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„... a nagy: te vagy..."
NAGY LÁSZLÓ VERSE JÓZSEF ATTILÁRÓL
Az 50 éve halott József Attila,
a 10 éve halott Nagy László emlékének
A József Attilát idéző, emléke előtt tisztelgő versek sora már évekkel ezelőtt
vastag kötetet töltött meg. Talán csak Petőfi Sándor kapott költőtársaitól és utódaitól annyi verset, mint József Attila. Mindenki természetesnek tartja ezt a tényt,
amelynek magyarázatát elsősorban abban lelhetjük meg, hogy József Attila költészete az elmúlt fél évszázad alatt mit sem vesztett érvényességének időszerűségéből. A műalkotások utóéletének törvényszerű hullámvölgyei az 5 életművét még
csak meg sem környékezték. Ennek magyarázatát abban lelhetjük fel, hogy ez a
költő nemcsak saját korának, hanem az utána következő korszakoknak, az egész
huszadik századnak az alapkérdéseit tudta költészetének fő mozgatójává tenni.
Olyan többszólamú lírát alkotott, amelyben az ellentétek és a párhuzamok szemléletes világegészt alkotnak, amelyben a személyiség és a társadalom létezésének
minden alapkérdése költői megfogalmazást kap.
A József Attila-életmű a maga igazi hatását voltaképpen a költő halálának
pillanatától kezdve kifejti, ha az életsors tanulságaira gondolunk, de a költői mű is
egyre szélesebb körben válik ismertté az 1938-as első gyűjteményes Cserépfalvi-féle
kiadásnak és a további kiadásoknak köszönhetően. Azok a középiskolás korú fiatalok, akik érdeklődtek az élő irodalom iránt, már az 1938—1944 közötti években
megismerkedhettek az életmű nagyobb részével. Közéjük tartozott Nagy László is,
aki 1973-ban így emlékezett vissza e „találkozásra":
„Nem volt áhítatosabb könyv a karácsonyi kirakatban, mint az a sötétzöld táblás, arany címbetűs József Attila. A Kollégiumból naponta odavonzott magához, s
minél többször meglátogattam, annál inkább akartam. Pápán 1941 decembere nekem
József Attila jegyében telt. Álmodtam vele, dolgoztam érte. ö t szabadversét ismertem már a Zilahy-féle Hídból. Apostolian gyönyörű munkát végzett az a pesti szobalány, aki elcsente gazdájától a folyóiratot, s hazahozta a faluba. . . . mért nem
lehet velem valóban is a költő, akinek nem jutott a boldogságból! Tűnődve sikertelen sorsán, csöndben, de keményen megítéltem a kort, vele az irodalmi közvéleményt. Megesküdtem, én soha nem leszek hűtlen a szerencsétlenhöz. Hamarosan
beragasztottam a könyvbe két fényképét, a húszéves ifjút és a legutolsót, azt a megtört, napszámosarcút. S körülfestettem mind a kettőt hemzsegő aranykígyókkal."
E kamaszkori fogadalmat a Nagy László-életmű hitelesíti. Azzal is, hogy a pálya első hét-nyolc évében sem művészi, sem magatartásbeli hatást nem ismerhetünk
fel elementárisát. A pályakezdő költő — a történelmi korhangulat által is determináltan — a valóságnak csak bizonyos elemeire nyitott, s ennek egy olyan magatartás felel meg, amely a teljes József Attila-műnek is csak néhány elemét fogadja
be és építi tovább. (A fiatal József Attilának is voltak ilyen egyoldalú, „végletes"
korszakai.) 1952 után azonban — ahogy fokozatosan felismeri Nagy László a valóság bonyolult rétegzettségét, mind nyitottabb lesz a teljes József Attilára is. Nyugodtan általánosíthatunk is: a feloldhatatlan ellentmondások, a tragédiák kora kü42

lönösen érzékennyé teszi minden kór ellentmondásaira, s mindazokra a művészelődökre és pályatársakra fokozottan figyelni kezd, akik különösen bonyolult korban éjtek, s közülük is főként azokra, akik személyükben, életsorsukban is megszenvedték koruk ellentmondásait.
Sorstársak megidézésére az első alkalmat Nagy Lajos halála kínálja (1954).
A Halálig tiszta már megfogalmaz néhány olyan költői alapgondolatot, amely a későbbi versekben teljesedik ki. Nagy Lajos „árva és tiszta" volt, „igaz betűt" írt
csak. De nem tudott „élni", mert nem tudott érvényesülni, az csak a „törtetők"-nek
sikerült. Az elrontott élet és az igaz mű az ő sorsa, s ezt az „igát" kell vinniük az
utódoknak, a „növendékeknek" is. A versben közvetlenül József Attilára visszavezethető motívum (Kései sirató) a haláloddal „becsaptál bennünket" gondolata.
Néhány hónap múlva József Attila 50. születésnapja ad először alkalmat arra,
hogy Nagy László közvetlenül is megfogalmazhassa viszonyát elődjéhez. Az örök
hiány köszörűjén elsősorban ünneplő és nem sirató vers. Nem az életrehívó alkalom, a születésnap ténye magyarázza ezt, s nem is a keletkezés kora, 1955 eleje,
amely derűre sok okot bizony nem adott. Sokkal inkább az, hogy ezekben az években (1953—1956 között) építi fel Nagy László a maga öntörvényű világát, tehetséges fiatalból ekkor válik jelentős költővé, s mindez szétválaszthatatlanul eggyé
fonódik egy olyan poétikai-szemléleti költői forradalommal, amelynek Juhász Ferenc mellett épp Nagy László a központi alakja. Most válik tehát József Attila
méltó örökösévé. Az ekkori költemények lépten-nyomon mutatják, hogy ezekben
az években intenzíven tanulmányozta József Attila életművét, s a rész helyett most
már az egészre volt fogékony. A József Attila-életmű igazi, alkotó és tovább gondoló birtokbavétele érteti meg a szinte eufórikus hangvételt, amely' annak ellenére meghatározó, hogy a költemény hangsúlyosan mutatja be az egyéni életút tragikusságát is, s azt sem hallgatja el, hogy a költői igazság nemcsak szép, hanem
„veszedelmes" is. A költemény már a nyitószakaszban hangsúlyozza, hogy az életmű és a személyiség egyaránt példaértékű: „Műben az embert megünnepeljék."
A figyelmes olvasás egyértelművé teszi, hogy Nagy László a jelenre is vonatkoztatja a példából levonható keserű tanulságokat, a versnek van egy múltból a jelenhez vezető ívelése, amely ugyan arra is figyelmeztet, hogy az idő csak „cammog",
mégis azt hangsúlyozza, hogy eközben javulnak a lehetőségeink. Azzal mindenképpen, hogy a József Attila-költészet varázsa gazdagít bennünket:
Cammog az idő, de a nemrég
halálba fekvő konok önkéntes
apánk lett s kíván több szerencsét
borzas kölykei önérzetéhez.
Azt üzeni, hogy szeretni kell,
s bűvölő szája el sose halkul.
Szíved köré a szeretetért
ő a végtelent köti jutalmul.
Nagy László ezután még hosszú évekig csak elvétve idézett meg művészeket.
Az 1956 és 1965 közötti verstermést összegyűjtő kötet, a Himnusz minden időben
összesen három idéző verset közöl a Csonttörő élet ciklusban: a Csontváry, a Bartók és a ragadozók és a József Attila! címűeket, egymás közvetlen szomszédságában. Később, az életműkiadásban ez a ciklus a teljes és teljesebb értelmű verscímet
kapja címül: Szerelmem, csonttörő élet. Csak az ez után következő két kötetben szaporodnak el az idéző és a szólító versek, ott már külön ciklust — sőt ciklusokat!
— alkotva.
Nagy László második József Attila-verse tehát az érett költő első olyan művei
közé tartozik, amelyek nagy mestereket idéznek meg. A Csontváry-, a Bartók- és a
József Attila-versek keletkezésének időszaka — a hatvanas évek eleje — jellegzeta43

sen fontos mindhárom művész befogadástörténetében. Csontvárynak voltaképpen
ekkor történik meg a felfedezése, a közvélemény ekkor vesz róla tudomást, ekkor
épül be nagy hagyományaink közé. Bartók és József Attila esetében pedig egy ellentmondásos, felemás, leegyszerűsítő befogadástörténeti szakaszt vált fel 1955 után,
de főként a hatvanas években egy mind árnyaltabb, valódibb, mert teljesebb kép.
Olyan művészekről van tehát szó, akik ekkor mindennapos beszédtéma voltak a
kulturális érdeklődésű körökben, akik tehát nem klasszikus (esetleg poros) hagyományként, hanem friss, eleven, közvetlenül a jelenhez szóló művészként léteztek
műveiken keresztül. Ugyanakkor mindegyikük esetében „érdekes", figyelemfelkeltő
volt az életrajz is, a mű befogadástörténete is. Mindhármuknak a félreértettséggel,
illetve a félig megértettséggel kellett szembenézniük, s egyikük sem érhette meg,
hogy művei hazájában „érvényt szerezzenek maguknak". Bartók kivételével magánéletük egésze is kifejezetten tragikus volt, de jelen van e tragikus szál Bartóknál is^ elsősorban kényszerű emigrációjában. Ady Endre és Petőfi Sándor — akik
előtt később szintén feledhetetlen versekben tiszteleg Nagy László — elsősorban talán azért nem kerülhettek be ekkor még a vers-szobroknak ebbe a pantheonjába,
mert ők életükben megérhették a költői mű sikerét, s Nagy László számára a sikertelenségből mégis kibukkanó siker ekkor rendkívül fontos kérdés lehetett. Ne
feledjük el, hogy személy szerint neki is a sikertelenséggel kellett szembenéznie.
A Deres majális (1957) után 1965-ig nem jelent meg kötete, s a diadalmas költői
forradalom ellenére a hivatalos és félhivatalos vélemény eszmeileg és esztétikailag
egyaránt tévelygőként tartotta számon. Ebből a szempontból is jelentős az Életem
(1974) vallomása: „Megérhettem, hogy verseim érvényt szereztek maguknak, bár
nem tettem értük semmit, nem szervezkedtem, nem alázkodtam, nem vesztegettem
se mást, se magamat. Volt idő, a hatvanas évek eleje, amikor verset szavalni tőlem
nem volt divat, sőt nem volt veszélytelen."
A Himnusz minden időben vershármasába művészettörténeti szempontból jobban illett volna Ady Endre, hiszen ő volt a többieknek kor- és nemzedéktársa. Ady
költészete ugyan ekkor éppen félárnyékban volt, de Nagy Lászlót ez a tény önmagában aligha befolyásolhatta. Költészete alkatilag különben is rokonabb Adyéval.
Sokkal döntőbb lehetett az, hogy a személyes gondokat a legközvetlenebbül és a legazonosulóbban József Attila megidézésével fogalmazhatta meg. A költőnek segítségre, példára volt szüksége, s ezt a legérzékletesebben a költészet klasszikusai között
kereshette. Ez már önmagában is kiemeli a József Attila-verset a másik kettő közül. De kiemeli más is. A pálya utolsó évtizedében elszaporodnak Nagy Lászlónál
nemcsak a művész-versek, hanem azoknak egy sajátos típusaként a szólító versek.
A szólításban a példa felmutatása és a segítségkérés mindig egymásra rétegződik.
E szólító típus első, s egyik legjelentősebb darabja éppen a József Attila!
A művész-idéző verseknek több típusa alakult ki Nagy Lászlónál is. A legjellegzetesebbek az emlékező-idéző, a példahangsúlyozó, a beleélő, a sirató és a játékos
típusok. A szólító típus ezekből több elemet is magába foglal, tehát szintetizáló jellegű. Talán csak a játékos-típus hiányzik egyértelműen belőle. A József Attila! is
felmutatja ezeket a rétegeket. A legjelentősebb művészeket idéző versek között, s
főleg a példahangsúlyozó és a szólító típusnál megfigyelhető egy olyan vonulat is,
amelyiknél központi kérdés lesz az ember és az emberiség történelmi útjának értelmezése. Az ilyen művek emberiségversek is egyúttal. S magától értetődik, hogy a
művész-lét és az ember-lét végső kérdéseit fürkésző mű egyúttal ars poética is. Érvényes ez Nagy László költeményére: a József Attila! szólító vers, emberiségvers és
ars poética.
Ha Nagy László költészetében előzmények nélküli is ez az összetett verstípus,
természetesen létezett korábban is költészetünkben. Időben elég közeli példát említve: ilyen mű Ily és Gyula Bartókja is 1955-ből. A műfaji rokonság mellett eléggé
nagy az eltérések száma, s elsősorban nem is poétikai, hanem eszmei szempontból
jellegzetesek ezek. Mindegyik versben alaptézis, hogy a művész az igazat mondja.
Illyés ennek az igazmondásnak a győzelmét mutatja fel, Nagy László viszont a mű44

vészi győzelem tragikus voltát hangsúlyozza: „ráment életed!" Illyés a fő ellenséget
a politikai hatalmak nép- és művészetellenes tevékenységében látja, Nagy László ezt
tovább általánosítja, s „a megváltatlan földi lét"-ről beszél. Illyés bizonyosságokat
állít, Nagy László szinte megválaszolhatatlan dolgokat kérdez. így Bartók — pontosabban a zenéje — egyértelműen „megváltó" erejű számunkra. József Attilát inkább
kérleli a költő: legyen megváltója. Ezért is lehet tárgyiasabb, nyugodtabb a Bartókvers szemlélete. Illyés végső következtetése: „Dolgozz, jó orvos", Nagy Lászlóé inkább kérlelő könyörgés: „add nekem a reményt", „segíts". A helyzet és a szemlélet
különbsége magyarázza azt is, hogy Illyés egy közösség — végső soron a magyar nép
— nevében szól és szólít, Nagy László közvetlenül csak a maga nevében.
Nagy László költeménye nemcsak az eddig említett verscsoportokba sorolható.
A szűkebben poétikai szempontú műfaji vizsgálódás is eredményt hoz, s az sem
egyneműt. A himnusz és az ima műfaji sajátosságait fedezhetjük fel, s részben az
egyiktől sem független ódáét is. Ráadásul az imának a maga fejlődéstörténetében kialakult egy műköltészetbeli és egy népi változata, a műköltészetben pedig
mind a himnusznak, mind az imának egy szakrális és egy profán típusa is. Mindezek a változatok a modern lírai művekben nemegyszer keverednek valamilyen módon. Nagy László műve műfaji szempontból a maga eredetét voltaképpen mindegyik változatban fellelheti.
A modern himnusz a vallásos himnuszból alakult ki, az viszont eredetét az ősköltészetben Telheti fel. A József Attila! modern himnusz, hiszen témája nem vallásos, a művész-előd nagyságát magasztalja (éppen ezért az ódával is rokon). Ezt a
művész-elődöt azonban kiemeli a többiek közül („a nagy: te vagy"), a legfőbbnek,
a legfontosabbnak tekinti, mintegy a „költők istenének". A világi tematikájú himnuszt tehát „visszavallásiasítja". Erősíti ezt a vallásos jelleget, hogy a József Attilaképre rámintázódik a szent, a mártír, a vértanú képe, s még közvetlenebbül és
egyedülvalóbban a legfőbb vértanúé: a Megváltóé. A József Attila-himnusznak ez
a felépítése eleve olyan, hogy keveri a szakrális és a profán típust. Egy profán
„szentet" magasztal „szakrálissá". De ez a típuskeverés maga is többrétegű. A himnusz, mégha világi jellegű is, tipikusan nem a kérdés, hanem az állítás műfaja.
Nagy László költeménye viszont kérdező jellegű. Állítja a nagyságot, de hangsúlyosan rákérdez, hogy érdemes volt-e áldozatos, nagy művet létrehozó életet élni. S ez
a kérdés nem retorikai fogás, hanem a mű világképének lényegi szervező jegye.
De éppen ez a kérdés segít abban, hogy szakrálisabb jellegűvé válhasson a mű. Azt
mondhatom, hogy a költő nincs megelégedve még a nagyságnak ezzel az égyedülvaló
mértékével sem. Elvárja ettől a hangsúlyozottan eviláginak láttatott szenttől, hogy
töltse be a szakrális szentek feladatkörét is: támadjon fel, és segítsen a hozzá fohászkodom Itt válik József Attila evilági megváltóvá, akit az emberárulók (Júdások) kergettek a pusztulásba, s aki éppen ezért — hasonlósági alapon — a leginkább tud segíteni (példájával) azokon, akik ilyen helyzetbe kerülnek.
Már a latin himnuszoknak több válfaja volt, s e válfajok keveredhettek is.
Volt például isteneket hívó, könyörgő, rontás távoltartását célzó himnusz. Ez a
hívó, könyörgő, rontást elhárító jelleg sajátossága Nagy László művének is. Himnusz és ima között nincs éles különbség. Az ima is magasztaló jellegű, de hangsúlyos benne a kérés formájában előadott kívánság. A maga fejlődéstörténetében az
ima korábban és erőteljesebben profanizálódott (erre személyesebb jellege különösen alkalmassá tette), paradox módon mégis máig sokkal erősebben őrzi vallásos
jellegét, mint a himnusz. A profanizálódást elősegítette az is," hogy az imának mindig volt népköltészeti változata is. Tudjuk, hogy Nagy László szemléletére és kifejezésmódjára a népköltészet, s különösen annak archaikus rétegei jelentős hatással voltak. Már spontán módon is, mert ilyennel élő környezetben nőtt fel a Bakony-alján, s később tudatosan is mind műfordítói munkája során, mind a költői
forradalom végiggondolásakor. Elég természetesnek tarthatjuk tehát, hogy ezen a
művén átsejlenek azok a himnuszok és imák, amelyeket gyermekkorában hallott.
A népi imák szerkezete hármas tagolást mutat: „megszólítás jellegű fohász — vala45

mely történet elmondása — áldáskérés, illetve ígéret" (Világirodalmi lexikon). Nagy
László műve követi ezt a szerkezeti tagolást (isY A vers címe maga a megszólítás,
a vers zárása az áldás-, azaz segítségkérés, s közben egy történetet ismerünk meg:
József Attila szenvedéstörténetét, majd ennek szükségszerű következményeként
megváltóvá varázsolódását. Természetesen ezt a népi imaszerű szerkezeti vázlatot
számos dolog átformálja, viszonylagos érvényűvé teszi, mindenekelőtt a már említett
tények: az imát megfogalmazó lírai én szuverenitásának tükreként a kérdező jelleg, s természetesen az is, hogy műköltői alkotás keletkezik a himnikus magasztalás és az imaszerű könyörgés folyamán.
Imát az fogalmaz, aki hisz és remél. Imádkozni lehet baj megelőzése céljából
is és válsághelyzetben is. Nagy László versének imádkozó lírai hőse válsághelyzetben
van, méghozzá olyannyira kiélezettben, hogy az imahelyzet legáltalánosabb alapfunkciója válik számára kérdésessé: a hit és a remény. Olyan helyzettel kell szembenéznie, ahol „a hit is kihalt", ezért kell könyörögnie elődjéhez: „te add nekem a
reményt!". E szavakat a hitében, reményében megingó ember fogalmazza meg. Nem
az istenhitről van szó természetesen, hanem a pozitív emberi értékek köréről, de
annál tragikusabb a helyzet. Az istenhitében, következésképpen a halál utáni létben is megingó ember számára még adott az e világi lét hite, de aki ebben inog
meg, annak a számára mi adott? Semmi más, csak ennek a hitnek a visszaperlése.
A reményét vesztő ember csakazértis remélni akar. Ebből a de profundis helyzetből, a „pokoli útnak" ebből a mélypontjából fordul segítségért ahhoz, aki előtte
már járt ezen az úton. A segítség gsak úgy lehet igazán hatásos, ha az elődöt legalább jelképesen élővé varázsolja. Ezt a célt szolgálja a feltámadásvízió. S így lehet
jelen egymásra rétegzetten a siratás, az ünneplés és a könyörgés.
Az imáknak és a hozzájuk hasonlítható műveknek számos formai sajátossága
is van. Mindenekelőtt a személyességből következő hangsúlyos én-te viszony, amelyben mindig a te-nek alárendelt az én. így van ez itt is. Ezt mutatja a következetes
tegező-megszólító forma (maga a te személyes névmás is kilencszer fordul elő, míg
az én csak kétszer), s ezt az igékben, főnevekben, névmásokban feltűnő gyakorisággal megmutatkozó két személy.
Az imáknak s a vallásos himnuszoknak (a könnyebb megjegyezhetőség kedvéért
is, az énekelhetőség miatt is) gyakori vonása az ismétlés, a párhuzamosság, a felsorolás, az alliteráció. Bőven találunk ezekből e költeményben is. Az ismétlések például a versnek tartalmi szempontból is alapvető elemeit erősítik: „ M é r t . . . hiszen
te tudtad" — „Érdemes volt-e". Olyan felsorolásokkal, gondolati párhuzamokkal találkozunk, amelyek nyomatékosítják az ábrázolt léthelyzetet: „kifúlva—kigyúlva",
„ázni—fázni", „vicsorog—csikorog", „te glóriás—te kíntól bélyeges" stb. Különösen erős alliteráció van a vers kezdő és záró soraiban, s ráadásul ezek egymással is egybecsengenek — tartalmilag is: szív és dal a szüntelen télben, illetve, szív és
szép szó az emberárulók szutykának ellenében.
Könnyen beláthatjuk, hogy ez az imaszerű és himnikus jelleg tökéletesen megfelel a szólító versnek, az ars poéticának és az emberiségkölteménynek is.
Mivel bármely életmű értelmezése többféleképpen fogalmazódhat 'meg egyazon
értelmező részéről is, természetesnek kell tartanunk, hogy módosult Nagy László
József Attila-képe. Milyent is mutat fel ez a költemény? Legelsőként az ötlik szemünkbe, hogy egyaránt figyelem esik az életre és az életműre is. A felületes olvasás
inkább csak a vers legszembeötlőbb rétegét veszi ugyan észre, azt amelyik az életrajzi elemeket állítja a középpontba, észre kell azonban venni azt is, hogy ez az
életrajzi rekonstrukció mindvégig műközpontú. A „Műben az embert megünnepeljék" gondolat úgy épül tovább, egészül ki, hogy nemcsak a műben az embert, hanem az emberben a művet is hangsúlyozza, az ünneplés mellett kiemeli a tragikusságot is, vagyis azt, hogy amit ünneplünk, azt egyúttal siratnunk is kell.
A költemény József Attila-képe tehát a teljes József Attilát mutatja fel abban
az értelemben is, hogy az életet, és a művet mindvégig egymásra vonatkoztatja, s
abban is, hogy mind az életnek, mind a műnek a végső alapkérdéseit veti fel, de
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Ugyanolyan összetett, dialektikus szemléletre törekvő módon, amiként ezt a kései
József Attila-versekben megfigyelhetjük.
A József Attila-életrajz közvetlen eseménytörténetéből a végső pont emelődik
ki, az tehát, amely rögtön 1937 decemberében szimbolikus értelmű lett, s a következő években beépült a magyarság történelmi tudatának legfontosabb haláljelképei közé (a két Zrínyi Miklós, Petőfi Sándor, Széchenyi István mellé). Egy
haláleset akkor válhat azonban csak nemzeti jelképpé, ha az addig vezető útról is
mond valami lényegeset. Nagy László költeményének első fele (1—30. sor) egyszer
sem magát a halálesetet emeli ki, hanem mindvégig az életút és a haláleset öszszefüggéseiben gondolkozik. A halál mindig értelmetlen az emberi tudat számára,
mert az életnek az ellentéte, de ilyenként mégis tudomásul kell vennünk. Itt azonban egy rendkívül korai, nem természetes, így mindenképpen értelmetlen halálról
van szó, amely feltételezhetően elkerülhető, elodázható lett volna. (József Attila még
e költemény megírásakor se lett volna 60 esztendős!) A kétféle halál tudatosan
megkülönböztetve jelenik meg. Egyrészt ott van az elkerülhetetlen emberi sors:
Hiszen te tudtad:
dögbugyor a vége e pokoli

útnak,

másrészt többféleképpen érzékeltetve ott van a sors kihívása, a halált „siettető"
életforma:
... rombolva magad szüntelen
... ráment életed

télben

Leírja^ Nagy László ezt az életformát is, de nem konkrét eseményeket idézve, hanem általánosítva. A József Attila-pálya legfőbb jellegzetességét abban látja, hogy
következetesen költő volt és következetesen gondolkodó volt. A következetesség
kompromisszumképtelenséget is jelent, s ez volt az, amit a kor társadalma nem tudott elfogadni. A költő és a gondolkodó két lényeges ponton is szemléleti-politikai
összeütközésbe került korával: jövő- és jelenképe is más volt. Ez az összeütközés
magyarázza, hogy
részt se kaptál, pedig az egészre
futotta érdemed.
A jövő- és a jelenkép formailag nem kap kifejtést, de főleg a jövőkép kulcsszerepet kap a vers kérdező lírai hősének érvrendszerében. A személyes jövőé is:
dögbugyor a vége e pokoli útnak,
ott a hit is kihalt
... álmaid orra buktak
... Érdemes volt-e ázni, fázni,
csak a jövő kövén csírázni
A jövőkép azért kap nagyobb hangsúlyt a versegészben, mert a József-Attila-féle jövőképnek része Nagy László jelenképe, a kettő között közvetlen kapcsolat található.
Csak ehhez képest másodlagos József Attila jelenképének, ebből következő konfliktusainak megragadása. (Mert bár belejátszik ezeknek a konfliktusoknak a költői átélésébe Nagy László már említett hatvanas évek eleji költői sorsa, ez csak átsejlés. Erről közvetlenül egyetlen szó nem esik a versben.) A szuverén életnek és szuverén gondolkodásnak „csak" fizikai-biológiai kísérőjelensége az „ázni, fázni" állapota. Lényegesebb a
vérszagú szörnyekkel

vitázni
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gondolat, amelyben elsősorban politikai-ideológiai harcokra kell gondolnunk. Még
több értelmű az
ésszel mérhető pontokon is túlra
tudatod mért nyilait?
sorpár. Többféle, egymásnak nem ellentmondó inkább kiegészítő jellegű értelmezési
lehetőséget találhatunk. Benne van ebben az is, hogy olyasmiről is gondolkodott
a költő, ami más emberek számára megérthetetlen, felfoghatatlan volt (jelenkonfliktus). Benne van, ezt mintegy konkretizálva az is, hogy a költőnek olyan jövőképe, sejtelme volt, ami végül is nem látható messzeségbe rugaszkodott (a történelem menete csak korlátozottan látható előre). Beleérthetjük a költőnek azt a közismert törekvését, hogy a marxizmust és a freudizmust próbálta összeegyeztetni, leegyszerűsítőén fogalmazva: az ész és az ösztönök világának az egységét feldolgozó világnézeti modellt megteremteni.
Ezzel kapcsolatban elképzelhető, hogy ez a sorpár utalás az Ars poetica „Én
túllépek e mai kocsmán, / az értelemig és tovább!" gondolatára. Ennek ugyanis
a szakirodalomban is eléggé elterjedt egy olyan értelmezése, mely szerint a tovább az ösztönöket, a tudat alattit jelöli. Az újabb szakirodalom azonban (Hermann István) meggyőzően bizonyította, hogy József Attila versében a tovább az
észt jelenti, s így a klasszikus német filozófia egyik gondolatának, az értelemnek
és az észnek mint a gondolkodás különböző fokozatainak a megkülönböztetéséről
van szó. Akármelyik módon használta is Nagy László az ész fogalmát, a „túlra"
nem azonosítható, csak rokonítható a „tovább"-bal. S természetesen beleérthető
ebbe a sorpárba József Attila betegsége is.
Végül is tehát a József Attila-életrajz elsősorban olyanként válik fontossá, mint
egy rendkívül kiemelkedő, önmagát egy ügyért — az emberiség ügyéért, az ezen
ügy érdekében felépített életműért — feláldozó személyiség élettörténete. Voltaképpen tehát az első 30 sor mindenképpen előkészíti azt a részt, amelyben a halál
közvetlen körülményei is megjelennek. Itt azonban eredeti költői megoldásnak lehetünk részesei. Nagy László nem halálvíziót idéz meg, hanem
feltámadásvíziót.
Nem visszafelé pörgeti a megtörténtet, nem meg nem történtté kívánja varázsolni
tehát, hanem éppen a történés tanulságait kívánja kamatoztatni azzal, hogy jelképiségét egyetemessé tágítja. Mintha most (a vers megírásának időpontja előtt)
történt volna a halál, mintha még most is ott feküdne a szárszói sínek mellett a
költő, úgy szólítja fel arra, hogy „szedje rendbe magát", s két kisírt szemével nézzen az ő szemébe. Ez a „két kisírt szem" is egészen közvetlen életrajzi utalás. Számos emlékezés szól róla: a költő betegségének utolsó szakaszában gyakran vörösre
sírta a szemét. Ezekben a kisírt szemekben tükröződhetett egész sorsa.
Élet—halál—feltámadás hármassága, elmúlás és halhatatlanság kapcsolata mindvégig áthatja a verset. József Attila élete mindvégig a halál tudatával volt tele
(„dögbugyor a vége e pokoli útnak"), s ezt felfokozta a betegség. Szétválaszthatatlanul egybeépül a halál és a betegség képe:
járhatod a téboly havát,
s árván, idétlen,
emberségre, hű szerelemre étlen
villámló tálból eszed a halált.
Ez a kép a József Attila életből-betegségből lép át a halálba, az élőhalottság képe
tágul ki a végtelenbe, a kifosztottság válik egyetemessé.
Ez a kifosztottság, végletekig jutás többféle formai eszközzel hangsúlyozott.
Ilyen mindenekelőtt a fosztóképzős alakok jelenléte: szerencsétlen, szüntelen, idétlen, étlen, megváltatlan. Növeli ezek hatását a szövegkörnyezet is, azok a kifejezések is, amelyeknek alapjelentése a kifosztottságra utal (árván, részt se kaptál stb.).
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Ilyen a ki- igekötős igék és igenevek nyomatéka (kifúlva, kigyúlva, kihalt, kicsúktad, kifordult, kisírt). S ilyen a „szidalmazó" szavak jelenléte is (szerencsétlen, idétlen). A „szidalom" egy bensőleg átélt életutat illet, s így nem eltávolító, hanem
azonosító jelentésű. Nemcsak József Attila, hanem ez a költő-, ez az embertípus
áll szemben a társadalommal, s ezért „szerencsétlen", azaz balsorsú. S mivel József
Attila életútja végső soron az öntörvényű emberi lét kísérlete, Nagy László költeményében ebben az életútban általában az emberi lét képe értelmeződik.
József Attila életútja és műve ismertnek tételezhető a költemény olvasói előtt.
Ezért nem szükséges, hogy az életrajz egészének végső tanulságai mellett az eseménytörténet nagyobb szerepet kapjon. Többé-kevésbé ismertnek tételezhető az
életmű java is. Ismertetni nem kell hát. De a költemény nagyságának egyik alapja
éppen az, hogy a mű is hihetetlen gazdagsággal jelenik meg benne. A József Attilaversek világának teljes belsővé tételéről van itt szó. Nagy László és József Attila
költői anyanyelve azonosulóan válik eggyé, s minden erőltetés nélkül, a vers szövetének kiszakíthatatlan részeként jelenik meg ennek a versvilágnak számos lényeges
eleme. Mindenekelőtt' talán a költő szükségszerű pokolraszállásának gondolata.
A Medvetánc kötet mottója: „Aki dudás akar lenni, / pokolra kell annak menni."
Nagy László számára is az értelmezés alappillére. Hasonlóképpen a sokkal ritkábban idézett folytatás is: „Ott kell annak megtanulni, / hogyan kell a dudát fújni.".
Vagyis a pokolból nemcsak felszárnyalhat az ének, hanem igazán csak annak ismeretében szárnyalhat, másrészt „játszani" a dudán is csak ott lehet megtanulni.
Már ez a pokol-kép is magában rejti József Attila költészetének azt a módszertani-filozófiai alapsajátosságát, hogy mindig dialektikus párokban gondolkozik,
s nemcsak, sőt nem is elsősorban az éles ellentétek kibékíthetetlensége, hanem
egymásra utaltsága adja szemléletének lényegét. Olyan ellentétek és fogalompárok,
mint a pokoljárás és a dalolás, a szív és az ész, a rész és az egész, a halál (semmi)
és a Mindenség, a jelen és a jövő, az értelem és a téboly. Olyan összetett, önmagukban is sokrétű fogalmakat használ ez a költészet, mint a törvény, a tudat, a remény, az emberség, a szerelem, a játék, a szép szó. Olyan ősi költői képeket állított versek sorában világképe teljesen egyénített kifejezésének szolgálatába, mint a
tél és az éjszaka. Nagy László mindezeket magától értetődő természetességgel építi
be költeményébe. Talán az éjszaka-kép jelenléte igényel némi bizonyítást, bár a
„romlott a napvilág" sor, a dögbugyor képe is efelé vezet. József Attilánál az éjszaka elsősorban nem a napszakot jelenti, hanem a világtörténelem kietlen és közömbös, az ember érdekeit figyelembe nem vevő, az emberi létezésnek mégis teret
és időt adó közegét. Ebben az értelemben éjszaka-vers Nagy Lászlóé is. Erősíti ezt
a „pokoli út", a halottság, a varázslásszerű, jelképes feltámadásvízió, s „ama sík"nak a látomása is.
S ez az a pont, ahol külön kell szólani a vers második részében felerősödő
önarcképről. Felerősödőnek kell nevezni, mert az önarckép az első pillanattól, a cím
megszólításától kezdvei formálódik. Ezt az önarcképet eddig az érzékletes, beleélőazonosuló megjelenítés formálta, másrészt az attól való kérdező eltávolodás, az „érdemes volt-e" tragikus feszültsége. De mégiscsak arról van szó, hogy a vers írója
értelmezni kívánja az elődöt. S bár számára kétségtelen a kérdezés ellenére is,
hogy ennek az életműnek megvan az önértéke kortól elvonatkoztatva is, a megnyugtató magyarázatot csak az adhatja meg, ha itt és most, a versalkotás pillanatában bekövetkezik a csoda, és József Attila átsugároztatja a maga hitét és elszántságát, remény tudatát és játszó szívét a félelemmel telt utódra. Nem elég, hogy ez a
gondolat szintjén megtörténjen (ahhoz elegendő volna a mű befogadása), József
Attilának „fizikai" valójában is meg kell jelennie:
két kisírt szemmel, tüzes
nézz a szemembe

iker-körrel

A szem „a lélek tükre", lehet az embert „szemmel verni", lehet szuggerálni, elvarázsolni. Ha a költemény megidézett lírai hőse belenéz a megidéző lírai hős sze49

mébe, ha belenézhet, akkor egyrészt megtörténik a halhatatlanság csodája, s ez lehetővé tehet egy másik csodát is. Űgy
nézz a szemembe
hogy rendülne bele
a mohó, emléknélküli
tenyészet
az egek mirigy rendszere
s e megváltatlan földi lét.
Mindaz rendülne bele tehát, amivel pöre volt József Attilának, pöre van Nagy
Lászlónak, s pöre van mindig a halandó embernek. A nem emberi „hatalmaknak" ez
a megrendülése adja a reményt. Miként Jézus úrrá lett a pokol erőin, legyőzte a
halált, s győzelmével mindenkit kiemelt az emlék nélküli tenyészetből s megváltotta a földi lét végességéből, úgy kéri József Attilától a költő ugyanezeket. Kéri,
mert halálfélelme van, de nem a fizikai pusztulástól fél, hanem egy azt megelőző
erkölcsi-tudati pusztulástól. Az f á j neki, hogy eljuthat a „semmi se fáj" állapotáig,
a teljes reménytelenségig. Mert gondolatilag, „képzeletében" már eljutott odáig,
számba vette ezt a lehetőséget is, a Reménytelenül állapotát és léthelyzetét. Számba
vette s elfogadhatatlannak tartja. S itt lényeges a különbség József Attila megidézett verséhez képest. József Attila azt állította, hogy az ember végül eljut arra a
síkra és nem remél, Nagy László pedig tiltakozik e lehetőség ellen. József Attila
az emberi személyiség, az egyedi létező reménytelenség állapotáról beszélt, Nagy
Lászlónak viszont kötelezően szembe kell néznie azzal a veszéllyel, hogy az egész
emberiség, az összes létező juthat el ebbe az állapotba
... a sarkamtól torkomig
forraszt rám forró hamubundát,
rádióaktív iszonyt —
József Attila „ésszel mérhető pontokon is túlra" jutott, Nagy László és kora számára az atomhalál víziója is „ésszel mérhető" iszony. Ennek a tudatában még nagyobb a veszély, még több ellenerő szükséges, hogy el ne jussunk „ama síkra".
A pokoli út és a dögbugyor képe ezzel az iszonyképpel nyeri el még teljesebb jelentését. Bár a költő hangsúlyozottan személyes félelméről szól, és személyesen kéri
a reményt, a vers imajellegéből következően ez nemcsak természetes, hanem még
egyértelműbbé teszi, hogy mindannyiunk nevében „imádkozik", bármelyikünk utánamondhatja a segítséget kérő könyörgést.
A megváltóhoz fohászkodó imák igen gyakran egymás mellé állítják Jézus
szenvedéseit és az imádkozó személyét. A testi szenvedés érzékletes képe itt is elementáris hatású:
... csontom, vérem belerémül
végzetedhez ha én állítok végül
józan zárómérleget.
Ilyet azonban nem lehet állítani, az „ügyet" még nem lehet lezárni, fel kell támadni :
cáfold meg halálos logikád,
te glóriás,
te kíntól bélyeges!
Akinek „játszott" a szíve, az megteheti, hogy „édes munkát" bízzon az utódra, s
hogy annak szíve „erővel győzze". S aki „dalra dalt" épített, az segíthet „szép szóval" szólani is.
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Többféle módon érintettem már a József Attila! szerkezeti felépítését. Szó esett
a népi imák hármas tagolásáról, szó a vershős hangsúlymódosulásáról: a József
Attila-kép mellé nagy erővel nyomul be az önarckép is. Ez a költemény nemcsak
jelentéskörében polifon, hanem szerkezeti építkezésében is. Ha a himnusz- és imahelyzet felől közeledünk, akkor egy megszólítást (a cím) követ egy szenvedéstörténet
és annak víziószerű, analógiás továbbgondolása (1—41. sor), majd az ismételt megszólítás után (42. sor) a saját szenvedéstörténet előadása, s beleépítve a segítségkérés (43—64. sor).
Ha az ars poetica-érvényű szólító vers, emberiségköltemény a kiindulópontunk,
akkor is külön egységként kell kezelnünk a verscímet, mint szólítást. Ezt követően
a második szerkezeti egység (1—30. sor) a József Attila élet és mű reflektált bemutatása. A reflexió indukálja a felszólító jellegű fel támadásvíziót (31—41.), s ez a
szólító személy helyzetének bemutatását, amelyet a segítségkérő könyörgés foglal
keretbe. A szerkezeti egységeknek ezt az elkülönítését indokolja a vers időszemlélete is. Az „időn kívüli" megszólítás után a múlt idő a domináló. József Attila
sorsa befejezett múlt. A kérdező-reflektáló személy természetesen a vers jelen idejében létezik, s ebbe a jelen időbe lép át a halottság régiójában a megidézett személy is („villámló tálból eszed a halált"). Ennek a halottságnak az állapotát követeli megváltoztatni a felszólító jelen idejű harmadik rész, amely a felszólító mód
természetéből következően elvégzendő cselekvésre utal. Ebbe a felszólításba egy
ponton a feltételesség is belejátszik („hogy rendülne bele"). Ez nemcsak arra utal,
hogy a felszólítás egy nagyon várt, de még meg nem történt cselekvéssorra vonatkozik, hanem arra is, hogy amit ennek a cselekvéssornak ki kellene váltania, az
szinte a lehetetlenséggel határos (mi mindennek kellene belerendülnie a „feltámadásba"!). Végül a negyedik rész — már bekövetkezettnek véve a fel támadásvíziót
az ismételt megszólítással is — folytatja a felszólító jelen időt, de ennek sokkal tágabb jövőre irányultsága van. A harmadik rész egy körülhatárolt időtartamú cselekvéssorra szólít fel (támadj fel, nézz a szemembe), a negyedik rész viszont egy
folyamatos cselekvéssorra (add a reményt, segíts), amelyet időben az tesz határtalanná, hogy bármikor el lehet jutni ama síkra, s a kérlelő soha nem akar oda jutni. S mivel, mint már említettem, József Attila sorsa mindenki számára példázatos
megváltó történet, és segítsége is mindenkihez eljuthat, ez a soha az időben végtelenné tágítja József Attila hatását. A megszólított és a megszólító személyiség élettörténetének idejéből így jutunk el az emberi létezés idejébe. Amiként József Attila elviselte a történelmi-emberi létezés feloldhatatlan ellentéteit, el lehet ezeket
ma is és a lehetséges jövőben is viselni. A remény nem egy történelmi korszakhoz, hanem az emberi létezéshez kötött. Nagy László még azt sem mondhatja bizonyosságként (ebben a versében), hogy „finomul a kín", mégis azt válaszolja az
önmaga által feltett kérdésre, hogy érdemesnek kell lennie a tudatos létnek.
Érdemesnek annak ellenére, hogy a költő veszélyérzete kiélezetten fogalmaz,
bár maga sem tényként, hanem lehetőségként említi az „iszony" korát („képzelete"
„szorgoskodik"). A vers létszemléletében József Attila sorsa az ember sorsaként jelenik meg, s ez a sors: szüntelen télben pokoli úton haladva, vérszagú szörnyekkel
vitázva eljutni a dögbugyorba. A pokoli út a dögbugyorba vezet, a megváltatlan
földi lét az emléknélküli tenyészetbe, a radióaktív iszony ama síkra. És mégis,
A szüntelen télben is játszik az ember, építve dalra dalt, a jövő kövén csírázik,
vérszagú szörnyekkel vitázik. Képes lehet arra, hogy
erővel győzze a szív,
szép szóval a száj!
Az indulattal átélt, megszenvedett igenekből és nemekből fakad a mégis, amely
nem oltja ki a nemeket, nem teszi kizárólagossá az igeneket, hanem felmutatja
mindegyiket, de kijelöli köztük az elviselésnél magasabb rendű reagálást: a remélő életet.

Ezt a fel nem oldott és mégis feloldott helyzetet csak polifon építkezésű költemény tudja igazán megragadni. Jó néhány ilyen versi sajátosságról esett már
szó. A műfaji és a szerkezetbeli sokarcúság, az igeidők és módok egymásba játszása, a megszólított és a megszólító sorsának rokonsága és különbözősége mind ilyen.
S polifon sajátosság az is, hogy nemcsak a vers egésze, hanem számos részlete is
többjelentésű. Egy fontos sorpárral kapcsolatban már szó volt erről is. Legalább
néhányat még szükséges azonban sorra venni.
„Törd fel a törvényt, ne latold!" — ez jelenti azt is, hogy vedd birtokba a
törvényt (sajátítsd el belső tartalmait), s a fogalom József Attila-i értelmének ez
felel meg leginkább. De jelenti azt is, hogy a halál törvényét törd fel, azaz lépd át,
és támadj fel. S ez a jelentésárnyalat elvezet a Bibliához mint törvénykönyvhöz
is. A Jelenések könyve, a pecsétek feltörése szintén kapcsolatban van a feltámadással — nem Jézuséval, hanem — az emberével. Az utolsó ítélet tehetné lehetővé
József Attila „feltámadását", de ezt nem így hangsúlyozza Nagy László, mert nem
az emberiség, hanem csak egy példaember sorsáról van szó. József Attila ember
is és megváltó is ebben a költeményben, így a képeken átsejlik a feltámadás és az
utolsó ítélet jelképe is.
„emberségre, hű szerelemre étlen / villámló tálból eszed a halált" — ez jelenti
á betegség, a „téboly" állapotát is, de jelenti azt az időben életrajzilag ezzel egybeeső szakaszt is, amelyet halál előttinek nevezhetünk, s amelyet József Attila
utolsó művei alapján úgy írhatunk le, hogy rádöbben: számára már minden szerep hamis, elhibázta egész életét, s már csak egyet vállalhat, a halált. De benne
van ebben a képben a halottság költőileg elképzelt állapota is. E képszerű, mitikus
felfogás szerint a halott „van" (a túlvilágon, halottként, eszi „a halált"), s ez a
halottként levés szükségszerű előfeltétele annak, hogy ezen a képi síkon megtörténhessen a felszólítás a feltámadásra, amelynek virtuális voltát még ezen a képi síkon is jelzi a vers („bár a fogad vicsorog, / bár a nyakad csikorog").
A legnehezebben talán „az egek mirigy-rendszere" kép értelmezhető. Ügy gondolom, elsősorban a bezártságképzetet hangsúlyozó szerepe van: a dögbugyor (halottan a földben) és a dögbugyorra is utaló mirigy szó (amely tájszóként pusztító
járványt, illetve a mirigyek megbetegedését is jelenti, s ne feledjük, hogy Vörösmarty_ boszorkánya is a Mirigy nevet kapta), mintegy körülfogja földi létében az
embert. Másrészt az ég (a menny.) a túlvilági, a halál utáni lét jelképes színtere
is, s a mirigy-rendszer kép ezt egyetlen mozdulattal eltörli. A biológiai létezés emlék nélküli tenyészet, nincs túlvilág, a földi lét megváltatlan, mert se túlvilág, se
a földön felépíthető menny nincsen.
Fölvetődik az a kérdés is, hogy mi a fő veszély, a fő ellenség az ember számára, mit takar a „szüntelen tél" képe. Az emberárulók szutykát, a vérszagú szörnyeket vagy inkább a halált, az emlék nélküli tenyészetet? Mindegyik benne van,
de Nagy László mint materialista költő, nem abban bízik, hogy az ember halála
után feltámadhat, hanem abban, hogy életében lehet az ember nevezetre méltó.
A halált azzal lehet legyőzni, hogy a vérszagú szörnyekkel vitázunk, hogy az emberárulókkal szembeszállunk. Ezért érdemes élnie az embernek, s ha az embernek
érdemes élnie, akkor az emberiségnek is.
Végül egy érdekes átértelmezést figyelhetünk meg az „ama sík" képben. József
Attila egyértelműen megkülönböztette a személyes sors és az emberiségsors reményfogalmát. Az egyedi létező jutott el arra a síkra, ahol már nem remélhetett,
mert tudomásul kellett vennie, hogy halandó („Ezüstös fejszesuhanás / játszik a
nyárfa levelén."). Nagy László versében a lírai én tudatában van a személyes lét
végességének, de nem ezt hangsúlyozza, hanem az emberiségsors reménytelenné
válásának veszélyét. Az a sík elsősorban ezt jelenti számára.
A József Attila! utáni években Nagy László művészidéző verseinek sorában kitüntetett hely illeti meg azt a kettőt, amelynek hőse Ady Endre, illetve Petőfi Sándor. Ezek nem szólító versek, példahangsúlyozónak nevezhetjük leginkább őket, de
mindegyikben megjelenik, a befejezésben közvetlenül, cselekvően a versíró én is.
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Figyelemre érdemes, hogy mindegyik vers már a címébe kiemeli a föltámadás motívumát: A föltámadás szomorúsága, Föltámadt piros csizma. Mindegyik versben
megjelennek az „emberárulók", mindegyik kietlen társadalmi képet rajzol, a Petőfivers az „egyetemes tél" képzetét fogalmazva meg. S ebben a világban „tébolyog"
Ady is, Petőfi is. Mindegyik vers hangsúlyozza, hogy lényegében a jelenben is az
a költő feladata, mint elődeié volt. S természetesen mindegyik egyéníti is a vershősök világát. Ady „szomorúságát" átélve Ady „ostorát" ragadja meg az emlékező,
Petőfi „lélekzendítő" lendülete viszont az „újjászületést" ígéri az egész nemzet
számára.
A három költemény tehát eltérő vonásaival együtt is szorosan összetartozik.
Mindegyik ars poetica -érvényű emberiségköltemény, mindegyik az ember és a nemzet lehetséges útját veti egybe a valóságossal, s a költő feladatát a valóság és a
lehetőség közti szakadék áthidalásában találja meg. A szép szó varázsos erejében.
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