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ÍRÓK NYOMÁBAN
A véletlen jóvoltából Bakó Endre Nadányi Zoltán
nyomában című pályarajza az egyik jegyzetet tar-
talmazó lapon nyílt ki. Idézem: „Nem lenne ta-
nulság nélküli a költeményt (a Hosszú eső című
versről van szó, R. L.) besorolni a magyar iroda-
lom nagy esőversei közé. Fazekas Mihálynak
A kellete korán jött csendes esőhöz című ódája a
népbarát szemszögéből életmentőként üdvözli
az esőt, azaz végső soron társadalmi mondani-
valót szólaltathat meg időmértékes formában.
Szabó Lő rinc Esik című városi esőversében az én
állapota az uralkodó. József Attila Esik című köl-
teménye városszéli, falusi hátterű.” Alighanem
minden figyelmes olvasó megérzi ebből az
egyetlen jegyzetből, mekkora hozzáértéssel, mi-
lyen fáradságos kutatómunkával készült el ez a
hiánypótló könyv.

Teljesen igaza van Bakó Endrének, amikor
szóvá teszi, miért szerepel a „sóskának” becézett
ké zikönyv lírát bemutató részében a Nyugat
második nemzedékét tárgyaló fejezetben Nadá -
nyi Zoltán, hisz nem a Nyugat költői törekvése-
ihez kötődött. Az ott szereplők közül Berda
József sem! Mindketten sajátos világot teremtet-
tek, olyat, amelyet nehéz bárhová besorolni. Vi-
szont bármennyit tűnődtek is a kötet szerkesz-
tői, képtelenségnek bizonyult olyan fejezetet
kialakítani, amelyben az egymástól merőben kü-
lönböző egyéniségek bemutatására nyílt volna
lehetőség. Ráadásul nem csak értékelésük s en -
nek nyomán elhelyezésük volt nehéz, némelyek
szerepeltetésüket is kifogásolták. Az első válto-
zatban kurta-furcsa jellemzésük volt olvasható,
a főszerkesztő ez után teljes joggal új fejezetet
íratott jó néhány íróról, akiket jobb híján kortár-
saik közé soroltunk.

De ez mellékes kérdés. Messzire vezetne visz-
szaidézni a nevezett kézikönyv kalandos, a poli-
tika beavatkozásaitól átszőtt történetét. Feldúlt
írók robogtak a kultúrpolitika irányítójához, úgy
hallották, kimaradnak a tervezett kötetből. Jött a
telefon, szerepelniük kell! Hétről-hétre kénysze-
rűségből nőtt az eredetileg legfeljebb kétkötetesre
tervezett terjedelem, s ezzel egyenes arányban fo-
gyatkozott a jelentősebb írók bemutatására szánt
sorok mennyisége. Pedig Béládi Miklós szerette
Nadányi Zoltán líráját, küzdött is érte. Már akkor
nyilvánvaló volt, hogy a kialakított képet sok he-
lyen pontosítani kell, másutt pedig néhány év
múltán már senkit sem érdekel némelyik író. Bakó
Endrének csak hálásak lehetünk, hogy méltó mó -

don, bámulatos alapossággal, a korábbi tévedése-
ket kiküszöbölve kedves költőjének méltó emlé-
ket állított. Nem nagyobbat, nem kisebbet a meg-
érdemeltnél. De sorait átlelkesíti a szeretet, s ezzel
bizonyára újabb híveket is toborzott verseinek.

Bakó Endre a monográfia-írás hagyományos
módszerét követte, ami teljesen jogos, hiszen
Nadányi Zoltán működésének olyan területei-
vel, műveivel is szembesít, amelyekről eddig
csak homályos ismeretekkel rendelkeztünk.
Ugyanakkor a költő versesköteteit, egyes műveit
— a fontosabbakat és szebbeket — részletesen,
elismerésre méltó azonosulással elemzi, külö-
nösen megvilágítóak azok a részletek, amelyek
Nadányi pályakezdő lírájáról szólnak. Kitűnő
érzékkel választotta ki azokat az alkotásokat,
amelyek messze meghaladják a pályakezdés ter-
mészetes ügyetlenkedéseit. A Vándorlásra már
korábbi méltatói is felhívták a figyelmet, mint
Baudelaire Az utazásának kitűnően tömörített to-
vábbgondolására, s most újra rácsodálkozha-
tunk érett tökéletességére: „Ezer országán át a fáj-
dalomnak / Barangolunk egy mesze föld felé. / Ott
örök napfény, örök dal patakzik, / Ott örök szirmon
hintázik a méh. // Fekete bárkán, hallgatag tevéken /
Megyünk tengeren, sivatagon át. / És könnyperegve,
szívszorongva nézzük / A búsongó ég örök alkonyát.
// És mennyi tenger még és mennyi ország! / És el-
fogytak a bárkák, a tevék. / A tarisznyánk üres és el-
feledtük / A messze, messze, boldog föld nevét.”

Az emberiség örök vándorútjának képe sok
műben megjelenik, Nadányinak ez a verse a leg-
szebbek egyike. Az a kicsit fájdalmas, nosztalgi-
kus hang, amely e költeményét áthatja, egész lírá-
ján, hol erősebben, hol alig hallhatón végigvonul,
mintha folyvást a tovalibbenő szépség és bol-
dogság nyomába eredve döbbenne rá, hogy a
beteljesedés, a teljesség elérhetetlen. Ezért igyek-
szik finoman kidolgozott költői képeivel és for-
máival (ezekről is meggyőző elemzéseket olvas-
hatnak Bakó Endre könyvében) megsejtetni
legalább valamit a lényegéből.

Érdekes, tanulságos része a pályaképnek Na -
dá nyi nagyváradi éveivel foglalkozó része. Ta-
nulságos, ahogy Bakó Endre a költő Szigligeti
Edével (és kortársaival) foglalkozó cikkéből ki-
bontja ars poeticájának lényegét. Elgondolkod-
tató az írás vezérlő gondolata: „A mai írók leg-
többje, különösen költőink, sötét pincékben,
csatornákban kotorásznak, és ezt úgy nevezik,
hogy mélyen járnak. Szigligeti nem járt ilyen
mé lyen, ő a felszínen maradt, ahol a napot lát-
tatta, a természetet.” Nem jogtalan, hogy e meg-
fogalmazás jóval későbbi analógiájaként Esti
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Kornél énekére, Kosztolányi nagyszerű versére
utal, amely a mélyben kotorászó búvárral a röp-
penő könnyedség mozdulatát idealizálta, s az is
igaz, hogy Nadányi lírájában is érzékelhető a
könnyedség, bár ha csak ezzel jellemeznénk, na-
gyon messze kerülnénk az igazságtól. Ne feled-
jük, könnyednek mutatkozó szatíráiban is ott
rejlik a mélyebb mondandó igénye!

Egy író utóélete sokszor múlik azon, akad-e
értő, átérző ébresztője, s tágabb környezetében
van-e hajlandóság személyisége megőrzésére.
Nadányi Zoltánnak szerencséje van: Összegyűj-
tött verseit Urbán László a legnagyobb gonddal
gyűjtötte össze (természetesen nem az összest, a
költő jó néhány műve lappanghat még), az Ar-
gumentum Kiadó méltó köntösben jelentette
meg, és Berettyóújfalu is magáénak érzi, ami
abban is megnyilvánult, hogy emléktáblával tet-
ték jelenvalóvá. Ám talán ennél is fontosabb,
hogy Bakó Endre hűséggel, példamutató alapos -
sággal idézte életművét, amely így visszajuthat
az irodalmi kánonba (sokak szemében eddig is
ott volt!), s ebben alighanem monográfusának
mértéktartása is segítheti.

A vándorút végén eljött a búcsú pillanata:
„Mennek, meg újra jönnek, / és vége-hossza nincsen
ennek, / domb körül járnak fejlehajtva, / egy szál je-
genye reszket rajta. // És leple hull egyszerre mindnek
/ és meztelen testtel keringnek, / azt most a holdfény
úgy nyilazza, / hogy átsüt rajta csontjuk rajza.” Ám
megkezdődött az új élet is. Immár az olvasók
szeretetében.

Csak reménykedhetünk, hogy Tüskés Tibor
Mészöly Miklóssal foglalkozó tanulmánya, esz-
széi és egyéb dokumentumai kettejük kapcsola-
tának nem a kitűnő irodalomtörténész hattyú-
dala, s vannak még művek, amelyeket halála
előtt kiadásra készített elő a Pannónia könyvek
kiadójának. Hisz életében félelmetes munkabí-
rással és kitűnő minőségérzékkel dolgozott. Mi-
nőség iránt tanúsított fogékonysága megmutat-
kozott azokban az években, amikor a Jelenkor
főszerkesztője volt, s a lap számára a kor legje-
lesebb íróit nyerte meg közreműködésre. Tüskés
végzetét épp az okozta, hogy szembement a po-
litikai elvárásokkal. Leváltották, s bár ezt az in-
tézkedést élete végéig joggal sérelmezte (mint
ezt a jelenlegi főszerkesztővel való nézeteltéré -
sének dokumentumai is bizonyítják), az iroda-
lomtörténetnek hasznára lett, hogy a Pannónia
könyvek elindítója és öt évig szerkesztője volt,
majd utána egészen haláláig fontos kiadványok
sorát írta, gyűjtötte és szerkesztette. Mindenek-
előtt arra emlékezhetünk nagy elismeréssel és
méltánylással, ahogy a harmadik nemzedék ki-
váló költője, Csorba Győző emlékét őrizte. A Csor -
ba Győző emléke című kötet a Nap Kiadó In memo -

riam sorozatának méltó párja volt. Szerkesztette a
költő műfordításainak gyűjteményét, kortársaival
történt levelezésének gyűjteményeit rendezte sajtó
alá (a Fodor Andrással való levélváltásának há -
rom kötete értékes kortörténeti dokumentum,
azon túl, hogy két hasonlóan gondolkodó szemé-
lyiségnek az irodalom szerepéről kialakított né-
zeteit tartalmazza). Pályaképe jelent meg (csak
a Pannónia könyvek között megjelenteket em-
lítve) Illyés Gyuláról, Kodolányi Jánosról (tanul -
mányok, esszék, dokumentumok alcímmel, te-
gyük hozzá: a méltatlanul háttérbe szorított író
újrafelfedezésében alapvető érdemeket szerzett
e kötetével) és Nagy Lászlóról, a Sorsunk Anto-
lógia pedig a kiváló folyóirat alapos ismeretéhez
segíti a kutatókat és érdeklődőket.

A Mészöly Miklóssal való kapcsolatának előz-
 ménye, a Volt idő, kettejük levelezéséből adott
ízelítőt. Tüskésnek, a szerkesztőnek egyik meg-
bocsájthatatlan vétke volt, hogy rendszeresen
közölte Mészöly Miklós műveit, amelyeket nö-
vekvő ellenérzéssel szemlélt a kultúrpolitika a Je-
lentés öt egérről című elbeszélés megjelenésétől
kezdve (a Vigilia közölte!). Mészölyt olvasóként
korán ismerte meg, amikor az író a Batsányi János
Társaság kiadásában megjelenő Sorsunkban kö-
zölte elbeszéléseit (a pécsi irodalom nesztora,
Várkonyi Nándor felismerte tehetségét, szeretettel
egyengette első lépéseit) s megjelentette első no-
velláskötetét, a Vadvizeket. A nehéz időkben báb-
játékokkal kísérletező Mészöly Miklós 1954-ben a
Sziklák alatt-tal jelentkezett a Sorsunk utódjában,
a Dunántúlban, amelyet akkor Szántó Ti bor, maga
is kitűnő prózaíró szerkesztett. 1957-ben a Sötét
jelek című novellagyűjtemény irányította rá a fi-
gyelmet, ekkor tért vissza néhány kitűnő író „a
pálya széléről” (egyebek között a Mé szöly mellé
sorolt újító, Mándy Iván is). Tüskés Tibor 1960-tól
lett a Jelenkor főszerkesztője, ettől kezdve min-
dent megtett, hogy az írót folyóiratához kap-
csolja. Főszerkesztőként rendszeresen közölte el-
beszéléseit, figyelemmel kísérte műveit, s amíg
tehette, kiállt mellette. Az ablakmosó című darab
megjelenését követően azonban össztüzet zúdí-
tottak a Jelenkorra. Pándi Pál a darabot és köz-
readóját kritizálta, Major Máté ugyancsak a Je-
lenkorban közölt tanulmánya pedig a pozícióját
váltogató Szigeti Józsefnek adott alkalmat, hogy
a folyóiraton elverje a port. Az összehangolt ha-
talmas terjedelmű írásokban megnyilvánult
rosszindulatú támadások nyilvánvalóvá tették,
hogy Tüskés Tibornak távoznia kell. Eltávolítása
után is szívélyes, baráti viszonyt ápolt Mészöly
Miklóssal, figyelemmel kísérte egyre emelkedő
pályáját, növekvő tekintélyét.

Az atléta halála története a kultúrpolitikájának
— a politikán volt a hangsúly — kitűnő jellem-
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zője. Kéziratát elfektették a kiadóban. Előbb je-
lent meg franciául, csak azután magyarul. Tüs-
kés Tibor már méltatott kitűnő érzékével ismerte
föl a regény mondandójának lényegét: a mindig
többre, nagyobbra törő futó, Őze Bálint volta-
képp a különbözni vágyás, a kisszerűségből tör-
ténő kitörés emblematikus figurája, az önma-
gunkban való hit megtestesítője volt, sehogy
sem illett a korszak emberképébe. Különöskép-
pen ellenérzést kelthettek a marxista irodalom-
szemlélet éber védelmezőiben a mű meditációs
részei, amelyek esszéisztikussá tették a cselek-
ményt, és nem Őze Bálint személyiségét árnyal-
ták, hanem az író világról és emberi érzésekről
vallott nézeteit tükrözték. Szó esett különféle jel-
lemző ellentétpárokról, az alázatról, a makacsság-
ról, a gyűlöletről és a szeretetről, a korlátlan sza-
badság csömöréről, a hűségről és a menekülésről,
olyan magatartásmintákról, amelyek a személyi-
ség legbenső rétegeit tárták föl s dacoltak az üres
általánosságokkal. A Tüskés Tibor által „újraolva-
sott” regény mondanivalója teljes mélységében tá-
rult fel az olvasó előtt, aki megsejthette, hogy a
történet voltaképp a korszellem tagadásának bi-
zonyult, innen az iránta táplált ellenszenv.

Mára legenda övezi Mészöly Saulusát, aminek
részben az  a magyarázata, hogy húsz év óta vál-
toznak Saulusok Paulusokká és fordítva, ahogy a
mára közkeletűvé vált szólás jelzi: nagy a forga-
lom a damaszkuszi úton. Erről a regényről írta
Tüskés Tibor legelmélyültebb, Mészöly prózájá-
val foglalkozó tanulmányát. Részben az író ön-
magyarázatából kiindulva ragadja meg a mű lé-
nyegét, amely Az atléta halálához hasonlóan az
egzisztencializmus emberképét idézi: „az embert
a választás ténye minősíti… az üldöző és az ül-
dözött, a hóhér és az áldozat összetartoznak,
egymásra utaltak, de az áldozat, az üldözött az
erősebb; az üldöző kiszolgáltatottabb, mint az ül-
dözött; az áldozat morális fölényben van hóhé-
rával szemben; akit a kivégzőfal elé állítottak,
nagyobb erkölcsi erőt képvisel, mint akinek fegy-
ver van a kezében; és a regényben — mutatis
mutandis — a megkövezett Istefanos nagyobb
hős, mint a kivégzőgödör szájánál várakozó, az
áldozat ruháit őrző Saulus.”

Ez a néhány mondat rávilágít Tüskés Tibor ér-
tékszemléletére, az emberi lényeg iránt tanúsított
figyelmére, amely elemzéseinek és íróportréinak
központi magva. A filológus feltárt anyaga isme-
retében a műalkotásba vagy az írói személyiségbe
hatolva a lélek rezdüléseire figyel leginkább, mert
humánus elkötelezettsége indítása nyomán az ér-
zelmek lényegét igyekezett feltárni, azaz egyfajta
transzcendentális nézőpontból közelített anyagá-
hoz, amely legbensőbb tartalmát tárta föl előtte.
Mészöly Miklós művei kínálták is ezt a közelítés-

módot, hiszen prózája és színdarabjai is a ha-
nyatló erkölcsi korral perlekedve nyomatékosí-
tották a személyiség méltóságát, tudatosították a
benne adott lehetőségek kibontakoztatásának
esélyét. Részben ennek megmutatása tette prózá-
ját egyre szikárabbá, lényegre törőbbé, mentesítve
előadását minden fölösleges kitérőtől.

Tüskés Tibor egyik utolsó tanulmányában a
Vigilia és Mészöly Miklós kapcsolatát elemezte.
Felidézte a folyóirat félszázados jubileumán föl-
olvasott novelláját, s annak befejezését, az ötso-
ros Epilógus — Húsvét című költeményét, amely
egyként jellemzi az írót és megidézőjét: „Élet van
mögöttem. / Mi volt, nem tudom. / Mit kaptam kitől,
csoda. / Lezúgtak bennem a folyók. / Meder marad-
tam. Feltölt a hű iszap.”

RÓNAY LÁSZLÓ

JÁSZ ATTILA:
ALVÓ SZALMAKUTYÁK

„Alakváltozási kísérletek, a névvel azonosnak lát-
szó személy elrejtése” — olvashatjuk Jász Attila
2004-ben megjelent A szökés gyakorlása című köte-
tének hátsó borítóján. A lírai én elrejtésének ezt a
poétikai programját vitte tovább egy élettörténet
epikus keretébe foglalva a 2007-es Xantusiana is.
A Xantus János maszkja mögött megszólaló elbe-
szélő már ekkor sem csak a Xantus leveleinek és
naplójának átírása vagy újramondása révén meg-
képződő énként vált olvashatóvá, a szövegrész-
letek rejtett intertextuális játékai és a szövegtes-
teknek az „írásba menekített élet” határait is
kijelölő versképei önmagukban is az elbeszélő
nyelvi létét, s a különböző világok közötti kul-
 turális közvetítés nyelvi előfeltételezettségét
hangsúlyozták. Ez a nyelvi, költői magatartás az
utóbbi kötet esetében olyan nézőpont érvényesí-
tésével járt együtt, mely az indián és a távol-keleti
civilizációkhoz való vonzódást nem az európai
ember egzotikum irán ti érdeklődésének, s ami
egyet jelent: kíváncsiságának és felsőbbrendűségi
érzésének igazolására használja. Éppen ellenke-
zőleg: tudatos kívül helyezkedést jelent, a győz-
tes, a hatalmas pozíciójának feladását, a vesztes-
sel, a legyőzöttel való azonosulást, a centrum
helyett a periféria választását és vállalását. Ez a
kívül helyezkedés azonban vissza is hat: a fel-
adott pozíció üresen maradt helyei éppen azáltal
töltődnek új jelentésekkel, hogy az öröklött és ta-
nult megértési stratégiák által megválaszolatlan
és megválaszolhatatlan kérdésekre az időben és
térben távoli kultúrák világ- és léttapasztalatát is
átsajátító költői beszédmód találja meg a maga
adekvát válaszait.
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