
tatni parasztságunk körében a históriák több-
nyire véres, tragikus, a fantáziát felcsigázó 
ponyvatémáival összefüggésben is. Ezen a 
területen igen sok a pótolni való, s Takács, 

akinek az ilyen célú vizsgálódás nem volt 
feladata, e tanulmányában csak itt-ott céloz, 
az ezzel kapcsolatos problémákra. 

Szíjgyártó László 

NAGY IMRE: ÁLMATLAN ÉJ 

(Szépirodalmi Könyvkiadó, 1958) 

Van úgy, hogy a költő nemcsak rendkívüli 
tehetsége, kivételes művészi teljesítménye 
által válik jelentékennyé, hanem pusztán 
embersége, hősies élete, sorsának versekbe 
foglalt dokumentuma által. 

A két háború közti magyar irodalom sok 
érdekes költőegyénisége mellett ezért illeti 
elismerő figyelem Nagy Imre szerény élet-
művét. 

Származása szerint Biharból való, ahon-
nan már nem egy parasztelőde emelkedett a 
szellemi élet, rangot, új életformát adó színt-
jére. 6 azonban éppen abban különbözik tő-
lük, hogy nem tudta magát íróként meg-
váltani. A legkeservesebb paraszti elesett-
ségben élt mindvégig, s halálában is annak lett 
áldozata. Ha Zrínyi Miklósról nem mentege-
tően, hanem tisztelettel mondjuk: úgy volt 
költő, hogy egyúttal életét kockáztató katona 
volt, Nagy Imrét is dicséri életének s művének 
szinte megrendítő egysége; úgy alkotott, hogy 
közben állandóan a nyomorúsággal küzdött, 
írásai a kastélyok hideg árnyán didergő lélek 
olyan vallomásait őrzik, a szolgai megalázta-
tás, a jobbért viaskodás olyan mélységeit, 
mihez foghatót irodalmunkban alig ismerünk. 

Nagy Imre írásaiban a természet, az évsza-
kok nem válhattak a mindennapoktól függet-
len költői anyaggá, szokványos általánosí-
tássá, hiszen a zsarnok tél, a jégcsapok gyil-
kos dárdái ellen hadakozó kikelet ugyanak-
kor, amikor a társadalmi szabadulás reményét 
jelképezi, egyúttal a legigazabb valóság is a 
kegyetlen hideget, legzordabb ködöt, kis sár-
viskójában elszenvedő ember számára. 
Ez a feltétlen hitelesség, tartalmasság jellem-
zi Nagy Imre egyéb jelképeit, bizonyára Ady 
hatására kialakult szimbólum-rendszerét is. 
Költői világában a „Nap" mindig a legfőbb 
jót jelenti, a ragadozók: a patkány, hörcsög, 
róka, bagoly, mindig az élet negatívumait. 
E jelképek látszólagos paraszti sematizmusa 
mögött mindig ott van az élmény. Az Álmat-
lan éj c. versben is az átélés növeszti oly hát-
borzongatóan igazzá az „égőszemű patká-
nyok" többszöri megjelenését: 

Vadul alszik a megfáradt vér, 
s a horkolás rémít az éjben. 
Az arcomon a sunyi patkányok 
éles, hideg körmeit érzem." 

Ennek tudatában nem a játékos önkényessé-
get érezzük ilyen furcsa végletességű sorai-
ban sem: 

Szememen pók, ajkamon tücsök, 
a kezemben megfojtott patkány, — 
így megyek majd az isten elé 
az ítélet virradatján. 

(Elmondok mindent) 
A tövises mesgyén égő szomjjal lihegő gyík 
mindig a gyengédséget, az ártatlanság érde-
mét idézi, a madarak, virágok pedig a szépség 
őszinte szomját. 

Egyébként meglepő, hogy a nagyobb kom-
pozícióktól tartózkodó, művészi formálás-
ban igénytelen parasztköltő döcögős-ritmusú 
egyenetlen szótagszámú soraiban mennyi ere-
deti meglátás, mennyi láttató erejű kép van. 
így ír a készülődő nyári záporról: 

Ezüstfüggönyként leng az égből 
egy kis esőzsákja a nyárnak, 
s a függöny mögött egy műhelyben 
tüzes villámot kalapálnak. 

(Esőzsák) 
Bánatos beleérzéssel, egyénien tudja megje-
leníteni az őszi darvakat: 

Szállnak lassan, halálos csöndben, 
viszik a nép meghalt dalait, 
s az ú t jukra fáradtan sírja 
az őszi ég a csillagait. 

(Darvak a jalum egén) 
S a téli var jak ábrázolását is ugyanez a sokat 
sejtető komorság teszi meggyőzően pontossá: 

Varjak ülnek a diófán, 
zord hangjukból árad a kín, 
s úgy lengnek a tél szelében, 
mintha fekete virágok 
lengnének a fa gallyain. 

(Varjak a dióján) 
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Különösen magkapó Nagy Imre verseiben 
^gy-egy apróbb mozzanat szeretetteljes, ér-
zékletesen finom megragadása. Milyen gyön-
géden szól a kis légyről: 

A tél elől, a fagy elől 
ide, viskómba menekült, 
néha leszáll ceruzámra, 
s körül duruzsol egy betűt. 

(Téli estben) 

S milyen éles szem, meleg szív kellett ahhoz, 
hogy beteges apja elárvult darutollas kalap-
járól e fájdalmas-szép sorokat írhassa: 

Apám ha ránéz: köhögése 
darútollát búsan mozgatja. 

( Apám darútolla) 

A halk líraiság mellett a naturálisan nyers 
színek, meztelenül zord képek sem hiányoz-
nak Nagy Imre valóságábrázolásából. Lege-
rősebb, legsúlyosabb verseiben ez az illuziót-
lan, keményen őszinte hang uralkodik. (Az 
én uccám, Álmatlan éj, Tizen is, Az én szavam, 
Ösnádasok árnyán.) Fontos megjegyezni, hogy 
Nagy Imre realizmusa mindenkor az Alföld 
paraszti világának, az elszegényedett Sárrét 
életének tényeiből táplálkozik; nyelvében és 
szemléletmódjában valamiképp az aranyjá-
nosi hagyományt folytatva. A szemlélet jel-
lemzésére elég csak az „Én uccám" pocsolyá-
ban sármalacot gyúró, dinnyehéjban port 
hordó gyermekeinek leírását említeni. A sajá-
tos nyelvi realizmust pedig az ilyen döbbe-
netes példák mutat ják legjobban: 

A föld izzó kérgéhez sültem, 
mint zsírtalan bográcshoz a hús. 

( Emésztő tűzben ) 

A Nagy Imre-versek hangulati tónusa több-
nyire vigasztalanul komor. Csak néhány sze-
relmes, dalszerű költeményében, népdalra 
emlékeztető kísérleteiben csillan meg néha a 
szelid, félénk, öröm, s helyenként valami fa-
nyar, önmardosó humor. 

Az eredendően beteges, csökkent munka-
készségű parasztköltő sorsának terhét még-

csak nehezítette, hogy íróként is annyira peri-
férián maradt. Nem volt segítőtársa, aki 
művészi ambícióban serkentse, iskolázza. Bi-
zonyára ennek tulajdoníthatók mesterség-
beli hiányosságai, természetes hangjának gya-
kori bicsaklásai. 

A költő-elődök közül láthatóan Ady volt rá 
legnagyobb hatással. A,,nyáristen", „paraszt-
nyár", „szent holnap" kifejezésekben, vagy 
e félreismerhetetlenül Ady-ritmusú sorokban: 
„Ha j rá lovak; rúgjatok tüzet /borba, dalba, 
virágba, szívbe"/ — könnyű tetten érnünk 
ezt a hatást . A reminiszcenciáknál fontosabb 
azonban Ady társadalmi követeléseinek vissz-
hangja, befolyása, mely részint az elhivatott-
ság érzését tudatosította Nagy Imrében, 
(Hajnali virágok méze, Szomorú sirások verse) 
részben nyílt forradalmi kiállásra ösztökélte. 
( Dózsa ökle veri a föld keblét. . . Nem lesz a 
nép többé a föld rabja. Uj március.) 

A dózsai lázadás gondolata ott kísért Nagy 
Imre írásaiban kezdettől fogva. Néhol csak 
ravasz áttételekben nyilatkozik meg (A kas-
télv új őrzője, A nyár rossz fia), másutt , 
— néhány életében meg nem jelent versben — 
nyílt úrellenes kicsengéssel. (Répaegyelésen, 
Pillanatképek a pusztán.) 

A „rongyos, harcos sereg" győzelmét a ma-
gasorsúak boldogabb jövőjét, melyért a „Hol-
nap takácsaként" milliók vágyát egybeszőve 
küzdött, nem érhette meg. Gyenge szerveze-
tét idő előtt felőrölte a megfeszített munka, 
az állandó nélkülözés. Egy cikke miatt izga-
tás címén két évi börtön várt rá, mikor 1942-
ben fölmentette a halál. 

Halála után 1943-ban a népi írók kiadója 
megjelentette Nagy Imre verseinek gyűjte-
ményét. Az akkori szegényes kötet anyaga 
azonban csak a mostani, teljesebb kiadással 
vált igazán tulajdonunkká. S ebben jelentős 
része van Pintér József értékes és tartalmas 
előszavának. 

Reméljük a mai kor irodalmi köztudata, de 
az irodalomtörténet lelkiismerete is érdeme 
szerint méltányolja majd a költő Nagy Imre 
hagyatékát, tragikus, hősies életének értékes 
dokumentumát. 

Fodor András 

ARNOLD ZWEIG : A WANDSBEKI BÁRD 

Fordította: Zsámboky János és Kardoss Tilda. (Kossuth Könyvkiadó, 1959. 474 old.) 

A modern német irodalomban sokkal in-
kább mint bármely más nemzet irodalmában, 
nagy meghatározó erővel bírt a két világ-
háború s az azokat kisérő gazdasági és társa-
dalmi megrázkódtatások. írógenerációk nőt-

tek fel éppen az 1914—1918-as évek hatására. 
És tollat ragadott számos becsületesen gondol-
kodó német író akkor is, amikor a hitleri évek 
nyomása elől emigrációba kényszerült, s a 
fasizmus elleni harc minden más eszközétő 
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