
Megállni gyáván feleútnál, 
sírni, sírni a síró kútnál 

Ad analogiam: „Testamentumot, szörnyűt, 
írni És sírni, sírni, sírni, sírni!" Csak míg 
Adynál az alany és a tárgy egymásba olvad, 
Nagy Zoltánnál a tárgy megőrzi hűvös 
objektivitását, a stilisztikát azonban onnan 
veszi, ahol a tárgy és alany átjárták egymást. 
Lírai realizmus és romantikus-szimbolikus 
stilisztika közötti eklekticizmus jellemzi az 
induló Nagy Zoltánt, amint Tóth Árpád is 
kötődik valamiképp indulásakor Adyhoz. 
Amíg azonban Tóth Árpád megtalálva saját 
hangját, e hangot kiteljesíti, Nagy Zoltán 
soha nem próbálkozik azzal önmagában, ami 
igazán az ő sajátja lehetne, mert nem adja 
át magát teljesen és maradéktalanul a költé
szetnek, családi kötelesség, ügyvédi iroda 
gyakran elszólítják műhelyéből, ahol pedig 
sajátos feladat várná. 

Egy remekbe sikerült versében a gondola
tot énekli, mely lelke várkastélyának antik 
lépcsőin aranyos-zöld pávaként megy föl. 
Itt is Ady ódon, babonás várát idézi a kastély 
és ódon tornya. Az antik lépcső, az arany
zöld páva, a vers eleganciája pedig a szecesz-
sziót, Babitsot és Tóth Árpádot, de a kép 
láratlanul és sajátosan zárul: „S az antik 
vépcsőn mint egy dáma, (Aranyos-zöld ragyo
gó páva) Megy föl lassan: egy gondolat." 
Később is, amikor még mindig mások nyo
main igyekszik, hol Babits szépségkultuszát 
visszhangozza, hol a szabadvers hangján 
próbálkozik, de még a népiek üde, falusi hang
ját, az Erdélyi József ritmusát is utánozza, 
ekkor is minduntalan előbukkan egy-egy 
motívum: a lélek magánya, félelme, rettegése, 
s ez erős filozofáló hajlammal jelentkezik 
együtt. Az élet végső kérdésein való meditáció, 
az intellektus fehérizzású lírája törne fel mind
untalan olyan versekben, mint a Jelenések 
ciklusának darabjai, a Salome hétfátyoltánca 
és a többi. Ezekben a versekben a gondolat 
finomodik lírává, a lélek fájdalmas szépsége, 
a gondolat esztétikája ölt testet bennük, s 
olyan költőt idéznek, mint a német Rilke. 
Csak míg Rilkénél a gondolatiság a modern 
ember zsúfolt és differenciált műveltséganya
gát, szeszélyes reflekszeit mozgósítja, Nagy 
Zoltánnak mintha nem volna kedve jobban 
alámerülni saját belső világa intellektuális 
szemlélésébe, ám így is képes páratlanul egyé
ni és magasizzású pillanatokra: „Ó életem, 
ó gyertyaláng. (Lengsz, füstölögsz kietlen 
éjben.) Ki gyújtott meg és egyedül (Ki 
hagyott égve a sötétben.") 

Kardos Pál tanulmányából az-hiányzik 
legjobban, hogy nem érzékelteti az életmű 
félbemaradottságát, következetlenségét. Nem 
akarja észrevenni, hogy Nagy Zoltánban 
tulajdonképp csak potenciálisan van meg a 
nagy költészet lehetősége: a lírai realizmusnak 

egy huszadik századi változata, a lírai analízis 
ama módszere, mely Szabó Lőrinc Tücsök
zenéjében nyilatkozik meg igazán; a magá
nyosság költészete, a magyar duinoi elégiák 
végzetesen benne maradtak Nagy Zoltán 
hegedűjében, mert nem vállalta, nem merte 
a költészetet, csak utána énekelt azoknak, 
akik erősek voltak a maguk hangjának rabjai 
lenni. 

Bata Imre 

Mint én, földmíves köl tő . . . Szemelvények 
Gózon István elbeszélő költeményeiből. Nagy 
Czirok László gyűjtéséből összeállította és 
bevezetővel ellátta: Janó Ákos. [Bp. i960.] 
Múzeumok Központi Propaganda irodája. 
131 1. 

Érdekes, de talán törvényszerű jelenség, 
hogy a paraszt versel ökre íróink és költőink 
sokkal előbb figyeltek föl, mint irodalomtörté
netírásunk és néprajzi kutatásunk. Kölcsey 
Ferenc, Arany János, Eötvös Károly már 
a múlt században ejt egy-egy jellemző meg
jegyzést róluk, értékeli munkásságukat. A 
népköltészeti alkotások jelentős része, a 
parasztköltők írásban rögzített alkotásai 
azonban jóidéig kívül maradtak a kutatás 
körében. Ennek okát - ezt helyesen hang
súlyozza bevezetőjében Janó Ákos — éppen 
e népköltői alkotásoknak a népköltészet és 
műköltészet határterületén elfoglalt helyzeté
ben kereshetjük. 

Néprajzi szempontoknak megfelelően elő
ször Takács Lajos írt hosszabb tanulmányt 
két dunántúli verselőről (Ethnographia, 
1951.), majd kutatásának eredményeit könyv
ben is összefoglalta. (Históriák, históriások. 
Bp. 1958.) Janó Ákos most Gózon István 
kiskunhalasi parasztverselő alkotásaiból állí
tott össze egy válogatott gyűjteményt. A vá
rosban több versfaragó is élt a múlt század 
hetvenes-nyolcvanas éveiben (Péter András, 
Czudar Péter, Szántó Ferenc, Uj Péter), 
akik - bármennyire hihetetlenül hangzik 
valóságos irodalmi kört alkottak. Rendszeres 
összejöveteleiken a város és az ország dolgai 
mellett felolvasták egymásnak verseiket, bí
rálták azokat. Egymásnak verses leveleket 
írogattak. 

Gózon Istvánra Csokonai volt a legna
gyobb hatással. A Csokonai vándorlása című 
verset telj es egészében az ő emlékének szenteli. 
Csokonai többször megfordult Halason, anek
dotákat, történeteket ma is emlegetnek róla 
a városban. (Mellesleg: ezek összegyűjtése 
hálás feladat lenne.) Gózon versében egy 
Csokonai alakjához fűződő történetet dolgoz 
fel. Hogy a vers hitelesebb legyen, sokszor 
Csokonai költeményeinek témáit idézi, sőt 
több helyen saját szavával beszélteti a költőt. 
Különösen a Béka-egérharcból és a Szerelem

ül 



dal a csikóbőrös kulacshoz címűből használ 
fel több részletet. 

Érdekes és tanulságos a Csokonai-versek
nek és a Gózon-féle átírásoknak részletes 
összehasonlítása. Janó megállapítja, hogy az 
eseményeket Gózon leegyszerűsíti, ugyan
akkor saját természetes humorával gazdagítja 
Bizonyos „parasztrokokói" hang húzódik 
végig az egész történeten. Ez más elbeszélő 
költeményeit is áthatja (Egy hosszú pletyka). 
Csokonai általános politikai érvényű kritikai 
korrajza Gózonnál szűkebb keretekre korlá
tozódik. Csokonai megnevezi szereplőit 
(Zsuzsi, Manci, Trézi), konkrét helyzeteket 
teremt, Gózon általánosít, paraszti tartóz
kodással személyektől függetleníti a verset. 

A népi versírók egy része — ide tartozik 
Gózon is - nem szakad ki a számukra életet 
jelentő közösségből. Nagy részüknek versei 
nem is látnak nyomdafestéket, legfeljebb 
keresztelőkor, lakodalomkor, kukoricafosz-
táskor szavalgatják őket. Szűkebb részüknek 
alkalmi históriái sokszor tízezres példányszám
ban is elkelnek a vásárokon. Ezek azonban 
még mindig benne élnek a paraszti rendben, 
bár verseik megjelenésével bizonyos mérték
ben elkülönülnek az előbbiektől. Egy leendő 
csoportosításnál a harmadik fokozatot nyilván 
a már egész népükhöz szóló, egy magasabb 
szellemi szintet képviselő népi-írók fogják 
képezni (Veres Péter, Szabó Pál stb.). 

Bizonyos, hogy a folklorista és irodalom
történész számára az összeállítás nemcsak 
adataiban tanulságos, de sok tekintetben 
túlmutat önmagán. Felhívja a figyelmünket 
a múzeumokban heverő ilyen jellegű anyag 
kiadására, mert csak ennek ismeretében tűn
het ki, van-e táji, nyelvi, verselési, témabeli 
különbség az egyes népköltők között. S ami 
még ennél is fontosabb, csak így alkothatunk 
világos képet arról, hogy mit vettek át 
klasszikusainktól, hogyan ötvözték azt eggyé 
a maguk költészetével és világképével, más 
szóval mi vált élő, eleven, állandóan ható 
nemzeti közkinccsé költőink műveiből. Janó 
Ákos gondos összeállítása ennek az össze
hasonlító munkának teremti meg alapját. 

Kőhegyi Mihály 

A magyar irodalom bibliográfiája. 1956—1957. 
összeállította: Kozocsa Sándor. Bp. 1961. 
Gondolat K. 720 K 

Kozocsa Sándor évi irodalomtörténeti 
bibliográfiáinak fontosságáról, értékéről e 
helyen nem kell szólani. Magam az 1954. évi 
kötetről itt (ItK-1958:99) mondtam el véle
ményemet és javaslataimat. Sajnálom, hogy 
mindebből csak annyit fogadott még, hogy 
a napilapokat keltezésük föltüntetésével is 
idézi. A mostani kötet is meggyőzött, hogy 
észrevételeim, indítványaim helyesek, így 
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elsősorban az időrendi közlést, a takarékosabb 
(két hasábos, folyamatos sorú, kisebb betű 
típusú) tipográfiát, az álnevek, betűjelek meg
oldásában igénybe veendő kollektív munkát, 
valamint — ez már a kiadónak szól — a 
gyorsaságot, nagyobb példányszámot és 
olcsóbbságot illető kívánságaim. 

Az időrendi anyagközlést illetően még 
tovább is mennék, mint akkor. Nem csupán 
az egyes csoportokon (egy íróról szóló íráso
kon) belül, hanem általában, egész éven át 
- az irodalmi élet történeti folyamatát reprodu
kálva — kronologikusan közölném az anyagot 
(ezzel sok tételben megismétlődő keltezést is 
megtakarítanék!), s minden más szempontot 
(tematikus, betűrendi) gondosan kidolgozott 
mutatókra bíznék. Ám ha ez túl merésznek 
tűnik is, azt föltétlenül el kellene kerülni, hogy 
a gyűjteményes művek — gazdag tartalmuk
nak megfelelően - tucatnyi helyen is teljes 
címfölvételükkel szerepeljenek, jelentősen 
megduzzasztva az amúgy is vaskos könyvet. 
Jelenleg pl. Krúdy irodalmi tanulmányai, 
a Hatvány szerkesztette Beszélő házak, 
Mikszáth emlékezései, a Kalauz magyar ifjú
sági irodalomban c. ajánló bibliográfia, Darvas 
József, Radnóti Miklós, Horváth János, 
Komlós Aladár, Zolnai Béla, Waldapfel 
József, Illés Endre tanulmánykötetei, Csathó 
Kálmán memoárjai stb. mindannyiszor ismét
lődnek, valahányszor bennük önálló írásban 
tárgyalt író neve következik. Holott az 
általános részben lehetne a gyűjteményeket 
egy ízben, de analitikusan (ahogyan az új 
típusú Magyar Nemzeti Bibliográfia is teszi) 
földolgozni, s így a bennük szereplő írások 
- a névmutató segítségével — nem vesznek 
el a kutató szeme elől. Ugyanez vonatkozik 
az olyan cikkekre is, amelyekben több íróról 
esik szó (pl. Kiss Istvánné: 262, 267 stb. 
- Nóti Ilonáé: 274 stb. - Hernády Ferencé: 
474 stb.). A 617. lapon pl. Krúdynak nyolc 
Petőfi-cikke több mint a fél lapot elfoglalja, 
míg az előbbi módszerrel három folyamatosan 
szedett nyomtatott sorban elfér. 

Hogy a betűrend ellene mond a logikának, 
míg az időrend az irodalom történetének 
összefüggéseit is adja, sok példát hozhatnék. 
Csak kettőt lássunk. A 361. lapon Cholnoky 
Viktor és Máté György összetartozó írásait 
szórja szét a semmire se való betűrendi 
anyagközlés, s ugyanígy az Üj ságírószövet
ségi „őrségváltásról", illetve „szerecsenmos-
datásról" szóló három cikket is. (Nem világos, 
hogy itt az egyik miért „vö." jelzéssel csatla
kozik a másikhoz, miért nem önálló, ugyan
úgy, mint a harmadik?) Az Arany-cikkek 
közt van vagy négy debreceni írás, amely az 
ottani Arany-szobor helyéről vitázik: ezek is 
betűrend szerint, tehát összevissza, keser
vesen összekereshetően találhatók. 

Nem vagyok kibékülve azzal sem, hogy 
egyes színészeket, noha egy betűt sem írtak, 


