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„megrugdosod az én szivemet”  
40 éve hunyt el Nagy László

A falu széle, eleje, vége? Iszkázon, az Ady Endre utca 
1. szám alatti ház – Nagy László szülőháza 1984 óta 
emlékház, és én azt várom, kiscsikó szalad elém, 
vagy legalább látok egy Zöld Angyalt. Más fogad: 
egy „karácsonyfás” ember belülre gombol, a tüdeje 
fölé, nem kisbaltához, de gitárhoz, hogy a hangjában, 
a szívdobogásában hazavigyen bennünket.

2018. január 28-án vasárnap délután az iszkázi 
szülőház bolgár szobájába fészkeljük be magunkat, 
ahol Réthy Katalin, a Nagy László Szellemi Örök -
sége Alapítvány elnöke a házigazdánk. Buda Ferenc 
Az elmondhatatlan szavak című költeményével szó-
lítja meg a Mércét: Nagy Lászlót, a 40 éve elhunyt 
költőt, műfordítót, képzőművészt. A vers refrénes sor
 végeinek dallamába – „Te voltál, Te vagy” – Hein-
czinger Mika is bekapcsolódik. Mika, a Misztrál 
együttes zenésze, a lélek embere. A mi „karácsony-
fás” emberünk pedig visz, emel bennünket haza, iga  zi 
otthonunkba, a költészetbe. A zenész erre az alka-
lomra Nagy László Csodafiu-szarvas című kötetéből 
válogatott, de az irodalmi atyák-testvérek: Arany 
János, Babits Mihály, Sinka István, Áprily Lajos üze-
neteit is beleszőtte az ünnepbe.

Így történik meg, hogy Arany János Hunorjának 
és Magyarjának szarvasa nagy merészen szökdé-
cselve Nagy Lászlónál csodafiuszarvassá változik,  
s miközben a muzsika megeleveníti, ahogy a vadá-
szok meglövik a csodafiuszarvast, és minden könnye 
a Balatonba hull, mi tudjuk, nem hiába van ünnep, 

nem volt hiába a karácsony. Nem hiába a csoda. Nagy 
László versei: a Zene az istállóban, a Fogolycsirkék, 
az Égre néztünk akaratlanul, az Adjon az Isten, a Piro-
 sodik Húsvét, az Itthon vagyok, a Csillagrugó éjsza-
kában, a Csönd – Heinczinger Mika előadásában 
Áprily Lajos szavaival (Félelem nélkül, Vadlúd vol-
tam), Sinka István énekével (Jó zab kell a jó csikó-
nak), Babits Mihály sóhajtásával (Vasárnapi csendes 
eső) találkoztak.

Halljuk Mika hangját, és hallgatnánk még tovább, 
de végül Réthy Katalin biztat bennünket: közös dalo-
lással is ünnepeljünk. Nagy László igen szeretett éne-
kelni, az ő kedvenceiből egy katonadalt és két népdalt 
énekelünk el. Az egyik sokáig nem hagy nyugodni: 
„Édesanyám rózsafája / Engem nyílott utoljára. / Bár 
sohase nyílott volna, nyílott volna / Maradtam volna 
bimbóba…” Közben az állandó kiállítás fotóit néze-
getem, Nagy László szüleinek arcát, az apa tekinte-
tét, az anya hajfonatát; és nézem a képverset: „Sebed 
sebem is (…) Véső ha kivágja, óriásabb seb lesz hiá-
nya”. Szécsi Margit emlékezése illik ide: „Megküzd-e 
a nép az ő királyfiáért? (…) Kicsoda győz a hős ne 
vében? (…) köszöntöm az országot, ha Nagy László 
szét  darabolhatatlan örökével továbbra is élni kíván.” 
Buda Ferenccel válaszolhatunk: „hagyatékod: a fe-
jünk fölött összeroppanó mennyboltozat – a ránk 
szakadt felelősség”.

A falu széli Ady Endre utca 1. szám alatti ház ud-
varán gyerekek szaladgálnak vidáman. Bent a felnőt-
tek teázgatnak, boroznak, nehezen akarnak elindulni. 
Búcsúzni kellene. Adjon Isten minden jót, ezüstnyár-
fát, meggyfákat, májusfát és nyarakat, menyegzőt is, 
de sokat, tücsköket és sólymokat, csodát, nyírott ha-
jakat.
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