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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 
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posztumusz kiadásban jutottak el hozzánk utolsó versei. Ezer-
kilencszáznyolcvanban a Magvető kiadó, Steinert Ágota értő, 
gondos anyagválogatásával tette közkinccsé Hajnal Anna 
Összegyűjtött Müveit. 

Egy lírai életmű lezárása egyben mindig elindítója a mun-
kásság egészéről szóló szakirodalomnak, az összegező értékelés-
nek. Az Összegyűjtött Müvek két kötete azonkívül, hogy a költő 
olvasótáborát örvendezteti, igen nagy szolgálatot tesz a hagya-
ték kutatóinak. Steinert Ágota szerkesztési megközelítése: az 
időrendiség betartása, ami már önmagában megkönnyíti az 
áttekinthetőséget. De, teljességre törve, ezen az időrendiségen 
belül a versek és műfordítások mellett, megtaláljuk itt Hajnal 
Anna prózai írásait is; alkalmi kritikákat, emlékezéseket, kor-
társakról szóló sorokat és szépprózai töredékeket. Ezek az 
utóbbiak olyan irodalomtörténeti összefüggéseket tárnak fel, 
amelyek egyértelműen az egész lírai életműre vonatkoznak. 
Igaz ez, ha megvizsgáljuk a prózai írásokat és így felfedezzük, 
mennyire költő marad Hajnal Anna a próza berkeiben is, Képi 
látásmódja, gondolati és érzelmi világának megszólaltatása, a 
hangulatok, az ízek, a hangok a lírai költő megfogalmazásában 
jutnak el hozzánk. Ugyanakkor prózai műveinek gondolatisága 
költészetének alapvonásaira világít rá: a világ „egybelátására", 
a mikro- és a makrokörnyezet általa befogadott, megtanulható 
és ösztöneivel megsejtett értékeinek valamifajta egységben tör-
ténő láttatására. 

Aligha véletlen, hogy kevés számü elméleti cikkében a 
praeraffaelitákról vall, ahogyan a kortársak közül József Atti-
lára és Radnóti Miklósra néz vissza évek távolából. Lesznai 
Annának „termékeny melegét", Szécsi Margitnak „bonyolult 
boldogságát és szorongását", Gergely Ágnesnek „tisztánlátását, 
szenvedélyes érzelmi feszültségét" emeli ki szűkre szabott, 
mégis lírai hevületű méltatásaiban. Ezek a jelzők, mint fogalmi 
hordozók, nemcsak életének egy-egy meghatározott szakaszán, 
de négy és fél évtizedes munkássága minden megnyilvánulásá-
ban Hajnal Annára is éppúgy vonatkoztathatóak. 
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Fontos és izgalmas kiegészítője, mondhatnánk, szépprózai 
meghatározója költészetének a „Fű, amely sziklán kel", amely 
- sajnos - befejezetlenül maradt. Itt regényformában közelíti 
meg a gyermekkor geológiai gyűrődésének rétegeit, a megélt 
kalandokat, a fantázia elindulását, a szülőföld etnográfiai és 
társadalmi jelenségeinek rajzát - mindvégig szigorúan belül-
maradva gyermeki önmaga gondolat- és érzelemvilágán. 

Műfordításainak anyagát már kevésbé érezzük ilyen meg-
határozónak. Mintha a Kölcsönkenyér cím egyben azt is ki-
fejezésre juttatná, hogy Hajnal Anna „ . . . sokkal intimebben, 
helyhezkötöttebben, berendezettebben él saját világában, 
semhogy túl sok kedve lenne - a jelek szerint - idegen tájakon 
hódító kalandozásokat végezni" — írta róla a kötet méltatója, 
Rónay György 1969-ben. Csak ott és csak akkor sikeresek és 
rokoníthatók a nagy vonulattal ezek a fordítások, ahol a költő 
saját világához közelállónak érzi a külföldi szerzőt — mint 
például a három spanyol: Paredes, Prados és Petere esetében. A 
kötet fénypontja A velencei kalmár fordítása. 

* 

Már induláskor szembetűnik, milyen nagyfokú a vonzódása 
az önvarázsoláshoz. Eszköz ez nála, mindenekelőtt annak el-
érésére, hogy emberi létezését, embersorsát, a mindenség életé-
be, annak teljességébe beágyazva kutassa. Eszköz egységes 
világlátásának felszínre hozása érdekében, ahol a születés és 
elmúlás nem egymás ellenpontjaként, hanem egymás fel-
tételeként jelentkeznek. 

Ez az önvarázsolási készség teljesedik ki munkásságának 
végső szakaszán, amikor a számára egyetlen létezési forma: a 
szeretni és szeretve lenni állapot, az egész életét átfogó szere-
lem azzal emelkedik művészi önmegvalósítássá, hogy annak 
hiányát énekli meg. A hiány, a nemlét, a veszteség feletti 
fájdalom egy mindent elsöprő alkotni vágyásban jelentkezik. 
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Már első köteteinek verseiből egyértelműen kiviláglik, hogy 
ez az „önvarázsolás" egyfajta menekülési vágy kifejezésre 
juttatása. Menekülne a fegyelmező felnőtt világból a gyermeki 
lét tisztaságába, az igaznak, hamisságtól mentesnek tudott 
természetes életformába, ahol a „fiatal álmok tündértág világá-
ban" rokona lehet a büntetlen virágoknak, állatoknak, csilla-
goknak. Mert Hajnal Anna szemében bűnös az ember és éppen 
ezáltal kiszolgáltatott. Ősi bűne a világmindenségtől, a teljes-
ségtől való elkülönülés. 

Ezer oldalról járja körül önmagát, személyiségét fel-
mentendő ez alól az ősbün alól, hiszen ezer oldalról érzi kiszol-
gáltatottságát, sőt, kivetettségét. És mindig belülről építkezik, 
belülről táplálkozik az ezt felszínre hozó költői képeiben is. 

Számtalan versében ad hangot mérhetetlen szabadságvágyá-
nak. De ezt a szabadságot is sajátosan értelmezi, számára ez az 
ősbűn alóli felmentés óhaja. Téved az, aki bármilyen formában 
politikai állásfoglalásként magyarázná ezt a sajátos érzést. Mi 
sem áll távolabb tőle, mint egy emancipációjáért harcoló, társa-
dalmilag tudatos nőköltő szerepe. Egész létét, egész lényét a 
mindenséggel érzett organikus rokonság irányította, a törté-
nelmet, a társadalmat csak ennek a számára magasabb rendű 
rokonságnak tudatában engedte közel magához. Historizmusa 
ilyen értelemben valamiféle „pán-historizmus", ennek tükré-
ben közelíti mind önmagát, mind pedig alapmeghatározó 
mindenség-eszményét. 

Ezt bizonyítja a 27 éves korában Berzsenyi Dánielhez írt 
versének néhány sora is, az Óda meghalt költőkhöz ciklusból: 

Szülőanyám, világ, mi maradt neked belőlem? 
Mint lement nap után rózsaizzás az égen 
soká tündöklik még, 
úgy cseng el lassan dalom. 
Nem marad más, csak a dal, s remegés száll szívemre, 
jaj, elmondtam-e mindent, rámbízott erőm szerint? 
sorsomban megláttam-e 
fajoknak, népeknek sorsát? 
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E vágyának teljesítéséhez a „mindent" szeretné megnyerni, 
a „világ szellemét": 

S te minden! világ szelleme, fogadj el, s békíts meg végre 
az örök renddel, s szívemmel, s amit zsenge tavaszom 
neked adni mulasztott, 
hadd adjam meg ezután. 

Ez Hajnal Anna teljes igényű történelmi felelősségérzetének 
pontos megfogalmazása. Ez csendül ki versei többségéből. Ezt 
emelte ki a tragikus véget ért pályatárs, Radnóti Miklós 
1938-ban a Nyugatban, Hajnal Annát értékelő cikkében: „Ez a 
folyton kutató, figyelő és mindig szintézist teremtő költőiség 
minden pillanatában a mindenséggel közlekedik." 

Ezt a fajta mindenséghez kapcsolódó, „földit, s égit egybe-
fogóan" láttató teljességérzetet hangsúlyozta Nemes Nagy 
Ágnes is négy évtized múltán, 1977-ben, a költő halálára írt, az 
egész életmű lényegét mélyen értő és átérző soraiban. 

Hajnal Anna költészete tulajdonképpen egyetlen lelki-
állapot variációinak tudatos kifejezésre juttatása. Ennek alap-
pillére: a természettel, annak jelenségeivel és a szerelemmel, 
majd a mindkettőt más-más formában fenyegető elmúlással és 
az abból fakadó megújulással való magától értetődő együttélés. 
Ars poétikáját egyaránt gyökereztethetjük a közvetlen élmé-
nyekben és az istent a természettel azonosító, azaz pantheista 
filozófia és kulturális örökségben. Ez az életmű időbeni előre-
haladása folyamán csak annyiban változik, hogy a kezdeti 
szakaszban fellelhető motívumok a későbbiekben mind újabb 
variációkkal gazdagodnak. A variációk egyúttal a gondolati 
elmélyülés, a gondolati gyarapodás és az érzelmi letisztulás 
látható, idézhető ismertetőjegyei. 

Ez a költészet a legritkább esetben „dolgozik" konkrét 
történelmi idővel. Az Idő határvonalai elmosódnak, valamifajta 
történelmi végtelenségben. Ezt a fajta költészetet egyaránt 
meghatározza a végtelen világ vonzása és saját legbensőbb 
énjének hangja. 
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Azért érezzük meg azonnal az idegen eszköz és forma-
világot, az idegen gondolatiságot az 50-es évek legelején írt, 
jelentéktelen számú versének olvasása közben, amikor a konk-
rét idő, konkrét társadalom, konkrét történelmi pillanat „ihle-
tésében" hihetetlenül sok felkiáltójellel, addig nem ismert köz-
hellyel élt. A szinte operettek világát idéző hang mögött vala-
hol ott van egy esendő igyekezni akarás, egy öngyötrő kény-
szer. Nagyon hamar túllép ezen, hogy saját útját folytathassa, 
belül maradva öntörvényű költő világán. 

A háború előtt és alatt, majd az ötvenes évek derekától 
Hajnal Anna a magyar költészet olyan képviselőivel rokonít-
ható, akik emberi, művészi énjük kiteljesedését a darabjaira 
hullott világ vágyott egységének megfogalmazását, az érzelem 
és a tudás függvényében próbálták költői útkeresésük közép-
pontjába álh'tani. 

Nem mentes ez az útkeresés egyfajta mitikus látásmódtól 
sem. A Hajnal Anna által ismert, érzékelt és ábrázolt mitológiai 
világnak minden jelensége az egyetemesség érzetének vala-
milyen megnyilatkozása. Ebből az egyetemességből nem sza-
kítható ki semmi. Mindennek pontos helye, funkciója, és 
mindennek pontos ellenpálja van. 

Ez uralja szerelmi költészetét is, ahol az egész egységesnek 
óhajtott világ, az egész lét, sőt egész vállalt női lénye értelmét, 
szépségét, a megnyugvást, a tisztaságot, a mindenséggel való 
azonosulást a szerelemben véli megtalálni. A megtalált, a 
boldog szerelem hatalmas ívelésében írhatta magáról: 

így élek s minden lélegzettel 
egy vagyok véggel és kezdettel 

(Mint boldog úszó - 1939.) 

A második világháborút közvetlenül megelőző években és a 
háború alatt ennek a mindent elsöprő szerelemnek állít örök 
emlékművet. Felvetődik a kérdés — vajon hogyan lehetséges, 



\J I - forum 

hogy emberi és költői létének ilyen közvetlen fenyegetettségé-
ben annyire leszűkített, mondhatnánk magánéleti mondani-
valóval lépett a nyilvánosság elé? 

Ennek egyik magyarázata, amelyet Steinert Ágota jegyzetei-
ben találunk: 1940—1944-ig írt, politikai tartalmú versei el-
vesztek. Ez tény. Nem lehet hozzáfűznivalónk. Más dolog az, 
hogy az adott versekben így sem csupán az sugárzik felénk, 
hogy Hajnal Anna örül vagy bánkódik, szeretve, vagy meg-
csalatva érzi magát. 

Ezek a látszatra társadalmi, közérdekű információt nél-
külöző költemények, ezek a magánéleti intimitások az adott 
színhelyen és az adott időben túllépnek önmagukon. Elsősor-
ban azért, mert művészi megfogalmazási módjuk érzelmi kul-
túránkkal követhető, magával ragadó. De azért is, mert a társa-
dalom koordinátáiba emelve tartalmukat tudjuk: Hajnal Anna 
a kor viszonyai között csak a szerelemben érezhette magát 
szabadnak — sajátos költői felfogásában csakúgy, mint objek-
tíve —, csak a szerelemben érezhette magát költőnek és ember-
nek. Minden másban csak üldözöttnek. Mert mindenütt másutt 
az erőszak, a bármikor személyét is elpusztítani képes erőszak 
árnyéka kísérte. 

Ezáltal képes tudat- és érzelemvilága adekvát képét nyújtani 
mindazoknak, akik hasonlóképpen érzik és tudják mindennapi 
létük fenyegetettségét. Rögzített életdarabjai tehát szembe-
ötlően kirajzolják azokat a vonásokat, amelyek a kor és a 
társadalom lenyomatai ezen az életdarabon. A társadalmilag 
lényeges, általános érvényű mozzanatok ugyanis nem lehetnek 
mások, mint azok a mozzanatok, amelyekben a leg-
közvetlenebbül mutatkozik meg a társadalmi mozgás hatása a 
magánéletben. 

Ezeknek az intim hangú szerelmes verseknek dallamában 
megtaláljuk azt a motívumot, amely érvelésünket alátámasztja. 
Ezerkilencszáznegyvenegy tavaszán írta a Halott fatörzs 
már-már imává emelkedő kezdősorait: 
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Füleim vannak és nem hallok, 
Szemeim vannak és nem látok, 
alámerültem nagy zugókban 
elfödnek habzó gomolygások 

amikor a háborúba menetelő világban: 

csak egy szilárd, a pillanat, 
amelyben tartasz és tartalak. 

A létbizonytalanság és a pillanat biztonsága határolja be ezt 
a költészetet, ahol a pusztulás az úr. Ahol a legforróbb ölelés 
sem tudja feledtetni a költővel, hogy „prédák vagyunk". 

Hajnal Anna alkatilag az a művész, aki legegyénibb lírai 
élményével közvetett módon utal a körülvevő világ mozgására. 
Ez egész költészetére érvényes. 

De ennek a fizikai létet is fenyegető időszaknak van egy 
másfajta vetülete is. Az 50-es évek végén, a 60-as évek elejen 
számtalanszor idézi fel a háborúban átélt borzalmakat, amikor 
vitte, mentette, „rettegve-boldog" életét. Soha nem mutatta 
nyílt sebét. Mindig a már beforrottról beszélt, de a forradások 
nyomai ott vannak, érezhetően a versekben. 

„Lélek-lepke "-ként száll, vagy kutyája álmában „nyög s 
zokog" - az örök gyermek sír fel benne, a védtelen: 

. . . tudd, mindig ottmaradtam, 
kavicsos görgetegben, 
nyári patakmederben 
kiálló kó' simáján 
ott ülök sírva, árván, 
honvágy gyötörte gyermek . . . 

(Tudd, mindig ottmaradtam - 1959?!) 

Bármihez fordul, a mélyből, belülről táplálkozó emberi 
bánat teszi távlatosabbá, visszhangosabbá a verseket. Valami 
nagy, ijesztő homály uralkodik el fölötte, benne, álmosodik, 
de hiába: 
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„. . . téli álomra nem csüggeszkedünk a platán 
magas ága-odújába 

tudjuk, mi volna jó 
s úgy élünk, ahogy lehet. 

(Október, félőt - 1968.) 

Hajnal Anna egész életére vállalta a ,,külön idő"-ben élést, 
amivel egyszersmind vállalta „külön börtön"-ét is. De ez a 
létforma tette lehetővé számára a parttalan idő áradásának 
érzetét, azt, hogy a régmúltba sem látogatóba megy - ot t is 
otthon van. És hogyan! Ő a sziklafal, amelyen felvillan a 
„vésett mélyű rajz", ő az ének Józsefről, a gyönyörűről szóló, 
ő a „törött , mély hang", amely minden időben sír az embere-
kért. 

Gyakran úgy tűnik fel, a költeményt semmi egyéb nem 
hívta életre, csak egy virág látása és a költő semmi mást nem 
akar velünk közölni, csak azt, hogy a szomszéd kertben virág-
pompájába szökkent a liliom. De a vers olvastán, ismételten, az 
örök megújulás tanúivá leszünk, az „örök új kezek", és az 
„építő tudó emlék" misztériumának részesei. 

Epiko-lírikus formavilága lelkének különböző mozaik-
kockáiból komponálja és láttatja így a világot. 

Pályája legelejétől együtt él az elmúlással, mintegy örökös 
felkészülésben. A lírai emlékezés halk, csöndes szíwerésű rit-
must diktál a „majd mindenkire sor kerül" gondolat jegyében. 

Bánatától megválthatatlan volt már, amikor rátalált a gyász. 
Társa halála után a kegyelem állapota neki már azt jelenti: 

Elfáradtam, fektess le engem 
egyetlen társam oldalára 

(Lesz kegyelem - 1975.) 

De ez az elvágyakozó, halállal szomszédos, „helyettes-élet" 
is köti még Hajnal Annát. Köti, mert az eltávozott kedves 
nemléte először emlékek felidézésével szólaltatja meg vissz-
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hangtalannak érzett magányát, majd a mindennapokból pró-
bálja önvarázsolással kiűzni a hiányt. Ezt a hiányérzetet elő-
ször azoknak a tárgyaknak, mozzanatoknak a leírása űzi el, 
amelyek közös életük kísérői voltak (Alkonyfény — 1976.), 
majd olyan természeti jelenségek felidézése, amelyek által 
Gyepűfüzes, a Rába-parti szülőföld üzeni szeretetét (Kormos 
ranét - 1977.) 

És vigasz a vigasztalanságban a természet örök megújulása, 
a jelenségek örök váltakozása. De,,.alkonymagányában" egyre 
inkább hangot kap az egyedül létezés fájdalma, végül pedig a 
fizikai elmúlás minden kínja. 

Megállás nélkül írt - a mindenség sejtelmei és énjének belső 
érzelmi élményei, a vágyak és a nosztalgiák egy teljes világot 
jelenítettek meg. 

Látványosság és hókusz-pókusz nélkül alkotott, mentesen 
minden barbár és civilizált előítélettől. Lírája csupa ember-
közelség, Ábelként, kozmikus erők terében állt, aki tudta: 

Hogy messze jár, vagy közel jár 
egyszercsak rádnéz a halál. 

(Primitív versa halálról - 1958.) 

A vers, a szó, a dallam otthonait, azok rémisztő hatalmait 
kezessé szelídítette. Spontánul verselt, ez volt az anyanyelve. 

URBÁN NAGY ROZÁLIA 

p a r a d o x o n o k é r i n t é s e 

MÉSZÖLY MIKLÓS ÉRTEKEZŐ PRÓZÁJÁRÓL 

Zrínyi óta alig volt jelentős költőnk-írónk, aki ne érezte 
volna szűknek a szépirodalom műfaji kereteit, s nem kísér-
letezett, hogy az esszé, a tanulmány, a publicisztika nyelvén 
fogalmazza meg gondolatait. Voltak, akik ezt tudós-ambíció-


