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NAGY MIKLÓSRÓL

Kik Ismerik Nagy Miklós nevét? Az egykori unyi plébános írásait? Aki nem "pap-költő",
nem "paraszt-költő" - egyszerűen író volt: a Nyírség józan novellistája. 1944-ben az
óvóhely hányinger-félelmét és unaimát változtatta - nemcsak az én számomra - kedves
otthonná, ha úgy tetszik, irodalmi szalonná... Fölolvasott, petróleumlángnál. Agyúk,
bombák megnőtt lármája néha kényszerítette, hogyemeltebb hangon folytassa. S akkor
megjelent az a férfias mosoly az arcán: Ugyan, mi baj érhet engem a világon?!

Első írásaimmal őt kerestem föl. Az első eleven írót, él-kinek a közelébe kerültem,
akinek már hallottam köteteiről, publikációinak seregéről a Nemzeti Újság,' Új Idők és
a Vigilia hasábjain.

Ady-kötetet nyomott a kezembe. Máskor József Attilát meg Rilkét idézte ... Járatta
az irodalmi lapokat, forgatta az új könyveket. Iró volt, minden rezdülésében az, s
egyenes, puritánul tiszta ember. A megbotránkoztatásig... Ijesztő elhatározásai, szokat
lan gesztusai valójában - az ő természete és akarata szerinti - megfontolt, derűs és
következetes szándékok és mozdulatok voltak.

Vállalta az üldözöttek útját és sorsát 1944-ben; nem rajta múlott, hogy akkor -nem
sikerült meghalnia. Nem gyűlöltebántalmazóit sem, csak sajnálta őket. Változtasd meg
életed! - ez áradt irigylésre méltó nyugalmából. Azt gyanitom, hogy korunk egyik szentje
volt, mindenfajta látványosság nélkül.

Engem írói lénye vonzott. Bölcsessége.
Barátja - a halála óta műveinek gondozója - Seres Ferenc három vaskos kötetbe

gyűjtötte össze Nagy Miklós másfél ezernél több versét, háromszáz novelláját. Készen
állnak a kiadásra.

Levelei Mikes Kelement juttatták eszembe. Unyi magányából ilyen sorokat küldött:
"A csönd itt a régi minőségű, csupán az éhes csirkék zavarják örökös csipogásukkal."
- .Fázogattam ebben a dombtetőre hullatott vedlett házban, de kutya bajom!" 
"A kertek alatt leskelődik az ősz; vadliba társaimnak könnyű, mert szárnyuk van."

Tájélvező ernber volt, ahogy írta: a csöndes utak elbeszélgettek vele, megnyugtatták.
Néha régi magyar pásztoremberek rigmusos újévi jókívánságával köszönt el, máskor
Csing-Csong-Csung nyugalmazott udvari költőként búcsúzott vidám hangú levele végén,
s pártfogóitól egy nagy lavórt kért, egy vizes kancsót vagy kiöntő vedret, - röstellkedve
téve hozzá - netán egy törülközőtartó-félét...

Élete vége felé elmélkedő könyvön dolgozik Egy naplopó naplója címmel. Azután
"énekeket írok a papírkosár, vagy az utókor számára". És kijelenti: nem kellene a szentek
életét fölszeletelni "bepanírozva erőltetetten áhítatos stílus tojásos lisztjével. Mekkora
egységben és természetességben árad ki Szent Teréz soraiból a nőiesség finomsága és
acélos akaratereje, gyermekded engedelmessége és önálló alkotó kedve!"

Alább idézem két levelének néhány részletét, melyek a modern vers útjáról rögtönzött
eszmefuttatásai egy Pilinszky-verskötet kapcsán.

.Szeríntem a külső és belső formák mögött a költészet két meghatározó területre
sűrűsödik: egyik a mágneses, a másik az elektromos kisugárzás telepe. Az anyag két
kisugárzására gondolok mint hasonlatra. A delejesség mérhetetlen területe még jóformán
ismeretlen és felhasználatlan a tudomány előtt; az elektromos energia már sokféle módon
nyilatkozik meg, használódik fel. A költészet sokáig csak az utóbbit használta mint
jobban megközelíthetőt, természetesen giceset is termelve bőven. A költészet mágneses
telepe keveseknek kutató terepe és megnyilvánulási ihlete: Pilinszky ezek közé tartozik.
Egyik bravúrja, hogy magnetizálni tudja azt, amit a prózai ember paradoxonnak mond.
Nála ez pótolja nemegyszer a képek hiányát."

Máskor József Attila mozarti hitét szegezi szembe az új, divatos világfájdalommal:
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"Sokan gyermekesnek találják az életörömről énekelni. Sokakat általánossággá elmo
sódott képek bravúrja ragad levegőtlen űrbe. Ez már egy költői attitűd, magatartás lett,
ami korlátot állít s próbálja kirekeszteni a fény-járta levegőt, vagy a levegő-járta fényt.
No, de nem fenekedek tovább, örülök létemnek a pilisi dombok közt; a borda-csontok,
a bőr pergamenje, az agysejtek tekervényei csupán vicinális állomás, melyen túlhalad
egyet fűttyentve a vonatom."

Birkanyájakra, hirtelen égre-kerülő szelíd dombélekre látott düledezőplébániája abla
kából. Virág Benedekre emlékeztetett. Hajnali négykor kelt, latin himnuszokat fordítga
tott, hallgatta a rádió hangversenyműsorait.

1973-ban meglátogatására készültünk. Utközben, a dombok tengerhullámainak egyik
elcsendesülő völgyében csábítóan üde tóra bukkantunk. Jó darabig a pilisi tó partján
hancúroztak gyermekeim. Később egy orgonasövénnyel ismét magasba lendülő domb
peremén rátaláltunk Nagy Miklós sírjára is.

Bujkáló hold
írta NAGY MIKLÓS

A még bujkáló hold ezüstös, gyönge áramai indultak vaiahonnan egy látha
tatlan helyről a meleg éjszakában. A fiatal asszony mély lélegzettel, de lopva
sóhajtott, mintha félne, hogy valaki meghallja. Mint az erdő valami járatlan
zugában buján felnőtt hosszúszárú virág, úgy állott céltalanul az eresz alatt.
Borzongott és kissé szédült. A folyó révházikója felé figyelt feszülten. Szinte
megnyúlt karcsú teste, úgy itta minden porcikája a különböző zajokat az
éjszakában. A víz csobbanó neszét és messze a falu túlsó végéről ideszűrődő
cigánymuzsika elmosódott ritmusát. Itt-ott egy ág reccsent, amint öreg kertek
ben szokott. Az asszony ilyenkor ijedten összerezdült.

Fölnézett az égre, de gyorsan lekapta szemét, mintha valami vádoló figyelne
rá a sötétség mögül. A szíve néha bomlottan zakatolt, úgy érezte, hogy a
torkában lűktet. Egyetlen szál könnyű ruhájában, mezítláb óvatosan a kertajtó
ig osont és pár lépést tett a fák alatt a folyópart felé. Valami zaj támadt mögötte
az udvaron. Visszaszaladt. Egy föltápászkodó tehén zörgette meg láncát az
istállóban. Csak ennyi volt a zaj. Az asszony most az udvarkerítéshez lopózott,
ahonnan szabad tér vitt a révházig. A kompot figyelte merően, ami ormótlan
testével fölfordítva hevert a parton.

A hold megjelent a Bükk élén. Egy parányi felhőbe akadt, vagy talán magával
hozta a hegy mögül, Csak ezüstös, megduzzadt szarva látszott ki a bordószínű,

selyemrongynak tetsző felhöből. Az asszony a kerítésre hajolva nézte, mintha
ismeretlen jövevény lenne, akivel jó volna szóba állani. Kérdezni valami szörnyű
dolgot.

A nagyház csöndes volt. Az öregek korán lefeküsznek és mélyen alszanak. Jól
ismeri szülei szokását. Csak kutyaugatásra ébred föl az apja, szó nélkül fölkel,
kimegy az udvarra, körülnéz, betekint az istállóba, aztán visszafekszik. A
következő percben már alszik. A fiútestvére ilyenkor a tanyán lakik feleségével.

A szerző 1936-ban írt novellája.
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