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n a g y z o l t á n e l é g i a h a n g j á r ö l 

Vannak „elfeledett" költők, akiket felfedezni abban a 
reményben kötelesség, hogy valamelyest így is közelebb juthat-
nak vélt objektivitásunk szerint megfelelő helyükhöz — magam 
Szép Ernőről, Karinthy Frigyes költészetéről, Somlyó Zoltán 
búvópatak-jelenségéről próbáltam írni ekképp —, más esetek-
ben viszont, és Nagy Zoltáné is ilyen, az életművön belül 
korántsem elszigetelt, de szélesebb szórású értékek védése, a 
figyelem élesztése lehet a legméltóbb cél. 

Könnyű lenne egészében elégiainak nevezni Nagy Zoltán 
költői életművét, s elképzelhető, hogy jogos volna ez a be-
sorolás. Itt azonban nem az oeuvre helyét, teljességének 
hatását vizsgáljuk, „csupán" a hang máig érvényes — vagy 
csaknem eleven elemeit. Egybefüggő egészet feltehetően az 
elégia vonulata képez annál a költőnél, aki saját pályáján 
mintegy központi helyet elfoglaló kötetének is ezt a tömör 
címet adja. (Elégiák, 1924). Közhely ma már a Sírkőre című 
vers utolsó szakaszával jellemezni költőnket („Ha van füled, 
halld hangtalan beszédem; / Mindegy, mi voltam: voltam az 
ami, / Egy hang voltam az Isten énekében / És kár lett volna el 
nem hangzani"), elsősorban azért idézem a részletet, mert 
második sora sok érdekességet rejt. Főként a közbeszéd-
szerűség lep meg, az ügyesség kerülése; azután a fogalmi ki-
fejezésmód, a csupa viszonyítás-elem. Az elégikus hangnemtől 
ez az „algebrai fogalmazásmód" mintha távol állana; ám ha 
ilyen ötvözet jön létre mégis, érdemes egyéb példái után járni, 
akadnak-e. Az Ének a temető kapujában az erős logikai szer-
kesztés jegyeit mutatja — zárt, kis képződményekben csupán, 
mert a vers egésze ponttól pontig halad, nem feszes kompo-
zíció. „A holt már fekszik gondtalan. / De az élő mind hon-
talan!" így kezdődik az Ének . . . S az írásjelek is részei a 
szerkezetnek. A versszak másik sorpáija megfordítja az utalás 
sorrendjét: a harmadik sor az „élő"-re vonatkozik („Lohol, 
búvik, nyög, sír és jajgat"), és kettőspont után csatol vissza a 
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szakasz „a holt"-ra („A sírban gőgös lesz az ajkad"). Ha ala-
posabban figyelünk rá, hirtelen érezni kezdjük, milyen külön-
leges szépségű strófa ez. Lelassítani ennek észrevételezéséhez 
talán azért kell, mert maga a dallam (a versbeszédé) mintha 
túlságosan ismerős lenne. De már a szép szerkesztés is bizo-
nyosan határozza meg az egyéniséget, az egyszerit; jelez vala-
mit, ami igen jelentősen Nagy Zoltán sajátja. 

Négy sor alapján aligha vállalkozhatunk összefoglalásra, 
mivel azonban tudatosan kezdtük a keresést ennél a versnél, 
némi előfeltételezések alkalmasint lehetővé teszik, hogy a 
későbbieket is idevetítsük: az áradó dallam és az ismert tagolás, 
az egyebünnét megszokott költői fogások megannyiszor jel-
lemzői Nagy Zoltán költészetének, ám az anyagkezelésben (a 
látszólagosan - vagy valóságosan - „engedményes" alkotás-
mód, gyakran jelentkező másodlagosságok ellenére) ott lelünk 
valami jó távolságtartást, szikársághoz közelítő fegyelmet, ott 
találjuk azt a kettősséget, amelynek vizsgálata már tanul-
mányunk célkitűzését (nem üdvre bár) meghaladja; szintén 
egyszerű lenne a pálya emberi „kettősségére" utalnunk, a nem 
maradéktalanul vállalt művészi út öntörvényű igazságának 
„autonóm" követelésére — ami tulajdonképpen a költő javára 
válik. Bárhogyan legyen is, tény, hogy Nagy Zoltán verseiben a 
Nyugat formai vívmányai mellett a legbőségesebben a tartalmi 
polarizálások fordulnak elő; ennek a jegynek csupán egyik 
kimagasló szépségű példája a temetői ének. 

A szelíd feszültség ugyanúgy forrása az elégiái hangnak, 
mint a megszelídített. Az Ének... további szakaszai egy 
darabig sorra az imént elemzett kettősséget vonultatják. Költői 
erő dolgában hol lankadni, hol erőre kapni látszanak. Itt-ott 
Dsida is eszünkbe jut. Például a második strófa elején: „A holt 
már jól elrejtezett! / Hová rejted az életed? " A harmadik 
versszak erőtlenebb: „A holt már bátor, mit se fél. / De reszket 
minden, ami él!" Mindenesetre magával ragad a makacsság, s a 
halványabb ellentétpár is megszínesül a logikai vonalvezetés 
erejétől. A negyedik szakasz „bevezetése" (vagy: küszöbe) lát-
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szólag közhelyes, valójában igen elegánsan egyszerű, pompásan 
tükrözött belvilág (egy képé): „A holt már alszik s álma mély. / 
Az életünk álmatlan éj." A reflexió itt sokszoros; hangzásvilág-
nak sem akármilyen ez a két sor, fontosabb ennél is, hogy 
egészen „mai" a gondolatfűzés, a telitalálatosság. (Nem 
„trouvaille" akar lenni, s nem is az. Nagy Zoltán különös 
módon Vajdát, Reviczkyt is — eltérően — elődeinek vallhatja, s 
közvetlenebbül, mint előkelőbben rangsorolt „nyugatos" 
társai.) A negyedik szakasz második sorpáija — a részletezés -
alig tartalmaz mellbevágó elemet, ennek ellenére csaknem 
hangalakilag is megmunkált (ismét): „Düh, kéj, könny, forr-
nak, sustorognak / Csókján ajkaknak s ostoroknak." A rím 
rendkívülisége erősen hozzájárul a máskülönben veszélyez-
tetett hatáshoz. Az ötödik strófa visszasugározva is segíti ezt: 
itt oldódik fel az eddig szigorúan betartott képlet. Nagy Zoltán 
mintegy kivárt a személyes motívum szóialtatásával; feszült-
séget teremtett négyszer négy soron át — most végre önmagá-
ról beszél. Ez majdnem prózaírói erény, ez a gazdaságosság; és 
ismét azt bizonyíthatja, mennyire tudatos — vagy mélyről 
fakadó - a szerkesztés szándéka, mennyire adott e törekvés jó 
alapja. 

A párhuzamos szerkesztés tovább indázik, és a lassan elő-
készített szembeállításból is egymásba épülés lesz: élő és holt 
ellentétpárja érvényét veszti, hogy előjelek nélkül e „képződ-
mény" egésze legyen immár teljességet közelítő érvényű. Mivel 
nem maga a versanyag — a tartalmon és formán túli, megfog-
hatatlan" többlet — jelentkezik különös minőségként (sőt, a 
sorjázó képek és gondolatok nem is céloznak újdonságot), a 
versidő hat erősen. A szerkesztés egyik eleme, a kivárás 
fokozza fel az átlagoshoz közel mozgó részletek jelentőségét; s 
ez még ellentétességével is megtoldja a hatást. „Ó, hogy szá-
nom azt, aki holt" , írja itt még, átmeneti végkövetkeztetésül 
(ismét feszültségteremtő „fogás!"), de sejtjük, hogy ennek 
ellenkezője jöhet. Egyelőre még ezt az állítást mélyíti el: 
„Olyan, mint aki sose volt!" A kifejezés erejét nem az anyag, 
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hanem az arányítás, a viszonylatrendszer adja: az a tény, hogy 
a vers eleinte himbálni, később „ingerelni" kezdi olvasóját 
ezekkel a szüntelen váltásokkal. „Boldogabb az élő"; „szánom 
azt, aki holt" — ugyanazt a véleményt kápráztatóan többfelől 
mondja el; holott maga a produkció, mives megmunkálását 
tekintve, nem nyűgözne le. Mégis elhatalmasodik rajtunk a 
vers; és nem a dikció lendülete révén. A kilencedik versszak 
még az előző négyben kifejtett álláspontot látszik meg-
erősíteni: „S mikor lenyugodott a hold, / Mondtam: jaj annak, 
aki holt!" De mindjárt utána ellenkezik ezzel: „S mikor lement 
a nap, a fénylő, / Mondtam: halottabb már az élő!" A kör 
szinte geometrikus szerkezeti formáját valósítja meg ez az 
elégia. Különös, hogy egyrészt szikár, másfelől részletező; tár-
gyát akár három szakaszban is elmondhatná, mivel azonban a 
vers nem azonos a tárgyával, a látszólagos logikai bőbeszédűség 
tulajdonképpen feszességet teremt; nem anyagot közöl, hanem 
viszonylatokat teremt a mű, és ezeknek együttese - miközben 
az elemek látszólag ellentmondanak egymásnak, olykor ki-
zárják egymást - relativizálás nélkül juttat el a végső, csaknem 
trakli erejű megállapításhoz: „Jaj az élőnek s jaj a holtnak!" A 
vers utolsó előtti sora, mely ezt a befejezést előkészíti, igen 
egyszerű mozzanatokat nem is túlzottan újdonat kifejezési 
móddal fűz össze, mégis hatásos, majdnem elemi erejű: „Kiálts 
a napnak, súgd a holdnak . . . " 

Rávilágít talán ez a példa arra is, hogy a másod- vagy 
harmadvonalbeli költők jelentős, hiteles alkotásai magának a 
versnek mint jelenségnek szerves mivoltáról - esetleg: szerve-
ződéséről — hasonló fontossággal vallanak, mint a kiemelkedő-
ként vagy jelesként számon tartott alkotók hibátlanabb művei. 
S ha ez igaz, nem jelenti-e máris a szélesebb olvasói „élmény-
talapzat" formálását, netán kialakítását? Érzékenységünk, 
melyet Nagy Zoltánnak ez a paradox módon elégikus hangja 
„kihív", nem okvetlenül úgy tisztul logikai ítéletté, hogy meg-
állapítjuk: a Nyugat tipikus jelenségformáinak egyikét látjuk 
viszont itt — némiképp másodlagosan; hanem talán ponto-
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sabban körvonalaz, az első vonal kiemelkedő alkotásaival 
együtt, egy líratörténeti összefüggést, melyet alaposan érte-
nünk csak így lehet, legalábbis szükségesnek érződik a másod-
és harmadvonal „egyediségeinek" tipológiája; ahol a rokon-
ságokon, hatásokon, közelítéseken túl, hangsúlyosabban érvé-
nyesül bizonyos ízlés, egy adott versvilág-nézet (!) jellege. És 
olyan könnyen „ad acta" sem tehetjük akkor ezt a versvilágot, 
hiszen lényegi, máig eleven — legföljebb formáit váltó — szem-
léletmódra bukkanunk, a szerkesztés szoros elvére, mely a 
látszólag ponttól pontig haladó vers nem is olyan rejtőzködő 
„mélyrétegében" meghatározólag hat, s napjainkig érvényes 
lehet. 

A Sírkőre című, híresen záródó vers mindjárt bevezetőben 
tartalmazza az iménti Ének... folytatását. Szerkesztése 
ugyanúgy páros tagolásra épül, ám ez itt mindjárt soronkénti 
párhuzamokkal valósul meg: „A völgyet nézni állj meg hegy-
tetőn", és: „Az életet tanuld a temetőn." Az első sor mintha a 
kifejtés nélkül erősebb volna, de a második, mint látjuk, csak 
előkészítés: „Figyelj reám, ki nem mozdítok ajkat, / Már jól 
tanít, ki mindörökre hallgat." Ez remekmű, töredékes mi-
voltában is. Mert a vers csak a véghangjaival nő fel megint 
idáig. A hangütés mégis tanúsítja a lehetőséget. Filozófiai töl-
tést keresnünk benne — ez is a költészet alapvető paradoxona — 
a környezet teljességének híján nem lehet; holott azt 
hinnők, egy-egy sor, költőien megfogalmazott, netán remek-
mívű tétel már a gondolati rendszer poétái hitelét is tanúsítja. 
Ha már „versre adódott", csak a teljes sikerű közvetlen kör-
nyezet (a megoldott vers) jelentheti a gondolat hiánytalan-
ságát. A Búcsúzóra egyetlen eszme köré csoportosítja elégikus 
anyagát: a jó sáfár elköszön a hűtlen világtól. Valamelyest 
Lenau hangjai zengenek vissza ilyen helyeken: „Nincs zöld 
vetés már, zörgő tüske szúr / A bús mezőn s a bokra mind 
kopasz már. / Ha eddig nem jött, nem jön már az Úr, / Ki itt 
parancsol, mind csak durva kasznár." Az Egy szegény zsidó 
halálára a temető-énekek hangját erősíti; a motívumrokonság a 
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legpontosabb kifejezés keresésének bizonysága: „Iparát már el 
nem veszik. / Nyugodt már nappala és éje. / Ő már abból él, 
hogy halott / S Istentől van rá engedélye." Ez a részlet is több, 
mint egyszerű telitalálat. 

Élet és halál egymásbajátszásának számos példáját ismerjük 
az irodalmi „kifejezésből"; ám ez itt majdnem hibátlanul 
egyéni változat. Nagy Zoltán rangját ilyen belső vonulatok 
biztosítják. 

E véglegesség - e nagyon jelentős eredmény — összetevőit 
keresvén, például A bölcsesség dala első soraiban pontos 
rokonmást találunk: „Meghal a hang és űj hang születik, / S 
meghal az is, hogy helyet adjon másnak. / így lesz a hangból 
dal. . . " Felkiált: „Csak az egész dal!" Vagyis „boldog szüre-
tig" csak ez érik. Hiszen „mit jelent / egy hang magába? " 
(Vagyis: önmagában.) S leszögezi: „A dalhoz hozzátartozik a 
csend, / Mely tündöklését végül is lezárja / És ellepi s emlék-
ként őrzi l e n t . . . " Ismét remeklés-jellege van e részletnek; és 
fontos igazságokat mond el. A tükörszerkesztés esete a követ-
kező versszak, mely az elsőt szinte megfordítja, elemenként 
hangsúlyossá teszi: „Csak az egész a dal, csak az egész!" 
Azután kiemeli a kezdő sort („Meghal a hang . . .") , és lénye-
gesen folytatja a változtatással is: „De egy a dal, mind folytat, 
egy se kezd e l . . . " A boldog szüret csak így érkezik el. ismétli 
ezt is. Formai fogás volna? Nem csupán, sőt, eszköze annak, 
hogy érdemben előbbre léphessen a vers; az érlelődés és az 
elmúlás elégikus párosának mintegy belső visszhangterét terem-
ti meg Nagy Zoltán így magában a versben Mellőzi tehát a 
külső utalásrendszert; azt a panaszt és azt az ujjongást, amiről 
a vers szól (a kiegyenlítés bölcsességével, ám a szerves élet 
mindazonáltali fájdalmával), maga a költemény mint anyag 
példázza. „Röppenj magasra, buborék-öröm", mondja épp 
ezért, kettős tudással, „mit szalmaszálon fújnak gyermekek! / 
Csörögj, remény! Verd tompa üstdobod, / Vergődő szív, 
te . . . " Hiszen: „Mindig halott, mi sohasem enyész! / Meghal a 
hang, hogy zengjen az egész . . . " Itt, a kifejezés bizonyos 
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fordulatai ellenére, érdemben József Attila egyik költői fel-
ismeréséhez (illetve e téma elsőrendű érvényű hangsúlyozásá-
nak közelébe) jut el Nagy Zoltán. Az elégikus hang másod-
lagossága marad, persze, uralkodó a versén; s így a szépség 
kevesebbet fejez ki az igazság „drámájából'', mintha sikerülne 
egyszerűnek, kopárnak maradnia. A tételes kimondás meg-
fosztja friss színeitől a képi kifejezést, ez utóbbi pedig mintha 
túláradni kényszerülne, hogy ellensúlyozza az esetleg érzett 
hiányt. Ám amit el akar mondani Nagy Zoltán, az ennek 
ellenére igen fontos. Különös ellentmondás ez: a Nyugat egy 
bizonyos módon tökéletes formaművészetű költészetének 
árnyékában is jelentősnek érezhetünk egy valamelyest kevésbé 
kimunkált költői világot - a közlendője okán! íme, erre a 
részletre gondolok: „így érted meg, az ének mit üzen / S hogy 
legszebb tán az utolsó ütem, / A lassan mindent elborító 
csend . . . " Erre mondja költőnk, hogy „néha már üzen" dalá-
nak. A kifejezés hagyományossága ellenére az elsődleges sugal-
lat az olvasót is méltán elérheti; s vajon ilyen pillanatokban is 
képes-e „kategorizálni" az élmény? Elsődleges és másodlagos 
vonalakat nem törölnek-e el efféle vershelyek? Nagy Zoltán 
értékét ezek a mozzanatok is meghatározzák. 

Mivel a „mulatós" nóták — megannyi értékükkel — nem 
tartoznak az elégiái tárgykörbe, gyengéiket sem kell taglalnom 
itt; közeli szomszédságuk mintha mégis visszafogottabbá tenné 
az olvasót. A hang sokfélesége bicsaklásokkal küzd; s látszó-
lagos áradása annál fájdalmasabb, méltatlan zsáner-tárgyak 
okán. Nem a téma fogyatékos pedig ilyenkor. Hiszen a Mámor 
a legjava elégiák egyike Nagy Zoltán életművében. Belső ellent-
mondásait jól „foglalja össze" az első versszak: „Elszáll a szó s 
nem jön már sose vissza. / Fénye hol van elvillant pillantás-
nak? / Egy perc üli a másiknak t o r á t . . . " Ez gondolkodói 
teljesítmény, s költőileg sem rossz foglalatban. A maradék 
három sor „poétásan" kibontja azonban a logikai-költői tár-
gyat, s a már-már hérakleitoszi ihletésű versrész bukolikus 
fájdalmak közé hanyatlik vissza: „S korhely lelkem mohó 
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kortyokban issza / Az elmúlásnak / Nehéz borát." Szép sor a 
következő szakaszban a „Madárfütty hull, mint hervadó levél", 
igényelné viszont inkább a szikárabb megerősítést, nem a bána-
tos tovább-oldást. Az ötödik versszakban tér vissza a költe-
mény ereje: „Már ittam hullócsillagok borából"; majd három 
kétesebb-kényesebb sort követően ismét eredeti találat követ-
kezik: „Állok s szédülten / Inog az út." A hatodik szakaszban 
csaknem tetten érhető, mi különbözteti meg - alapvető árnya-
lattal — ezt a költészetet Jékely Zoltán lírájának magaslataitól, 
a romantika önmagán túllendülő, torokszorítóan elgondolkoz-
tató, ismét visszaérdesülő telitalálataitól: „Szüretre jár, s én 
még tavalyi bornak / Gőzén dülöngök. Tántorogva jő fel / A 
hold, s a felhők búcsút intenek . . . " A következő három sor 
végképp helyi érdekűvé sorozza a középen felszökkenő, már-
már megrendítő szakaszt. Ugyancsak szép, valóban feled-
hetetlen remeklés viszont a vers vége; bár egy pillanatra túl-
színezettnek látszik, ám utoljára mégis meggyőz: „S én fek-
szem már békén egy árok mélyén / Az elmúlástól / Holt-
részegen." Határozott távolságra van legközelebbi rokonától, 
Kosztolányitól. (A rokonságot csak erre a fordulatra érthetjük; 
egyebekben ezt részletes kutatás igazolhatja csak, vetheti el 
netán. Itt most nem foglalkozunk a többszörösen bizonyított 
— vagy inkább: alappal keresett — Tóth Árpád-vonzáskörrel.) 

A kedveshez címzett vers is két erős sorral kezdődik: 
„Emeld szíved a csillagok fölé: / Szúnyogdöngés lesz ott a földi 
lárma . . . " Azonnal érződik, mennyiben marad el — alap-
vetően — ez a költészet József Attiláé mögött. Az érték azon-
ban, amit felmutat, kiegészítője a társak eredményeinek. Rej-
telmes sorokat is találunk, hatásuknak nehéz ellenállni: „Az 
életem egy futó gondolat, / Míg szépséged átvillan a világon." 
A pásztor három részének egy-egy hangütése igen messze előre 
szól; olykor Nemes Nagy Ágnesnél találunk „folytatást"; mivel 
másutt, a kései versekben Nagy Zoltán mintha egy-egy Pilinsz-
ky-hangot előlegezne, hadd utaljunk vissza a korábban mon-
dottakra: egy verseszmény tulajdonságainak jó foglalata az 
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iskola figyelemre méltó költői életműve. Csúcsain, tehát ön-
maga eszményi környezetében mutatja az érdemeket és eré-
nyeket, a törekvéseknek mintegy anatómiáját. „Ki tette azt, 
hogy legyek én / Pásztor a vadon rejtekén? / Ki az a hatal-
masabb nálam, / Gazdam, akit még sose láttam . . .?" És: ,JECi 
alkudta: naponta ostor, / Végén nehéz szív, könnyű bocskor? " 
Vagy — az első sor kivételével -- szintén az iskola határesete: 
„Nyár fut , jön ősz, tél, illanó, / Az év elolvad, mint a hó, / 
Vesződök bús, konok kosokkal, / Viaskodok a farkasokkal." 
Egy-egy sor villantja másutt a későbbieket: „Szegem feje a rőt 
avarnak", vagy sorpár: „Vesszen a nyáj! Széledjen el! / Legyen 
vadaknak eledel!" Utalnom sem kell itt Nemes Nagy Ágnes 
Paradicsomkert versére és közvetlen környékére. A harmadik 
rész számos helye érdemli meg, szinte hasonló tanulsággal, az 
idézést; hadd bizonyítsa ez is, hogy Nagy Zoltán „ügyében" 
érdemes további szavakat keresni, s — nyilván adódnak — 
bátrabban bírálva és merészebben értékelve, részek és hang-
ütések vizsgálatán túl, ki is mondani. „Uram, akit nem isme-
rek!" — így kezdődik a pásztor-vers harmadik része. Majd: „a 
felsötétlő Völgy felett a semmibe kiáltok!" A folytatás lendü-
letes marad, mégis mértéktartó: „Uram, ki vagy és hol lakol? / 
Kié a nyáj és az akol, / Mit őrzök annyi éve? / S a napjaim, 
mik szállanak, mint láncvirág pihéje." S még tovább bírja a 
vers-lendület: „A nap kigyúl, a nap kihűl, / S bolyongok 
lélek-egyedül, / Kóbor, gazdátlan állat, / Ó száz utam, ezer 
sebem fel van jegyezve nálad? " Szó sincs itt bukolikáról, 
enyhületről. Az elégia érdesebb, önmagán túlzengő hangjai 
ezek - s a „zengés" majdnem végig hiteles. Micsoda mozgás ez 
a két versszak, mennyire jól festő, kinetikus: „Fekete bodza-
koszorúm / Leteszem most már szomorún, / Úgy indulok a 
völgyhöz. / Már messzi titkok vize zúg, szárasztó szél süvöl-
töz." És: „Ha fojtó nyárban szédülök, / Hallom majd, hogy 
zeng síp s t ü l ö k . . . " (Itt említeném Tóth Árpádot, de — :) 
„ . . . A távoli tivornyán, / S láng gyúl s dobál vad árnyakat 
hegyek hanyatló ormán." Ez az utolsó kép merőben egyéni, és 
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kiváló! Tovább kell idéznem: „S egy reggel majd lefekszem én, 
/ S az erdő vadja gyűl körém / Fület hegyezve s v á r v a . . . " 
(Tekintsünk el a túlságosan is áttetsző romantikától; nézzük 
inkább az érdemet!) „ . . . S nézem, a varjú hogy kering s 
telepszik fent az ágra." A szemlélődés verse csaknem szem-
léletté erősödik. A következő szakasz semmiképp sem zsáner-
jellegű, és hangjai, színei, mondhatnám, hőfoka is egészen az 
akkori új líráig mutatott: „. . .bemossa széteső / Csontom a 
földbe langy eső, / S meleg szél hogyha rázza, / Dúsabban leng 
majd nyáron ott a vadfüvek kalásza." Korántsem állíthatjuk, 
hogy Nagy Zoltán verseiben mindenütt megtalálható ez az 
értékszint. Ám az is bizonyos, hogy efféle helyeknek csak 
bizonyos hányadát, lehet, hogy csupán a töredékét idéztük. 
Fölemlítettünk mindössze egy témát, melynek igazi kutatása 
stílustörténetileg is, a körülmények sajátos összejátszása foly-
tán pedig még mai líránk elevenét boncolandó is hasznot 
ígérhet. Ha nem többet. Nagy Zoltán még mindig lappangó 
értékeinek viszonylag méltóbb feltérképezését, feltétlen költői 
olvasóélményt. 

TANDORI DEZSŐ 

Ö N V A R Á Z S O L Á S 

Ezerkilencszázhetvenhétben hunyt el Hajnal Anna a Nyugat 
harmadik nemzedékének figyelemre méltó költője. Első versei 
1932-ben jelentek meg a Pásztor és az Álláspont hasábjain. 
Ezerkilencszázharmincháromban már a Nyugat közölte 4 ver-
sét, majd számos irodalmi folyóiratunk oldalain találkoz-
hattunk műveivel. 

A második világháború előtt két önálló verseskötettel lépett 
olvasói elé. Ezeket a felszabadulás után, még életében 13 verses 
és egy műfordításait egybegyűjtő kötete követte. 1978-ban 


