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Tartalmas, szép napot tölthettünk el a Tün-
dérpalotában. Hálásak vagyunk az Országos
Pedagógiai Könyvtár és Múzeum valamennyi
dolgozójának, Varga Katalin igazgató asszony
látható és láthatatlanul is jelen lévõ munkatársa-
inak, amiért jólesõ érzéssel mehettünk haza: az
Országos Pedagógiai Könyvár fölvállalja, fölvál-
lalta az iskolai könyvtárügyet.

Hock Zsuzsanna

Nagy Gáspár
1949–2007

Már néhány hónappal
ezelõtt rekedt-szomo-
rúan csengett anyai
barátnõm hangja:
„Tudod, hogy Gazsi
nagyon beteg?” Még-
is olyan váratlan és
hirtelen volt a hír.
Évfolyamtársak sms-
ei jelezték, hogy ja-
nuár 3-án, szerdán el-
távozott.

Tizennyolc, tizenkilenc éves korunkban ismer-
tük meg egymást. Szombathelyen évfolyam- és
csoporttársak is voltunk a Tanítóképzõ Intézet
népmûvelõ-könyvtár szakán. 1968 augusztusa
már mögöttünk volt, de kevesen tudtuk, hogy mi
történt, csak késõbb esett róla szó. Könyvekrõl,
filmekrõl beszélgettünk, de sok mindent – ami
akkor benne volt a levegõben – nem mertünk
kimondani.

Gáspár könyvtáros is volt rövid ideig, amikor
kezdõként állásba kellett mennie. Ma sokkal több
könyvtárban emlékeznek rá úgy, mintha ott is
dolgozott volna, pedig csak betért gyakorta egy-
egy baráti beszélgetésre a könyvtárakba is, ahol
éppúgy otthon volt, mint élete minden korszaká-
nak fontos szereplõi között. Mert õ mindent és
mindenkit számon tartott, évekig. Ha már rég
találkoztunk, akkor is néhány szó elég volt ah-
hoz, hogy felidézze a múltat, hogy folytassunk
egy évekkel ezelõtt félbemaradt mondatot, vagy
megmérettessünk, hol vagyunk, merre tartunk ma.

 „Ha van mennyország, õ most biztos ott van”
– mondták könnyes szemmel a hitetlen barátok
is. Tavaly lett volna a harmincöt éves találkozó.
De valahogy elmaradt. Úgy terveztük, hogy majd

idén, talán, hiszen ráérünk. Hónapok óta hurco-
lom magammal egyik könyvét, hogy megkér-
jem, dedikálja, de az is ráért még.

Már késõ. Huszonvalahányunknak nem lesz
többé ugyanaz a találkozás, a beszélgetés. Ki
fogja elkezdeni az éneket Kiss Gyula bácsi sír-
jánál a szombathelyi temetõben? Hiányozni fog
a mérték, mozdulatai, ahogy feltolja az orrán a
szemüvegét, miközben valami nagyon egyszerût
és lényegeset mond halkan, de nagyon ügyelve
a hangsúlyokra. Nem tudom, hogy Gáspár hara-
gudott-e, kiabált-e – kivéve persze futballmeccsen
–, de nem is volt erre szüksége: enélkül is erõ-
teljesek voltak és messzire elhallatszottak ver-
sei, töredékes prózái. Szavai nemcsak mûvészi,
hanem erkölcsi értéket is hordoztak. Nála min-
dig egybeesett a szó és a tett.

A betiltott versét megmutattam valakinek
annak idején, amikor az Írószövetségben lemon-
dott. Elolvasva azt mondta, hogy Gáspár dühé-
ben, tehetetlenségében írhatta ezt a verset. A
hangos düh idegen volt tõle, ám ahogy újra és
újra beleolvasok verseibe, a belsõ dühöt és tehe-
tetlen haragot, a lázadást érzem, de a megbocsá-
tást, a tanítást, a szelídséget, a szépséget, az élet
szeretetét is.

Most leülök és beleolvasok újra verseibe, a
szavait õrzõ cédét még fájdalmas hallgatni, annyi-
ra hihetetlen, hogy a hangja már múlt idõ. Ke-
zembe veszem Kundera Tréfa címû könyvét,
megkeresem, hátha adják még a Szigorúan el-
lenõrzött vonatokat. Annyira szerette õket, és oly
sokat jelentettek neki akkor, amikor kezdtük az
életet!

Részlet a Forduló év címû versbõl, amelyet
1977-ben írt és megjelent a Zónaidõ (1995) címû
kötetben:

Szilveszter és Karácsony között,
mint két állomás között
a tolató mozdony életem
sípjeleivel együtt megszökött,
és az évvel is, te ország,
te zsebembe gyûrt kéklõ
diáksapkaroncs, átvert
madarak kalickája, édes hazája,
temetõkben halottak szívzöreje,
kontinensnyi álmok vesztõhelye,
õrizz meg magadnak,
mint szúrós növényét a kert.

Bátonyi Viola


