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agy László és Kormos István bizonyos szempontból testvérek
voltak. Nem a fiatalkori élmények
révén oly összetartozón, mint
Nagy László és Juhász Ferenc, hanem éppen avval, hogy jócskán különböztek egymástól – nem erkölcsben, a
szólás tisztaságában, hanem habitusban.
Pontosabban: kiegészítették egymást.
Az „Iszkázi Rimbaud” volt a sistergőbb,
a dacosabb, a vágtázó viharokat meglovagló, aki vére „dübörgő dörejére”
hagyatkozva pörölt a világgal. (Nem
véletlen, hogy Kormos az általa készített Ady-filmre is emlékezvén főt hajtva
üdvözölte: „Egy újraszületett Ady Endre
jár-kel közöttünk, akinek Nagy László a
neve”.) A Szegény Yorick poétája pedig a
humorral-játékkal telibb, a szelídebb, az
álmodozóbb, akit kitűnő versein kívül
legendája (átrajzolt életrajza) is éltet.
Nagy László, magam is így láttam, a
fejedelem, míg Kormos a József Attila-i
szegénységet, kivetettséget megszenvedő, fanyarul vérévé emelő harlekin.
Egymást tisztelték, és szeretetük valahol
összeért: az egymástól nagyon is elütő
alkotásmód (versbeszéd) ellenére világlátásukban? Vagy alázatos népszeretetükben, amely az ezüstfejű naplójából
(Krónika-töredék) fölöttébb kiviláglott?
Hiszen Kormos is írhatta volna eme sorokat: „Én elsősorban emberi költőnek
tudom és érzem magam. De a nyelv, a
sors, a gond köt ehhez a hazához, néphez. S ha van erőm olykor, s van lehetőségem: kiállok érte”.
Ebben is, abban is. De legkivált az
új nemzedék iránt érzett felelősségükben. Nem véletlenül beszélt Pintér Lajos több helyütt is a Kormos-egyetem
tanító-vidító éveiről, amely – Kovács
Istvántól és Kiss Benedektől Nagy Gáspárig és Szöllősi Zoltánig, Kiss Annától
és Döbrentei Kornéltól Kemsei Istvánig

és Veress Miklósig – egész rajt bocsátott
útjára. Nemegyszer Nagy László közvetítésével. Ha nincs a Móra Könyvkiadónak a két nagy műhely, a Magvető és a
Szépirodalmi által visszautasított lírikusokat földajkáló sorozata (Kozmosz), a
lendületes indítóerő híján sok értékkel
nyilván szegényebbek lennénk.
Kormos itt – mondható-e ez egyáltalán a vagabund, a tisztes szegénységet
arannyá változtató személyiségre? – pápa
volt. Akiket „szentté” avatott, a föntieket
kiegészítendő még Kántor Pétertől Tóth
Erzsébetig és Villányi Lászlóig húzódik
a sor, a kortárs magyar líra megbecsült
tagjaivá váltak. Magam is többször találkoztam olyan fiatal, jobbára pályakezdő
költővel, aki az Élet és Irodalom szerkesztőségéből, ahol Nagy László képszerkesztő volt, egyenesen a New York-palota
tornya felé vette az irányt, hogy bebocsáttatást nyerjen Kormos Móra-beli,
egyetlen sarkot igénylő tusculanumába.
Nagy László és Kormos István együttléteiről kellene regélnem, de sajnos egyiküknek sem voltam a barátja. Igaz, jó
párszor velük beszélgetve, illetve kisebbnagyobb társaságban vagy különféle
szerkesztőségekben együtt voltunk. Tiszteltem őket, fölnéztem rájuk, mint az
Istenre. Az egyik, a Versben bujdosó poétája tartásához méltóan, fejedelmi módon öltözött (királykék bársony öltöny, a
Nagymező utcai Fleischernél készíttetett
elegáns ingek, stb.), ellentétben a Szegény Yorick énekesével, akit többnyire az
idő súlyától hosszúra nyúlt pulóver hordása jellemzett.
Hogy melyiket ismertem meg előbb
személyesen – noha verseiket régóta fújtam –, nem is tudom. Kormossal talán
a Kiss Ferenc által toborzott Nagy Népi
Hurál éttermi-kávéházi összejövetelein
találkoztam először – máig szívfájdalmam, hogy kérésére sem mutattam meg
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(Múzeum kávéház) megjelenés előtt a
Szegény Yorickról írt kritikám kéziratát
–, Naggyal is ez idő tájt (egy-két korábbi könyv dedikáltatása után), hiszen
velem küldte el Kolozsvárra a Szilágyi
Domokosnak ajánlott kötetét, a Versben
bujdosót (1973). Társas összejöveteleken való együttléteiknek is – egy vidám,
egy szomorú – tanúja voltam, hiszen
mindketten fölléptek az Új Írás általam szervezett zeneakadémiai matinéján
(1975. december 7.), nem akármilyen
nagyságok – Déry Tibor, Juhász Ferenc,
Pilinszky János, Sánta Ferenc – társaságában. Latinovits Zoltán Ady-verseket
mondott, Jandó Jenő zongorázott. Derűs közös fotó őrzi a mosolyos arcokat.
(Nagy László naplója: „Kaptunk plakettet is. Nehéz.” – A gyönyörű emlékérmet
Csíkszentmihályi Róbert szobrászművész-barátom készítette, akinek egy évvel
azelőtti kiállítását Kormos nyitotta meg
a Petőfi Irodalmi Múzeumban.)
Eme jeles napot követően még egy
évnek sem kellett eltelnie, hogy 1976
őszén Kolozsvárt Szilágyi Domokost
búcsúztassuk. Kormos is, Nagy is,
Csoóri Sándor is, Páskándi Géza is, jómagam is (egyik koporsóvivő voltam a
gyászhintóig) díszőrséget álltunk – természetesen erdélyi írótársainkkal, Szilágyi Istvánékkal karöltve – az Egyetem
csarnokában fölravatalozott koporsónál.
Búcsú és siratás a Házsongárdi temetőben, nehéz kő nyomta a szívünket.
Nagy gyönyörű szövegét (minő gyalázat
az akkori politikai viszonyokat illetően!) Dobozy Imrének kellett előzetesen
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jóváhagynia és ellenőriznie. Mi bűne
volt Szisznek, azon kívül, hogy kisebbséginek született? „Táncolt és labdázott
úgy, hogy fátyolba göngyölte a sziklát,
mert a pucér erőmutatványt rühellte.
Ő az, aki szemérmes szerelmesleveleket
írt a szabadsághoz.”
Hogy az ÉS mesterkedéseit, a méltatlan helyre tördelt Nagy László-siratót, ne
is említsem. Este a Continentál Szálló
egyik különtermének hosszú asztalát ültük körül, ahol Nagy, a mindenki által
tisztelt és becsült „fővendég”, ledobván
a déli megpróbáltatás terhét, valósággal tündökölt. Anekdotázott, a nőknek
udvarolt, s az ebbéli tevékenységben
Kormos sem nagyon maradt mögötte.
(Szinte már irodalomtörténete van az
egyetemes gyásznak, és az azt követő
eseményeknek – lásd Az erdéli asszony
keze című verset stb.) Vidáman sirattuk
a halált, hátha így évekig elkerülhető lesz
a vele való találkozás. Micsoda tragédia,
hogy a két magyarországi főszereplő nevetős sóhaja, sajnos, nem hallgattatott
meg. Nagy László is, és Kormos is nemsokára követte az erdélyi Garabonciást az
égi mezőkre.
Valójában mindhárman garabonciások
voltak, s ha más-más volt is az érkezési
állomásuk – Nagyé Ady keménységével
valaminő jobbításért perelő, Kormosé a
magyar hitvilágot népi szürrealizmussal
beoltó, Szilágyié a boszorkányos varázsolást montázs-verssé alakító –, az induló
fázisuk szinte ugyanaz. Népi indíttatás,
mítosz, Biblia, metaforikus világlátás,
magyar nyelv, népdal, népballada. Sinka István elhagyott mezejére, hogy csak
a fő garabonciást említsem, talán Kormos István ültetette a legszebb virágot
(Ágborisrét).
Miben voltak azonosak?
A komolyságban és a tréfában. Az
igazmondásban és a mások – jóízű,

Költészet
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csöppet sem bántó – kicsúfolásában.
A fiatalok segítésében és a közjó szolgálatában. S végül, de nem utolsósorban
a nő trónra való ültetésében (emelésében!). Méghozzá oly módon, hogy hol a
sámli volt a magasság, hol a Himalája.
Kormos bolondulásig szerette a labdarúgást – utána kéne néznem a legendának,
hogy játékosként hol és mikor volt 8-10
percig a Fradi csatársorának a kerékkötője –, nemcsak a valódi és dilettáns
költők (a csúcs: Szittya Attila Bendegúz)
verseit fújta kívülről, hanem a csapatok
(Ferencváros, MTK, válogatott) öszszeállítását is. Meccsre járásainak, szurkolásának – mások megírták – szintén
legendája van. Nagy a felső testét erősítette, egyszer szkanderben lenyomta egy
nehézsúlyú bolgár ökölvívó kezét is, de
naplója szerint szinte mindennap nézte
(nem egy magyar eredményt név szerint
is megörökítve) az 1976-os olimpia eseményeit.
Kormos verset írt Juhász Ferenc és
Nagy László legendás összetartozásáról
(Testvérek – 1951), mindkettőben szeretve az egyéni arculatot, s kivált a líra
mint hangszer komolyságát. Politikai
és egyéb okok miatt a két legendás barát az idők folyamán lassan eltávolodott
egymástól – igaz, nem annyira, hogy
például Nagy László az operáció utáni
barátot meg ne látogassa –, így Kormos
vehette át a megüresedett helyet. Áhítatos hangon, vagabund mosollyal úgy
tudta mondani, ha nem is volt jelen a
megnevezett: Lacika, hogy ennyi szeretetnyilvánításba szinte beleborzongott
az ember. Ebben a barátja iránti véghetetlen tiszteleten kívül benne volt a lírateljesítmény előtti főhajtása is. Ő igazán
tudta – a legnagyobbakra sem volt féltékeny, csaknem kezdő költők neki tetsző verseit is kívülről skandálta –, hogy
Nagy László költészete mit nyom a lat-

Fázó fiúk, ne fázzatok,
ez új jégkorszak kezdete,
gólyalábon ugráljatok,
hó-Himalája, zsuppsz bele!
Lacika, hunyoríts oda:
hártyásodik a pocsolya.
Iszkázi Rimbaud, ha öreg leszel,
fehér fejed fölvesd s hajóra szállj.
Vagy indulj holnap, áll még Tahiti,
Ramanborannál hajóddal megállj.
Hajítsd el botodat a parton,
gázolj a tengerbe derékig,
lábujjad körül csöpp halak
villogó pikkelye fehérlik.
Sárga homokba ülj, ingedet szárogatni,
rakd melléd szerszámaidat:
toll, papír, kés, víznek egy cinpohár,
széléről kék kolibri kortyogat.
Késeddel lófejet faragj,
tolladdal írj anyádnak,
papírod legyen repülő,
vad rímeid a szárnyak;
véred dübögő dörejére
kilenc törzs lánya seregeljen,
fekete ölben halj meg,
nem halhatnál meg szebben.
Juhász, Juhász,
rímgörgető-Yukon,
ne vesszünk össze egy bitang juhon.
Feküdtem a földön veled,
H. S. pokrócával takartalak,
pálmát varázsolok, ha kell, három napot,
fázni ne lássalak!
Te kán fia vagy, nem kőmüvesé,
hát lóra, sarkad vágd belé,
Tirolon át, Normandián át,
Flandrián, Xigorián át,
kantár-eresztve menj Izland felé.
Izland völgyei zöld hullámokat
csapnak szemedbe, tengerfenék-zöldet,
ácsolj faházat, ablakába állj,
Biáig látsz, ha szél szárítja könnyed.
Fejed lehajtani a szalmára tudod,
lábad a világ végén, Ferenc, lelógatod,
hallgass ríjjogó-éhes danka sirályokat,
leskelj vízből-kelő moha-királyokat.
Engem az új jégkorszak itt talál,
soványan, szíjasan, honomban hontalan,
forgok, diszkoszvető, diszkoszom elröpítem,
de nem hagyom magam.
ban. A Nagy László feje című versét – 70
éves parasztasszony hangja, 9 éves árvagyerek hangja, 17 éves lány hangja – Vasy
Géza, a Kormos-monográfia szerzője a
három részt illetően találóan „szárnyas
oltárként” értékelte.
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Nagy és Kormos, nem tudhatom,
nyilván együttlétük folyamán többször is
elemükben voltak. Nemcsak komolykodni tudtak – védték a politikai szűklátókörűség által kiebrudalt Béres-találmányt,
a házak népi díszítőelemeit stb. –, hanem virgonckodni is. Ugratták egymást,
kifacsarították a magyar költészetet, jóízűen nevettek, máskor káromkodtak
egyes írók bakugrásain. Nevezetes, az
irodalomtörténet által is dokumentált
kirándulásuk során Erdélyt többször is
bejárták. Ezek közül is kanyarjaiban, derűs fölfedezéseiben, tréfás játékaiban és
kollegiális vigasztalásaiban kiemelkedett
az 1976. május 23. és 31. közötti útjuk.
„Istenke adjon jó utat nekünk, jó időt.”
A kocsit Zelnik József vezeti, az útitársak: Nagy László, Kormos István, Kiss
Ferenc.
A Krónika-töredék szikáran, de lényegre törően dokumentálja a napokat. Mit
csináltak, kikkel találkoztak, az erdélyi
művelődés, táj, műemlék, kellemvilág
melyik részét fedezték föl maguknak és
zárták a szívükbe, a krónikából mind kiderül. Kiss Ferenc szintén említésre méltó élménycsírákat közöl (Naplórészletek
– Kortárs, 1994. 11. sz. 9-15.). „László
elemében volt, mesélt kifogyhatatlanul a
maga rövid mondataiban a gyerekkorról,
bulgáriai élményeiről. Felidézték – Kormossal versenyben – iskoláskoruk köteles
rigmusait (zömüket én is tanultam még);
a sírverseket.” Az erdélyi út legmulatságosabb epizódjai között említi még Kiss
Ferenc: „Nyertem Kormostól 100 lejt, s
odaadtam a széki prímásnak”. Ugyanitt:

„Csuda jó a fénykép is, amit Körösfőn
Jóska hármunkról csinált. Szalmakalapok! Kormos, mint egy seriff”.
Fölöttébb érdekes Kovács Júlia ugyancsak eme utat fölelevenítő – Zelnik József
hangszalagja nyomán készült – publikációja: Nagy Lászlóék erdélyi útja – Irodalomtörténeti adalék (Lyukasóra, 1995/3,
8–10.) „Szabad szájúak, kedvesek, lazák,
jópofák” – írja a dokumentumot közreadó – „egyszerűen csak jól érezték magukat egymás társaságában”. Mikor egymás
szavába vágva derűvel fölmondták az
elemis „pósabácsis” verseket, a nevetéstől
szinte szétszakadt a kocsi. Nagy László
gunyoros sírversei ugyancsak kacagást
szültek. „Itt nyugszik Nemes Georgi, /
rajta a sír férge orgi- / ázik.” „Itt nyugszik
laza Jován, / Meghízott a haza javán.”
Lehet, hogy az ÉS-főszerkesztő Nemes
György és a Petőfit orosz eredetiben olvasó Jovánovics Miklós, a szintén különféle
kultúra-posztok belakójának neve eme
sírversek nyomán marad fönn?
Ám a sok jópofáskodás, gyerekkori történet fölidézése mellett, ahogyan
hegyre föl, völgybe le gurult a kocsi,
akarva-akaratlan komolyabb dolgokra is
fordult a szó. A Kiss Ferenc és Nagy László közötti rövid disputa egy nemzetiségi
sorskérdés megválaszolására is bőséggel
elég. „Kiss F.: Nézzétek, hogy tudnak
azok a fenyők abban a sziklában megmaradni? Nagy L.: Megeszik a követ. Egy
darabig eszik, aztán olyan súlyuk lesz,
hogy megmaradnak.”
Van egy féltve őrzött dokumentumom, egy kisméretű, a Magyar Heli-

kon (1976) által kiadott könyvecske.
A Hajsza Reich Károly artisztikus ló-rajzai mellett Juhász Ferenc, Kormos István
és Nagy László pár, a tematikába tartozó,
illetve hangulatilag ideillő versét fogja
magába. Juhász Ferenctől az Ezüstöt, a
Csikóellést, Kormos Istvántól az Eltüntek
az égent, az A nyár gyermekeit, és Nagy
Lászlótól a Fehér lovamat s a Hajszát.
Az Új Írás szerkesztőségében Kormossal
többször is találkoztam, s ha az íróasztalnál velem szemben ülő rovatvezetőtársam, a prózaíró Gáll István nem volt
jelen – nem érkezett még meg, vagy már
eltávozott – szívesen foglalt helyet az
üres székben. Erről-arról, irodalomról,
politikáról, sportról szót ejtettünk, s mikor a kárpátaljai Kovács Vilmos halálán
búsongtam, csak ennyit jegyzett meg:
„mindig a legjobbak halnak meg”. Nyilván egy ilyen alkalommal írattam be kicsi
könyvembe kedvenc Kormos-versemet,
az Ágborisrétet. Ahogyan ő őrizte, még
Párizsba is magával vitte, József Attila
kéziratát (Lassan tűnődve), úgy őrzöm
én ereklyeként jobb sorsra érdemes „bátyám” sorait.
Nagy László búcsúszavai – a beszéd a
Farkasréti temetőben hangzott el 1977.
október 19-én – még egyszer körülöleli a
szívének kedves barátot. „Láttam a Gyilkos tónál, térdel a füvön, kisded-mozdulattal fogja a kenyeret, búsul magának
csodát. […] Páratlan versbeszéd az övé a
hazában. Diákos, kópés, góbés, fintoros
meg fricskás kezdettől végig. […] Nem
kacérkodik a reménnyel, mégis reményt
ad. Győztes Kormosi hang.”
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