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NAGY GÁSPÁR: KÖZELEBB
AZ ÉLETEMHEZ

Tulajdonkép pen az esszékötet kiegészítése a
2004-ben megjelent Szavak a rellgetegbő1 című

nek. Amott az irod almi tárgyú írásokban és
emitt az életrajziakban és képzőművészetiek

ben az a köz ös, hogy a mind jelentékenyebb
költői pálya hátterébe engednek bep illantás t,
nagyon szilárd és következetes erkölcs i világké
pet feltárva. Hiszen ha volt költőnk, aki egzisz
tenciális fenyegetettségével dacolva mindent
megtett a rend szerváltásért, hát Nagy Gáspár
ilyen költő volt, s ha van lírikus, aki nem rejti
véka alá megcsalatottságának csüggesztő érzé
sét, ismét rá utalhatunk először. De mert a költé
szetnek sorsjavító szerepe t tulajdonít , figyelmes
őr módjára áll a vártán, s tud ósít a rossz és a jó
hírekrő\. Ezért is megszívlelendő és példájukkal
követésre serkentők önvallomásai, például A köl
tő felel, amelyben a költészet feladatát elemzi.

Szerenes ésnek mondhatja magát, s büszkén
tekinthet tevékenysége ered ményé re az a tan ító
rend, amely - mint a bencések - sze llemi ki
válóságok sorát bocsátja szá rnyra. Hamarjában
majdnem tíz ilyen személyiség neve ötlik föl
bennem Nagy Gáspár nemzedékébő\. irók, iro
dalomtört énészek, szerze tesek, tud ósok fényes
galériája, akiket kiváló tanárok fegyelmeztek,
képeztek, s így lettek a ku ltúra gazdagítói, s egy
nemes életszemlélet zászlóvivői. Méltán állít
emléket e nevelőknek Nagy Gáspár (is), hiszen
megingathatatlan elvhűségét nekik köszönh eti.
Ezek a nemzedékről nemzedékre óriás i hatással
lévő tanárok belevésik tan ítványaikba az isten
és hazaszeretetet. Emlékezetüket előbb-utóbb

kirostálja az idő, s azé rt is hálásak lehetünk
Nagy Gáspárn ak, hogy némelyiküket vissza
perIi a feledésbő\. S mellet tük felbukkannak
azok is, akik a magyarság kultúráját véde lmez
ték az internacionalizmus ham is jelszavával
perlekedve, köztük "az őrzők fényes szavú őr

zője", Czine Mihály, akinek egy tömbből fara
gott alakja a régi korok hőseit idéz te.

Nagy Gáspár a szellemi ellenállás egyik har
cosa volt, s napjainkban e küzd elem jelképes
alakja, nem csoda, hogy az emlékü nnepe ken
újra meg újra beszéd tar tására kérik, s ő szíve
sen tesz eleget felkéréseknek, hiszen tapasz tal
nia kell a kollektív emlékeze t romlását. Eszme
és politika fűti szavait, az ő politikája azonban
nem a piacok önkellető harsogása, hanem a leg
szebb és leghit elesebb hagyományokat ő rz ő, a
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hűség eszményé t követő közösségi, pont osab
ban a közös ség érde keit szolgáló aktív tevé
kenység. Ezt bizonyítják kü lönböző alkalmakra
írt megnyilatkozásai.

A magyar líra egyik legfontosabb hagyomá
nya a politi zálás, azo knak a morális alapelvek
nek képviselete, amelyek a közösség érde keit
szolgálják, és jó célok elérésére és megvalósítá
sára mozgósítanak. Ezt folytatja Nagy Gáspár, s
az évek során e hagyományőrzés megingatha
tatlan harcosa lett. Lírájából számtalan példát
lehetne felsorolni ennek bizonyítására, de pró
zai írásaiban is egyértelműen hitet tesz e sokak
által vita tott, korszerűtlennek állíto tt magatar
tás mellett , olyan elődeit és kortársait idézve,
mint Illyés Gyula vagy Csoó ri Sándo r. S azok
ban az interjúkban is hitet tesz a közéleti költé
szet mellett , amelyekből e gyűjteményben jó né
hány olvasha tó. A politizáló író természetesen
nem szakértő politiku s. Ismerünk olyanokat,
akik megbuktak ezen a terepen : az indulat nem
feltétlenül jó tanácsadó. De Nagy Gás pár olya n
mintákat köve t, mint például az Apostolt, Pető

fi hősét, akiknek tiszta szá ndékához kétség sem
férhet. Az esszé műből vett címe mind en t el
áru l: "Te nem magadnak, Te másoknak szüle t
té)!" Jó volna, ha a gyakorló politikusokat is ez
a gondola t vezé relné tevékenységükben .

Nagy Gáspár életéhez közelít ve - kötete
címe suga llatának engedve - a sok súlyos és
komoly téma mellett feltűnik egy derűsebb is, a
"fociemlékek". Ilyenkor mind ig megd obban a
szíve m, izgato ttan kalandozom .. az emlékek
zöld mezején. Az igazi zöld füves Ullői út i pálya
nézőterén már akkor ott szurkolta m, am ikor
Nagy Gáspár még talán nem is élt. Sőt, az emlé
kező esszé hősével, Korm os Istvánnal is együtt
álldogáltam; iszonyú elánnal bíz ta tta csaparun
kat, mellette Parancs Jancsi visszafogott úri em
bernek látszott. Kormos mindig készen állt a
tréfára, ironikus megjegyzései hall atán néme
lyik ara nylábú fiú rögtön szegre akasz totta vol
na a futballcipőjét. Egyébként nemcsak Nagy
Gáspár derűje megkapó ebben az emlékezésben ,
hanem Korm os iránt érzett szeretete is. Hiszen
ez a remek költő is a kánon peremére szo ru lva
várja igazi föltámasztását. Mint ahogy az igaz i
focit is vissza kellene perelni, mer t bizony igaz,
amit kicsit csügged ten ír Nagy Gáspár : " .. .a focit
ma már, fájda lom, inkább erőből játsszák. Es
könyökökkel leginkább! Alattomosan, kíméletle
nül, durv án. Meg fölöttébb vita tha tó ll -esekkel,
és hatalmas port ás-betlizésekkel, igazi drámák-



kal." (Gyengébbek kedvéért: a portás kapust je
len.) Semmiképp sem frivol törekvés, ha valaki
"akkori" foci-élményeiről számol be, hiszen an
nak is volt, lehetett politikai töltete, ha valaki a
Fradi pályán szurkolt, s nem az államvédelmiek
vagy a rendőrség csapatának elkötelezettje volt,
netán azt az egyesületet biztatta, amely Kádár Já
nos rokonszenvével dicsekedhetett.

Olykor föllapozom Nagy Gáspár 2002-ben
írt Október című költeményét: "Veszett és vesztett
szent ügyek I mint korán lefagyott rügyek / példáján
rendre láthatod I szebben él aki már halott." Am
Nagy Gáspár lírája és prózája azt is bizonyítja,
hogy élhet szebben az is, aki él. Ebben segít a
szókimondó író s a képekre, festményekre. szob
rokra rácsodálkozó, üzenetüket értelmező em
ber, aki nem műkritikus, hanem annak tudatá
ban szemléli a műalkotásokat, hallgatja a zenét,
hogy ezekben valamiképp legnemesebb adott
ságaink tárgyiasulnak, s visszhangoznak lel
künkben. A kis esszék a maguk eszközeivel a
lelket, a gondolkodást célozzák meg, s rájuk re
zonálva megérezzük, hogy van esélyünk meg
valósítani a szépet és a jót. Mert a pusztulás, a
világban lévő rossz és a halál mögött az igazi
művész és művészet a Mindenható arcmását és
szellemét villantja föl. Megint csak Nagy Gás
pár egyik versére. a Színész a magasbóira hivat
koznék: "Gyertyalángokra hull a hó, I köszöntsétek
velem: hahó! I Az elöbb még Napom sütött, I fényes
kedett a fák fölött. I Jóemberek, barátaim! I Fáradt
vagyok, hazámba hív II az óbudai temető; I búcsúm
lett Gyertyaszentelő I napja, ünnepe-; és a hó I
mögött már a Mindenható! (2001. február 2.)

Sinkovits Imre "hangos fotója" ez. Nagy
Gáspár írásaiból pedig egy eszményeknek elkö
telezett, azokat hűséggel, az igazság szellemé
ben közvetítő, jelentékeny író tekint ránk vára
kozva. (Tiszatáj, Szeged, 2005)

RÓNAY LÁSZLÓ

JOHANN B. IGAZ TÖRTÉNETE
Márton László: Minerva búvóhelye

Márton László legújabb regénye, a korábbiak
hoz hasonlóan, történelmi időkbe vezeti olvasó
ját. A Minerva búvóhelye nem kevésre vállalko
zik: az életrajzi regényavíttnak hitt műfaját

kísérli meg újradefiniálni (s szinte újralétesíteni)
- olvasatunkban ragyogó sikerrel.

Batsányi János 0763-1845) nevét, talán nem
túlzás föltételeznünk, elsősorban A franciaorszá
gi vá/tozásokra című verse, s annak is szállóigévé
vált utolsó sora ("Vigyázó szemetek Párisra ves
sétek!") óvta meg a teljes feledéstől. Illetőleg,

ezzel valamelyes összefüggésben, személyes
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sorsának alakulása, pályájának tragikus fordu
latai - melyek az emlékezve felejtő s felejtve
emlékező utókor figyeimét kétségtelen eréllyel
vonhatták a kalandos életű költő alakjára. A ja
kobinus eszmék felemás magyarországi adaptá
ciója, a kufsteini várbörtön esztendeje, a napóle
oni időszak viszonyai és viszontagságai s a
három évtizednyi linzi kényszerlakhely hálás
téma, ígéretes epikai tárgy. Márton László mun
kája - a visszatekintés s az előreutalás alkal
maival takarékosan gazdálkodva - az utolsó,
Linzben eltöltött évre szűkíti vizsgálódásainak
(és alkotó gesztusainak) körét.

A regénynek számos erénye volna jó szívvel
fölemlíthető. Ilyen a tájfestés megejtő elevensé
ge (kitüntetetten a nyitó oldalak Jókait idéző,

romantikát és realizmust elegyítő természetle
írásában); a jellemábrázolás görcstelen plaszti
kussága (a fő- és mellékszereplők karakterizálá
sában egyaránt); a cselekményvezetés és az
idősíkváltások (Mária Teréziától Hitlerigll], a
Hunyadiaktól a dualizmusig) történelembőlcse

leti, sőt, olykor létfilozófiai súlyokat hordozó
eleganciája; a gazdag történelmi és művelődés

történeti anyag könnyed, a történet kifejléséhez
igazítottan arányos adagolása; a narrátori pozí
ció olvasói azonosulást segítő, egyszersmind a
történet idejétől való elválasztottságot tudatosí
tó jellege; az elbeszélői beszédmodor stiláris
magabiztossága, mely már-már klasszikusan
,,~szköztelen" prózanyelvben ölt alakot stb.
(Összességében, amint a mű önreflexiója fogal
maz, valóban "prózai komolyság" műkődik itt
közre - az "összefüggések érzékeltetése" [222.]
epikai célzatossága jegyében.)

A számos közül hadd emeljünk ki egy egy
szerűségében is (vagy éppen annál fogva) kar
dinális írói fogást: a föhős, "Batsányi János"
Johann B. néven szerepeltetését. E "szövegtech
nikai" eljárás több eredményt hoz; most csak a
legkézenfekvóbbeket vesszük számba: 1. A fő

szereplőt s történetét izgalmasan eltávolítja, el
emeli az ismerősínek vélt) magyar valóságtól 
így az olvasó valóságától is. 2. Figyelmeztet a
valahai Magyarországon élt Batsányi János és a
valahai Linzben elhunyt Johann B. identitásának
különbözőségére.3. Ugyancsak ráirányítja a be
fogadás figyeimét a regénybeli Johann B. és az
egykor létezett költő azonosításának problemari
kusságára. 4. "Legitimálja" az - egyébiránt pe
dánsan jelzett - eltéréseket a (ma) hitelesnek el
fogadott Batsányi-életrajztól. 5. Rávilágít a főhős

önazonosságának kérdésessé válására. 6. Mo
nogramszerű voltával egyetemesítő-példázato

sító hatást ér el, s mintegy kafkai figurává (vö.
[osef K.!) stilizálja a név viselőjét- egy kafkaivá
sötétített világban. (A regényben, e komoran eg-


