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Számvetések az életút határpontjain
- Nagy László költészetében

A Nagy László-életmű egyik lehet-
séges mottójaként szinte kínálják ma-
gukat az életút határpontjain keletke-
zett költemények, sőt még előbb: ese-
mények is. A misztikához soha nem
vonzódott Nagy László, a számokéhoz
sem, de a mítoszokhoz igen. Vala-
mennyi szerepe láthatóan a névmágiá-
nak, a névvarázsnak is volt önszemlé-
letében. Vezetékneve Nagy, s bár ter-
metre éppen nem volt nagynak nevez-
hető, másként megfelelhetett s meg is
felelt az erkölcsi, a költői nagyság kö-
vetelményeinek. Miként vezeték-, úgy
keresztneve is egyike a leggyakorib-
baknak. Ám egyik legjelesebb, s a népi
tudatban is elevenen élő királyunk volt
Szent László, akihez a küzdeni tudás és
az erkölcsi fenség képzetei tapadnak.
A név a szláv Vladislavból fejlődött
Lászlóvá, s a szláv név elemeinek je-
lentése: hatalom + dicsőség, s ebben
Szent László királynak ugyancsak ré-
sze volt. E jelentéskört bizonyára is-
merte a költő is. (A meggyfa alatt
említi a „szép aranykirályt".) A ke-
resztnév azonosságával is összefügg-
het Hunyadi László nyomatékos és
azonosuló megidézése e történelmi ne-
veket elvétve említő lírában (A Zöld
Angyal). E névre a legközvetlenebbül
adódó rímválasz a zászló szó, s talán
már kisgyermekként szólították így (A
karácsonyfás ember), mindenesetre a
költő számon tartja e vonatkozást,
„zászlós nevét" {Szánom-bánom),
akárcsak a keresztnevében intarziaként
s rímhelyzetben elrejtett kedves állatá-
nak, a lónak a nevét, amelyet játékosan
ki is használ {Cégér, Bárányos dediká-
ció).

Láthattuk már, utólag mítosza lett a
születésnapnak is: a költő szívesebben
hitt az anyai emlékezésnek, hiszen az
egyedit és a világtörténelmit mintázta
egymásra, s a börtön-döntés képzete
illett a protestáló, forradalmias alkat-
hoz. S e dátum 1789-ben nem egy a
sok jeles nap közül, hanem az összeu-
rópai modernizálódásnak-polgároso-

dásnak igazi nyitánya, „születésnapja".
A születésre nem vagyunk képesek
visszaemlékezni, de legendásítható ez
az esemény is, sőt maga a foganás is,
amint ezt a költő egyik búcsúverse, a
Jönnek a harangok értem tanúsítja:
„Egy sejtecske megindul a csóktól
ezüstsisakú ostoros Attilaként, élén a
halálraítélt, barkaillatú tejúthordának.
De én a célomba érek, győzök." Már
abban az egyetlen sejtben is önmagát,
személyiségképletét látja meg, s bár
nyilván a sejt ostorocskája indukálja az
Isten ostora Attila képzetét, a kiválasz-
tottság, a világbíró hatalom és dicsőség
gondolatköre szervesen illik ehhez a
költői eredetmondához.

A születésnapokat, főként a kerek
számúakat természetesen a tudat minő-
sítheti jelentékennyé vagy érdektele-
nekké. Mégsem esetleges szokás öt-tíz
évente komolyabb számvetést készíte-
ni. Nagy László első alkalommal már
igen korán rákényszerült erre - még a
felnőtt, a költő-lét előtti életszakaszá-
ban. Éppen betöltötte a tizedik évét,
amikor a végzetes betegség megtámad-
ta, s az örökmozgó, jól futó, bandave-
zér gyereket élet-halál mezsgyéjére ve-
tette. Minderre nemcsak a mozgás kor-
látozottsága, a futás, a jókora gyalog-
lás, a táncolás lehetetlensége emlékez-
tette minden napon és minden órában,
a tudat is mássá formálódott, s a szív is,
amely az orvosok csodálkozására ki-
bírta a rettenetes betegséget. A tízéves
fiú a gondtalan gyerekkorból átlépett a
veszélyeztetett és korlátozott életbe, s
tette mindezt az olykori csüggedések
ellenére is emelkedett lélekkel, a visz-
szaemlékezések tanúsága szerint az
életet szerető, vigadni is tudó tizen-
évesként.

Újabb évtized múltán éppen az
érettségin van túl a fiatalember, s mö-
götte a második világháború is, amely
sokkal mélyebb nyomokat hagyott
benne, mintsem ezt említeni szokás.
Ebben az időben már rendszeresen és
sokat ír, s van is egy születésnapi verse,

igazi számvetés, a Húsz évet betöltve.
Igaz, ennek szövege csak 1957 óta
ismert, teh?t átírt változatban, most
azonban nem a később tárgyalandó
esztétikai érlelődés a fontos számunk-
ra, hanem a számvetés léthelyzete
1945-ben. A kiindulópont életrajzi, s
látszólag az a jövőre vonatkozó kérdés
is, hiszen a pályaválasztásról lenne szó,
de a kérdező számára a pálya és a
hivatás, az élet és a lét nem különíthető
el, s ezért oly erős a bizonytalanság:
„Most fekszem a fűben, /diákságnak
vége, / ettem, ittam, élek / nem tudom
mivégre." Az életszakasz szükségsze-
rű lezárulása kiégettséget is hoz magá-
val „az én idegeim / kifárasztott hú-
rok" ugyanakkor mindez csak látszó-
lag patthelyzet, sokkal fontosabb a me-
ditáció és az erőgyűjtés: „Hagyjál
Uramisten / pihenni füvekben, /legyek

fekvő gyertya, / még ne gyújts meg
engem.". A gyertya-képzettel szemlél-
tetett két állapot egyaránt az eleve el-
rendeltségből következik: a készülő-
dést-várakozást szükségképpen követ-
nie kell annak a beteljesülésnek,
amelynek a végén ott van a megszűnés.

Az 1945-ben még ösztönös-spontán
költő egy évtized múltán már tudósa
szakmájának. Legismertebb, címével
is a helyzetre utaló születésnapi verse
ekkor, 1955-ben keletkezik, a Szüle-
tésnapra. Ebben az időben éppen leg-
dinamikusabb szakaszát éli a költői
átalakulás szempontjából Nagy László,
s az ország is a forrongás állapotában
van. Szemléletileg és poétikailag is
ekkor a leginspriálóbb József Attila
hatása, s ez nemcsak motívumokban
mutatkozik meg, hanem ez esetben az
önmegszólító jellegben is, ami egy-
részt a nagy elődnél a kiélezett szám-
vetést erősíti a kései pályaszakaszban,
másrészt ritka s ezzel is figyelemfelhí-
vó jellegű Nagy László pályáján. A
harmincéves férfi múltat és jelent, ifjú-
kort és felnőttséget szembesít a József
Attiláéhoz hasonló koravén és keserű
rezignációval, s a hiedelemnek bizo-



nyúló hajdani hiteket szembesíti a ké-
sőn megszerzett tudással. A hiedelem,
a tévedés bűnnek bizonyul, s a bűnös-
ségnek ára van: a jelen kifosztottsága,
a bevégzettség, a nem létező, nem mu-
tatkozó jövő. A bajok és bűnök eredete
a születésig vezethető vissza, hiszen
„Játék és édes tej nem volt elég, /
mohónak születtél, követelőnek". Az
ifjú pedig elfogadta azt, amit mások, a
többiek mondottak, s ami tévedésnek,
az emberi lényeg utópikus-torz felfo-
gásának mutatkozott: „Hirdetted te is,
hogy félni tilos, /ember vagx végre, de
élsz dideregve". S mindebben az a
legszörnyűbb, hogy akkor hirdette a
téves tételt, amikor éppen a félelem
légköre uralta a társadalmat, nagyon is
indokoltan a terror miatt. A hiedelem
itt nem jótékony, hanem káros, az igaz-
ságot elfedő volt, s még a kijózanodás
sem adhat feloldást, s nemcsak a bű-
nösség miatt, hanem azért sem, mert a
kiváltó okok a személyiségen kívül
változatlanul virulensek: „mint hentes-
kötények, csurompiros /fellegek sza-
kadtak képzeletedre ".. A fellegek vagy
akkor vereslenek, ha lement a nap, s
éjszaka és vihar készülődik, vagy ak-
kor, ha hatalmas tűz van, ha felgyűlt a
világ. Szinte végítéletszerű a képzelet
látomása, legalábbis az éppen élők
nemzedékeit és a vallomást tévőt ille-
tően: „Nem látsz a tündöklő végtelen-
be, /nem vettél fegyvert, hogy maga-
dért vívhass, /kezedben a rózsa lefejez-
ve, /tövises szára az, amit szorítasz".
Ez a záró sorpár fejezi ki talán legin-
kább emblémaszerűen mindazt, amit
Nagy László és nemzedéktársainak ja-
va az ötvenes években átélt. Az első
gyűjtemény, a Deres Majális zárócik-
lusának címe is az lesz, hogy Kezedben
a rózsa lefejezve, s a közvetlenül 1956
előtti verseket a későbbi gyűjtemények
is ezen a címen közlik.

A fegyver, a kéz, a rózsa, a lefeje-
zés, a tövises szár képzetei sokrétű
jelentéshálót bontanak ki. Már pusztán
a fegyvert vagy virágot tartó kéz ellen-
téte is erőteljes még akkor is, ha ez a
fegyver az önvédelemé lenne. A költő
számára minden fegyver az erőszak
jelképe, s máskor szépnek tartja, hogy
„nem az ökölnek, vitéze lettem a szív-
nek" (Rege a tűzről és jácintról). A
rózsa a virágok virága, a paradicsomi
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lét, az égi szerelem, Szűz Mária jelké-
pe, a népköltészetben a szerelem és a
szépség virága. A keresztény felfogás
szerint a tövisek a bűnbeesés után je-
lentek meg a rózsán. Ezek a tövisek
maradnak meg a szárral, s a virág majd
a tövis Krisztus jeruzsálemi bevonulá-
sára, majd golgotajárására is ráutal. A
bűnbeesés után csak a szenvedés lehet
az ember osztályrésze. Idegen, hamis
istenek imádása után megváltás sem
mutatkozik másként, mint a Megváltó
sorsával azonosulva, s azokkal a félel-
meivel is, amelyek még Isten fiát is
átjárták a Getsemáné kertjében, ahol
„félt" és „didergett" ő is.

A Húsz évet betöltve egy szinte
vegetatív boldogságú életet szembesí-
tett a küzdelemre készülődés állapotá-
val. A Születésnapra a gyermek- és az
ifjúkor mindent akarásának korszakát
állítja szembe a jelen kimerevített és
reményvesztett pillanatával. Ez, a szin-
te teljes jövőtlenség azonban meglehe-
tősen kivételes ezidőben a költői szem-
léletben. Árnyaltabb lesz a kép, ha
melléje illesztünk egy „szüle-
tésnapközeli" verset ugyanebből az
esztendőből, amelyben szintén döntő
szerepe van a virág-motívumnak. A
Virágok térdelnek nem látja bevégzett-
nek a jelent, mert az embert alkotó
lénynek tudja:

Szerelemre, dalra erősnek
szült meg az Édes, jól van így:
pusztulok, de szép hogy vagyok.
Szívem nem tunyul, tündér-szépet
s rettenetest még mondhatok.
„Veszélyes új mezőn én küzdők" -

vallja meg a vers hőse, s ismét a végte-
lenbe lát: „ vérharmatos fejjel is izzó /
égitestek közt álmodom". A természet
rendjének, az évszakok körforgásának
köteles meghódolni a virág, a dér, a
fagy térdre omlasztja, de nem az em-
bert: „Egyenes én maradok itt, / én
maradok a bajaimmal / ember, aki így
is virít". A felnőtt-léthez, az igazi em-
ber-volthoz hozzátartozik tehát a fé-
lelem, a baj. a gond is, s nem is csupán
a társadalmi, hanem az ember termé-
szeti lény voltából következő is: a bio-
lógiai gyökerű halál-képzet sokkal
közvetlenebbül mutatkozik meg e
versben, mint a társadalmi erőszak ál-
tal várható. A riadalmas tapasztalatok
dacára megszilárdul a küzdő-helytálló
magatartás, s a versek lírai hőse a szó
igazi értelmében is hőssé válik, akinek
hatalmas és sötét emberellenes erőkkel

szemben kell megmutatnia képessége-
it.

A pálya későbbi szakaszaiban köz-
vetlenül jeles születésnaphoz köthető
vers nem született. Könnyen kiemelhe-
tők azonban olyan művek, amelyek
tekinthetők ilyen alkalomhoz is illő
összegző számvetésnek. Különleges
helyzetű e szempontból a Ha dong a
föld azért is, mert csak gyűjteményes
kötetben jelent meg az először az Új
írásban olvasható költemény (1965.
9.). A Himnusz minden időben c. kötet-
ben már nem kaphatott helyet, csak
utólag vált a teljesebb címén Szerel-
mem, csonttörőélet ciklus záródarabjá-
vá, először az Arccal a tengernek c.
gyűjteményben, egyúttal - a hosszú
versek előtt - az utolsó rövidebb lírai
műként, tehát nyomatékos helyen.

Az első olvasásra egyértelmű, hogy
a Ha dong a föld is a számvetés verse,
létösszegző mű, de talán termé-
szetesebb helyét éreznénk az anya-ver-
sek sorában. Éppen ez a mű kínál
azonban jó alkalmat arra, hogy belás-
suk: az életszámvetés igen gyakran
hívja elő Nagy Lászlónál az édesanya
motívumát, s a „születésnapi" versek-
ben ez a közvetlen eredetre utalás
amúgy is természetesnek tekinthető.
Gyakorta társul hozzá a csecsemő, a
kisgyermek motívuma is. A Húsz évet
betöltve még csak utal az eredetre: az
„ordasán leültem/anyám asztalához"
megfogalmazásmódjában kissé az elbi-
tangolás, a bárányból farkassá változás
s a visszavarázslódás vágya is benne
rejlik. A Születésnapra már egyértel-
műen a kezdetre való visszautalással
indul: „Játék és édes tej nem volt
elég". Az anya és a szülői ház képzete
itt az elképzelt teljességvágyhoz képest
hiányos voltával mutatkozik meg, a
félelem belemagyarázás nélkül a szü-
lőkre, mentalitásukra is vonatkoztatha-
tó, s a fiú kudarcai a szülők több
nemzedék tapasztalatából öröklődő ag-
godalmait is igazolják. A Virágok tér-
delnek ismét egyértelműen utal a kez-
detre, sőt a születésre magára, s a
paradicsomi állapotba való visszatérés
lehetetlenségét is közli: „már emlőd
forró hegységére / fázva se vágyhat-
nék, anyám. ". Ennek a következetesen
végighúzódó anya-, édes szülőanyám-
motívumnak talán legteljesebb, láto-
másos remekműve a Ha dong a föld.

Már tudtam én, ha dong a föld:
szívemhez anyám közelít,



oda emel, holfelkereng
tej és akácméz illata,
a gyolcs sikongó kapuit
sarkig kitárja, mosolyog,
s rámszabadítván kútjait
a Mindenségben altat el.
A hatstrófás versnek ez az indító

szakasza abba a múltba vezet vissza,
amelyre emlékezni valójában nem is
lehet. A „Már tudtam én" nyomatékos
kijelentése a csecsemőkorra vonatko-
zik, paradox módon mégis hiteles, csak
nem az érettebb gyerekkor emlékező-
visszaemlékező tudatára kell gondol-
nunk, hanem arra a tudásra, amely
minden újszülötté, s amely eltéphetet-
lenül köti őket szülőanyjukhoz. A baba
valóban „tudja", hogy most az anyja
közelít hozzá, hogy a szoptatás követ-
kezik, s utána a boldog alvás. Az anya
és a gyerek ritmusa egy, a különbség
csak a hangerősségben van. A föld
döngése és az anya közeledése a földa-
nya és az anyaföld képzeteit is előhív-
ja, a Mindenségben ez is bennefoglal-
tatik, s itt a kezdetben az is, hogy a
kicsi számára az édesanya maga a Min-
denség, a kezdet és az élethez kötő
legerősebb szál is.

E költemény gondolati és szerkezeti
alapja az anya-fiú kapcsolat, s az első
négy szakasz egy nevelődési történet
is: az újszülött felnőtté válik, feladatok
teljesítésére képessé. A fölnevelés fel-
adatköre és nagyszerű teljesítése teszi
az anyát Csodálatos Anyává, az istena-
nya, Szűz Mária alakmásává s így hal-
hatatlanná-sebezhetetlenné. Ez az
anya-alak nemcsak a csecsemőszemlé-
let fókusza, de a kisgyereké is: a máso-
dik versszak végig emberi és emberfe-
letti határán egyensúlyoz, az utóbbi
felé mozdítva el a látomást, amely így
válhat a következő szakaszban a fegy-
verrel is megölhetetlen, szivárványkör-
ben szinte oltárképben ragyogó édes-
anya mítoszává. S e keresztényi-temp-
lomias mítoszra következik az ősmon-
dai-népmesei, a negyedik szakaszban,
a Fehér ló és fia meséjét elevenítve fel.
Ez a szakasz azért is különösen fontos,
mert a 2-3. versszakok után az anyát a
nevelésben ismét igen aktívnak mutat-
ja, s érzékelteti azt is, hogy itt teljes
körű, a felnőttkorig tartó feladatról van
szó. Fehérlófiát is addig szoptatta az
anyja, amíg a legerősebb, minden fel-
adat elvégzésére alkalmas emberré
nem vált. Az erőnek elsősorban szel-
lemi-erkölcsi jellegűnek kell lennie

manapság, ezért hoz az anya „törvényt
és könyvet".

A fiú felnőtt, helyt kell állnia. Az
első nagy szerkezeti egység után
egyetlen szakasz, az ötödik bontja ezt
ki, s ez az egyetlen, amelyben közvet-
lenül nem is jelenik meg az anya:

Európa, íme, itt vagyok,
te félelmemnek fókusza,
gyönyör és tőr itt számosabb
mint a barbárok síkjain,
mezítlen itt sikoltozok
sípcsontjaid közt, gótika,
Le Corbusier, inaim
beton-küllőkre csavarod.
A „kész" embernek a világ kínjaival

kell szembesülnie. Ismét a lét jellegét
meghatározó kulcsszó a félelem. S
mintha nemcsak egy fiú válna felnőtté,
hanem egy nép is átélné a maga törté-
nelmének nagy és máig fel nem oldott
változásait. Európának és a barbárok
síkjainak szembeállítása egészen a
népvándorlás koráig vezet vissza, a
gótika és a modern betonépítészet pe-
dig ezer év meghatározójaként mutatja
meg a gyönyör helyett inkább kínok
sokaságát. Ami a keresztény és a nép-
mondai képzetkörök egymásutánjában
harmonikusan illeszkedett egymáshoz,
egyaránt az anyát magasztalva, az itt a
felnőtt lét disszonancialényegét emeli
ki, nyomatékosan ráutalva arra, hogy
Európába még mindig „jelentkeznünk"
kell, de arra is az itt vagyok kijelentésé-
vel, hogy másként és mást nem lehet
tenni.

A kínok is mítoszaivá nőttek, a zá-
rószakasz mégis megadja ezek feloldá-
sát, egyetemes síkon hozva vissza a
versindító képet és szemléletmódot a
zene, a föld döngése, a tenger moraja,
az anya és a mindenségképzet révén. A
„nagy zene" a halál széténeklése-el-
űzése is, de inkább virtuálisan: az
„örök halál" áttörése az anyák örök s
önfeláldozó nevelésének és a fiúk örök
s hősies helytállásának köszönhető, s
az egyén így válhat létén túl is a Min-
denség részesévé:

De zene zendül, nagy zene,
túl alkonyom vérpadjain,
az örök halál falait
anyám sörénye átveri,
s tudom: ha újra dong a föld,
szívemhez anyám közelít,
s akár ha tengert hallanék:
a Mindenség nekem beszél.
Végül az ötvenedik születésnap tá-

jékáról csakis a Jönnek a harangok

értem lehet e sor záróköve. 1975 febru-
ár-márciusában keletkezett, s Ágh Ist-
ván ugyancsak Iszkázra visszatérő írá-
sával együtt jelent meg. Jelentőségét az
is növeli, hogy az utolsó kötet címadó
írása s az Életem önvallomása előtti
utolsó lírai műve, s mivel e kötet már
csak posztumusz jelent meg, sejtelmes-
sége a halál előérzetének mutatkozott.

A korábbi mű, a Ha dong a föld az
érett költő egyik legharmonikusabb al-
kotása, s azért lehet az, mert az anya-
fiú kapcsolatot minden rosszon felül
állóként, eszményiként képes megra-
gadni s átáramoltatni a létezés egyete-
mes törvényeibe. Ezek a sajátosságai
sokban más módon, de megvannak a
Jönnek a harangok értem világának is.
Nagy László legterjedelmesebb próza-
költeménye ez, ám nincs benne terjen-
gősség, legfeljebb némi egyenetlenség.
A mű hét, változó terjedelmű részre
tagolódik, a legrövidebb a nyitó- és a
zárórész, ezek a legszemélyesebbek és
a leglíraibbak. A harang sokféle dolog
szimbóluma lehet, s a falusi, régi váro-
si, kisvárosi lakosság életében a legál-
landóbban jelenlévő jelkép éppen a
harang és szava volt. A harang általá-
ban toronyban, a helység legmagasabb,
de mindenképp kiemelkedő pontján
foglalt helyet, s hangja is egyéni volt, a
jó fülűek messziről is meg tudták mon-
dani, melyik az ő falujuké. A harang
adta meg a napoknak, az éveknek és az
élet fordulópontjainak is a ritmusát, s
így korántsem csak szakrális, hanem
annál is messzebbre nyúló mítoszi je-
lentésköre is volt.

Amikor Nagy László a szülőföldjé-
ről készült írni, magától értetődően
hallhatta meg az iszkázi harangok sza-
vát, amelyek eljöttek érte. Ám ez a
harangszó már az első részben sem
csak hazahívó jellegű, nemcsak a szü-
lőfaluba hív, az eredethez, hanem az
azzal összefutó véghez is, s már itt
nyomatékos a halálképzet: „Sírnak a
harangok a hóesésben, ahol a fagyott
fiúkat egymásra rakták, akár az ölfát.
Harangok, harangok — számontarta-
nak engem is. Jönnek a harangok ér-
tem. " Ám ez még nem a bevégzettség
szava, amiként a vers utolsó mondata
sem: ..Majd jöjjetek el értem, haran-
gok....

A harangok hívó szavára elsősorban



nem meghalni tér haza - ez alkalom-
mal gondolatban - a költő, hanem az
eredet és a kiválás ismételten is fontos-
nak tartott felkutatására. Az eredet mí-
tosza a mű első nagy csúcspontja: a
költő visszavarázsolja önmagát az em-
beri léte előtti időbe és létbe, hogy
elkezdhesse azt a teremtésmítoszt,
amelyben „eiiistsisakú ostoros Attila-
ként" indul el. A születést követi a
felnövekedés, s ismét és mindegyre az
élet és a halál, a szabad és a megkínzott
lét szembesítése, a történelmi tragédiák
láncolata. Zápolya és Haynau említése
mutat rá arra a létparadoxonra, amit
legérzékletesebben itt is a virág-kép-
zettel sikerült kifejezni: „De láttatok-e
kovácsolt láncot végighúzni a violá-
kon? Én láttam, nincs feledés! Én ha-
ragommal keretezem-szörnyű kertésze-
id képét, Magyarország!"

A prózavers nyitó- és zárórésze
mintegy keretbe foglalja a többit, azál-
tal is, hogy ezekben meghatározó a
harang motívuma. Ezek a harangok a
tér és az idő végtelenségét ugyanúgy
jelképezik, mint tagoltságát: a földgo-
lyó és az egyetlen szülőfalu, a határta-
lan idő, a számunkra méretezett s az
annál is kisebb egységek egyaránt
megmutatkoznak. A lírai-elégikus nyi-
tányra az eredetet bemutató állomások
következnek. Összetett hangnemű
mindegyik, de a leginkább meghatáro-
zó a második részben a pátosz, amit az
eredetmonda indokol, a harmadik rész-
ben a tragikum a lét átélt és átgondolt
konfliktusaiból eredően, a negyedik
részben pedig egy lagzi és egy búcsú
forgatagát bemutatva a groteszk. A do-
mináns hangnemeknek ez a sora kife-
jez egy fejlődéstörténetet is: az eredet
világával való eggyéforrottságtól az el-
távolodásig-elidegenedésig. Ugyanak-
kor nagy vonalakban Nagy László köl-
tészetének alakulástörténetét is leképe-
zi, hiszen ha nem is ilyen egyértelmű-
séggel, de az elégikus, a pátoszos, a
tragikus, a groteszk jelleg ilyen sor-
rendben vált jellegzetes költői hang-
nemmé és szemléletmóddá is.

Az eredetre a kiválás „története"
következik. Az átmenet szinte észre-
vétlen az ötödik részben: a szülőknek a
munka igájában eltelő örömtelen és
rettegésteli sorsa, a szörnyű, pokoli
látomások összevegyítik az eddigi

hangnemeket, mintegy igazolva, hogy
„ itt a pokol a földön, de a menny az
sehol". Ez a világ nem vállalható, nem
igazán méltó az emberhez, ezért kell
elhagyni. A hatodik rész már egyértel-
műen a kiválás „eredetmondája": egy
kényes ízlésű növendék-ifjú útnak in-
dulását segítik az emberi szellem miti-
kussá növő hatalmai: ,,Mozart itt nem
muzsikál, de értem jön, minta Többiek,
mert összesusogtak, hogy elvigyenek a
barbárok füveiről". Szinte a világszel-
lem kifejezője lesz Mozart már kis-
gyermekkori szerzeményével is, zené-
je pedig azonosul a mindenség zenéjé-
vel. A „Többiek" közül Berzsenyi Dá-
niel kap nevesített s mítoszi szerepet,
az a költő, aki nem csupán földije a
megidézőnek, de egyik kedvelt elődje,
szemléletben, nyelvi erőben rokona.
Berzsenyi az a Géniusz itt, aki a jelké-
pes gesztussal kiválasztottá-táltossá-
költővé avatja utódát: „Mennydörgés-
ből alkotom glóriámat, míg megsike-
tednek füleim, s meghasadnak az erdő
zöld fülei, megrepednek a madártojá-
sok, míg megreped előttem a Sághegy,
s kilép Dániel, a költő, kinyitja köny-
vét, fehér az, akár a tél, s havából
nekem adja a szárnyat: Lollija barna
szemöldökét."

Ezt a szürrealisztikusan képzetes
költőavatást a higgadtan elégikus záró-
rész követi, a búcsúzás, amelyben dön-
tővé válik az édesanyától való elszaka-
dás. Az anya szinte rituálisan utoljára
mossa a fiú haját, utoljára vasalja ki az
ingét: „Megyek már az iskolák boltíve-
in is túlra, országúinál is hosszabb
kova-szagu útra... ma-rína ga-mína-
fa... Elejtem a verset. Majd jöjjetek el
értem, harangok.". A „majd" nem sür-
geti a harangok eljövetelét, a „kova-
szagu út" még tart, s erő is van hozzá.
Szükség is mutatkozik rá, hiszen az
útnak ez a minősítése sok mindenre
utalhat, de könnyed sétára soha. A
kova rendkívül kemény kőzet, ezért is
alkalmas tűzcsiholásra. Ez utóbbi
egyértelműen pozitív képzet lehetne,
de az út „keménysége", tűzszerszámok
általi fehnelegedettsége forró talajon
járást, pokol-jelleget is felidézhet a
szag kiemelésének köszönhetően. Ez
az út azonban világ-vándorlás is, „Fe-
hérlófia" vág neki a rettentő próbák-
nak, s ezek nemcsak az alvilágba, de
akár a tüzes naphoz is elvezethetnek,
miként a Csodafiú-szarvas strófáiban.
Az út végén azonban a legnagyobb

hősre is a halál vár. S ez nem nyomta-
lan megsemmisülés. A prózavers má-
sodik része, igaz, a visszasejtesedés
kapcsán, így fejezi ki ezt: „Nem félek a
rohamos kicsiny édestől, nem félek a
semmisüléstől. Mert fény vagyok im-
már, ózon, a villám szaga a kövön. Egy
csillag távoli tekintete, a Hold baboná-
ja, dagálya.". Innen kezdődik a sej-
tecskévé változás. Az anyag és a szel-
lem hatalmas körforgásában bármi
megeshet, de a költő természetesen
legfeljebb jelképesen gondol a lélek-
vándorlásra. A „villám szaga a kövön "
és a „kova-szagu út" párhuzamossága,
s az előbbivel a teljes azonosulás erősí-
ti, hogy az út az övé, a kiválasztott
emberé, de a maradóké is, hiszen akár
a pokol, akár a nap tüze hevíti, minden-
kire az a sors vár, ami a szülőkre, akik
„Elégnek a Napban, esnek hamurajz-
nak a Holdba".

Az életút határpontjainak ezek a
számvetései egybecsengenek az élet-
mű egészével. Magától értetődő, hogy
e versekben felfokozott a számvetés
következetessége, hogy a legalapve-
tőbb létkérdésekről van szó. A vála-
szok hullámmozgást mutatnak a pá-
lyán, de az ötvenes évektől kezdve
mindig az emberi helytállás ügye kerül
a középpontba. A létet fenyegető bio-
lógiai és társadalmi veszélyek végső
soron leküzdhetetlenek, mégis rendre
neki kell gyűrkőzni a viadalnak. E
számvetések mindig az eredetig nyúl-
nak vissza, s a jövőt firtató célképzetig
előre. S épp e pólusok adják meg a
csodát: a feloldást, a pusztulás korláto-
zottságát, az élet örök igazságát. Az
eredet és az egész lét igazi hőse az
édesanya, aki megszüli, felneveli a fi-
út, tartást ad, hogy nekivághasson útjá-
nak. Ezt az utat mindvégig a cél képzet
irányítja: a kiválás, a hőssé válás esz-
méje. Anyát és fiát mítoszi képzetek
lengik be, de nincs ebben semmi anak-
ronizmus, a költő nem elmenekül a
huszadik század világából, hanem ép-
pen annak feloldhatatlan ellentmondá-
sait teszi elviselhetőbbé a hétköznapi
és a mítoszi, az egyedi és az örök
emberi szintézisével. Bizonyítva
egyúttal azt is, hogy az emberi lényeg,
amióta ember van, nem változott.


