
NAGY LASZLO EMLEKE*

A közös barátság, amit Nagy László
iránt érzünK; hozott. össze itt ma min
ket, előadókat és közönséget, hogy meg
hallgassuk a költőfejedelem szavait. Le
het, hogyaszóösszetétel - költő és
fejedelem - nem szerencsés, hiszen
Nagy Lászlótól mi sem állt távolabb,
mint bármiféle hatalmi törekvés, urtü
kodni vágyás, intézményes igyekezet, fő

képp a szó köznapi, közhasználatú ér
telmében. Mégis, ha belegondolunk a
magyar költősorsba, mondhatunk-e mást,
kü!önösen bizonyos történelmi távolság
ból, mondhatunk-e találóbbat a Petőfjk

re, Adykra, József Attilákra, Nagy Lász
lókra? Mondhatunk-e többet, vagy ha
úgy tets?ik, kevesebbet annál, mint hogy
költők 'voltak, fejedelmek voltak, .ural~

kodtak: igazságot hirdett!?k, tanítottak,
békítettek. Mert ne feledjük, van a ha
talomna/c, az uralkodásnak, a rendnek
egy másfajta szintje, nem jogi, nem
ezervezett hierarchiája, ahol máskepp
érvényesülnek a szükségszerűségek, és
mások a törvényes törvények.

Hogyan is lesz a költőből "fejedelem"?
Hogyan tesz szert ekkora hírre, ekkora
méltóságra? Hiszen nem kiáltják ki sem
a Duna, sem a Tisza jegén, nem mon
danak érte sem misét, sem kortes-ezé
noklatot, nem választják, nem jelölik
előzetes lista alapján - ő megmérette
tik, ő kiválasztódik, ő megjelöltetik. Vé
gül saját lelkiismerete kényszerének en
ged, amikor felvállalja küldetését, ke
resztjét, misszióját. Megmérettetik egy
nemzet által, kiválasztódik a népből,

malyért küldetett, s ha nem is kap
országalmát és jogart, mint fejedelem
nek, korona sem jár neki, megkapja a
felkentséget az igazmondásra, jelet az
emberség és a szépség egyetemes ápolá
sára. Ezért aztán sosem válik tr6nbitor
lóvá, még kevésbé tr6nfosztottá, vagy
hamis fejedelemmé, olyanná, aki mást
szól, mint amit gondol; másként él, mint
ahogy ítél; mást ígér, mint amit valójá
ban végez.

És uralkodik. Annak erejéből, ami né
pét néppé, nemzetét nemzetté. avatja.
Uralkodik azon jogánál fogva, hO"(Jy to
vább "őrizője a tűznek", rábízatott annak
az ősi, költőfejedelemről költőfejedelem

re hagyományozódó fáklyának a táplálása
és oltalmazása, amely jelzőtűz és mérő

'láng . egyszerre. Magyarságunk, ember
ségünk, magatartásunk rangjára és mi~

nosegere figyelmeztet általa. thalkodik
azon feladatánál fogva, hogy költő lett
és fejedelemmé választódott, és mint köl
tőfejedelemnek, kötelessége, hogy tanít
son és prófétáljon. Igazságot osszon meg
alázottaknak és megszomorítottaknak, vi
gasza legyen a reménykedőknek, derűje

a harcosoknak és emelvénye a kiszol
gáltatottaknak. Európát mutassa a pro
vinciális gondolkodásnak, de ugyanak
kor magyarságot az egyetemességnek,
közösségre vezesse az egyént, de ugyan
akkor emberségreinditsa a közösséget. Ez
a tűz minden költőfejedelemben, Nagy
Lászlóban is, valóságosan lobog, hol da
cosan vagy szeliden, hol vadul vagy
büszkén, mindig aszerint, mi tüzeli a
tüzet, mi hevíti a lángot, mi csöndesíti
a lobogást. Attól függ, mikor milyen
értéket edz, mikor milyen érték - va
lódi vagy talmi - nemesedik meg tőle,

illetve hamvad el benne végleg; attól
függ; mikor kell csóvát vetnie, hogy
riassza lustuló lelkiismeretünket, mikor
kell szikrát hánynia haragvón, hogy
búnkban-bajunkban egymáshoz űzzön

minket, az örömben pedig tiszta, nyilt
játékra serk'llntsen minden jritszani tu
dót, szerelemre minden szerelemre szü
letőt egy általa rakott nagy-nagy tábor
tűz k~rül. Ennél a tűznél melegszünk
ma este mi is, ennek a fénye hívott
ide bennün/cet Nagy Lászlót hallgatni.

Nagy Lászlót, aki újból tartalmat és
lényeget kölcsönöz oly sokszor elkopta
tott szavainknak, aki - érezve egy
nyelv szerenQSéjét és szerencsétlenségét
.\:- saját szenvedései árán ragyogtattci tgl
a következőket: becsület, barátság, jóság,
alázat. Aki költőfejedelemhez illőn, ön
nön példájával magyarázza, mit jelent:
gerinc, derék, egyenes. És azt iS', e há
rom szó mikor mennyibe kerül, mennyi
életbe s mennyi halálba. Úgy lett köl
tőfejedelem,ahogy az igazságból hatalom,
ahogy' a tanításból gyakorlat. Eletből

halál, és halálból újra élet.
Mert a liatalma - tanítása, ígazsága,

próféciája - egyre terjed. Nem csökken,
folyton csak növekszik befolyása. Igy
volt életében is, de még inkább így van
halálában, mikor már nem szabhat ha
tárt neki sem tér, sem idő. Terjed, ter
jed, mint a nép művészete, mint ap,esti
polgár anekdotája .egy életbölcsesség'ről,

mint a falusi nénikék javallatai egy
biztos gyógymódról: szájról szájra, kö
tetről kötetre, próbáról próbára. Szívó
san,türelmesen; halaszthatatlanul. És

* Elhangzott Erdélyi György szmmüvész és Szabados György zeneszerző, zongoramüvész
Nagy László-estjének bevezetöfeként.
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közben észre sem vesszük, hogy tanítá
sa, igazsága, próféciája átjárja szívün
ket, levegőnket, életünket.

Szabados György zongoraművész, ze
neszerző és Erdélyi György színművész

párosa egyike azon követőknek, akiket
elragadott Nagy László hatalma. A ma
guk sajátos, külön-külön is egyéni, de
együttesen még többletet, harmonikusab
bat nyújtó szövetkezésük a költőfejede

Zem tolmácsolására, Nagy Lászlóhoz mél-

.,MIFf:LE ARC EZ?"

A Biblia szerínt a magára eszmélő

ember első mozdulata az volt, hogy ne
vet adott a többi élőlénynek, amelyet
Isten rendre elébe vezetett. Azóta is
nagy kiváltságunk, hogy beszélni tu
dunk. S nem is csak a rég-kitalált
szavakat ismételgetjük. Atéljük Adám
örömét is: újra meg újra elnevezzük a
világ dolgait. Jobb, pontosabb szavakat
találunk ki a régíeknél ? Talán nem is
erre törekszünk. Míntha az emberi szó
akkor volna igazán "erős", amikor meg
születik, s később mintha meggyöngíte
né a használat, elkoptatná a megszokás.
Vagy mintha a valóságban maradna
mindíg valami szavakkal-maradéktala
nul-meg-nem-ragadható, s arra nem
utalhatna a megszekott szó, csak a cso
d~~ ..ost~omló, titokra nyíló új, amely
mögött Jelen van az elnevezés szellemi
gesztusa, mint nyíl mögött az íj feszü
lése.

Aki beszél, felelősen, személyes izga- .
lommal. az mind alkotó módon használ
ja a nyelvét. Új szavakat ritkán alko
tunk, de az alkalmi szókapcsolatok s a
mondatok megfogalmazása igazi alkotó
munka: tanúja nemcsak a kifejezésbeli
igényességnek. hanem a valósággal foly
tatott személyes birkózásnak is. Való
ságfölidéző és állásfoglalásra serkentő

ereje az olyan beszédnek van, amely
a beszélő jelenlétéről tanúskodik. Ez
nem ügyeskedés és hatáslélektan. hanem
a szó hitelének kérdése.

S ha mindez már a hétköznapi be
szédre is érvényes, sokszorosan az a köl
tészetre. "La poésíe est présence d'esprit
- írja Pierre Emmanuel - ou n'est que
littérature". nA költészet szellemi jelen
lét", a lét titkaira nyíló figyelem foly
tonos alkotó ébersége, "vagy ha nem az,
puszta írodalommá üresedett". Mint ab
ban a "verseskönyvben", amelyről Va-

tó fáklyahordozás. Úgy közvetítik, idézik
őt, hogy közben maguk is élesztik a
tüzet. lobbantják a lángot, és azt aem
bánják - vagy talán azt is akarják -.
hogy kicsit mi is megpörkölődjünk, tü
zet fogjunk, s mi magunk is őrizői l~

gyünk ennek a tűznek, ennek a lobo
gásnak. Még akkor is, ha ez a láng
most már úgy száll fel, mint az örök
mécs lángja.

H. B.

sadi Péter egysoros kritikája szól: Be
tűk, betűk, föllobogózva (Egy verses
könyvre - a Tamariszk círnű kötetból).

Ezze! végre el is jutottunk ahhoz a
költőhöz. akinek verseit ezek a szabály
talan sorok be akarják vezetni. Három
verseskötete - a Jelentés Babylonból:
1974; az ~nek a szomjúságról: 1976 és
a Tamariszk: 1978 - elegendőerr bizo
nyította már, hogy Vasadi Péter nem
pusztán versszerző, literátor, hanem
igazi poéta: úgy; ahogy ezt a szót s kü
lönböztetést Csokonai vagy Emmanuel
értelmezi. Adám gesztusával. boldog és
felelős szellemi-testi mozdulatával teszi
szóvá a világ dolgait. régi és új emberi
tapasztalatokat. Keresetlenül eredeti,
minden megnyilatkozásának megvan az
a lírai hitele, amellyel meghódítja az
olvasó bizalmát.

Hadd tegyük rögtön hozzá: e bizalom
nélkül a versolvasó el sem találhatna
Vasadi költészetének igazi szépségeíhez,
Vannak költők, akiket a kényelmes, a
szellemi kalandokra nem hajlandó vagy
egyszerűen: a gyanakvó olvasó érthetet
lennek jelent ki, és fölháborodottan el
utasít. Vasadi ezek közé tartozik. Mi
nyitott ekkora szakadékot a régi és az új
vers, a költői kifejezés s az olvasói szokás
-elvárás közé? A költők ..árulták el" az
olvasókat. vagy az olvasók váltak restté,
csökönyössé? Mindennek nem most s
nem itt kell kiderülnie. A modern köl
tők nem úgy érthetetlenek, mínt hetven
éve Ady volt. Nem pusztán azért. mert
valami új ..nyelvet" találtak ki, s azt
lassan lehet megfejteni. A mai költő a
reklám, az üres és ügyeskedő beszéd
szózáporában szólal meg. Megdöbbenve
kell megállapítania, hogy mínden valaha
meghódított költői eszköz kontárok ke
zére kerül t. Ezért veti el a meaterség
szokványos kellékeit, ezért kezd sokszor
dadogni, hogy tördelt mondataival
megállásra, szokatlan képeivel töp
rengésre bírja az olvasót, hogy át-
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