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NAGY LAJOSRÓL A RÁDIÓBAN

Hetvenegy éves

Néhány perc rácsai közé szorított mondatokkal kell szólanom arról az íróról, akiről ha
hosszú tanulmányt írnék, akkor is úgy érezném, hogy keveset mondtam róla, hogy nem
jutott időm nagyszerű életművénekjellemzésére. Mégis örömmel vállalkoztam e rövid
bevezetőre, örömmel vállalkoztam arra, hogy Nagy Lajosról szólhassak, mert sok írótár
sammal együtt úgy érzem, hogy minden méltató szó, amit róla mondunk: törlesztés, ha
mégoly kicsiny a részlettőrlesztése is a nagy adósságnak, amellyel Nagy Lajos írói
munkásságának tartozunk. Örömmel vállalkoztam e bevezetőre, hogy elmondhassam a
rádió hallgatóinak mély meggyőződésemet: Nagy Lajos nem egyik legkiválóbb írónk,
ahogyan azt néha bírálatokban olvashatjuk, hanem legjelentősebb, legnagyobb élő

elbeszélőnk.

Az író ott kezdődik, amikor a maga sajátos egyéni módján, de mindenki számára
elhitető érvénnyel ábrázolja világunkat. Nos, Nagy Lajosnál egyénibb, sajátosabb hangú
írónk nincs. Nyelve annyira egyszeru, oly sugárzóan világos, hogy ezért szokás rámonda
ni: eszköztelen. Micsoda tévedés! Az igazság éppen az, hogy ennyire eszköztelennek csak
az olyan író műve tűnhet fel, aki birtokában van az írás minden eszközének, ha úgy
tetszik, fortélyának is.

Kevésbé árnyalatos, kevésbé színes talán az ő nyelve, mint az úgynevezett stílusművé
szeké? Ellenkezőleg. Míg az úgynevezett stilusművész árnyalatai, színei nem árnyalatok
és színek valójában, hanem görcsös erőlködési trükkök, addig a legnagyobbak egyszerü
ségében, Nagy Lajos írásaiban is benne lüktet a nyelv minden színe és árnyalata. És
sohasem önmagáért, hanem mindig azért, hogy kifejezze az igazi írói szándékot, a
mondanivalót.

Sugárzóan világos - mondtam az előbb. Valóban, minden mondata egy-egyfénysugár,
amely rávetül az életnek arra a jelenségére, az emberi léleknek arra a zugára, amelyet az
író megmutatni kíván.'S ha nem fénysugarat, hanem lámpát mondanék hasonlatként,
akkor ezt is mondanám: ennek a lámpának olaja a bölcsesség és a humor. Bölcsesség és
humor abban az értelemben, ahogyan az évszázadok tapasztalatait tömörségbe gyűjtő

közmondás bölcs és humoros.
Ez a nagy író hetvenegy éves. Közel öt évtizede jelentek·meg első írásai, s nincs talán

egyetlen olyan ifjúkori munkája sem, amelyet kikezdett volna az idő. Egy fél évszázad
a prózában próbaköve a maradandóságnak. Ezért mondhatjuk a bizonyosság tudatával,
hogy nincs egyetlen élő írónk, akire annyira igaz lenne a klasszikus jelző, mint őrá. Ha
a múlt társadalmi rendszerben, amelynek kevés olyan kemény és hatásos bírálója volt
irodalmunkban, mint ő, nem szerették, az érthető. Illetve érthető, ha nem szerétték a
múlt rendszer kiadói, szerkesztői, bírálói s polgári olvasói. De szeressük mi, legyünk
büszkék reá, örüljünk annak, hogy a mi irodalmunk ilyen nagy élő íróval kérkedhet.
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Nagy Lajos hangja

Torkom szorító érzéssel mentem be a rádióhoz, ahová azért hívtak, hogy egy Nagy
Lajossal készített felvételt meghallgassak. Istenem! Novemberben lesz tizennyolc éve,
hogy utoljára hallottam a hangját! Eppen arról beszéltünk, hogy másnap meglátogatom,
de azon a másnapon hajnalban ébresztett a telefon, Juhász Ferenc mondta a hírt, s úgy,
hogy szinte láttam, szájába csurognak a könnyei: Nagy Lajos meghalt. .. S most,
tizennyolc év után megint hallani fogom, vajon ismerős-emég, vagy elmúlt már fülemben
ismerős zengése?

Dehogyis múlt el, dehogyis múlt! Megindul a gép, épp csak hogy sisteregni kezd a
hangszalag, épp csak hogy az első mondatot hallom, s már nem a rádió stúdiójában
vagyok, hanem az ő Házmán utcai lakásán, már int is fáradt, de szíves mozdulatával,
már mutatja a széket, üljek asztalához. Ülök mellette, mint tíz éven át szinte minden este,
s hallgatom mintha élő szájjal, élő szavakkal mondaná el a Nagymező utcai könyvesbolt
történetét. Történetét a sötét egű éveknek is, amikor a magyar próza egyik legnagyobb
mestere egy könyvüzlet pultja mögé állott, hogy megkeresse az albérleti szoba lakbérét,
a délutáni feketekávé árát.

Azt hittem, megindultan,' talán könnyezve hallgatom szalagtekercs őrizte szavait, de
nem! Azon kapom magam, hogy mosolygok. Azon, hogy néha már nevetek is - szégyen
kezve nézek hát a rádió körülöttem ülő munkatársaira, hiszen ők nem érthetik nevetése
met, talán még azon is csodálkoznak, ha csak mosolygok, s úgy hallgatom a tizennyolc
éve halott író szavait. De mi mást tehetek, ha ugyanaz a varázslat csap rám, mint
tizennyolc, huszonnyolc; harmincnyolc évvel ezelőtt, amikor a földkerekség legkeserűbb

embere derűbe, tréfálkozásba öltöztette gyógyíthatatlan keserűségét.Fekete derű, fekete
tréfálkozás volt az övé, de csak az ilyen nagyon mély humor tud megnevettetni a
túlvilágról is. S így tud múlhatatlanul földi, evilági maradni. Tudtam én ezt eddig is,
remek elbeszéléseit és nagyszerű életrajzát olvasva. Most már tudom, hogy hangszalagon
őrzött szavai is értik e varázslatot.

Ezért hogy nem szomorú, hanem lélekvidító találkozás volt a mostani, tizennyolc év
utáni találkozásunk. Megköszönöm hát a felejthetetlen írónak, a felejthetetlen atyai
barátnak, hogy nem felejtett el: hogy megint asztalához ültetett, hogy megint szólott
hozzám.

~ r: ." (1972)

619


