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Madár János

Búcsúzunk Nádasdi Évától
Hatvannyolc éves volt csupán, fi atal még a halál-

ra. A csalódás, reménytelenség, emberi és alko-

tói kiszolgáltatottság, szegénység, a társtalanság 

nyomasztó érzése és a betegség korán legy�zte 

�t. Már az utolsó kötetében – Égi kiköt�k, Rím 

Könyvkiadó, 2006 – is érezhettük, hogy las-

san-lassan lemond minden földi örömr�l: „Édes-

apám: / elosztottad közöttünk a szenvedést… / 

Sírásom, mint jéghegyhez ütközött / hatalmas 

hajó” – Édesapám; „Kicsiny gyertya bennem a lé-

lek, / imádságból építek menedéket” – Menedék. 

Ezek a fohászok azonban kevesek voltak ahhoz, 

hogy megtartsák �t. Szinte minden összeomlott 

benne, amikor – néhány hónapja – édesanyját is 

eltemette. Azóta szörny� fájdalmak kínozták, sú-

lyosbították szenvedéseit: elveszítette a számára 

legfontosabb embert, elveszítette utolsó remé-

nyét is. Ezt a kegyetlen megpróbáltatást még 

– mintegy utolsó sikollyal – próbálta kiírni magából, de már nem sikerült: 2010. 

szeptember 19-én meghalt.

A Farkasréti temet�ben kísértük utolsó útjára október 20-án. A Magyar Író-

szövetség és az Új Ember szerkeszt�sége nevében Zsille Gábor költ� mondott 

fájdalmasan szép búcsúbeszédet. Megidézte Nádasdi Éva néhány versét is – el-

s�sorban a vallásos érzület� költeményekb�l –, amelyek egyértelm�vé tették 

el�ttünk, hogy az Els� ének (1968) és A magunk kenyerén (1971) cím� antoló-

giákban bemutatott alkotó beváltotta ígéretét. Több önálló kötetben: Centrum 

és cella (1975); Maroknyi fény (1981); Kötelék (1968); Szerelem Kozmoszában 

(1996); Égi kiköt�k (2006) kiteljesedett költészete, egyre árnyaltabb, áttétele-

sebb lett; és mindenekel�tt: tiszta, erkölcsiségében mélyen vallásos.

Úgy fáj, hogy szinte éget,

minden éjjel halálomig érek,

válts meg édes szavakkal,

légy, mint Máriának – az angyal.

– olvashatjuk az Imák, b�nök és szerelmek cím� versben, amely összegzi Ná-

dasdi Éva emberi-költ�i verg�déseit: a társtalanság érzését, a fohászkodásban 

is Isten-keres� ember lelki rezdüléseit. Ahogyan Szécsi Margit írta róla A ma-

gunk kenyerén cím� antológiában: „Másoknak, a kívülállóknak úgy t�nhet, 

hogy lármátlansága csupán szerénység, született igénytelenség, mérsékelt 
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csoda. Pedig csak a gyökerek, erezetek harca titkosult el a kinyílt virágban.” 

A vágyaknak, a szerelemnek ilyen szint� gyöngéd megfogalmazása már Szécsi 

Margit számára is felt�nést jelentett. Most azonban – amikor lezárult Nádasdi 

Éva földi élete –, joggal gondolhatjuk tovább azt a kérdést, amit � tett fel ön-

magának: „mi lesz velem, ha elj� a mindennek ideje?!” Korai volna bármilyen 

jóslatba bocsátkozni. Annyi bizonyos, Nádasdi Éva beírta nevét néhány meg-

kerülhetetlenül fontos – az egész magyar irodalomtörténet szempontjából is 

lényeges – antológiába; valamint önálló köteteinek legjavával bebizonyította 

tehetségét. Ha csupán az utolsó kötetének fényében próbálnánk megítélni köl-

tészetét, akkor is találnánk jó néhány olyan verset, amely megállja a helyét a 

legjelent�sebb költ�i alkotások között is: Égi kiköt�k; Kélnek a télbeli szélben 

a vágyak; Lesz-e Karácsony?; Út, haza; A  fohász; Tiéd az az ország; Mene-

dék; Csend; Mint ki hazajár…; Szavaktól-szavakig; B�n és glória; Utunk; Mint 

k�; Álom; Zeusz és Léda titka; Kései kiáltás; Imák, b�nök és szerelmek; Az 

én hazámban; Betlehem; Éltet� meleg. Erényeit, költ�i arcéleit kutatva: a leg-

bens�bb titkok �szinte kibeszélése; Isten-élményének imaként való megélése; 

a tisztességes élet erkölcsi parancsa jelentheti azt a biztos tájékozódási irányt, 

amelyben eljuthatunk sajátos nyelvteremt� lírájához.

A mi feladatunk, hogy meg�rizzük költeményeinek hiteles darabjait, a sze-

mélyes találkozások legfontosabb pillanatait, amikor el�ttünk állt egy zárkó-

zott, félszegségében is szeretetre méltó ember. Nyugodjon békében!


