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SoltéSz Márton

Válságtapasztalat  
és teljességigény

A József Attila–Nagy László-vonal

„figyelmeztetjük a szeretőket 
ne mókázzanak jelképeikkel 
csíntalanságuk haszontalan 
jelenünktől idegen, figyelem” 
(Inkarnáció ezüstben)

Nagy László Versben bujdosó című kötetét forgatom 
(a Váradi utcai Nagy László Általános Iskola könyv-
tárából selejtezték ki, ott vettem meg néhány éve 500 
magyar forintért), s azon töprenkedem, vajon miért 
nem szokás manapság a reménykedés, a hittel várás 
poétikai tendenciáiról beszélni. „Divatosabb”, úgy-
mond, a válság érzületének líraformáit boncolgatni – 
mintha bizony a kiábrándulás, az elbizonytalanodás 
modern, késő modern tapasztalata korszerűbb, sőt: 
majdhogynem dicsőbb téma volna a fölkent érteke-
zőnek. Én – a magam egyszerű eszével – ebben, mint 
oly sok más kurrens hittételben, persze, nem hiszek, 
nem hihetek. Sőt, megmondom őszintén: pontosan 
azért szeretem, olvasom, szavalom és tanítom ma is 
Nagy Lászlót, mert ennek a Ratkótól, Kányáditól, 
Csoóritól és Tornaitól ismerős botos-furulyás, termé-
 szet közeli életigenlésnek volt s maradt a megszál-
lottja, fáradhatatlan apologétája.

Így lehet, hogy amikor nagyra becsült mesterem, 
Kulcsár Szabó Ernő sokszor citált, a Nagy László-
optika tágasságával kapcsolatos fölvetését idézem 
hallgatóim elé, mindannyiszor igennel kell feleljek: 
bizony, ha nem is olyan szembetűnő ez, mint akár 
József Attila, akár Szabó Lőrinc és más nagyságaink 
esetében, de azért – s főként utolsó periódusában –  
a Nagy László-költészet is képessé vált arra, hogy 
magába fogadja az énszemlélet olyan dichotómiáit, 
„amelyek a lírai világképzés közösségi-nemzeti ho -
rizontján túlról származnak.”1 Szeretném elkerülni 
ugyanakkor, hogy – „szükségszerű leegyszerűsítés-
sel” élve – akár a válság, akár a könnyed lebegés,  
a problémátlan, harmonikus világépítés irányába te-
reljem az életmű értelmezését. Hiszen már Vasy Géza 

1 KulcSár Szabó Ernő, A magyar irodalom története 1945–1991, 
Bp., Argumentum Kiadó, 1994, 70.

gimnáziumi tankönyvéből megtanultam annak ide-
jén, hogy – szemben a Ki viszi át… gigászi erejű vers-
hősével – a József Attila! imádkozó énekmondója 
„kiélezett válsághelyzetben van.”2 Hadd tegyem siet-
ve hozzá: a Nagy László-i értéktételezés iránya még 
ebben a szerepkereső, szerepvállaló válsághelyzetben 
is egyértelmű – gondoljunk csupán az említett nagy-
vers kadenciájára: „Hogy el ne jussak soha ama síkra: / 
elém te állj. / Segíts, hogy az emberárulók szutykát / 
erővel győzze a szív / szép szóval a száj!”3

S azt hiszem, éppen ez a „szelferősítő”, énvédő 
tendencia az, amelyet a leghangsúlyosabbnak, a leg -
időtállóbbnak tekinthetünk e lírai univerzumban. Ha 
pedig Nagy László kora költője (úgy értem: nem el-
vont esztétikai iskolák, s nem is a kritika lakája) volt, 
akkor ez a szépségtörekvés, ez a tisztaság- és meg-
maradáskultusz az, amiért a mindenkori új nemzedé-
keknek is szükségük lesz reá s költészetére. Mert bár 
– tekintettel a mundér becsületére – nem szokás 
ilyesmit nyíltan kimondani, de aligha tagadható: a ma-
 gát mindenhatónak tekintő irodalomtudománynak, 
az intézményes kanonizációnak vajmi kevés köze van 
az általános olvasói ízlés alakulásához. Ami pedig 
még szomorúbb: a nyugati minták talaján serkent 
korszerűségigény hajszolása közben az egyetemi-
akadémiai diszkurzus rendre megfeledkezik az egyes 
szövegeknek az alap-, közép- és felsőfokú oktatás-
ban, s általuk az újabb és újabb generációk esztétikai 
nevelésében betöltött szerepéről.

Ki kell mondanunk például, hogy a Seb a cédru
son ars poeticájának nyitányában Nagy László igenis 
vállalja s továbbörökíti a magyar költészet válság-
tradícióját, sőt: a cédrusként megjelenített lírai ha-
gyomány sebét stigmaként veszi magára („SEBED / 
SEBEM IS / LIBÁNuSfA Hű / LIBANoNI CÉD-
RuS”). Azzal a különbséggel persze, hogy a Versben 
bujdosó kötet egy másik örökbecsű darabja, a Párbaj 
végén már ismét megszólal a Babilon árnyain felül-
kerekedő, a pusztulás rémét legyűrő „mégis-morál”: 
„Árnyékodon állva itt vagyok, / elfehéredve el is 
hullhatok, / de kisarjadva / feljövök fényesen, / leszek 
örökké fiatalka, / szűz hangon ordítok magamra: / 
rajta, csak rajta!” Az „ATTILA MÁVAG-JEGyű 
ÁRVA SEBE” jelölte tragikum folytonossága mellett 

2 MohácSy Károly, VaSy Géza, Irodalom a középiskolák 12. évfo 
lyama számára, Bp., Krónika Nova Kiadó, 241.

3 Minderről bővebben: Ködöböcz Gábor, „Törd fel a törvényt, ne 
latold!” Nagy László minőségeszménye a József Attila! című por
trévers tükrében, Vár, 2015/3., 84–89.
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tehát mindvégig ott van a küzdés ethosza, a versben 
bujdosásban a megmaradás ösztönös akarata is. 
Amint az Anteusz – József Attila-jelölők sorát (fát, 
csillagot, kékséget, mezítelenséget és törvényt) föl -
vonultató – nyitányában olvashatjuk:

Tölgy és csillag közt pólyámban
vert már a kékség hadarója.
Héjamból már kihántva sokszor
hajdina gyöngyeként mezítlen
pendülök följebb a hengerek
törvényeiből. Tűz, víz puhítna,
főzne kásává: Ess ide, gyöngy!
Lehullok én, de más irányban,
leszakadok, de nem oda, soha!

Mármost mielőtt bárki a szememre vetné, hadd szö-
gezzem le: tisztában vagyok azzal, hogy egy 1973-as 
kötetből merítem idézeteimet – amelyre egyesek (tán 
nem is egészen alaptalanul) már azt mondják: „kései” 
versek gyűjteménye. Valóban az. Lehetséges tehát, 
hogy szerencsés volna hangsúlyoznom: ez immár az 
érett Nagy László szövegvilága, a számvető, a két-
ségbe-nem-eső, az „állig” hű költő univerzuma. A lé-
nyegen – a költői tradícióval folytatott párbeszéd vi-

tathatatlan színvonalán, s a megőrzött teljes-
ségigény tényén – azonban mindez aligha vál-
toztat. Egyik kedvenc példám a ritkán szavalt 
és elemzett Rózsavitéz  nek Rózsadombra cí  mű 
szöveg, melyben a Tarján Tamás által oly ala-
posan körüljárt-végiggondolt „halálos pirka-
dat” motívum4 keretébe ágyazva irgalmatlan 
éleslátással vet számot a vershős Ady  val („sír-
 ni, sírni, sírni”) s az Ádáz kutyámat jegyző Ba-
 bitscsal is („Balzsam kutyád szívedet nyalja / 
s hiába”). Végül itt kapcsolódhatunk az Új 
év  szak jön tizennyolc sorához, amely hűen 
demonstrálja: hiába a Remény telenül „vizes 
sík”-ját idéző látlelet („Mert hová jutottam – 
sehova, / színtelen seholba, semmibe”), hiszen 
– hogy tovább idézzem a verset – „Új évszak 
jön, betűk vetése”; s talán e betűkből, szavak-
ból, verssorokból kinő, föltápászkodik egyszer 
az áhított Szebb, Jobb és Igazabb. Még akkor 
is, ha a vers zárlata végül is bizonytalanságot 
árul el a tekintetben: „milyen új köl  kök / lép-
nek ki a tenger bölcsőiből”.

Bár Nagy László nem adott feleletet ez 
utóbbi kérdésre, de adott helyébe útmutatást, 

amennyiben re  ánk hagyományozott egy – a saját 
korát meghazudtolóan tömör és határozott – etikai és 
esztétikai értékrendet, amely mindannyiunkat re-
ményre kell, hogy szorítson a jövőt illetően. Király 
Istvánnak, a múlt század egyik legnagyobb hatású 
irodalomtörténészének a Versben bujdosó kötetet üd-
vözlő-megköszönő levelét idézem: „Kedves Laci, / 
köszönöm a Versben bujdosó-t. Mióta megkaptam, 
egyre ezt olvasom. Meg  kavar, nyugtalanít. Igényeket 
ébresztenek ezek a versek. Igényeket, hogy szembe-
nézzünk valamiképp létünk alapjaival, s hogy ma-
gunk fölött éljünk. S ez a legtöbb, mit költészet 
adhat. Megérezteti azt, hogy valami kimondhatatlan 
nagy felelősség, az emberlét felelősségének hordozói 
vagyunk. Köszönet ezért az élményért.”5

A kérdés már csak az: vajon mit üzenhetünk mi, 
fiatalok – akár nemzedékünk nevében is – e „kései” 
kötet megjelenése óta eltelt közel négy és fél évtized 
távolából? Talán csak annyit: „Megérte!” És ennél 
magasabbra költői ambíció tán nem is tekinthet…

4  tarján Tamás, Jön a hajnal fényességgel: A ráébredés-motívum 
Nagy László lírájában = T. T., Nagy László tekintete, Bp., General 
Press Kiadó, 1994, 194–170.

5  Király István levele Nagy Lászlónak, Budapest, 1973. november 
20., MTA KIK Kt. Ms 2191/355.
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