
DOKUMENTUM
Nagy László verse filmszalagon
Nagy László tragikus hirtelenségű halála sürgetőleg veti fel azt a gondolatot,
hogy a kiváló költő életművének összegyűjtését az arra illetékes intézmények
kezdjék meg. £\

Nagy László országjárásai során számos városban és községben fordult meg
— olvasóival, tisztelőivel való találkozása közben feltételezhetően sok olyan em-
léket, dokumentumot hagyott, amelynek összegyűjtése teljesebbé teheti gazdag
életművét, összegyűjtésük nem volna hasztalan. Ezért is vállalkoztam e néhány
soros közlésre.

Készült Szolnok 900 éves jubileumára egy várostörténeti film, amelyben
soronként, feliratozva jelenik meg az alábbi hatsoros vers, miközben a kép
hátterében, kattogó sínek végtelenjén közelítjük meg Szolnokot:

Tul BZ 41raon, tnágls ezüsthuron,

sorBok futnftk síksági vesúton.

S knpuj'ibnn éfles földnek, 4p;nek,

ott nhol f\ sínek összeérnek:

köt PZ Siet RZ*P eleven osokrot,

sorsok, vágre t i is tn!41koztok.

Nagy László versét a filmszalagról ismerhette meg a közönség, hiszen nyom-
tatásban eddig még nem jelent meg. Gaál István, a „Képek egy város életéből"
című film rendezője így mondta el a vers megszületésének körülményeit.

„Filmemnek a struktúrája hármas egységű. A bevezető a Tisza folyóval
kell, hogy kezdődjék, s ehhez a legmegfelelőbb szöveg az Illyés Gyulától idé-
zett, Szolnok és a Tisza találkozásáról szóló sorok voltak.

A város közlekedéstörténeti jelentőségében oly fontos szerepet játszó száraz-
földi utak bemutatásához Bóka Lászlónak volt egy igen alkalmas versrésze.

Tulajdonképpen a középső hiányzott, a vasúti rész megjelenítése."
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Amikor Gaál István a vers születésének körülményeiről beszélt, megrendül-
ve, önkéntelenül törtek ki belőle ezek a szavak.

„Amikor Nagy Lászlót... — Borzasztó, hogy már nem merem kimondani
ezt a szót: Nagy Lacit, a barátomat... nem merem, mert én őt akkor is Feje-
delemnek tartottam, amikor élt, és velem csevegett csak... Nagy László olyan
természetesen, olyan baráti szeretettel fogadta a kérésemet, hogy szeretnék hat
sort, nem többet, Tőle kérni ehhez a filmhez. S csak úgy nagyjából vázoltam,
hogy mégis miről volna szó. De minthogy Lacinak a ritmusérzéke, a ráérző ké-
pessége, intuíciója, érzékenysége lobogott és dolgozott, egy pillanat alatt ráér-
zett, hogy valójában mit is szeretnék. Nagyon boldog voltam, amikor azt mondta:
Rendben van, Pista! Neked megcsinálom . . .

Egy hét múlva felhívtam, nem találtam otthon. Margit, a felesége (Szécsi
Margit) olvasta be telefonba az egész textust. Olyan pillanata volt ez életemnek,
amikor azt a fajta boldogságot éreztem, hogy zseniális, ez a hat sor tökéletesen
illeszkedett ahhoz a filmszerkezeti részhez, amelyhez kapcsolni szerettem volna.
Leírtam, legépeltem a verset, de biztonság kedvéért elküldtem neki, hogy saját
kezével lássa el, pontosan írásjelekkel, aláírásával. Laci akkor pótolta az írás-
jeleket, ennek alapján szedettem a film főcímét a középső részre, amelyet azóta
sok ezren láthattak."

Nagy László versének kéziratából — címe nincsen, végigolvasva, ízlelgetve
azonban így is kisugárzik belőle az alföldi város iránti rokonszenv — két pél-
dány létezik, egyik a szolnoki Damjanich Múzeum gyűjteményében, a másik
Gaál István Réka lányánál.
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