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NAGY GÁSPÁR

Hét szívdobbanásaz idoben
1.

Gyökér fonódhat
Nagy Lászl6nak

Át/új lassan a szél,

átjár a penge,
ha megadom magam,
csak SZERELEM kerít be.

Nyihogó paripák hinta ja
morzsoljon össze,

fekete pántlika legyen
kantár-hajukba tuzve.

Kihordok minden álmot.

Talán így szentül vétkezem!
Elorzok pár évet még eföldtol,
aztán gyökér fonódhat nyelvemen.

(1971)

ll.

Majdjúliusban
Nagy Lászl6 emlékének

Mert fagyban nem lehet mondani
számból nem vergodnek elo síró

madarak
torok-kalickán Farkasrét-retesz

majd júliusban
sírom el magam

akkor vonatozok haza mikor

születésedtol zengon kéklik
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a SOMLÓ
hegy-harangja
kéri hát kéri

legyél a hangja

menny-ígéret
legyélfehérben
tündöklo hava

fejed: fölfelé
zúduló lavinája
indulatod: az alji

szemétre láva

akkor a hegy többé
már el nem ereszt

s szólsz szelíden mosolyogva:
agyó olümposz montblanc mounteverest.

(1978)

m.

Nyári ki(be)számoI6
,fejet ajJndékba nem adunk/"

(Nagy László)

1.

A míg csak bírom
helyetted írom

2.

Helyetted nézek
jönnek a MÉZEK

szirupok mázak
kacsok indáznak

diszkréten fognak

löknek horognak

3.

Tudom hamis tánc
amit Te itt látsz

helyettedjárom
miénk a ]AROM

jelképes korbáa
fogalmi vasrács
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béget a pásztor

átverték párszor

4.

Van aki bírja
pörög a HINTA

küldik a tömjént
ha kiszállsz önként

fejek ezüst tál
fölöttünk füst száll

ezüst tál selymek

könnyet se ejtek

5.

Helyetted mondom
ez lesz a gondom

(1983)

IV.

Amíg
N. L.-nek a _legvidámabb üzenetekb51-

Istenem,
hát ezt is megértem!
Plakátokon ázik az arcom

s patakzik értetek - ugye értetek?! -
a könnyem -:

de
falragaszkodom
éjjel és nappal
és pont ide

mert
letépheteden
lemoshatatlan

leverhetetlen

, ,..,.

amíg
egyfélelemtol
átlyuggatott
ország roskad
a versek betúire!

(1985)
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v.

Világolunk egy oszi kertben

, egyedül maradok itt,

figyelem ahogy a pirkadat

spusk4aó összekacsint.,.

(Nagy László)

Almák és álmok fthérsége

ikerként világolnak

egy oszi kertben
.. .......................

mert a lámpákat /eoltották
világolunk egy oszi kertben
most csak a természet

szelíd menetrendje lehet
selejtes s nem az ember
ki ott helyén
az éjszakai oszi kertben
figyel fülel vigyáz
a házra csillagokra
vigyáz minden zajokra neszekre
kertet röpteto szelekre

,................

almák és álmok fthérsége
velünk van pirkadatig
mikor az orzot cserélik vagy elvezetik
s a dörrenés a tompa puffanás
akár az almák megrázottfákról
akár az álmok a legtávolibb
tartományból hullanak ide

ide a földre
hallod Te is

-barátom?
és minden értheto lesz

egyszerre világol
(reggelbeér e súlyos gravitáció)
ahogy nézed a képet

turhetoen éles és világos

(1986)
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VI.

Elégia ma is
(N. L. és H. Z. emlékének)

Tegnap még csengos
szán eléfogott,

vágtában hótöltényekkel
lövöldözo büszke táncosok.

>jo

S reggelre már
minden csurom vér,

csupa sár
és buzös

patamiatyánk,
meg vádlón
félelmes. nyihogás.

>jo

Nyugtalan álom
tTappol át éjszakámon,
s az o hatalmas szemükkel
látom:

egy locsreakasztott viharlámpa
isfényt terít ahomályra,
és a zablák tompított
ikerfénye,
de megyünk rendületlen
a ránkzuhanó sötétségbe.

>jo

A csontvázukig kitakart

parasztpegazusok bársonyos
hasa alatt

ellátunk-e még
a vágóhidak vérkútjai mögé?

(1993)
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vu.

Arccal az Égnek
Nagy László 70?
Amikor 17 éve más
dimenzióban?..

Bár régtol moccanatlan
de hószín arcával

s eros kezével

csikók gyönyöru bársony

homlokát simogatja:

a holdast csillagaIt -
és simítj a szívetek
kiken lüktetO hurkát
külön-kiilön is:

hogy az ároaságban
s tipratásban
ne lágyuljatok!

..
csak lármázzanak

szervezkedjenek
az önös ésfölös

haszonra játszó

gyorsmenedzserek-
hírük fölényük
pukkant lufiként
a nagy csillagközi

homokozó fölött
sipítva majd sziszegve
sebesen kereng.

Már földben ugyan

de arccal az ignek

fölröpülozve s kiszökve

naponta oda

hogy vizsgálja porát

a kozmikus Egésznek

miképp gördül

egy angyali könnycsepp

a Semmi /elhoiból
most sehova.

'"
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s ha létezik még
gyöngynek esztergált
könnycsepp
mi lehetne vidám költoké

sangyaloké -
arccal az Égnek
indul a zsoltár

nyakba s bokára

keringo bilincses verslánc
kik megérdemlik
Égen és Földön:
hátazoké!

(1995)
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UTASSY JÓZSEF

Meghalni gyönyöru
In memoriam Rózsa Endre

Megjött a tavasz,
te meg elmentél.
barátom.

Fölhúztad a hétmérfOldes csizmát,
nekivágtál a mindenség vadonának,

látlak lelki szemeim elótt:

csücsülsz a Plútón,
csöcsörészeda Múzsát,

pipálsz,
eregeted a füstkarikákat,

látod,
végül is igazad volt:

meghalni gyönyöru,

hess a fenébe bánat,

bevágtad magad mögött a jeOegaj'Mt,

csakúgy csörömpöltek a csillagok utánad,

ván már,
topotgott,
tUkönállV4toporgottaz Isten,
hogykinevezhessen:

a vers tábornokának.

Mert föltámad poraib61
Nem,
nem lesz,
nem lesz vége,
nem lesz vége az öldökJésnek,
nem lesz vége az öldökJésnek soha,

tenger fl rí a tömegsírokon,
zokog a moha:
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nem,
nemlesz,
nem lesz vége,

nem lesz vége soha,
soha.Je- soha .Je-sohal

mert föltámad poraibó/ ó is:
a generalisszimusz
meg a kiskatona - - -

És fölfegyverzé oket az Isten,
a mostoha Isten,
az ostoba.

I!rtit . ~'
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KISS BENEDEK

András-napok
Rózsa Endrének

Pereg a dara,
fázik a menyasszony fara.
Ha fázik, majd melegszik,
éjszaka nem maga fekszik.

De itt ez nem lakodalom,

Andrásokra koccan pohár,
kedvükért visított a koca

forra/thar-gozös hajnalban már,
hogy sutyorogjon hurka. kolbász,
s ha jön sora,
zendülhessen majd hegedu,
ha András-nap estéjében
hurka zsíros ptirájakJnt
leng
a deru.

Hej, citera!
haj, hegedu!
nóta, nehéz, rézveretU,

m~~bicsakló nótaszó!
tréfa, indázó szövetU,
szorongató,
ríkató!

Pengesd lúdtoll,
vond vonó:

VÖRÖS BORBAN KÉNE LAKNI,
HOGY NE KÉNERÁ VIRRADNL.

RAJTUNK IS TOR,
DARIDÓ!

Pereg, surrog a dara,

ropog a szó.
Csikorog az éjszaka -

/aggyal rakott szekér.

Dobog elotte és telivér
arcunk elott

jéggel patkolt öszvér csikó -
a köd.
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Haj, hegedu,
heged4'
magadban már S magamban
hallgatom.
Szóló vére abroszon.
hegedt1!
Szóló vére.
magunk vére:
lobogj. szeszláng.
András-nap estéje.
azt perzse/d, akit
kivert a SÖ11/!-
meleg{ts minket jó örömre.
ne váljék sólepárlóvá szemünk.
A ndrásra poharat emeljünk:

ÉTESSENE SZÉPFÖLD
SÓVAL. POGÁCSÁVAL.
ITASSON AMENNYÉG
jÓ REMÉNY BORÁVAL.
ERONK EROSÖDJÉK.
TÜzONK ÉGJENLÁNGGAL -
BÉKÉLjÜNKE BAGLYOT
VARjADZÓ VILÁGGAL.
DE SOHA ÁRTÁSSAL.
RONGGYÁ-SZAKADÁSSAL!

Hogy függolegesen találjon
Feketék már aszerveim.

mintfogaim a nikotintól.
s egy összekormolódott
tücsök kaparász bennem.
Nem szentségtöro nagy szándékok -
cigarettám füstje
nyurgul csupán az égnek.
akár egy akácfa.
Fölállok csikorogva.
hátamat nekivetem.
hogy majd függoiegesen találjon,
mi végül is elkerülhetetlen.
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Amiko r megcsendesül
Amikor megcsendesül és

estelesz,
egy-egy autó késoi hangja

jut csak el hozzám.

(Bocsássmeg, kis tücsök,
hogy téged nem számítalak,
de a csendhez sorolom már

metronóm-hangodaL)

S így a jó - sonkával.
kovászos uborItJval

megszentelni a letúno

napot.

(Mit tettem ma?
Felhoket bámultam,
kis unokám csínyjein
ámultam.)

Mert nyaralunk,
mert nyár ma van elég,

hatalmas a nyár és mi
kifekszink aU..

(Szolonk zengi az
Urat s gömbölyül.
Lehet, -lehetne élni
emberül!)
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KONTRA FERENC

Apa helyén
Lesz egy hely, amíg el nem mossa az eseS,ahol lépés helyett a láb.furcsa kört tesz

- a másikboka körül, mielcSttficamodva,kínos lassúsággalegymáshozsimulnának,gon-
dolta Prr-prr.

Most tegyél úgy, mintha ellöktek volna koldulás közben, olyan szerencsétlenül
próbálj elesni, mondta Pocok.

Mintha odacsaptak volna, egyszeruen szétnyúlsz az aszfalton, mondta Fütty.
PIT-PITmég néhány percig óvatosan kerülgette azt a helyet, mintha egy ajtóhoz

ért volna, melyen kínos belépni, vagy talán be sem engedik, és éppen a bizonytalanság-
tóllesz nagyobb az ereje, mellyel a kilincsnek feszül. Lebicsaklik a zárt ajtó elótt.

Pocok zsebre tett kézzel nézte eSket.Emlékezetében hirtelen éles körvonalakat
kapott egy régi jelenet, amikor egészen kis gyerekek voltak. Hasonlított, mert Prr-pcr
akkor is villámgyorsan veteSdött,nem számított neki, hogy eltöri-e valamelyik csont-
ját, éppen ezért nem tört el soha semmije. Még nem volt teljesen kész a ház, akkoriban
épültek a vízlevezeteScsatornák, egész barlangrendszereket fedeztek fel a környéken,
lementek a gyógyszertárnál, ~án feljöttek a saját udvarokban. Felfedeztek egy kamra-
szeru, körbebetonozott valamit, sehogy sem tudták elképzelni, hogyan kapcsolódik
a megleveSrendszerhez. Mennyezetet kaptak az árkok, keskeny rácsok kerültek rájuk.
Egy ilyenen lestek le a kamrába is, ahonnét tudomásuk szerint nem vezetett az út se-
hova, ezért is lepeSdtekmeg rajta, amikor lent mozgást vettek észre. Estefelé újra visz-
szamentek. gyufaszálakat gyújtogattak egymás után. és az in~ázva lefelé hulló gyufák
megvilágították a patkányt. amint egyik papírcsomó menedékéból a másik mögé fu-
tott. Másnap Pcr-prr ugyanúgy vetette le magát a földre. hogy napfénynél figyelje meg
a patk~yt.

Eteldarabokat rakok a zsebembe. ha erre jövök, ledobom neki, hogy ne haljon
éhen. Innen nem jöhet ki. kénytelen lesz enni, hatalmas nagyra nó. a város legnagyobb
patkánya lesz. mondta neki.

ÉS Prr-prr mindent elhitt neki most is. Mint azonaz oszinapon,amikor iskolába
kezdtek járni, úgy hat felé Pocok kihívatta a bejáratelé, és ott titokzatosan jelentOsenújsá-
golta, hogy varázsolni is tud. Valami csillogófémtárgyat mutatott a markában. Azt
mondta, hogyaz varázssíp, csak belekell fújnia, és a házAta levegobeemeli, egészena hol.
dig. Azt mondta, hogyazon az esténlevegobeemeli estetízkor a házukat. Hitt is neki, meg
nem is. Feldúltan rohant vissza a lakásukbaa hetedikre.Folyton azt leste,hogyan haladnak
a mutatók elore. Tíz elott suhogásthallott a levegoben.A ház lassan,egyenletesenemelkedett
felfelé, a magasbanegy kissé megállapodott,aztán imbolyogva, de éppoly lassan, egyenlete.
sen, amint felemelkedett, visszaereszkedetta földre. Egypohár az asztalon megkoccant.Pár
percig tartott az egész.A többiek semmit sem vettek észre. Csak az apja halványodott el,
amikor Prr-prr-renézett:

5,zédülsz? kérdezte, és az ágyba küldte.
Eppen az erkélyen állt, látta, hogy Pocok sörösüvegekkel az önkiszolgáló felé

tart, megáll a rácsnál, félkört tesz a fejével, körülnéz. mint a tolvaj, és leszórja a rács ré-
sein a zsebébol kiemelt ételmaradékot.
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Néhány nap múlva újra a földre vetette magát, hogy néhány gyufával megnézze,
él-e még a patkány, de lent közben annyira felgyülemlett a szemét, hogy nem látott
semmit.

Az aszfalthoz szorította az arcát, mintha hallgat6zna. A feje búbján érezte a kré-
tát, aztán sercegve elindult a homlokán lefelé, régi tantermek dohos szagát idézte fel,
ahogy az orrához közelített, hogy megörökítse a profilját. Az egyik illat mindig felidéz
egy másikat. Aztán az illatt61 kiszélesedik a tér, lesznek benne ismerosök és ismeretle-
nek, lesznek benne sokan, akik nem térnek vissza máshova, csak az emlékezetükbe.
Itt hagyják a gyermekkorukat, a felpörgetett aut6kat, a kékre festett fákat, hogy aztán
legyen mire emlékezniük.

Ne mozogj többet, vedd fel a véglegesformát, mondta határozottan Fütty.
Prr-prr néhány lépésnyire a bejárattól az aszfalton hasalt. Az egyik lábát felhúzta,

hogy minél természetellenesebbnek tllnjön a testhelyzete. A bal sarkát a jobb láb térdé-
hez szorította, a fekete farmer ráncai közé, ahol a kör alakú térdcsonthoz támasztotta
a sarkát. A meghajlított láb a jobb combjával szabályos, egyenlo szárú háromszöget
~árt be. Maga alá gyllrte a bal karját. Tenyerét ott nyitotta szét, ahol a szívét sejtette.
Eppen akkor a másik oldalon, valahol a negyedik és ötödik bordája között hasít6 fáj-
dalmat érzett; jobb karjával feltámasztotta a mellkasát.

Most kezdhetem újra, pontosan ugyanoda rakd vissza az orrod, kopogtatott tü-
relmetlenül egy görbe vonalon Fütty.

Prr-prr lesöpört a mellérol egy szilvamagot. Ezt a karját kinyújtotta elore,
amennyire csak tudta. A bal fülét újra az aszfalthoz nyomta. Hallotta, ahogyan ketté-
törik a kréta a térdénél. Kinyújtott keze felé nézett, amely a buszmegáll6 felé mutatott.
IránytIlnek érezte magát, amely a haj6n vastag kötelek közé esett. Valami érzés fojto-
gatta, amely sehogy sem tud felszínre kerülni. A lelassult mllködésre emlékeztették
a jár6kelok, akik a megáll6 felé tartottak, aztán sorban megálltak, mereven egyfelé néz-
tek, ahonnét csak a szél érkezik. A széllel pedig új haj6 érkezik, és a fedélzeten meg-
szólal a zene: 1 was hanging round off dobroyd point, when the first fleet chain sailed
in, looked into the clearest blue, the scurvy smell, the convicts cry, why do 1 drown
you build brick boxes one by one now they block my sun. AlI my sons.

A hang olyan reszelosen sz6lt már a JVC hangsz6r6jából, mintha smirglizné
közben a dobozon a nikkelkarikát. Pocok szerette kívülrol szemlélni az eseményeket.
Továbbra sem vette ki a zsebébol a kezét. Mert késobb sem szokott le r6la, hogy enni-
val6t vigyen. Ráragadt ez a név, mert rajtakapták, hogy néhány kolbászkarikát szórt le
a rács nyílásain.

Hízik a patkány? kérdezte tole egyik nap szélesvigyorral Fütty.
Nem a csúfnév bántotta annyira, hanem inkább az, hogy nem tud megszabadulni

att61 a kényszertol, hogy valami élelmet vigyen újra és újra, és még egy évig nem tu-
dott megszabadulni kényszeres cselekedetétol. Súlyos árnak érezte azért a meséért,
amit másokkal elhitetett, hogy a patkány nagyra no, mit sem sejtve alszik a város, o pe-
dig egy feszítovassal felemeli a rácsot, és elindul útjára a város legnagyobb patkánya.
Ettol félt legjobban. Sokáig.

Marad a krétavonal, olyan lesz, mint az emlék, a jár6kelok nem mernek majd rá-
lépni, félnek a helytol" gondolta Fütty, miközben felismerhetové tette a tornacipo
körvonalait. Ez a hely. Uj kréta.

Fütty folyton att61 félt, hogy otthon a legrosszabbkor eshet ki a zsebébol. Vagy
az még rosszabb, ha megtalálják nála, nincs otthon, és nem is védekezhet. Az anyja
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gondosan kiforgatta a zsebeit, mielott a gépbe tette a szennyest. Meg sem szokta kér-
dezni, hogy kimoshatja-e a farmerjait. A Midnight Oilt hallgatták a hetediken, amikor
kirántotta véletlenül a zsebébol az öngyújtójával.

Azt hittem, tablettázik, kajánkodott Pocok.
Fütty elvörösödött, és nyelt egy,nagyot. A fogávaltépte fel a nejlonborítást. A tar-

talma nyirkosan buggyant a tenyerebe. Odament a csaphoz és alátartotta. Kinyúlt tel-
jeshosszában,aztánméglejjebb. .

Most mindjárt kiderül, mennyi fér bele!
Amorfra feszítette a víz, legalább öt liter lehetett benne, és úgy tont, még tovább

tágul. Kidagadt a mosogató ból az óriás csepp.
Gyertek ide, fogjátok óvatosan! Emeljük fel!
Aztán hangyalassúsággalaraszolva az ablakhoz vitték. Felül csomót kötöttek rá.

Legalább tizenöt liter lehetett benne. Hol innen, hol. onnan türemkedett ki az oldala,
ahogy egyensúlyát veszítette a lendülettól a víz. Mintha formáját kereste volna. Nem
lehetett tovább megtartani az ablakpárkányon. Zuhanás közben megnyúlt a hatalmas
vízcsepp, de végig egyben maradt, egészen addig, amíg földet nem ért.

A szép Seidenmanné állt a következo pillanatban a tócsa közepén a piros táskájá-
val, csodálkozva tekintett körbe hosszú szempilIáival,ceruzával hosszabbított szemöldö-
kével, mint aki egy szokatlan és ritka természeti jelenség kellos közepén találta magát.
Egyszeruen a lába elé loccsant a semmiból négyvödömyi víz, és derékon alul csurom-
vizes lett. Térdén enyhén csípós fájdalmat érzett, mintha ostorral megsuhintották vol-
na. Szája még mindig résnyire nyitva volt, mert egyáltalán nem értette, mi történt vele
félúton a bejárat és a buszmegálló között. Pedig felpillanthatott volna a hetedikre,
ahonnét három vigyor tekintett le rá. Felismerhette volna az arcokat, hiszen naponta
találkozott velük a liftben, és valahogy mindig úgy tolakodtak mellette, nagyokat ud-
variaskodva közben, hogy valahol hozzáérjenek. Visszasétált a bejárathoz. Hatalmas
tócsát hagyott maga után. Prr-prr úgy érezte, hogy ebben a tócsában fekszik, és egyre
kényelmetlenebbül érezte magato

Mint a víz, ahogy a hetedikról jött, éppen úgy. Azt nem lehet túlélni. Aki így in-
dul, az biztosra megy. Csak.a kréta marad tovább, legalább a következo esóig.

És most elengedem, gondolta Pocok, amikor a feszítóvasat a rács rései közé il-
lesztette.

Fütty felállt, hogy szemügyre vegye a krétarajzot. Prr-prr a kezét meg a lábát
mozgatta, belegörcsöltek a mozdulatba. Lazító mozgással járta körül az ábrát, mellyel
emléket akart állítani az apjának.

Elengedem, mondta Pocok, hogy megszabaduljon tömlöcétól, felemelem a rá-
csot, és elfutok, hogy ne is lássam, amikor kimászik, legyen szabad akkor is, ha már
nincsen, ha nem volt, csak a pestise ragadt ránk.

Elengedem, mondta Fütty, hogy zuhanjon a víz ebben a testetlen semmiben, szá-
rítsa fel a nap, az a nagy fekete gödör az égen. Nem rajzolok többé szívességból senkit
az aszfaltra.

Elengedem, gondolhatta az apám, amikor kívülról markolta az erkély párkányát,
egy fecnit sem h~ott a konyhaasztalon, ahogyan ilyenkor szokás, csak.zuhant ide, és
körülrajzolták kretával, gyorsan elszállították. Egész délután jártam csak körbe, hogy
megjegyezzem a helyet, a mozdulatát. A vállán álltam, az elcsempült krétavonalonj
akkor 19értem meg, hogy helyt állok; ha majd akkorára növök, kitöltöm ezt a rajzot,
és jólesik majd apa helyén.

Gyere, Prr-prr, borig ázunk mind a hárman, elfolyika lábunk alatt ez a fehér trágyalé.
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KELEMEN ZOLTÁN

Kalendáriom

Forog az év mint ördög belében a törköly

Dér köpi szemen a házak ablakát
Vonatból afolyót szekérról a hegyet
Nézem visszafelé megyek
Otthonos noi lábak vezetnek

A sör/oltos égasztallapja alatt
Mint gyermeket angyalok vörös világban
Akkor is amikor édes krumplit láttam
Vagy téged a zöld szoknyádban

Azt mondták igyanak még egy kávét
Mielott elmennek

Én is meginnék veled még egyet
Én is elfolyok mint az avas hólé
S nem derít kedvre a szúrós napsütés
Kutyák és denevérek éjszakája ez
Csillagtócsák a lucskos égen
Adjatok neki hogy ne féljen
Nagy szürke állat ül a hóban
Arra gondolsz hogy minden jól van
Már csak egyfényképet akarok látni
Bármilyen hosszúra nyúlik is a cipekedés
Bármilyen messzire tart a tekintet
Bármilyen ügyesen veted le az inged
Figyelj a lovakra is

Kifordul az év mint zsebból a kés
Sarkunkban ott a fejlodés
Ránkmutat mint a fejlövés
Mocsaras illatú mohos rés

1995.február 3.

Márk 7. 10-23.
G. A-nak

A víz hangját hallgatva halkul az egyedüllét
A gyertyával táncol a szél megreccsen a hajópadló
Madarak lángja kudarc
Kiürült a csur semmi sem jön ki belole
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csak a lélek búnöz
Közel ül a tUzhöz

Hajában a hamu
Fehér csend illatú

A kapun árny vág át
Lóbálja lámpáját
Céda tengeri szél
Táncához víz zenél

Már csak a kéz mibo"lkihullhat

Égoszemu varázslat nem fog
Konok tuzbe fágyott szárnyak
Beteg vérrel megcsúfolt megváltás

1995,&prilis16.
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HORGAS BÉLA

, "Attetszo
most Amerikában lakunk-e s hol a lovam

és bány ÓTaés milyen nap wn ma
ilyen

ma ez ma így ma tegnap és tegnapelott
kiskanállal etetem anyámat s kbrJéseit
mintha kötóturóllefutó száj lengene

fejem urében bántom s bántom hogy
majd e hántással együtt írom le vagy
meg szóval rögzítem a lengo gyapjúszál
körül forgatom a venet mint rokka
kerekét anyám ötven éve hajtotta lábbal
a nyekergo masinát egész télen át volt
ketto birka volt tehén s lovai a grófnak
kocsis nagyapámat ki lányát Gizellának
a gyermektelen amerikai nagynéni után
nevezte hogy szentesítse az örökbeadást, .

mar nem ISmertem

ma tegnap s azelott a vaksin tapogató
szavakban látni kezd a parádhkocsis-ós
mintha én lennék ó: anyám apja ez ilyen
ma áthatás határtalan telek hava íve húz

a fejemben lengo gyapjúszál körül ma
így lesz ki nem védheto art-ista-SZIÍm
a számon ujjamon a képernyon a papíron
majd lesz majd mind gondoltam
s anyám újra hogy a lovam sjárok-e tüskét
irtani az erdoben voltam-e

egyre lengett az a lefutó száj
most itt van eros mint az almafa ága

111M 1.1 MI ,
gyerelUU!ntcsungtem ott ereuenlU meg

hogy holtak. idok áttetszO helye legyek
s tájaké is alighanem mert a kórházból
jövet aztán a dunaparti kisváros kínai
vendéglójének ablakán ahogy kinéztem:
a boruöTöSbelso lampionok és a kívül
fOlmeredo epezö/d lakógépek sávja közt
az irtáson hintók sárga levegó/ovak húztak át
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Platnira

levelenként a reszketés bokrai

ujjaimban s hogy hallani megint
a félig kész kánikulai épüJetekbGl
jajongást utánzó úri hangokat
sziszergést alkonyatkor mintha
tüzes kályhavashoz meztelen ujját
mazochista szellem oda-odanyomja
a platnira sír még megöl ez a rút
hát közelebb húzódik testhez a test

követhetetlen fuben iramló szél.
az estfényes közeibe tér vakon ég
súrolja papirfedelem átsötétedünk

Száj szemhéj adon
a hegyi szellemek estéto'1reggelig
ordítoztak itt bélésük kiszakadt

ahogy kiviJágftott koponyáik résein
kifújják a sötétségetfélhetünk

a világ velünk vaskesztyús
úgy nyit ki tör be nem kérdez
kifúzött bakancsa trágyásan
dörög

képzeteimnél a szó mégis valóbb
s bár éjszakai halás?At ez

fönnakad rajta kézrebbenés sóvár
száj szemhéjaJon mint mormo/ó
malom mint vers ide tér halász zenész

a fénypontokra vadász
a fölhúzott térdcsúcsok közé zuhanó
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CZECÓ ZOLTÁN

A Palatinus strandon
Ezek a picik
onnan tipegnek
hol megterem a tÁvol
Ereszkednek egyfelbó paplanáról
ésmegszáJlják
a zölden lobogó Margitszigetet
A Palatinus
már semmit nem tehet

így átadja
az összes medencék vizét
hiszvélük
a létünk
beteljesedett
akár szemükön az égi kék
Sikongnak a háromaraszos angyalok
Ettól szárnyakat növesztenek
apingpong asztalok
Attipeg az egyik kis fehér

. nagymamától
az ámuló juharfáig
szólhozzá
s az bizonygatja
közös nyelvükön váltig
hogy egyetlen levelét
nem hullajtotta az o twituk nélkül
bólint a strandmester is

hogy állja a lomb
a nyarat vitézül
Látni amott

egy kispapot
fúszálraír
szonettkoszoTÚt

így rettenti
fejünk jölül
az égiháborút

Fiam Csongor csak nézi oket
valami komolyságot is eroltet
borongván
hogy no lám
ezek apicik
egy kicsit
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11JegVílágítjákmagát a Napot
És illan máris közibük

Nekem ezegyszer nem fáj
hogy magamra hagyott
e nap falán
talán

tizenhat esztendejébol
visszavágyik
e tipegGföldi angyaJkákig

Lábujjhegyen jár
már a nyár
Fú hegyén
Minden ibolyán.túli nevetést
begyújtünk az aprók közt
ámuló [,am
meg én

Budapest, 1994.júl. 15.

Prokrusztész, a mazochista
A nyelvem alatt régi slágerek
Ez mára vég
Úgy tudtam hogy már

mindent megfizettem
éslám nem elég

Szemérmetlenül tudok vallani

Még elhiszik hogy telített vagyok
Bírok elmenni hideg vérrel
egy kendG mellett
mit más elhagyott

Prokrusztészbollett mazochista

Hogy mi mindent túlél a világ
Hányan illeszkedtek
ágyamhoz asztalomhoz
Nyár van Bár egyfájdítna legalább

Ma már elég is lenne tán

egy ágy egy asztal
De nézem rendre riadozó szívvel

hogy egyik eltaszít
a másik marasztal

Budapest, 1994. aug. 4.
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MARGIITAI GÁBOR

]egJTzeteknaesérol
1. Kétféle a templom.
Az egyik dobokkal, kereplokkel, dudasz6val siet a tornyok körül táncol6 kato-

nák kürtzsivaját túlharsogni, miközben falai szüntelenül omlanak.
A másikban az ido moccanatlan, vakít6 zenitfehér. Csöndkatedrális.

A megm\ivelt, fölszántott, bevetett föld elszakadgazdáját6l. Új, legújabb arcot ölt.
Ez már nem a mi földünk. A filoz6fia arcát kevélységeh\isíti.

Nárdussal, édes borokkal, b\ivös illatú kenetekkel megrakodva bukdácsolnak
a kalmárhaj6k. Elmos6dott sz6töredékek az árbocokon. Csonka történetek. Idegen,
zsong6 beszéd. Dél: a város a sivatag felé indul. Lebeg, sistereg. Elnyújtott kiáltások
a foly6 két partján. Mert minden t\iz virága.

Bármit nem mondhatni. Megsebzett imaszavak. Egy-egy fül mindig tökéletlenül
zár. Akármit nem mondhatni.

2. A szépasszonyok éneke:

Két szem búza, két szem rozs
Két szem rozs
Felöntöttem a libidári dombon,
Langali hegyen járja most.
Felöntöttem a libidári dombon,
Sa lang ali hegyen járja most.

Ha lejárja estére, estére
Pánkóf sütök a libidári dombon,
Langali hegyen belole.

. ~,
3. A számtalan regés mikor ~ helyrol pattan ki. Régi mese: mikor a világ olyan

kerek volt, hogy egyik vége úq fdrrott a másikhoz, miképpen a másik az egyikhez.
Mikor mélysége csillant, de örvenyt nem vetett, a világ maga volt a lét, s élni csak vi-
lágként lehetett. Ennek az egységnek, mely szent és így eszményi egység volt, és oszt-
hatatlan is, nem volt kitüremkedéSe, rajta nem volt ránc, gy\irodés vagy nyaktöro árok
- akár egy frissen vasalt lepedonek, olyan szaga volt. Az istenek - úgy mondják - még
együtt reggeliztek az emberrel.

Mikor a világ olyan volt, mint egy befagyott 6ceán, de az élet nem didergett ben-
ne. S az ido sem szökött ki, mert nem voltak rianások, mert nem volt hová kiszöknie.

Úgy mondják, akkor még semmi nem volt számolatlan. Régi mese: nem volt
olvadás, mégis megjelent a végtelen. Aztán. Megjelent a mozgás, megjelent a morajlás.
Elt\int a közös kéreg.

Ám még mielott ez bekövetkezett volna, az engedelmeskedés, az eggyé-szültség
aranyszegélyii korszakaiban a vízi6 közelebb volt a tágszem\iekhez annál, minthogy
különös, megfejtendo érték-rejtély legyen. A vízi6: a mítoszok, ezek a zenei történetek
a lét egybefoglaltságár6l.
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4. Ma: elszabadult mennyország is, pokol is (a purgatórium: a mdgond bölcseSje,
arra senki nem kíváncsi,türelem,kitartáskellenehozzá)-s itt keringenekteSlünkkar-
nyújtásnyira. Különösen nagy lett a keletje a profetikus álomszövegeknek - a szellemet
a szigorú és kényszere diéta a racionalizmus ellen fordította. Az éhséget színes, szagos,
kecses ujjak közé való csemegék csillapítják. Hamvas csemegék. De a moh6ság nagy
zabálás-orgiát csap, kólika, bélgázok, hasmenés - mindez a dolog természetébcSl kö-
vetkezik. .

Ma kopogó szemd seregek menekülnek az unió misztika felé, mint egy üdvtan-
hoz, telve reménnyel, áhítatvággyal. Elmosódó hangulatok, borpára, kávéházi remete-
ség. Egyre melankolikusabb csámcsogás. Unió misztika: aranykor-nosztalgia, szellemi
légzcSgyakorlat,cirkuszi riadalom. Álomillusztrációk a világ rogy-állapotáról.

Modern, dekadens misztika. A válogatott (értsd: szelektív) mdveltségli emberek
démongárdákat pingálnak ég fölé, ajtó mögé - bábokat, katakombadfszleteket, stúdió-
világot. Az ereSdenringatózik, az erosebb lopkod. Hajdan-szent szövegeket kapar eleS,
próbálja, nagyon próbálja ebbe az elfüstölt szentségbe átringatni magát. Ki akar lábalni
a megváltadanságb61, régi szövetségek renoválásával. Misztika és mese között ugyanaz
a különbség, mint mlisziv és ritmus között.

Torz koréimény. Az unió misztika csakúgy címke, akár a többi. Lélekhiány, ami
biztosan van.

5. Ha föltételezünk egy kezdetet és egy elvet, mely ott lapul a világ legalján (hiszen
valaminek csak kell ott lapuinia), és onnan remegi magát szerteszét, vagy amelyik
folyóként locsog, és körbefolyja, párába borítja a létezcSkszigeteit, akkor a lét egységes,
mint egy almafa.

A szunnyadó mesék számára a világ ekképpen adott. Ez az engedelmeskedés
kora. A mítoszi teremtéstörténetek gömb-élménybeSlindulnak, szétválasztanak és be-
népesítik az egyre osztódó cikkeket - de a héj szemhatár-léthatár marad.

A legnyüz5geSbbmitológia sem zavarja összealakjait, az alakok létokait, mert a for-
rás nagyon is közös. Mégis, minél eSsibbegy mitológia, egy népmdvészet, annál több
emléket eSriza titkos - vagy rejtélyessé lett - kapcsolatok rendezett egészéreSl;minél
osibb, annál egyszen1bb, anná1lényegibb. Annál vadabb.

A filozófIák elotti, mitologikus ember világa teljes, zárt - a világ még orzi az em-
bert. Ez korántsem jelent édeni idillt, hiszen így is kiszolgáltatott, ám a létezésben,
létben való kétely nem támadja meg. Tudja a helyét, fölötte nem feslett föl az ég. Össze-
ütközései, még akkor is, ha - mint Gilgames - az élet végességébol vagy sorsproblé-
mából erednek, a burkon belül zajlanak, és egy percig sem marad kétség az istenek meg
a világ felol.

A szakadatlan hit, a bizonyosság orizte a világ egységét.
A tudás birtokosai, a szakrális, majd írástudó rend, a papi kaszt, mint az istensé-

gek sáfárjai, megtartották a mitikus ismerete~ zárt, arisztokratikus hagyományait - ez
a tudás nem lett mindenki ágyasa. Ehhez a tudáshoz nem lehetett akármilyen hétköz-
napi, orlodo kíváncsisággal,játékszenvedéllyel, macáskodva közeledni.

Nem gyávaság.Egyértelm&ég.
A mítoszokban a szentségnek az isteni és az emberi szentségbol: a hagyomá-

nyokból fakadó ereje abból táplálkozik, hogy nincsen ontologikus kérdés, legalábbis
ami a lét és a létezo viszonyára irányulna, mert az alapjaiban elfogadott: nem firtatott.
Ez akkor nem probléma. A mítoszokban a kérdések inkább sorskérdések, és kifelé,
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a táguló világ horizontjába kapaszkodó kérdések. Minden tnÍtosz-szimbólum átitató-
dott a sorsszeroséggel, minden újszülött teremtmény lege1sóbore: a Sors. Nem kérdés
az, hogy mi a sors, és mi a léthez való viszonya, hanem az, hogy merre fog hajolni,
mennyire kiszámíthatatlan. Nem a meghatározottság ismeretlen, hanem a világon belüli
mozgás. Ahhoz, hogy a mi legyen a kérdés, már fölülr6l, analizálva-megkülönböztetve-
elhatárolva kell vizsgá1ódni.Ez a modern ember módszere. A tnÍtoszokat csupán a belso
törvények érdeklik. Nincsen viszonyítás.

6. Népek muvészete
Amint a nagy civilizációk állammá szervez&itek, els6 civilizatórikus törekvésük.

volt egy roppant és mágikus erej-tímuvészet, egy csoda létrehozása. Szervezett m-tívészet,
templomi m-tívészet. Az isten-állam ebben sugározta szét üzenetként hatalmasságát.

Az ókori civilizációk, ha arra alkotóerejük méltóvá tette eSket,kiteljesedésük leg-
szebb pillanatában dermedtek meg, hogy be}lnük.évezredekig egy homokszem se vál-
toztassa helyét. Csöndnek adózó kultúrák. Igy volt ez Sumerben, így volt Egyiptom-
ban. Volt? Ki tudja. A falak leomlása után a városállamok sokkal ádáthatatlanabb
dimenzióban kezdtek terjeszkedni, démon-tíz6varázslásoknak többé nem vehetjük hasz-
nát. Tekintsünk csak egy egyiptomi szobor szemébe. Fagyott. Az egyiptomi szobrok
dermedtsége a befelétáguló id6re fordítja tekintetünket. Megszunik a mohóság kapko-
dó linearitása, acélképzet idegláza, a felszínes, küls6dleges id6értés, hogy bels6, tiszta
és végtelen id6érzéssé torlódjék. Vagy kutassunk csak a mezopotámiai mítoszokban.
Mindegyik szó kerülete egy örök sumer száj íve-formája, az arc, a homlok régesrég el-
porladt ugyan, de a halott nép közös ajka szakadatlanul ejti mítosza szavait.

M-tívészetükmágiájában egésznépekvertek sátrat.

A mai népek közül csak a koldusok és korlátoltak ajkán maradt életben a mese.
Jobbára balkániak. Sok kóborl6, sajton és puliszkán teng6d6 nép.

A gyimesi csáng6k (öreg;ei) pom,Pás és babonás árpádházi pogánykereszténység-
ben élnek a havasok völgyeiben. M-tívéSzetÜk6rizgeti foszlányait a magyar mitológiá-
nak: regék, keserg6k, élénk emlékek Lászl6 királyrol, tatárjárásokról, Rákócziról, kü-
lönféle táltosokról és vajákosokról, nyelvükben zsongítóan kavarog a kereszténység
eldtti magyar nyelv minden indás dallamossága, költészete. Emlékeik közvet!pz emlé.
kek, szavaikban minden mese, bibliai történet közvetlen tapasztalatrol beszél. Csök ele-
ven jelenléte. Imádkozni a nappal szemben, szívre tett kézzel, túzgyújtáskor keresztet
vetni, írástudatlanság...

Gyimesben lehet figyelni az é16,szájhagyományoz6dó mesére.

7. A töredék a követkew:

Zi uszudra ott állt oldalt. ezt hallotta:
a fal mellett állj meg, jobbra tólem,
a fal mellett szót mondok neked, hallgass reá,

tanácsot adok neked, fogadd meg:
kezünk a szentélyekre víz árját zúd{tja,
hogy az emberiség magját elpusztltsa.
Ez lezárt ítélet,

az istenek gyulésének szava,
ez parancsolat An-Enlil szájából;

a királyság, az uralkodás véget m..
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8. Elmélet-ruhakötélen libegc5-szárad6mondatok. A sirokkó már csak zizeg6vé
repedezett szó-csonkokat talál, melyekben egymást rugdossák a betlík. Egyenruhás tü-
lekedés az értelemért. A sirokkó kosárba gyujti a mondatokat és porral takarja le, hogy
megvédje piszoktól-gydr6déstc51.Így van ez.

Játék, nyakatekert játék.
A Filozófus leginkább olyan fogalmakkal dolgozik, amelyekrc51már régen nin-

csen léttapasztalata. Minden tudományos fogalom ilyen. Ezek elménkben, gondolata-
inkban rendületlenül feszít6 fogalmak, 6rt állnak marconán, militáns fogalmak, külön-
böz6 rendfokozatokkal, külön harcászati egységbe sorozva, szigorú rendben keretezik
a betölteni vágyott (írt, ürességet. Tompítani próbálják a kérdc5jelekcsontosan dombo-
rodó hátát. Valami olyan egyetemesnek hitt, katyvasz nyelven, amelyet mindenki ért -
a cinkosság elvén -,éspedig senki sem.

A legveszélytelenebb hadsereg ez: magafeledten belemerülve az alá- és fölérendeIés
mániájába, jutalmaz és lefokoz, acsarkodik az elitalakulatok ellen, szóval saját kis bü-
rokratikus csomóit oldja és köti, miközben egyfolytában felvonul és gyakorlatozj még-
is a legveszé1ytelenebb,mert sehol, soha, senki nem fogja tudni bevetni. Ólomkatonák,
játékerc5dben-mindigezekmaradnak. .

Kétségbeesett helyzetükön úgy tudnak segíteni, hogy kölcsönösen igazolják egy-
máslétjogosultságát. .

A filozófiai terminusok azért v~6dó szavak, kifelé süvítenek, próbálnak ma.
guknak értelmet kaparintani. Porzó képszerútlens~ket, fullasztó, önidegen pontossá.
gukat ha föladják, és sokjelentésdvé, szimbolikussa lázadnak, talán megragadhatják a
valóságot is, a maga sokféleségében. Ez már költészet.

9. Gilgames és a képek
A tudósság gyanakvó nyelvezetén Gilgames király mítosza nem más, mint a ki-

rályság intézményének, a dics6ség és a halandóság nyugtalanító gondjának a költ6i,
mítoszi felvonultatása. Ki mint vélekedik. Amolyan elemezend6 seregszemle, élén egy
túlfeszített kétharmad-istennel. Ez így pontos is lehetne. Bizonyára. Ha még mélyebb-
re akarnánk hatolni, megpendíthetjük a természet (Enkidu) és a kultúra (halál) viszo-
nyait is, hogyan próbál a kiszakadt emberi lény visszakucorodni a természeti halhatat-
lanságba. Ha idáig merültünk, sem fogott meg a mítosz minket. Ez még nem valódi
mélység, a legérzékibb réteg maradt érintetlen-értetlen, pont a lényeg. Mert lényeges,
nagyon is fontos Gilgames története, maga a világfolyamat... ám még ennél is többet
mondhatnak azok a makacsul jelenlév6 kérek, amik a király minden mozdulatát újra
és újra körülrajzzák: az ütemmel parancsolo dob, Istác bikája, Enkidu siratása, az özön-
víz hajója.

Legmélyebben a képek vannak. Az ember legmélyebb, legelemibb tapasztalatai
összefügg6 viIlódzásokban. Minden kép: nagyon mély kút. Ha igazán belenézel, bele-
döbbensz.

Az elemi: a kép. A kép, amely sok és egyetlen csupán, mert mindegyiket ugyan.
azok a világkapcsolatok erezik, mégis sokfélék, mert az éremnek végtelen sok oldala
van, csak szem kell hozzá. A kép a lét megnyilatkozása, avagy a felismert, megismert és
üdvözölt lét az emberben.

Amikor egy kép hagyja magát fölismerni, s az ember jelent6séget, formát ad neki,
szimbólum lesz. A szimbólum: megérintett kép. Amikor a képek hagyják magukat
megformálni (ez valamiféle együttes kinyilatkoztatás emberben és világban), akkor lesz
a mítosz, a maga finoman rezg6 szimbólum-hálájával, kútjaival.
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Gilgames, Etana: az eSskorh6sei, mintha a lét bcSrénjárnának. Különböznek teSle,
kiváltak, de még nem nagy a távolság. Már kérdezni kell bizonyos dolgokat, de a világ
még adott.

A mítoszi ihletettség, a lényegiség-súlyosságnem másban keresendeSés megérten-
deS,mint a képi világban, a világ-képiben.

Olyan egyszeru: a szimbólumokban a lét egységeosztatlan.

10. A töredék a következo: Ádám és Éva kiuzetésük után fára9tan és megalázva
bolyonganak. Mikor lepihennek, álmot látnak, mindegyik mást. Adám a Vízözönt
látja meg álmában, ~ Vízözönt és az összes háborút egészen a világ végéig. A világhábo-
rút is látta persze. Eva álmában azt az almát látja, ami a bunre vitte, ami az emberiség
vesztét okozta. Ez az alma a Pokol Kapujában lebeg. Az ördögök almafáján. Az ördö-
gök hangoskodnak, dicsekednek vele, hogy lám, az eSalmájukból egy harapás is elég
volt az ember elkárhoz,tatásához. Egyikük kíváncsiságból beléharap, de menten parázs-
zsá változik torkában. Igy jajgat: Jobb lett ,volna Krisztust imádni, mint az almat szen-
vedni most." így járták meg az ördögök. Es négyezer év múltán a Kárhozat Fája lett
Krisztus keresztje.

Daradics Károly, a mesemondó, középkori ember. írástudatlan. Csillogó kék sze-
mu, fürge öreg, kék kunyhóban. Nyelvén a világ kiszínesedik, élettel lesz teli. Mi az ér-
telme az írástudatlanságnak? FélteSbb,sokkal féltcSbbgondoskodás a szavakról, a szavak
képeirol. Az írástudatlan ajkán a szó sokkal kevésbé halandó, mint mn, aki tud írni.
Az írástudatlan emlékezete éppen ezért nem egynyári, nem egy vagy két generációt ölel
fel, nem csak az apák és nagyapák emlékeire emlékezik, hanem gyakorlatilag végtelen
ideStávokraképes eljutni. Ez az emlékezet visszafelea végtelenbe nyitódik, minden gör-
csös ereSfeszítésnélkül, teljesen ösztönösen. Mintegy saját múltja szívja fel magába az
emlékezeSt.Aki viszont ismeri a betuket, állandó idegesfelidézgetésre kényszerül, állan-
dó paranoiás önelleneSrzésre,mert az idegen formák, elvont képletek távolra repítették
a nyelvtol. Ez nem dicshimnusz az analfabétizmusról. De akinek nincsen léttapasztalata
a szavakról, és már nem ismeri képszecúségük eredeti jelenteSségét,csak üres héjakkal
dobálózhat. Sok kidobott, kockázat nélküli szó. Sok vértelen, vérszomjas szó, ürességü-
ket belolünk próbálják enyhíteni. Akinek a nyelv: játék, virtuozitás, variáció, mindig
csak keresgélhet téma után.

AmireSInem lehet beszélni, azt hagyni kell, hadd beszéljen magáról.

11. A hagyomány: a templomépítcSkdühe.

12. Az ember a mítoszokban fejezi ki mindazt, amit a világnak köszönhet. A Te-
remtésért hála: tudatunk ébresztése és éberen tartása.

A népmuvészet elvezethet a mítoszi megértéséhez, át kell adni magunkat a nép-
muvészetnek. Kövessük csak a vonalakat a csónakfaragványokon, érintsük meg az égbe
veszeSfa csúcsát, az ágak között a napot, a holdat és a gyümölcsízu csillagokat, a gyöke-
rek alatt a szárnyas, porral és iszappal táplálkozó halottak körmenetét, dadogjunk, ha
énekszó és hegedu nyitja szét a havasok patakmedreit, és lépjünk rá tánccal az egyetlen
körre, ami ritmus - akkor kiáltozhatunk, akkor felkészíthetjük izmainkat a legsúlyo-
sabb összecsapásra: mítosz és teremtmény közötti érzéki, szédült háborúra. Ez felvezet
a hegyre.

Az irodalom: elmagányosodott mítoszok passiójátéka.
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Ami darwinizmus létezik a tudományban, legyen az fIZikavagy irodalomelmélet
vagy ugyanolyan pökhendi filozófia, mindenkinek csak ronthat a helyzetén. Hermész
keresgélheti szárnyas saruját a sok szárnyatlan között.

13. Az arisztokratikus fegyelem a mítoszokból átömlo. majd csak csordogáló
szentség-erobol táplálta a görögség filozófiáját, egyedül ez az energia tette lehetové
a tömeghisztéria elkerülését. Ez a görögöket követo-hajszoló gondolatokból már
hiányzott: díszletvilág, zaklatott, savós gondolatok. Lehet, hogy az egész filozófia csu-
pán Platónhoz írt lábjegyzet (Heidegger), de vajon Platón kinek-minek lehetett a mar-
gináliája?

A demokrácia tökéletes alap a szellem elszentségte1enedéséhez:a tudás kurvulni,
kiégni, sivárodni kezd, a szentség-ero eltdnésével pedig puszta politikai, praktikus for-
mula marad. Az új szkepszis a lélek új elosztási rendszerét agyalja ki: megváltoznak az
arányszámok, minden út a darwinizmusba torkollik. A mítosz a racionalizmus kapcája
lesz, majd lassan és bebüdösítve szertefoszlik. Az új fogalmak meggyilkolják a szemlé-
letet. Fecsegés álcázza a profán szavak tengerét.

Aki bölcs, az bölcs marad.

14. Vándormotíwmok
A nagy megtestesülések az egész emberiséget érintették. G}'11n1kataklizmák.
Elemek és lények, akik hosszú körutakat tettek meg a világban, elemek és lények,

akik erejük természetében egyek.

aj Nincs kultúra, mely ne lett volna hosszabb-rövidebb ideig ártér. Mely ne kez-
dett volna kétségbeesett bárkaépítésbe, s amelynek ne lett volna iszapinterregnuma.
A Hajós koporsószen'i alkotmányában körbebárkázta a világot, s ahol szárazföldet,
zöldszagot éreztek madarai, ott újra és újra kieresztette a termékenységszellemeket -
a Hajó számtalan hegycsúcson feneklett meg.

Vízözön.
Nem az a legfontosabb, hogy mi történt és miképp történt a vízözön nemzedé-

kével, hanem hogy ok, az -"emberiség,aki teljességgelagyagfölddé vált", s mint "haliva-
dék, betöltötték a tengert", vajon hogyan értették-érezték a vizet, mit jelentett nekik,
mielott szemfödelük lett. Ez vezet el az eredethez.

S ami még látomásszen'ien jelenvaló: a hatalmas emberek a csöndet, a mérhetetlen
vizek hullámzó csöndjét hordozták szívükben. Ott voltak mindenütt, a közönséges,
meghunyászkodó emberek között, uralkodtak és állandóan áldozatra készülodtek.
Aztán elöntötte oket a vízözön.

bJmegváltó vándoristenek
Ha Krisztus megjelent Izrael földjén, miért ne jelenhetett volna meg fehér arcával,

hosszú, fényes szakállával más kultúrákban is: az aztékoknál, inkáknál és a többi in-
dián népeknél. Vagy a barbár keltáknál, mint Arthur király? Hány olyan nép van, ki
a mai napig várja vissza megváltó istenét? A szelídségetprédikáló tiszta magányt, a sze-
retet, szerelem megfeszített, elüldözött árnyát? Számtalan kultúra. És mindnek egyfor-
ma képe van róla, csak a saját farmanyelvén fejezi ki. Az indiánoknál színes és ama-
mentikus: Tollaskígyó, a keltáknál koisten, vasisten, Arthur, Avallon alvója.

Az alvó, bujkáló Tökéletesség visszareménykedése mindenütt...
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15. Ha átnézek a chartresi dóm ablakain, olyan, mintha a gótikus Isten tekinteté-
be mélyednék: az a kék, az a rettent6 mély kék átsugározza a lelkeket. Az emelkedés
üzenete.

Új gótikahullám. A törpe simÍt egyet a karcsú, diderg6 ima-kémények tetején.
A vízköp6k jutalmul visszakapják szárnyaikat. Érteni csak nagy, érzéki kortyokban.

Gydrotánc, gydroránc.

1-=""1
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Hetven éve született Nagy László

GÖRÖMBEI ANDRÁS

Krón ika-töredék
NAGY LÁSZLÓ NAPLÓJÁNAK RÉTEGEI

1. Álmok és versek

Nagy László azért kezdett naplót írni 1975. február 1~n, hogy álmait följegyez-
ze. Mindennap egyetlen noteszlapnyi följegyzést vetett papírra. Az utolsó lapot a ha-
lála eleSttiestén, 1978. január 29-én ína. Kezdetben ragaszkodott az álomIdráshoz, ké-
s6bb azonban már maga is a tények megörökítését tekinti céljának. Az els6 néhány
napról készített feljegyzést valóban álomleírással kezdte. Még akkor is, mint 1975. feb-
mar 15-én, amikor azt kell írnia, hogy ..Álom: semmi. Pedig álom-leírásra szántam ezt
a könyvet." Az álonileírásokat egyre jobban kiszorítják a valóságos történések, de az
álom-leltár egyik motívumként végigvonul a naplón, hiszen az álom-Ieltámak eredeti-
leg nyilvánvalóan a költ6i hasznosítás volt a célja. Nagy László alkotámádszerének
természetébe is betekintést enged azáltal, hogy egy-egy verséne~ keletkezéstörténetét
föltárja, azt is látjuk, hogyan kerülnek az álmok át a muvekbe. Almában igen gyakran
gyermekkorának ké.r.ei,emlékei jelennek meg.

50k példa kínálkozik a naplában arra, hogy miként segíti Nagy Lászlót az álom
egy-egyversének írásakor. Az álmok persze igen nagy metamorfózison esnek át a versek-
ben, olykor példázattá válnak. ..Álmodtam apámmal, tán. azért, men róla a versem alig
akar elkészülni. Már alig emlékszem valamire, mélyen aludtam, fáradt voltam. Egyetlen
kép: forgolódik a bika, orráról csüng a pulikutya, úgy harapja, tereli." Az Apánk
a másvilágrólcímu versben nagyívúen kitágul, játékkal oldott, er6sít6 példázattá válik és
visszafogott, de határozott programmá gazdagodik ez a kép az apának a fIához intézett
szavaiban: ..Itt ragyogok, lásd be, hogy minden lehet. Emlékezz a pulira is, a Cirókára,

ahogy a bika orrába csimpaszkodik - az a kis gyöngyfogú fekete labda. Vi-vi, vau, vi-vi,
vau-vau-vaul Ugatok, utánZOm, terelem a harangos nagy-dögöt, a Behemótot, ahogy
akarom. Gondolj csak a Cirókára. 5ikerül neked is. De én nem uszítalak, tedd a dolgod."

A Jönnek a harangok értem dmu versének írása közben úgy érezte Nagy László,
hogy amit álmodott, az "Figyelmeztetés, hogy kimaradt szürke lovunk b6re a versem-
ból. Kamránkban a mérlegre dobva, de a farka lecsüng. Fölötte a tenyértartón hét ke-
seru kenyér. Büdös a lób6r, sárga zsírja is látszik. El6veszem a verset, ha lehet, bele-
írom." S ott van az átformált, szakrális jelentéssel sú1yosított álombeli kép a versben,
a pokoli emlékek része ez is: ,,5mérlegen a lób6r, csak farka lóg a kamra porába, fölötte
keseru öt seb a kenyértartó keresztjein." A naplóbeli álomleírások és az ezek nyomán
keletkezett verselemek összevetésevalóban a csoda muvelésének titkaiba vezet, olykor
a szürrealisztikus képvilág genezisét is megvilágftja.Emellett ezek a metamorfózisok ar-
ra az alkotói felnöveszt6, mélységperspekdva-teremt6 módszerre is rávilágítanak, amely-
nek során a valóságelemek muvészi újjáteremtése az egyszeri jelenségnek - legyen az
álomkép vagy természetleírás - eszmei,erkölcsiértéket,üzenetetad.
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2. Vadszegfúk és vérborbolyák

Nagy László személyiségének egyik fontos vonása a reneszánszra emlékezteto
természetáhhat. A természet jelenségeit gyakran regisztrálja naplójában is. Egy-két
mondatos tömör leírásai gyakran egy-egy vers lehetoségét, csíráját rejtik magukban:
..Szeretem nézni, ha pilléz a hó, és fullad a Dunába. Dráma. Tiszta tettek egy piszkos
folyamba. Lehetne studírozni a tüneményt - költcSihaszonnal." Az ilyen metaforikus
leírások a költoi kedélyállapot, világlátás tükrei, hiszen egy-egy jelenséghez a költoi
szemlélet társít ja a felismert hasonlóságok alapján a képek másik elemét, s azt már a köl-
to világképe mincSsíti,hogy mit hogyan lát és láttat a természet jelenségeibcSl.

..Szürke a reggel, hideg vas-reggel.Fú a szél, elfújja a madarakat. Ostorozza a Du-
nát, ezüst sebek úsznak" - olvashatjuk a naplóban a ..prózai" feljegyzést, az azonban
annyira költoi látomás is, hogy szinte várjuk, mikor találunk rá versbeli inkarnáció-
jára. Hogy próza és költészet milyen szoros egységbenvan Nagy László muvészetében,
arra nemcsak az álmok verselemmé emelésévelad sok példát, hanem a napló érzékletes
természetleírásainak versbeli inkarnációjával is. ..Nagy fény, nagy szél, nagy madarak
a Duna fölött. Zöldülnek a pázsitok a Szigeten. Már tömörödnek a fakoronák, nem so-
káig lehet átlátni rajtuk." Ezekkel a sorokkal kezdte naplóját 1975. március 22-én, majd
ezzel a leírással indította az ezen a napon írt versét, a Máriajöventi6 Boldogasszonynak
címut, scSta nyitány a vers visszatéro motívuma lett: ..Nagy szél meg nagy fény, nagy
madarak ezüstlenek, / ideges a víz, a Dunát kiütik ezüst sebek, ..."- kezdodik a vers.
Az ..ezüst sebek" az egy héttel korábbi naplójegyzet képe volt. De az elozo napi költoi
..idojárásjelentés"-ben is e vers motívumai készültek már, sot bizonyos, hogy a vers
naiv játékossága és ..belso fényessége"is az eloz6 napi feljegyzés- Benedek-napimondó-
kát is idézo - meditációjából eredeztetheto: ..Tündöklet a reggel, asztalom forró a nap-
sütéstol. Vad-ezüst a Duna, mert fú a szél is. Benedek a zsákjából vakító ragyogást meg
szelet ont. Kell ez a nagy fényesség, tán a bensonkbe is jut valami. Eljut."

A metaforikus leírások sokszor költ6ivé emelik a naplót. A huzat ördögmuzsika-
ként zenél, a virágzó vadkörtefa ..suru fehéren habzik", a kivágott nyírfa ..lassított, sok-
ágú fehér villámként rogyott a földre". Gyakran bukkanunk olyan suru, komplex ké-
pekre is a naplóban, amelyek olyan eroteljes költcSikreativitás eredményei, hogy csak
költoileg értelmezhetok: ..Huzatos gyöngyház a reggel."

Egy-egy tárgyat is gyakran költoi erovel, szépségét szemléletesen érzékeltetve ír le
Nagy László: ..Nézem a toll-baba királynét. Szoknyája a fácán begyetolla. Ezen ül. De-
reka, kezecskéi fából, rézdróttal körülcsavarva, gyúruzve. Fejébol két kis toll kiáll.
Különösen gyönyöru!" Figyeli a tollbokréta-királynot, képzeletében már megjelenik
a muvészi kamatoztatás igénye: ..Megérdemelne egy verset." Ez az o szemléletében azt
jelenti, hogy egyedi, idobeli létezobol örök életuvé legyen.

A naplóban megjelencStermészeti, tárgyi elemek Nagy László világbeli otthonos-
ságának tanúságtevoi is. Létszeretete szólal meg abban a módban, ahogyan a világ jelen-
ségeit szemléli. Sokszor írja le ekecsölgetéseit, szobrocskák készültét muhelyében.
Beszámol a faragnivaló fáiról, a cserszömörcérol, vérborbolyáról. Gyakran nézi gyö-
nyörködve a Dunán úszó hajókat: ..Egy kovel megrakott uszály most vonul el az abla-
komnál. Kicsi nemzeti zászló a farán. Ahajóknak, hajócskáknak mindig március idusa
van." Prózai leírásain is gyakran áttunik az egyetemesíto, távlatosító, a mindenséget
együttlátó költoi szemlélet: ..Este a sétahajók villanyrozsásan-koszorúsan jönnek-men-
nek, ragyogó mesepaloták."
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TermészetáMtata, virágszeretete is gyakran megnyilatkozik a naplóban. Vadszeg-
Minek virágzását, illatozását rendszeresen r~isztrálja.

Megfigyeli Szi~ligeten a vizet ivó cicat, "ahop-, piros kanálként forog gyorsan
a nyelve". A kis cicik úgy figyelnek a t~arakás alol, "mint pirinyó ördögök". Szám-
talanszor gyönyörködik a természetben es a szép tárgyakban. "Hócsillagosak az ágak.
Fácánkakas nyomai a hóban, farkatollát, ahogy húzza, arany és égi ekenyomok. PiTi-
nyó m,adárlábacskákhosszú hímzései." Hall~atja "a szép madárszókat, füttyöket, éneke-
ket". Ahítattal hallgatja a fülemülét és ~erlet. S ez fontos neki, napról napra följegyzi.
Megszámolja a három platánfa odújából kiröpülo 185 denevért. Számtalan virágnak,
fának a nevét naplójába írja. Jó viszonyban van a legényrózsával, vadmeggyel, liliom-
fával, illatos bangitával és a többiekkel. Otthon van a természetben.

Egy-egy élmény, látVány hatása alatt Nagy Lászlóban igen gyakran felmerült egy-
egy lehets~es vers. nyenk~r a napi jegyzet fölé gyakran odaírt egy V betdt, máskor
pedig ki is trta a sZÓt:vers. IRr cselekedett 1975. május 21-én is Erdélyben. Följegyezte
ekkor, hogy "kicsi kecske ali az anyja hátán", a naPi juhászeb "a minap elkergette
a farkast". Majd drámaibb képek következnek anaploban: "Cementgyár a fenyvesben,
szürkék a fák. Láttam: gyilkolják a fenyvest. Másutt sziklás szoros, kanyarok, kotöm-
bök a fejünk fölött. Gyökeret ver a fa, aztán kidol: de a csemeték nonek, megemésztve
a ko, kemény étel az anyaszájban a csecsemonek." Egy hónappal korábban feljegyezte
már, hogy a fákhoz is szeretne verset írni. Ebben a naplójegyzetben felismerheto az
Éljenek a fák! motívuma, egyértelmd, hogy a "vers" jelzet is erre vonatkozik. Magát
a verset azonban csak egy évvel késobb, 1976. május 20-án írta meg többnapos elo-
készület után. Jellemzo, hogy a témát, a motÍvumot az eleveníti fel újra, hogy Nagy
László ekkor ismét Erdélybe készül. Gondolatban az erdélyi úttal foglalkozik, elozo
évi élményeibol a cementporos fák,képe elevenedik meg, az elozo évi látVányt emeli
drámai álomYÍzió elemévé a vers: "Egnek fordult a gyökérzet, s mint nyúzott kócsag-
nyakak közt, ott lüktet a torkom. Leheletem is ordít: Meghaltak a fák! Amott az örök-
zöld tengere agonizá!. Fenyveserdorol fujkálom a közönyös cementport, s reményem
is gyanúsan szürkül."

Ez a mély természetszeretet igen fontos értelmd Nagy László világában. A szépség-
nek, természetességnek a szeretete az ihletforrása azoknak a verseinek, melyekben a bio-
szféra pusztítása, az emberi világ szennyezése, a "fekete impérium" elhatalmasodása elle-
ni panasza, küzdelme szólal meg: Búcsúzik a lovacska, Zöld sátor elégiája.Éljenek a fák!

Ragaszkodása a természeti létforma értékeihez, emlékeihez mindvégig eros, ~-
fajta természetesség és történeti folytonosság biztoshéka is ez szemléletében. Az iszkazi
kellékek leltárai gazdag rétegét adják a naplónak, jóllehet, ezektol a Zöld Angyalban már
búcsút vett. A paraszti, ~ még inkább a természetiéletformairánti nosztalgiájais
gyakran megjelenik a naploban: "Elhatároztam, hogy megveszem a lovacskát a veszp-
rémi állatkertbol. Kis szekeret csináltatok, meg szánkót. A faluban, valamelyik nyug-
díjas gondozza majd, talán Horváth Lajos bácsi. Apró munkákat is elvégez majd a kis
tarpán. A megmaradt lószerszámokból kicsit csináltatok a devecseri szíjgyártóval, pi-
ros, kék borbol sallangokat. Árkon-bokron át vágtatok majd. Aztán meghalhatok."

3. Eszmék, szövetségek

Szemléletének ehhez a meghitt jeJlegéhez szorosan kapcsol6dik a napló emberi
világa. Három év alatt közel nyolcszáz ember neve szerepel a napJóban. Családjának
tagjai mellett barátai, munkatársai, egykori iskolatársai, falujabeli emberek, alkalmi is-
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mer6sök, írbk, fest6mdvészek, szobrászok, színészek, tud6sok, politikusok népes sere-
ge kap említést. Nagy Lászlbnak valamennyiükkel valami ügye van, számon tartja sor-
sukat, tudásukat, képességüket, karakterüket.

Különösen fontos volt számára a baráti kapcsolatoknak az a rétege, amelyik szo-
rosabb eszmei köt6dést, világszemléleti rokonságot is jelentett. Napi találkozásai szd-
kebb baráti körének tagjaival a szellemi életben valb eleven jelenlétét, friss tájékoz6dá-
sát is tanúsítják. Az id6 Nagy Lászlb számára valbban megjelölte a "hd lovasokat",
"akik természetük és szándékuk szerint" képviselték azt az erkölcsi és mdvészi esz-
ményt, melyet Nagy Lászlb fontosnak tekintett. "A »három királyok«-at, Kondort,
J5.ormost, Latinovitsot, Kornisst, Zelket, Szabb. Istvánt, Süt6t, Szilágyi Domokost,
Agh Istvánt idéz6 vagy hozzájuk írott versek a testvériség eleven dokumentumai. Me-
leg kézfogások a képmutatás és a hideg expanzibja közepette" - írja Kiss Ferenc Nagy
Lászlb utoisb pályaszakaszát elemz6 tanulmányában. A naplb e versek keletkezésér61
és mindezekr61 a szellemi-emberi szövetségekr61számot ad, s ezeken kívül még nagyon
sok, számára fontos személyr61, kafcsolatrbl nyilatkozik.

Többnyire ezeknek a szövetsegeknek az övezetében vallja ki a naplb Nagy Lászlb
politikai magatartását: egyértelmd szembenállását a Kádár-rendszerrel. A politikusok-
tbl - Pozsgay Imre kivételével - tartbzkodik. Ha elkerülhetetlen a találkoz~, akkor vi-
szont keményen elmondja bírálatát. Amikor egyikük a Szólítlak, hattyú "Uristen, én
nem vagyok itthon?" sora iránt érdekl6dik, Nagy Lászlb azt válaszolja: "úgy kell érte-
ni, ahogy írva van". Majd így folytatja: "Elmondtam okait, el6zményeit a versnek.
Például: a nemzet sértegetése, írbk sértegetése, a diszkriminácibk." Pozsgay Imrét be-
csüli, de neki is kifakad a magyar közáIlapotok miatt: "Feldühödtem, itt vagy szenny-
emberré válik valaki, vagy fölakasztja magát - ez a magyar ugar." Meglehet, Béres Jb-
zsef találmányát Nagy Lászl6 túlértékelte. De nem ez a dolog lényege, hanem az, hogy
elviselhetetlennek tartotta azt a mbdszert, ahogy bántak vele: gyalázták, miel6tt szak-
szertlen megvizsgálták volna.

Nagy Lászlb elevenen követi naplbjában az irodalmi, irodalompolitikai vitákat.
Rokonszenvvel jegyzi föl több ízben Illyés Gyula kiállásait a nemzetiségi magyarságért,
a nemzeti önismeret és öntudat tisztításáért, er6sítéséért. Kesertl indulattal ír arrbi,
hogy informácibi szerint a pártaktíván megint a nacionalizmust hirdették ki f6 ve-
szélynek. Fölháborodott az Elet és Irodalom szerkeszt6inek gyávaságai, helyezkedései
miatt: "Torkig vagyok már a taktikázásukkal! Ha 1000kilométert utazom valakiért, az
nem kicsi költ6, nem pityipalkb!" - fakadt ki, amikor Szilágyi Domokos búcsúztatbját
méltatlan helyre dugták el a lapban. Együttérzéssel jegyezte fel C~ne Mihály kesertlsé-
gét: "Miska valbságosan sírt, a könnyeit törölgette mellettem. Irásai letiltva minden
lapnál. Azt mondja, ha így megy tovább, akkor 6 meghal. Ezek után nagyon rosszul
éreztem magam. Micsoda világ!" Hasonl6 megjegyzéssel illeti W~öres Sándor drámájá-
nak letiltását: "ilyen darabokat kellene játszani a színházakban. Es éppen ezt nem sza-
bad!" Kifakad Ady méltatlan centenáriumi ünneplése miatt: "Haragszom, hogy Adyt
így ünnepelték, a világ csodáját beszirupozták. 6 maga milyen tudbsítást írt volna
e hacacárérbl! Kellemes elképzelni." Megértéssel fogadta azt, hogy Csobri Sándor alá-
írta a Charta 77-et.

Különösen fájdalmasan érintette a nemzetiségi magyarság kiszolgáltatottsága, s a
hivatalos magyar politika közömbössége a nemzetiségi magyarság sorsa iránt. Erdélyi
útjai közvetlen élmények sokaságában részesítették. A naplb nemcsak följegyzi ezeket,
hanem Nagy Lászlb reflexibit, ezek miatti kifakadásait. is tartalmazza. "Hír: megbün-
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tették azokat, akiknél ebédeltünkSzéken.Ez ~ a gyalázatok teteje. llyesmi csak az
inkvizíció idején történhetett... Emberi jogok? Onrendelkezés? Humanizmus? Ki a bar-
bár? Ki lesz az árvák.szószólója?"

Amikor költészetünk úgynevezett "népi-nemzeti vonalát" sértcSleg emlegetik
neki, néhány mondatban tisztázza az ilyen besorolások ostobaságát, kifejti a maga vilá-
gos álláspontját: "Én elsosorban emberi költonek tudom és érzem magam. De a nyelv,
a sors, a gond köt ehhez a hazához, néphez. S ha van erom olykor, s van lehetoségem:
kiállok érte. Vajon, szégyellnem kell ezt?"

4. A csoda magyaráz:ísa

Ezek az erkölcsi, politikai és vil:ígszemléletivallom&sokazért is nagyon fontosak,
mert közvetlenül kapcsolatosak Nagy László költészetével, a napión belül pedig gyak-
ran szinte szétVálaszthatatlanok a napló irodalomtörténetileg, irodalomszemléletileg
legfontosabb rétegétól: a versek keletkezésének mdhelyvallomásaitól. A naplónak ez

a gazdag rét~e egyértelmlien érvényteleníti azt az irodalomtudományi babonát, amelyik
az irodalmisag kritériumát kizáról~ a "hogyan"-ban kívánja megjelölni, s az irodalmat
érdektelen formatanná silányítja. Éppígy cáfolja persze azt a m&sik,mára háttérbe sz0-
rult elgondol&stis, mely viszont kizárólag az úgynevezett tartalmat tekintette fontos-
nak. Nagy László naplója sok, s elismerten jelentos versének a keletkezését tárja föl.
Ezek nagyobbik részéról egyértelm-den,világosan látszik, hogy milyen aktuális erköl-
csi, társadalmi, politikai kérdés a vers inventora, mi foglalkoztatja Nagy Lászlót, mivel
akar számot vetni a vers. De az is nyilvánvaló, hogy mindez akkor válik verssé, amikor
a költóben már nemcsak gondként, nemcsak problémaként él, hanem megformált tar-
talomként szólal meg. Ekként ez a tartalom persze már egészen m&s,összetettebb, gaz-
dagabb annál, ami elozetes eszmeként, ítéletként összegezhetó len volna.

Sok-sok példa kínálkozik ennek dokumentál&sára. Nagy L&szló,látva, hogy az
emberek egy része mennyire kapaszkodik a költészetbe, 1975. június 3-án ezt jegyzi
naplójába: Jólesik, hogy szeretnek, de kétlem, hogy ekkora érdemem volna! Továbbra
is próbálok helytállni. Egészs~ legyen, erom is lesz. Szabad leszek még a »kender-
törobene is." M&sfélévvel késobb délutáni rossz álom után ezt jegyzi föl: "Elkezd-
tem egy verset. Délutáni vízbefullad&som juttatta eszembe egy régi költemény-sejté-
semet: A nagy kender.áztató. 20 éve már felötlik bennem. Máig nem volt hozzá erom,
se bátorságom. Most bizakodom. 15 sor kész. Címe: A nagy-nagy emberáztató." Vé-
gül Tunodés nagy szeretókróJ,a kardcsókolókróllesz majd a vers, egyszerre döbbenetes
látlelet, s a rohasztó közeg ellenében cselekvo "hívó tébolyultak" igazol&saa romol-
hatatlan példákkal; "mert szello a halál, / ha ók igéznek: égi nefelejcs-tüzek". A napló-
ban följegyzett eszme, tart&segészen új dimenziókat, a naplóból nem sejtheto távla-
tokat nyert a versben.

A Simon Istvánt sirató Három nap,három éj megír&sakorjegyzi föl: "Elmondtam,
amit kellen, sajnos, éppen a halál alkalmával. De hát a halál rendített meg ennyire,
hogy minden eszembe jutott. Például a széthúw." Valamiképp minden belekerült
ebbe a versbe, ami Nagy Lászlót Simon Istvánnal kapcsolatban foglalkoztatta, s amirol
a napló számot adott. Elégedett megjegyzésehelyénvaló. A vers ír&sakormégis a kom-
pozíció, a tételek, a sorok feleseltetése a gondja, dúdolja a ritmust, a kompozíció min-
den elemének jelentéssé kell válnia: ..A felso sor trocheus, majdnem cezúr&s,az alsó
jambus. Ezek válaszolnak egym&snak,a felso magas, az alsó mély (ha lehet). Nem kell
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egyezniök a gondolatban. Meglepetéseket hordozzanak... Kell a látvány (zöld ormon
a ravatal), érzékletesség, kísérlet a vigaszra, mégis feloldhatatlan a gyász. Minden sor be-
fejezi önmagát."

A Szólítlak, hattyú címll versét eleve hozzászólásnak szánja a népmllvészet elleni
sajtótámadások idején: "A mostani vitákhoz verssel szólok, szeretnék tisztességes ma-
radni." A versben szarkasztikus metaforákkal nevezi meg, mincSsítiezeket a cikkeket
("megannyi mérges lepény, / majálisra ólom-okádmány", illetve: "Gúny bitangol akár
a járvány"), s azt is kivallja, hogy "rongálnak rossz pörök". A vers egésze az aktuális
problematikát egyetemes távlatokba állítja, gazdag és sokrétll értelmllvé emeli.

További hasonló példaként kínálkozik az Ady Endre andezitból, az Aki szerelmes
lett a halálba, de sok-sok más vers is.

5. Esztétikai ideál

A versek keletkezésének krónikájából, mllvészi alakításuk folyamatrajzából, va-
lamint Nagy László tárgyakról, mások mllveircSlszóló följegyzéseibcSlkönnyen kör-
vonalazható ízlése és esztétikai ideálja. Azt szereti, ami fenséges,súlyos, ékes, ercSteljes,
drámai, mély, de az is kétségtelen, hogy Nagy László fölöttébb fogékonya kecses, já-
tékos elemek iránt is.

EbbcSl a szempontból érdekes az is, hogy miként nevezi meg egy-egy versét
a naplóban, amikor nem a címükkel említi azokat, hanem f6 motÍvumukat emeli ki:
a gengsztervers, Mongóliás-vers, harangos-vers, fejfa-vers, andezit-vers, kastélyos-vers,
hattyús-vers, sólyom-vers, Kormos-vers, Balassi-vers, Latinovits-vers, Pelikán-vers,
Toldi-vers,Mikulás-vers. .

Esztétikai ideáljának a mIlködését közvetlenül figyelhetjük meg a verscímek vál-
toztatásában is. Az elscSemlítés és a végleges változat közötti különbségek ennek az
ideálnak az érvényesítésében szembetllncSek.Mindig gazdagabb, jelentésesebb a végleges
változat, mert karakteresebb, ercStel;esebbbenne a játékosság, a fenségesség,drámaiság,
mint az elscSváltozatban volt. Emellett szembetllnó az is, hogy végleges változat
mennyivel költóibb, slltúbb ;elentésll, mennyivel titokzatosabb, mint az eloször leírt,
sokszor egészen közvetlen, szinte prózai cím:

Üzenet Mongóliába - Válasz egy illatos levélre
Levélke boldogasszony Máriának -Mária jövendó Boldogasszonynak
Bagolyasszony -Bagolyasszonyka
Tájkép, koporsóval -Három nap, három éj
Andezit - Ady Endre andezitból
Naplójegyzetújévkor - Elvarázsolt kastély
Az elhúnyt búcsúztatása- Az elhúnyt várakoztatása
Abban a pillanatban - Számadás egy pillanatról
Idill = Föltárt idill
Rettegj a hanyatlástól -Didergó ezüstfiú
Magtalanok karácsonya -Magtalanok Jézuskája
Gím-üzenet -Susogó gím-üzenet
Sötét pátriárka = A fekete pátriárka
Hószakadás -Hószakadás a szívre

A nagy kenderáztató = A nagy-nagy emberáztató - Tllnódés nagy szeretókról,
a kardcsókolókról
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Arany úr - Arany úr, az 6szikék meg én
Rabl6k + P&sztorok- pásztoR~lbl6k
A gy6ztes kárvallása - A j6 vitézvesztesége
A bolondok útja - Elhúllt bolondok útján
Valivadirüvegkirályka- Vallvac:iir
Levél D-asszonynak, Délre - D. asszonynak,Délre

Ezeknek a címváltoztat&soknak az esztétikai jelent6ségét természetesen csak a ver-
sek elemzése tárhatja föl.

6. Szemléleti tágasság

Valamiféle, számomra racionálisan megmagyarázhatatlan el6ítélet azt a hiedelmet
terjesztette el Nagy L&szl6r61,hogy 6 ösztönös mdvész volt. Ez ma azt jelenti, hogy
képzetlen, m{iveletlen. Gyakran besorolják újabban is abba a manapság már a teljes
ostobaság szinonimájaként használatos kategóriába, amelyet a vátesz-költ6 fogalmával
szow jelölni. Nagy Lc\szl6 életmdvének, valamint egy újabb életmdvel felér6 md-
fordít6i munk&sságának a szemléleti tágassága egyértelmd cáfolata ennek a lejárat6
szándékú, érvénytelenné min6sit6 beá11itc\snak.

Az életmdvéhez negatÍv e16ítélettelközelit6ket meggy6zni aligha lehet érvekkel.
Nem is a meggy6zés reménye, hanem a tények végett mégis érdemes Nagy L&szl6md-
veltségét, tájékoz6dc\sát firtatva is megvizsgálnia napl6t.

Monoton m6don, szinte naponta visszatér a napl6ban e három év alatt a ..kések
a gyomromban" betegség-jelentés.Ebb61 kell és lehet megérteni az étkezésre vonatko-
z6 megjegyzések viszonylagos b6ségét. Küzdelem ez a három év az életért.

Az álland6 fájcWmllkhl, fIZikai gyengeséggel, betegséggel naponta küzd6 költ6
kr6nika-töredéke m~. életének utols6 három esztendejében is lenydgöw szellemi
jelenlétr61, tájékoz6dásr61 tanúskodik.

Szinte napi rendszerességgel olvassa a foly6iratokat, s egy-két mondatos tömör
min6sítésekkel illeti élményeit. Szerkeszt6ként dolgozik. Naponta találkozik barátai-
val. Kiállitásokat látogat, olykor megnyit. Hangversenyekre jár, szindarabokat, filme-
ket néz meg. Nyilvános vitát kezdeményez a modem építészet ügyében. Költ6i este-
ken szerepel. Távolságot tart6an, de folyamatosan és egyértelmden vesz részt a közélet
küzdelmeiben. Rendszeresen fordít, taJlá1kozikbolgár, lengyel, angol költ6kkel, írók-
kal. Lengyelországba, Bulgáriába utazik. Erdélybe többször is elmegy, találkozik szinte
minden jelent6s erdélyi magyar íróval, mdvéss~, sok-sok egyszerd emberrel. Odaadc\s-
sal foglalkozi~ a kisebbségi magyarság sorsával. Osszeá1lit&stkészít a szomszédos népek
költészetéb61 a televízió számára. Emlékezetes filmben vall önmagáról ötvenedik
születésnapján:-Interjúkat ad hazai és külföldi újságíróknak, kollégáknak. Költ6i értékd
gy&szbeszédeketmond barátai fölött. Portrékat rajzol. Filmforgatókönyveket ír a tele-
víziónak Ady ..életedrámájáról".Részt vesz a Regösénekcímd film készítésében,s6t
szerepet is vállal abban. Figyeli és segíti a fiatal népmdvészeket, a táncházmozgalmat.
Sok-sok bolgár, orosz, lengyel verset ültet át magyarra. És ekkor fordítja le a Bernarda
Alba házát. Szinte teljes egészébenebben a három évben írja meg utolsó kötetét...

Ha csak pillantást vetünk Nagy L&szl6olvasmányaira, szembetdnik szellemi tágas-
sága, érdek16désnek történeti és izlésbeli nyitottsága. Zbigniew Herbert esszéit tanul-
mányozva elmélyed a középkor világában, a manicheusokon, bogumilokon, albigen-
seken tdn6dik, foglalkoztatja a középkori ember világképe. ..Kár, hogy a Provence-ot,
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mint kultúrát elpusztították. Nyugat és Kelet szintézise volt. Az.albigensek pedig nem
eretnekek voltak, hanem új vallás alapítói. Nem tudom azonban, hogy mi elfogadtuk
volna-e ezt az aszkézises vallást. Ha akkor élek, bizonyára velük tartok." Olvas a ro-
mán kolindákról a regösénekkel kapcsolatban. Nagyon fontosnak minosíti Fodor
András írását József Attila haláláról. Németh László könyveit huzamos ideig tanulmá-
nyozza. Róla is verset akart írni.

Feltunoen sok különféle dolog érdekli: "Olvastam a földgolyó lassú kiterjedésécól- unalmas írás. Kézbe vettem Bolyai János vallomásait. Éjfélig nem tudtam letenni,
már negyed egy van." Jeszenyin verseit, életrajzát olvassa. "Kilencre a tévébe mentem,
meghívtak Weöres bemutatójára. Csemus Mari jól mondta a Psychét."Ulyés régi ~zéit
tanulmányozza estérol estére. Fábry Zoltán A vádlott megszólalcímu röpiratát olvasva
írja: "Döbbenet. 1946-ban írta a magyarok kitelepítése idején. Csak 1968-ban jelent
meg. Igazán ezért becsülöm. Nagyszeru ember. Se ott, se itt, se a világban nem ismerik,
nem hat! Sors!" Élvezi Süto András drámáját, a Csillaga máglyánt: "Nagy lépés nála.
Hátra szorítja a szép nyelvet, igen maian beszélnek ezek a régi figurák, annyira, hogy
mai emberek. Mai problémák is persze. Kemény írás." Késobb az Egy lócsiszárvirág-
vasárnapja, majd az Engedjétek hozzám jönni a szavakat váltja ki elismerését. Száraz
György esszéjét, az Egy,.eloítélet nyomábant olvasva írja: "Nehéz ügy. Elszomorító,
hogy még ma is ügy. Uggyé csinálják." Márquez Baljós óráját dicséri: "irigylem ot,
hogy ilyen jól ír. Nekem kellen volna a Száz év magányt is megírni. Dehát o megelo-
zött." Edgar Poe, Ezra Pound, Eliot ~it olvassa, majd Heisenberg lesz estérol estére
élvezetes olvasmánya, A részésaz egész."Irás helyett Weöres Kétfeju!enevaa,át olvastam
igen nagy örömmel. Naiv és bájos. Akár egy gyermek látja a történelmet, s majdnem
a lényeget is. Nyelvezetét igen élveztem, mintha otthon lennék. nyen darabokat kelle-
ne játszani a színházakban. És éppen ezt nem szabad!" Mandelstam és Gregory Corso
versei, Mrozek novellái és a Magyar népmuvészet, a Malonyay-k~tetek, az Erdélyi
Zsuzsanna által összegyujtött apokrif imádságok egyként érdeklik. Eppígy Adorno, és
Fülep Lajos esszéi. "Olvasom rajongva Fülep Nemzeti öncélúságírását, nagyszerd. Igy
csak Ady tudta képen vágni az akkori rendet. F. a Horthy-ét is megpofozza. Ma is ak-
tuális több szempontbóL" Vargyas Lajos ritmikai tanulmánya éppúgy érdekli, mint
a Mohács-irodalom újabb fejleményei vagy Györffy György István király címd könyve.
Jászi Oszkár Magyarkálvária - magyarfeltámadás címu könyve éppúgy foglalkoztatja,
mint Hermann Brosch Vergiliushalála dmd modern regénye, Jean Paul Sartre inter-
júja. 1978. január 27-én: "Szocs Gézá. verseit olvasom, igen tehetséges." 28-án: "Süto
könyvét olvastam jólesoen." Ez a szellemi horizont igen tágas. Ehhez még hozzá kell
vennünk, hogy egyes verseihez, munkáihoz alaposan, "szakszerden" is készült. Ebben
az idoszakban tanulmányozta egyebek mellett erdészeti könyvekbol a fákat, néprajzi
munkákból a fejfákat. Balassi, Berzsenyi és foként Ady életmdvét és a róluk sz6ló
szakirodalmat.

Szemléletének nyitottsága, tágass~gaés egyensúlytart6 ereje mutatkozik meg az
egyes naplójegyzetek felépítésében is. E1esen különbözo metszetek kerülnek egymás
mellé egyetlen napon. A nagy és kis dolgok kiegyenlítettsége ez Nagy László világ-
képében. Fontos országos ügyek szomszédságában ad számot arról is, hogy hány vad-
szegfUvirágzik az ablakában.
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VASY GÉZA

"Tücskérezem, muzsikálok"
KRÓNIKA-TÖREDÉK - NAGY LÁSZLÓ NAPLÓJA

Közérdeklodésre akkor tarthat leginkább számot bármely napló, ha szerzoje ér-
dekes és híres ember. Olykor ellensúlyozbatja ezt, ha ~ szerzo ugyan közember, de
amit átélt, akikkel találkozott, az és azok elhíresültek. Am a történészek, muvelodés-
történészek érdeklódésén túl maradandóságra csak akkor számíthat egy napló, ha írói
teljesítmény is. Egyébként inkább csak érdekességés dokumentum.

A híres emberek által írott naplóknak is többféle típusa van. Az egyik inkább
reflexiókat, gondolatokat, muhelyforg;ácsokat közöl, ilyenek például Márai Sándor
vagy Illyés Gyula naplói. Egy másik típus részletes és tárgyias eseményleírást és gon-
dolkodástörténetet ad, miként azt Fodor András teszi részben már publikált felLegyzé-
seiben. Sokféle más változat mellett létt~zikolyan típus is, mint Nagy Lászlóé. O élete
utolsó szuk három esztendejében készített napi rendszerességgel feljegyzéseket, egyet-
len kéziratoldalnyit, s csak a harmadik évben maradt ki több nap. E munkáját eredeti-
leg azért kezdte el, hogy feljegyezze az álmait. Van ezekból is, s nem is kevés a napló
lapjain, ám egyre ritkábban kerül sor az eredeti cél megvalósítására. Sokféle oka van
ennek. Többször jegyzi meg a szerzo, hogy elfelejti, amit álmodott, máskor nem te-
kinti érdekesnek, ismét máskor lejegyezhetetlennek tartja álmait. Ám a naplónak a ter-
vekhez képest mind gazdagabb témakörei nyilván annak köszönhetoek, hogy Nagy
László fontosnak tartotta egyéb dolgok lejegyzését is. Elsosorban végül is nem az ál-
mok, hanem az írói muhely naplója ez a könyv. Tágan értve természetesen a muhely
fogalmát, hiszen abba nem csak a tervezett, a készülo versekkel kapcsolatos dolgok
tartozhatnak bele.

A terjedelmi önkorlátozásból következik, hogy a napló meglehetosen szukszavú,
tényközlo. Dominálnak akijelento, közM mondatok. Nagy László írásban inkább
csak versben szerette magát kifejezni, közismert, ho~ keves a prózai muve. Ez az
arány most lényegesen megváltozik a napló közzétételevel, hiszen kétségtelen, hogy ez
is írói munka, s nem csupán a kutatókat érdeklo adathalmaz. A tárgyiasságba e nap-
lóban nemcsak az fér bele, hogy hova mt~nt,mit csinált, kivel beszélt az író, hanem sok
tömör, s gyakorta kifejezetten költoi reflexió is. Csak egyetlen példa 1976. március 26-
ról: "Pisti iszkázi musora a Rádióban. Meghatódva hallgattam az iszkáziakat, Nagy
Gyulát, aki játszótársam volt. A kislányt, aki énekelt gyerekjátékot: nem tudom, ki-
csoda, kié. Pisti Rákóczi-cikke az elsó oldalon. Szép. - Sajnos, elfogy az életem. Harag
és bánat a sóhajtásban. A nap,ok pedig munkátlan telnek mostanában. ,.Mi lesz ebból,
tekintetes úr.« - Még gyengebb az idó. Már jöjjön a tavasz, mert vetni kell! Szell6zte-
tek, bekapcsolom a kvarclámpát. FélI."

Szuk fele ez egyetlen napi feljegyzésnek, s látható belole e munka szerkezete is,
nemcsak a tömörsége. Amit éjféltájban felidéz és lejegyeza költo, még friss emlékezettel,
az nyilván mind a nap fontos eseménye, gondolata, de közrejátszik benne a lejegyzés
idopillanatának hangoltsága is. Hiszen az emHtett napi feljegyzésekelején szerepel az is,
hogy "Angyali napom volt: lebegtem. Már majdnem anP.al vagyok: van szabad akara-
tom, testem alig." S egy ilyen napot követ az éjfélimeditació: "Sajnos, elfogy az életem."
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A napló els6 bejegyzése 1975.február 14-érolvaló, az utolsó 1978. január 29~rol.

Az 1977-esévben viszonylag sok nap kimaradt, így összesen 1030 n3j'ról vannak fel-
jegyzések. Ezekben viszonylag ritkán esik szó magáról a naplóról. Már a második na-
pon megjegyzi: "Álom: semmi. Pedig álom-leírásra szántam ezt a könyvet." (7. oldal)
Minden év kezdetén meger6síti szándékát: "Naplójegyzeteimet a jöv6ben is ~ szokott
módszerrel írom: Mleg a tényeket örökítem meg." (175) "Új nap, új király. Uj napló.
Ez sokkal szebb, mint a tavalyi, és ami a f6: kisebb. Ezentúl is a tények rögzítésére
való." (347) Az éjféli órákban Ír: "nyenkor általában álmos vagyok már, nehezen írok,
egészen kényszeredetten. Mindegy: ezek a följegyzések csak em1ékeztet6k - ha nem
nekem, akkor másnak." (70) Egyszer arra gondol: "Szeretném tudni, hogy 30 éve ezen
a napon mit csináltam. Kár, hogy akkor nem írtam le. Valószínll, a sok állati hullát ás-
tuk el apámmal." (1975. április 4.) Máskor meg a jövobe tekint: "Ma is írtam valamit:
ezt az oldalt. Ha élhetnék legalább tÍz évet még: érdekes lenne olvasnom." (22)

A napló állandó témája a legszllkebb család, a családi élet, a lakás. S mivel Nagy
László életének társa, SzécsiMargit maga is jeles költ6, e napló bizonyos mértékig az 6
világába is betekintést enged. S még egy formálódni kezd6 pályára nyújt rálátást. Fiuk,
Bundi ekkortájt diplomázik, kezdi el a grafikusi, könyvtervez6i pályát, többek közt
szülei könyveinek a tervezésével, s hogy nem eredménytelenül, azt a napló míves, általa
tervezett Helikon-kiadványa is bizonyítja. pe szó van a tágabb családról, az édes-
anyáról, az öcsr61, aki szintén kiváló költ6 Agh István néven, a leánytestvérekrol, az-
tán a feleségszüleir61, s másokról is.

Szó van a munkahelyrol, amely az Élet és Irodalom szerkeszt6sége, eleve az iro-
dalmi élet fóruma tehát, azé az irodalmi életé, amely szintén gyakorta helyet kap a fel-
jegyzésekben. S nemcsak a munkahelyhez, hanem a barátokhoz is az irodalom köti
els6sorban, tágabban a mllvészeti élet. Zelk Zoltán, Kormos István, Juhász Ferenc,
Csoóri Sándor, Kósa Ferenc, Szervátiusz Tibor, s mások is rendszeres szerep16i a napló-
nak. S természetesen az elozo nemzedékek nagyjai, Németh László, Déry Tibor, illyés
Gyula, valamint azok a fiatalabbak, akik a közfelfogás szerint Nagy László követoi
voltak, mint Buda Ferenc, Bella István, Kiss Benedek, Utassy József, Mezey Katalin és
mások. Ám Nagy László nem az irányzatosság, hanem a teljesítmény alapján ítélte meg
alkotótársait. Jellemzo erre, hogy kiket javasolt az írószövetség titkársági ülésén József
Attila-díjra: "Ragaszkodtam Szentkuthyhoz, Páskándihoz, Csurkához, Csukáshoz, Tan-
dorihoz, Székely Magdához, Bakához, Nagy Gazsihoz. Csak Székely M. nem került
föl a listára. Gazsit a SZOT-listára írták." (330) (Az említettek közül 1977-ben Szent-
kuthy, Csukás és Páskándi kapott díjat.)

Az írószovetségr61 egyébként nincs a legjobb véleménnyel: "a legsilányabb író-
szövetség a béketáborban a miénk". (111) 6 is azok közé tartozik, akik túl magasnak
tartják a taglétszámot: "ne derék embereket, hanem derék írókat vegyenek föl. Már 470
a tagok száma, több mint 50% dilettáns." (331) Helyesli, amikor a politika ellen tilta-
kozva Illyés bejelenti kilépését a szövetségbol (185), s egy késobbi alkalommal ó maga
is hasonló lépést fontolgat, meg is ír egy levélvázIatot, "mert a Béres.ügyr61csak éppen
nekem nem szabad írni". (359) Szándékát Pozsgayval is közli, de nem akar vele beszél-
getni. A hívásra: "gyere a Parlamentbe!" így válaszol: "Nem megyek, nem az enyém."
Végül mégis megy, tárgyal-társalog Aczéllal, de még jóval kés6bb is azt olvashatja az
egészségügyi miniszter nyilatkozatában, hogy "azért kell gyártani a "gyógyszert«, hogy
hatástalansága szétfoszlassa a legendát, hogy a ,.koszorús költ6 erószakossága« meg-
szllnjön. Ez a Koszorús én volnék." Azok közül az ügyek közül, amelyekbe közvetle-
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nül is belebonyo16dik Nagy Lász16,a Béres-csfEpekékelti a legnagyobb hullámverést.
Az irodalmi-movészeti életet megmozgatta az Elet és Irodalom hasábjain zaj16 építész-
vita is, de még az is, hogy Szilágyi Domokos búcsúztatása nem mélt6 m6don történt
meg ugyane lapban, pedig maga a költI) írta az emlékezést.

Az orszag általános állapotár6l viszonylag kevés közvetlen kijelentése vat}, de
azok rendre olyan határozottak, mint az iménti, hogy a parlament nem az övé. Allás-
pontja nagyon j6l ismerhetlS költeményeiblSl, ez ügyben talán elegendlSAz Országház
lutpujában,1946-rahivatkozni, amely ugyanezt a gondolatot maradand6an közölte, vagy
a napl6írás idlSszakábankeletkezett Szólítlak, hattyú c. költeményre, annak sikoltására:
"Úristen, én nem vagyok itthon?" Ut~~a nap16 e vers aktuális rétegeire is: "A mostani
vitákhoz verssel sz6lok, szeretnék tisztességes maradni." (192) S ez nem is olyan köny-
nyd. A Béres-ügyben ugyancsak Pozsgayval vitatkozva, közölte vele: "itt vagy szenny-
emberré válik valaki, vagy fölakasztja magát -ez a magyar ugar". (358)

Filo16giai szempontb6l is fontosak az ír6társakkal val6 kapcsolatokra vonatkoz6
mondatok., A leggazdagabban termés:~etesenaz egyúttal a családba is tartoz6 Szécsi
Margit és Agh István portréja bontakozik ki, bár nem annyira a költlSi, inkább a köz-
napok emberéé. Igen tanulságos, s egyáltalán nem személyeskedlSaz a kapcsolattörténeti
reflexi6sorozat, amely Juhász Ferenccel val6 régi barátságát dokumentálja, s amelyet
mindvégig a megértés szándéka motiv:íl, akkor is, amikor az elhidegülés kétségtelenné
válik. Legrészletesebben az 1975. szilveszteri jegyzetek tárják fel Nagy Lász16 nézeteit
ez ügyben. Bonyodalmas lllyéssel val6 kap,?olata is. 1975. júniusi nap16rész: "lllyéstlSl
visszajött a könyvem, nincsenek otthon? Erdekes: decemberben az lSlevelét visszairá-
nyította a posta, mintha én elhárítanám, most megint ilyesmi történt -, ez a válasza,
vagy az ördög incselkedik?" (63-64) Nyilván az ut6bbi történhetett. A könyvvissza-
küldésre nincs adat lllyés nap16jegyzeteiben, a decemberi levélre azonban igen. EIlSbb
Nagy Lászl6 írt levelet lllyéshez, hogy tisztázzon egy nagyon régi félreértést, amelyrlSl
úgy gondolta, máig hat. lllyés válaszlevele megtalálhat6 az lSNaplójepzetek 1973-1974
c. kötetében, s elhárítja az aggodalmat, nem gondol rosszat költlStársar61.Annak azon-
ban nincs késlSbbinyoma, hogy a levelc~tvisszakapta volna. J6val késlSbb,1977.okt6ber
20-án jártak Nagy Lászl6ék Cso6riékkal, s másokkal lllyés lakásán, errlSl mindketten
igen tömören emlékeztek meg. Nagy halottai is voltak a napl6 idlShatáraiközött irodal-
munknak. ÉrthetlS, hogy a napl6ír6t e~lslSsorbannem az idlSsebbpályatársak, Németh
Lászl6, Lengyel J6zsef, Déry Tibor halála foglalkoztatta a legintenzívebben, hanem
a nemzedéktársaké s a még fiatalabbakj;: Simon Istváné, Szab6 Istváné, Szilágyi Domo-
kosé, Kormos Istváné, s természetesen Latinovits Zoltáné. Ezek a halálok váltottak ki
költeményt, pr6zavers-búcsúztat6t.

Filol6giai jelentlSségevan, s milYf!nkár, hogy csak alig három évre vonatkozóan,
az életrajzi jellego adatoknak, följegyzéseknek. A külföldi utaknak, amelyek közül
négy Erdélybe vezetett, utoljára Szilágyi Domokos temetésére, egy Vars6ba irodalmi
estre, egy pedig Bulgáriába a Botev-díj :ítvételére. A hazai országjárásoknak, pihenések-
nek leggyakoribb helyszíne a szigligeti alkot6ház, aztán a szíve szerinti nél j6val ritkáb-
ban Iszkáz. Sz6 esik egy ábrándr6l: Ho1l6klSnvolna ;6 házacskát venni. A halál ellStti
éjszaka jegyzete is foglalkozik ezzel, talán mégis van egy elad6 ház. Irodalmi estek, ír6-
olvas6 találkoz6k, a fiatal ír6k miskolci Ady-emlékülése adnak alkalmat rövid ideju
utakra. Ezekben az években a költlSm:ir nem szívesen utazik, s általában is kezd visz-
szahúz6dni a szerepléstlSl.Többször jegyzi fel, ]lOgynem utazik többet, nem vállal sze-
replést, olyan feladatot, ami elvonja a verstlSl.Alland6an idlShiánnyal küszködik ebben
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az értelemben, hiszen a vershez kell az életélmény, az élet viszont gátolja az írást, más-
részt nem lehet folytonosan verset írni sem. Egyetlenegy foglalatosság van, amit ma-
gasra értékel a költoi munka mellett, s ez a fúrás.faragás, a farigcsálás. Ehhez sincs elég
ideje, s ftSként ..levezetésként", játékként uzi. Szigligetre mindig visz magával faragni-
valót s szerszámot is, s keresi a száradt gyökereket, fákat az ottani kertben. Amikor
befejezi posztumusszá vált utolsó kötetét, akkor engedélyez magának kikapcsolódás-
ként hosszabbfaragóidoszakot. 1977.június 20-ánjegyzifel, hogy megy nyomdába
a könyve, szeptember végén pedig azt, hogy ..Elhanyagolom a költészetet. Valószím'í,
nehéz lesz újra kezdenem. Talán, ha kijátszom magamat, könnyebb lesz a lelkem.
A játék már nagyon kellett." (455) Ez is magyarázza, hogy haláláig már csak a Kondor-
képekre írott kis ciklus készül el.

Aztán megtudhatunk olyan dolgokat, h.°p' nincsen tévéjük, s nem is lesz, mert
az elvon a munkától. Sokszor hosszabb idore kikapcsolja magát a napi információkból,
például így: ,,3 hete nem olvasok újságot, rádióm se szól". (22-23) Testsúlya 55-57 kg,
s gyakorta érzi úgy, nagyon lefogyott. Lázat mérni nem szokott, a halála elotti napok-
ban azonban 38,4-et is mér (influenza? tüdogyul1adás?).Jellemzo módon ekkor sem
hIvat orvost, pedig nehezményezi, hogy felesége bajaival nem fordul orvoshoz. El-
keseríto arra gondolni, hogy megmenthették volna. Nagy László egészségi állapota
gyakori témája a naplónak. amely szomorú olvasmány ebbol a szempontból. Az ötve-
nedik évéhez közeledo, majd ait elhagyó férfi nyilvánvalóan igen sokféle nyavalyát
hurcol magában, olyanokat, amelyeket már régen ki kellett' volna vizsgáltatni. Állan-
dóan rossz alvó, folytonosak a radikális gyomorpanaszai, fájdalmai, fáradtság kínozza.
de csak az öngyógyításban bizakodik, illetve rezignáltan veszi tudomásul, hogy Ö~-
szik, kopik, meg fog halni. Idonként olyan rossz lehet a közérzete, hogy a közeli halál
képzete jelenik meg a ldrottakban. Nem halál utáni v~akozás volt ez, ám feltlín6en
egybecseng azzal, amit a Jönnek a harangok értem kötet szemlélete, hangneme mutat:
a szervezet jele~te a halálközelséget, s ez elol a tudat, következésképpen a költemény se
térhetett ki.

E gazdag any~ naplóból a legfontosabb információkat a költo alkotómunkájá-
ról kapjuk. Tágan ertVe, a versíráson túl idetartozik a kötetszerkesztés és -tervezés,
a mlíford{tás, a bevezetok, kíséroszövegek, interjúk írása is, ám a legfontosabb egyértel-
mlíen a költeményekre vonatkozó közlések sora. Van egy olyan - tájékozatlanságból
fakadó - vélekedés, mely szerint a látomásos-szimbolikus költészetre az ösztönösség,
a költó-sámán ihletett révültsége a jellemzo. Nos, aki ezt vélte, e naplót olvasva éppen
az ellenkezojérol szerezhet bizonyítékot, ha a versek eddig nem gyozték meg. Egyes
alkotásokat is, kötetet is tudatosan, sok változatot, lehetoséget figyelembe véve terve-
zett meg a költo. Sok versén dolgozott hetekig, sot hónapokig, olykor csak néhány
sort toldva hozzá, s állandóan javítgatva, kihúzva, átIrva részeket. A mívesség, a mlí-
gond, a poétikai tudatosság számos jelét tapasztalhatjuk meJ' s egyértelml1vé válik,
hop: a maga irányát vállalva igazi poeta doctus volt Nagy László is. Nemcsak etikus
muvész tehát, hanem tudatos is.

Néhány hlresebb vers példáját megidézve,Budai Bonka estjének bevezetését 1975.
október lO-én vállalta el a költo. A következo évi február 7-én jegyzi föl, hogy talán
verset ír erre az alkalomra. Február 16: ..Elind{tottam a verset, amitol régóta kInlódok
már. Megtaláltam hozzá a formát. Eszembe jut József Attila, valahol mondja, ha kész is
a vers mondandója fejben, formába tenni, az a nehéz. Tehát elkezdtem." Február 18.:
"A versbol kész kb. 25 sor". Február 21.: "Egész estémet a verssel töltöttem, tulajdon-
képpen kész. 2-3 sor hiányzik a befejezés elott. Boldog vagyok!" Febru~r 22.: "Hamar
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a vershez láttam. írtam pár sort, de átjavftottam az utolsó részt. Kész a vers! Örömöm-
ben énekelni kezdtem. Fölébe ú1am a cimet: Szólltlak. hattyÚ,»Néhány nap múlva sze-
rez tudomást anyja szemm1ítétjéról (február 28.). Június 23-i bejegyzés: "elkezdek egy
verset, néhány sor kész, a elme elobb megvolt: MIltétanyánk szemén~ Augusztus köze-
pén, többnapos átfrási hullám után, lS-én jelenti késznek a verset. Elóször 1976. január
14-én olvashatjuk, hogy foglalkoztatja BalassiBálint, Ú'naróla drámát, de nincs rá ideje.
Bó esztendo múlva, marcius elsején: "Elkezdtem újra a Pelikán verset. Most lehet belole
valami." Március 12.: "Megindul a vers, ma a végére járok. Igen súlyos a forma, nyelvi-
leg gyozni kell, hogy ne legyen rögös, hiszen elszabadult, kiszakadt mondandó ez,
Balassi lázbeszéde! Es vigyáznom kell, hogy amennyire lehet, mai legyen. Különben
miért is írnám,"

Több futó megjegyzést találunk, de mind értékes adalék, s nemcsak alkotás-lélek-
tani szempontból a versek hézagos keletkezéstörténeti feljegyzései között, amelyek
poétikai, verstani jelleg1íek,ars poeticára utalóak. Néhány aforisztikusan is jellemz6 ki-
jelentés: "A legbiztosabbdolog az írás." (57)Margit szülei "Nem tudnak M. tegnapi
egyórás estjéról, pedig jó volna, ha pár szót mondanának neki, hiszen értük van a köl-
tészet." (246) Jól megy a vers. Persze eléggé vázlatos. A töményítés majd késóbb."
(281) "Mivel a kényes dolgo~t is meg tudom már fogalmazni, nem kell félnem, hogy
gyávának mondanak." (318) "En els6sorban emberi költ6nek tUdom és érzem magam.
De a nyelv, a sors, a gond köt ehhez a hazához, néphez. 5 ha van er6m olykor, s van
lehetoségem: kiállok érte. Vajon, szégyellnem kell ezt? Én a sumákolókat utálom."
(376) 5 végül a legrészletesebb vallomás: ..A Verseimversét pallérozom. 500tenem kell.
Nagy pesszimista vers lesz ugyanis. Kétségbe vonja az eddigi fejlodést. 56t, véteknek
tartja. Valahol, lehet, mikor a fáról lejöttünk, kezd6dött minden rossz. Állatnak kellett
volna maradnunk, az állat jobb, mint az ember. -Ronda nagy képmutatás ez a kará-
csony, is. - Szédelgek egész nap, mert már legalább tÍz napja nem alszom, csoda, hogy
élek. Es csodák csodája, hogy verseket írok örökké -bárhova nézek, bármerre kisiklok
is gondolatban: verset találok - csak meg kell írni. Még azt se mondhatnám, hogy
olyan nehéz. 50k ido kell hozzá. Keresni, kutatni kell a megfelelo szót. 5 az ember leg-
többször megtalálja, ha türelmes, állhatatos. De már nem hiszek abban, hogy én va-
gyok a versek írója, valaki, vagy valami költözik belém, ó az igazi alkotó. Én csak esz-
köz. Ez azonban mindegy." (340)

A költo halála után nemcsak értékeinek számbavétele kezdodött meg, hanem
munkásságának harcos elutasítása is, részben ideológiai, részben poétikai okokból. Az
irodalomtörténet-írás és az olvasóközönség nagyobbrészt váltig nagy klasszikusnak
tartja Nagy Lászl6t, az irodalmi élet ma uralkodó véleménye viszont alig vesz róla tu-
domást. Rossz idoben látna napvilágot ez a napló? Nem hiszem. Korábban aligha je-
lenhetett volna meg, hiszen az az6ta szintén elhunyt 5zécsi Margit nagyon helyesen
csak a teljes, csonkítatlan kiadásba egyezett volna bele, s ennek mostanában teremt6d-
tek meg a politikai feltételei. E napló megjelenése is a demokráciának köszönheto te-
hát, s természetesen Nagy András beleegyezésénekés Görömbei András lelkes és tud6s
szöveggondozói munkájának, amely jegyzeteivel, névjegyzékével már egy lehetséges
kritikai kiadást is elokészít, s még inkább: segít a mai olvasónak az eligazodásban.

E napló kiadásának indokoltsága vitathatatlan. S annak, aki veszi a fáradságot és
elolvassa, bizonyíthatja, hogy e költ6 soha nem volt a hatalom kegyeltje, mindig etikus
megnyilvánulásokra törekedett, a hétköznapokban is, s ami még lényegesebb, tudato-
san megalkotott életm1ívében is, amely, hiszem: átsz61 a huszonegyedik századba is.
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TASI JÓZSEF

Nagy László indulásai*
1946-1949

VigRudolfemlékének

Megpr6bálom a költ6 pályakezdésének els6 éveit vizsgálni, felderíteni. Azokat
a közösségeket, csoportosulásokat, baráti társaságokat, s lapokat is bemutatom, amelyek
ezt apályakezdést el6segítették, illetVeennek a f6rumait.

. 1. Indulás a Parasztpárt jegyében

Amikor Nagy Lászl6 többszöri nekirugaszkodás után 1946 augusztusában Fels6-
iszkázr61 Pestre utazott és beiratkozott az Iparmdvészeti Foiskolára, els6 gondja volt,
hogy szállást találjon. Az alig húszesztend6s fiatalember bizonyára nem véletlenül for-
dult a Nemzeti Parasztpárt VII. kerületi Damjanich utcai irodájához, ahonnan a szem-
közti épületben lév6 Falu-Budapest Mozgalom kollégiumába irányították.

Ezt a kollégiumot a Nemzeti Parasztpárt létesítette, ugyanis a Népi Kollégiumok
Országos Szövetsége 1946. július lO-én kimondott megalakulása elott a koalki6s pár-
tok ifjúságicsoportjai saját kollégiumokattartottak fenn (DOKOSZ, MAKE, Szab6 .

Dezs6 Kollégium, Falu-Budapest Mozgalom kollégiuma).
A Falu-Budapest Mozgalom Szab6 Dezs6-i fogantatású és az ír6 1935-ösA falu

Budapest címu programcikkének köszönheti elnevezését. Szab6 Dezso ez írásában a fo-
várost a legnagyobb faluként interpretálja. "Az ország minden részébol idekerült ház-
tartási alkalmazottak, szolgák, munkások, kubikusok, viceházmesterek stb., stb. tÖme-
gei" miatt. "Ezek mind: kitépett, szél sodrába került lelkek." Az ír6 pátosza hamarosan
gyakorlatiassá válik: "Budapesten népkerteket kell létesíteni népházakkal." A népház-
nak olyasféle funkci6t szán, mint ami egy-egy - késobbi - j61 muköd6 kultúrotthon-
ban meg is val6sult: "könyvtár, eload6terem, népmuvészeti muhelyek, színpad, tánc-
helyek, kocsmaterem." Véleménye szerint: "A Budapest-erdoben tántorg6 magyar falu
mind nagyobb számban otthonosodna e helyekhez..."

E gondolat jegyében jött létre a Nemzeti Parasztpárton belül 1945-ben a Falu-
Budapest Mozgalom, mely 1946 tavaszán kollégiumot létesÍtett a Damjanich utcában.
Itt már muködött egy katolikus tanoncotthon, ezt a parasztpárti fiatalok megszállták,
Széchy András, a késobbi történész vezetésével. Szurdokpüspökibol származ6 ipari ta-
nul6k, közép- és foiskolás fiatalok voltak a kollégium elso lak6i.

Nem tudtam kideríteni, ki volt a kollégium elso igazgat6ja. Vezeto személyiségei
között már a legelso idokben ott találjuk Nagy Lászl6t, a fiatal publicistát, aki ekkor
bölcsészhallgat6 és a Szabad Föld munkatársa, s csak az ötvenes évek elején bovítette
nevét B.-betuvel, hogy megkülönböztesse magát a jeles költotol. Nincsenek adataim,
mikor lett kollégista Liska Tibor közgazdász, Szekeres Lászl6 irodalomtörténész,

>fo Ez a tanulmánya Pet5fi Irodalmi Múzeumban "Inkarnáció ezüstben" címmel 1995.
április 12-13-án tartott Nagy I..ászló-emIékü1ésre készült.
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Bartha Antal történész, Vig Rudolf népzenekutat6 és így tovább. A felsorolt jeles sze.
mélyiségek és társaik többsége bizonyára a NÉKOSZ-hoz val6 csatlakozás után lépett
be a kollégiumba. Nagy Lászl6 költ6vel egy id6ben.

Nagy Lászl6 mindenesetre még a Damjanich utcai parasztpárti Falu-Budapest
Mozgalom kollégiumába érkezett az 1946-47-es tanév kezdetén. Hamarosan átköltöz-
tek a Dózsa György út 82/B szám alá, a:zegykori Batizfalvy Szanatórium romos épüle.
tébe. Itt júniusig orosz katonák laktak" az épület rendbehozásában minden kollégista
részt vett. A helyreállítás szakaszairól ismerjük B. Nagy Lászl6 és Barcs Sári riportjait,
maga a költo pedig e sorok írójának adott elsó interjújában kijelentette: "Én készí-
tettem a kollégium névtábláját, ráÍrtam nagy betukkel, hogy Dózsa György Népi
Kollégium és tüzes koronát is festettem rá."

Kerek Gábor lett a Dózsa György kollégium els6 igazgat6ja, 6 a Györffy kollé-
giumból jött, miként az 6t követ6 Horváth István. Mindkett6jükrol, továbbá Liska
Tibor gazdasági vezet6r61 szeretettel emlékezik a költo az e korszakáról szóló interjúi-
ban. Jöttek 46 oszén-telén a muvésznövendékek: Litkei József, Molnár József, Alexin
Andor...

Szolnoki János és Vig Rudolf a kollégium legtehetségesebb fiataljai közé tartoz.
tak. Szolnoki néhány hónap alatt elolvasta, elsajátította a világirodalom legfontosabb
alkotásait, a bogácsi parasztgyerek, Vig Rudolf pedig már ekkor, 17 évesen képzett ze-
nész; fuvolázott, zeneesztétikai eloadásokat tartott társainak - és felfigyelt Nagy László
költoi tehetségére.

B. Nagy Lászl6t kell idéznem, akivel 1970-ben interjút készítettem: "Most kép-
zeld el - így emlékezett -, hogy én ott vagyok, már újságíró, sot egy ifjúsági lapnak
a szerkeszt6je is, és él a kollégiumban egy költo, OOr61ma már nyílt titok, hogy zsenije
ennek az idószaknak, és akkor egy 17 éves fiatalember nyomja az orrom alá a Nagy
László akkori verseit. Hozzá kell tennem, hogy viszont Nagy László elszántan védeke-
zett az ellen, hogy ó költo volna, mert képromuvész akart lenni, és ha egyáltalán va-
lami befolyásom lehetett rá, mindenesetre a szimatom jó volt, mert miután Vig Rudolf
megmutatta nekem, három sora után rájöttem arra, hogy költo és nagy költo lesz
bel6le. "

Igen, Nagy László felfedez6je, verseinek elso közlóje kollégista társa, [B.] Nagy
László volt; az általa szerkesztett Népi Ifjúságban, a Népi Ifjúsági Szövetség, a NISZ
foly6iratában jelentek meg els6 versei - ekkor mégIszkáziNagy László néven, hogy
a már több éve publikáló, azonos nevu szerkesztotol megkülönböztessék az olvasók.
A költo elso verse Éjfél címmel jelent meg a Népi Ifjúság 1946. decemberi számában.
Karácsonyra készült, minden bizonnyal a szerkeszto kérésére, a lapban ugyanis a NISZ-
szervezetek részére egyéb karácsonyi mt1sorszámokat is találunk (J6zsef Attila: Betlehe-
mi királyok, Gombos Gyula: Jézus születésenapján, Betlehemes játék stb.). Itt olvasható
Széchy András tanácsadója is, NISZ-mulatságok szervezésére.

Nagy László elso publikált költeménye még csak nyomokban ígéri a kés6bbi
klasszikust, de - s ez a Népi Ifjúságban megjelent többi versére is áll - eléri a három
évvel kés6bbi els6 kötet. a Tunj el fájás átlagszínvonalát. ilyen a lap 1947. márciusi
számában olvasható Márciusiszél is és az áprilisban megjelent Húsvét táján, amely két-
ségkívül a három közül a legmúvészibb, sót, a késobbi "hosszú" Nagy László-versek,
versszimfóniák elso próbálkozásaként is olvasható. (1. Tasi József: Húsvét táján, Nagy
László pályakezdésérol. Élet és Irodalom, 1995.márc. 31. 4-5.1.)
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Érdemes egy pillantást vetnünk a költó számára elsó megjelenést biztosító lapra
is. A szerkesztó [B.] Nagy László cikkei és Móricz Zsigmond-dramatizálásai mellett
nagyrészt a Dózsa György-kollégisták írásait találjuk itt 1946novembere és 19..7 júniu-
sa között (Bartha Antal: Etyek, a telepesfalu - 19..7.jan.; HorváthIstván:Hogyan
szervezték meg a györJfystákaParasztpártot? - 1947.márc.; Vig Rudolf: NISZ indulója
[A Sej a mi lobogón/r4t...szövege, története és kottája] - uo.; SzamosGyörgy cikkei
Táncsics Mihályról és Áchim Andrásról- 1947.április, május).

A Népi Ujság 1947. májusi számában arról olvashatunk, hogy ,.Bulgár népdal-
füzeteket küldön a NISZ-nek a bolgár ifjúságimozgalom., a júniusi B. Nagy által jegy-
zett utolsó lapszám pedig a kollégisták vágyait fogalmazza meg: .A budapesti Dózsa
György kollégium a faluról városba került dolgozó fiatalok számára dolgoz6iskolás kol-
légiumot szervez, a tehetséges parasztszármazású mdvészek részére pedig mdvész-
kollégiumokat..

Nem {gytörtént. A Dózsa néhány h6napig még vegyes kollégium maradt, majd
1948-tól közgazdász-kollégium lett. A mdvészkollégisták azonban már korábban ki-
rajzonak. Vig Rudolf 1947 karácsonyán átment a Tánc- és Kórusmdvészeti Kollégium-
ba, ahol kollégista és tanár lett egy személyben, Nagy László pedig 1947 ószén nem
csupán kollégiumot, de fóiskolát is cserélt: átiratkozon a Képromdvészeti Fóiskolára
és a Dési Huber István képromdvész népi kollégiumba költözött.

Vig Rudolf, a költó sírig hd barátja 1970-benemIékezetból elmol}dta Nagy László
egy költeményét, mely még közös dózsás hónapjaik alatt keletkezett. Igy hangzik:

Az éjjel de jól hevertem,
három lánnyal egybekeltem.
Szépek voltak, mint a hajna/,
földig éro vörös hajjal
Ilyeneka legszebb lányok,
úgy tJncolnak, mint a lángok.
Táncot járni én nem tudtam,
bokájukban elbotLottam.
Elbotlottak ok is bennem,

adj pajtás most tüzet nekem.

(Az éjjel de jót hevettem!)

E vershez, amikor olvasom, Antonioni húsz évvel késóbbi Nagyításának egyik
epizódja társul: Thomas, a fotós és a két lány év6dó kergetódzése a ruhákkal teli foga-
sok között, majd egymásra zuhanásuk...

Mit tett még, mit {rt még Nagy László a Dózsában? Vig Rudolf szerint lefordított
egy román kolindát, amely {gy kezdódik: .A szeleknek élénk szárnyán / A föld felett
bátran szállván / zengedezünknéked, szép csillag!- Ez len a kollégium indulója.
A kolinda teljes szövege megtalálható a Népek dalai dmd 1949-eskötetükben. Feltétele-
zem, hogy Nagy László ezt a karácsonyi éneket -Vig Rudolf intenciójára -már 1946de-
cemberében lefordította, s {gya fenyófa alatt közösen énekelhett~k a Dózsa György népi
kollégiumban.A költcSelsó- éppenekkor- megjelent verse, az Effélis a Születés témáját
dolgozza fel, a román kolindánál keményebben és komorabban. A költó egy ízben sza-
valóversenyt is nyert a kollégiumban, József Attila Förgetegdmd versének elcSadásával.
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2. Indulás a NÉKOSZ jegyében

Amikor Nagy Lászlóval másodszor beszéltem a népi kollégiumokhoz fúz5d6
kapcsolatáról, o, aki három népi kollégiumban is élt, a Dózsát tartotta a hozzá legköze-
lebb áll6,nak. Idézem az interjú egyik kérdését és a költo válaszát:

- Erdekes, hogy két parasztpárti kollégium volt, a Dózsa és a Szabó Dezso, és
mind a kettonek az egykori lakói [...] csak.pozidvumra emlékeznek, arra. hogy nagyon
jól érezték magukat ezeken a helyeken.

- Igen, azt mondják, hogy ez parasztpárti koll~um volt. Nem tudom, hogy ez
mennyiben nyilvánult meg. Nyilván abban, hogy foleg vidéki fiúk kerültek késobb
a kollégiumba és talán a Parasztpárt patronálta, egyébként nem tudom, hogy miért
mondják parasztpárti kollégiumnak, mert sok kommunista. párttag fiú is volt ott.

Azt hiszem, itt az a kérdés, hogy Nagy László, a költo mikor lett kommunista
párttag, hisz az elso id6kben tagja volt a Parasztpárt ifjúsági szervezetének, sot, Vig
Rudolf szerint Széchy András és Nagy .Lászlóparasztpárti ifjúsági vezetok is voltak.
Nagy László egykori megjegyzése azonban megállja a helyét, miután a Falu-Budapest
Mozgalom kollégiuma felvette Dózsa György nevét, valóban teret-helyet adott a kom-
munista fiataloknak is. Ha ehhez hozzávesszük a Nemzeti Parasztpárt 1946-47 fordu-
lóján történo baloldali fordulatát, Kovács Imre és hívei kiküszöbölését, s, magát a
legfobb vezetoin keresztül a Magyar Kommunista Párttal egybefonódó NEKOSZ-t,
Nagy László 197O-esmegjegyzését felfoghatjuk a népi kollégiumokon belüli kommu-
nista befolyás erosödése regisztrálásának is.

Amikor Nagy László átment a Dési Huber népi kollégiumba, hamarosan meg-
szánt verseinek elso fóruma. a Népi Ifjúság. A NÉKosz, amellett, hogy beolvasztotta
a koalíciós pártok kollégiumi mozgalmait, saját lapokkal, folyóiratokkal rendelkezett,
s az ezekben való megjelenés nagyobb nyilvánosságot jelentett a szegényes kiálHtású,
bár nívós tartalmú parasztpártilapnál.Nagy László- persze -másfelé is orientálódha.
tott volna. A válasz ismét megjelent - éppen a Népi Kollégiumok Országos Szövetsége
folyóirata, a Valóság 1946. júniusi száma közölte [B.] Nagy László igazságtalan bírála-
tát a népi írók folyóiratáról -, s az Újhold és néhány más,nívós folyóirat is létezett már.
Nagy László, mint tudjuk, a Valóságot választotta, a NEKOSZ folyóiratát, igaz, kissé
véletlenszeruen. A Dési Huber kollégiumba ugyanis 1947 oszén a Zrínyi-foiskolás
leánykollégiumból átlépett néhány képzomdvész.foiskolás lány, s ezek egyike, Szemes
Piroska vitte el Papp Oszkár javaslatára a Valósághoz Nagy László rajzait és költemé-
nyeit. (Lásd errol a költo 1975. július 24-i naplójegyzetét.) "Egyszer egy bicego fiú ke-
resett föl a köves konyhahelyiségben -emlékezika költo elsolátogatásáraa szerkeszto
Lukácsy Sándor 1974-ben-, nagy nyaláb kéziratot, meg rajzot hozott. Öt versét, egy
rajzát s prózában írt önvallomását adtam ki egyszerre, ez volt a bemutatkozása. s nevet
is én adtam neki: volt már egy Nagy László munkatársunk (ma B. Nagy), ezért a köl.
tonek, faluja, Felsoiszkáz után, F. Nagynak kellett lennie."

Igy lett Lukácsy Sándor a költo második felfedezoje és második "keresztapja" is -
érdekes, hogy mindkét esetben a késobbi B. Nagy Lászlótólvaló megkülönböztetés
miatt került sor az Iszkázi, illetve F. elonév felvételére.

A Valóság 1947. decemberi száma közölte F. Nagy László Bemutatkozás címu
önvallomását, hét versét és egy 1947 augusztusában készített rajzát egy az út szélén,
fatörzsön ülo anyókáról. A versek címe a következcS:Rohadt zsupp alatt, Csalás,Öreg-
anyám, Sajnálom, Otthon, Gyík, és végül a Nem apadel isten tehene.
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Mindjárt az els6 vers visszakapcsol az 1947 áprilisában megjelent Húsvét táján-
hoz: ebben is, abban is Busa és Söros a két ökör neve, bizonyára az iszkázi Nagy-por-
táró!. De milyen eltér6 a szövegkörnyezet! Míg a Húsvét tájánban idilli kép közepén
jelennek meg:

a /Old fia csak szántogat, sorokat húz régi könyvbe,

tükröspartú barázdákban himbá16zva jár az ökre,
s tán így beszél: ez a dolga a parasztnak, az ökörnek,
sír az iga, hull a könnye a Busának,a Söyösnek,

a Rohadt zsupp alatt szinte forradalmi hangvételu:

Harangoznak, zeng a levesnóta
mindenkinek, bog a Busa, SÖTöS
kokas-levessel nem állunk ma szóba

jéhér ebéd lesz, bovízu, tökös
mégis lobogunk, mint az üstökös

Ez utóbbi vers ékezet nélküli, legalábbisa sorok végén. Majdnem teljesen ilyen az
Öreganyám és a Gyík is. Vagyis a költo versei külalakjának míves megformálására is
ügyel már. A Húsvét táján utolsó szakasza alliterációzuhatagai Babits hatásáról tanús-
kodnak.

Néhány hónap múlva éppen Csokonait olvas a kollégiumban, amikor a hadügy-
miniszter kocsit küld érte: elso találkozása Veres Péterrel életre szóló élmény a fiatal köl-
t6 számára. Ennek kiváltó oka: Veres Péter a Valóság 1948-asmájusi számában olvasta
F. Nagy László néhány költeményét, s meg akart ismerkedni a szerzóve!. Mit olvasott
a parasztpárti hadügyminiszter a népi kollégiumok folyóiratában? A versek cime: Tava-
szi da~ Akaratlanul is, Reggelielótt, Figyelmeztetés,Zuhatag. Ezek bizony a Parasztpárt
szellemiségét hordozó versek. A Tavaszidal egyenesen parasztpárti himnusz is lehetne:

Pártom te kardos
angyalom
öledben én se

alhatom,
tüzescsikódat

ellopom
kényesek kertjét

tipratom

- aminthogy annak is készült, a Parasztpárt elnöke is úgy olvashatta, ezért a népi kol-
légista költóért küldött miniszteri kocsi. Nagy László korai verseit, pályakezdésének
vers-útköveit azonban ajánlatos történelmi kronológiával a kezünkben olvasni. A Való-
ság 1948. májusi száma elso közleménye a költo Májusfákcimu költeménye, s a hét fia-
tal költot bemutató blokkban tole még a Hamupipo'7eeis olvasható, a júniusi szám már
többek között Aczél Tamás Az egyesülésrecímu versét közli, amely a lassan érlelod6
folyamatot befejezo kommunista-szociáldemokrata pártegyesülést, a kommunista párt
- más néven ugyan, de -korlátlan térnyerését üdvözli. Nagy László búcsúverse e kor-
szaktól -és az az egy hónap múlva megszuno Valóságtól: a Dunántúli béke.
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3. Az Anthológia és köre

A Valbs4g 1948. májusi száma, mint emlitettem, egy blokkban közölte Hétfiatal
költóverseit. Alljon itt a nevük: Rába György, Darázs Endre, T6th Gyula, F. Nagy
I:ászl6, Kuczka Péter, Aczél Tamás és Juhász Ferenc. Ha ezt a névsort kiegészítjük
Arkos Antal, Kormos István és Pilinszky János nevével, megkapjuk az 1848 centená-
riumára készült Anthológia szerz&ineknévegyüttesét.

Az Antho16giát Hantai Simon fest6mdvész készítette: tíz költ6 egy-egy versét
illusztrálta és - a verseket is - hidegtd-karccal alumíniumlemezekre véste. Ime, a kötet
tartalomjegyzéke: 1. Aczél Tamás: Mondd meg; 2. Árkos Antal: Lenin; 3. Darázs
Endre: Borneo; 4. Juhász Ferenc: Szdz Mária; 5. Kormos István: Egy lusta költ6re;
6. Kuczka Péter: Öreg a gyár; 7. Nagy Lászl6: Sajnálom; 8. Rába György: A tábornok
bánata; 9. Pilinszky János: Csak azt feledném; 10. Tbth Gyula: Nyitogatb.

Hantai Simon fest6mdvésznek mdteremlakása volt a háború után a Damjanich
utcában. Hantai maga is fiatal, 1922-ben született. 6szintén kommunista elkötelezett-
ségd, és szereti az irodalmat. Lakása afféle mdvészeti-irodalmi szalonná vált; a fiatal
frbk nemcsak az fr6szövetségbe jártak csütörtök délutánonként, de Hantaiékhoz is.
Hantai Simon a pályakezd6 Juhász Ferencet gyermekkora bta ismerte, lévén maga is
biai születésd. Kuczka Péterrel a kommunista mozgalomban kötött barátságot. Nem
elhanyagolhatb, hogy a fiatal mdvészek a Forum Clubban is összejöttek, ennek Kuczka
Péter szerint IfjúságiForum Club néven is mdködött egy tagozata. A Forum Club adta
ki a Forum címd irodalmi. társadalomtudományi és kritikai folybiratot, amelyet Vértes
György szerkesztett. A Forum a kommunista párt folyóirata volt; 1946 és 1947-ben
még meglehet6sen nyitott bármilyen el6;eld ~odalmi és mdvészeti érték számára. Nem
véletlen, hogy szerz6i között Nemes Nagy Agnest is megtaláljuk. Továbbá a Forum
Szalonban tartotta Hantai Simon fest6mdvész 1948-asemigráci6ja el6tti magyarországi
egyetlen kiállítását.

Az Anthol6giát Hantai Simon állította össze, Kuczka Péter segítségével. Ez a kis
kötet az utoisb kísérlet a Fényes szell6k nemzedéke költ6inek összefogására. Fényes
szell6k nemzedékén én a felszabadulás/megszabadulás -utbbbi Esterházy Péter szb-
használata - után indul6 mdvészeket értem, természetesen nem csak a kommunistákat.
de az ú;hol~okat, népieket, avantgard elkötelezettségdeket is. Sz6val, a teljes fiatal
irodalmat. Ez a terminus technicus magában foglalja a Nyugat úgynevezett negyedik
nemzedékét, melyet az Anthológiában Rába György és Pilinszky János képvisel a leg-
markánsabban. (Itt csak utalok S6tér István Négy nemzedék címd antol6giájára, amely-
nek 1948 szeptemberében sikerült a magyar költészet teljes spektrumát bemutatnia.
F. Nagy Lászlb a Májusfákkalés a Tavaszidallal szerepel S6tér kötetében.)

Hantai Simon gydjteményében tehát különböZ& irodalmi és politikai elkötele-
zettségd fiatal költ6k szerepelnek. Pilinszky János híres verse - melyet ma A francia fo-
goly címen ismerünk, például a Válasz 1947-esszeptemberi számáb61 került a kötetbe.
Pilinszky 1971-ben így emlékezett Hantai Simonra és antol6giájára: .,Hantai Simon ki-
választott... Akkor írtam, azt hiszem 47-ben a Franciafogolyt, ez ót megragadta, illuszt-
rálta. Nagyon kedves, talán még Bartbknál is fUigránabb jelenség volt, mindig karo.n-
fogva járt a feleségével, így találkoztam, velük itt-ott. Elmondta, hogy illusztrált. En
nagyon megköszöntem, ennyi volt kapcsolatunk. Még nem is láttam az antol6giát.
Soha nem láttam."



so tiszatáj

Rába György versérol -A tábornok bánata - Kormos István elmondta, hogy az o
javaslatára került a kis kötetbe. Nagy László Sajnálom dm6 költeménye a Valóság
1947-es karácsonyi számában jelent meg. Mivel Hantai 1948. március 15-re tervezte
kötete kinyomtatását, csak.az 1947-ben megjelent versekbcSlválogathaton. (Sótémek
fél évvel több ideje volt az új költok szemlézésére.)

197+ben, Életem dm6 önvallomásában Nagy László is nyilatkozik az Antholó-
giáról: "Verseinket Hantai Simon rézbe karcolta és illusztrálta. Nyomtatott is belole
néhány példányt." Az idézetbol kiderül, hogy az Anthológiát valósZÚl61egNagy
László sem lána. Hantai ugyanis nem rézre, hanem a Kuczka Péter által akkori munka-
helyérol, a Mezokémiától hozon, méretre vágon alumíniumlemezekre véste, azaz kar-
colta a verseket és illusztrációkat.

Vajon miért nem látta Pilinszky és Nagy László az Anthológiát, és miért találko-
zott Nagy László - esetleg - a kötet nyomtatott példányával is? Hantai Simon 100 le-
vonatot szándékozon készíteni könyvecskéjébol, s a kolofon szerint a verseket a köl-
tok aláínák volna. Ezért nem találkozunk a késobb a Petofi Irodalmi Múzeum számára
készített példányon a költok nevével verseiknél. Kormos Istvántól megtudtam, hogy
Hantai maga szándékozott kinyomtatni az Anthológiát, de csak a próbalenyomatokkal
készült el, idoközben ugyanis professzorával, Kmeny Jánossal összeveszett, s a munkát
nem folytathatta a Képzom6vészeti Foiskolán. Az eredeti alum{niumlemezeket Kucz-
ka Péter késobb a Petofi Irodalmi Múzeumnak ajándékozta, az Anthológia azonban
mindmáig kiadatlan.

4. Röppenj szikra! és Eros bástya
(rovábbi antológiák)

Idorendben az 1948 karácsonyára kiadott RÖf1penjszikra! a következo antológia,
amelyben Nagy László verse~szerepelnek. A verseket összegydjtötte és a jegyzetet írta
Sebestyén György, bevezette Mikó Zoltán, a rajzokat pedig Bencze László, a Dési
Huber kollégium tanára készítette. A kötetet az 1948. március 22-én alakult Magyar
Ifjúság Népi Szövetségeadta ki. A MINSZ a baloldali ifjúsági szervezeteket fora össze,
kommunista irányítással. Ennek megfelelo a Röppenj szikra! tartalma. A szerzok: Aczél
Tamás, Benjámin László, Darázs Endre. F. Nagy László. Juhász Ferenc. Kuczka Péter
és Tóth Gyula; vagyis Benjámin László kivételével az Anthológiában megismert köl-
tok. Árkos Antal, Kormos István, Rába György és Pilinszky János nevét itt hiába ke-
resnénk.

Ez az antológia a pártegyesülésben kicsúcsosodó úgynevezett fordulat után kelet-
kezett. Polgári vagy népi költoket nem közöl. de itt még igen jó színvonalú. oszinte hit
által motivált költeményeket olvashatunk a megváltozott életformáról. s a megvalósí-
tani vélt szocializmus perspekdvájáról. Elsosorban Benjámin László Tavasz Magyar-
országon, Kuczka Péter Békeés Messzevolt aföld. továbbá Juhász Ferenc Dal a traktorról
és Boldogbeszéddm6 verseire gondolok.

Nagy László. itt közölt nyolc költeményével. nem lóg ki ~ sorból. A versek dme:
Zuhatag. Kék madár, Rohambrigád, Vera, Hazafelé hajnalban, Osz felé, Megindultak és
a nemrég megismert Tavaszidal. A Rohambrigád és a Veraúgy keletkezett, hogy Nagy
László és Molnár József 1948 nyarán a Dési Huber népi kollégium küldötteiként
a Duna-Tisza csatorna építéséhez utaztak, és Nagy László nemcsak rajzokkal. hanem
e többször is publikált verseivel érkezett meg az építotáborból. A Tavaszi dal gyakorla-
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tilag változatlan formában, de új szövegkörnyezetben közölve - egy Kuczka- és egy
Darázs Endre-féle korai szocreál között - akár (kommunista) himnuszkánt is olvas-
ható. Ez a vers valóban "himnusz minden idcSben'"

A következcS, Eros bástya dmd antológiának az alcíme közli, milyen alkalomra
készült. Fiatal magyar muvészek a DertrokratileusIfjúsági VilágszövetségIL Kongresszusá-
ért. 1949 nyarán ugyanis nálunk volt a VIT, a Szovjetunió iránt elkötelezett fiatalok
találkozója. A kötetet a MINSZ adta ki, mint. a Röppenj szikrát, szerkesztette Gera
György, a kápmellákleteket összeállította Gera Eva, felelcSskiadó ezúttal Mikó Zoltán,
az elcSszótNon György írta.

Az egész antológia úgy, ahogy van, tendenc mdvek összessége.Közli páldául Li-
. getiGyörgy Kantátaa v,/ágijjúságiTaJálkozóradmd darabjánakkottarészletát,aképz6..

mdvészeti részben pedig többek közÖtt Nagy László Dási Huber-kolMgista tarsai
Molnár József, Papp Oszkár festmányeinek, rajzainak fotóját. A kötet írói közül töb-
ben irodalmunk klasszikusai lettek. Nem az itt közölt mdveikkel. Nagy László is meg-
tagadta pártos korszaka mdveit a Deres majális utószavában. Az irodalomtönénész mi
mást tehetne, csupán megemHti, hogy a költcSA szabadságrólés Anya dmd verseivel
szerepel ebben a kötetben.

S. Népek dalai

A Népek dalainak kettcSscímlapja van. Eredetileg alcíme is volt: NÉKOSZ dalos-
könyv. A kék kötésen fehér betds cím alatt itt a pennás zászlót ábrázoló NÉKOSZ-
jelvény található, alatta a kiadó neve: Eudapest SzékesfcSvárosIrodalmi Intézete. Mire
azonban 1949 nyarán a népi kollégisták számára készült 269 oldalas daloskönyv meg-
jelent, 1949. július 10-én a NÉKOSZ utolsó közgydiése kimondta - ki kellett monda-
nia! - a népi kollégiumi mozgalom "önfeloszlatását". Ezén a forgalomból bevonták
a daloskönyv fellelhetcSpéldányait, és megtartva a kék borítón fehér betds Népek dalai
fcScímet,az alcímet az új változatról elhagyták, a NÉKOSZ-;elvényt stilizált népmdvé-
szeti motÍvum váltotta fel.

Ezzel még nincs vége a könyv kéirüli furcsaságoknak. A könyv egyszerre két,
részben eltércSinformációt tartalmazó belscScímlappal jelent meg. Népek dalai Dalos-
könyv összeállította Vig Rudolf. Bence László rajzaival. Budapest SzékesfcSvárosIro-
dalmi Intézete - olvasható a belscScímlap rektóján. A veczón pedig: Ezt a daloskönyvet
Vig Rudolf (szerkesztés, jegyzetek), BenedekÁrpád (mozgalmi dalok) és F. Nagy László
(dalszövegfordftások) állították össze. A rajzokat Bencze László festcSmdvész,a Dési
Huber István Népi Kollégium tanára kés:dtette.

A rajzoknál maradva: a már kiszedett könyvbcSla jugoszláv ügy miatt kidobták
a szerb népdal- és himnuszfordhásokat, de tévedésbcSlbenne maradt Bencze László
grafikája Titóról, aki panizánvezérként egy hegyi tisztáson pihen, harcosai pedig kólót
járnak körülötte. Hogy a ..tévedés" még nagyobb legyen, a daloskönyv IV., Nagy
mesterekkis muvei (Kánonok)dmd részétvezetibe az ekkor már a munkásmozgalom
árulójának mincSsftettjugoszláv államférfit ábrázoló rajz.

A daloskönyvet az alig húszéves Vig Rudolf - Nagy László barátja a Dózsás
idcSkbcSl- állította össze.A Százmagyarparasztdalciklushoznem kellett segítség,de
a Szomszédaink népdalai ciklusba felvette Nagy László 15 versfordftását, a Milliók éneke
közt találjuk a költcStalán legelscSHriszto Botev-fordítását (Hadzsi Dimitör), továbbá
CSfordította a Bolgár Népköztársaság és a Csehszlovák Köztársaság himnuszát is. Vagyis
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a költ6 1949nyarán egyszerre 18 mMordítással jelentkezett, s ez több mint a fele a 49-es
könyvhétre kiadott els6 önálló verseskötetében, a Tünj elfájásban olvasható versek
számának.

A kötet történetét Vig Rudolf így ismertette 1970-ben~
"A NÉKOSZ kiteljesedésének id6szakábap Benedek Arpád a Rajk-féle rend6rség

muvészeti együttese élére került és 6 volt a NEKOSZ-központ kulturális osztályának
is a vezet6je. Rend6ringben és csizmában járt. A rend6rségt61 megbízást kapott egy
daloskönyv összeállítására, ezt átpasszolta Vass Lajosnak, Vass Lajos pedig nekem. Ha-
marosan összeállítottam egy anyagot, de a mozgalmi dalokat nem akartam vállalni, eh-
hez Benedek Árpád adta a nevét. A verseket F. Nagy László fordította és Bencze
László illusztrálta a Népekdalai címu kötetet. Soproni János 6rnagy a rend6rségen né-
hány betyárnótát kihúzott. A kottákat a népzene-kutatócsoport másolta le. Nagy László
harminc múfordítást készített a kötet számára, és megjelentek folyóiratban ezek a mú-
fordítások, innen ismerték meg, mint múfordítót, ezért kapott bolgár ösztöndíjat."

A kötet számára készített versfordítások számában talán nem pontos Vig Rudolf
emlékezése, ugyanis máskor azt mondta, hogy a kidobott szerbhorvát ciklus Nagy
László hat fordítását tartalmazta. A megjelentekkel együtt ez huszonnégy. Mindegy!
A teljesítmény akár így, akár úgy, kiválónak mondható. Maga a költo a már idézett
1970-esinterjújában azt állította, hogy a Népekdalai kötet számára lefordÍtott népdalok
közül "ma is énekelnek néhányat. Például a Te kedvesLyzícám, vagy a Túl az erdon, túl
a réten kezdetú lengyel népdalokat".

Versfordításai közül hét bolgár nyelvb61készült, a többi más nyelvek között osz-
lik meg, szerényebb mennyiségben.

A talaj jól el6 van készítve Nagy László bulgáriai ösztöndíjas éveihez.

TÜSKÉS TIBOR

Nagy László: Inkarnáció ezüstben
Ezüst-maszkuwt ezüst-kezünk

elmozá{tja csak s dol a hó
zihálhat havat is két szereto

fölszabadulva az égreforgunk
imádat szárnyas malmai, {me
ezüstben az árulás városa

ez afény-rózsás agydaganat
fülel már az ';rhe és minden
hópelyhet kihallgat, összeadja
köbméterekké a hulló havat

FIGYELEM, FIGYELEM

FIGYELMEZTE7JOK A SZEREroKET

NE MÓKA ZZANAK ]ELKtPEIKKEL

CSINTAUNSÁGUK HASZONTAUN

jELENOKT6L IDEGEN, FIGYELEM
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Tekints le az értkkek zónáira

ülnek ott hatalmas páncél-mackók
hasukbdn az apró szabWny-zacskók
mindben kereken harminc ezüst

{jászaim, az eSIU1,az esk4
ne hagyjuk abba, hawt, szelet
északi sü'flltist a fliJág
ablakainak, a wtét
lelkiismeret hártytiinak
hajrá, az úúogekha'fJazzanak
tombolj, te sörényes velem
zúdltva zenét, a szkíta nyilak
ércnyelvét az éter slkjairól
hol testvér Il húrral a köTÖm, a szem
és huen szolgál a nyereg, sisak
de a dúh: ny.argaMfejedelem
barbár és tir...t4,4kÁr Il hó
íme, a leszakadó ezüst-zene

a páncélszekrénybe nem zárható
vérre se 'lJáJtJ.l4tóvad havazás

FIGYELEM, FIGYELEM

FEUdv]UK A I..AKOSOK FIGYELMÉT

jELENTKEZZEltlEK HÓMUNKÁRA

HARCRA A HÓBlKÁI EUm

ELÁLL/ÁK MÁR AZ UTAT, FOROGNAK

HIDAKON JJóMB(jLNEK, TEREKEN

VAKi7]ÁK A SZEMET lS, KARAMBOL

FIGYELEM, FIGYELEM

Itt maradunk magas hazánkban
a havazás fehér szivében
hallatlan örvbry-kerékben
itt nem horJkUlbe a halánték
határainknak vérnyoma nincs
ide kergültünk kénytelenül
ezt megalkottuk eszmbryien
itt hahotázunk a vérünk

tábortÜ%énil, itt lerog:yunk
ezüst-arcunk fJjt már a csókra
ezüst-kezünk cMrus-pohárra
kikalapált aJakunk fájt már
len'fJirág-ingm, s ideje jött
ideje a hömbölyödésnek
égGcukor éspörkölt dió
aromájJnak, ideje jött
húsunk mákvirág-barlangjában
a barbár {j{eszülésnek
rtkatóan forró ll4'fJazásnak

FIGYELEM, FIGYl'.LEM

FELH/VjUK A LAKOSOK FIGYELMÉT

NEMZE71 KINCSNEK NEVEZETT

SZKfrA LEIETElN'KB6L
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KÉT ALAK. EGYFÉRFJ. EGYNÓ
ELTONrMÁRA H.AVAZÁSELÓTT

EzOST AZ ARCUK. EZOST A !(EZO/(
A HÓVlH.AR MOZGÓ CENTIWMÁBÓL

F6vÁROSUNK FELETTMAGASAN

H.ALÁLBlZ1OS HOGY 6K ZENGENEK

MAGASAfUTALOMJS. AZÉ LESZ
AKI LEHOZZA ÓKET A FÖLDRE

MEGKÖTÖZVE, FEGYVER lS HASZNÁLH.A TÓ
FIGYELEM. FIGYELEM
FEGYVER IS H.AsZNÁLH.A TÓ

Az Inkarnáció ezüstben nem tartozik Nagy László ..agyonelemzett". gyakran em-
legetett, pódiumon sdn1n mondott. iskolai tankönyvekben és antológiákban szereplé>
versei közé, mint pl. a Ki viszi át a Szerelmet, a Menyegzo,afózsef Attila!. a Tuz vagy az
Ég ésföld. Mind kötetbeni megjelenése idején a korabeli kritika nem méltatta túlzott
figyelemre, mind késé>bb,az életmu egészének feldolgozásakor viszonylag keveset fog-
lalkozott vele a Nagy László-irodalom. Kecskés András mindössze háromoldalnyi,
iskolai segédanyagnak szánt, nem éppen elmélyült megközelítése (Versek tükre. 1985)
akkor került a kezembe. amikor saját munkámmal már elkészültem. E16ször alig-
hanem Csoóri Sándor hívta föl rá a figyelmet: a költé> rajzait tartalmazó, 1980-ban
megjelent Szárny és piramis címu kötetbe beválogatta a könyvben található kilenc
Nagy Lászl6-vers közé. Hogy maga a költé>is fontosnak tartotta, közvetve bizonyítja,
hogy hangszalagra mondta, s ily módon szerepelhet azon a hanglemezkiadványon,
amely négy lemezoldalnyi - szám szerint harmincnyolc - verset é>rzött meg a költé>
hangján. A vers címe legutóbb - 1993-ban- a Kortárs Kiadónál megjelent. a költé>vá-
logatott verseit tartalmazó gyujtemény borítóján bukkant föl.

Kockáztassuk meg - s nevezzük a módszert akár preventÍvnek - vizsgálódásunk
és elemzésünk sommázatát: az Inkarnáció ezüstben nem tartozik a költé>"nagy" versei
közé, inkább jellemz6 vers, kulcsvers, szintézisvers, összegez6 jellegu vers: együtt van
benne Nagy László poézisének sok fontos és jellemz6 gondolati és poétikai motívuma,
olyan versformáló eleme, amely -korábbanvagykés6bb-számos más költeményében
is föllelheto.

Az Inkarnáció ezüstben összefoglaló szerepét hangsúlyozza maga a költo a vers-
cikluson, illetve köteten belüli elhelyezéséveI.A vers kötetben elé>szöraz 1967 és 1973
közti ido termését, a költo egyik legváltozatosabb, leggazdagabb korszakának anyagát
közrebocsátó Versben bujdoso'banlátott napvilágot 1973-ban. A kötet öt versciklust,
valamint az Ég ésföld címu oratóriumot foglalja magába. A harmadik ciklus címe:
Ajándék; tizennégy verset tartalmaz: a férfISZerelemhangján a "szereté>asszony" alakját
megidézé>,játékosságot és fájdalmat, jókedvet és panaszt egybevegyíté>verseket. Az In-
karnáció ezüstben itt a ciklus utolsó elé>ttidarabja, A repüloárnyéka és a Hegyi beszéd
között található. Amikor Nagy Lászl6 egybeszerkeszti az ötvenedik születésnapjára
tervezett. addigi életmt1vét összefoglaló négykötetes gyujteményt (a kiadvány 1975-ben
lát napvilágot), akkor az Ajándék ciklust további négy verssel gyarapítja, de az Inkarná-
ció ezüstben itt is a cikIuszáró utolsó elé>ttihelyen áll, itt az Asszony szemekecült eléje,
és a Hegyi beszédköveti. A vers e helyét az Összegyujtöttversek legutóbbi, 1988-aski-
adása is megorizte.

Az Inkarnáció ezüstben a költo nagy és szuverén látomás-verseinek, a hosszúéne-
keknek a rokona. A vers egyetlen hatalmas vwó. Mi lehetett a vers kiváltó élménye,
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mi érintette meg a költ6t, mi lehetett a versindító benyomás, mi alakult át itt költ6i
látomássá? Feltételezésünk szerint az éJmény genezisér61,a versképro elemr61 az utolsó
sorok vallanak. Innét fölfejtVeértjük meg a költemény üzenetét, "FELHÍVJUKA LAKO-
SOK FIGYELMÉTI NEMZETIKINCSNEKNEVEZETTI SZKíTALELETEINKBOLKÉT ALAK,
EGYFÉRFI,EGYNoi ELTUNTMÁRAHAVAZÁSELÓTT..."Talán egy muvészettörténeti
albumban színes fényképen, talán egy múzeumi kiálHtás üvegtárlóiban a valóságban
látott a költo olyan szkíta ezüst leleteket, amelyeknek figurális rajza megindította kép-
zeletét. Talán éppen tél volt, kint hóeliés, A szkíta leletek rajzához a havazás. a kinti
világ látványa társult, a leleteken láthat<)két alak, egy férfi, egy no pedig átalakult, "in-
karnálódott" két élo szeretové, a férfi Hrai énjévé és a megszólított nové, a "te söré-
nyes"-sé. A szkíta leletek, a hóesés és a két szerelmes mellett a negyedik versképzo
mozzanat valószínuleg a város képzete lehetett. Az utóbbi három olyan sajátos Nagy
László-i versmotÍvum, amely külön-külön számos versében föllelheto: a havazás pl.
A havazás árnyéka, Hószakadása szívre, az ifjú pár a Menyegzo,a város A város címere,
A nagy atlanti homályban cÍmu versekb<m.Az Inkarnáció ezüstben talán azért érdemel
megkülönböztetett figyelmet, mert a motÍvumok együtt vannak jelen, szintézist, új
minoséget alkotnak. A versképro elemek - nevezhetjük oket akár a költemény mögöt-
tes, epikus meséjének is - persze csak csírájukban vannak jelen, a versformálás során
háttérbe szorulnak, elhalványodnak, vis:;uvonulnak, s a vers szuverén látomássá ala-
kul. A vers nem a látVány, a szkíta leletek leírása, a költo a képet, a látVányt, a leleteket
szimbolikus erovel ruházza föl. a leletek "leírása" önarcképpé, önvallomássá formáló-
dik. A tárgyi világ, a leletek csak versmag, alkalom, ürügy, ami köré a költo látomását,
életérzését szervezi. Így oda jutottunk el, amit már eloz6leg mondtunk: a vers nem
élmény- vagy leíró költészet, hanem látomás. vízió, "megtestesülés".

Erre utal egyébként már a vers címe is. Incarnatio: a keresztény hit egyik alap-
tanítása, hittitok, a Katolikus lexikon szerint "a kereszténység egyik alapdogmája és az
üdvösségtörténet legnagyobb ténye", megtestesülés, az örök Ige testté válása, Jézus
születése, ünnepe karácsony. Karácsony: cllyanversmotfvum, amely természetesen tár-
sul a tél, a hó, a havazás képzetéhez, s bizonyára ez hívja el6 a versben az "égo cukor és
pörkölt dió aromájának" motÍvumát, A versben további liturgikus kifejezéseket is
találunk: ilyen az "imádat", az "árulás" és a "harminc ezüst" kifejezések. (Nagy László
egész költészet ére jellemro a liturgikus-bibliai motívumok használata, ezek már korai
verseiben ott vannak.) A költo azonban a:~incarnatio kifejezést átírja, a latin eredetu
szót magyar ortográfia szerint használja, mintegy ezzel is jelzi, hogy itt a szó nem ere-
deti, nem vallási, az evangéliumokban elbe5zélt ta:rtalommal, hanem más, tágabb. pro-
fán jelentéssel szerepel. Itt nem Jézus születésérol, hanem a szkíta ezüst lelet átváltozá-" 1 ül""' l ' l " 1 b ' ál" 61 '

(A
'

k ,., ,
saro, megtestes esero, e o, e even em erre v asar van SZD. Z In arnaCIO-mOtl-
vumot Nagy László már versünk egyik rokon költeményébe, a Menyegzóbe is bele-
szotte. Itt a vers elso, verzá1lalkiemelt sorában hangzik el az "et incarnatus est" idézet
ironikus parafrázisa: "okosak a vének, ruganyos a vének tanácsa, I megengedik: IME,
TESTETÓLTHETAZ IGE, HA TUD",) Inkarnáció -mondja Nagy László arról a folyamat-
ról, amikor a versben a valóság, a tárgyi világ két eleme muvészetté realizálódik, mú-
alkotássá lényegül át, A megnevezés eszünkbe juttatja Pilinszky János szavait, aki 1965
karácsonyán, Jézus megtestesülésének ünnepén ugyancsak a valóság átalakulásáról
elmélkedik,egy másikhelyen,a BeszélgetésekSherylSuttonnal-banpedig a muvészetin-
karnációjáról beszél. "Kik veszik körül a betlehemi jászolt? Nem a történetit, a valósá-
gosat, hanem azt, ami a századok során a képromúvészeti alkotásokba:n realizálódott?
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- kérdezi Pilinszky 1965-ben. - Valamennyien ismerjük oket: az angyalokat és a csilla-
gokat, a barlangot és a barmokat, a pásztorokat és a térdeplo három királyt. S tudjuk.
azt is: a valóságban némileg másképp tönént. A képzelet &kerekítette és átalalcltotta
a valóságot. De épp ez az érdekes: hogy mivel övezte körül a képzelet az evangélium
beszámolóját?" A Beszélgetésekbenpedig így összegezi véleményét: "...a mdvészet a kép-
zelet morálja, hozzájárulása, verítékes munkája a teremtés realitásának, inkarnációjának
a beteljesítésére, helyreállítására. Megtestesült(Et incarnatusest):azóta minden remekm(í
zárómondata, hitelesíto pecsétje lehetne."

Nagy László poétikája, versszemléletePilinszky múvészetszemléletére rímel. (Nála
az inkarnáció szó a md clmébe emelt eM szó.) &én Pilinszky szavaival mi is meg-
kérdezhetjük: Nagy László versében a képzelet hogyan kerekítette ki és alakította át
a valóságot, képzelete mivel övezte körül a "NEMZETIKINCSNEK.NEVEZETI/ SZKÍTA
LELETEINK" -et?

A nyomtatott versnek mindig vizuális jelentése is van. A 77 sor terjedelm(í köl-
teményt öt sorköz választja hat részre. Ezek a részek, szakaszok egyben a vers szer-
kezeti egységei. A hat szakasz a vers két rétegét alkotja: a vers szerkezete a kultikus
hármas szám alapján tagolódik. Egymással összefüggésben egyrészt a három páratlan
(1., 3., 5.) szakasz, másrészt a három páros (2., 4., 6.) szakasz van. Úgy is mondhatjuk,
hogy a vers menetét, fo sodrát alkotó páratlan szakaszokat megtörik, megszalcltják
a páros számú közbevetések. A szakaszok terjedelme mindkét "sIkon" növekvo: a sor-
számok a páratlan szakaszokban: 10-20-19,a páros szakaszokban: 5-8-15. (Mintha egyre
nagyobb lélegzetet venne a költo.) A két verssík terjedelmi aránya 49:28, vagyis a há-
rom páratlan szakasz terjedelme csaknem kétszerese a három páros szakasz terjedelmé-
nek. Ez azonban a puszta terjedelmi arány. Ha a részek indulati töltését nézzük, akkor
a kisebb, mintegy fele akkora terjedelmu páros részek teljes indulati egyensúlyban
vannak a terjedelmesebb páratlan részekkel. A páratlan részek indulati erejét, intenzitá-
sát a költo tipográfiával, a végig nap-bet11sírásmóddal hangsúlyozza. A versbeli kieme-
lésnek ezzel a formájával Nagy László eloször alighanem az 1964-esMenyegzóbenél,
majd három ponréversében, a CsontVáryban, az Egry ragyogása'banés a Veres Péten
idézo Az országházkapujában, 1946 dmdben találkozunk. Az Inkarnáció ezüstben után
ugyancsak használja a verzál kiemelést több versében (Egzakt aszály, Verseim verse,

pásztoRablók), valamint nagybetdkbol ~íti föl képverseit a Seba cédrusontól az Árvács-
ka sírverséig. Vagy gondolati közlendot nyomatékosít, vagy a vers szövegébe épített
idézetet jelzi ezzel. Az Inkarnációban a tipográfiai kiemelés mindkét célt szolgálja: a pá-
ros szakaszok egyfelol idézetek, másfelc51a vers többi részétol elüto, nagyobb hangerejú
közlések. A tipográfiai kiemelésnek Nagy Lászlónál mind a vers látott-olvasott képé-
ben, mind éloszóval történo eloadásában meghatározott szerepe van.

A vers idoszerkezete a jelenbol indul, a jelenben halad elore, s a vers meghatározó
idosíkja a jelen marad. A páratlan szakaszok igéi jelen idejd cselekvést fejeznek ki ("el-
mozdítja", "dól", "forgunk" stb.), a páros szakaszok felszólításai is a jelenre utalnak
("figyelmeztetjük", "felhívjuk"). A múltat, az elozményt a vers befejezo szakaszából is-
merjük meg. (Errol a vers keletkezési körülményeivel kapcsolatban már beszéltünk.)
A versben itt szerepel a leghangsúlyosabb múlt ideju ige ("ELTÚNT"),s ezzel tönénik
utalás a lehetséges elozményekre: "SZKÍTALELETEINKBOL/ KÉTALAK,EGYFÉRFI,EGY
NO / ELTÚNTMÁRAHAVAZÁSELOTI".Vagyis, ha a verset sorról sorra olvassuk, akkor
csak a vers végén csapódik eggyé, a befejezéstol nyer énelmet az e1t)zmény, kap fényt,
megvilágítást a teljes vers. Ez a szerkezet szöges ellentéte annak a másiknak - például
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Pett)fi A Tisza c. költeménye vagy Vö:rösmarty Gondolatok a könyutárban c. verse szer-
kezetének -, aholsorról sorra bomlik ki a vers, mindegyik sor vagy mondat el6rébb
viszi a leírást vagy a gondolatot.

A versbeli cselekmény, történés a tér két síkján zajlik. A tér egyik síkja "az éter
síkjai", a fenti világ, az ég, ahol a vembeli két szerett) tartózkodik, ahonnét dt)l a h6.
A tér másik síkja a lenti világ, "az érdekek zónái", ahol "az árulás városa" található,
ahonnét fölhangzik az ismételt figyelmeztetés. Az Inkarnáció ezüstben jellegzetesen két-
pólusú vers: a két világ tartalmi ellentéte adja a versbeli kontrasztot, a két világ tartalmi
ellentéte a versbeli feszültség forrása. A két szerett) világa, a "mi" világunk: a tisztaság,
a fölszabadultság, a zene világa, a "magas haza", ahol "nem horpad be a halánték / hatá-
rainknak vérnyoma nincs". Az árulás városa: csak az érdeket ismeri, köbméterekké adja
össze a havat, ott a páncél-mackók hasa az árulás harminc ezüstjét t)rzi, s az ablakokat
a sötét lelkiismeret hártyái födik. Innét, a lenti világból hangzik föl az egyre fenyegetobb
figyelmeztetés, melynek szavai háborús emlékeket idéznek, légiriadót bejelentt) rádió-
közleményekre, felkoncolást ígér6 utcai plakátok szövegére emlékeztetnek. A két világ,
a két térbeli sík ellentétben, harcban áll egymással. A két szerett) segítt)i a szkíta harco-
sok (ezt a képet bont ják ki a szkíta nyihakércnyelve, a nyereg, a sisak, az íjászok, a nyar-
gal6 fejedelem fogalmak teljes metaforává). A lenti várost viszont a fény-rózsás agy-
daganat, a hatalmas páncél-mack6k, a páncélszekrény-metaforák teszik érzékletessé és
szemléletessé. A két ert) között a feszültség egyre no, a két szerett) harca egyre elkesere-
dettebb, a fenyegetés egyre er6teljesebb, a veszélyeztetettség egyre nagyobb. Ez a vers-
beli kontraszt sok tekintetben a Menyeg;:ofölépítésével rokon: ott a vers két Mse, az ifjú
pár és a háta mögötti lakodalmas nép ellentéte a meghatározó versformáló, strukturáló
motívum, itt a két szereto alatt az árulás városa jelenti a másik, az ellenséges p6lust.
S ahogy a Menyegzóben, úgy itt sem kétséges, hop a költt) kikkel és mivel azonosul.
Ahogy a Menyegzóben,úgy itt is a többes szám elso személy (a "mi") fejezi ki ezt az azo-
nosulást. Még a két vers indításában is van valamiféle nyelvi-gondolati egyberímelés.
"Arccal a tengernek itt állunk párban..." - kezdi a Menyegzot. "Ezüst-maszkunkat
ezüst-kezünk / elmozdít ja csak..." - olyassuk az Inkarnáció ezüstben els6 két sorában.
S akár a Menyegzo, az Inkarnáció ezüstben is a humánum és az er6szak, a szépség és az
érdek, a szabadságés a korlátozottság összeütközésér61szól. az etikus értékek fokozód6
veszélyeztetettségét fejezi ki. A vers ennek a világunkban folyó harcnak a ml1vészilát-
tatása, látomása.

A versépítményben Nagy László költészetének számos ismert, a vers mondand6-
ját értelmezt)-megvilágít6 metaforáját fedezhet;ük föl. Ezek: a két szerett), a h6 és a vá-
ros motívuma.

Említettük, hogy a vers a költt) kötetkomponáló szándéka szerint az Ajándék
ciklusban kapott' helyet. A ciklus verseibt)l ilyen szavakat és sorokat emelhetünk ki:
"megindul hozzád az ének", "ajánlom neked", "átcsörtet hozzám az asszony. az asz-
szony", "hát megtalált kedves, gyere", "két sörényes", "ahány csöpp a mézed / annyi
csöpp a vérem", "mind pirosra válik / amit Fehér Anna / mdvel érdekemben", "Viola
a bibliásom" és így tovább. Azt mondhatjuk tehát, hogy tág értelemben az Inkarnáció
ezüstben is ajándékvers, szerelmes költemény. Tény, hogy itt is két szerett)r61, szere-
lemrol és szerelmesekr61 van szó, de a versben nem a vágy, a szenvedély feszültsége,
a hiány vagy a rátalálás indulata sz61almeg, s az is teljesen érdektelen, hogy ki az a másik
személy, akihez a költ6 odafordul: "Tekints le az érdekek zónáira...", vagy: "tombol;,
te sörényes velem". s akikre vadászó szemmel figyelnek. Itt a szerelem mint minden
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morális érték, emberi tisztaság, szépség és jósáp szimbóluma jelenik meg. A szerelem-
nek a költó - akár a Menyegzóben - jelképi erot ad, s amit a Menyegzoról mondott, az
Inkarnáció ezüstbenre is éITényes: "egyetemes éITényd, küzdelmes beszéd, vonatkozik'1" b ., Irt

,
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'
den

.
Zab

" "k 1az e o em ensegre... am a ro as es a rom o tatáS en, mm VJSS uzo ero e-
len, az ifjúságért." S amit a Menyegzo egyik kéziratos változatán a cím után olvasha-
tunk, az is vonatkoztatható az Inkarnáció ezüstbenre:..ifjúságunk emlékmúve".

A vers legmeghatározóbb motívuma a hó, a havazás - Nagy László költészetének
egyik alapmetaforája. S nemcsak Nagy Lászlóé, mert jóformán az egész magyar iro-
dalomban föllelhetó: a kuruc szegénylegény piros csizmájának nyomát befedo hótól
kezdve a Vörösmarty szabadságharc utáni döbbenetét érzékelteto havon át ("Most tél
van és csend és hó és haláli nlyés képverséig, a hókásás, téli, Újévi ablakig, és tovább.
És mindig más jelentéstartalommal. Nagy Lászlónál sem mindig ugyanarról a hóról
van szó. A korai versekben a hó (és fogalomköre: tél, jég, fagy, hideg) a táj, az évsza-
kok, a természet része, a közvetlen szemlélet hordozója, a természetélmény kifej~
nek eleme (pl. Január királya, Hóharmat mardos, Téli krónika, Tél stb.). Késobb a ter-
mészeti motívumok költészetében jelképes értelmet, társadalmi jelentést kapnak, s a hó
(és szinonimáJ.)a költó képrendszerében konstans és meghatározó szimbólummá lesz-
nek. A hó jelentéstartalma általában negatív (a túz, a láng pozitív jelentéstartalmával
szemben), s a fenyegetettség, az emberi szenvedés, a kiszolgáltatottság, az embertelen-
ség, az életellenesség, a gonoszság, a pusztulás és a halál jelképe. Azok közül a versek
közül, amelyek a negatív, vad, idegen, nyomasztó, félelmes, kietlen tartalmú hó-motí-
vumra épülnek, talán elegendó a Havon delelo szivároányra hivatkozni. A hó-képzet-
nek ez az értelmezése egybevág azzal, ahogy József Attila költészetében is szerepel ez
a motívum. Véletlen lehet-e, hogy Nagy László Józse!Attila! címú versében a "téboly
havát" -ra ez rímel: "eszed a halált"? Az Inkarnáció ezüstbenazért figyelemre méltó vers,
mert benne a hó-motívum pozitÍv jelentéstartalommal szerepel: az emberi tisztaság, az
érték, a humánus élet megfeleloje.A havazást itt a két szereto kelti: "Ezüst-maszkunkat
ezüst-kezünk / elmozdít ja csak s dól a hó / zihálhat havat is két szeretó / fölszabadulva
az égre forgunk". Valamiféle mítoszivá növelt, "egyetemes tél", világot beborÍtó hava-
zás képzete bontakozik ki elóttünk.

Ami a két szeretó mókázó jókedvére, csintalanságára, karácsonyi örömére, bol-
dogságára leselkedik, ami a rossz, a negatív ero, annak a versben az árulás városa a képi
megfogalmazója. Ez a felülról nézett város a kinti világ, a deformált társadalom jelképe,
amely az emberi személyiséget korlátozza, az élet minóségét megrontja, s a természet
(a hó) tisztaságával szemben a szennyezettség szinonimája. Tulajdonságait a betegség
(agydaganat), az árulás, a bibliai Júdás (harminc ezüst) és az aranyat istenító, csak
a pénzt tisztelo kapitalizmus (hatalmas páncél-mackók) motívumaiból szövi egybe. Jel-
lemzoje az a bornírtság, amely "összeadja / köbméterekké a hulló havat". (Ugye, mi is
olvastunk már olyan újsághírt, hallottunk olyan szenzációs rádióközleményt, amely
azt közölte, hogy egyetlen téli éjszaka ennyi meg ennyi köbméter hó hullott fováro-
sunkra?) Ez a város, ez a lenti világ, a rontás, az árulás megszemélyesítoje az, amely
egyre fenyegetóbb üzenetét küldi: elóször csak figyelmezteti a szeretóket, ne mókázza-
nak, másodszor felhívja a figyelmet a leesett nagy mennyiségú hó eltakarítására, har-
madszor parancsot ad a szeretok elpusztítására, lelövésére.

Az Inkarnáció ezüstben nyelve eroteljes, merész, szuggesztív nyelv. Szókincsében
különféle nyelvi rétegek keverednek egymással. Van itt keresztény vallásos kifejezés
(inkarnáció, imádat, harminc ezüst), népnyelvi eredetú szó (hömbölyödés), jassz kifeje-
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zés (páncél-mack6),a hadi-katonaiszaknyelvbenhonos - ezen belül is a barbár szkíta
harcmodor érzékeltetésére alkalmas -nyelvielem(íjász,hajrá,nyil, húr, nyereg,sisak,
nyargal6 fejedelem). A vers nyelvi anyaga, swképei elsosorban a három alapmetaforá-
hoz - a két szereto, a havazás és az árulás városa képzethez - kapcsolódnak.A "te sö-
rényes" a 16-képzetbol származik. A "két szereto" hívja elo a többes szám elso személyre
utaló fogalmazást (maszkunk, kezünk, forgunk, ne hagyjuk abba, itt maradunk stb.),
a másik személyt megsz6lító beszédhelyzet pedig az egyes szám második személyli
megswlítást (tekints le, tombolj te stb.). A vers egészét átszövo, legmeghatározóbb
metafora a havazás képzete. A hó szé, és különféle változatai, ragozott, képzett, sw-
összetételben vagy sz6kapcsolatban szereplo alakja tizennégyszer (t)fordul elo a versben:
dol a hó, havat, hópelyhet, havazzanak, havazás, h6munka, hóvihar stb. Legeredetibb,
legmeghökkentóbb módon alighanem ebben e metaforában: "h6 bikái", és ebben
a kontrasztot kifejezo jelzos szerkezetben szerepel: "forró havazás". A mindent be-
borít6 hó tisztaságának ellentéte "az árulás városa". Az árulásra ("harminc ezüst") és
a kizsákmányolásra ("ülnek ott hatalm;1$páncél-mackók / hasukban az apr6 szabvány-
zacsk6k") utal6 motÍvumok mellett a kép negatÍv tartalmát legérzékletesebben az igék
fejezik ki: fülel, kihallgat, összeadja. A költoi képek s~ét és érzékletességét, szinte
tapintható, plasztikus hatását a gyakran elófordul6 alakzatok fokozzák.. A legszembe-
ötlobbek a nyomatékosító ismétlések. Az "Ezüst-maszkunk, ezüst-kezünk" kifejezés
"ezüst-arcunk, ezüst-kezünk" -ként visszatérve, majd "ezüst az arcuk, ezüst a kezük"
formában megismételve mintegy az egész versépítmény hármas pillérét adja. A nagy~
bett1s versrészletekben a figyelem és változatai (figyelmeztetjük, felhívjuk a figyelmet)
keretszeroen és egyre növekvo számbai[l- négyszer, ötször, ötször - ismétlodik meg.
A harmadik figyelmeztetésben a "fegyver is használható" megismétlése növeli a fenye-
getettséget. Kétszeres ismétlés: "az eskú, az esku", háromszoros: "ideje jött / ideje",
"ideje jött", négy-, illetve ötszörös: "itt-itt-ide-itt-itt". Szójáték szövodik az ismédésbe,
amikor a harmadik felszóIításban azt halljuk: "F6vÁROSUNK FELETf MAGASANI ...
ZENGENEK" - "MAGASA jUTALOM IS". A versmondatok szervezésében, formálásában,
megszerkesztésében a fölsorolás és a gondolati párhuzam kap szerepet. A fölsorolások
egyaránt tartalmaznak két vagy három elemet. Az elobbire példa: a világ ablakainak,
a sötét lelkiismeret hártyáinak - a köröm, a szem - nyereg, sisak; az utóbbira: havat,
szelet, északisüvítést.Az "itt", illetveaz "ide"ötszöri megismétléséhezöt különbözo
jelentésu cselekvés, öt gondolati párhuzam kapcsol6dik: itt maradunk - itt nem horpad
be - ide kergültünk - itt hahotázunk - itt lerogyunk.

Már a vers szerkezete - a lírai h6s monológja és az azt kétszer megszakító, majd
a monológot záró figyelmeztetés -valamifélezenei kompozícióra mutat. Nyilvánvalóan
zene - talán hangszóróból hallható beszédhang - a háromszori felhívás. A vers zeneisé-
gét egyébként nem a hagyományos elemek - a sorvégi rímek, a kötött szótagszámú
ütemek vagy idómértékesverslábak- adják,bár ezek sem hiányoznakteljesena vers-
ból. Például ragrímeknek tekinthetjük ezeket az egymást követó sorvégi összecsengé-
seket: páncél-mackók - szabvány-zacskók, szívében - kerékben, csókra - pohárra. Tá-
volabb álló sorvégek, illetve eltér6 Tagok egybecsengésére példa: agydaganat - havat,
hártyáinak - havazzanak, szem - fejedelem, h6 - zárhat6, hömbölyödésnek - feszülés-
nek. Ám ezek a rímek semmiféle képletbe nem sorolhatók. Hagyományos zenei ele-
mek a versben az alliterációk is. Ezzel kezdodik a vers: "Ezüst-maszkunkat ezüst-ke-
zünk I elmozdít ja..." Nyomatékosabbak a sz6kezdo azonos mássalhangzók: "zúdítva
zenét", "vérré se váltható vad havazás", "maradunk magas hazánkban", "kergültünk
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kénytelenül", "barlangjában a barbár". Leggyakrabban a lágy h mássalhangzót rímelteti
szókezdcShelyzetben. Például kétszer: ,.hulló havat", öt sorban hatszor: "hazánkban /
a havazás... / hallatlan... / horpad be a halánték / határainknak".

Az Inkarnáció ezüstben csak látszólag kötetlen vers; Nagy Lászlónál a szabad-
versnek is ercSteljesszövegritmusa van. A vers zeneiségét, a sorok ritmusát alapvetcSen
a gondolat tagolása határozza meg. A sorvégek a legtöbb esetben gondolati egységek,
periódusok határával esnek egybe. A gondolati periódusok és a sorvégek egybeesése,
valamint az áthajlás aránya a monológszerii szerkezeti egységekben 6:4, 16:4, 15:4
(összesen 37:12), a figyelmeztetésekben 5:0, 7:0, 13:2 (összesen 26:2), az egész versben
63:14. Vagyis a sorvégek és a gondolati periódusok egybeesésenégyszer annyi, mint az
áthajlásoké. Az egybeesésa legsáriibb a gondolatilag is legnyomatékosabb figyelmezteté-
sekben. A sorok szótagszáma zömmel kilenc (30 sorban) és tíz (28sorban). A monológ-
részben több a kilenc szótagos (23 sor) és kevesebb a tíz szótagos (17 sor); a figyel-
meztetésben fordított az arány: itt több a tíz szótagos (11 sor) és kevesebb a kilenc
szótagos (7 sor). A sorok ritmikailag.két részre, két ütemre tagolódnak, leggyakrabban
az 5/4, illetve a 6/4 képlet szerint. Vagyis többnyire azt elscSütem a többszótagú.
A második ütem végét - mely mint említettük: többnyire gondolathatár is - csonka
ütem, illetve hiátus zárja. A monológrészek közül a legzeneibb, a legpergcSbba har-
madik megszólalás: a már említett alliterációk mellett itt a sorok többnyire rövidek
(a 19 sorból 15sor kilenc szótagos). A különféle szóismétlések ("itt", "ideje") és felsorolá-
sok is e szerkezeti periódus zenei súlyát növelik. Az idcSmértékesverselés valamely
meghatározott képletét nem fedezhetjük föl a versben, de a sorokon átsejlik a magyar
nyelvhez közelálló jambus. Az ilyen versrészletekre gondolunk: "ezüst-kezünk", "ki-
hallgat, összeadja", illetve: "magas hazánkban", "fehér szivében", "ezüst-arcunk fájt már
a csókra / ezüst-kezünk cédrus-pohárra". Aligha véletlen, hogy az utóbbi szókapcsola-
tok és sorok a zeneileg egyébként is gazdagnak, pergeSnekérzékelt harmadik monológ-
részben fordulnak elcS,s a szöveg akusztikai hatását emelik.

Az Inkarnáció ezüstben - bár terjedelme csupán 77 sor - azoknak a versmonu-
mentumoknak, versszimfóniáknak, hosszúénekeknek (Búcsúzika lovacska,A forrá szél
imádata, Menyegzo,A Zöld Angyal stb.) a rokona, amelyekben a költeSt az emberi lét
erkölcsi mineSsége,morális tartalma foglalkoztatja, amelyekben Nagy László általában
tragikus hangoltságú világ- és létszemlélete jut kifejezésre. Domokos Mátyás mondja:
Nagy László költészete "világok fordulóján, régi és új apokaliptikus törésvonalán
formálódott". A régi és az új harca, a ht1ségés az árulás, a helytállás és a Mtlenség - tág
értelemben a jó és a rossz - szembenállása a vers központi gondolata. Az Inkarnáció
ezüstben az ember és a világ, az egyén és a társadalom ellentétét mutatja föl. Nem
kétséges, hogy a költcSmi mellett áll, mit vall sajátjának, és mit utasít el. Nagy László
számára a legfontosabb erkölcsi érték, igazságés norma a Mség, és a legnagyobb bán
a hátlenség, az árulás. A drámai hangoltságú vers e gondolat köré szervezcSdik.A költcS
hite, a versbol kiolvasható létezésélménye: az egyén kiszolgáltatottsága, az ember
árvasága a vad, az érdekek által mozgatott világban.

A korszerii máelemzésnek, versértelmezésnek ma már - ha erre mód van - el-
engedhetetlen eszköze a költcSszövegmondásának a vizsgálata. Ady, József Attila, Rad-
nóti költészetéreSItöbbet tudhatnánk, ha hangjukat, versmondásukat megcSriztevolna
az erre alkalmas és korukban már meglevcStechnika. Babits, Pilinszky és Nagy László
költészetérol többet mondhatunk, mert néhány versüket a költeSkinterpretációjában is
ismerjük. Nagy László versmondása - tájnyelvi ízek nélküli, de a dunántúli beszéd,
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hanghordozás jellegzetességeit megeSrzó,a nyílt és a ún e hangok közti különbséget
érzékelteteS - kántáló, ünnepélyes, a beszédet a köznapi intonáció fölé emeleS megsz6la-
lás. Az Inkarnáció ezüstbent is így mondja, így adja eleS.Ahol három mássalhangz6 ke-
rül egymás mellé, nem a betl'i szerinti, fontoskod6, hanem a köznyelvi ejtéshez ragasz-
kodik: jelentkezzenek helyett jelenkc:zzenek - mondja. Hanghordozása nem rossz
értelemben vett szavalás, de nem is s;~ürkíti prózává a szöveget. Az eloadás tagolása
pontosan követi a vers szerkezeti egységeit, szakaszait. Ahogy a tipográfia a szemnek
jelzi az elténS tartalmú részeket, az eMadás, a megszólalás is más a monológszen1 és
a figyelemfölhivó részekben. A monológokat mindig alacsonyabb, mélyebb hangszínnel
kezdi, majd egyre följebb emelkedik a versdallam íve. A figyelmeztetések viszont oly
idegenül hangzanak, mintha hangsz6róból hallható, háborús fölhivások, katonai utasí-
tások, vészhelyzetben elhangzó parancsok lennének. Itt a költo hangja elidegenhó, való-
sággal eltorzul, taszító, ellenségeslesz. A harmadik felhivás utolsó, fenyegeteSparancsát,
a vers utolsó sorát - "FEGYVERJSHASZNÁLHATÓ"- a költo szótagolva mondja, olyan
töredezett nyomatékkal, ahogy az íráskép azt nem is jelzi. A költo versmondása abból
a szempontból a legtanulságosabb, ahogy a sorokat tagolja, illetve, ahogy az össze-
tartozó részek egybekapcsolását, az enjambement-okat megoldja. Nagy László ugyanis
a versben írásjeleket igen takarékosan használ: pontot, pontosvesszót sehol, kettos-
pontot egyszer, vesszot ritkán, és mondatkezdo nagybetut csupán a három monológ-
szeru megszólalás (a vers 1., 3. és 5. részének) elején. A gondolathatárokat, illetve az
azonos mondatrészek összetartozását, a különféle írásjeleket szünettel vagy annak hiá-
nyával, a dallam megemeléséveI,megkul1korltásávalvagy leejtésével érzékelteti. Jellem-
zo, hogy a tiltó- és tagadószók (ne, nem, nincs) zeneileg mindig nagyobb nyomatékot
kapnak, mint nyelvi környezetük. Ugyancsak nyomatékkal hangsúlyozza az alliterá-
ciók jelenlétét. Nagy László versmondása annyira szövegszen1,a vershez tapadó, értel.
mezo, hogy csaknem fölér a hiteles mudemzéssel: szerényebb en fogalmazva: ez a vers-
mondás sok tekintetben megkönnyíti a vers értelmezését, ez a szövegmondás a vers
megközelítésének egyik eszköze, lehetosége.

KovÁcs SÁNDOR IVÁN

Balassi maszkjában
Ilia Mihálynak

Harminc évvel ezelott kis jegyzetet írtam a sz.egedi Tiszatájba Ágh Istvánról, aki
akkor még nem volt kötetes }tö!teS-de költeSvolt. Éppen ezt akartam tudatosítani én
is. Amikor 1969 nyarán az Uj Irásban kÖzölt Ba/assijaelém került, a versreSlmár sze-
mélyesen cserélhettünk eszmét, mert aU~11Sztus30-án egy lillafüredi irótanácskozáson
találkoztunk.

Ott hangzott el Utassy József hires axiómája az irodaJompolitikáról: olyan szó-
összetétel az, mint -a hattyúgörény.

Megkértem Agh Istvánt, írja le nek(~ma Ba/assit:kedvelem ezt a szép verset, sze-
retném megorizni kéziratát. A költó félretolt egy üveg bort a fehér asztalon, kihajtotta
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kockás spirálos füzetét, és egyetlen lendülettel, fejb61leírta a verset (s akkor még a
2. szakasz "mint" -je e16tti vesszcSreis gondot viselt). Szépen jobbra dcSIt,karakteres,
energikus betdi: mint a hattyÚk a Szinva-vízeséstóvá szélesült.üvegtükrén.

A Balassit eltettem titkos dossziémba, Rónay György verse, a még 1965 cSszénel-
kért Citerák kézirata mellé. Ez a kis Balassi-gydjtemény kés6bb Nagy László-doku-
mentumokkal, A város idézésekorrektúrájával és a BalassiBálint lázbeszédegépiratával
gyarapodott.

A Balassi-utóélet ereklyéit nem a gydjt6 szenvedélyével, sokkal inkább kutatói
érdeklcSdésbcSltartam becsben.

Nekem csak olyan írókézirataim vannak, amelyekhez valamiképpen volt s van
némi személyes közöm. Ami igazán érdekel, az a költ6utódok megidézésének kérdése
és aktualitása.

Balassi alakja a legjobb modell ehhez. Már halálának pillanatában ott álltak mel-
lette az ds6 értelmez6k: Dobokay gyóntató, Gabelmann krónikás és a költ6tanítvány
Rimay, akinek epicédiuma az elscSnagyszabású magyar siratóvers-kompozíció.

JI-

Rimay János elogiumnak nevezi mesterérol írott versét, slefordítja Tolnai Balog
János Balassi-elogiumát is. A görög-római elagium a dicsér6 vers egyik cSsmdfaja.Ere-
detileg sírfelirat volt, miként epitáfium-epigrammák azok a Zrínyi-versek is, amelyeket
a Szigeti veszedelemkölt6je a magyar királyokról éppen csak elkezdett és eposza hosei-
rcS!meg is írt. S ahogyan hóskölteménye hatalmas sziklatömbjérol Zrínyi lepattintotta
a tömör sírfeliratok kis kcSlapjait,akképpen állítható párhuzamba Rimay eposzi mére-
tezésd Balassi-epicédiuma és Bálint nevezetben ki voltát Balassa...kezdetd elogiuma is.
Az epicédium a szobrászatilag gazdagon megmunkált szarkofág részletezésévei mondja
el a Balassi-fivérek tetteit s halálát; az elagium úgy ábrázol, mint a kámea. a dombor-
m1Íszerd technikával vésett, kicsiny gydrdbe foglalható drágakcS,és csak Balassi költé-
szetét karakterizálja.

Rimay és Zrínyi korában tehát már jól elkülönült a kétféle dicsoítés: az epiku-
sabb epicédium és a tömörebb elogium: "a szarkofág" és "a kámea". Rimay s Zrínyi
magyar nyelven egyszersmind mdfajteremtcSkezdeményemk és követett példaképek
voltak. Rimay az epikus terjeng6sségében eUankadó majdani romantikus portréverset,
Zrínyi a funkciócserével szonetté fejlodo epigramma XVII-XIX. századi alakulását be-
folyásolta.

Szarkofág és kámea poétikai jelentését Babits fejtegeti A férfi Vörösmarty címd esz-
széjében, közvetlenül azután, 1911-ben, hogy megírta költcSel6deircSlmesteri "magyar
szonettjeit" (Régi magyar költok, 1908; Zrínyi Velencében, 1909). Kosztolányi már
elcSbb,Juhász Gyula késobb követte a "magyar szonettek" divatját. De Babits festette
a mdfaj mögé a franciás hátteret s Vörösmarty költészetéb61 merített hozzá magyar ta-
nulságot: "A Vörösmarty-féle epigramma eleinte kép: Vörösmarty most is a képek
költcSje.De a régi zavaró bcSséghelyett most egyetlen, nyugodt mdvészettel drágakcSbe
metszett kis kép van e16ttünk. A szarkofág dombormdve helyett gydrdbe való kámea.
S e történelmi és szerelmi medaillonképecskék, melyek a parnasszista szonettÍrók mo-
dacára emlékeztetcSlegnyugodtak és mdvésziek, mégis mélységesen Iíraiak."

Amit Babits Vörösmarty zavaró bcSségdszarkofág-verseire és gydrdbe való
medaillonképecskéire ért - mutat is mutandis -, azt alkalmaztam Rimayra és Zrínyire.
És Babits különbségtételét terjesztem ki azoknak a kéScSbbiBalassi-megidéroknek
a verseire is, akik a hibbei sírboltot és lakóját a terjengcSsszavalmányok hamar fonnya-
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dó koszorúiva! aggatták tele. A magr.U' költészet pantheonjából ezeknek a szarkofág-
verseknek fullasztó kriptadohát és unalmas verbalizmusát szelloztették ki Babitsék
a "franciás magyar szonettek" friss légáramával.

A költokoporsókat elborító szár-dZverskoszocúktól Babits határozottan elkülöní-
tette Rimay máig friss elogiumait és Kölcsey epigrammatikus Balassa-versét.Dézsi La-
jos Balassi-kiadásának "valami fortuna di Dante-féle" felsorolásáról írta 1924-ben: "Ba-
lassia magyar költo'k lantján: kevésbé s:~ükségesés hasznos. Rimay elogiumai fontosak,
mert a költo helyzetét mutatják korának szellemei között, s hatását reájuk, de a mo-
d ' 'k Bal

' .
(drámái" _1H:\ K

u
l dála ' , flern poeta assl-versel , noveua1,- az egy o cseycso tosan aterzett st -

imitációját kivéve - alig mutatnak egyebet sivár témahiánynál, témakeresésnél."
Nemigen lehet jobb véleményünk a Balassit megidézó versek Kölcsey utáni há-

nyadáról sem. Csak egy kirívó példát! Thaly Kálmánnak a Balassi-téma iránti merény-
lete a szarkofág-modor féktelen elfaj~;a. Ami fennmarad a rostán, abból is az a jobb,
az a maradandóbb, ami nem életrajziasan túlduzzasztott, hanem surített, kámeaszenl
jellemzés, vagy az, ami készült légyen bár apr6lékos történelmi hitellel, de nem annyi-
ra a XVI. századtól és Balassir61,hanem inkább a megidézó koráról és a megidézo köl-
torol beszél. Ahogy Rába György Babits Zrínyi"szonettjét elemzi: a Zrínyi Velencében
"álarcos, sot helyzetvers [u.] Zrinyi Babits personáinak sorát bovíti [u.] álarca mögött
a fogarasi .bús magyar«, Babits lelki tombolásárakell gondolnunk". (BabitsMihály költé-
szete, 1981.)

Rónay György tizenkét soros "kámeája", a Citerák sem mondja Balassi nevét
(rá csak a "lengyel citeráslány. utal), inkább a lengyel-magyar történelmi egymásra-
utaltságot exponálja. S érti ezt az 194().esévekre is, de érthetjük akár a vers születésé-
nek idejére, amikor tÍzéves fordulója következett a lengyel és magyar felkelésnek.

Lengyelbf.~futott a magyar,
ha mindenét elorozták,

sa lengyelnek is menedék
volt mindig Magyarország.

Emez vaLamely udvar házban
búsult hazáján,
amazt Kmkkóban vigasztalta
lengyel citeráslány.

Dancka fi,lött a szél süv{t,
havat hoz a tengeren át.
Pattognak afagyban az ágak,
mint a ci~~ák.

Sopot,1965.XI. 13.

Dienes András elbuvölo Balassi-regénye, a Bogáncs-hadnagymég egyértelmubb
példa.

Éf.pen 1944. március 19-énkerült a kiadóhoz, s akkor szó sem lehetett megjelen~
tetésérol. A Báthory IstVán és a lengyelek iránti szimpátiák aktuális németellenességé-
hez nem fért kétség. Majd csak 1962-ben látott napvilágot. A "sok haza-pufogatásos"
1994. évi Balassi-évforduló a legjobb alkalom lett volna másodszori megjelentetéséhez,
de a hivatalos kultuszápol6k elfeledkeztek r6la.
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Egy másik ,,~ea", az epitáfium-epigrammák egyes szám els6 személyd el6adás-
módját alkalmazó Agh István szonettnyi ten1 Balassi.monológja sem a verszárássá emelt
korabeli intarziával t6nik ki a sokaságból, hanem a XX. századi inspirációk okán:

Ha bölcs6 Magyarország:
koszorús ravatal: nászágy,
a szél két eml3je kibontva,

fure döntettem, pünkösd havának
gyepére ontattam, mint a vér,
itt a tavaszban most születik

szakállas fiad. isten,

végeztetek volna velem amúgy,
megszabadultam, megs74badultam,
csizmámra lentro'1fOlragyog a Duna,
megsarkallja ezüsttel, útnak indít,

most kezdtfdik a sehoTJaSeút,
túl a karokból vetett hurkon,
te katonád voltam Uram
és az te seregedben jártam.

A halál és az ölelés közötti analógia, a "bölcs6"-"ravatal"-"nászágy": Freud tételei.
Amit sz{vedbe rejteszcímmel ("Freud 80. születésnapjára", 1936)versbe foglalta azokat
József Attila is: "A szerelembe - mondják - / belehal,aki él. II [...] S aki él, mind-
mind anyaölbe vágy I Ölnek, ha nem ö!elnek,/ a harctérnászi ágy. II [...] Akit szívedbe
rejtesz, I öld vagy csókold meg azt!" Agh István ezt a freudi felfogást fejezi ki József
Attila-reminiszcenciákkal Balassimaszkjában. A megidéz6 költ6 tétele az: ha már pün-
kösdi áldozattá kellett lennem, végezhettetek volna velem amúgy: "karokból vetett"
hurokkal, azaz a szerelembe haltam volna bele inkább; de mindegy: nekem Krisztus
katonájaként is bölcs6m és ravatalom Magyarország, érette ontom ki vérem, és a ke-
reszténységért: "te katonáJ voltam Uram / és az te seregedbenjártam.." A kiemelt két
zárósor intarziaként alkalmazott pontos Balassi-idézet, de nem versbe51való, hanem
a haldokló önvallomása. Dobokay Sándor, Balassigyóntatója jegyezte fel és örökítette
meg a költ6 által befejezetlenül hagyott Campianus-fordttás bevezetésében: "Christus
mortuus est pro me et ego diffidam? Tuus miles fui Domine, tua eastra sequutus sum.
Christus (úgymond) megholt éret~em, és én hogy kételkedjem? Te katonáJ voltam
Uram, és az te seregedbenjártam" Agh István ezt Eckhardt Sándor Balassi kritikai ki-
adásából ismerte, és kitun6en teremt vele - egyéb nyelvi és életrajzi-topográfiaiele-
mekkel együtt - XVI. századi hangulatot. XX. századi költ6 létére éppen ezért alkalo
mazott a régiség költ6i gyakorlatára emlékeztet6 idézet-intarziát.

Az imitáció és a versbe szerves szövegrészként beleépített intarzia felfogásához és
élvezetéhez az in}itált locus és az idézetforrás ismeretére, mdveltségre, kel16 intellektus-
ra van szükség. Es az a jó költ6, aki muvének legjobb helyére illeszti az imitációt vagy
az intarziát, aki például egy élethelyzetet legtalálóbban jellemez vele. Balassi imitáIta
így a "harmadrangú petrarkistákat", utal rá Eckhardt.

Az pedig még a Campianus-fordítást befejez6 Dobokay Sándort, a tudós jezsuitát
is meglepte (mert 6 volt a gyóntató az esztergomi "bölcs6"-"ravatal" -"nászágy" mellett),
ahogyan Vergiliust idézte Balassi, mie16tt a borbély kése alá adta volna magát, miel6n
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elindult volna "a sehovase út"-ra. "Nunc animis opus Aenea! nunc pectore firmol" -
"Most van szükség bátorságra, most, Aeneas, er6s szívre!" Eckhardt tisztázta, hogy
Vergilius Aeneisében (VI, 260-261) "a Sibylla akkor mondja ezt a híres sort, amikor
Aeneast az alvilág kapuján átereszti [...] s Aeneasnak kardot kell rántania, hogy a vas
erejével távol tartsa a gonosz szelleme:ket".Balassinak ekkor - teszi hozzá - "a latin
költo csodálatos hatású elbeszélésenyomán" már "szörnyek, árnyak, rémek jártak eszé-
be"; a"pokol kínjaira gondolt. (BalassiBálint, 1941.)

Agh István Balassi halálára vonatkoz6 tájékoz6dásának hátterében ezek az iro-
dalomtörténeti informáci6k állnak. K.ivál6ösztönne! emelte ki közülük s törte két vers-
sorba a "Tuus miles fui..." Dobokay adta fordítását: "te katonád voltam Uram / és az
te seregedben jártam".

A strofikus, de rfmtelen forma, a változ6 sz6tagszámú sorok, a szenvedo igeala-
kok teremtenek még mértékkel archai2:ál6színezetet. A versben azonban szinte több
a J6zsef Attila, mint a Balassi. Több, mert egy másik J6zsef Attila-vers, a fiatalkori
Mióta elmentél nyomai is el6t~nnek bel(~le.Ebb61 val6 a vetkozo szél és a szél emlói öt-
lete ("a szél két emlóje kibontVa"), bár J()zsefAttilánál a szél éppen öltözik:

A tompafOlrJönöltözik a szél,
k4pkod s ke2.eimeg-megállnak,
kejti keblérol az ágakat,
dühödten hull a törékeny levél.

Az Ágh-vers Balassiját már csak a s:r..é1két kibontott emI6je emIékeztetheti "a ka-
rokb6l vetett hurkok" édes fogságára. Hogy ez a ravatal-nászagyas erotika mégis oly
érzéki, életteli, az a huszonhárom évesJ6zsef Attila versének ösztönzése:

Ó, azt hittem t,rtár,lágyvölgyben vagyok,
két melled óv meg észak s dll felól,
a hajnal nyílik hajamfUrtjiból
s talpamon az alkonyat ragyog!

Az utols6 kiemelt sornak is van nyoma Ágh Istvánnál ("csizmámra lentról föl-

ragyo~ a Duna"); ez is bizonyíték rá: a Balassiegyeden sorának erotikus túlf(itöttsége
(..a sze) két emIóje kibontva") a Mióta elmentél ösztönm élményéveI függ össze.

Agh István Balassi-verseérzékletes pt:>rtré,egyszersmind pályakezd6 tájékoz6dás
dokumentuma. A Balassi-maszk al61egy 1960-asévekbeli fiatal költo tekint ránk, aki
1928 és 1936 J6zsef Attilájával pr6bálja feszegetni, irodalomban megélni bölcso
(anyaöl), ravatal (harctér), nászágy freudi összefüggését.

=+

Nagy Lászl6 Balassi-portréja, a Kortárs 1977. évi 9. számában megjelent Balassi
Bálint lázbeszéde hiteles tények s~dtésével, "kámeába" foglalásával idézi meg az Eszter-
gom alatti utols6 napok eseményeit. De ez csak az egyik jelentésréteg. A másik a 70-es
évek "hattyúgörény" szorftásait beszéli ki, Balassi jelmezében, maszkjában átkoz6dva:

Ördög már veletek, ti álszent hivatalok,
hites uraságok csipkegallérban, csuhában,
kik arcomat dongva ti.kárt örvenditek rajtam,
dongók, a szentlélek dühödt pirosa kitilt.
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De ti bejöttö/e sátorom száján szalag gyanánt
utatok sötétül Bécsig,holjó hir a gyászhír.
Hány sémtt fenség marka eresztett szemfed6nek,
csipeszes inleViz'ciónak, ti dogma-dongákl

Dögbanyák. az ágyú nem lök oly mérges tojást,
amüyent farotok csöve pököd eleven húsra.
homlokom klnja nektek oszmán nyalánkság, vissza,
ragadjato/e Be/zebúbra, ki 'Világrakúrtl

Pokolé a tábor, hol 'Vitéznél több a ringyó
s teknoc.lo'TJaSoknak csak hasa-menése gyors -
Ti nem hulltok el, de sorsom kitagadom
innen, mert vétek, hogy egy-hiten veletek éltem.

Csont'lJázdiák, te, halál, tiéd a rózsás kalap,
kobakodra húzd és ámulj amig én a 'Világot
vetkezem, a májust, bárfüJemüleszóval bélelt,
margarét-gombos rétet levetek s zöld mezot.

Delfin-szökésü ló torokig habzó kalász közt
már semmi, az Óceán habzata semmi, a Nap

férfueb-/áza, mátk4.ezüst haskéregü Hold,
s töredék aranyaim: csülagok, elszórt semmi.

Lengyel szép Zsuzsánna, citera, et cetera,
s kitol fürdo forr fel, a Hölgy és mókusa, semmi
Doboz-tömlöcben gyúrüm, hontalan 'VOltomsemmi,
hervadj leföldig, te rózsás-kalapos halálI

Szent 'Vagyok,kö/tó-vitéz, akit sebein át
gyalázott, piszkolt, gyilkolt az arany Kamarilla
kátránnyá rontva a 'lJért,de a 'vm Pelikán,
valakihez pirosan áttör idon s ködön.

unlög már veletek, o/tottmész.ruhám dörög,
zsinórzata 'Villám, nem esem hanyatt, se orrlag,
angyaJaim karolnak égbe, s majd krónika csácsog:
clmere hárfa - hungarus 'VO/t, istentelen.

A Balassi Bálint lázbeszéde"alapsz6lama", ahogy erre már a legkoclbbi értelme-
zok, Tarján Tamás és Kiss Ferenc nmutattak, "a haIálközelség tudata". Tarján mondta
ki eloször a vers elso értelmezésében (Kortárs, 1977, 12. szám), majd Kiss feitegette,
hogy "aki így tudott elmenni, ura volt a sorsnak, s [...]volt hatalmaa magaméltóságát
megorizni. A szerep tökéletességében az évszázadokon átÍvelo én megkettozése leg-
alább olyan nyereség, mint az azonosulás: a reinkarnáció egy történelembol megval6-
suIt változata". (A lehetetlenképviseletében,1979.)

A BalassiBálint lázbeszédeversvilágát feltár6 fontosabb kulcsfogalmak ezek: a sze-
rep tökéletessége, az én megkettozése, az azonosulás: a reinkarnáció.

A tökéletesen játszott szerephez a legjobban kell ismerni az eljátszott, mewelenitett
alakot. Nagy László igy ismerte Balassit, aki kíséroje volt szinte egész költoi pályájának.
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A negyvenes-ötvenes évek pályakezd6 verseib61nem nehéz kiemelni egy-egy Ba-
lassira visszamen6 rimet, kolofont, versmoccantó költ6i képet, hasonlatot. A Jég alatt

alvó vérfolt dmadás az "Engemet réffi,olta..."k~ Júlia-vers sorával függ össze:
"Fénlik sok kövekt61, mint a ver6féntol erosvér tisztajégen."

Nagy László legbalassiasabbötvenes évek eleji verse a Korai készülodés,a Borivók-
nak való egyenes leszármazottja:

Nyers e márr:it4S, éles, igen vitézkedik,

él8ket serkent, engem megcsap a véremig.
Járni és munkálkodni többet ér bárminé/,

kinek a vére nem forr, henye az, kár hogy él.
""""""'" """""""

Fényesíti kincsét néhány lovasfiú,
izzadt fejükön körben fényes gyöngykoszoTÚ,
táncol a kényes kanca, rezgeti kis füleit,
s mikor aféltett vékonyát kefe éri, nyerít.

Meguizesedem lovam, mint a vízimadár -
susog a brigadéros, de a keze csak jár:
Jölkelt a vetésnapja,tündököl erosen,
illofényesenjárni eloszörmezoben.

A "brigadéros", fényes sze1l6s,népdalozó esztend6k legnépszen1bb régi költ6je
Balassi volt. Az 6 pünkösdi-tavaszi áhItata, magabízó den'ije, szablyatündököltet6 biz-
tonsága nemzedékek élménye, tisztuló megmártózása volt a költészetben. Nagy László
1957. évi Balassi-válogatásaszinte kronológiai pontossággal zárja le ezt a periódust,
emlékezetbe idézve azonban "a véres zászlókat, a vérrel beboritott holttest vizióját is:
"A »véres zászlók« el6ttem felidézik Balassi lobogóját, amire a hárfás Dávid, a király-
költ6 volt »Irva«, s képzeletemben a vér beboritja ót is". A Havon delelo szivárvány
Margaréta-parafrázisának "tiszta jég"-idilljét vérfoltositják be így a "Vadászok, vad-
öI6k", akiktól "lüktet a vaddisznós erdo, / imbolyog benne felTÓzsázvaa Pestis,a piros
vadász". A felrózsázott Pestis, a középkorias halálképzet a Balassi Bálint lázbeszédéig
lappang a költ6 eszköztárában, s akkor "az évszázadokon átÍvelo én" megkett6zése
elóvéteti újra: "CsontVázdiák, te, halál, tiéd a rózsás kalap, [...]hervadj le földig, te, ha-
lál, tiéd a rózsás kalap" .

A Balassi alakjába helyezkedés lehetoségét korán felismert életrajzi párhuzamok
is segíthették. Amikor Nagy László a Balassi-életrajzot megismerhette, már túl volt
a gyermekkori csontvel6gyulladáson, ami majdnem amputálással járt, s kétszer "meg-
vésett" bal lábát örökre megbénította. Ahogy emlékezésében olvassuk: "Csak napok
múlva hívtak orvost. O megvádolt, hogy ...öldalmát ettem. Izzasztást ajánlott, vasbort
írt receptre. Tíz napig izzasztott anyám, vizet nem adtak. Csak r!tkán voltam észnél
a láztól. A pápai doktorok levágták volna a lábam." (Életem, 1974.)Es ugyanezt mondta
el az iskolavarost, Pápát idézo prózaverse: "Levágták volna ballábamat a disznaiknak,
de egy áldott kéz elrántott leheletükból." (A város idézése, 1972.) A Pápára emlékez6
vers megmentett korrektúrája szerint Nagy László szinte .szétÍrta" és átírta a vers nyom-
dába adott szövegét. A "Levágták volna bal1ábamat..." kezdetu sorok - amelyek Balas-
sira is ráérthetók - ekkor csatlakoztak a végleges szöveghez. Ugyancsak korrektúra-
hozzátétel A város idézése'benaz "Álmomban királyi vadászok lottek szügyembe."
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Ezektól a királyi vadászoktól "lüktet" a Havon delelo szivárványban "a vaddisznós
erdo". (Királyi vadászokat fölös számban láss Lucas Cranach képein, közülük a Herceg
vaddisznóvadászaton "felrózsázott kalapos Halálnak" is elmehetne.)

Ki élhette volna át Nagy Lászlónál azonosulóbban, ami 1594 pünkösdjén Eszter-
gom várfalai tövében történt? Nagy László rossz diagnosztája, "részeg sebészei", a pápai
doktorok és Balassi Bálint "oktalan borbélyai" egy torol metszettek: a költoi képzelet
szerint ugyanazok.A Balassi-esszéezt mondja: "Az esztergomi vár tövén megsebesülve
zsoltáros szájjal fetreng a költ6. Gombját oktalan borbélyok orvosolnák - de csak piszkál-
ják a szent sebeket, mérgezéssei segÍtenek a halálnak." A prózára így felel a vers,
a Balassi Bálint lázbeszéde:"Szent vagyok, költ6-vitéz, akit szent sebein át / gyalázott,
piszkolt, gyilkolt az arany Kamarilla".

A kiválasztottság ilyen szent sebeit kapta rossz lábára Nagy László is, s a maga
életrajzának további eseményein ugyancsak átdereng a Balassi-biográfia. A költ6-vitéz
Balassinak is van vitéz öccse (Balassi ferenc, akit a mesterrel együtt sirat Rimay az
epicédiumban), mint Nagy Lászlónak Agh István,s 6 ráadásulmagais költo.

A mégiscsak véleden párhuzamok közül Agh István költészetére kell figyelnünk,
mert figyelt arra Nagy László is. A Nagy testvérek Balassi-verseiközött nyilvanvaló az
összefüggés. István a bátyja igézetében fordulhatott Balassi alakja felé (s talán a költé-
szethez is), jóllehet, Balassiürügyén a maga aktuális ismeretszomját csillapította. Balassi
végbúcsúja a leglátványosabban versbe emelhetó tárgy, Ágh Istvánt azonban Nagy
László sorsának analógiái és a Balassi-esszéhangsúlyai is befolyásolták. És késéSbbaz éS
Balassijaszintén visszahatott bátyjának Lázbeszéd-monológjára.A két fivér Balassi-idé-
zésében sok a közös vonás. Hasonló a rImtelen, strofikw, jelzésszeroen archaizáló,
szabadversszeroforma (bár a Lá:zbe.szédéjóval kötöttebb). Ugyanaz a versbeli ido:
a haláltusa "lázbeszédének" ideje. Megegyezik a verszárás: amott Dobokay gyóntató,
emitt Gabelmann krónikás szövegének intarziaként való alkalmazása. Végül ugyanaz
a mufaj: mindketten az epitáfium-epigramma hagyományát folytatják, megformálás-
módjuk pedig a "kámea"-technikát követi.

Csak a József Attila-Freud genezisd bölcséS-szerelem-halál hármasság hiányzik
a BalassiBálint lázbeszédébéSl.De ott van a Balassi-motÍvumos másik Nagy László-vers,
Az erdéli asszony kezérol épitéSanyagábanlEnnek a versnek a fogaDását a Napló 1976.
november 10-11-i bejegyzései örökítik meg. Nagy László Kolozsvárott, Szilágyi Do-
mokos halotti torán megismert eq szép román asszonyt: "A kolozsvári asszony keZé-
ról kellene írni. Alig beszélt a no magyarul, francia verseket mondott, foleg Apolli-
naire-t. Egymás mellett ültünk a toron. [...] Irtam pár sort a kézrol [...] Este elkezf!tem
egy verset. Már motoszkált bennem évek 6ta egy Balassi-verscúnfolytán: Az erdéliAsz-
szony kezéroL Most itt az alkalom, a halotti toron egy asszony, francia tanárno szép ke-
zét láttam, mutatta is. Mellettem ült, mindig francia verseket mondott, kicsit kacér."
(NagyLászlóNaplója,kiad.GörömbeiAndrás,1994.) .

Az erdéliasszonykezérol távolról sem éri el a BalassiBálint lázbeszédetragikus ma-
gasságát; ami ott élet-halál kérdése, az itt csak tajtékzó férfidühöngés, valami afféle,
mint a futó kalandot megörökítéSHannuska Budowskionkáról szerzett latrikánus vers
szemrehányása: "Mit haragszol? / Hogy nem játszol/Velem, kivel egy fraj szól?" Eh-
hez a Balassi-epigrammához kapcsolódik a vers irodalmi ihlete, s nem a dmadóhoz.
Azt jól látja a monográfus: Az erdéliasszonykezérol "belsó horizontját, tárgyi elemek-
b61 és személyi gesztusokból épülo lírai szituációját" a cÍmül választott Balassi-epigram-
mánál" vég1etesebbellentét, kettosség teremti meg: a halál és az erotika egyidejd tárgyi
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és érzelmi hatása. Koszorú, sír, sírdomb, gyász, temetés közelségében jelenik meg az er-
délyi asszony csábít6n, kívánatosan és kacéran. Delejez6 hatását fokozza a duruzso16
tlizként hangz6 Apollinaire-vers, amelynek címét a helyzethez igazitja: La mort est
l'amour," (Görömbei András: Nagy László költészete. 1992.) Az erdéli asszony kezérol
kézirat-fogalmazványán Q. Khérlet a Mnat ellen. 1?80) ott is az Apollinaire-vers helyes
változata: L 'amour estla mort. És ott van mindez Agh István Balassijában:

Ha bölcso Magyarország:

koszorús ravatal: nászágy,

a szél két emlóje kibontva...

Amit az ifjabb fivér elképzelt s Balassiraszabott, azt adta meg átélhet6, de betelje-
sületlen élményként az id6sebbnek a sors:

Koszorút s{rra.poharat
síriglana keseruszájra.
Balomon sírdomb. Uramisten.
jobbotrUJn asszonyka - haláli társaság
a lombs,írgaságban...

. Az erotika itt b6vén'ibb,feszül6bb,mint a képzelgésÁgh Istvánnála szélkét ki-
bontott em16jér61. A versmott6 világosan beszél: Balassihelyett is tajtékozva! Balassi
a friss szép fehér pulykára, édes sron'i m6kusra emlékeztet6, porcog6s derekú Ann6ká-
hoz esdekelt még bujább gerjedezéssel.Most az egészepigrammát idézem:

Friss szép fejér páka.
Édes SZÜTOmóka.

Porcogós A nnóka,
Szerelemnek oka,

Mit haragszolf
Hogy nem játszol

Velem. kivel egy fraj szól?
Ládd-é 'Clígkiki táncolf

Nagy Lászl6 sem adja tovább:

Tán ha imázok Balassiként.
illessen mint szép ereklyével -
de kacér. de a holdtávolból
babrál csak a költo szívén,
s nem a gombján, ahol fáj.
az úristenit. mert nem az úttól.

nem lovaglástó/ dagadoz a habl

A Balassi Bálint lázbeszéde ezt a vágyat is tagadja. Mindent tagad: semmi "a Nap
férflseb-Iáza", semmi "a mátka-ezüst haskéregd Hold", semmi "a Hölgy és m6kusa"
(Hannuska Budowskionka édes swrú m6kusal), semmi "Lengyel szép Zsuzsánna";
"elsz6rt semmi" minden,.. A halál angyalai átsuhogtak Házsongárdr61 a Királyhág6n
Nagy Lászl6-Balassiért: "Ordög már veletek, oltottmész-ruhám dörög, / [...] angyalaim
karolnak égbe".
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A költcSés a versbeli én azonosulása oly mérvd, hogy Nagy László a Lázbeszéd
Balassijának halotti maszkját meri a maga arcára próbálni.

A Kortársnak abban a számában, amely 1977 decemberében az els6 bírálatot kö-
zölte Nagy László versércSl,Tarján Tamás kritikáját egy másik. követi: Göncz Árpád
írása Rákos Sándor Berda-/iturgiá/ecímu versciklusáról. Göncz Arpád a maszkot értel-
mezi: "a maszk a rítUSlegfcSbbkelléke, a rítus meg játék. Szent játék. EgyidcSsaz em-
beriséggel; vágy és megvalósulás, azonosulás és kivetülés; aki maszkot ölt, valaki mást
vállal magaként, mást mutat magaként; megistenül, szerepet, életet vált. Játszik. Az isten-
maszk alatt mindig ember, a vadállat-maszk alatt félelemrejteSzik.A maszk az, ami nincs,
a maszk a nem-én, a szeretnék lenni. ..

Berda maszkos játékára mindez teljességgeligaz, a Nagy Lászlóéra csak részben,
mert az CSálarcát halotti maszkká dermesztette a sors, a "nem-én" inné lett; azzá, amivé
készült lenni. Nagy László maszkjátékának játékindítékai talán eleve hiányoztak. Sze-
repet, életet váltó, magaként valaki mást vállaló gesztusa szinte már az a metamorfózis,
ami Weöres Psychéjétvilágra hozta. Csakhogy a játékvágy Weöres metamorfózisában is
jelenlévé>'Nagy László "könyörtelen búcsúja" (Tarján Tamás) halálosan komoly.

It

A Psychémégis közelebb vihet bennünket a Lázbeszédköltészettörténeti helyének
megtalálásához. A szerep tökéletessége, az átélcSazonosulás, az ént megkettcSz6bravúr
a hetvenes évek maszk-verseinek, metamorfikus kísérleteinek mesterdarabjáhQz, a hy-
che'hezközelíti.

Az újabb magyar költészet legintenzívebb Balassi-élménye ölt testet a versben.
"Tíz igén többet nyomsz, mint más nagy rakás szón" - énekelte Rimay a magyar
Amphionról, s Nagy Lászl6 Lázbeszéde is így húzza le az évfordulónként újratermelt
verses Balassi-megidézésekserpenycSjét.Fontos tehát minden, amit a BalassiBálint láz.
beszédéreSIés költcSjércSlmondhatunk, mert nemcsak Nagy Lászlór61, magár61 Balassi.
r61 is mondjuk.

"Mi a titka annak - kérdezte Nagy László 1957-ben-,hogy Balassi muve, akár az
eleven szervezet, dobogással, a vérkörök nagy muzsikájával négyszáz év múlva is meg-
ejti azt, aki közelébe jut? A költeSifennmaradás kútfeje mindig csak az, ami múlhatat-
lan: az emberre zúduló, jajgattat6, nevettetcSélet. Balassie hatalmas életet dalban tudta
kimondani. Költészete így lett az elevenségre, nagyvérúségre örök példa. Balassia költó-
utódokat a vér tüzével nevelo osmadár:a legendásPelikán."

A Lázbeszédhúsz évvel kés6bb így ismétli, súlyosbítja a Pelikán-metaforát:

Szent vagyok, költó-vitéz, akit sebeinát
gyalázott,piszkolt, gyilkolt az arany Kamarilla
kátránnyá rontva a vért, de a vers Pelikán,
valakihez pirosa áttör idcSns ködön.

A költcSutód Nagy Lászlót is Balassi, az cSsmadár-Pelikánnevelte a vér tüzével.
S men Pelikán az CSverse is, valakihez talán éppen a l.ázbeszédb61tör át kettejük költé-
szetének pirosa idcSns ködön.
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SZIGETI LAJOS SÁNDOR

"Vállamon a bárányos éggeL.."
BIBLIAI MOTÍVUMOK NAGY LÁSZLó KÖLTÉSZETÉBEN

A Nagy László-i életmlínek és a.magyar költészet hagyományai rendszerében el-
foglalt helyének kijelölésében kulcsfogalommá vált a Németh Lászl6-i "bartóki mo-
dell", illetve "bartóki szintézis" értékrendszere. Németh László gondolatmenete -az ér-
zékelésmód jellegzetesen huszadik S7.ázadiszéttagol6dásának elmélete, illetve annak
magyar változata - a század eleji lírát úgy jellemzi, mint ösztön és tudatosság szétválá-
sát, ahol az egyik Ady, a másik Babits költészetében érheto tetten leginkább, sot - meg-
gyozodése szerint - ösztön és intellektus szakadása jellemzo "bizonyos fokig egész íro-
dalmunkra. Berzsenyi és Kölcsey, "az órjás és a literátor" vitáját ebbe a sorba helyezve
tartja különösen jelképesnek, a Nyugat lírikusait pedig Bartók példájával szembesíti,
s az elnapolt feladat megoldását, a szintézis - újbóli (?) - megteremtését tekinti Iíránk
hosszú távú stratégiájának. Nagy László költészetét is ennek szellemében értelmezi,
s benne véli meglelni e hosszú távú program beteljesítésének ígéretét: népiségében annak
az osi mélyrétegnek ("kimélyült emlékezetnek") a mlíködését, mely fölött "az új kor-
szak embere" megépítheto. Az 1957-ben született tanulmány inkább prognózis, sem-
mint diagnózis volt: amit akkor Németh László a Romantika nyolc versbencímlí 1955-ös
ciklus alapjánbanóki hangnakítélt, az valójábana késobbi mlívekbenteljesedikki,
mint például a Menyegzohangszerelésében.t

Jóslatra látszik mutatni Németh László gondolatmenetének másik, az akkori kor-
társi költészetre vonatkozó eleme is: metaforája, mely szerint líránk "színképe" Weöres
Sándort követoen ismét szétválik a "hósugarak zónája felé" és az "ibolyántúli felé eso
spektrumsávra", egyben alkalmul szolgál az érzékelt két "tábor" szerinte vélt vezér-
egyéniségeinek nemcsak szembeá1lítására, de lehetséges egységesülésére, szimbiózisba
fordulására is: a komplementaritás elve lehetové látszik tenni, hogy a különbözés és
a rokonság alapján kiegészítheti egydst Nagy László és Pilinszky János költészete:
"e két irány nemcsak megértheti, méltányolhatja egymást, de szimbiózisba is léphet
- méghozzá igen termékenybe". E jósolt kölcsönhatás is késobb látszik igazolódni:
a Versbenbújdosókötetrol állapítja majd meg Csetri Lajos: "visszaszorulnak a képárada-
tok, erosödik a szentenciózusság, mely töredékgondolatok látszatra alig kapcsolódó,
szabad asszociatívegymásutánjából teremt költeményt, erosenközeledve Pilinszky vers-
modelljéhez...2(A kiemelés tolem: Sz. 1. S.)

Mi az, ami valóban köti-kötheti a két költot egymáshoz? Mindenesetre - a ha-
gyományoktól függetlenül is -az, hogy egy sajátosan elszánt következetességet, szerves
egységet láthatunk. mindkét életmlíben, már - elso autentikus méltatója - Bori Imre
észlelte, hogy Nagy László költészetében nem az esztétika, hanem az etika kérdései ke-
rülnek elotérbe, "nem az esztétikai, hanem etikai egyéniségekerül a versek középpont-
jába" (s írta volt mindezt már a negyvenes években született versekrol). Az 1953-banírt
Gyöngyszoknyáról pedig ezt mondta: "Most alakuló költ6i képletében »egy szál embere
áll szemben a vésszei, a pusztulással. és hirdeti az etikai hitvallást, ami költoi hitvallá-
sának forrása lesz."}
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Az életmumonográfusa»GörömbeiAndrás- többek közön - azt hangsúlyozza,
hogy már a korai élményHra versei is az "öntanúsítás" példái csakúgy, mint ahogy majd
késcSbba Versbenbújáosóars poetica érvényu alkotásai "az önmeg6rzésre elszánt költ6i
magatartásnak" a nomád szerepeit hordozzák. Kis Pintér Imre is a "megtartó követke-
zetesség" példájaként fordul Nagy Lászlóhoz: "Ioerciája, konoksága az»ami már mesz-
szir61lenyugöz, tiszteletre int, Mlívének nincs is talán fontosabb bels6 törvénye» mint
a huség, az önmagához való. Olyan költ6, aki minden sort, amelyet eddig leIrt - pon-

I b Ar II .már
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tosan esz en tart. ra eplt, ami az ove. mert arra eplt et. on tnam ugy
is: nem 6 írja a verset, hanem a vers írja 6t. " A Kormos Istvánnal készült interjúból is
ez derül ki»Bartók erkölcsi tartása hatott a költ6re: "Nekem példa és megváltás, mint
a legfényesebb árvák: Ady ésJózsef Attila," (Bartókésa ragadozók!

Külön tanulmányt érdemelneaz in mondonak bizonyÍtása,de most sokkal lé-
nyegesebb,hogy:a mu bels6koherenciájaa Pilinszky-félekorrelációtasszociálja,hisz
épp az 6 Hlijának - másfajta, a "mozdulatlan" elkötelezenségéb61 adódó - evidenciája
az»hogy konstans elemekb61»témákból, jelekb61 építkezik, egyes verseinek bels6 ösz-
szefüggéseire közvetlen utalásokkal is nmnyítja a figyelmet.6

A Nagy László-i életmu másik fontos ismérve a motÍvumok állandósága. A leg-
fontosabb fókuszok: a "tél", a "dér"»a "hó", a sokak által vizsgált Jó", vagy a különösen
a kései költészetben kiteljesed6 "harang" motÍvuma. Mindezek mellett kiemelt szerepu-
nek látszik az (ön)stilizáció eszközeként a jelrendszer immanens elemévé vált-alakított
biblikus-keresztény emblémák sora, mindenekeMtt a Jézus" -, illetve a különféle tárgyi
elemekb61 konstituálódó -Pilinszky költészetére is emlékeztet6 - "áldozat" motívu-
ma, mégpedig úgy, hogy ez utóbbiak szempontjából semmiképpen nem ken jelent6s
különbseget tennünk az életmu különböz6 korszakaiban született muvek között, sok-
kal inkább figyelhetünk a különbségekben munkáló egységre. Ez a kiindulópontja
Tandori Dezs6nek is: "Ezek a versek egyen16 érvénnyel léteznek; egymáshoz viszo-
nyított rangjuk ad csupán fokozati különbségeket; és jelleg-eltéréseket az évtizedek
során. Egyébként nem hisszük, hogy lenne innét~ onnét-ide tartó Nagy László",
mert -mint mondja -"anteuszi mód önmagával azonos költészet ez,,,7

Ha e szempontból vizsgáljuk költészetét, láthatÓ, hogy az 1956 utáni ,.fájdalma-
san elhúzódó hallgatással" tet6z6 válságot követ6en az újabb költ6i megszólalások fo-
kozott intenzitással közelítenek a szerep-problémához: a szerep-megnyilvánulások mu-
tatói a feltétlen vállalás és a problematikus megvalósítás feszültségének is. A vers lehet
az apokalipszissel szembeszegülni tudó, megtartó hatalom: "HuUt világokkal felcico-
mázva / állok, a megváltóm: csak az ének." (Kék hegyekhidege),lehet a "vérz6 madár"
emblematikus képében" virrasztó ige" (TIJz)és lehet egy letunt világ pusztulásra ítélt
képvisel6je is: "siralomházi próféta vagyok / ne féljetek / nmköpni szabad" (Búcsúzik

a tavacska),A Versbenbújdosókötet dmválasztásával is jelzi, hogy a szólás minden más
problémát háttérbe szontó, illetVeintegráló vershelyzetté lép el6, a versben bujdosás.
nak valóban halálos a tétje, "mert egyetlen bajtalan út» / egyetlen vértelen út» ha nem
éri a láb a földet / s megnémul a száj a földnek, déjjana, déjjana..." (Medvezsoltár).
A szerep "szenvedés-éthoszt" reprezentáló változatának fedezete a küldetéstudat, mely
Messiás-történetté st#izálja az emlékeket is: "Áldott s megpofozott vagyok az id6ben
a város kezei által. Orökös harangszavában újraszületve rengtem a nyitott könyvben,
bölcsojében a megváltóknak..." ?4 város idézése).

Már az egészen korai, naivan rusztikus világképet hordozó versekben találkozunk
idemutató motÍvumokkal, azokban is, amelyek a paraszti hiedelemvilág költ6i ihletett-
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ség6 képeit használjákfel, mint a Vasárnapeste: "Oda. hol ágyad van, elvezess, / ég- .
szakaciliban megszeress, / utw a világ kiderül / Dávid királyaholdban / édesen
hegedül." Egy általánosan - különösen az Alföldön -elterjedt hiedelem fogalmaz6dik
itt meg, mely szerint "Szent Dávid a holdban ül, / / ha kedve tartja hegedül"'. Itt jegy-
zem meg: a modwm-állandóságrautal az életmuben,hogy amikor költcSeMdökmaga-
tartáspéldáira mutat rá, nem véletlenül abban a Balassiban véli egyik cSsétmedelni, ki-
nek "harci lobogóján -s erre Görömbei András hívta fel a figyelmet - a hárfás Dávid
király képe volt, a ,.királyköltcS..é,aki Nagy László képzeletében a véres küzdelem kö-
zepette is ,.csak zengeti a hangszert, mintha a dal volna a mentségc".9Ezekben a versek-
ben a világszinte együtt rezdüla költcSvel,mítosziegységben:amikor villámlik,Isten
hegedujénpattan el egy húr (Kopárparton),vagy a Hold felkeltekormegelevenednek
a holtak (Holtakfelkel~), vagymegjelennekaz angyalokis mint a paraszti réteges
világelképzelés részei: "Egen vak angy.a}/ botolva lépett, / ellökte a holdat, / korom-
sötét lett" (Éjfélkor).E versekbeSImár kiérezheteSa késcSbbiönálló mitológia megterem-
tésének leheteSségeés igénye. A késlíbb kikristályosodó Jézus-motívum csÍÁi is ott
vannak már, Jézus alakjában nem az emberré vált Isten, hanem az Istenné váló emberi
lehetcSségfontos a költeSnek:"Birkózásra te oktattál, / vágtalak a földhöz, / add nekem
a földi fuhát, / égi fénybeöltözz. / ... Kürtök szólnak,égbehágol, / paripád szivár-
vány, / én a földi nyomaidban / lépegetek árván" (Keletkeznek böjti szelek).A mítosz-
ból ekkor-elscSsorbana keresztet és a Golgotát idézi, mint az elhivatottság erejét, illetve
hcSfokátkiélezcShelyzetet (rollam vásik, zene az istállóban).Hamarosan megszaporod-
nak muveiben a látomások, a sajátos belscSlátás kifejezeSdései.A látomásos mufajok
eMtérbe kerülése általában válságkíséró jelenség: a vízió mindig kiélez, mitizál, szerve-
sen hozzátartozik egy felnagyító, felfokozó ereS;a mítoszok akkor kerülnek elcStérbe,
amikor a világ ésszel való felfoghatósága megkéroojelez5dik, akkor van szükség rájuk,
amikor az adott világot vezérleSáltalános törvényszeruségek, elvek érvényüket vesztik.
Az elso világháború rettenete íratta le az apokaliptikus regényeket író D. H. Lawrence-
szel:"A mítoszok ismétkezdenekhipnotizálnibennünket,a tudományosmegismerési
mód felé hajtó késztetés szinte teljesen kimerült bennü~.,,10

Az. ötvenes évek eM felének magyar költészetében is hasonló jelenségnek lehe-
tünk tanúi, mint Juhász Ferenc apokalipszises-démoniasl1 költeményében, a Tékozló
országban vagy Pilinszky Apokrijjében (mindketto 1954-ben jelent meg). Ekkor írja
Nagy László is elscS"hosszú énekeit", köztük a legelseSt,a GyöngyszoknytÍt (1953), il-
letve elso változatát: az Aszályt is. Démonias látomás ez, melyben a valóság meghamisí-
tásaa vád,amiért bunheSdnikell,e bún megnevezésétkövetiaszorongásos,vihar elotti
állapot, majd a vihartól megvadult ló romantikus látomása. A büntetést démoni ero
hozza, a céda, kinek tánca és a tánc utáni tragikus állapot jelenti a csúcspontot, az utol-
s6 részben - a záró medítációban - az egyetlen ember, kit megkímélt a "vízözön, világ-
omlás", a kiválasztott "fönséges fejét bánat, bitangság fölé vágja - / s látja: az újabb har-
cok zöld arénája megnyilt, / mellébe levegot vesz, tartja, egeket zendit." A démoni erot
képviselo céda alakjában ott lehet a Jelenésekkönyvének Babylonja, a Nagy Parázna,
akinek alakja nagy hatással volt Nagy László képeire, mitológiájának kialakulására. Ezt
mutatják majd a Venbenbújdoso'bantaláfhatóPárbajsorai: "szuz hangon ordítok ma-
gamra / ámyékodon állva: Babylon / te sem vagy más: / két lábon forgó orült hófúvás /
nagy éjszakában itéletfehér / asszony, halál hadüzenete. / / ó, gyullasztó hideg, / vég-

zet, világos képletu, / jég-tükrös, gyutacs s wöngysoros / orkán, de kislánl-éneku, / de
nagy parázna, bömbölni való / tavaszra tel, a tüzemre mohó / tündöklo ártalom, / /



74 tiszatáj

omlásodért fohászkodom," A Gyöngyszoknya cédájának attribútumai megegyeznek
a Párbaj Babylonjáéval, vagyis.a város, a romlott város démoni megjelenése teljesíti be
az ítéletet a falu fölött s tönkreteszi. A korba - az ötvenes évek világába - helyezett
mitológiává növesztett vízió -ma már ismert - nem túlzás. A sdrítés, az intenzitás, az
átstrukturálás, a felnagyítás következtében a céda megjelenítése nem egyezik meg
teljesen a bibliai parázna alakjával. Ott a következo olvasható: "És nagy jéges6, mint
egy tálentom szálla az égb6l az emberekre; és káromlák:.az Istent az emberek a jégeso
csapásáért; mert annak csapása felette nagy. (16.21.) ... Oltözött vala pedig az asszOny
bíborba és skarlátba, és megékesíttetett vala arannyal és drágak6vel és gyöngyökkel...
(17.4.)" A népi hiedelemvilág is belejátszhatott a sajátos Nagy László-i megformálásba,
ugyanis a magyar hiedelemvilágnak van egy noi kísértete, a kisasszony vagy szép-
asszon!., aki ha "ellenkeznek, kötekednek vele, esetleg káromkodnak e16tte, akkor
haragjaban mindent összetör, amit a közelben talál."u Elképzelhetó itt a bibliai és a né-
pi mondai alak eggyé ötvö%Odése.Az "éden" elvesztéseután a költ6 eszményeihez inéri
a valóságot, s eszményeiben egy harmonikus világ képe él, ahol a szép, a jó s az igaz
egymástól lényegileg nem különbözik; a vanna! szembe a legyent, a valósággal szembe
a hit, a szándék, az erkölcs érveit állítja. Ez a magyarázata, hogy Nagy László verseiben
az elhivatottság nemcsak a külvilággal kerül disszonáns viszonyba, hanem magában
a költóben is megformálódik egy eUentendencia: a végletessé-végzetesséstilizált költo-
szerepet feladatként vállalja, az intellektus immanens parancsára: "Dolgom: el ne
moccanjak innét, / legyek élet-halál határa" (Örök hiány köszörújénj.E vállalás ellehetet-
lenülése íratja meg véle a kiválás "panaszát" is, amelr.ben utalást érzünk Jézus szenvedés-
történetére: földi vendégségére és eHtéltetésére is: "O miért is kellett kiválnod, / e föld-
ról messzire kilátnod. / bajod a világ, mondhatod. / / Ami áldott nevelód nemrég, /
félig már az is idegenség, / vendég vagy itt s elitélt". E sorokban egyúttal ott érezzük
J' f A

'
1 ' K 1,. .1' 1, " k ' 13 . , , ' b

"

ozse ttl a es oszto anYJVIag atasat csa ugy ,mInt szamos mas mu en a messlas-
tudat, a "Muszáj-Herkulesség" önstilizációjának Adyra mutató formáit. Ezt látjuk az

"önfeltámasztás" versében, a Csodák csodáia'banis, melyben a szekularizált feltámadás-
hit együtt jelentkezik a természet megújulasával, a tavasz eljöttével; tanúi lehetünk a mo-
clvumváltásnak is: "Beszakadt a tél feje, széjjel omlott / a Dunán szörnyd halánték-
csontok ... úsznak, libegnek lefelé délnek, / ütódve dühvel a hidpil1érnek." E versben
a Krisztus-mítoszból nem a formai, a küldetés-oldal, hanem a tartalmi a hangsúlyozott:
"Engema jóságfuvalmalendit / '" Nem akarokmár emlékezni,/ emlékeimtólelvérez-
ni - / Feledni minél hamarabb." A Megváltóra célzó szakrális szöveg profanizálása
együtt jelenik meg a termékenységvarázslás szavaival a Menyegzóben is. A János evangé-
lium szövege: "és az ige testté Ión, és lakozék mi közöttünk" a versben biblikus hangu-
latot is árasztva. de ironikus poénnal, felhanggal szólal meg: "ÍME,TESTETÖLTHETAZ
IGE,HA TUD",hogy azután Kondor Béla baljós rézkarcaira utaló látomásba fordulhas-
son át.l"

Látomásvers a Rege a t4zro'l és jácintról is, amely a Jelenések könyve világvég-láto-

másával perel. Maga a cím is elofordul a Jelenések~'ben s ez talán magyarázza
a különös asszociációt az apa és anya megnevezésére: "Es így látám a lovakat látásban,
és a rajtuk üloket, akiknek tdzból és jáczintból és kénkobol való mellvértjeik valának...
(9.17.)" A hetedik pecsét felbontását, a hatodik trombitaszó és a második jaj megswlalá-
sát idéztük: a jácint-drágakó képzetnek a versben a jácint-virág-anya azonosítás felel
meg, a szüI6k-mellvért-pajzs megfeleltetés pedig egészen közvetlen képzetnek látszik.
A vers szentcsalád-képzetének egyik kulcsmondata így hangzik:
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Jaj, csupa zúzmara-oltár ez a világ,
jegenye-gyertyákormán varjúfekete láng.

A világ oltárán áldozatra itéltetett minden. A paraszti világké,Pkozmikus teljessé-
géból következo pogány és keresztény misztérium összemosódásának vagyunk tanúi,
ezt mutatja az is, hogy megtaiá1hat6k benne az ósköltészet mMajai: a halottsirat6, a va-
rázsének, a lamentáci6 és a himnusz is. Most azonban mégsem a varázsl6 regösénekek-
re figyelünk, hanem csak azokra a részekre, amelyek a Bibliára mutatnak vissza, mint
az "ott pislogok a t~él, sasok lesnek rám jajgatva" sorra, amelynek értelmezését
a címhez hasonl6an ismét aJelenésekkönyve ismeretében kisérelhetjük meg, amennyiben
idekapcsolhat6 a sas háromszori jajkiáltása, az {télet tényének álland6 hangsúlyozása:
,Jaj, jaj, jaj a föld lakosainak a három angyal trombitájának többi szavai miatt, a kik
még trombitálni fognak." A szegmentum végén a fiú halála áldozati halál a világ zúz-
maraoltárán: "fehér ingem ronW,°s, véres, / halálomén mondd ki fizet?" A paraszti
életforma pogányságát fel kell áldozni. Az anyakép árnyaltabb: az anya itt egyben az
örök anya is: "halhatatlan, zsendül és pendül ezer alakban", de ó Mária is, a fájdalmas
asszony, Isten leánya, ahogy a középkori Mária-himnuszokban megfogalmaz6dik. S új-
ra ott a végitélet-képzet is: "Még a trombiták aranycsordái / bársonyban méláznak. /

. Hát ne siess, ne kerekedj az útnak!" A halál ellenében az egyetlen, amit a fiú felmutat-
hat, a sz6, a vers. Így tér vissza a má a költészet ósfunkci6jához, a varázsl6 magatartás-
hoz: "Csücsülj szeliden s én mint álmomban: / hiszem, van erom a varázsoláshoz. /
A versem érted kiáltoz. Mint Bori Imre irja, "a kreadv világteremtés költoi bávölete
sz61 Nagy Lászl6 regéiéból. A másol6 technikát, a kifejezá-Ielr6 költoi magatartást
Cd ál ",",s A ' el " '1 " 1 ,., '1 k 1 '
l' v totta a teremtoe. z egyes szam ~ so szeme yu amentaclO, az e et egyet ense-
ge után ott az itélet kegyetlensége:

Jaj, te idegen hatalom, lesz-e benned irgalom,
Rázkódó csengokesedezzetek:irgalom, irgalom!

Az anya keresztény világávala fiú j6zanságát álHtjaszembe:

Nem, nem!A menn)'eihatalom süket ésvak ktt,...,.....

Édesanyám,az égbeliektólmit khet várni!

A fiú leszámol az illúzi6kka1, vállalva a küzdelmet, hogy a remény elvét az em-
beri lét felol kereshesse. Az anyakép is kitágul a vers végére: mint földanya, az örök
születés és halál, a mindenség jelképévé válva: "holnapok tejút-ágya te, dicsoség néked
anyám / verduni katonatemetó: csupa tór a te szived anyám", A fiú a versben elobb
táltosfiúként. majd Jézusként jelenik meg. Ez ut6bbira mutatnak a következo részek:
"Hitted-e, mikor vérszirmos ágyán a Boldogasszonynak / ketten feküdtünk már s
a fájdalmak el6dalogtak... játékb61 korábban izzadom a vért, mint Krisztus ... Kék-eres
bolcidhoz leborúl~am, / sirok helyetted, háborgok érted, / megfeszülök érted hara-
gomban." A vers belso logikájának megfeleloen a Fiú halálát az anya mint mindenség
fájdalma követi: "örömöd engem elhoppol / iszonyatb6l, árnyakb61, / de a jajod, a ja-
jod, a jajod / meggyilkolt" A versben érzodik egy pogány és keresztény passi6 szintje,
ennek lezárása a fiú fohásza: "légy velem a bánat idején, hogy meg ne lágyuljak. /
anyám",

A Jelenésekkönyve teheti helyenként másként is énelmezhetóvé a Vállamon bárá-
':'-1 ' " Az elS, k ' , . . II ' k ál al, ,

nyos"66'"amu verset, o soro megegyszeruenszentenCla,eegue, t anos er-
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vénydek, meghatároznak egy alapvet6 léthelyzetet: élni a végesség tudatában: "Nyár
csak azért süt, hogy majd egyszer / leszüreteljen vész vagy fegyver. / / Ki igy, ki úgy,
földön vagy égen, / / mindent megtud rettenetében." A kés6bbi részek égiháború-uta-
lása, archaikussága azonban már m~dézik az utolsó ítéletet (..És 16nek mennydörgé-
sek és vi11ámlásokés földindulás. És a hét angyal, a kinél a trombita vala, készüle
a trombitáIáshoz.") Ez a versben így szólal meg: "nagy fény mennydörög s ama kürtöt /
sikárolják felborzadt fürtök". Épp.e sorok teszik igazán emberközelivé a kozmikus ké-
peket, a sikárol (sikál) tájszóban eleve van némi irónia, mely oldja is a pátoszt. Bibliai
eredetu kép a következ6 is: "tüoore a hegy k6sziklája, / harckocsi ront harmonikára".

Ugyanez .eredetileg" a Jelenésekkönyve'ben igy olvasható: "És mondának a hefYeknek
és a k6szikláknak: Essetek mi reánk és rejtsetek el minket" ak 6. 16.) A záróresz is ér-
telmezhet6 többféleképpen:

Sorsom egy merengés kitárja,
iktatja az elme magába.

Én az itélettel betelrem,
akarom hogy ne isfeledjem,

twijam hogy végülis kinyújtnak.
igy 'fJtÍgtasssziv, az iszonyúnak.

VáJ/amon a bárányos éggel,
s a nemvaJósuló reménnyel

legyen a koloncom tömérdek!
Kik elmúlnak: szörnyen szegények!

Ez a rész teszi egyértelmuvé, hogy az utolsó lehet6ség, az utolsó még választható
magatartás a költ6é, s ez a megváltás fogalmához tartozik: ez nemcsak vállalt magatar-
tás, hanem elhivatottság, kiválasztottság. Ahogy a bibliai szöveg ezt meg is er6siti: "Én,
Jézus küldött,em az én angyalomat, hogy ezekr61 bizonyságot tegyen néktek a gyüle-

kezetekben. ~n vagyok Dávidnak ama gyökere és ágya: ama fényes és hajnali csillag."
ak 22. 16.) "Es egy a vének közül monda nékem: Ne súj: imé gyozött a Júda nemzetsé-
géb61 való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak hét
pecsétét." (5. 5.) Ugyanitt értjük meg, immár az egész vers ismeretében a elm egy lehetsé-

ges értelmezését is, mely szerint nem egyszeruen a bárányfelh6s ég terhér61 van csur,án
szó, hanem az elveszett bárány képzetér61, melyr61 Lukács igy ír: ..És ha megtalálta,
felveti az 6 vállára, örülvén." (15. 5.) A válasz a vers kérdésére - a világgal szemben

a költ6 csak önmagát képes felmutatni; a pusztulással lehetetlen szembeszállni, de a pusz-
tulás nem jelenti egyúttal feltétlenül az elmúlást is, azaz az utolsó sor egyúttal a kiválás
felismerésének megfogalmazása is. A Jézus..modvum, illetve a vértanúság képzete végig-
kíséri Nagy László hosszúverseit, ott van a Búcsuzik a lovacska, a Zöld Angyal és a Me-
nyegz6címu muvekben is. Az utóbbiban látható költ6i m~gatartásformael6fordul
a Versbenbújdosókötet más verseiben is (Inkarnációezüstben.En vacogokmár..., Farsangi
tükör-dal, Ragyogtam én is), közülük talán a Ragyogtam én is képzetrendszere a legrele-
vánsabb. E prózavers visszaemlékezés egy kontúrjaiban még éles világra, ahol erkölcsi
érték és bun egymástól élesen elkülönülnek. A Hrai én képviseli a tisztaságot, jézusi
vonásai vannak: gyermeki, áldott, boldog, virrasztó, tiszta, hálás, ragyogó. A vele szem-
ben álló gonosz attribútumai: zsarnok Heródes, gyermekgyilkos, fekete szél hozta,
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Krisztus-tövis a sarkantyÚja. Két, végletesen elkülönülo erkölcsi pólus jelenik meg ben-
nük. A lírai énben ott a változtatás szándéka is. .Térdemre hajtván fejemet, vártam,
hogy leüljön mellém, / és majd én megértetem vele a dolgokat." A szándék azonban
ellehetetlenül, a blint szenvtelenül követi el a másik, megsemmisttve a legnagyobb érté-
keket: "Dördülések sorozatban. Utom a füstben lerogyó lovakat, o pedi~ az enyémen
el, tébolyultan sarkantyÚzza... Megtudtuk, hogy hamarosan a csillagvizsgálót vakltotta
meg. Belelott a ló homlokánál szélesebb lencsékbe~a domború, remekül csiszolt pupil-
lákba." A versbentöbb helyentalálunk:utalástaz Ujszövetségre.Az alaphelyzet: a társak
alusznak, a lúnz6eszközök közel (Krisztu&-tövis,Heródes), a b\Ú1tegyedül a kiválasz-
tott látja (gondoljunk Dsida Jeno Nagycsütörtökclmli versérel). A közvetlen cselekvés
nem ér célt. "Kérded, hogyan lehet élve elviselni ennyi keserliséget? tudd meg, hogy én
csupán most élek, amikor szólok, amikor szólok. Egyébként halott vagyok." Tehát
a világ a közvetlen cselekvo magatartással nem változott meg, más lehetosége nem marad
a költonek, mint felülemelkedve a tragédián, önmaga átlényeg{tésea versbe, s ez a jel-
képek szintjén az eucharistia. (A meghasonlott Balassiban is az a hit van meg, hogy o
a mindenség fia, a mindenség mágikus versíró hatalma által igazolt képviseloje: "Szent
vagyok, költó-vitéz, akit sebein át / gyalázott, piszkolt, gyilkolt az arany Kamarilla, /
kátránnyá rontva a vért, de a vers Pelikán, / valakihez pirosa áttör idon s ködön.")

Hasonló (ön)stilizációnak lehetünk tanúi olyan versben is, melyben elso pillan-
tásra nem észreveheto a Krisztus-emblematika, a tüzetes olvasás segítségével, a vers
mélyrétegében azonban mégis meglelheto, mint a Mutét anyánk szemén ciklus egyik
idóversében, a Császármetszésben.A ven; központi metaforája - mint Kiss Ferenc utal
rá'6 - a perzsabunda eredeténekképe: császármetszésselfelhasítják "méhét az anya-
báránynak. / Lészen a vak magzat / bunda." A mlivelet - a mindennapisággal, a lát-
szattal szemben - értéket puszdt: mind a vak magzat, mind az anyabárány civilizált
brutalitásnak esik áldozatul. A vers kontextusában fölerosödik az áldozat által konno-
táJt biblikus-keresztény jelentés: a keresztény áldozat (eucharisztia) az utolsó vacsorá-
nak, illetve Krisztus kereszthalálának és felt4rt1adá~~n:tkszimbolikus megísmétlésére és
jelenvalóvá tételére, ha tetszik: mindenkori újra-artikulálására szolgál. Itt, a versben: ki-
fent késseljOlhasitják a nyomorult jelent. A "lészen" keresztyén kontextusa a Hiszekegy
régi (protestáns, református) szövegváltozata, a hitvallásnak Krisztus paruziájára vonat.
kozó tétele ("onnan lészen eljövendó ítélni eleveneket és holtakat"). Eszkatologikus
értelmezésben a jelen: "a rejtetten már most jelenlévo és végérvényes jövo"', az utolsó

égl
. , .c_I' elás " d .. Ül. , 1"1 ",.17 A

. 1vacsora: a "v egesVlgassag-a ICltama ,u voz es - e o egezese tS '. vers a Je en-
nek ezt az értelmezését parafrazálja: ,.ti majdból a lelet ilyen", de az "áldozat" értéke
visszájára fordul, az "ilyen"-nel minosíti is a Jelet"-et és vele a "majd"-ot: "nyomorult
jelen" - "bunda" - "vasbába-md". Az utóbbi, a "vasbábák" metafora a két összekapcsolt
képzetkörhöz újabb - differenciált - képzetkört asszociál. Mint a "vasorrú bábák" szó-
szerkezetbol elvont összetétel, a mesék boszorkányaira utal, ugyanakkor a "vas" jelzo-
vel ellátott, alkotott metaforaként pedig a ..bábák"-at minosíti gyilkosoknak. Egy
lehetséges harmadik asszociáció visszavezethet bennünket a bibliai, mégpedig itt az
ószövetségi képzetkörhöz: a "vasbábák" ugyanis lehetnek ellentettjei Mózes TI.könyve
bábáinak, azoknak, "akik félék az Istent, és nem cselekedének úgy, amint Égyiptom ki-
rálya parancsolta vala nékik, hanem életben, hagyák vala a gyermekeket" (Mózes TI. 1.
17.) A vers egészea Vértanú aram kanca kérdését fogalmazza újra és mintegy korrigálja
is a korábban adott választ: eroteljes felütéssel, háromszori nekifutással nevezi meg
az alanyt, bizonyítva, hogy a jövó-gyilkosságnem a mi mdvünk, hanem avasbábáké:
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Vasbábák, vasbába-árnyak -
ezek hasitják föl kifent
késsel a nyomorult jelent.

A gyilkosok: a mitikus rossz (a boszorkányok), a hivatásukat meggyalázók, a Mó-
zesek elpusztítói. E képzettel szemben újabb háromsoros, egész versszakot (a szakasz
fonetikai, szintaktikai és rímszerkezetét is) átfogó, átalakító ismétlés sem gy6zi hang-
súlyozni, hogy a vezeklok viszont mi vagyunk:

De a hidegrehült belet,
jázminorroknak büzletet
mi viseljük mint bunjelet.

Az ismétlések ezúttal is felérnek három nekirugaszkodással, a léthelyzetre találó
szó csak harmadszorra formálódik meg, lép be. A lét lehetosége számunkra nem más,
mint a vezeklés; a lét nem tragikus, hanem abszurd: személyes bun nincs, feloldozás
sincs, ott feszül azonban bennünk a jellegzetesen huszadik századi, tárgyatlan, okot és
célt nélkülözo vezeklés. Az eszkatologikus idóértelmezés érvényes, de így annál rosz-
szabb: a gyilkos áldozat celebrálása jelenvalóvá teszi a jövot is, a jelen pedig nem más,
mint a végérvényes kárhozat ígérete.

A személyes viszonyulás ehhez az ido- és létértelmezéshez csakis ironikus lehet.
Az elidegenítést szolgálják egyrészt a szöveg lineáris felületébe applikált reflexiók, mint
például a "de milyen selymes, ez mesteri munka" sor alkotta költ6i megjegyzés vagy
a "jázminorroknak büzletet" szarkasztikus megközelítése (mely utóbbi egyúttal a vas-
bábák asszociálta vasorrú bábák ironikus kifordítása, jelentéstani visszafordítása is le-
het). Másrészt szemléletváltási kísérletr61 tanúskodik a vers rímszerkezete és metrikája
is: a rímszerkezet is átvált a buvös hármas ismétlésbe: abba cddc eeec. A metrum, vál-
tozatos verslábak után homogenizál6dni igyekszik, megkísérli a - jelentéssel inkongru-
ens "h6si" - hexameterbe rendezódést. E rendezódési kísérlet eredményét az egymásra
távolról feleló három sor jelzi: "lészen a vak magzat bunda" - hangzik az ötödik sor,
a ritmus a sikeres kezdet után kibicsaklik; a középsó - nyolcadik - sornak a záró része
sikerül: "selymes, ez mesteri munka", hogy azután a tizenkettedik sor diadalmas siker-
rel tökéletes hexameter-félsort hozhasson létre: "mind idevarrva nyakunkba".

Nagy László egész költészete azt mutatja, ha a vizsgált motÍvumok szempontjá-
ból közelítünk hozzá, hogy az a költ6 élt köztünk, aki (ön)stilizációiban pogány
táltosfiúként és Krisztusként is helyettünk vállalta a bunt, de helyettünk indult a jöv6-
be - nekünk szomorú jelenbe - is. Mint mondta - "vállamon a bárányos éggel". Le-
gyünk hu meghallói e költészetnek, mely azt sugallja, a versnek, a költoi szónak még
e különös században is van értelmet és jöv6t hordozó szerepelt8
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Kérdések és válaszok

"Tizenhét interjú a hetvenes évekbol" - hirdeti az alcím, s "Görömbei András
kérdéseire válaszol: Aczél Géza, Baka István, BalázsJózsef, Farkas Árpád, Gion Nán-
dor, Kis Pintér Imre, Kiss Benedek, Kocsis István, Kósa László, Kovács István, Marosi
Gyula, Nádas Péter, Nagy Gáspár, Ördögh Szilveszter, Pintér Lajos, Varga Imre és Ve-
ress Miklós". De hol vannak már a hetvenes évek? - kérdezheti a gyanútlanabb olvasó.
Miért most kerül sor a kiadásra? Vagy ez már egy második kiadás volna? Hiszen két
eloszó is olvasható, elobb egy 1984-es,majd egy 1979-es.S ezek mindent megmagyaráz-
nak annak, aki hajdan nem követte - vagy életkorából következoen nem is követhette -
nyomon ennek az interjúsorozatnak a történetét. Az Alföld kezdte 1977 januárjában
közölni az egyes beszélgetéseket, s a sorozat élt volna legalább egy évig, ha a júliusi
publikáció után ki nem tör a kulturális politikai botrány. Ekkor jelent meg a Nádas
Péterrel készÍtett beszélgetés, amelynek következtében nemcsak a sorozatot kellett le-
állítani, hanem Görömbeinek is el kellett hagynia a szerkesztoséget az aczéli politika
újabb diadalaként. Késobb, 1979és 1981között a Forrásközölte a sorozat újabb darab-
jait, de a kötetbe gy(íjtött kéziratot négy kiadó fogadta el, majd adta vissza, míg végül
most az Antológia Kiadó jóvoltából szembesülhetünk ezzel a történelmi dokumen-
tummal, s megismerkedhetünk pontos történetével is.

A mai olvasó gondolom, nem egyszer értetlenkedik, ha régebbi szövegeket ta-
nulmányoz, s tud azok kálváriajárásáról, kiadhatatlanságáról. Még azoknak is, akik fel-
nott fejjel éltek át több-kevesebb évtizedet 1945óta, komolyemlékezetpróbát jelenthet
múlt és jelen, egykori és mai olvasat szembesÍtése: mi is volt, mi is lehetett a baj az
adott szöveggel? S nem azért van ez, mert könnyen hajlunk a felejtésre, hanem sokkal
inkább azért, mert annyi képtelenség, annyi természetellenesség volt a múlt szellemi
életében és annak vezénylésében, hogy egy helyrezökkentettebb jelenben az egészséges
tudat már ösztönösen is tiltakozik a torz érték- és szempontrendszeríÍ hélkezéseknek
puszta felidézése ellen is. A proletárdiktatúra fogalmából gyakorlattá csak a diktatúra
vált, s ennek bármilyen elojei'riváltozatában a mindennapi élet meglehetos olajozott-
sággal muködhet, a szellemi életben viszont bármifajta szabványtól és megengedettol
eltéro ötlet, nézet tragikus vagy groteszk összeütközések kiindulópontja lehet. Miköz-
ben a jóléti állam, a keleti Svájc illúzióiban ringattuk magunkat, úgy tettünk, mintha
inkább csak a szegénységfok csökkenése lenne egy társadalom állapotának méroeszkö-
ze. Óriási eredménynek látszott ez, kétségtelenül, de hogy mennyi volt benne a látszat,
azt tÍzmillió ember csak a nyolcvanas évek második felére értette meg, s alighanem ak-
kor se mindenki. Voltak azonban - óvatosabb vagy nyíltabb - bírálói is ennek a kor-
szaknak, s természetesen közéjük tartozott az írók java is. Ilyen alkotókat kérdez meg
- kizárólag saját nemzedéktársai közül válogatva Görömbei András akkor, amikor e
nemzedék már egyértelmuen túl van a pályakezdés jó néhány buktatóján, amikor már
olyan-amilyen nemzedékként is megmutatkozott, s így okkal feltételezheto, hogy
életterve megalapozott, világszemlélete kialakult.
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E 17 interjú sorozatának a publikálása éppen 17 évvel ezeléSttkezdeSdött meg.
Az akkor igazi férfikorba lépeS,harminc év körüli vagy azon nem sokkal túl leveSalko-
tók mára majdnem mind ötvenen túliak. Közülük öten prózaírók, egyikük drámaíró,
ketten társadalomtudósok, kilencen pedig elseSsorbankölteSk. Négyen a határainkon
túli magyar irodalmat képviselték, s azért a múlt ideS,mert ha jól tudom, már csak
egyikük maradt meg a szüleSföldjén.Ez is egy adalék az ideSváltozásaihoz. A névsor
nyilvánvaló csonkaságával is jellegzetes, nemzedéket reprezentáló. Semmi értelme tehát
azok nevét sorolni, akiket nyilván Görömbei András is felvett volna sorozatába, ha az
efféle tervek békésen megvalósulhattak volna annak idején.

Tizenhét év távlata félmúlttá vagy régmúlttá teszi-e ezeket a szövegeket? A mai ti-
zenhét évesek számára nyilván régmúlt ez, s a szövegek keSkorszakbelileletek. Az öreg
emberek pedig úgy olvashatják, hogy mennyivel jobb sora volt ezeknek a fiataloknak
a hatvanas-hetvenes években, mint ne,kik a negyvenes-ötvenesekben. A nemzedéktárs
olvasó eme két olvasat közé szorul, s az emHtetteken túl van egy kizárólagos nézeSpontja
is: az eSévjáratairól van szó, s az eSifjúságáról, felneSttéválásáról, az eSéletéreSI.

A nemzedéki szempontot nemcsak a sorozat tervének elkészítésében érvényesí-
tette a kérdezeS,hanem magukban a beszélgetésekben is. Miként l~tta magát e gárda
"a beérkezés küszöbén"? MegleheteSsenillúziótlanul, tárgyilagosan. Ordögh Szilveszter
szerint a nemzedék "még nem próbáltatott ki", "holtponton" van, s lehet teremteSés
romboló ero egyaránt, de az is lehet, hogy csak "átcsorgunk a zsilip tetején". Marosi
Gyula még szkeptikusabb: "ez a nemzedék lényegileg negatív alapról szervezeSdött",az
"írók nem jelentkeztek új politikai vagy társadalmi felfogással, a meglévóteSlsem hatá-
rolták el magukat egyértelm(íen és kÖvetkezetesen", s így szinte nincs is nemzedék.
S túl nagynak tartja a magyar szellemi életben a be nem váltott ígéretek számát. Nagy
Gáspár a nemzedék megosztottságát hangoztatja, s "csupán korban azonos emberek
laza gyülekezetéreSI"beszél, s ennek okát a társadalmi környezetben látja, amely tuda-
tosan gátolja is a nemzedéki, az elvbaráti szervezódéseket. Kiss Benedek úgy látja, hogy
korosztályával nem jelentkezett irodalmi új nemzedék, de mindezt elsosorban nem
irodalmi értelemben gondolja bajnak: "éppen a cselekvésvolt az, ami permanensen ma-
radt ki életünkbeSI.S ez olyan hiány, aminek következtében alapveteSkészségek nem
fejleSdtekki, vagy elkorcsosodtak. Elgondolni is kínos, mi lenne, ha a társadalom egy-
szer a mi nem létezeSaktív készségeink mozgósÍtására kényszerülne. Megszerzett isme-
reteink is passzívak, fölöslegessé és bizonytalanná színtelenedók, hiszen a levegeSben
lógnak, mint félig-meddig mi magunk, kiknek nemhogy új nemzedékké, de - akár
több gyermek és könyv apja-anyjaként - még felneSttéválni sincs eronk, kedvünk és
leheteSségünkigazán." ,

Látható, e szöveg nemcsak kritikus, hanem önkritikus is. Ohatatlanul is kötelez
arra, hogy a mai olvasó, még ha nemzedéktárs is, számot vessen.e véleménnyel, meg a
többivel is. Lehetne sorolni a nagysz(~rt1példákat, akár csak az itt szerepleSalkotók
újabb m(íveire hivatkozva, s vigasztaléldni azzal, hogy soha nem érkezhet be minden
induló az irodalomban, nem válhat mindenki klasszikussá. Itt azonban nemcsak az
irodalom, s nem is csak a magyar szellemi élet kérdéseireSIvan szó, hanem az emberré
válni, eIJ:.1.bernekmaradni parancsáról és álmáról is. Csak úgy "átcsorogni" a zsilipen,
miként Ordögh Szilveszter aggódott? Vagy ez azért mégis jobb annál, hogy szétvetni
gátat, zsilipet, mindent rombolni? Mennyire volt benne ez a nemzedék az utóbbi évek
nagyszabású jelleget ígéro változásaiban? S mennyire volt érdemes benne lennie? Ez
már természetesen messze túl vezet az interjúk közvetlen szövegén, de nem a szellemi-
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ségén. Volt egy nemzedék, amely fiatal korában nem léphetett fel önérvényesít6en,
s amelynek ezért mindvégig szembe kell néznie a Peer Gynt gomböntcSjénekfenyegeté-
sével: mint személyiségként értéktelent, beöntik majd a nagy olvasztótégelybe, azaz
a föld jelöletlen porává kell válnia.

E veszélyt minden személyiség megérzi, s próbál tenni ellene: az alkotással, s az-
zal is, hogy legf6bb értékei közé sorolja a szabadságot, a demokráciát. Nagy Gáspár
kijelenti: "kevés hitem van a mer:áltásban, de a változtatás, a javítás lehet6ségében hin-
ni kell". Balázs józsef a demokraciagyakorlás nagyfokú gátolt.ságárólbeszél, s követeli,
hogy "meg kell teremteni mindenki számára az egyforma esélyeket a társadalomban".
Nádas Péter Bojtár Endrére hivatkozik: "egy md esztétikai értékét a benne megnyilvá-
nuló szabadság mértéke szabja meg. S ez a szabadság talán morális értéket is adhat az
ember életének," Majd közli: "az életem nemcsak az, amit én csinálok belcSle,hanem
legalább annyira az is én vagyok, amit belcSlemcsinálnak vagy akarnak velem." Baka
István a verset "a szabadság eszközének" is tekinti, Varga Imre pedig így fogalmaz:
"Az én életem tehát szakadatlan küzdelem a szabadságért."

A nemzedék és szabadság fogalma mellett harmadikként a nemZeté emelkedik ki
a beszélgetésekbeSI,s kötcSdik hozzá szorosan az anyanyelv és a történelem. Hiszen e
térségben ahány nemzet, annyiféle a történelem (Kovács István, Varga Imre), s a leg-
több nemzetnek, vagy legalábbis részeinek esélye volt s van is arra, hogy egy másik
nemzethez csatolják, majd ercSszakkalbeolvasztani törekedjenek. S itt van az anya-
nyelvnek és a költészetnek dönt6 szerepe, Kovács István idézi Eliotot, akinek szeretne
hinni: "népet el lehet szakítani a nyelvétcSlés az iskolában más nyelvre szorítani, de ha-
csak nem tanítják meg ezt a népet egy új nyelven érezni, a régi nem semmisül meg, és
a költészetben, amely az érzés közege, visszatér," Azért mind abban reménykednek,
amit Balázs józsef ki is mond: "a magyarság elpusztfthatatlan". Pontosan fogalmaz Kis
Pintér Imre: "Nincs ember tehát valamilyen múlt és valamilyen valóság nélkül, és leg-
alább ilyen nyilvánvaló, hogy a magyaroknak a valóságuk és a történelmük is elscSsor-
ban magyar." Aggódik történelmi és nemzettudatunk állapota miatt, s azóta bizony
sok újabb történés bizonyítja, hogy az aggodalom indokolt, Számára a magyarsághoz
tartozás tény. "Ami azt is jelenti, hogy a magyarságomban alapvetcSenérdekelt vagyok,
s ha érvényesítése netán valahol végveszélybe kerül, akkor bizony küzdeni is kell érte,
mint az életért. De azt is jelenti, hogy nem azért élek, hogy magyar legyek. (Ahogy
a lélegzetvétel sem lehet az élet célja, csupán alapja.)" S idézi Komlós Aladár mindenki
megjegyzésére érdemes gondolatát: "Igen, nemzeti jelleg van, de nincs érték, amely ido-
vel nemzetivé ne válhatna, vagy ha igen, annál rosszabb a nemzetre."

Görömbei András kérdései és a válaszok azokban az években fogalmazódtak meg,
amelyekben már látszott a létem szocializmusok újabb megrekedtsége, ugyanakkor
sem reformer, sem forradalmi út nem mutatkozott a változtatásra, A nemzedéknek
erre a helyzetre szinte "ráment" az élete, s ennek az e16érzete, tudata igen racionálisan
ott bujkált már a hajdani megnyilatkozásokban is. A tárgyilagosság és a rezignáció a
hangnemi meghatározó, s pátosz már csak annyi van itt, amennyi a legkiábrándultabb
ember számára is szükséges ahhoz, hogy éljen. S ha van egy vitathatatlan pont, amiben
biztosan különbözik ez a generáció az elcSttejáró irodalmároktól, akkor ez az. Nem
érdem ez, nem is hiba, csak tény: a hatvanas évek végétcSlkezdve mind lehetetlenebb
volt Kelet- és az oda csapott Közép-Európa világát pátosszal élni, szemlélni és mdbe
örökfteni. (Antológia, 1994.)

W~ .~ka
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Kelemen Zoltán: Reggel
A könyv habfehér borítójú, egy felfelé szálló madár, melynek feje és csore tán

a naphoz ér (plugor Sándor rajza, tole valók a bdsó illusztrációk is), a "Reggel" dm -
mindez óhatatlanul áttételes értelmezést kínál. S aki már olvasott valamely folyóirat-
ban Kelemen Zoltántól verset, tudhatja, a szerzo újabban jelentkezo költo. S ez az is-
meret a "Reggel" szimbolikusságát máris a költoi-emberi kezdés, a bemutatkozás és
megmutatkozás attitt1djéhez vezeti. S aki elkezdi olvasni a kis verseskönyvet bevezet5,
elószónak is tekintheto (dmtelen), mondhatni: szabadverset, maga is meggyozodhet az
imént mondott jelképességról: "Belép a régi t&falak sarkából az esóáztatta föld istené-
nek odavetett biztató szemsugár villanása közben, melybol a benne rejlo lehetoségek új
és új változatai fordulnak ki mosolyogva [...]tudatában lévén a meghatározott lehetó-
ségeknek, ismeretei által korlátozott teremtóerejének, mely madarak röptével harmo-
nizál, még tudatában van jelenlétének, de nagyon igyekszik, míg itt ül a bölcs emberek
között, hogy ne rontsa el játékukat és a központozást [...]" (7).

Harminchárom vers van négy csoportban; Biblia, Reggel, Levelek, Hamu - ezek
a csoportdmek. "MegtelÍtódött az én lelkem Uram / Miként a parttalan palástú tenger /
Könnyeim sirályok / Röptük öröm / A végtelen csendességfelett" (Zsoltár, 24) - ol-
vashatjuk az alaphelyzet pontos megh:atározását, amely magyarázata a "Szeretném ma-
gam megmutatni" (nemcsak Ady Endrére jellemzo) poétai vágynak. Pedig nincs oly
ido és oly élet a fiatal költo körül, mely sok jót válthatna ki: "Sirályodúkban színes té-
vék / Fesztivál a rohadó kenyérnek / Kivert fogak és álmok / A próféták beinjekcióz-
ták magukat / [u.] / Kalapos félisteneink semmit sem láttak" (Századvég, 11). Ebben
a helyzetben, ebben a világban az apró értékeket igyekezik megtalálni a költo: "illés és
ézsaiás ül a rét felett / ézsaiáshegedül i1léspásztorsípján Mz bele / lágyabb dallamokat"
(Biblia, 14); "A lepkék csapatostul feküsznek a földön téli álmot alszanak és tavasszal
Mként feltámadnak" (Egy megfagyott pillangóhoz miután vidékról hazatértünk, 15);
"lám eljöttek hozzám bebújtak mókusnak tölgyfalevélnek t6csának rádióhullámnak"
ijácint, 10). Ugyanakkor: "a világ ahová érkeztem barátságos a pénzemért / itt min-
dent megkapok lágy / zene szól hogy mást ne mondjak" (Levél,26). A barátságos világ
~onban csak a dolgoknak valainÍnó felszíne: "Fizetett ál!11°k/ Harcolnak helyettünk /
Es a fogkeféd is / A reklám eloírásai szerint mt1ködik" (Ejszaka, 38).

Aligha tévedünk, ha a barátságos (?)világ mélyszerkezetének megtalálása itt a köl-
toi kutatás tárgya. Ezért sétál együtt az egyik versben Raffaello Szókratésszal (Reggel,
41), ezért lesz "tök részeg" a halál angyala (Osz, 42), ezért hallgatja a "szél/Sárga dalla-
mait" (Film II., 55) a költoi én, s ezért van egy lehetségesvilág képtömege az olvasó elé
tárva (pl. a Film II. cÍmt1versben). Ennek a látomásban létezo világnak ugyanakkor
nem barátságos a rajza,.a felszínének sem az. Romlás- és rendnélküliség van mindenütt,
itt az emberek csak "Ülnek a tévé eltitt és szavaznak és isszák a teát" (Film IT., 54),
s eközben a "Különbejáratú Végítélet" (ua. 53) munkálkodik. Szerencsére a költo -
mintegy akarata, szándéka ellenére - a talán tudatosan a romlást vizionáló alkotó-
módszere ellenére is a létben, az emberi-költoi-férfiúi tartásban lel fogódzót: "én va-
gyok a lába~ között / én lélegzek a hajadban / engem láttál a patakban / én vagyok ami
szétárad" (Oregség, 56). E biztospont-keresésben nem kevés a paradoxon, az iménti
szövegmetszet például némileg ellentétben van az ÖregségverscÍmmel mint háttér-
ismerettel. Hasonlóképpen paradoxon van a Hamu dmuben is, a fokozással fölépített
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versmenet - hamuból ruhát. világot. önmagunkat csinálni. teremteni megalkotni -
a végén visszafordul. Hiába a tudás arról. hogy "ami egyszer már elégett az mégegyszer
nem ég el" (72), ezt az igazoló-magyarázó kijelentést a versbefejezés kérdéssé teszi.
(Vö. Büky László: A versbefejezés grammatikájához. In: A magyar vers. Nemzetközi
Magyar Filológiai Társaság. Budapest. 1985. 67-70.)

Kérdést a verseskönyv dmlapja is hordoz. a nap felé szárnyaló madár nem ég-eel,
ha közel jut a célhoz. A versirás szintén ilyen röpt(í szárnyalás. hiába a múlt. a jelen.
a "Reggel", a "Hamu", a versicónak magának kell röptét irányítania, s a repülés célját
kit&nie. ..Lélegzet. lélek a t(ízözönben mely látomás" (Film ll.. 52) - itt tart Kelemen
Zoltán. s a látomásUrával nem kevés rokonságot mutató költeményei igéretesek: meg-
tisztit és teremt a t'l1z.amelynek közelébe és közegébe merészkedik. de - mondanunk
sem kell- megfelelcSlelki tartás hiján pusztíthat is.

A verseket a keresetlenség stiluserénye jellemzi. nyelvhasználatban is. verselésben
is meglehetcSsentermészetes a Urai szövet. S többnyire képalkotásban is ilyen. Ritkán
üt át a versszöveten egy-egy lírai közhely foltja (éhesaggyalszégyenkezve. 8; agyunk rej-
tett zugai, 27). nemigen rántja görcsbe a kifejezésmódot képzavar (ám: örülhetünk a ké-
kesfüstnek. ami agyunk rejtett zugaibólszáll a koraestében.27; Agabonaraktárak szakállá-
ban islehetneélni.48;A lepkék[...]tavasszalfúkéntfeltJmadnak. 15). Néhány helyen az
igénytelenebb köznyelv je1lemz6ibcSlindokolatlan besz&cSdésttalálunk (lélegzek;füst-
nek. ami). Nem szerencsés a sajtónyelvi, illetcSleghivatali vagy tudományos nyelvbeli
feszített mondatszerkezetek sdlusszerep nélküli használata sem (Belép a régi túzfalak
sarkából az esóáztattaföld istenének odavetett biztató szemsugárvillanása közben, i. h.).
Ugyanakkor a mai magyar köznyelvi elemeibcSlnagyon szerencsés szerepd fordulato-
k:1t. képépítményeket is találhatunk (Kibelezettautók a lakásokban;a fogkeféd is A rek-
lám eloírása szerint muködik; sokcsatornásszínes tavasz). Hatásosan nyitja és zárja az
Amikor címlí verset köznyelvi töltelékszó-kapcsolatokkal: ..Szóval tudod amikor a hó
így / Keveredik a sárral", és:"Szóval ilyenkor hiányzol igazán" (74). Egyébként a szó-
kincs kevéssé jelez a mai életrcSl.jóllehet. némely e vonatkozású elem nem is egyszer
fordul eM (autógumi: 7, 48; autó: 26; (színes)tévé:29, 51; kibelezett autó: 35 é. t t.), sok-
kal több a természethez, a tájhoz fdzc)dcSszó és szókép. Ezekben és ezek (feketerigó59,
hattyú 7, holló 28, mókus 19.pillangó lS, sas24. sirály74. varjú 7,29,34,48) mellett fel-
túncSa sok madár és maga a madár szó (20, 24, 34, 49 stb.). A madarak kapcsán ismét
emlékeztetnünk kell Plugor Sándor madár-vonalrajzaira. melyek önértékük mellett és
azzal együtt belesimulnak a kötetbe mint Hrába. Még különböz6 fákat. virágokat,
növényeket (alma. szilva, kender. eper.paradicsom. retek, hagyma. répa, búza) ismerhe-
tünk föl a magyar tájból. Fölsejlik a Dunántúl: "utaztunk egyik kisvárosból a másikba
melyek a / Poros dombok között húzódtak meg [...]" (50). Még a léghajón utazó köl-
tcSién is kapcsolódik valamiképpen e magyar élettérhez: "EjtcSernycSinkenhímzett népi
motívumok" (Repülés, 23). S ha már a szavaknál tartunk: néhány szerep nélkülinek
1" b "!."" R ' _.L L Jf.,/' k ' ' ll "'"
atszo egy elras ,esoaztatta, amz_nTlafC, motorosrenaur/es a sza asosto e tero U"as-

mód (biztató. dicsérve).valamint szó- és szószerkezet-alak (lélegzek;Fesztivál a rohadó
kenyérnek) szintén található. Zolnai Béla kifejezésévelszólva: a látható nyelvre is fogé-
kony olvasó nem találván az effélékre belscSvagy külscSindokoltságot, kénytelen pon-
gyolaságra gyanakodni. Némi lazaság némelykor a képalkotásban is van, például a "sá-
ladba kap a sárga szél" álszinesztéziaés a rá néhány sorral következ6 "a szél/Sárga dalla-

ma" szinesztézia egymás lúrértékét rontják. (Vö. Fónapr Iván: hírérték. In: VirLex. 4,
491-502.) A képek túlnyomó része azonban eredeti es jó szerkezetd. azaz, a szavak
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képzettársítási lehetoségeit és társulási valenciáját egységes szemléletben kezeli, példa
lehet: "Kvarcszemú halacskáim merre futtok / Befagytak tükreink pedig sebes sodrá-
súak még a pillantások" (52). Különösen a rövidebb versekben érvényesül a szerzo jó
szövegalkotó kép'~ssége.A Tea CÚIlÚvers mindössze ennyi: "Két hintaszék / Ringató-
zik a fa alatt / Olükben gozölgo csé:;ze"(63). A szövegnyelvészet sokat bíbelodik az
összekapcsolt szövegmondatok egymásra vonatkoztatásából születo jelentésekkel és
a kognitivitással, amelyeket egy közö!; nevezo/.egy közös háttértartalom irányÍt. Nos:
a Tea - és nem egy társa: Mese, Húvös füst, Oregség - a közös háttértartalomra néha
metonimikusan, néha a verscím sugallÓjelentésével épül versszöveggé,s ennélfogva eleve
bizonyos szemantikai és értelmezési muveletet kíván, amely muvelet a befogadóra,
az olvasóra bízatik. S ezáltal a közbes2;édversbeszéddé válik.

A versbeszédnek mint eljárásnak az ismerete önmagában nem biztosÍték arra,
hogy líra szülessék. Kelemen Zoltán kötetének egészében azonban benne van ennek
lehetosége, ha önmaga számára is mércének és a lerakandó alapok egy részének tekinti.
(Szeged,1995.)

.~~ 23~df

A bokroknyitott tengere
BORDÁS MÁTYÁS: SZEMBEN AZ ÁRRAL

Embert csak ember tud aflldhöz
kötni. nem a mhézkeJés.

(A. É.)

Mondom a szót. de te mást szólsz.
seholsevagy. seholselátszol.

(B.M.)

Nem szeretek írni. De {mi musÚj. Matyi az évfolyamtársam volt. És volt. akinek
a barátja volt. És valakinek a testvére. És valakinek a fia volt. És nem volt senkié sem.
Nem volt a miénk.

Az ember nem az emberé és nem az Istené. Nem is a magáé. Az ember a folyóé
meg a fáé.

Itt van most ez a kötet. !<-ékszomorúság. Szomol}Í és öntudatos. Van benne iro-
nikus. Van benne magányos. Es hívó. Van benne vers. Es egy fénykép. Emberközi hiá-
tus. Csillagközi tekintet.

Elottem ajtá. Rád nyitok, Uram.
Ha nem is gonosz, de számító vendég
érkezik személyemben. Ha befogadsz,
ezt mindenképpen elóadom.
Bár alighanem anélkül is tudod.
De, hogy elmondom, talán
beszámíttatik nálad. Mert akik



1995. július 85

képzettársítási lehetoségeit és társulási valenciáját egységes szemléletben kezeli, példa
lehet: "Kvarcszemú halacskáim merre futtok / Befagytak tükreink pedig sebes sodrá-
súak még a pillantások" (52). Különösen a rövidebb versekben érvényesül a szerzo jó
szövegalkotó kép'~ssége.A Tea CÚIlÚvers mindössze ennyi: "Két hintaszék / Ringató-
zik a fa alatt / Olükben gozölgo csé:;ze"(63). A szövegnyelvészet sokat bíbelodik az
összekapcsolt szövegmondatok egymásra vonatkoztatásából születo jelentésekkel és
a kognitivitással, amelyeket egy közö!; nevezo/.egy közös háttértartalom irányÍt. Nos:
a Tea - és nem egy társa: Mese, Húvös füst, Oregség - a közös háttértartalomra néha
metonimikusan, néha a verscím sugallÓjelentésével épül versszöveggé,s ennélfogva eleve
bizonyos szemantikai és értelmezési muveletet kíván, amely muvelet a befogadóra,
az olvasóra bízatik. S ezáltal a közbes2;édversbeszéddé válik.

A versbeszédnek mint eljárásnak az ismerete önmagában nem biztosÍték arra,
hogy líra szülessék. Kelemen Zoltán kötetének egészében azonban benne van ennek
lehetosége, ha önmaga számára is mércének és a lerakandó alapok egy részének tekinti.
(Szeged,1995.)

.~~ 23~df

A bokroknyitott tengere
BORDÁS MÁTYÁS: SZEMBEN AZ ÁRRAL

Embert csak ember tud aflldhöz
kötni. nem a mhézkeJés.

(A. É.)

Mondom a szót. de te mást szólsz.
seholsevagy. seholselátszol.

(B.M.)

Nem szeretek írni. De {mi musÚj. Matyi az évfolyamtársam volt. És volt. akinek
a barátja volt. És valakinek a testvére. És valakinek a fia volt. És nem volt senkié sem.
Nem volt a miénk.

Az ember nem az emberé és nem az Istené. Nem is a magáé. Az ember a folyóé
meg a fáé.

Itt van most ez a kötet. !<-ékszomorúság. Szomol}Í és öntudatos. Van benne iro-
nikus. Van benne magányos. Es hívó. Van benne vers. Es egy fénykép. Emberközi hiá-
tus. Csillagközi tekintet.

Elottem ajtá. Rád nyitok, Uram.
Ha nem is gonosz, de számító vendég
érkezik személyemben. Ha befogadsz,
ezt mindenképpen elóadom.
Bár alighanem anélkül is tudod.
De, hogy elmondom, talán
beszámíttatik nálad. Mert akik



86 tiszatáj

ezt sem teszik, nálam minden

bizonnyal rosszabbak, vagy ha mégsem,
kérlek, tudasd 'fJelem.mi bánt jobban,
uJvariatJanságom-e, vagy nagyfokú
tájékozatlanságom az itMben, térben.

(R.ádnyitok)

Könnyu lenne a dolgom, ha azt mondanám: József Attila is így írta a verset, ilyen
bizalmas viszonyban az örökkévalóságga!. József Attila is - eStérteS embere híján - kis szo-
bájában Istent látta vendégül. Ez epizód. Nem innen akarok Matyihoz jutni, vagyis nem
innen akarok reménytelen és elkésett kísérletet tenni a beszélgetésre, a hozzá szólásra.

Az egyszeru szavak, az elkoptatott
szavak.. ezekre kell, hogy fe/figyelj,
innen indulsz éside érkezel...

ami leözöttük van, a megszokható
valóság... az elemeknek csodás
egymásra rendezódése és a
mégfel nem ismert való, kapkodás...

(Mint ködben a csillag...)

Rendhagyó kell legyen ez a versrol gondolkodás. Hiszen minden versreSl gondol-
kodás rendhagyó, ha jó. Nem a rendet, hanem a verset ismeri. A vers akarata lesz az
övé. Vers-akarta rend vagy vers-akarta rendedenség. De itt most másról is szó van.
TöbbreSl. Aki ezeket a verseket írta, túl közel van ahhoz, hogy a verseit olvasva ne
akarnám folyton eStmagát is olvasni. Az arca rezdülését. És túl távol van...

Azon tdneSdöm, milye~ lenne, amikor Babitsot vagy Aranyt, vagy József Attilát
tanít. Verset már írt nekik. Es milyen lenne, amikor újra verset ír. Vagy amikor meg-
bocsát.

Elvétettél tolem hát,
mint éjszakákból az árny.
Této'lJán talán még simu/nál hozzám,
de lassan reggeledik már.

Szomjúság éget, nincs többé varázs.
Az éjszaka megSZa/rAá;
Karóba húzza a nap az árnyakat.

(Reggdedik)

Bordás Mátyás a szegedi Ságvári Endre Gimnáziumban érettségizett, 1989~ben.
Ha felmégy az iskola elseSemeletére, és a lépcseSnél jobbra fordulsz, találsz a falon egy
tablót. IVIC. Ót is ott leled. Verses arc. Bátor és diadalra kész.

Most tisztu/nak a színek,
kiválik ez.az, amit láthatsz,

ott vagy közöttük, s az arcodon
ragyogás van...

(Mint ködben a csillag...)
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Egy Gauguin-festmény jár a fejc~mben.Honnan jövünk? Mik vagyunk? Hová me-
gyünk? Múlt, jelen, jöv6. A háttérben istenarcok. Bordás Mátyás tudni vél egy utat.

Semmitseérzek,haa .

Napról írok, vagy a múlt drágaléptll vándorait idlzem...

Gyalogló sóhaj vagyok e meszelt térben, ...

(Levél)

Furcsa levél ez. Cimzenje: a magány. ..Négy fal közé szontott korai magányom."
Mozaikos ez a világ, mintha legyek szeme lenne. A címzett nem válaszol, de hd marad.

Mégis: sok a tündér a kötetben. Mosdatlanok, léhák, bacchánsn6k karát idézik -
de mégis tündérek. Itt zajlik a történés. Mert tündérek, angyalok és madonnák vannak,
ez vitathatatlan. A tény, hogy vigyázunk rájuk, elegend6 ahhoz, hogy legyenek. Még
ha nincsenek is. A tündérek, a fák, a szótlan tájak világába vezet az utunk. Van egy
másik világ is, a Levé/é, a miénk - ebben vagyunk megcsalatva. Nem fogad be magába
egyik sem.

A csökevény nyár bután
simogatja Mha testedet:
Kinn ülsz a napon, mint kopasz,
hagymaszagú, vén eretnek.

(v ásárhetyen)

Bordás Mátyás H6dmez6vásárhelyen született, és itt len eretnekké. Közénk az
egyetemre már úgy lépett, mint ki maga választotta sorsát. Pedig nem volt igy.

Egyik, a beteg Babitsr61 sz616 verse egy sort juttat eszembe a Jbnás könyvéb61:
"mert vétkesek közt cinkos, aki néma ':

Soha nem tudom megbocsátani magamnak azt a hiányz6 bátorságot (vagy vak-
mer6séget?), amivelodamehettem volna !tozzá, és megmondhattam volna neki, hogy
maradjon még. Még maradjon köztünk. Es irjon verset. Mert szeretem, hogy ir. Mert
irni muszáj. (Szeged,NapfényAlapítvány, 1994.)

jT~ .~~a

"A nove liaírás ideje"
KONTRA FERENC: KALENDÁRIUM

1993-ban, az újraindult Üzenet els6 számában jelent meg Kontra Ferenc modern
magyar pr6zát elemz6 esszésorozatának els6 része, amit ez ideig még három követett.
Bennük egy sajátos - rendhagy6 földrajzi és társadalmi jelenségek meghatározta - szel-
lemi közeg ..termékeit": a közép-kelet-eur6pai, s azon belül a magyar novellát vetette
g6rcs6 alá. Ugyanebben az évben három novelláskötete is napvilágot látott: az 6sök
jussán és a Kalendárium az újvidéki Forum Kiad6, a Holtak országapedig a kecskeméti
Tanít6képz6 F6iskola kiadásában. ElméletÍr6i tevékenységét lehetetlen a pr6zaír6it61
függetlenül szemlélni.
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A novella/rás idejecímu esszéjének bevezeto sorai hitvallás értéku mondatok. Nem
tud mit kezdeni azzal a kijelentéssel, hogy "most nincs in a novellaírás ideje". Felvet
néhány kézenfekvo kérdést: "Miért, minek jött el nagy hirtelen az ideje, és kire nézve
kötelezo érvényu az állítás? Hiszen az irodalom sohasem különböztetett meg alkalmas
és alkalmatlan idot. Ír6embernek a hivatása mellett a helye, vagy átnyergel valami
másra, és akkor könnyen ráfoghatjuk, hogy elárulta a hivatását, és más lett be16le.Ma-
napság sokan választják ezt az utat, lelkük rajta. Alig paIástolhatja alkotói kudarcát!.aki
csak nyugodalmas szocializmusok idején tudott valami érdemlegeset alkotni." (In: Uze-
net 1993., 5-6.) Ugyanezen írásában a kisebbségi író feladatát is megpróbálja körülhatá-
rolni egy hasonló tematikájú esszé tanulságát vonva le: "Ha van valami dolga a kisebb-
ségi írónak még ezen a világon, e katasztrófa küszöbén és a katasztrófában, akkor mi
más lehetne, mint anyagot szállítani Noé nyilvántartásába, szótárakat, emlékeket, ne-
veket, tényeket, adatokat, gondolatokat, álmokat, még mielon mindent elborít a nagy
özönvíz csöndje." (BányaiJános: A szótár: Noé bárkája. In: Magyar Sz6, Kilátó, 1993.
március 27.) Folytatva ezt a mások teremtette szép metaforát, azt mondhatjuk, Kontra
Ferenc is egyike az "árvízhajósoknak", aki irodalmunk bárkaként funkcion'áIó lapjaira
menti át veszendo értékeinket. Drávaszögi Baranya, vagyis az a - kelet-európaikisebb-
ségi sorsunk által megrendítoen behatárolt, többszörösen sújtott - valóságszeglet,
amely Kontra Ferenc novelláiban témaként szublimálódik, napjainkban - nem(csak)
természetes leromlás eredményeképp - végképp eltunni, elpusztulni látszik. Igaz, a ba-
ranyai falvak léteznek még. Állnak a házak, s élnek ott emberek - oslakosok is -, ám
legtöbbünk tudatában a falu, a város élete mégsem jelent egyet házaival, utcáival és
középületeivel, hanem Jakosaival - az o közösségükkel -, kik vállalva a helyhez fuzodo
szellemi-kulturális hagyományokat, életet lehelnek az élettelenbe. Mi sem természete-
sebb, hogy a Kalendáriumban napvilágot látott novellák színtere is -mint Kontra prózai
alkotásainak általában - Bafa!1ya,s az elmúlás, a pusztulás különbözo m~yi1vánuJásai
nyernek bennük kifejezést. Am míg a Nagy a sátán birodalmában, az 6s6k jussán vagy
a Holtak országac. könyvében háborúk okozta - sokszor apokaliptikus - összeomIás-
r61 van szó, addig a Kalendáriumban inkább a gyermekvilág, egy belsó-külséSharm6niá-
val megáldott gyermekközösség letúoése, megsemmisülésekap hangsúlyt. Amíg emlÍt.ett
könyveiben egy kamerát mozgató, személytelen elbeszé16 szemével látjuk Baranyát,
addig a Kalendáriumban a gyermeki lát6szög nyer ugyanilyen szerepet.

Mint ahogy a könyv címe is sugallja, egy év eseményeit pergeti le e16ttünk az író
novelláiban: valamennyi egy-egy hónaphoz kötodik. S bár önálló egység mind, lezárt,
teljes novella, idobeli folytonosságuk, a foszereplo és az általa képviselt azonos elbeszé-
léSipozíci6 révén sajátos összefüggéstképeznek, évkönyvvé, regénnyé alakulnak.

Az alcím szerint "gyermekkori történetek" képezik a Kalendárium darabjainak
élményanyagát. A történetmondás varázslata (mivel elsosorban a gyermekolvasónak
szánta oket az író) lényeges sajátosságavalamennyi kötetbe foglalt írásának. A gyermek-
lét kettos világa elevenedik meg bennük: valóságos, felszínen zajló események, s a kép-
zelet teremtette belso, rejtett történések. Gyermekjátékok, csfoytevések, iskolai ese-
mények zajlanak Ie elottünk, miközben az élet nagy dolgaival, súlyos kérdéseivel is
szembesül gyermek-fohósünk (pl. születés, halál, barátság, igazs~alanság, gonoszság
stb.), másrészt képzelete mindi~ meghosszabbítja a tényleges esemenyeket, s tudatában
a világ dolgai, jelenségei (pl. a fák pusztulása - Mielón elmennek afák; izzó cserépkályha
-A cserépkályha; régészeti leletek -Az utolsó római katona, Az aranyhinto1 csodás vagy
félelmetes dimenzi6t nyernek. Visszatéro motívuma a novellai történéseknek egy, a kis-
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Magyar Országi Minerva lapjain; a sort azonban Kölcsey, Vörösmarty, Pet6fi zárják,
s mellettük mint irodalomtörténész Toldy Ferenc, mint államférfi pedig Széchenyi,
Eötvös, Kossuth.

Bátor és jelent6s vállalkozás {gynapjainkban: megvallatni e korszak sajtóját arra
nézve, mit tartanak szellemi életünk irányítói s egyben társadalmi-politikai viszonya-
ink leghatékonyabb formálói éppen akkor, a nemzetté alakulás, a feudális rendi ha-
gyományok felszámolásának kezdeti stádiumában arról a Franciaországról, amely már
a maga polgári forradalmának eredményeként a fejlodés élén halad. Madácsy Piroska
kötetét forgatva adatok, idézetek, beszédes egykori nyilatkozatok tanúsítják, milyen
eleven, bár a cenzúra miatt visszafogott kíváncsiság él a reformkor nemzedékeiben
a francia példa iránt.

A kötet bevezeto fejezetei azt az általános, egész mdveltségünket érinto be-
nyomást érzékeltetik, amelyet a forradalmak korának Franciaországáról egykori saj-
tónk által kaptunk. Elszórt hírek, "egyveleg" jellegt1tudósítások nyomán értesülhet
a reformkor magyar olvasója pl. arról, hogy Párizsban és környékén ,,1700 845 orvos
van és csak 1400751 beteg", hogy az országban "egy nap 200 ezer levelet kézbesítenek" ,
vagy hogy 1838-ban27 biztosító társaság mdködött 75 millió "topénzzel" és 48 ezer rész-
vényessel stb. Az adatok hitelessége megkérdojelezheto, de az információk így is fel-
vetik a kérdést: mi magyarok, hol tartunk? Másfelol az utóbbi jelzések ellentéteként
arról is szólnak hírek, hogy Páris zálogházában évi 22 millió frankot kölcsönöznek,
s az erkölcsi állapotokra jellemz6, hogy 1837-bena megszökött asszonyok száma 1135
volt, a megszökött férjeké pedig 2345!A polgári erkölcs tehát kétarcú - s mindaz, ami
szorosabban irodalmi jelenség, ebben a távlatban értékelheto teljes jelent6ségében.

Az irodalmak- vagyakáregyesfejezeteikésjelenségeik- "összehasonlítása" sok-
kal mélyebb tanulságokkal gazdagít, mint amennyit jelent egyes írók vagy mdvek, más
írók-költok világára tett termékenyít6 hatásának kiderítése. Fontos szellemtörténeti
folyamatokat tárhat fel, ha ke1l6 mélységgel és gonddal végzik: kett6s tükörré válik,
amely által egymást nézi meg a két összehasonlított nép egyazon fej16désiszakaszának
kultúrája, mintegy a "kínálat" és "kereslet" kettos folyamatában. Ahhoz pedig, hogy
szorosabban irodalmi-esztétikai alkotásokra nézve valós eredményekkel járjon az ösz-
szehasonlítás, a hátterüket szolgáló teljes kultúra figyelembevételére van szükség. Úgy
sejtjük, hogy Madácsy Piroskának ez utóbbi szemléleti jegye elvi visszatérést jelent
a magyar irodalomtörténet klasszikus egyéniségéhez, Horváth Jánoshoz, aki az "iro-
dalmi mdveltség" fogalmát századunk els6 felében - az osztályérdekek és társadalmi
haladás miként jével tipizál6 évtizedek kora el6tt - irodalomtörténetünkben meghono-
s{totta.

Az eseménytörténeti, politikai vonatkozások érthetoen inkább az egykori hír-
lapok, mintsem a foly6iratok lapjaira kerültek, s a kötetben már pusztán Madácsy
Piroska mdvelodési-irodalomtörténeti szemlélete következtében sincs helyük. Amit
azonban a jelenhez gyorsan felzárk6zó francia történetírás alkot, moh6 érdeklodéssel
fogadja a reformkor foly6iratainak munkatársai gárdája. Utalások, idézetek, könyv-
ismertetések és kritikák, vagy éppen értékelo tanulmányok kivált azokra a mdvekre fi-
gyelnek fel, amelyek a múltr61 szólva is "élo ideákért" lelkesülnek. Thierry, Michelet,
Cabet ugyancsak vonzzák ír6inkat: Eötvös és Trefort éppúgy mint Pet6fi, J6kai és
a márciusi ifjak eszme- és érzésvilágának alakításához e francia történetírás - és persze
a forradalmi talajon sarjadt társadalomfiloz6fia is - jelentosen hozzájárult.
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fiú teremtette óriás-képzet. Hol másokban, hol a természet ercSiben,hol önmagában véli
felfedezni a felül- és kiemelkedés var.ízstehetségét: "Én voltam az óriás. Néhány órára
vagy egy délutánra csak, nem emlékszem pontosan, mégis megmaradt az érzés: legfelül
lenni, legycSznia saját ercSmet,kilökni a falakat, hogy sose legyen vége a szobának, ki-
uzni a rosszat, a talpam alá szorítani, mint a sronyeget, kiporolni, hogy messze száll-
jon". (Mielottelmennek a fák) A kötetet a szerzcSillusztrálta épp az óriás-teremtés témáját
feldolgoz6 kollázsaival. Munkája akkor lett volna igazán sikeres, ha kollázsai nem ma-
radnak meg a díszítés, az illusztráci6 szintjén, hanem szerves egészként épülnének a szö-
vegbe, mint amilyen kísérletei más szÖvegekesetében már Kontrának is voltak.

Különösen élményszerii formát nyert Privigyiék háza dm(í novellája, hiszen úgy
hat ránk, úgy képzeljük el, mint egy mesé16által közvetÍtett színpadi vagy mozielcS-
adást: "Anyám szerint a szegénység egyértelm(í bizonyítéka volt, ha valahol hiányzott
a függöny az ablakr6L Mindjárt a szemközti házra gondoltam, ahova bármikor belát-
hattunk, mint valami színpadra, és a bent lévcSketegyáltalán nem zavarta, hogy mások
követhetik minden mozdulatukat." Tartalmi szempontból viszont Az aranyhintó és
Az utolsó római katona dm(í novellák ragadják meg különösen figyelmünket, mert ben-
nük az író a gyermeki képzelet egésZt~nszélscSséges,teret és idcStlegycSzcSmegnyilvánu-
lásair61fest igen szuggesztÍv képet.

Viszonylagos szünet után igencsak fellendült a gyermekirodalom, az ilyen jellego
kiadványok megjelentetés.ea Vajdaság,ban.Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy
az 1994. évi 42. Kanizsai Ir6tábor témája is a Gyermek az irodalomban volt. Az utolsó
két év során napvilágot látott gyermekkönyvek sorába illeszkedik Kontra Kalendárium
dm(í kötete is. (Forum, 1993J
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Francia szellem élmagyar reformkorban
MADÁCSY PIROSKA KÖNYVÉROL

A Juhász Gyula TanárképzcSP()iskola magyar irodalom tanszékének "kompara-
tisztikai" sorozatában megjelent kötet a reformkor tizenöt kiemelkedcSen jelentcSs
folyóiratának száznál több évfolyama alapján közelíti meg a címében adott feladatát.
Mottóként méltán idézhet né a sorokat, amelyeket az Életképek szerkesztcSje,Garay
János, a forrong6 korszak idcSszakossajtójának hivatásáról írt: a sajt6 "leghatalmasabb
fegyvere a kornak, mert fejlesztcSje,t4~rjesztcSjeaz eszméknek és véleményeknek. Ezen
új m6dja az eszmék terjesztésének két elcSnnyelbír: olcsóbb és sokkal gyorsabb. Köny-
vek által ez egy század alatt történnék meg." E szavakhoz önként kínálkozik még
a tény említése is, hogy elevenebb életre a folyóirat, mint sajátos neme a sajt6nak,
hazánkban csak fokozatosan, a 19. s.~ázadelscSfelében tehetett szert. Kibontakozását
pedig elscSdlegeseníróink biztosítják: cSka szerkesztcSkés irányít6k, s egyúttal a folyó-
iratokban publikáló szerz6k is - soha tisztesebb "médiái" a gondolkodás fejlesztésének
hazánkban. Az elscSvidéki kezdeményezcSk még talán a második-harmadik sorból,
mint Döbrentei Gábor az Erdélyi Múzeum hasábjain vagy Dessewffy József a PelscS
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S ezzel elúkeztünk a munka gerincét alkotó fejezetekhez. A reformkor sajtójá-
ban jelentkezo adattömeg a korszak francia irodalmáról, m11vészetér6l,mint megannyi
mozaiktöredék, egységes képpé rendezódik Madácsy Piroska kötetében. A magyar fo-
lyóiratok {rói - {róink - itt e maguk szorosabb életterén, alkotói hivatásuk "munka-
körében" jelentkeznek. A forradalmak korának esztétikáját tanulják ismerni, és ha
lehet, elsajátÍtani. Többr61 van szó, mint a francia olvasmányaikról nyújtott egyszerd
beszámoló adhat: az alkotásmód megváltozásáról, a megváltozott, forradalom utáni
társadalmi valóság ml1vészi ábrázolásának új módjáról, eszközeir61, stílusáról. Az új
ízlés jelölésúe irodalomtörténetünkben is a romantika szó vált általánossá, jóllehet,
a "'::I7~nk::lt&6 francia hatások vihara el6tt e fogalom hazai jegyei már meghatározot-
tak. A napóleoni háborúk utáni temet6 csendben irodalmunk jobbjai egyre a nemzet-
halál képzetével néznek szembe, vag)' legalábbis ennek lehet6ségét igyekeznek elhárí-
tani. ..Hazád 6rcsillagzatja szülötti bunein leszáll" - búcsúzik életét61 az öreg Kölcsey,
s e szavakat éppenséggel a Sors ajkára adja!

Madácsy könyvét olvasva ezzel a hazai közhangulattal és közgondolkozással
szembes{thetjük. a francia irodalom romantikáját. A hazai kezdetekhez, amelyet Szé-
chenyi, Eötvös és pályatársaik neve fémjelez, a francia forradalmak ban lobogó opti-
mizmus és tettrekészség, szabadságv~ és szenvedély, a haladás szélesen kibontakozó
nemzeti ösztöne járult hozzá a nyugati nép nagy íróinak közvetítése által. A francia
romantika egyes irodalmi újításai, fcSkéntaz irodalmi stílus kifejezésteljessége, kép-
gazdagsága nálunk is adva, Kölcsey, Vörösmarty a megújított magyar nyelv költoi ér-
tékeinek ragyogtatásával a franciáknak mintegy elébe dolgoznak. Nem feltétlenül
szükséges tehát mindenben a francia divathoz szegodnünk, figyelmeztet Erdélyi János.
..A francia divatnak és irodalomnak, egyszóval: ízlésnek ma körülbelül Magyarország
legnagyobb lerakóhelye" - írja - úgyannyira, hogy ha szomszédok volnánk, ..nem vol-
na híre sem többé a magyar irodalomnak."

A befogadás, a recepció folyamatának egyébként az eloítéletek valóságos gátját
kellett leküzdenie, amíg a franciákat elítélo német-angol értékeléssel szemben - amely
a jelek szerint nálunk már az írók közvetlen megismerése elott sajtót kapott és hangu-
latot teremtett -a romantikusok reális megítéléséhez utat nyithatott. Jellemz6, hogy
akadémiánk Tudománytár c. éves ki:~dványának lapjain már 1834-ben Bajza József
vállalta ..egy angol tory" véleményének tolmácsolását: "Erkölcstelen, vérfertozo és
gyilkos románok -bún és vér, eroszak és h~7::1,~ágtörés,gyújtogatás és múegkeverés,..
írók, kik ilyen ámyékszéki drámákat írnak, sz{njátszók, kik azokat eljátsszák, s egy
számos közönség, melly benne nagy gyönyöruségét leli," - Kiegészítésül pedig ezekhez
"e literátori trágárságok gyártóinak" névsora: Hugo Victor, Balzac, Dumas, Sue és
Musset ..vagy mi nevök", Van, aki viszont a romantikusról azt véli, ..borzas hajú, hal-
vány, szomorú arcú ifjú, nyakkendo nélkül, égre nézo szemekkel, s nyílt szájjal", mint
aki "egészen másféle ember, mint a többi", Valóban szükségesnek látszott már a har-
mincas években rendet teremteni a romantikus stílus fogalmának megközelítéséhez.

A reformkor folyóirataiban már a következó évben két írónk is vállalni tudja e
feladatot, megfelelo értékrend szerint rangsorolva a romantika francia íróit. Egyikük
EötVös József volt, aki a drámaíró Hugo Victor írói világát vizsgálva mintegy meghatá-
rozója lett azoknak a vezet6 gondolatoknak, amelyek a magyar folyóiratok esztétikai
érdeklodését a francia romantika iránt kialakították. Legfontosabb ezek közül a költ&-
apostol eszméje. Mint utóbb "Én is szeretném" c. versében nem habozik már itt Hugo
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nyomán kimondani: ha a költeS..csak magának énekel, s tán a jövendcSnek"- érdekes
lehet; ám - "önkorának. használni szebb, s biztosabb, s ezen iparkodjék a mdvész".
Különösen vonatkozik ez a lángelmére, amely feltúnésekor ugyan értetlenséggel talál-
kozik, de tömegeket indító hatásarendkívüli.Így - folytatja Eötvös - ..mindenújítás
képvise16je Victor Hugo, bár megeleSztékChateaubriand és Lamartine". Kazinczy
unokaöccse, Kazinczy Gábor, ekkor még a pozsonyi orsúggyúlési ifjak egyike, ugyan-
csak a jelesebb francia írókban látja megtestesítve a romantikát: eszméik, ihletük által
eSka jelen ..kiválasztottjai", ,.fejei lesznek egy költészetnek, melly egykor a tömegbe
megyen át". MelleSzvee szukebb keretben romantikus hangvéteid útirajzok, útilevelek,
emlékiratok divatját, amely íróink tisztes sorát ösztönzi írásra - egészen PeteSfiig,
Madácsy Piroska könyve f6ként novella- és regényirodalmunk, de még inkább szín-
játékaink franciás-romantikus jelenségeire irányÍtja figyelmünket. Kettos hatásában,
egyrészt a szélseSségek,másrészt a realizmus irányában jelzik folyóirataink az innen ki-
fejlo erok játékát.

Madácsy Piroska végül két francia író hazai befogadásának érdekes tanulságát
foglalja össze. Lamanine, a költo, a költoi meditációk c. lírai kötetével (1820)a francia
romantika elemi ereju elindítója - nálunk úgyszólván ismeretlen; késobbi korszakát
jellemzo tönénetírói mdve, A girondisták tönénete (1847)viszont franciául és kézira-
tos fordítása által Petofi és köre számára a forradalom bibliájának számított. George
Sand hazai énékelése nem kevésbé érdekes, seSta könyvnek ez a fejezete külön ismene-
tés tárgya lehetne. Viharos életérol szóló híreink minden jel szerint nagyobb szenzációt
jelentenek, mint regényeinek közvetlen ismerete. Az áttörést Mauprat c. regénye jelzi.
A cenzúra e md megjelenését nálunk nem engedélyezi, csak egyetlen részlete kap he-
lyet az Athenaeum lapjain! Mégis, már megjelenése évében ragyogó eloadású, érdekes
elbeszélésként méltatja Toldy Ferenc mint a nagy francia forradalmat elokészíto tör-
ténelmi viszonyok ábrázolását. Az 184~ évek elején megjeleneSfordításaival viszont
újra fellobban nálunk a Sand alakja köré fonódott mítosz, a noi "szabadságjogok" el-
tökélt harcosának. ítélik a folyóiratok egyes megjegyzései.

Hazai recepciójának külön érdekessége, hogy márciusi ifjúságunk forradalmi
eszmevilágában a szegények és elnyomottak ügyéén kiálló humanista forradalmár,
a párizsi 1848-asforradalom lelkes, idealista híve - minden jel szerint csak kevés szere-
pet kapott.

Valóságos kis enciklopédiája tehát e tartalmas könyv mindannak, amit a reform-
kor folyóiratainak munkatársai, mondjuk ki ismét: e korszak hazai írói, költoi, köztük
a legnagyobbak, a francia életreSl,muveltségreSI,irodalomról tudtak, amién lelkesedtek,
amit idegenkedve fogadtak, és ami végül mégis saját nemzetünk számára is élet-, sot
tönénelemalakító erové vált. Madácsy Piroska minderreSIkét irodalom ismeretével ad
számot; kedvvel és kedéllyel, minden e16regyánott ideológia nélkül, anyagát élvezettel
kezeIve és franciásan könnyed el6adással interpretálva.

ya~.~
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Az ön ismeret ébrentartása
Egy, a kort:U-s(kisebbségi helyzetben születo) magyar irodalomról készült kézi-

könyvet méltató kritikájában Bertha Zoltán körültekintéS, pontos leírás mellett egy in-
venciózus szóösszetétellel, a "gondtapasztalások"-kalis érzékelteti az éppen hivatko-
zottltárgyalt muvek képi és gondolati hálózatának, asszociációs körének érvényességét
és kapcsolódásait a tágasabb rendszerekkel, illetve az ezen muveket létrehívó közeget és
alkotói motivációkat. E "képi-gondolati utalások [u.] kisebbségi számvetések, történel-
mi gondtapasztalások és megbizonyosodások [...]között alkotnak [...] intenzív poétikai
struktúrákat" - írja szerzéSnk. (IdézendéS mu, 160. - kiemelés téSlem, B. J.)

Erre az egyszeri, mondhatni éles fogalmiságú szóösszetételre a kritikusnak külön
fel kell hívnia az olvasó figyelmét, lévén, hogy ez az összetett szó - a gondtapasztalások -
magában foglal egy, az ún. kisebbségi irodalomra vonatkozó alapvetéSnézetet (amelyet
létrehozója is oszt), éspedig azt, amelyet az irodalmi köztudatban Trianon óta az
érzékletes homok és gyöngykagyló képegyüttessel szokás megnevezni. A muveket
vajúdó gond így lesz a kötetcímben felállított jelviszonynak elséStagja, második tagként
meg maga a vajúdás nyomán létrejött érték, a mu áll, köztük az egyenrangúság nyelvi
jele: Gond és mu' Akár párhuzamba is állítható a cím alaki és jelentésbeli szempontból
a fentebb említett irodalomszemlélet s:arkkövét több évtizede jelképesen magában hor-
dó motÍvummal, a homokszem okozta fájdalommal, amelynek nyomán igazgyöngyjön
létre, vagy a szintén inte~v képiséggel bíró, s bizonyos szempontból a Ligeti ErnéS
nevéhez kapcsolódó súlyalatt apálma komplex képpel, de egyfajta Tamási-ihletettség is
fölfedezhetéSbenne.

Bertha Zoltán ugyanis a fiatal magyarországi irodalmárok nemzedékének az a mar-
káns egyénisége, aki pályakezdésétéSlGó másfél évtizede) következetes figyeléSje,értéS
elemzéSjea kisebbségi helyzetben, külÖnösképpen pedig Erdélyben-Romániában alkotó
magyar írók muveinek, s most új kötetét (Gond és mú), sorrendben a harmadik önállót
teljes egészében e szukebb régió irodalmának szentelte, amely tanulmányok az erdélyi
magyar irodalom köréból alcímet viseli.

E kötet mint egy bizonyos régió ;ukotóiról, irodalmi jelenségeiréSIés folyamatairól
az évek során készült tanulmányok foglalata, egy föltétlen figyelmet érdemléSkritikusi
program megtestesítéSje.Monografikus munkák egyes alkotókról vagy bizonyos idéS-
szakokról ugyan születtek eddig is anyaországi szerzotol (ez utóbbiak egyikének éppen
Bertha Zoltán a társszerzoje, az elobbiek sorában pedig a Bálint Tiborról készült mo-
nográfiát jegyzi szerzonk!), de tanulmánygyujtemény, melynek darabjai mind egyetlen
régió irodalmát veszik bonckés alá, tudtommal nem jelent meg eddig. Nyilván ez nem
értékÍtélet, de jelenség ereju tény kimondása.

Bertha Zoltán elozo, a József Attila Kör füzetei sorozatában megjelent tanul-
mánykötetében is fA szellemjelzófényei. Magveto Könyvkiadó, Bp. 1988.) dönto több-
ségben erdélyi vonatkozású irodalomkritikai tanulmányait adta közre. Így választásai-
nak állandóiról is egyfajta felmérést végezhetünk most. Kutatásainak egyik területe
irodalom- és eszmetörténeti vétetésu, melynek centrumában a Tamási-életmu vizsgálata
áll, a másik pedig kortárs irodalomra vonatkozó kritikai irányultságú "közelítéseket"
foglal magába: árnyalt, pontos kisportrék sorát például a Görömbei Andrással közösen
létrehozott összefoglalóban (A hetvenej:évek romániai magyar irodalma. Bp. é. n., 1983.)
a Forrás elso nemzedékének alkotóiról (Szilágy~Domokos, Lászlóffy Aladár, Hervay
Gizella, Szilágyi István, Bálint Tibor, Bodor Adám) és néhány fiatalabbról (Kocsis
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István, Vári Attila, Györffi Kálmán, Sigmond István, Mózes Attila, Bogdán László),
illetve egy monografikus igényd nagy tanulmányt Bálint Tiborról, amely a rangos Kor-
társaink sorozatban jelent meg 1990-ben (Bálint Tibor.Akadémiai Kiadó, Bp.).

Az új kötet felépítésében is 6rzi a kritikus eddigi jól behatárolt orientációját.
A Tamási-életmdben tett felderít6, elemz6-értelmez6 tanulmányok, illetve a Tamási-
irodalomra kitekint6 könyvkritikák (Kántor Lajos, Z. Szalai Sándor munkáiról) alkot-
ják az els6 ciklust. A másodikban a "modernség folyamatai"-nak jegyében tárgyalja
- fontos, gondolatébreszt6 tanulmányban - az els6 Forrás-nemzedéket mint irodalmi
jelenséget és csoportot, illetve egyesalkotóit mint irodalmi értékek teremt6it; közreadja
a nyolcvanas évek irodalmáról készített átVilágító-átfogótanulmányát, melynek szem-
pontjai termékenyít6leg hathatnak irodalmunk er6vonalairól és értékeir61 való gondol-
kodásunkra, de kitér ugyanebben a fejezetben posztmodern Urai törekvésekre, fiatal
esszéírók jelentkezésére, és szemléz néhány idevágó könyvet (Széles Klára, Pomogáts
Béla, Görömbei András egy-egy munkáját). A harmadik ciklus Arcvonások címe alatt
egynémely kortárs alkotó pályáját, vázolja és mdvét értelmezi (Székely János, Panek
Zoltán, Szilágyi Domokos, Farkas Arpád, Csiki László, Vásárhelyi Géza, Mózes Attila).

Bertha Zoltán el6tt eldöntetett ama két világháború között fölvetett kérdés, hogy
tudniillik erdélyi-e avagy romániai-e a régió irodalma, lévén, hogy nemcsak kötete
egyik alaptanulmánya fölé írta az "Erdélyi magyar irodalom a nyolcvanas években" d-
met (kiemelés t6lem, B. J.), hanem - amint láttuk - magának a kötetnek az aldmében
is ezt a minosítést használja. Kétségeinket nem is egyik avagy másik min6sítéssel kap-
csolatban fogalmaznók meg itt, mivel magát az emUtett egykori kérdésfelvetést tartjuk
terméketlennek, illetve - irodalomról és magyarróllévén szó - irrelevánsnak, hanem
magával a fogalomhasználattal kapcsolatban, amely több magyar irodalom létét tétele-
zi. Annál több egyetértéssel és nagyraértékeléssel olvastuk a szerz6 említett tanulmá-
nyát (els6 közlése: Tiszatáj, 1990. 3. 66-80.), amelyben rendszerez6 képességér61, iro-
dalomban való gondolkodásról tesz tanúságot, nem is említve - hiszen oly természetes
- a tárgyát illet6 széles körd, megbízható dokumentációt. E tanulmány tárgyát képez6
idoszaknak, a nyolcvanas éveknek a tömör jellemzésére, de az írásunk elején kiemelt
gondtapasztalásoks a kötetdmbe került gond kifejtésére is álljon itt egy idézet a tanul-
mány bevezetojéb61: "Most már mintha valóban nem felületes, sematizáló lenne az
a sajátos, globálisan megkülönböztet6 jegyeket [...] keres6 meglátás, amely ezt az iro-
dalmat a meghatározó léthelyzet, sors- és lélekáliapot fel61 igyekezett értelmezni. [...]
Az egyedi alkotások inherens értéktávlataiba, érvényesen teremtett önálló világába
szervesen illeszkednek az immár az elviselhetetlenségig fokozódó sorsadottságokat
közvedt6 elemek; a fájdalom, a nyomorúság, a kiszolgáltatottság érzületeit szuggeráló
hanghordozás; a szorongást, a félelmet, a rettegést, a kínt sugárzó rezignáció [...]. (110.
- kiemelések t6lem, B. J.)

A tárgyalt irodalomnak ama "meghatározó léthelyzet" fel61 való értelmezésére
tett célzás ha bizonyos szempontból indokolt is volt akkor (a tanulmánya "romániai
id6számftás" szerint a pártállam, a zsarnokság utolsó évében keletkezett!), szerz6nk az
irodalomrendszer mdködését, illetVea mdvek csillagállását tekinti els6d1egesnekmeg-
közelft6 kísérletében, s6t, a fordulat utáni évben kimondja azt is, hogy az erdélyi ma-
gyar irodalomnak az összmagyar irodalom konstellációiba való betagozódása várható
(vö. Bertha Zoltán: A posztmodern felé. Alföld, 1991. 2.; el6adásként a debreceni iro-
dalmi napok alkalmával szervezett tanácskozáson hangzott el 1990-ben), ami e régió
irodalmát illet6en nyilván a "globálisan megkülönböztet6 jegyek" egyfajta feloldódásá-
val, árnyalásával is együtt fog járni.
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- Hogy az itt kiemelt prioritás Bertha Zoltán szemléletének sajátja, Cs. Gyímesi
Eva mondotta ki elscSkötetét méltat6-értékeM kritikájában, a szerz6 értékválasztásairól
a következoket írván: "Talán nem véletlen, hogy a Bertha Zoltán látókörébe kerül6
írók egyike sem tartozik azok közé, akik a puszta megmaradásért vállalt szenvedést
mitizálnák, inkább azok iránt á nem tipikusan erdélyiek iránt mutat érdekl6dést, akik
sorsukhoz, korlátaikhoz áttételesen, a muvészi szabadság értékteremt6 távlatosságával
viszonyulnak. Nem valamiféle közösségi szükségletre adható választ keresnek, hanem
els6sorban muvészi értékteremtésre koncentrálnak." (Cs. Gyímesi Éva: Kritikaigény -
igényes kritika. He/ikon, 1991.3.)

Ez az elv vezérli Bettha Zoltánt idézett rendszerez6, körképszeru tanulmánya
megírásában is. Küls6dleges, irodalmon ldvüli szempontok helyett az esztétikai-poéti-
kai jelenségekre, tendenciákra és kísérletekre figyel, muvek egymásmellettiségét vonzá-
sok és taszítások, egymáshoz közeled6 és egymástól távolodó mozgásirányuk szerint
értelmezi. A munemek szerinti rendszere.zéskézenfekv6 volta kiegészül a magukból az
epikai vagy lírai muvekb61 elvonható rokoni esszenciák figyelembevételével. Az epi-
kában egyrészt az "esszészecúsítés" tendenciájára hívja fel a figyelmet, másrészt meg
nyilván a fikció jelenlétére. Az eMbbi lehet6ségen belül az egyik típusba sorolható
muvek "kisebbségi-önismereti centrumúak", egy tematikai és érzelmi meghatározottsá-
gú erdélyiséget képviselnek, a másik típusba sorolhatóak meg "européer vétetésuek" és
- szerz6nk szerint - kiegészítik egymást, hiszen az erdélyi elbeszéléshagyományra
épülnek (vö.: 115-116.).Az epika másik lehet6ségénbelül- a tárgyalt id6szakban -
szintén tipológiát állít fel a kritikus, lélektani,modern kísérleti,posztmodern és ha-
gyományosrealistaprózát író elbeszél6kmuveirolbeszélve(vö.:118-123.).Emellettaz
egyes típusokon belül különböro stílustörekvésekreés -változatokrafigyel és figyel-
meztet Bertha Zoltán. .

A másik, a nyolcvanas években domináló ml1nemre, a Hrára térve, abból a meg-
látásból indul ki a kritikus, hogy a hetvenes évek közepén-végén olyan változás történt
az erdélyi magyar lírában, amely a tárgyalt évtizedet is meghatározta: a "kijelentéses-
kinyilatkoztató nyelvi helyzett61 radikálisan eltér6 dialogikus [u.] nyelviség" vált ural-
kodóvá (vö.: 123.). A változás az akkor fellép6 nemzedéki jelentkezés nyomán követ-
kezett be, amely nemzedék aztán a nyolCvanas években - írja Bertha Zoltán - "olyan
jelent6s személyes teljesítményekkel lépett eM, amelyek a bármennyire is szembe-
tun6 nemzedéki sajátosságokat messze túlhaladó muvészi nagyarányúságról tanúskod-
nak". (124.)

Bertha Zoltán kimondja, hogy eposztmodemnek nevezhet6 vonulat értékei az
el6z6 Forrás-nemzedékek avantgarde hagyományába szervesülnek, és észleli azt is a mu-
vek egymásmellettiségét szemlélve-értelmezve, hogy a hatvanas-hetvenes évek újít6i
..a maguk történelmies, szociális és morális sugallataival már-már hagyományos, »kon-
zervatív« szelleml1eknek [...] min6sülhetnek."(12S.)A lírának ez a - modernségfel61
érkez6 - "klasszicizáló-elégikus" áramlata találkozik a hagyományossal, a népi-nemzeti
ún. sorsköltészet irányáb61 érkezettel, amelynek különben nyolcvanas évekbeli bizo-
nyos térvesztése tagadhatatlan, hasonlóképpen az is, hogy képvise16i egynémelyikénél
jelent6sebb megújulás sem megy végbe (vö. 129-130.).

Láthatjuk, a kritikus akár kényelmetlennek tetszhet6 észrevételeit-ítéleteit is ki-
mondja, még ha ezzel netán "érzékenységeket" sértene (!?)is. A kritika funkci6ja töb-
bek között - mondják - éppen az értékek kiválasztásában és ran~sorolásában, illetve az
értéktelen tagadásában van, s ezt természetszerUen egészíti ki a tajékoztatás. Egysz6val:

n ----
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a kritikus egyik fó hivatása -' tevékenysége révén önismereti funkció betöltése és mó-
ködtetése. Az önismeretnek pedig - foleg az irodaloménak - hitelesnek kell lennie.

Szóvá teszi Bertha Zoltán, hogy például a kommunista hatalomátvételt követoen
születó "irodalom" nagy része az új társadalmi rend optimista szolgálatába állt, a "prog-
ramos hit buvkörébe került a Korunk-os realista vagy avantgardista baloldal [u.] muvé-
szete éppúgy, mint a progresszív népieké [...] vagy a demokratikus érzelmu humanis-
táké [.u]." (70.)

A lírikus Székely János verseinek formavilágát és eszmeiségét boncolgatva-mél-
tatva nem hallgatja el Bertha Zoltán, hogy a "közösségi összefogás" hiányát rótták fel
a tárgyalt verseknek megjelenésük idején, a "magány" és "agnoszticizmus" bélyegét sü-
tötte rájuk a korabeli kritika (vö. 166.). Panek Zoltán novellisztikáját elemezve-érté-
kelve pedig arra a veszélyre figyelmeztet a kritikus, amely a regényírót fenyegeti:
"A szójátékok virtuóz sziporkázása, de maximalizmusukkal egyúttal egymást közöm-
bösítése [on] spekulatív, modernkedó öncélúságot és tetszelgést okozhat." (186-187.)
Ami a Panek-novellák egyik erénye, az A flldig már lépésbencímu regényben veszély-
ként jelentkezik.

Bizonyára az sem véletlen Bertha Zoltán esetében, hogy kritikusi reflexióinak
egyike éppep az irodalmi legendákra vonatkozik - hiszen bóvelkedünk ezekben isl -,
a tünetcsoportról a következo leírást adván: "Az irodalmi legendáknak is vannak tör-
vényszer\íségeik. Engedelmeskednek egyfelol a zárttá válás, a fenségessé magasztosulás,
a márványos-ünnepélyes megkövesedés önkéntelen eroinek. Másrészt olyan tulajdon-
ságképzeteket is vonzhatnak magukhoz, amelyek megmásító fénytörésében a mu egyes
értékei elhomályosulhatnak, mások átsz{nezódhetnek, esetleg kevéssé igazolhatóak is
születnek. A rokonszenvek, hiedelmek, átképzelések, jóakaratú elvárások odatapadásá-
val, rárakódásával olykor a burok, az aureola kel önálló életre." (205.)

A hatvanas-hetvenes években kibontakozott "kulturális nemzeti reneszánsz"
szerves tartozékának tekinti Bertha Zoltán például Farkas Árpád költészetét, árnyalt és
teljességre töro Farkas-olvasatot állít elénk A szivárgásban címu, válogatott verseket
tartalmazó kötet (Bp. 1991.) alapján; méltatja és okosan elemzi Farkas verseit, kijelöli
e líra hagyományhoz való kötódéseit és helyét, de fenntartásait is sz6vá teszi mind az
erdélyiségre, mind a versek formai-stiláris jegyeire vonatkozóan (vö.: 214-217.).

Befejezésül s mintegy kitekintésként el kell mondanunk, hogy a budapesti és sze-
gedi - s természetesenés mindezekelótt: a kolozsvári- "iskolák" mellett, amelyeket
egy sor kiváló irodalmár munkássága fémjelez, muködik immár hosszú ideje a debre-
ceni is - mindenik az erdélyi-romániai móhelyekben születo irodalom önismeretének
hitelességét szolgálja -, s ez utóbbi "iskola" jeles képviseloje Bertha Zoltán, eddigi
munkássága meg fontos hozzájárulás ama nélkülözhetetlen önismeret-építéshez, kötet-
címeit parafrazálva: a szellem jelzófényeit figyeli, illetve a muvekben tárgyiasult gon-
dokra figyelmeztet. (Széphaiom,1994.)
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