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Mostanában már célirányosan keresek verset, ráadásul gyorsan 
olvasva, megfelelő alapanyagot kutatva. Vannak irodalmár ba-
rátaim, akik ajánlanak is. Például így találtam rá Kiss Judit Ág-
nes verseire. Nagyjából első pillanatra kiderül egy versről, hogy 
alkalmas-e arra, amire én szeretném. Nagy dilemmája a zene-
szerzőnek, hogy túl jó verset nem lehet megzenésíteni, rosszat 
pedig nem érdemes. Nehéz ritmikájában, szövegében, világá-
ban olyat találni, amilyent én szeretnék: ami kellően irodalmi 
ahhoz, hogy értékes legyen, de ne legyen túl elvont. Hogy egy 

példát kiragadjak, Pilinszky híres Négysorosát nem zenésíteném 
meg. Olyan versre van szükség, amihez ha hozzáadok egy jó 
zenét, a kettő együtt többet érhet, mint külön-külön. Fon-
tos kérdés a tartalom, a ritmika, az, hogy ne legyenek benne 
hosszú, kvázi megzenésíthetetlen vagy nehezen kimondható 
szavak. Nagy László mondjuk pont tele van ilyenekkel, tehát 
igencsak válogatni kell, amíg az ember alkalmas alapanyagot 
talál, hiszen annyira képszerű, és mindezek tetejébe saját maga 
által kitalált szóképekkel is bővítette a nyelvet. 

Az ő verseit régi vágyam volt megzenésíteni. Hihetetlen kép-
szerűsége fogott meg, valamint Kocsár Miklós 1972-es Három 
nőikara adott ihletet, hogy Nagy László költeményei között 
keresgéljek. Érdekes módon elsőre nagyot csalódtam, mert 
egyiknél sem éreztem, hogy meg tudnám zenésíteni. De aztán 
megnéztem, hogy Kocsár sem zenésített meg egy verset teljes 
egészében, így nekiálltam még egyszer a kötetnek. Így saját 
megzenésítéseim között sem lehet találni teljes verseket, sőt 
van, amelyiket két versből raktam össze. Nagy kérdés mindig, 
hogy mennyire lehet belenyúlni egy szövegbe. Azt gondolom, 
hogy Nagy László költészetét tiszteletben tartva, de az alko-
tói szabadságommal élve garázdálkodtam a szövegekkel, vagyis 
nem írtam át, legfeljebb átszerkesztettem őket. 

Pontosan. Annak idején felvettem a kapcsolatot Nagy László 
>ával, Nagy Andrással, akit elhívtam egy szerzői estemre, ahol 
megismerkedtünk. Mindig támogatja a Nagy László-művek 
megzenésítését és megjelentetését, teret szokott adni az elkép-
zeléseimnek. 
 

Amikor először végigolvasok egy teljes verseskötetet, egy köl-
tői életművet, az valamennyire leülepszik. Megrendelés vagy 
egy ötlet esetén pedig már érzem, hogy milyen irányba kellene 
tapogatóznom, melyik költőhöz kellene fordulnom. És akkor 
újra átlapozom, hogy van-e valamilyen vers, ami ahhoz a gon-
dolatisághoz kapcsolódik, ami épp foglalkoztat. De olyan is 
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DOSSZIÉ

Szépasszonyok mondókái Gábrielre magától értődően női kar, 
első szösszenetem, a Caprice pedig a Musica Nostra Énekegyüt-
tes felkérésére íródott. 
  

Szerintem másokat is képek fognak meg, ami igen erős olda-
la Nagy László költészetének. Ez biztosan beindít asszociációs 
folyamatokat a szerzőknél. Akit pedig érdekel a ritmikája, az 
inkább abba az irányba megy. Szerintem úgy népdalszerűek a 
versei, hogy közben valójában nem azok, hiszen a szóhasznála-
tuk, a képeik másmilyenek. 

Talán éppen azért nem, mert problematikusak. Érdemes lenne 
megnézni, hogy az életműből hány vers van, amit megzené-
sítettek. Van, amit sokan, például a Szépasszonyok mondókái 
Gábrielre címűt, a Tűzciterákat és talán a Tűz című verset is.

Számomra érdekes kérdés a dal műfajának népszerűsége.  
A hetvenes és nyolcvanas években a korábbi zeneszerző-generá-
ció tagjai több operát és dalt is írtak, így ezek a műfajok, ezek az 
utak nem váltak követhetővé a mi generációnk számára. Olyan 
avantgárd zenék voltak ezek, amiket én például nem akartam 
folytatni. A kórusművek viszont azért maradtak meg, mivel 
kórusra nem lehet nagyon bonyolult műveket írni, hiszen ak-
kor nem fogják tudni elénekelni. Ott nem működnek a nagy 
szeptimek meg az elénekelhetetlen ritmusok. Ha már Kocsárt 
említettük, ő is másképpen ír hangszerekre és másképp kórus-
ra. Orbán György mondta a Kossuth-díj átvételekor, hogy egy 
hangszeres műnél sosem derül ki, hogy rossz, mert mindent el 
tudnak játszani. Egy kórusműnél viszont sokkal könnyebben 
kiderül, ha nem énekelhető. De a retrográd vagy posztmodern 
stílusú dalkomponálás sem vonz. Sajnos nincs divatban a mű-
faj, kevesen járnak dalestekre is. Kiadóként is tudom, hogy ne-
hezen eladhatók az új dalok, ami sajnálatos. 

Szerintem tudat alatt biztosan követünk mintákat, pláne, 
hogy az ember relatíve sok zenét meghallgat, mire eljut oda, 
hogy maga is írni kezdjen. A kedvencek pedig beléd ivódnak.  
Az én esetemben volt egy-két Orbán, Vajda és Kocsár-mű is 
ezek között. Persze ez gátat is emel, hiszen olyat már nem lehet 
írni, mint az elődök, de mégis késztetést érezhet a zeneszerző, 
hogy valami hasonló irányban keresse az útját. A már említett 
három Kocsár-kórusmű kottája nekem megvolt, még mielőtt 
elkezdtem volna Nagy László-verseket megzenésíteni. De tuda-
tos követésről nem beszélnék, hiszen az én műveim is elütnek 
az eddigi Nagy László-feldolgozásoktól. 

előfordul, hogy egy verset már ötvenszer elolvastam, de nem 
gondolkoztam benne, és egyszer csak beugrik, hogy arra van 
szükségem. Az Igéző, ami az egyik kedvencem, éppen így jött 
létre a Szépasszonyok mondókái Gábrielre című vers alapján. 
Ami engem igazán érdekel Nagy Lászlóban, az az elképesz-
tő ritmusa, persze néha ez adja a feldolgozás nehézségét is.  
A különleges ritmusok nagyon izgatnak, a délszláv zenei világ 
is igen közel áll hozzám. 

Hogyne. A Szerelem, jaj te szerelem című kórusművet a Magyar 
Rádió rendelte a Bartók-évforduló kapcsán. Számomra Bartók 
és Nagy László művészete nagyon erősen összefonódik, látomá-
sos népi világa nem olyan, mint Bartóké, de engem elvezet va-
lamilyen módon hozzá. Ráadásul Nagy László szerette Bartók 
zenéjét. Tehát tudatosan kerestem olyan szöveget, ami kötődik 
a bartóki világhoz. De talán az sem véletlen, hogy gyerekka-
rokat sem írtam, mivel úgy gondolom, hogy nem nekik való, 
vagy legalábbis gyerekhangokon nehezen tudnám elképzelni 
ezeket a szövegeket.   
 

A Szépasszonyok 

A Dal a halálrólt a debreceni Kölcsey Kórusnak írtam, ebben az 
esetben például az ő hangjuk volt a fejemben, amikor olvastam 
a verset, tehát egyértelmű volt, ráadásul tudtam, hogy a karna-
gyuk, Tamási László szereti kivesézni a szövegeket, és sejtettem, 
hogy ezt is nagyon fogja érteni és szeretni. Ahogy mondtad, a 

eg
yi

k 
ké

zi
ra

tl
ap

ja
, 1

97
2 

(M
ag

án
tu

la
jd

o
n

)

nagy_laszlo.indd   75 2015.11.19.   15:33:33


