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ván költőnek, akkor még nem zavart, hogy Nagy Istvánként
diplomáztam, házasodtam, így voltam katona, de mikor már
költőként kellett igazolni magam – például, mint ösztöndíjas
Szkopjéban, vagy mint magyar író máshol külföldön –, és a
családomat is zavarta ez a kettősség, akkor hivatalosan nevet
változtattam. Szép lassan megszoktam, és a környezetem is.
Viszont az apámnak nem mertem megmondani, mert árulásnak tartotta volna, hiszen a család nevét vétek elhagyni. A falu
előtt sem volt ez könnyű, de mára már kihaló korosztályom
unokáinak nem vagyok odavalósi.
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Ami gyerekkorunkban megtörtént velünk, az köztudottan nagyon meghatározó. A különbség köztem és a bátyám között
az idő; más életkorban történtek meg velünk azok a dolgok,
amik mindkettőnkkel megtörténtek. Van egy alap, ami a művésznél, költőknél is nagyon fontos: a környezet, a természet,
a földrajzi helyzet. Az, hogy mi milyen tájban nőttünk fel, az a
világ első felfogása és az is marad. Ahhoz hasonlítunk mindent,
mint ahogy én a Somlóhoz hasonlítottam először a szemközti
Ság hegyet, később a Badacsonyt. Az első pillantás határoz meg
mindent. Az első főnév s az ige a nyelvet, nem a tájszavak szintjén – persze a szókészletünk szinte azonos –, hanem a személyes
nyelv születésének szintjén, ami azokon a külső dolgokon múlik, amikkel életünkben először találkozunk. Például van egy
öreg, százéves körtefa a kút mellett, nekem az jelenti az összes
körtefát. Biztos vagyok benne, hogy a bátyámnak is ugyanaz a
körtefa, mint nekem. Ezek a konkrét alapdolgok ugyanazok,
mégis más élmények kapcsolódnak hozzájuk.

Akkor csupán abban gondolkodtam, hogy így jelenjenek meg
a verseim. A változtatás nem volt szokatlan, hiszen a bátyám
az első két köteténél F betűt tett a neve elé, mert publikált
egy másik Nagy László, a Valóság szerkesztője, a későbbi kiváló filmkritikus. Nem okozott identitás-problémát Ágh Ist-
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Van, de arra most nem fogok válaszolni.
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Csak ez a szempont vezetett.
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Ottlik az emlékek tényeire gondolt, én az írás anyagára. A sok
bolyongó emlékképet a mű érdekében rendszerezem, egységes
stílusba állítom. A rendszerben megváltozik a részlet, egyik átsugárzik a másikra, más lesz a halmazállapota, fénye. De én a
megírandó emlékektől nem féltem, mert bár az újragondolás,
a megfogalmazás kimozdítja eredeti állapotából, az emlék a
mostani dolgokkal együtt létezik a műben. Az ember osztályoz, mérlegel – egy írónál valószínűleg a felhasználhatóság is
nagyon fontos, egy érdektelen emlék is fontossá válhat. Emlék
nélkül nincs irodalom, művészet, és ember sincsen.

az övé pedig nagy mítoszi látomás a pusztulásról. Amikor ő
feljött Pestre, én nyolcéves voltam. Kisgyerekkorban az az első
emlékem róla, hogy hazajön karácsonykor, és odavesz maga
mellé az ágyba, és Toldi Miklósról mesél. Mindig ilyen erős
emberekről mesélt nekem, hogy majd én is az leszek. A korkülönbség az életemet mentette meg, mert ha közvetlen utána
születek, elvisznek a háborúba, és biztosan nem leszek költő,
ha túlélem. Hát, azért nem olyan könnyű, de nem is annyira
nehéz, csak bonyolult, ha olyan hatású költő a testvérem, aki
befolyásolja a következő nemzedékeket is.
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A bátyám életrajzi jellegű versein kívül sok interjút adott, és
írt egy Életem című hosszabb vallomást. Abból a húsz oldalból
lehet tudni egy egész művészetre való életrajzi adatot és hangulatot vagy tényt. Nagy közös élményünk a háború volt, azt
valóban családi körben viseltük el. Ő több verset írt róla akkor
és később, a falu bombázásáról, a tűzvészben égő állatokról, eltűnt legénybarátairól, én prózában, a Kidöntött fáink suttogása
című családregényemben. A tizenhárom év korkülönbség ebből a szempontból is meghatározó. Én ’45-ben hétéves gyerek
voltam, amikor átvonult rajtunk a front Veszprém megye nyugati részén tíz nappal a háború vége előtt. A bátyám húszéves
volt ekkor, és mivel rossz volt a lába, nem hívták be katonának.
Egyetlen katonakorú férfi volt a faluban, bánthatták volna. És
azt hihettük, hogy elviszik. A középiskolában tanult németül és
angolul is. Mikor ez kiderült, maga mellé ültette egy őrnagy a
dzsipre és elhajtottak vele. Anyám kétségbeesve jajgatott, nem
tudtuk, hová viszik. Aztán visszahozták. A környék megismerésében kellett segítenie a térkép alapján. Nagy László-vers ebből
nem született, de én írhattam volna később arról a megrendülésről, melyet a bátyja elvesztése váltott ki a kisöcsben. Mind
a ketten versbe írtuk szüleink sorsát, csak én már az öregedő
házaspárról szólhattam. A házunk romlásáról viszont ugyanazt
éreztük, de másképpen mondtuk. Én az Újkori várrom című
versemet húszévesen, ő A Zöld Angyalt negyvenévesen írta egészen más költői pozícióban; az én versem a parasztság elégiája,

Nem vettem észre. De egy kívülálló ezt kérdezi elsőre.
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A korkülönbségre való hivatkozás csupán a körülményre utal.
Ám magamnak kellett magamat megteremteni. Mi segített
ebben? Egyrészt egy bizonyos naiv önbizalom, másrészt a nagyon tudatos önvizsgálat, hogy én mi vagyok őhozzá képest.
Az alkatom, a belső világom, milyen tulajdonságaim különböznek tőle. Utólag úgy beszélek erről, mintha tudatos lett
volna, de ez egy lassú érési folyamat volt. Tudtam, csak olyan
verset szabad írni, ami igazán belülről jön. Még a közös szókincsünk jellegzetes szavaira is figyeltem, nehogy belekössenek
a kritikusaim, ami talán túlzás volt, de nem egyszer hallottam,
hogy ez a szó Nagy Lászlóé. Költői fejlődésem más-más fázisában különbözőképpen vetettek össze a bátyámmal. Az első
kötetem nagyon messze volt attól a Nagy Lászlótól, aki abban
az időben alkotott. Akkor írta A Zöld Angyalt, a Menyegzőt.
Én, hogy el ne hagyjam azt a költői világot, Sinka Istvánt
követtem inkább, mielőtt öntudatlanul nagyon szerettem
már. Megadta a sors, hogy szomszédja, napi beszélgetőtársa
lehettem. Két éven át Füst Milán esztétikáját hallgatva a maga
eleven valóságában hatott rám az első Nyugat-nemzedék. Míg
a Hetek költői közé számítottam, barátkoztam Pilinszkyvel,
Orbán
Ottóval,
Tandorival, s a
neoavantgárd demonstrációit is látogattam. Aztán még
beszélhetnék olyan
műfajokról, melyeket csak én műveltem kettőnk közül,
mint az esszé, a
szociográfia, a széppróza. Egy fiatal költő könyvbemutatóján
jártam nemrég, aki arról beszélt, hogy milyen nehéz volt Nagy
László hatásától megszabadulnia. Én sosem akartam megszabadulni tőle, magamat kellett megértenem, végeznem, amit
az ösztöneim súgtak, vállalva a kockázatot, amit igazán csak
nekem kellett vállalni.
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Ő nagyon szilárd ember volt. Ha valaki találkozott vele, egyből
ezt a bizonyosságot érezhette, s valami szigorúságot, kedvességet is. Mert ő kedves volt, sőt, ha összehasonlítom vele magam,
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Igen. Egy olyan szerepet vállalt, amibe bele
is kényszerült, de saját útja volt. Ő a nép
és a magyarság igazsága mellett mindig kiállt, s egyszer csak jelképpé vált egy olyan
csapatban, ahol célszemélyekkel volt tele a
baráti kör. Tekintélyével segítette a nemzeti
elkötelezettségű reformértelmiséget.
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Igazi hivatalos sikere sosem volt, legfeljebb
nem lehetett mellőzni, és muszáj volt végre
kitüntetni a Kossuth-díjjal, miután többször kihúzták a listáról. De a „szakma” jól
tudta, kicsoda. Emlékszem, mikor feljöttem egyetemistának Pestre és bementem
vele a Hungária kávéházba, a New Yorkba,
ahol az írók, kritikusok, lektorok Ottliktól
Hajnal Annáig, Tersánszkytól Vas Istvánig, Réz Páltól Domokos Mátyásig milyen megkülönböztetett szeretettel bántak
vele. Úgy megdicsérték az Új Hangban akkor megjelent verseit, hogy meg is hatódtam tőle. Őt ott igazi költőnek tartották,
műfordításaival is, a bolgár népköltészet magyarításával, García
Lorca verseivel is hírnevet szerzett magának. Kitüntették a bolgárok a legnagyobb díjukkal, a strugai költőfesztivál nagydíjasa
lett Macedóniában. Az igazi népszerűség azonban Berek Kati
szavalataival jött el. Hihetetlenül népszerűsítette. Ment vele
mindenhova, és mondta a verseit; a Rege a tűzről és jácintról, a
Menyegző országos sikert hozott.
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barátságosabban viselkedett
az emberekkel. Örült nekik,
képes volt áldozatokat hozni
értük, a rokonokért, a falubeliekért, a rászorulókért.
Gyerekkoromban vakmerő
bátorságát csodáltam, akkor
szeszélyes csődörlovunk miatt, később a hatalom uraival szemben. Nem kímélte
magát, türelmét a kézügyességében gyakorolta, fegyelmezettnek kellett lennie a
lába miatt is. Én nem voltam ennyire egyértelmű.
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Természetesen. És bírta lélegzettel a Menyegző sodrását és memóriával a Rege a tűzről és jácintról több száz sorát. Fölriasztotta
hangjával az egész országot.
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Vas István idősebb volt, és szerette ezt a tehetséges generációt.
Tisztelték őt, de nekik mint költőknek más volt a dolguk. Vassal Juhász Ferenc együtt dolgozott a Szépirodalminál. Mindnyájuk Kormos Pistája húsz éven át nem írt. Említeném Simon
Istvánt, aki szóba sem kerül már, pedig kiváló költő volt, triász is lehettek volna. Igazi nagy szövetség, s a líratörténetben
ikercsillagi sorsú viszont Juhász Ferenc és Nagy László barátsága. Megfogadták, hogy megváltoztatják a magyar költészetet.
Az irodalomtörténet szerint a lírai forradalmat teremtő alakok
ők. Baráti szeretetük még a családokra is szétsugárzott, a biai
Boriska néni fiaként szerette Lacit, Feri tizenkét éves koromban
dedikálta nekem az Apámat, később esküvői tanúm volt. Szinte elválaszthatatlanul sokat voltak együtt. A költészetben mindenki ment a maga útján, nem emlékszem fenntartásokra sem,
csak arra, hogy a bátyám drukkolt Ferinek, és védte, ha bántották a versei miatt. Ne feledjenek harminc év szoros barátságra gondolni, akik az utolsó két-három év válságáról beszélnek.
Én inkább arra emlékezem, a kíváncsiaknak pedig Nagy László
naplóját és Juhász Ferenc nyilatkozatait, interjúit ajánlom. Ami
megmarad, a költészetükben erről talán két vers szól.

Igen, és nagy hatása volt a következő generációkra, az ifjúságra.
Amit a kommunista hatalomnak már nem lehetett, azt megtették a neki és a képviselt erkölcsnek, esztétikának ellenérdekelt
literátorok. Ez ’89 után meg is történt.
&/"$,+!,)-,+1,0+Ȅ

Tendencia volt, hogy a
szabadság jegyében új korszakot nyissanak az irodalomban is, s mintha az
elnyomottak követelnék a
jogaikat, miközben ugyanolyan buzgalommal akartak elnyomni mindenkit,
aki nem ők, mint az előbbi
kultúrpolitika. A posztmodern próza, az objektív
költészet, az új érzékenység
esztétikája nevében rendezték át a terepet, s a rend-
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szerváltozás utáni balos politikai hatalom segített
nekik ebben. Előbb botrányos visszhangot váltott ki
Szilágyi Ákos kritikája Weöres Sándorról, aki szerint
antihumánus individualista költészetet művel. Radnóti Sándor szerint Juhász Ferenc, mint a rendszer
féltett gyermeke korszerűtlen halál-lírában tetszeleg,
romantikus küldetéstudattal. De a két nagy költő
kritikusai megmaradnak az illendő határokon belül.
Nagy Lászlót Kálmán C. György a 2000 folyóirat
1989-es első számában, leszámoló pamfletjében úgy
idézi föl, mint minden rosszat, ami a kortárs magyar
irodalomban elképzelhető, ami a népiség következménye, ami idejétmúlt, elnagyolt világú, üres üzenetű antimodern, városellenes stb. Ez a pamflet Nagy
László ürügyén szólt a sok Nagy Lászlót követő fiatal költőnek, s a jövendő magyartanároknak. S része
lett egy máig tartó kultúrharcnak, s vitte sikerre, de
talán nem győzelemre a kánonban, és az egyetemi
oktatásban, a magyartanárok nevelésében.
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Az ő költészetének volt. Mert elfogadták, s ezzel hatalma lett,
mint irodalmi, kulturális tekintélynek. Olyan népszerű volt,
hogy halála után azonnal elneveztek róla iskolákat, könyvtárat,
könyvesboltot. Ez közismertséget és köztiszteletet jelentett…
bár az más kérdés, hogy mit értettek meg a verseiből.

Én itt nem válogatok, mert minden alkalmas arra.
" 3++(Ȓ" ,)6+ '"))"*7ň&Ǿ *")6"(/ň) $,+!,)%1ŃǾ %,$6
"/ň0"ć/!"()ň!ć013ç)1%1+((&Ȅ

Amennyire érdeklődés volt életében és később az örök költői
tények iránt, amelyek esetleg most más költői kifejezésben jelennek meg. Vegyük csak Adyt…
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A civilizációtól kevésbé érintettek, mondhatnám a nép, jobban megértette, mint a félművelt kispolgárság, ők inkább a
szavalatból. Az a hang megfogta őket, értették. De hogy egy
hosszúverset elolvasson valaki, aki nem az irodalommal van
kapcsolatban, elég ritka.
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Biztosan nem. De jólesik a közönség visszajelzése. Az igazi költők nem gondolnak erre. Valami más miatt van az írás, nem
emiatt. Belső késztetésből.
$6ç07)Ńć)"1ć"+3,)1,)6+-,+1Ǿ*&(,/ů$6ć/"71"Ǿ%,$6
07"*"*"$67ç//)Ǿ%,$6*&1 0&+ç)Ǿ7+"*#,$*"$ć/1ň
#Ų)"(/"1)ç)+&Ȅ$6ň7,+07"/"+ 0ć0"((ņ7ć1/1,7,11Ǿ(&Ȓ
+"(+"*("))"11*&+!"+(&3")07"*"*"++&"Ǿ%,$6ņ+*$ç1(&
12!'#"'"7+&Ȅ

Ez nem olyan egyszerű kérdés. Milyen árról van szó? Ha a politikáról, akkor egész életében szembement vele. Az irodalmi
élet? Ez a nehezebb, mert a politika is abba csapódik le és a
közvélemény is. A jelenlegi hatalom talán nem is akarja befolyásolni a művészet folyását, várván, hogy kiforrja magát.
A jelenlegi liberális főirányba olyan emberek, mint Nagy László nem férnek bele. Most az elhallgatások ideje van, s annak
csöndjében van Nagy László helye is.

ȁ 0(+"**&+!&$!&31,0(ǽ

A divat elmúlik. Ötven év alatt számtalan divatot és uralkodó
irányzatot átéltem. Egymás után jöttek a nemzedékek a maguk
sztárjaival, a hatalmi kinevezettekkel, s legtöbbnek már csak a
neve, vagy az sem maradt fenn az irodalmi köztudatban. De a
Rákosi-rendszerben elnyomott Weörest, Pilinszkyt mindenki
ismeri. Bár most még Adynak is csöndje van, Illyésről is alig
beszélnek, ám mindig lesznek művek, melyek biztosítják a divatokon és elhallgató erőkön túl is a nagy költészet folytonosságát. A szűkös időkre is marad két-három örök vers, mely egy
egész költészetet megőrizni képes, ahogy Ady három örök verse
is, például a Kocsiút az éjszakában, Őrizem a szemed, Az eltévedt
lovas elvezet a többiekhez.
$6ç07)ŃȒ3"/0"((ņ7Ų)*")6&()"++"7%ç/,*Ȅ

Talán a Ki viszi át a Szerelmet, a Himnusz minden időben és a
Tűz.
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Azért vetítik rá, mert azt mondják, hogy Magyarországon már
anakronisztikus ez a szerep. Én úgy gondolom, ha nincs a költőnek feladata, akkor nincs értelme írni sem. Hogy ez küldetés?
Ezek mindig valahogy érvényesek…
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Nagy László

ÍRÓPORTRÉK
Nagy László: &*,+ 013ç+ǾǖǞǛǚ(ņ/Ų)Ǿ "/27/'7
(Magántulajdon)

Nagy László: *ç0&9/,+ǾǖǞǛǜ(ņ/Ų)Ǿ1,))/'73ç7)1
/ć7(/ %,7ț$ç+12)'!,+Ȝ

Nagy László: "ņ/"0ç+!,/, 1973, tollrajz
(Magántulajdon)

Nagy László: 7"+1(21%6&()Ń0ǾǖǞǜǜ(ņ/Ų)Ǿ1,))/'7Ǿ
3ç7)1ț$ç+12)'!,+Ȝ

Nagy László: Ń0ç/,)6, 1970, tusrajz, náddal
(Magántulajdon)
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Nagy László: Ń/& 70&$*,+!, 1975, tusrajz
(Magántulajdon)
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55 62), 1977, golyóstollrajz
Nagy László: ))6ć0
(Magántulajdon)

Nagy László: ć/6&,/ǾǖǞǜǙǾ1,))/'7ǾǗǽ3ç)1,71
(Magántulajdon)
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