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"SZAVAK A RENGETEGBŐl"
Búcsú Nagy Gáspártó l

Tudott vol t, hogy hősi küzdelm ét vívta az elmú
lassal . Am minth a már egészségesen is érez te
vo lna a halál közelségét, egyik esszékötetében
köze lebb hajolt életéhez, szá mo t adva annak leg
fon tosabb t őrt én é seir ól , megrajzolva azo k port
réját , akikt ől a legtöbbet tanulta. Arra talán nem
is go ndolt, hogy inkább mi tanulhattunk tőle.

Rendíthetetlen hűséggel, ,megingathatatlan tar
tást, szil árd esz meisége t. Allt a mesterségesen és
politi kai érdekektől szí to tt vih arokban. s meg
rezzen és, k érked és nélkül képviselte azokat az
eszmé ke t és esz mé nyeket, ame lyek élete végéig
útmutatói és megerősítői voltak. Rövidre szabott
életében valóban "művet" alkotott, amelyből

ut ód ai még sok-sok évig meríthetnek, megerő
södve erkölcsi tart ásukban. kia lakítva lelkükben
az igazság iránt érze tt olthata tlan vágyat.

Sose m alacson yod ott le. Ur volt verse i dí
szes, sokszor mégis fájd alommal szőtt öltözé ké
ben . Miért tagadnánk, ő is, mint oly sokan má
sok, csa lódott, úgy érezte, cserbe n hagyták re
ményei, a politikai élet á trendeződése nem ho
zo tt morális megt isztulást, ame lyet s ű rgetet t. s
amelyért szenvedélyes küzd elm ét vívta, ú j és új
roha m ra vezetve hűséges katon áit , a költ em é
nyeit. " Hibá tlan go ndo latoka t kellen e most föl
vi lla n ta ni. s nem ma gabi ztos vélekedéseket." 
írta li/páli all/ifólla című esszéjébe n - "A szóló
éne klés felelőssége sok kal nagyobb , mint a kó
ru sban zö ngicsélés bátorsága." Ne m kórusban
"zön gicsélt", az elha llga tta tás t, víz alá nyomást
v állalva érzé ke lte sz ól óját, amelyet az olykor
megalkuvó, most könnyeiket hullató kórusta
gok irigykedve hall gatt ak, miközben markukat
tartották a j úd ásp énz ért.

Beleérző azon osul ással id ézte Cso rdás Gá
bor e ls ő verses kö tetének e so rait: "úgy dalolnék
ak ár a csíz / ha tudnám miféle a csíz / süke tek
közt a szá j szabad / ingyen d udva a gondolat" .
Nagy Gás pá r, aki mindenkinek Gazs i nevű tes t
vére volt , tudta , "miféle a csíz", mégsem da lolt
sz árnya lva . mert at élte és átérez te, hogy a gon
dolat aká r a dudva, de mert szá ja "szabad" ma
radt, eltökélten foga lmazta meg tisztán , mélyen
zengő szavait. Abba n a korban, ame lybe n az
írók egy rés ze kételkedni kezdett a szavak érté
kében, igazságot megjelen ítő jelentésében, 6 a
szavakra bíz ta magát , s azok h űs égesen. egyér
t e lm űen közvetítették tisztító szá ndékait. Volt
egy Illyés Gyulá tól kapott "napiparancsa": "a
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legn agyobb bátorság a remény" , s ő csal ók a re
ménybe kapaszkod va , annak szószólójakén t
korunk legbátrabb írója volt . Osszegyűjtött köl
tem ényein ek ugyan ez t a cím et ad ta: Szabadra
bok, de a körülmén yek rabságában is a szaba
don go ndolkodó író nagyszeru péld áját ad ta.
Ha időjós leszek.. . című versében írta :

Ha időjós leszek
folyvást hazudhatok.
a nagy-nagy igazságok
körül t éblábolhatok.
nyugod tan melléfoghatok,
és melléjelenthetek ,
júliusra hószitálás t
simán füllenthe tek.

De mert nem vo lt id őj ó s. nem füllentett , han em
egzisztenciális kérdéseiket és bizonyosságain
ka t fogalmazta meg makacs kö ve tkezetesség
gel. Nem min tha ne őrizte vo lna gy ermek lelk ü
letét is. Sok versét játékosság, a tiszta érzés naiv
kifejezése teszi felejthetetlenné. Volt egy korsza
ka, amelyben ezek a köl temények s ez a han g
nem volt az uralkodó, mintha arra figyelmezte
tett volna: ha nem leszünk olya no k, mint a
gyermekek, nem juthatunk be a mennyek orszá
gába . Egyik na gyon elgondolkodtató versében
a nád titk ár ól. a hajlékonyságról és a törhetet
lenségről írt. Am a szökellő ritmusú költem én y
már-már évődő hangneme egysz eribe n vésze
sen komolyra vált, a korra és a költő fen yege
tettségére utaló képpel zá ru l: " mos t te is csa k 
szá legyenese n - álls z - és befogod - a szád
- mert - vizen át - tavon át - úszik feléd 
egy nádvágó - naszád " Élete végéig fen yege
tően úsztak felé ezek a nasz ádok, mégis szá l
eg yenes maradt, s többek kőz ött ez maradandó
ságának egyik titka. Pedig micsoda kort kellett
egyenes der ékkal. fölemelt - sokszor az ég felé
fordított - fejjel á tvészel nie! Ez volt a kor...

Már
semmi semmi nem segít
a pillanatnyi taktika főleg 
a tálcán vitt fej etc.
is hami s előleg !

És
mégis mégis az t hiszik
a bátor "jóvi/ézek"
hogy a pár ezernyire
limitált kiált ás elég lesz.



De
tűnünk tűnődünk tüntetünk
a legtöbbje és jobbja is
csak befelé
némán -

És hümmögünk:
ez volt a föld
ez volt a kor
ahol és amikor
élnünk adatott
kifosztva bénán.

Ha valaki majd megírja a hetvenes-nyolcvanas
évek szellemiségének természetrajzát. Nagy
Gáspár költészetében találja meg eligazító, hite
les vezérfonalát. S ha utóbb arra is vállalkozik,
hogy rendet teremt a sötétben vonuló éjszakai
ködöt kavaró "szókaravánban", ismét az ő ver
seit használhatjuk eligazítóul. Ezekben tárul
majd elé a múlt megannyi gondja s a félmúlt
meg a jelen tengernyi ferdítése, hazugsága. Rá
döbbenhet arra, hogy az élet zűrzavarában, a
sokszor kilátástalannak érzett terhek alatt ros
kadozva lépdelő ember csak a lélek fényjeleiben
találhatta meg erőforrását. A Tékozlók imájaban
fájdalmasan vallotta meg: "elvétettem minden
Hozzád növő irányt", s ezt a felismerés a Végső

Igazság felé törők megváltásáért esedező gesz
tusát idézi, de ugyanebben a költeményében
így ír: "Es most már látlak is Uram." Pedig
rr » •• úgy nő a hazugság történelmi mocska 
mint Napod zuhanásakor az árnyék". Am az
árnyékból és sötétségből felfénylik a reményt
adó, bátor cselekvésre ösztönző Isten képmása:

ragyog bizony Uram a Te akaratod
mára kakasszó előtt

a SZÁLFÁK vert szögében

Pontosan érzékelte, kijózanító egyszerűséggel

fogalmazta meg az emberiség elfordulását
Istentől, ami hatalmas értékvesztéssel és szemlé
leti bizonytalansággal párosult. Az önerejében
gőgösen bízó ember ugyan nem Isten halálát ki
áltja, hanem hátat fordított a Teremtőnek. Nagy
Gáspár lírájából azonban nyilvánvaló, hogy két
féle dimenzió létezik, egy határolt időbeliség, ez
a miénk, és a vételen, amely az Uré. A Már hamu
oal rajzaigatok végszava mintha Babits Jónás kcjllY
vének Istent megszólaltató, ebbe a másik dimen
zióba bepillantást engedő befejezésére rímelne:

Mert nagyon a miénk
ráégünk erre a földre
mosolyunk rámegy
bánatunk ráég
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már hamuval rajzoIgatok
Iste~ ablakán egyre
de O vár - vár még.

Költészetének - de prózajának is - kivétele
sen szép tartományába vezetnek a holtaknak
dedikált művei, az őket életre keltő esszéi. Szív
szorító a bensőségessége és a ráérzése, megren
dítő, ahogy mások hulltát idézve az elmúlásba
helyezkedett megírva "égi lábjegyzeteit". Es ma
egészen más a visszhangja a Valamin belül fel
ütésének: .Kőnnyú lesz-e elhagyni mindent 
vagy nagyon nehéz - amikor zárul az eddig
nyitott - és tárul az addig rejtve őrzőtt". Nagy
Gáspár megtapasztalhatta, hogy az Ur azokat
próbálja meg, akiket igazán szeret. Szenvedésé
nek és megpróbáltatásainak hónapjai azonban
elóbb vagy utóbb feledésbe merűlnek, ám élet
műve megmarad, és a legnemesebb emberi esz
mények és érzések maradandóságát hirdeti. Ti
zenöt éve írta a modern transzcendens költészet
egyik tömör rerneklését, a talán legnagyobb és
igazán maradandó eszményt idézve:

Ebben a lángban
épen marad a szalma,

nem roskad,
nem törik,

nem komorIik el alatta.
Mert Aki fölötte,

Annak szeretetétől gyullad,
sugárzón
sugárzik:

Isteni lényéből úgy ad.
(Betlehemi istálló-tűz)

Hogy egy kissé frivol módon idézzem emlékét,
hadd kövessem egyik hajdan oly kedves köze
gében egy futballpálya akkor még zsúfolt néző
terére, amelynek kőkockáin már korábban is
költők álltak és kedvenc csapatukat bíztatták. Ez
a játék, ez a közönség már csak emlékeinkben él,
de valahol biztosan szilárdan áll, s az állóhelyen
ott szorong Zelk Zoltán, Rónay György, Kormos
István, Parancs János és Nagy Gáspár. Figyel
nek bennünket is. És hallani véljük az Urat szó
lító, kérlelő imádságos szavakat is, Nagy Gás
pár Óregedók s til Iri I l már öregek című verséből:

., .könyörülj rajtuk ahogy majd rajtam is
ítélkező méltatJan szolgádon.

A szolga most megtért Urához, aki szelíd mo
sollyal vonja magához kedves gyermekeként.

RÓNAY LÁSZLÓ


