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Nagy László: Szárnyak zenéje
Dobognak,
tündöklenek,
érnek a
teremtmények.
Ösz fele fordult arccal
pirulnak tudatlan lázban,
még nyár van.
Idesodródtam,
aranyba, hőbe,
ide az áldott mezőbe.
Semmi bajom,
csak más a tekintetem,
s néha a szívem fölé
téved kezem.
Nem érdekes.
Tüzes a föld, levegő,
éden s pokol az ingem.
Idegeimben
zeneszó jár.
Tudom, hogy törvény szerint
betölti sorsát minden.
Gyötrelmes és gyönyörű
ez a nyár.
Csupa sujtás az ég,
dicsőség-sugarat
hány
özönnel a nap,
szurony-él minden irány,
madár is belevakul.
De alul
állkapcsát szörnyen
kitárva
nyeli a homokbánya a hőt.
Nyelve: a csillámos út
szélesedik,
tüzesen a fűre tolult.
Eperfa bódul,
szemereg barna vére,
elvárásul.
Árva fa, árva bokor
ön-árnyékába
bújna,
gyötrődik
zajtalanul.
Dolgozik minden,
nincs kegyelem.
Fény zaklatja a földet,
szűköl a táj,
de terem.
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Rozs, búza, árpa
levágva
megindul,
kukorica izgul,
sajog a tarló virága,
millió méh fuvaroz,
az ég, meg a méz arany-háza
zajos.
Almafa piros koloncot
nevel, a szilvafa kéket,
páncélosodnak a magvak,
ha nedvek apadnak.
A gének találnak
fészket.
Megőrzi magát az élet.
Ropogás, bongás,
küllők kerepelése —
nem a lemondás érik,
lerogyni nem szabad élve.
Gép tüzesül,
forrón futnak a szijjak —
a ló homlokán eresen
lüktet a csillag.
Szakad az ember veséje,
de az űrt álma belengi,
muszáj dicsőnek lenni,
nincs kegyelem.
Ez itt a szárnyak zenéje,
ne feledd.
Soha nem feledem.
A vers a Himnusz minden időben (1965) kötet második, Virágok, veszélyek című
ciklusában kapott helyet. Kritikában, tanulmányban többen említették már, de különösebben nem hívta fel magára a figyelmet. Pedig Nagy László költészetének, az
1957 utáni pályaszakasznak egyik jellemző alkotása. Hogy a nagyobb figyelem elkerülte, annak alighanem a vers kivételessége is oka. Mert bár számos vonásával
szervesen illeszkedik a Szárnyak zenéje az életműbe, nem jelentéktelenek a többi
verstől elkülönítő jegyek. Mégsem magában áll ez a vers, hiszen világszemlélete,
felépítése, alapvető formai elemei, ha nem is sok, de néhány Nagy László-verssel
rokoníthatóak. S a világszemlélet legfontosabb jegye: az életigenlő alkotói magatartás nemcsak ezt, hanem a költő minden összefoglaló igényű versét áthatja. A Szárnyak zenéje legfőbb kivételessége mégis ennek az életigenlésnek a szokásosnál hangsúlyosabb, az egész verset átható, a vers formai felépítettségét is meghatározó jelenléte. A harmónia verse lenne? Első olvasásra bizonyosak lehetünk: nem. De a bevégezhetetlen küzdelem a harmóniáért az egész kötetben talán itt lesz a legerőteljesebben jelenvaló s a legreményteljesebb próbálkozás.
Köztudott, hogy 1952-től kezdve Nagy László „szabadult kedve" fokozatosan eltűnik, hangja elkomorul. A korábbi jogosult történelmi optimizmus helyét az „Emberek, mivé lettem!" döbbenete foglalja el. Átéli a szocializmus válságát: a személyi
kultusz esztendeit. Kiábrándultsága azonban nem végletes. A társadalom növekvő
bajai ellenére az emberi helytállás szükségességéről beszél. Király István pontos
fogalma, az Ady Endre magatartását jellemző mégis-morál lesz az Adyval sok
másban is rokonítható Nagy László-i magatartás lényegi ismérve. Már az Aszály
(1952) ezt mutatja: „Rossz lesz a termés, szép csak ez a küzdés, / nem a bőségért:
a megmaradásért. / Szívét az ember dacosabban hordja / aszályos földön." Erre a
dacra, a küzdés szépségének hitére épül a továbbiakban Nagy László költészete.
Az 1956-os ellenforradalom után azonban a társadalomban létező ember sorsának
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tragikus elemei átmeneti időre háttérbe szorítják az állítást, az életérzésben uralkodó
lesz a diszharmónia. A Himnusz minden időben kötet első ciklusát ez határozza meg.
Nagy László verseiben sok az önéletrajzi elem, sok a társadalom pillanatnyi állapotára utaló jelzés. Főleg 1957 után azonban mindez egyre áttételesebben jelentkezik,
s az emberi személyiség létének általános-filozófiai és konkrét-mindennapi problémái
egymásra épülnek, de az előbbi a hangsúlyosabb. S bár a személyi kultusz kora
már rég a múlté, a diszharmónia továbbra is az emberi sors ábrázolásának lényegi
jegye marad. De az ok már más. Nem az ifjúi hitekben csalódás, hiszen ennek a
hitnek a szépsége, érvényessége újuló tisztasággal világol. Hanem az eszmény megvalósíthatóságának kérdése, az emberi élet végessége és ebből fakadó drámaisága.
Mert most már Nagy László is átéli, hogy „dögbugyor a vége e pokoli útnak, ott a
hit is kihalt".
Az igenek és a nemek kibontása, az ellentétekből való világépítés sokféle módon
valósulhat meg. Juhász Ferenctől nyilván nem függetlenül, de eléggé spontán belső
természetességgel Nagy László is leginkább egyfajta látomásos-szimbolikus módszer
segítségével tudja érzékeltetni a drámaiságot. A Himnusz minden időben legtöbb
verse, s különösen a hosszú énekek tiszta példái ennek. S ez is oka lehetett annak,
hogy újszerűségük és szuggesztivitásuk mellett nem figyeltünk eléggé egy m á s f a j t a
megvalósulásra, a Szárnyak zenéje példájára. Sokkal tárgyiasabb ez A Zöld Angyalféle verseknél. Az érzelmi beállítottság ugyan megmarad itt is, de a gondolati
összegzés igénye felerősödik. Nem Ady Endre, de József Attila versvilágához járunk
itt közelebb. József Attila nagy tájleíró-gondolati verseinek egyik jellegzetes típusát
(Külvárosi éj, Elégia, Téli éjszaka, Óda stb.) gyaníthatjuk ihlető példaként. A „törvény" verseit írta József Attila, s a törvény kulcsfogalom lesz a Szárnyak
zenéjében is. Ez a fajta szikárabban tárgyias-gondolati építkezés van jelen A hűtlenség
napja s a József Attila! című versekben, ez utóbbiban szintén a törvény képzetkörével összekapcsoltán. Hasonló példa később nem akad. Eleve információértéke van
tehát a szokatlan formának: kiemeli a Szárnyak zenéjét az egész kötetből. Kiemeli,
de nem elválasztja, elidegeníti. Felhívja inkább a versre a figyelmet. S az összegző
igény ezt indokolttá teszi.
Persze sajátjává alakítja a József Attilás formát Nagy László. Romantikus tartását itt is megőrzi. Czine Mihály írta a kötet megjelenésekor: „Űj verseiben a magasra lobbanó vallomásvágy elseperte a meggondolások karóit, megritkította a tárgyi
elemeket, s felerősítette a romantikus vonzalmakat. A tárgyias költészettel szinte
polémiát f o l y t a t . . . " (Kortárs, 1965. 10.) Saját költői tartásáról pedig így vallott
Nagy László: „Én is romantikus vagyok. Meg akarom változtatni a világot, a költő
munkásságának egyetlen értelme ez. Ettől szintén romantikus színezetet kap a költészet, csakúgy, mint a versbe adott energia. Meggyőződésem: ha a költő elveszti
romantikáját és önérzetét, megeszik a tetvek" (Esti Hírlap, 1967. február 1.). A világot nem csak romantikus színezetű versekkel lehet megváltoztatni, de most a helytálló önjellemzésre figyeljünk. Milyen eszközök erősítik a romantikus szemléletet?
A tragikum végletes átélése, a felfokozottság, az ellentétekben tobzódás elsőként.
Az ellentétek egymástól élesen elkülönülten, s képileg és nem fogalmilag tükröződnek. Dialektikusságukat ezáltal nem vesztik el, csak az arányok módosulnak. Nagy
László rendre a két szélső pólust szikráztatja össze, a köztük való átmeneteket alig
észleli. Ez hirtelen és nagy érzelmi hullámzást biztosít, ugyanakkor lehetetlenné teszi
a József Attila-féle, árnyaltabban dialektikus szemléletet. A metaforikus fogalmazás
se ebbe az irányba hat.
A versekben a gondolati problémák többnyire áttételesen, csak képekben jelennek meg. S ezek főként a természet tárgyait, lényeit, jelenségeit és sokszor az emberi
testet jelölő fogalmakból épülő képek. (A Szárnyak zenéje 80 főnevéből 43 természetet, 10 emberi testet jelöl. Hasonló jelenség figyelhető meg például a Ki viszi át a
Szerelmet című versben is.) Az áttételesség tehát kettős, hiszen nemcsak a fogalmat
alakítja képpé, hanem a társadalmi képet is természetivé. József Attilánál a t á j közvetlenül társadalmi jelentést hordoz, a természet csak színtere a társadalmi létezésnek. Nagy László verseinek képeiben nem a társadalom és az ember, hanem a
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természet és az ember kapcsolata lesz az uralkodó vonás. A természet központi
helyre kerülése nyilván kapcsolatba hozható a társadalmi viszonylatok áttekinthetetlenné válásával. A hosszú énekekkel ellentétben a Szárnyak zenéjének a megértéséhez azonban ez aligha segít hozzá, hiszen itt épp a természet rendezettségének, a törvényt betartó voltának az élménye a döntő.
A Szárnyak zenéje az említett József Attila-verstípusnak megfelelően nem szabályos strófaszerkezetű. A vers 71 sorát a költő négy szakaszra tagolta. A legutolsót
a szerkezeti elemzés kettévágja. így a vers szerkezetileg öt egységből áll: 5, 16, 17,
18, illetve 15 sorosakból. A rövid bevezető szakasz után tehát közel azonos terjedelmű részek következnek.
Az 1. rész általánosan fogalmaz a természetről, a világról. A többes szám 3. személyű állítmányok, a ritkán használt elvont fogalom (teremtmények) nyelvileg igazolja ezt. Megjelenik rögtön az időképzet: a nyárvég, de nem közvetlen, hanem
szimbolikus értelmével. A nyár és az ősz, az élet és az elmúlás ellentétének sokszor
felhasznált képe azonban sajátos tartalommal telítődik: a tudatlan, tehát gyanútlan,
sorsukat nem sejtő teremtmények képével. Az évszakok ellentéte s a „tudatlan" jelzőbe rejtett dráma az elmúlással perlő verset ígér. Így is van, de jóval közvetettebben. Az ősz képe csak itt villan fel, s a vers egésze nem az ősz, hanem a nyár
„fele fordult". A vers jelen ideje a nyár lesz, s az ellentétek a továbbiakban nem a
nyár és az ősz között • feszülnek, hanem a nyáron belül. Jelentős így a hangsúlymódosulás. Nem az elmúlásra, a befejeződésre, hanem a teremtő, munkálkodó életre
összpontosul a figyelem, s ennek a teremtő folyamatnak a drámaisága lesz az ellentétek alapja. Képileg a teremtő és pusztító nyári hőség.
A 2. részben az általános kép konkrétabb lesz. Megjelenik a költő a konkrét térben: a nyár végi mezőn. Az állítmányok is egyes szám első személyűvé válnak. De a költő nem cselekszik: szemlél és megítél. Nézi a termő világot, és tudja
a törvényt. De ezt nem a higgadtság, hanem az érzelmi hullámzás motiválja. Mert
a törvény tudása azt is jelenti, hogy jelen van még az előbbi kettősség: a teremtésé
és az elmúlásé. Az áldott mezőben állva miért kellene különben hangsúlyozni, hogy
„Semmi bajom, / csak más a tekintetem / s néha a szívem fölé / téved kezem."
S hogy ez „Nem érdekes." De ez az utóbbi, látszólag henyén odavetett köznapi közlés mégiscsak a költő állásfoglalása az elmúlással szemben. Túllép e problémán,
éppen mert ismeri a törvényt, de megmásítani nem tudja. Ezért tovább már nem az
érdekli, hogy mi lesz a teremtményekkel sorsuk betöltése után, hanem az, hogy mi
van addig, hogy miképp lehet tartalommal megtölteni a létezést.
Az első két rész így szorosan össze is tartozik. Konkrét vershelyzet fogalmazódik
meg a gondolati általánosság szintjén is, s ugyanitt a válasz is elhangzik rá előzetes
összegezésben. A világ és a költő viszonya már előttünk áll: a költő a természet
törvényeit vizsgálja. De már az emberre is vonatkoztatva. Az elmúlás képzete és a
vele való leszámolás mindvégig ott vibrál a természeti képekben, a költői önábrázolásban. A feszültség ott a fogalmakban, ott az ellentétekben: az ősz és a nyár, az
éden és a pokol, a gyötrelmes és gyönyörű nyár képében. (A Virágok,
veszélyek
ciklus már címével is ezt az ellentétességet ígéri. S valóban, a tél és a nyár, a tagadás és az igenlés kettőssége vonul végig a verseken.) S ott van már a vers hanganyagában is. A komoly, néha komor tartalmat, amely a létezés kettősségét állítja,
erőteljes zeneiség ellensúlyozza. Nemcsak az idegeiben, az egész versben „zeneszó
jár". Az irodalmi nyelvi átlaghoz képest feltűnő a nagymérvű zöngésülés. A zöngés
zár- és réshangok aránya 11,85%-ról 22,5-re ugrik (az első szám mindig az irodalmi
nyelvi átlag Fónagy Iván nyomán), s ugyanakkor a zöngétleneké 38,3%-ról 31,l-re
csökken. Tehát lényegesen kevesebb a zöngétlen hang, s az egész versben is kevesebb a zár- és réshang. Helyettük nazálisokat, r-et és 1-et találhatunk. (Egy példa:
t hang a versben 13,3% helyett csak 8,3 van, d viszont 3,67 helyett 6,47%.) A zöngésülés az egész versre jellemző. A hanganyag egyéb jellemzői viszont már hullámzanak a szakaszonkénti hangulati változás függvényében. Főként a sötét (veláris) és
a világos (palatális) magánhangzók túlsúlyának változása a szembeötlő. Az 1. rész
komolyan ünnepélyes nyitányát sötét magánhangzók festik alá. A 2. részben viszont
4 Tiszatáj
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épp a világos e-ö az uralkodó (együttesen 30,94% helyett 44,1), s a költő megjelenése,
hangsúlyozott nyugalma, az ősz után a nyár leírása indokolja e váltást. Paradox
módon ugyanakkor mindkét részben sok a nazális. Az 1. részben az r-és az 1 egyaránt túlsúlyos, s ez harmonikus mozgalmasságot idéz, a 2. részben viszont eltűnik
az 1. A hanganyag egésze a harmónia felidézésének irányába sűrűsödik, de. a t a r talmi vibrálásnak megfelelően néha azzal ellentétes, disszonáns elemek is megjelennek. A magánhangzók váltakozása a vers egész szerkezetének is ritmusos jelleget
biztosít (sötét — világos — sötét — sötét — világos). Ugyanezek a domináns magánhangzók a rímekben is megjelennek.
A vers képi és hangulati mélypontja a 3. rész. Több a sötét magánhangzó, az
a és az u (együttesen 26,74% helyett 35,3), a rímekben is ebben a sorrendben, az
alsó nyelvállásról ugorva a felsőre, keményebb hímrímeket alkotva ezáltal. A szenvedés, a jajgatás hangulatát is megidézi ez. A nazálisok helyett a palatális ny ugrik
ki (m és n 16,83% helyett 12,1, ny 1,27% helyett 6,48). A gyötrődő természet képének
meglepően pontos megfelelői a hangok. Mert a 3. és a 4. részben a törvény megjelenítése következik. Az általános után a konkrét. Egyes szám harmadik személyre váltanak az igék, a költő leírja, amit lát, de önmagát kivonja a képből. Csak a természet áll előttünk, de ez a természet emberi tragikummal megtöltött, átlényegített.
A gyötrelmes és gyönyörű nyár képéből itt a visszaigésített szóismétléssel is kiemelt
gyötrődésre kell figyelnünk. A nyár képét kísérő meleg-hőség képzet m á r az 1.
részben megjelenik, a másodikban hangsúlyos (hő, tüzes, pokol). De hogy a nap hője
nemcsak teremt, de pusztítani is tud, azt a 3. rész állítja a középpontba. S a szenvedés emberi esi tése feltűnő. Az emberi test részei és cselekvései jelenítik meg
mindezt. A homokbányának állkapcsa van és nyelve, az eperfának vére. A bánya
nyeli a hőt, az eper bódul, a vére szemereg és elvárásul, a fa, bokor bújna, m e r t
• gyötrődik. Embertelenül forró a táj.
Mégsem a mozdulatlanság képe következik. A 4. rész az előző mondatokkal
ellentétben elsőnek a legfontosabb igét emeli ki: „Dolgozik minden." Mert „Nincs
kegyelem", vagyis a törvény elől nem lehet elbújni, teremteni kell. ö t sor foglalja
össze tömören az ellentéteket: a szűkölés, zaklatás, kegyelemhiány állapotával felesel
az indító és a záró ige: dolgozik, terem. S már a mondatszerkezet is ezeket teszi
hangsúlyossá. A természet munkálkodásának ezután következő képsora pedig szemléletileg is ezt erősíti. S bár itt a legtöbb a sötét magánhangzó, m á r csak az a gyakori (23,57% helyett 35,6). Kiegyensúlyozottabb lett a hanganyag, itt a leginkább az
átlagos értékekhez közelítő. A munkálkodó természet leírása szinte himnikus szépségű és dallamú. Csengnek-bongnak a rímek a rövid sorok végén. A vers egészében
a rímelő sorok aránya 62%. A „Rozs, búza, árpa" sorig csak 51%, innen a vers
végéig 77%. Ebből a himnikus 13 sorból viszont csak egy nem rímel (92%). A pusztulást is felidéző tragikum képe tehát feloldódik, hiszen a törvény a termékenységé:
„Megőrzi magát az élet."
A nyárvég képe itt válik végleg nyárközepivé. Színes és változatos a mozgalmasság. Az arany, a piros, a kék színek, a pozitív töltésű cselekvést, kétszer közvetlenül
mozgást jelentő igék (megindul, fuvaroz), a nazálisok és az 1-ek megnyugtató ritmusa, az egyszerű szerkezetű mondatokban az igék változatos elhelyezése mind ezt
bizonyítja. Az idill képe ez a 13 sor: a létezésnek értelmet adó tevékenységé. S bármennyire konkrétak is itt a képek, az indító vershelyzethez képest általánosak. Mert
nem a közvetlen látványt írja már a költő, hanem az elképzeltet, nem egy „áldott
mező" látványát, hanem a termő és teremtő nyár tárgyias látomását. De ez az idill
nem szakítódik ki az egész összefüggéseiből. El nem felejthetjük az erőfeszítés gyötrelmeit. Előzőleg a t á j szűkölt. A befejező 5. részben m á r az ember veséje szakad.
Eddig az élettelen és a növényi természet világa állt a költő előtt, s a létezés
drámaiságát ezen keresztül szemléltette. Most megjelenik az ember is a maga élő és
élettelen szerszámaival, a lóval és a géppel. De m á r előbb ott a főnévi igenév, a
természetre nem vonatkoztatható: „lerogyni nem szabad élve". Ez már az ember
küzdelmének vezérmondata. A teremtésnek itt ábrázolt küzdelme az erőkifejtés
maximumát követeli a géptől, állattól, embertől egyaránt. A természet munkálko50

dása adja a példát: másképp az embernek sem szabad, „muszáj dicsőnek lenni".
A természettörvény megismerése etikai parancsot sugall, tartást ad az embernek,
értelmet az életének. Közismert filozófiai igazság tárul itt elénk a 20. század diszharmóniájával súlyosbítva: a munka, a teremtés ad értelmet a létezésnek. A versindító helyzetre a végleges válasz a 4. és az 5. részben fogalmazódik meg a törvény
tartalmának kibontásával. A vers elejének rejtett kérdése — ősz jön? — végleg
megtagadtatik, hiszen a természet állandó önreprodukciója értelmetlenné tette az elmúlásról a meditációt. De az etikai tiltások még egyszer hangsúlyozzák ezt: a tagadószavak nagy száma, a verslezáró ismétlés nyomatékosan figyelmeztet a követendő
életmodellre. Dolgozni kell, nincs kegyelem, vagyis nem adhatjuk föl önmagunkat.
A 4. rész nyitását a verslezárás nem véletlenül ismétli meg hangsúlyosabb, mert
az emberre vonatkoztatott formában.
Az utolsó részben sötétről világosra váltanak ismét a magánhangzók (60,92%
helyett 68), itt a legtöbb az 1 (10,05% helyett 13,7) és a nazális (16,83% helyett
21,4). Az ereszkedő ritmusnak megfelelően itt a rímek is ereszkedőek: nőrímek. Csak
a verszáró rímpár válik emelkedővé: jambikussá. Szinte hallani lehet a szárnyak
mozdulását. A szárnyakét, amelyeknek zenéje végigkíséri a verset. Ez a nem szemléletes szimbólum különösen alkalmas arra, hogy a vers rétegzettségét, az általánost
és a konkrétat, a természetit és az emberit közvetítse. Közvetlen és átvitt jelentésében egyaránt. Hiszen a vers világában élve tényleg hallani véljük a természet zenéjét. S látjuk az űrbe lendülő embert, a lehetetlennek látszót is beteljesítőt. Ikarust,
a szárnyas embert. De tudjuk, hogy ezek már a képzelet teremtette szárnyak, a
csodálatos emberi fenség jelképei. A szárnyas ember a fenséges ember képeként
jelenik meg Nagy László lírájában, s ezért annyira érzékletesek Kondor Béla szárnyas embert mutató rajzai a gyűjteményes Arccal a tengernek-kötetberi.
Ebben a
versben a szárnyak zenéje kép nemcsak a vers rétegzettségét közvetíti tehát, hanem
egyúttal a gondolati tartalom szintézisét is adja a természeti és az emberi törvény
azonosításával. S az űrt belengő álom és a zeneszó képzete feloldja — mert egy
értelmes egész részévé teszi — a létezés és az alkotás drámaiságát.
Van e versnek egy előképe 1953-ból, a Rapszódia. A konkrét versindító helyzet
egészen hasonló: „Hófehér ingben állok a nyár közepén. / Illatos föídeken súlyos a
kéve. / Dicsérni termést magasról zuhan a fény, / zümmög a t á j és az idő zenéje. /
Ö, gyönyörűen húzza az ős zenekar, / dallammá vált most az idő futása." A még
erősebben zenélő, idilli képet azonban itt nem feszíti akkora ellentét, a társadalom
gondjai és az elpergő ifjúság melankóliája megszelídülten illeszkedik hozzá. Ez még
két pályaszakasz fordulóján keletkezett, őrizve a hitet, hogy szülöttünknek „talán
élni játék lesz".
A bizonyosság, hogy nem lesz az, 1957 utáni. S azóta a harmónia a Szárnyak
zenéjéhez hasonló erővel alig jelentkezik. Képben, fogalomban sok az ellentét itt is,
a verset mégis homogén életerzés uralja. Nem a mégis-morál rácsapó daca, mint
annyi más alkotásét. Mert itt a törvényt énekli a költő, s ezáltal nem kétfajta világot, kétfajta életmagatartást szembesít, hanem az egyedül lehetségesei és helyeset
mutatja meg. A törvény, a rend képzetét sokféle módon emeli ki a vers, láthattuk
már. Most még a nyugodt, tagolt, meglehetősen visszafogott, csak elhalványítottan
romantikus előadásmódot kell említeni. A mondatszerkezet az egész versben egyszerű. Csak kijelentő mondatok vannak, az összetételek majdnem mind kapcsolatos
mellérendelések. Az alany és az állítmány az uralkodó mondatrész, mindegyik többször halmozódik. A 71 sor 25 mondatból áll, arányosan elosztva, s egy mondatra
8,72 szó esik. De a 25 mondat 54 tagmondatból áll, s így 4 szó esik egy tagmondatra.
Igen rövidek, a lényegre szorítkozó közlést átadóak tehát a mondatok. A rövid ütemek, a mindig világos tagolás változatossá és arányossá teszi a ritmust is. A vers
formakincsében, akárcsak az ember álmaiban: kitűzött céljaiban megvalósul a harmónia. „A lét dadog, csak a törvény a tiszta beszéd" — írta József Attila. Hozzáértendő, hogy a törvényt betöltő emberi lét megszűnik dadogni. Ezt a gondolatot
viszi tovább Nagy László, elődjéhez méltó művészi következetességgel.
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