztétikája ölt testet bennük, s 
olyan költőt idéznek, mint a német Rilke. 
Csak míg Rilkénél a gondolatiság a modern 
ember zsúfolt és differenciált műveltséganya
gát, szeszélyes reflekszeit mozgósítja, Nagy 
Zoltánnak mintha nem volna kedve jobban 
alámerülni saját belső világa intellektuális 
szemlélésébe, ám így is képes páratlanul egyé
ni és magasizzású pillanatokra: „Ó életem, 
ó gyertyaláng. (Lengsz, füstölögsz kietlen 
éjben.) Ki gyújtott meg és egyedül (Ki 
hagyott égve a sötétben.") 

Kardos Pál tanulmányából az-hiányzik 
legjobban, hogy nem érzékelteti az életmű 
félbemaradottságát, következetlenségét. Nem 
akarja észrevenni, hogy Nagy Zoltánban 
tulajdonképp csak potenciálisan van meg a 
nagy költészet lehetősége: a lírai realizmusnak 

egy huszadik századi változata, a lírai analízis 
ama módszere, mely Szabó Lőrinc Tücsök
zenéjében nyilatkozik meg igazán; a magá
nyosság költészete, a magyar duinoi elégiák 
végzetesen benne maradtak Nagy Zoltán 
hegedűjében, mert nem vállalta, nem merte 
a költészetet, csak utána énekelt azoknak, 
akik erősek voltak a maguk hangjának rabjai 
lenni. 

Bata Imre 

Mint én, földmíves köl tő . . . Szemelvények 
Gózon István elbeszélő költeményeiből. Nagy 
Czirok László gyűjtéséből összeállította és 
bevezetővel ellátta: Janó Ákos. [Bp. i960.] 
Múzeumok Központi Propaganda irodája. 
131 1. 

Érdekes, de talán törvényszerű jelenség, 
hogy a paraszt versel ökre íróink és költőink 
sokkal előbb figyeltek föl, mint irodalomtörté
netírásunk és néprajzi kutatásunk. Kölcsey 
Ferenc, Arany János, Eötvös Károly már 
a múlt században ejt egy-egy jellemző meg
jegyzést róluk, értékeli munkásságukat. A 
népköltészeti alkotások jelentős része, a 
parasztköltők írásban rögzített alkotásai 
azonban jóidéig kívül maradtak a kutatás 
körében. Ennek okát - ezt helyesen hang
súlyozza bevezetőjében Janó Ákos — éppen 
e népköltői alkotásoknak a népköltészet és 
műköltészet határterületén elfoglalt helyzeté
ben kereshetjük. 

Néprajzi szempontoknak megfelelően elő
ször Takács Lajos írt hosszabb tanulmányt 
két dunántúli verselőről (Ethnographia, 
1951.), majd kutatásának eredményeit könyv
ben is összefoglalta. (Históriák, históriások. 
Bp. 1958.) Janó Ákos most Gózon István 
kiskunhalasi parasztverselő alkotásaiból állí
tott össze egy válogatott gyűjteményt. A vá
rosban több versfaragó is élt a múlt század 
hetvenes-nyolcvanas éveiben (Péter András, 
Czudar Péter, Szántó Ferenc, Uj Péter), 
akik - bármennyire hihetetlenül hangzik 
valóságos irodalmi kört alkottak. Rendszeres 
összejöveteleiken a város és az ország dolgai 
mellett felolvasták egymásnak verseiket, bí
rálták azokat. Egymásnak verses leveleket 
írogattak. 

Gózon Istvánra Csokonai volt a legna
gyobb hatással. A Csokonai vándorlása című 
verset telj es egészében az ő emlékének szenteli. 
Csokonai többször megfordult Halason, anek
dotákat, történeteket ma is emlegetnek róla 
a városban. (Mellesleg: ezek összegyűjtése 
hálás feladat lenne.) Gózon versében egy 
Csokonai alakjához fűződő történetet dolgoz 
fel. Hogy a vers hitelesebb legyen, sokszor 
Csokonai költeményeinek témáit idézi, sőt 
több helyen saját szavával beszélteti a költőt. 
Különösen a Béka-egérharcból és a Szerelem

ül 


