
VASY GÉZA

Nagy László történelemszemlélete II.

Veres Péter, mint a magyar szocializmus élő szimbóluma jelenik meg Németh 
László szemében, s ugyanez mondható el Nagy László költeményéről is. De ő 
tovább tágít: minden szocializmus, azaz a történelem minden, igazságos
társadalomért folytatott kísérlete beleértődik az ábrázolt történelmi pillanatba 
és figurába. (Zárójelben meg kell jegyeznem: egyelőre alig van remény arra, 
hogy ez a szimbólum a fiatalabb nemzedékek előtt élőként megjelenjen. A 
gimnáziumi tankönyv ad ugyan -  nem kötelezően megismerendő -  portrét 
Veres Péterről, de ebből pontosan az marad ki, ami a lényeg, amit az imént 
idézett írók felmutattak.)

Aki figyelmesen olvassa Nagy László költeményét, az az első sorok valóban 
„pontos képe” után felfigyelhet arra, hogy a Péter névnek az 5. sorban való 
ismételt megjelenésétől kezdve e név jelentésköre a címben jelzetthez képest 
hirtelen hatalmasat tágul azzal, hogy hangsúlyosan megjelenik a biblikus kép
zetkor. Péter itt már nemcsak egy parasztember, nemcsak Veres Péter, nem
csak egy népvezér, hanem a népvezér, az a tanítvány, aki Jézus számára a 
legkedvesebb, s akire ezért rábízhatja az eszmét, az ügyet és annak híveit.

S tudjuk, tudhatjuk azt is, hogy Péter neve, a görög Petrus, sziklát, kőszik
lát jelent. A  bibliai Pétert eredetileg Simonnak hívták, s Jézus nevezte el őt 
Kéfásnak, azaz Sziklának. (Ennek görög „fordítása”  vált ismertté.) Ha van 
név, amelynek a jelentése is fontos, akkor ez épp olyan, s könnyen belátható, 
hogy Nagy László költeményében a Péter név jelentésének központi szerepe 
van. Ugyanis a vers jelentésrétegeit egybevonó kép- és képzetsor éppen a kőé. 
Péter nevéhez hasonlóan (sőt azzal azonosan, hiszen e név maga is „kő” ) 
a kőképzet egyrészt tárgyias-közvetlen, másrészt elvont-jelképes értelmű.

Maga a kő kifejezés is háromszor fordul elő a költeményben (kő, kőtornyok, 
köveknek), s ez a három előfordulás sorrendben jelképes, tárgyias, majd 
mindkét réteget magába foglaló, ám a vers címétől kezdve a kőképzet en
nél is gazdagabb megjelenését mutatja. Mindjárt a címben az Országház egy 
hatalmas kőépítményt nevez meg, majd ennek egy külön részletét, a kaput. 
Utána a lépcsősor is a kőképzetet idézi. (A kéziratban kőlépcsők legtetején 
kifejezés szerepel első változatként.) Később a kőtornyok kiemelése is az épü
letre utal.

A  legizgalmasabb értelmezésbeli kérdést a kő szó első előfordulása veti fel. 
A kifejezés mindenféle jelző és értelmezést megszorító más szó nélkül áll: 
Péter ama tiszta ingben megborzong a kőig. (A kézirat első változatában 
megborzong a földig szerepel. Vagyis a vers egyik archimédeszi pontja az 
alakítás során született meg.) Eddig jutva az olvasásban, természetesen nem 
gondolhatunk másra, mint hogy Péter a lépcsők legtetején állva, a kőépület, 
a kőkapu miatt borzong. A  folytatás azonban módosítja ezt a véleményünket: 
„ Látva az ünnepi bárányt, látva a kenyeret, a bort, s az áldozat sugallatától 
megütve. . . ”  A  vers egyik lírai hőse, Péter tehát (azért is, mivel háttal áll az 
épületnek, s legfeljebb „érezheti”  annak jelenlétét) látni azt a követ látja,
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amelyen az ünnepi bárány, a kenyér s a bor van. Ilyen kő, ilyen áldozati kő 
(asztal) természetesen aligha volt előtte 1946-ban, de ilyen kő számtalanszor 
volt a bibliai Péter előtt. A bárány, a kenyér és a bor természetesen húsvét 
ünnepére utal. Érdemes felidézni, hogy a húsvét zsidó ünnepként az egyiptomi 
kivonulásra emlékeztet, azaz arra, hogy a rabszolgaságból az ígéret földjére 
indult a zsidó nép. Jézus utolsó vacsorája is húsvéti vacsora volt, s erre em
lékezve tartják a keresztények húsvétkor az ő halálának és feltámadásának 
ünnepét. Vagyis mindkét esetben egy egész nép sorsát meghatározó, negatív
ból pozitív helyzetbe radikálisan átfordító eseménysorozatról, s annak jelké
péről van szó. Hozzátehetjük ehhez, hogy a húsvét a zsidóknál az aratás kez
dete volt, az Európában kialakuló kereszténységnél pedig a tavasznak, a 
természet megújulásának az ünnepe is. Vagyis mindkét esetben hozzátapad a 
termés, a termékenység képzete is, ami természetesen elválaszthatatlan a jó
léttől, ami az ígéret földjének alapkövetelménye.

Pontosan ilyen reményteli a magyarság helyzete az ábrázolt vershelyzetben, 
1946-ban. „Egy ezredévi szenvedés” és a felszabadulást megelőzően a halál, 
a nemzethalál közvetlenül fenyegető veszedelme után „kér éltet” a magyar 
nép. Az életnek két feltétele van. Az egyik a háborún való túllépés, s ez ügy
ben a leglényegesebb már megtörtént, hiszen béke van: ezért lehet ünnepelni. 
A másik feltétel a nép számára a hatalom megszerzése. S bár ez ügyben is 
történt már egy s más, hiszen a százezer fő, meg vezére, Péter ott van az 
Országház előtt, még nincs benn ebben az épületben. Eldöntetlen még, hogy 
övé lesz-e a hatalom.

Egyértelmű, hogy ez az alapkérdés, hogy a versben ábrázolt jelenet, a „pon
tos kép”  egy olyan népgyűlést idéz fel, amelyen a hatalom megszerzésének 
a kérdése a fő. Ha kétségeink volnának, eloszlatja azt Péter szónoklata, annak 
egyetlen, megidézett félmondata, s az a gesztus, amellyel ezt mondja:

kifakad a lebitangolt Haza nevében
s mutat ujjal a kőtornyok tumultusára:
AM ÍG E Z  A HÁZ NEM  A M IÉN K  -

A kérdés tehát, a magyar nép alapkérdése az, hogy be lehet-e jutni ebbe 
a HÁ Z-ba.

A  vers nemcsak a szónoklat legfontosabb mondatának idézésével fogalmazza 
meg ezt a kérdést, hanem vizuális eszközökkel is. Valóban képszerű az elren
dezés: mintha egy festménykompozíció leírását olvasnánk. E  kompozícióban 
három nagyobb tömb figyelhető meg. Az egyik maga az Országház, a másik 
a százezer fő, s a harmadik a köztük elhelyezkedő emberpár, amelynek az a 
feladata, hogy Mózese legyen a magyarságnak, hogy bevezesse ezt a töme
get a HÁZ-ba (természetesen nem fizikai, hanem jelképes értelemben). A 
kompozíciónak ez a három tömbje nem vízszintes, hanem lendületesen emel
kedő vonal mentén helyezkedik el: a százezer fő lent van, az emberpár a 
lépcsők legtetején, a kép középpontjában, s az épület, a HÁZ fent, szinte 
elérhetetlen magasságban, de mégis ígéretet kínálva. Most már beláthatjuk azt 
is, hogy a bárány, illetve a kő e versben elsősorban azért áldozati, mert a 
magyarságnak kellett áldozatot hoznia: egyrészt a közvetlen háborús múltban, 
másrészt az „ezredévi szenvedéssel” . Az áldozat sugallata: a lebitangolt Haza 
nevében való számonkérés. A  néptömegeknek ezer évig kellett várniuk arra, 
hogy egyáltalán a kapuig eljuthassanak, hogy reménykedhessenek: beléphetnek 
abba a (kő)épületbe, amely a hazát jelképezi.
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De nemcsak a vers magyarságközpontú jelentésrétegében van az épületnek, 
a kőképzetkörnek ilyen hazát és népet azonosítani kívánó értelme. Megta
lálhatjuk azt a biblikus jelentésrétegben is. Hiszen a kő nemcsak az áldozati
ünnepi asztal lehet, amelyen ott van a bárány (és nemcsak a magyar Ország
ház), hanem mindaz a kő(szikla), amelyen az új világ, az új hit, pontosabban 
az azt jelképező szent épület felépíthető. A  kőnek a Bibliában megvan ez a 
jelentése is. Egyetlen idézet Ézsaiás könyvéből: „Ezért így szól az Úr Isten: 
Imé Sionban egy követ tettem le, egy próbakövet, drága szegletkövet, erős 
alappal, a ki benne hisz, az nem fut!”  (28. 16.) A  hitnek ilyen temploma, a 
nemzet létét és öntudatát jelképező temploma nemcsak Sion hegyén épült 
fel, hanem a pesti Duna-parton is, ám mint Jézusnak kellett a kufárokat kiűz
nie a szent épületből, úgy kell ezt megtennie Péternek is a háború után.

A  magyarság köztes, átmeneti helyzetét mutatja fel a vers mind tartalmilag, 
mind a megjelenített képi kompozícióval. De ugyanezt teszik az alapkérdést 
értelmező motívumok és képzetkörök is, valamint azok a hangulatok, amelyek 
hozzájuk tapadnak. A  három kiemelendő motívumkör a háborúé, az ünnepé 
és a tavaszé.

A  versben ábrázolt helyzet ugyan háború utáni, de a háború még nem 
befejezett múlt, hanem következményeiben mindennapos jelenvalóság. Akna- 
szilánkos gebékkel áll ott a tömeg, s Péter az áldozat sugallatától megütve 
fakad ki a lebitangolt Haza nevében. S a háború miatti helyzetre, a rende
zetlenség társadalmi állapotára utal képileg a kőtornyok tumultusa kifejezés is. 
Hiszen az Országház épületére önmagában, építészetileg éppen a rendezettség 
(s a szimmetrikusság mint fő rendező elv) a jellemző. Tumultusnak ezt csak 
a társadalmi-politikai indulat láthatja.

Háború volt, de most már háború után vagyunk. Ezért lehet a bemutatott 
pillanat ünnepi. A  vers nyitó sorainak több hangsúlyos kifejezése utal az ün
nepre. A  dél harangszavú, a tömeg fényben áll, fohászkodva, s ezt a kifeje
zést mindjárt értelmezi is a Himnusz említése, ami teljesen egyértelművé teszi 
a helyzet ünnepi voltát. De az ünnepre utal már maga az a tény is, hogy 
százezer fő összegyűlt, hiszen dolgozó emberek csak ünnepnap tehetik meg ezt. 
Az ünnepre utal Péter tiszta inge is. S innen kezdve kap a vers ünnep
képzete egy másik jelentéskört is a húsvétképzet beépülésével.

A  vers ünnepe elsősorban tavaszünnep és nem győzelemünnep. A  győze
lemhez a tömegnek is a lépcsők legtetejére kellene feljutnia, sőt még tovább: 
be a kapun. Föl kell tennem azonban a kérdést: valóban tavasz van-e a 
költeményben? Hiszen közvetlenül semmi más nem utal rá, csak a néven nem 
nevezett húsvétünnep. Mégis bizonyos, hogy ebben a versben tavasz van: a 
történelem tavasza, amihez csak magyarázó-segítő képsor a húsvété és a ter
mészeti tavaszé. Ám hogy ez milyen erős, azt személyes versélményem is 
bizonyíthatja: a másfél évtizeddel ezelőtti első olvasásból a legmaradan
dóbban és legmélyebben éppen ez a húsvét- és tavaszképzet maradt meg ben
nem, s csak a verset elemezve döbbentem rá később, hogy közvetlenül semmi 
sem állítja itt azt, hogy tavasz van. Ez a történelmi tavasz az újjászületés, a 
honfoglalás tavasza, a fényes szellők ideje, az az időszak tehát, mely Nagy 
László számára leggyakrabban a májusmotívummal ragadható meg. S így lesz 
ez a vers a májusmotívum reprezentatív verse annak ellenére, hogy e „pon
tos képben”  a naptár szerint semmi esetre sincs május. Sőt, hozzátehetem azt 
is, hogy tudomásom szerint 1946 tavaszán nem is láthatta a költő Veres 
Péter a Parlament előtt, hiszen csak 1946 kora őszén jött fel Budapestre
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felvételi vizsgát tenni. Arra a népgyűlésre tehát, amelyre emlékszik, vagy 
1946 kora őszén került sor, vagy a következő év tavaszán. Az is feltételezhető, 
hogy több emlékkép mosódott együvé. A vers értelmezése szempontjából 
mindennek csak annyi a jelentősége, hogy megerősíti: nem a közvetlen élet
rajzi esemény, hanem a történelmi tavasz élménye a meghatározó, azé, amely
nek 1945 és 1948 között lehetett részese a nemzet, a költő maga pedig, 
életrajzi okok miatt, 1946-tól kezdődően. Valószínűleg a személyes jelentő
ség miatt rögződött benne, s így a verseimben is az 1946-os dátum. Ő 
akkor „szabadult fel”  igazából.

Formálisan Az Országház kapujában, 1946 alkalmi-leíró költeményként is 
megragadható volna. Hiszen egy eseményt idéz fel, s ehhez az alkalmat az 
esemény főszereplőjének, Veres Péternek a halála adja. Számos jelét láthattuk 
már, hogy az alkalom és az esemény nem önmagában fontos. S ideje is 
továbblépnünk, hiszen a vers egészét még korántsem vettük birtokba. Az ese
mény felidézésének ugyanis elsősorban nem önmagában, nem történelmi em
lékként van jelentősége. A  versnek nemcsak a kezdő időpontja, 1946 a fon
tos, hanem a végpontja is, ami ugyan jelöletlen, de tudjuk: a megírás idő
pontja 1970-1971. Természetesen itt sem a konkrét évszám a döntő, hanem az 
a tény, hogy a vers kezdő és végpontja között történelmileg is mérhető idő, 
mintegy negyedszázad telt el. Annyi idő tehát, amennyinek elmúltán már 
hitelesen fel lehet tenni a kérdést (a türelmetlenség esetleges vádját eleve 
elhárítva), hogy mi történt, mi valósult meg az 1946-ban elképzeltből. Nagy 
Lászlónak erről határozott véleménye van.

A  vers időbeli végpontja, a megírás történelmi időszaka ugyanis nemcsak 
művön kívüli -  bár nélkülözhetetlen -  információ. Ez az idősík hangsúlyo
san benne van a mű záró részében. Az idősíkok váltását, az emlékezés idejé
ből a jelenbe való átugrást a 10. sor gondolatjelében kell fellelnünk. Tartal- 
milag-verstechnikailag ezt a váltásit a visszhangzik bennem kifejezés kettős ér
telme adja meg. E  10. sor első felében hangzik el a szónoklattöredék:

AM ÍG  E Z  A  HÁZ N EM  A M IÉN K  -  nem a miénk
visszhangzik bennem, aki könyöklök ott egy lovacskán -  s a folytatás egy

szerre játszódik a felidézett emlék és az emlékezés jelenidejében. Hiszen azo
nosult az akkor még névtelen fiatalember 1946-ban is Péter kifakadásával, 
visszhangzott benne az akkor is, s azonosul vele az emlékezés időpontjában 
is, azaz akkor is visszhangzik benne a kifakadás. A  10. sor akusztikailag is 
alkalmazza a visszhangtechnikát, s a nagy- és a kisbetűs írásmóddal még a 
hang és a visszhang erősségének különbségére is utal, a következő sor állít
mánya pedig egyszerre jelenti az 1946-os akusztikus visszhangzást és az 1971- 
es jelképeset, amelyet a távolság is „lehalkít” . Egyszerre van akkor és most, 
s ez az egyidejűség teremti meg a számvetés helyzetét. E  számvetés következ
ménye a jelenidőre vonatkozóan azonos a májusmotívumkör többi versévéi: 
a hajdani célkitűzéseket nem sikerült valóra váltani, az elérendő cél elérendő 
cél maradt. A  H ÁZ nem a miénk, az ígéret földjére nem jutottunk be.

Az eddig észlelt két idősík felismerését nehezíteni látszik az, hogy mind
kettő jelenidőben fogalmazódik meg. E  ténynek azonban nagyok a vers hatá
sát erősítő követelményei. Így válhat teljesebbé a felidézés közvetlen élmény
szerűsége, elevensége. Ez teszi lehetővé az emlékkel való teljes azonosulást. 
Így még egyértelműbbé válik, hogy a program ugyanaz, mint negyedszázad
dal korábban volt. S így válik magától értetődővé, hogy a felidézett kép 
múlhatatlan, mert öröknek bizonyuló igazságot ragyogtat fel. S az sem
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lényegtelen, hogy így lehet jelen egyszerre 1946-ban és 1971-ben is a vers 
másik lírai hőséként a költő. Ennek az „időjátéknak” nemcsak kelleme és 
bája van („visszhangzik bennem, aki könyöklök ott egy lovacskán”  -  hol is? 
mikor is? s miféle lovacskán, hiszen az előbb még gebékről volt szó), hanem 
továbblendítő ereje is.

A  költemény ugyanis továbbra is jelenidejű, bár ez a jelenidő hirtelen 
mintha minden idősíkot magába foglalóvá alakulna át. A  múltból és a jelen
ből egyszerre átlépünk a végtelen időbe, amely a múlt és a jövő irányában 
is a végtelenbe nyúlik. A  vers első tíz sora (a gondolatjelig) egyszerre idézte 
meg az életrajzilag személyes és a történelmi időt, de úgy, hogy ez a tör
ténelmi idő egy történelmi súlyú pillanat ideje volt, inkább egy helyzeté 
tehát. A  gondolatjel utáni másfél sor a történelmi helyzet idejét a történe
lem menetének idejévé tágítja, s a keletkező időtávlat lehetővé teszi mind a 
helyzetnek, mind a történelem menetének a megítélését. Az utolsó három 
sor (a 1 1 - 13 .)  ezt a történelmi időt a végtelenbe tágítja: már nem egyet
len nemzedék, nem is egyetlen nemzet történelméről van szó, hanem az em
beriségről, s ennek az idődimenziónak a függvényében lesz az emberi létezés 
lényege a versben felmutatott legfőbb érték.

Ez a végtelenbe tágított idődimenzió, amely tehát nemcsak a társadalmi, 
hanem egyszerre a természeti és a társadalmi szféra létezési terepe, a rosta 
képzetében nyer érzékletes megjelenítést. Az a rostta ez, amelyet Ady Endre 
meglátott:

Kezében óriás rostával 
Áll az Idő és rostál egyre,
Világokat szed és rostál ki 
Vidáman és nem keseregve 
S búsul csak az, akit kihullat.

Az Idő rostájában 1913-ban, rendkívül nehéz helyzetben, a forradalmi remé
nyek elmúltával, a tragédia előérzetével keletkezett. Itt nincs mentség se a 
vershős, se a magyarság számára.

Óh, aszottak és be nem teltek 
S óh, magam is faj-sorsom osztván,
Be igazság szerint hullunk ki 
A kegyetlen óriás rostán,
Kedvét nem töltvén az Időnek.

Nagy László éppen ellentétes következtetésre jut:
tudom: az idő a miénk, tudom: a köveknek is 
távlata por, mert áthullhat minden a rostán.
De soha az ő képük, soha a mi fiatal arcunk.

Könnyű örömre oka pedig neki sincs. De nem egy nemzeti, s ugyanakkor 
emberiségszintű tragédia felé sodródó társadalomban kell léteznie és gon
dolkoznia, hanem egy olyanban, amelyik megadja -  s 1970 táján bizonyosan 
megadta -  a reményt. Nem arra, hogy az emberiség, a magyarság sorsa bizo
nyosan jobb lesz, de legalább arra, hogy az idő végtelenében nem borulhat fel 
az erkölcsi világrend, s örök értékként megmarad az az erkölcsi tartás, ame
lyet a vers hősei képviseltek. Örök emberi mozgatóerő a személyiség és a 
társadalom újjászületésében való reménykedés. Örök, mert soha nem hullhat 
át azon a rostán, amely pedig a köveket is porrá őrölten pergeti alá. Nagy 
Lászlónál tehát nem válik Tegnappá a Holnap motívumköre (mint Adynál),
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az életrajzi és történelmi élményként rögzült május-képzetkör nemcsakhogy 
megmarad, de tágabb, egyetemlegesebb jelentésűvé dúsul az években.

A  végtelenné tágított időben az örök érték függetlenné válik az időténye
zőtől, azaz időtlen lesz. A  soha az idődimenzióból való kivonást jelenti. 
Minden változik, kivéve azt, ami a soha körébe tartozik. A  soha fontossá
gát nem csak a szó megismétlése emeli ki, hanem az utolsó sor mondatta
ni elkülönítése is. A  záró sorpár ellentétes kapcsolata a 13. sor végén inkább 
vesszőt kívánna, rövidebb szünetet tehát. A  sorvég és a mondat ponttal való 
lezárása azonban feltűnő, figyelemfelhívó szünetet kényszerít ki mind az 
olvasásban, mind a vers előadásában. Külön növeli ennek a mondatzáró 
pontnak a súlyát az is, hogy eddig a versben egyetlen egyszer sem alkalmazta 
a mondatlezárásnak ezt az eszközét a költő. Ez a formai eljárás is növeli 
tehát a zárósor jelentőségét, az ellentétező kiemelés rangját. Nagyobb figye
lem esik a de-re, amely így mintegy a mégis-morál történetfilozófiai igazolá
sának bizonyul a zárósor jelentéskörében. A  már többször említett kézirat 
is bizonyítja, hogy az elkülönítésnek funkciót szánt a költő: eredetileg csak 
vessző választotta el a két sort egymástól.

Péter és Julcsa képe, a százezer fő fiatal arca azonban nemcsak a befeje
zésben függetlenedik a időtényezőtől. Részben így van ez már a verset indító 
képsorban is. Ez a fénykép- vagy festményszerűnek tekinthető kép ugyanis 
valóban „pillanatfelvétel” , s nem egy cselekvéssort, hanem csak annak leg
döntőbb elemét ragadja meg. Ez a képzőművészeti látásmód nemcsak a 
jelentéses tömbök elhelyezésében, a centrum kiemelésében mutatkozik meg, 
hanem az időtényező kezelésében is. A  pillanatszerűséget nagymértékben nö
veli a szöveg igétlensége. Az első ige a 4. sor végén található, s az is statikus 
jelentésű: állunk:, s a rákövetkező is csak a levésre utal: vagyunk: A  tömeg 
mozdulatlan, (még) nem cselekvő. (A kéziratban a fohászkodva állunk előz
ményeként a fohászkodunk szerepel, s ez a változtatás is a cselekvő jelleget 
semlegesíti.)

A  költemény befejező sorhármasát értelmezve felvetődik a kérdés, hogy 
vajon az a tény, hogy a köveknek is távlata por, nem vonja-e vissza azt a 
pozitív értéktartományt, ami a korábbiakban a kőképzethez hozzátapadt 
Nincs-e szó a kőképzet értékvesztéséről? Beszélhetünk róla, de inkább csak 
tárgyi értelemben. Azt hangsúlyozzák ezek a sorok, hogy a tárgyi érték mú
landó, a szellemi nem. A  kő mint tárgy, mint épület elpusztulhat, de amit 
jelképez, a Haza nem. S a Haza itt nemcsak az országot jelenti, hanem az 
ügyeiért felelősséget érző, cselekvést vállaló emberek sokaságát is.

Nem lehetetlen, hogy a köveknek is távlata por történetfilozófiai gon
dolatának előképét, mintáját Madách Imre művéből (is) merítette Nagy László. 
Az egyiptomi szín egyik leghíresebb, szállóigévé változott sora, s annak szö
vegkörnyezete is építmények és hozzájuk kötődő birodalmak múlandóságát 
állította:

Nem érzed-é a lanyha szelletet,
Mely arcodat legyinti s elröpül?
Vékonyka porréteg marad, hol elszáll,
Egy évben e por csak néhány vonalnyi,
Egy századévben már nehány könyök,
Pár ezredév gúláidat elássa,
Homoktorlaszba temeti neved,
Kéj-kerteidben a sakál üvölt,
A  pusztán koldus, szolganép tanyáz.
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Lucifer gondolatmenetének végkövetkeztetése az, hogy minden elpusztul, a 
gúla is, meg a szellem is. Nagy László viszont a szellemi értékek állandósá
gát tételezi, s a kövek pusztulását, porrá omlását sem olyan célból említi, 
mint tette azt Lucifer Ádám előtt. Az még azonos a két helyzetben, hogy a 
kőhöz, a kőépítményhez (gúla, országház) az állandóság képzete tapad. Nagy 
László azonban nem megkérdőjelezni akarja ezt az állandóságot. Inkább 
azt kívánja megmutatni, hogy van, létezik olyasmi, ami még a köveknél is 
állandóbb. Ebben az értelemben a de nem annyira szembeállító, hanem in
kább fokozó jelentésű. Azaz nem visszavonásról van szó.

A  tárgyi és a szellemi értékek ellentétére és párhuzamosságára még egy 
példát érdemes idézni, de most már az életművön belül maradva. 1957 táján, 
válságos időszakban keletkezett a K i viszi át a Szerelmet. A  kő-, a szikla
képzet itt is kulcsszerepet játszik, s a Haza Házának itt a katedrális felel 
meg, a májusszimbólumban összegezhető szellemi értékeknek pedig a Szere
lem-jelkép. S bár e műben nincs szembeállító jellegű értékösszevetés, mégis 
hangsúlyosabb lesz a verscímben való kiemeléssel is, meg a verszárlattal is 
a szellemi-erkölcsi értékek köre, mint az a tárgyi fogalom, amely pedig éppen 
ezeket az értékeket tárgyiasítja. S a költőnek mindkét versben a tanúsító 
szerep jut: átvinni az értékeket a pusztuláson, s tudni, hogy az érték soha 
nem hullhat alá (soha nem merülhet el: sem a felejtés vizében, sem az átszi
tált por tömkelegében).

Az Országház kapujában, 1946 két lírai hőséről esett szó már: Péterről 
és a versbe bele is rajzolt lírai énről. E  két lírai hős azonban nem önmagában 
„hős” , hanem a költemény igazi „főszereplőjéhez” , igazi hőséhez viszonyítva 
válik azzá, s ez az igazi főszereplő maga a nép, a százezer fő. Annak elle
nére így van ez, hogy ennek a szereplőnek csak statisztaszerep jut a vers
ben ábrázolt történelmi időfolyamatban. A  májusnak épp az a célja, hogy 
a nép kiléphessen ebből a statisztaszerepből. S aki egyénileg, hozzájuk viszo
nyítva ki tudott válni, annak nem lehet más fő feladata, mint ennek a cél
kitűzésnek az elősegítése. Azért lehet Péter igaz i  hős, mert ezt a feladatkört 
vállalta fel. S azért válhat lírai hőssé a lírai én, amelyik az 1946-os idő
pontban még a tömeg része, még többes szám első személyben fogalmaz, 
mert őrzi ezt a célképzetet, s a maga mesterségének az eszközeivel küzd értük 
a jelenidőben. Az emlék idejében a reménykedés hatotta át, az emlékezésé
ben pedig a tudás. A  költő odafesti magát a képre (könyöklök ott egy lovacs
kán), hasonlóan a régi piktorokhoz, de ez a lovacska már nem annyira az 
aknaszilánkos gebék valamelyike, hanem ez a Nagy László-i lovacskajelkép, 
amelyik mellől már nem csak a lépcsők legtetejére látni, hanem a végtelen 
idő folyamatára is.

A  vers első számú lírai hőse azért lehet mégis Péter, mert ő az egyetlen, 
akihez közvetlen cselekvés kötődik. Ő az, aki beszédében megfogalmazza 
százezrek vágyát. Ez a beszéd megvilágosító jelentőségű, egy új életre fel
készítő. Ismét a Bibliára asszociálhatunk, Péter pünkösdi beszédére:

„39. Mert nektek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, é s mindazoknak, 
kik messze vannak, palakiket csak elhív magának az Úr, a  mi Istenünk.

40. Sok egyéb beszéddel is buzgón kéri és inti vala őket, mondván: 
Szakasszátok el magatokat a gonosz nemzetségtől!

41. Akik azért örömest vevék az ő beszédét, megkeresztelkedének, és hoz
zájuk csatlakozék azon a napon mintegy háromezer lélek.”  (Apostolok csele
kedetei 2.)
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Mint tudjuk, pünkösdkor jelent meg a Szentlélek és töltötte be Jézus tanít
ványait. Erről prédikált Péter, a sokasodó számú jeruzsálemi gyülekezet pedig 
megvalósította az őskeresztény vagyonközösséget („mindenük köz vala” ).

Péter kijelentése: kié legyen a Ház? (kié legyen a Templom?) magában 
hordja a választ: csak a miénk lehet. Axiómaérvényű ez a vers belső vilá
gában is, hiszen mi vagyunk a Himnusz. Ez a megfogalmazás is többféle jelen
tésréteget sűrít együvé. Jelenti azt is, hogy mi mondjuk, énekeljük a Him
nuszt, mert végre énekelhetjük, s nem csak parancsra, hanem fohászkodva, 
belső szükségből. Így nemcsak a szónoklattöredék hangzik el a vers pillanat- 
felvételekor, hanem -  virtuálisan -  a magyar himnusz is. A  mondat köz
vetlen jelentése felől közeledve elsősorban azt a tartalmat látjuk, hogy azért 
vagyunk mi a Himnusz, mert mi vagyunk az a nép, amelyről benne szó van. 
S ha a reformkornak egyik fő célkitűzése volt a nép beemelése a nemzetbe, 
akkor ideje volna végrehajtani ezt a célkitűzést. Hiszen amit Vörösmarty mon
dott:

A  hazának nincsen háza,
Mert fiainak
Nem hazája.. .  (Országháza)

az tartalmilag teljesen azonos azzal, amit Péter állít Nagy László költemé
nyében. S még valamit hangsúlyosan jelent a Himnusznak a néppel való azo
nosítása. Kölcsey művének vershelyzete -  mint annyiszor -  az 1946-os pilla
natban is teljesen időszerű. Szükséges a fohászkodás: „Isten áldd meg a 
magyart” , s érvényes a történelem értékelése: „Megbűnhődte már e nép/ a 
múltat s jövendőt!”

Nagy László költeménye egy magatartást mutat fel, s ennek fényében bírálja 
a társadalmat. Így van ez mind az emlék, mind az emlékezés idősíkjában. 
A  végtelen időben azonban a társadalombírálat elveszti a maga konkrétságát, 
mellékessé válik az esendő társadalmi gyakorlat, s abszolút értékké a fej
mutatott magatartás: az igazságos társadalom megvalósításának meg-meg- 
újuló kísérlete válik.

III.

A májusmotívum alakulásában -  amely az emberiség világtörténelmi útjá
nak célképzeteként teljesedett ki -  nem Az Országház kapujában, 1946 az 
utolsó állomás. Nagy László hetvenes évekbeli pályaszakasza, s főként a 
posztumusz Jönnek a harangok értem című kötet anyaga a szép álom mellé 
hangsúlyosabban helyezi el a rossz álom képeit is. Már a Versben bujdosó 
kötetben van olyan mű, amely kiélezi, s reménytelennek mutatja a kétféle tör
ténelemkép konfliktusát. Délsziget nincs -  mondja a költő, mert bár „nem 
hihettük, / hogy álnok a holnap délszigete” , látnunk az ellenkezőjét kellett: 
délen is a telet. Ezért „megfordult a lelkünk, csak vissza/ vissza az északi 
kard-élekbe,/ ahol immár természetes a tél” . Rózsavitéznek Rózsadombra se 
mehet jó üzenet: „illetlen a remény hirdetése,/ nem üzenem, hogy lesz még 
ünnep” .

Ez a szemlélet erősödik fel az utolsó könyvben. A  rossz álom a történet
filozófiai optimizmus kiélezett veszélyeztetettsége. Megjelenik ismét a tél motí
vuma, most már ez is kiszakadva az évszakok rendjéből, a május ellenpólusa
ként. A  május uralkodó zöld színe, a fényessége mellett a tél fehérjét, hava
zását és éjszakai feketéjét leljük meg. A  Didergő ezüstfiú elhullt bolondok
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nyomán veszi számba A jó vitéz veszteségét, Balassi Bálint lázbeszédét. A 
kötet élére kiemelt Verseim verse megkérdőjelezi Az Országház kapujában, 
1946 látomását: már nem seregek a fényben jelennek meg, hanem az az ember, 
aki mégse ragyog. A  korábbi versben s szövegkörnyezetében még az volt a 
jellemző, hogy a pusztulásélmény, a hiányérzet csak a reális időbe nyomult 
be, s a végtelen idő, a virtuális idő védetten őrizte a május értékeit. Az 
újabb versékben viszont a pusztulásélmény -  s végletesebbé formálódva -  
benyomul a virtuális időbe is. A  május jelképes tartalmait már nemcsak a 
praxisban, a történelem gyakorlatában fenyegeti veszélyek sora, hanem az 
értékek elvont síkján is.

Módosítja mindez az idő fogalmát is. A zöld sátor elégiája a személyes 
létezés és a társadalomtörténet kérdéseivel egyaránt szembenéz. Ez a vers is 
a hajdani emlék idézésével indul: „Voltam én boldog is” , . . .„ a k i  csodaütöt- 
ten remél” , de a jelen tudata számára ez már csak emlékkép, az ember nem 
az, aminek lennie kellene:

ez a test nem enyém, valahol távol 
egy zöld porondra igazi valómat 
leszögezted, idő, el rekesztetted, 
elsikkasztottad, s még rácsok közt se 
mutatod, bár cirkuszos úr vagy, idő.

A személyes lét elmúlásával, a hullással való szembenézés átvált azonban az 
idő -  nem múlásának, hanem elmúlásának, bevégződésének tételezésévé: 

se emlék, se ón. De idővel, idő, 
te is kifordulsz, kidöglesz, idő, 
kipusztít a semmi -  én érzem a semmit 
és sajnállak, idő, mert benned élek, 
édesen éneklek, hallod-e idő?
Ez a zöld sátor elégiája.

Ez a semmiélmény már a földgolyó, a naprendszer léte utáni állapotra is 
utal, arra, amelyikben minden, legvégül a kidöglött idő is áthullik a rostán. 
Ezzel a távlattal szemben már teljességgel tehetetlen az ember, s az „ésszel 
mérhető pontokon is túlra”  jutva (József Attila !) nem tehet mást, minthogy 
visszautal önmaga létére és cselekedetére: az édesen éneklésre.

Bár a Verseim verse az éneklés értelmét kérdőjelezte meg, s ezzel a május- 
jelképet is kétségbe vonta, állandó a vita és az önbuzdítás, sőt a segítség
kérés, azzal is, hogy példaéleteket mutat fel, s azzal is, hogy szólítja, hívja 
a segítséget. Lesz a veszett ügynek bolondja, lesz a májusért fölkelt beszéd -  
vallja (Elhullt bolondok nyomán) , s szólítja, a hattyút, hogy űzze el a rossz 
álmot.
A történelem „csele” , az ördög koholmánya, a rémálom ellen csak az éneklő 
ember adhat segítséget:

Szólítlak, hattyúi hó-eke, 
sátánpalástot széthasító, 
te vagy a jó sugarasító, 
jó hitem nyerge, rosszat irtó, 
hogy jobb-magamhoz is jussak el -  
emelj föl engem, hadd siessek, 
vágj utat árva földieknek 
szárnyaddal s torkod élivei!

(Szólítlak, hattyú )
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A  Versben bujdosó alkotásai nagyobb hangsúllyal hirdették a történetfilo
zófiai bizonyosságot. A  költő nem kérte, hanem adta ezt a hitet. Az utolsó 
szakasz műveiben megnő a kételkedés, s ezért ami kijelentés, ami tudás volt, 
amellé most kérdés társul. Nem az érték válik kérdésessé, hanem az érték 
abszolút érvényessége. S hogy a válasz létigenléshez, május értékeinek újó
lagos bizonyosságához vezethessen el, ehhez keres és kér segítséget a lírai 
én. S ezt a segítséget elsősorban ugyanúgy egy virtuális világban találja meg, 
mint ahogy a májusjelkép is idevaló. A  májusjelkép érvényességét tehát 
azzal tudja megerősíteni, hogy sorra megidézi a május, a mindenkori máju
sok hőseit. Ezek igazolják a költő hitét, amelyet nem szabad feladnia, s ezek 
tudatosítják benne ismét és ismét, hogy 

. .  .a vers Pelikán,
valakihez pirosra áttör időn s ködön.

(Balassi Bálint lázbeszéde)
Két -  egymástól nem független -  magatartásforma egyesül végül is az 

érett Nagy László költészetében. Az egyik az őrzés, a másik a mentés. Őr
zésre, őrzőkre mindig, minden időben szükség van, mert az érték mindig vé
delemre szorul. Kiélezett veszélyhelyzetben, katasztrófahelyzetben azonban nem 
elég az őrzés, menteni is kell az értékeket. Az első világháború korában Ady 
Endre az őrzés folyamatát és a mentés történelmi pillanatát rétegzi egymásra. 
A  mentés élmény- és gondolatköre már az ötvenes években megjelent Nagy 
László költészetében (például: Gyöngy szoknya, Kinek fáj, emberek, Ki viszi 
át a Szerelmet), majd elhalkult, s a májusmotívumban az őrzés gondolatköre 
teljesedett ki. A  hetvenes évek versvilága ismét annyira kielézett veszélyhely
zetet észlel, hogy újra felerősödik a mentés szükségessége is, szétválaszthatat- 
lanul egybefonódva -  miként Adynál is -  az őrzéssel. Ez az értekeket egy
szerre őrző és mentő magatartás Nagy László végső költői üzenete. Azt mond
ja ezzel, hogy vannak kétségbevonhatatlan értékek, s hogy nincs olyan ka
tasztrófahelyzet, amelyben ne lehetne értelmesen cselekedni ezeknek az érté
keknek a védelmében, s ne lehetne élni a szellemük szerint.
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