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SZÉCHENYI Á G N E S 

Vasy Géza: Nagy László 

A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének és a Balassi Kiadónak 
közös vállalkozása nincs könnyű helyzetben. A Kortársaink sorozatnak időről időre m e g 
kell küzdenie a kultúrpolitika és a gazdasági élet összefüggései szülte nehézségekkel, s 
e pillanatban sem egészen biztos a jövő. Azt pedig az irodalom és a művelődési élet 
közelében élők közül aligha vitathatja bárki is, hogy olyan kismonográfiák sorát szerkeszti 
Rónay László, melyek ma már nélkülözhetetlenek a közelmúlt (és a jelen) magyar irodal-
mának tárgyalásakor. 

Régóta vártuk már a Nagy Lászlóról szóló kötetet is. Vasy Géza számba veszi, hogy 
a szakirodalom mit mutatott föl ez idáig, nem kívánja ismételni a már leírtakat. Meg-
jegyzendő, hogy főleg Görömbei András monográfiája menti föl sok feladat alól, s ily 
módon sajátos, az időrendet nem feltétlenül követő a módszere. Csak ízelítőül néhány 
fejezetcím: Számvetések az élet határpontjain, Az értéket teremtő-megőrző lírai-mítoszi hős önarc-
képei, A társadalom-, a természetkép és az emberszemlélet. Mindebből láthatjuk, hogy az életmű 
csomópontjait, fordulóit keresi és elemzi Vasy. 

Kezdi azzal, hogy az évtizedeket jelöli meg ilyen fordulókként. S ez az életrajzzal van 
összefüggésben, hiszen tízesztendős Nagy László az életét beárnyékoló betegség, húsz a 
háború vége s az érettségi idején. A többi 5-tel végződő évszám is hozott nagy változá-
sokat. Vasy jól ragadja meg ezt a lehetőséget, s közben szép elemzésre is futja erejéből. 
(Például lásd a Jönnek a harangok értem ürügyén írottakat.) Ami pedig a pályakezdést 
(vagy pályakezdéseket) illeti: úgy tűnik, Vasy társainál jobban ragaszkodik ahhoz, hogy 
a korai zsengéket is az életmű szerves részének tekintsük. Főként azért, mert így tisz-
tábban láthatók a pálya fejlődésének részletei. És: „ . . .ő sem volt kivétel, ő sem készen 
és éretten termett a Parnasszus csúcsain, hanem küzdelmes kaptatókon jutott fel oda. S 
e küzdelem, amelyet a kiválasztottság tudata és a bajvívó magatartás egyaránt determinál, 
azáltal is hitelesebbé válhat, hogy látjuk: esztétikai vonatkozásai is voltak" (31). 

Vasy reálisan és szigorúan értékeli a koalíciós időkre tehető „pár tos" versek korszakát, 
a „kommunisztikus" színek érvényesülését. Érzékelteti ugyanakkor azt is, hogy például 
a „varázsló-igéző ének" marxizáló változata mögött igazi költő áll. N e m összetéveszthető 
tehát a csasztuska-szerzőkkel és éppen aktuális pártverselőkkel. Ám mindenképpen prob-
lematikus ez az indulás - egészen az 1953-as Sztálin-siratóig, s közben az agitációs sza-
kasszal. Komolyabb elemzésre ezek a „művek" alkalmatlanok. Erre az elméleti tevékeny-
ségre a pálya további szakaszai szolgáltatnak számos alkalmat, s a szerző él is velük a 
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könyv további fejezeteiben. Először A látomásos-szimbolikus-mítoszi szemléleti-poétikai forra-
dalom címűben. (A cím sűrítettsége nagyon pontos.) Itt esik szó az egyik legkiemelkedőbb 
műről (Rege a tűzről és a jácintról). A hosszúvers egyik kiteljesedett példájáról olvashatunk 
elegáns fejtegetést. 

Frappáns elemzéseket később is találunk. A könyv egyik fő érdeme éppen ez a mi-
nőség; a pályaív egészének rajza mellett mindig fontos az, amit a szerző az egyes ver-
sekről elmond, s ahogy elhelyezi azokat a nagy egész rendszerén belül. így nyernek 
nagy teret az ars poetica-szerű művek, elsőként a Ki viszi át a Szerelmet. Logikusan és 
aprólékosan érvel, s kimondja a lényeget: „a személyes és az emberiségszintű életigenlés 
reprezentatív versének" láttatja a művet. A Versben bujdosó ped ig a legszemélyesebb 
önarcképek egyike: „...a szerepet és képviselőjét is döntőnek, középpontinak tartja, s 
ennek legelsőként szembeötlő jele az önmegszólítás. . ." Bizony nagy utat tett meg eddig 
Nagy László - a korábbi korszakokhoz képest. Értékeket őriz és teremt ekkor már, lírai 
és mítoszi erényeket mutat föl. 

S aztán jönnek az egyre érettebb korszakok a pályán, ahogy ezt például A társadalom-, 
az emberkép és a természetszemlélet című fejezetben látjuk. Igen fontos a nyitó gondolat: 
„Az az ösztönösen természetelvű világkép, amelynek életrajzi hátterét nemcsak a korai 
művek, hanem a későbbiek, valamint a vallomások is gazdagon dokumentálják, 1948 
folyamán széthullott, s helyét radikális tudatformáláson, szinte személyiségcserén alapuló 
s a tapasztalat helyett a kinyilatkoztatásokra hagyatkozó, tudatosnak és tudományosnak 
mutatkozó, mégis végiggondolatlan társadalomelvű világkép foglalta el" (110). S ez már 
az egyre összetettebb és válságoktól sem mentes világkép ideje, amikor a költőtől már 
oly távoli a sematizmus, s bár van „örök tavasz", az semmiképpen sem jelentheti a 
társadalmi gondok azonnali megoldhatóságát. Egyre gyakoribb a drámaiság ebben a 
lírában, egyre többször néz szembe költőnk a nagy sorskérdésekkel. Vasy meghatározása 
szerint Nagy László ezt az igazi drámát már 1952-től kezdve átéli. Mindez igen figye-
lemreméltó, főként ha azt vesszük, hogy ekkor még nem volt ez a szembenézés minden 
fontos kortársára jellemző. Ő viszont idejekorán érzékelte és tudta, hogy „szétzüllött a 
csillagok / ég kertje" (Havon delelő szivárvány). 

Aztán sorjáznak a verselemzések. Szembetalálkozunk az életmű legfontosabb darab-
jaival. Néhol úgy érezzük, hogy egymás mellé rakja különféle megközelítéseit a szerző; 
nincs mindig átkötő kapocs a részletek között. Ezt erősíti, hogy bőségesen idéz; néhol 
egész versszöveget, másutt hosszú részleteket. Ennek persze előnye is van: „megkíméli" 
az olvasót attól, hogy a Nagy László-kötetekben nézzen utána az összefüggéseknek. 
Ha összeolvasnánk az idézeteket, egy nem is akármilyen válogatás birtokosai lehetnénk. 
Az előbbiek persze nem jelentik azt, hogy a kötet egészéből hiányoznának a jó értelemben 
vett általánosítások, az életmű egészére vonatkozó utalások. „A természet és az asszony, 
a tavaszi kizöldülés, virágzás és a nász, a foganás, a gyümölcs és a kisded magától 
értetődő párhuzamai elementárisán áthatják Nagy László líráját, s így a természeti mellett 
döntő lehet az emberi újjászületés és folytatódás is a remény elvének legdöntőbb bizo-
nyítékaként" - írja például a Himnusz minden időben című kötet apropóján (134). 

Nagy László nagy kérdésekkel csatázott, s az is kiviláglik, hogy nem jutott megnyug-
tató válaszok birtokába. Perelt a halállal, mikor „már nem húzódhatot t vissza a zöld 
sátor alá" (141). Az ég „isten nélkül!" ebben a világképben, és a kozmosz sem más, mint 
„az emberi létre alkalmas természeti feltételek biztosító pontja". Ugyanakkor biztos, hogy 
ily módon az élet abszolút érték, csoda. Ebben az életben kiemelt szerepe van a történe-
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lemnek, még akkor is, ha - miként A természet-, az emberkép és a történelemszemlélet című 
fejezet élén olvassuk - a Nagy László-életműben nincs túlságosan sok olyan vers, melyek 
fő témaköre a történelem. Az élmény azonban szinte végig jelen van. Nem is vonhatja 
magát ki alóla az olyan költő, aki érzékeny a történelmi-társadalmi jelenségekre, aki 
számára nép és nemzet élő fogalmak és értékek. S aki persze hol botlik, hol meg érdem-
telenül szenvedi el a történelmi csapásokat. Az sem véletlen, hogy a könyv hátlapjára -
a sorozat szokása szerint kézírással - Az Országház kapujában, 1946 szövege került. Vasy 
Géza „történelmi emlékkép-jelleget" emleget e vers kapcsán (147), s hogy milyen tág 
körökig hatol az ív, azt úgy igazolja, hogy a Veres Péter-jelenség mellett biblikus pár-
huzamokat (Péter!) is emleget. Úgy válik még erőteljesebbé a remény, mely elsősorban 
a magyarság helyzetére vonatkozik a sokat ígérő történelmi pillanatban. Példás és mély 
elemzés ez is. S aztán éppen egy évtizeddel később - oly sok szörnyűség után - újabb 
remény szállt magasba. A város címere című vers egyértelmű 1956-os vonatkozásai persze 
áttételesek; másként hogyan is jelenhetett volna meg?... 

A szerző határozottan vázolja föl Nagy László emberszemléletének változásait, benne 
például az anyaképpel, a megtalált társ élményével, a kisdedmotívummal, majd kitágítva 
a történelem- s emberszemlélettel. Ez utóbbi kapcsolatban áll az ünnep képzettel is 
(A vasárnap gyönyöre). Itt már: „...emberszemléletében az én és a többiek a miben egyesül: 
az énekmondó visszatalál ahhoz a közösséghez, amelyből vétetett..."(171) Arról is 
olvashatunk, hogy 1956 után az élményvilág áttételesebb és szimbolikusabb módon mu-
tatkozik meg. 

Vasy Géza tud újat mondani a legismertebb, már az iskolai tananyagba régen bekerült 
versekről is. Ezek sorában alapos elemzést kapunk például a József Attila! ürügyén, 
„.. .szólító vers, emberiségvers és ars poetica" - írja (178). Nagyon érdekes, hogy a him-
nusz és az ima műfaji sajátosságait látja benne. Az is fontos észrevétel, hogy az ilyen 
t ípusú versekben látszik: az emberben és az emberiségben vannak ellentétes erők, ten-
denciák. S ezenkívül a szerkezeti, poétikai elemzés sem marad el sem itt, sem például 
a Menyegző esetében. Hasonló eljárással értelmezi a Balassi Bálint lázbeszédét, melyben jól 
látja, hogy „a megidézett példája őt is egyértelműen erősítheti" (206). Ugyanakkor Vasy 
nem hangsúlyozza túl a vers 1977-es üzenetét, az „egy-hiten veletek éltem" marcango-
lását. Sokkal inkább azt emeli ki, hogy a vers alkotója nem lép ki a Balassi-szerepből. A 
Latinovits Zoltánt megéneklő Gyászom a Színészkirályért esetében erőteljesebbek az idő-
szerű vonások. 

Lehetőségeihez mérten mind teljesebb képet próbál adni Vasy Géza Nagy László egész 
életművéről. Úgy kerít sort előbb a lírai pálya korszakolására, s itt bőven hivatkozik az 
eddigi szakirodalomra. Ugyancsak fontos, bár a korábbiaknál tömörebb fejezetben fog-
lalkozik a műfordító költővel. Ez annál is indokoltabb, mivel az „iszkázi poéta doctus" 
háromszor akkora terjedelemben fordította különböző népek költészetét, mint saját ver-
seinek mennyisége (bolgár líra, Garcia Lorca, Dylan Thomas, Yeats, Burns vagy éppen 
Jeszenyin). Az is fontos, hogy főként a saját lírájával rokon elődökre és kortársakra figyelt. 
A prózáról szólva pedig a naplóírásról elmondottak a legfontosabbak; érzékeljük, hogy 
a pálya végén az alkotó folyamatról éppúgy információkat kapunk, mint a kortársakról 
és a családról. Világos ugyanakkor, hogy Nagy László életében a prózának nem jutott 
túlzottan nagy tér. A naplón kívül jórészt alkalmi írások születtek tollán. 

Olvashatunk a közismert képzőművészeti vonatkozásokról is (A képzőművész és a kéz-
műves). Ettől a tevékenységtől nem sajnálta az időt a költő: Szigligeten is alapvető idő-
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töltései közé tartozott. Indokolt a minősítés: „. . .Nagy László nemcsak a költészetben, 
hanem a képzőművészetben is tudósa a szakmának" (231). Kiemelendő a Kondor Bélával 
való szellemi rokonság, s az, hogy a költőt a képzőművészek maguk közé tartozónak 
gondolták (Frank János véleménye). Visszakanyarodhatunk így a gyökerekhez is: hiszen 
a „csodabogár" dédapa nyomán fúr-farag a költő még az óbudai panellakás alagsorá-
ban is. 
' A könyv zárófejezetében Vasy Géza korrekt módon összegzi az életmű fogadtatásának 

történetét. Bőséges értékelés helyett a tényszerűségre törekszik: az 1947-es bemutatkozás 
utáni körülményektől napjainkig. Érzékelteti, hogy az egyre érő költészettel szemben a 
hivatalos irodalompolitikának voltak ellenérzései, de az is tény, hogy akadtak iro-
dalomtörténészek és pályatársak, akik mindvégig tisztában voltak Nagy László költésze-
tének kivételes értékeivel, irodalomtörténeti helyével, s azzal, hogy költői útja nem 
nevezhető korszerűtlennek. 

A maga módján most Vasy Géza is ehhez az összképhez járul hozzá kismonográfiá-
jával. 
(Balassi Kiadó, Bp., 1995) 

BAKONYI ISTVÁN 

Tegnap előtt 
Irodalmi utazások a Monarchiában 

A József Attila Tudományegyetem Összehasonlító Irodalomtörténeti Tanszéke már több 
éve publikál olyan tanulmányköteteket, melyek a Monarchia korszakát, irodalmát vá-
lasztják elemzésük témájául. E mostani könyv pedig, ahogy a szerkesztő Fried István 
professzor az Előszóban megjegyzi, annyiban rendhagyó a sorozatban, hogy valódi mű-
helymunkát tár az olvasók elé. A szerzők egy része a Tanszék doctorandusaként foglal-
kozik tárgyával - azzal a Monarchiával, mely „posztmodern állapotunkban" igazi kin-
csesbányája lehet a kutatás korszerű gyakorlatának. Nemzetek és vallások, nyelvek és 
kultúrák, különböző történelmi korokat néha anakronisztikus formában reprezentáló tár-
sadalmi rétegek éltek együtt Európa e régiójában, a Monarchia sajátos atmoszférájában. 
Számos olyan jelenség mutatkozik tehát, mely igencsak megfelelhet a posztmodern in-
tencióknak: az autentikus középpont hiánya, az egységes értelmezés lehetetlensége, az 
észjárások, történelmi tudatok relativitása, eltérő „kódok", egymást nehezen értő világok 
együttélése, marginális helyzetű csoportok másként-léte stb. Hozzátéve, hogy nem újon-
nan kialakult, Amerika-típusú konglomerátumról, hanem esetenként évezredes, önma-
gukat őshonosként meghatározó kultúrák találkozásáról van szó. E régió azóta persze 
számos tradicionális vonását elvesztette, s Fried István műhelye, örvendetes módon, épp 
a történeti emlékezet elfogulatlan fenntartásában érdekelt. Ezért fordul a „klasszikus 
modernség" témaköréhez, melynek formanyelvét sok minden összeköti napjaink legújabb 
fejleményeivel. Szakítva a századforduló kapcsán korábban minduntalan emlegetett 
„pangás", „sivár, átmeneti kor", „középszerűség" stb. minősítéseivel - együtt haladva a 
századforduló magyar irodalmának éppen napjainkban zajló újrafelfedezésével és átér-
tékelésével (hogy e téren csak a korszak novellisztikája iránt fellobbanó érdeklődésre 
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