
NAGY GÁSPÁR:

SSzzaavvaakk  aa  rreennggeetteeggbbõõll

Eszünkbe jut-e néha, hogy próza
szavunk eredetileg jelzõ volt? Mag-
vát az oratio versa ellentétpárja, az
oratio prosa rejti, onnan lett a kötet-
lenül elõrehaladó beszéd neve; de ha
százszor szabad folyású is: a vérbeli
próza mégis a mérték mûvészete �
senki sem tudja ezt jobban, mint a
szomszéd mûfajba átránduló költõk.

Csoda-e hát, hogy a Szavak a ren-
getegbõl címû könyv oly egykettõre el-
árulja: itt a mérték maga a szerzõ.
A forma pedig az az újságesszé,
amelynek egyik klasszikusa, Babits
azt írja egy másikról, jelesül Péter-
fyrõl, hogy �önmagából Széchenyit
és Keményt érti meg, együtt álmodik
Dantéval és Platónnal�. Ez a magába
térés Nagy Gáspárnál is megvan. De
míg Péterfy az ars és vita hamleti kér-
dését a �vagy ez, vagy az� végletéig
vitte, addig a Szavak a rengetegbõl
szerzõjében irodalom és élet valami-
féle közös szellemiségként, egymást
nemesítõ értelemként jelentkezik.
Hogy azután Nagy Gáspár egész iro-
dalmi gazdagságával és összes életbõ-
ségével sem lehet önfeledt apostola
kedves költõinek, nem õ tehet róla.
Berzsenyirõl, Katonáról, Kölcseyrõl,
Petõfirõl, Aranyról, Szabó Lõrincrõl,

Illyésrõl, Nagy Lászlóról és a többi-
ekrõl szóló hiteles konstatálásaira fi-
gyelve nehéz nem észrevenni: kor és
körülmény hogyan csiholják fel ben-
ne a féltés (fõleg a lyukas emlékezet-
tõl való féltés) akkordjait. Vagy talán
nem efféle aggodalmakat pendít meg
A felejtés ellen, az Éjszakai válasz, a Kö-
vetelsz? És tartozol? 

Bámulatos, ahogyan forrásaira
és kortársaira visszaérez. Idegen tõle
minden homályos vízió. A divatok és
árfolyamok kiszolgáltatottjaival szem-
ben õ nem a hivatkozás minél sûrûbb
vadonán át, hanem a lelkesültség, a
szeretet nyílt útjain akar eljutni a
megértésig. Az így készülõ esszében
a tárgy persze egy pillanatra sem vál-
hat szárazra szívott anyaggá! De e
helyt nincs is szó tárgyról; ezt a
könyvet a felelõsségtudattal eltelt
egyéniség jegyzi, aki egyúttal gyön-
géd (néhol ironikus) tanú és gyöke-
reihez hû emlékezõ: ez a könyv tele
van az irodalmi közelmúlt és jelen
eleven portréival. Kapott-e mostan-
ság élõbb betûrajzot másutt Nagy
László, Kormos István, érzéstelibb
méltatást Hajnóczy Péter, Pinczési
Judit, mint a Szavak a rengetegbõl be-
téteiben? S mennyi finom belátás fe-
dezhetõ föl még a miniatûrjeiben is,
amikor például Jékelyrõl, Határ
Gyõzõrõl vagy Pilinszkyrõl idézi sze-
mélyes élményeit.
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�Jobb dolog hinni, mint kétel-
kedni� � mondta egyszer Ady. Ha az
olvasó a Szavak a rengetegbõl felütése
elõtt elfogad egy mottót, talán érde-
mes megfontolnia e bíztatásnak is
hatályos Ady-féle gondolatot. Mert
Nagy Gáspár esszégyûjteménye, bár
különbözõ ízlés- és stílusirányú kör-
rõl fest tablót, a mesterség értelmét
illetõen nagyon is összetartozó tár-
saságba vezeti be olvasóját. Hívõk
közé, akiknek (kimondott vagy su-
gallt) hite túlmutat az írás belvilágán
� a szerzõ szavaival: �kultúra: nem-
zetet megtartó erõforrás�. Amely-
ben kinek ne volna érdeke inkább
hinni, mint kételkedni.

KELEMEN LAJOS

(Tisztatáj Könyvek, Szeged, 2004, 
432 oldal, 2950 Ft)

��oorr  nnoott  ttoo  bbee  
Molnár Ferenc levelei 
Darvas Lilihez

Rejtett sorozat megjelentetését
kezdte el két évvel ezelõtt a Petõfi
Irodalmi Múzeum, kézirattárának
különleges értékeit közrebocsátva.
A formailag különbözõ kötetek,
melyeket a feltárt dokumentumok
lelõhelye mégis összekapcsol, 2002-
ben Ady Endre, idén pedig Molnár
Ferenc életének korábban ismeretlen
vonatkozásait adják közre. Mindket-

tõ a magyar kiadványok világának
ritka képviselõje: bibliofília, szaktu-
domány és ismeretterjesztés találko-
zik bennük illusztrációs anyaguk,
formátumuk és nyomdai kiállításuk,
szövegközlésük és szövegértelmezé-
sük, valamint a dokumentumok
mögött álló hatásos személyiségek
kiválasztása folytán. Sõt, némi exk-
luzivitást sem nélkülöznek, amit a
viszonylag kis példányszám és a szû-
kített sorszámozás biztosít.

A második kötet, melyet a soro-
zat szerkesztõje, Varga Katalin ren-
dezett sajtó alá, egy sikeres író és egy
sikeres színésznõ kapcsolatának le-
velekben tükrözõdõ világát mutatja
be; Molnár Ferenc 1924. január 11-e
és 1945. július 31-e közötti sorait
tartalmazza, pontosan 66 külde-
ményt. Az egyik legolvasottabb ma-
gyar ifjúsági regény írója és Darvas
Lili egyaránt az ismeretlenségbõl in-
dultak és a hírnévbe értek, számtalan
kitûnni vágyó ifjú és leány álmait
valósítva meg. A postai üzenetek ha-
tása emiatt várhatóan kétszeres: az
irodalom- és színháztudomány szá-
mára eddig ismeretlen tények, ösz-
szefüggések feltárásával járhatnak,
nem beszélve arról az érdeklõdésrõl,
amelyet e két életút a legszélesebb
olvasóközönségben kiválthat.

Az elõzetes elvárásokat a kötet a
legmesszebbmenõkig beteljesíti, sõt
meg is haladja. A levelezés kezdetét és
végét ugyanis, mintha csak Molnár
Ferenc életét is megírta volna valaki,
�árnyak� kísérik: Fedák Sári, az elsõ
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