
Krétarajz Nagy Lajosról 
Irodalomkedvelő, a 

könyvek világában jár-
tas barátom mondta a 
minap, hogy Nagy La-
josról került szó: 
„ . . . nem is tudom... 
valahogy kimaradt..." 

Valahogy kimaradt... 
Milyen fájdalmasan jel-
lemző. Hány emberhez 
nem jutott el ez a kivé-
teles jelentőségű ma-
gyar író, mennyi olyan 
embert került el, akik-
hez pedig éppen szólni 
akart. A két világhábo-
rú közötti években, 
amikor bizony kevesek 
vallották magukat olyan 
egyértelműen szocialis-
tának, mint ő, bizonyá-
ra — és bizonyosan ez 
okból — távoltartották 

lehetséges olvasóitól. 
Meg azután különben is, 
azokban az években, 
amikor a szépirodalom-
nak a közfelfogás sze-
rint inkább „szép"-nek 
kellett lennie, az ő szi-
kár-szigorú, indulatos 
egyszerűségének nem-
csak a nagy nyilvános-
sággal való találkozás 
gyakorlati akadályait 
kellett volna legyőznie, 
de a „szép" fogalma fe-
lől tévesen informált 
közvélemény tartózko-
dását is. 

ö maga nem alkudott 
s nem kereste a köny-
nyebb utat. Milyen talá-
ló-remekül jellemzi ezt 
a magatartást Illés End-
re a Krétarajzok című 

kötetben: „Nagy Lajost 
évekig olyan hittérítő-
nek láttam, aki.. . mi-
előtt elmondaná első 
prédikációját, úgy érzi, 
feltétlenül rendet kell 
teremtenie: szájonvág-
ja hát a pimaszt, lábára 
lép a tolakodónak, le-
hordja az ügyetlent, 
szétüt a csalók között, 
a bandita kezéből kicsa-
varja a fegyvert, mell-
belöki a mamlaszt, — 
és évek múlnak és ő 
még mindig szeretett 
hívei fegyelmezésével 
van elfoglalva... A 
megöklözött törzs ott 
szorong az üres szószék 
előtt, de a szenvedélyes 
hittérítőnek egyelőre 
esze ágában sincs fel-
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menni a lépcsőkön, so-
raik közt pedagógiai in-
dulattal püföli Káint — 
és valószínűleg még az 
Ábelek is csak jó so-
kára fogják megtudni, 
milyen megváltás és mi-
lyen irgalom igéit hoz-
ta el közéjük az ide-
gen." 

A Krétarajzok írójá-
nak e mesteri kézzel 
rajzolt portréja épp-
olyan eleven, láttató 
erővel idézi Nagy Lajos 
alakját, mint amilyen 
tisztán és erőteljesen ál-
lította őt elénk abban 
a tévéműsorban, ame-
lyet a kivételes írő-
egyéniség emlékének 
szántak. A műsor beve-
zetője és Nagy Lajos té-
vére alkalmazott írásai 
bizonyosan létrehozták 
a régen várt nagy talál-
kozást „a prédikátor" és 
híveinek most mór mil-
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liónyira nőtt tábora kö-
zött. 

Különösen sikeres 
volt az Egyiptomi író-
deák — ez az „abszur-
dokat" megelőző s több-
ségüket nemcsak időben 
megelőző abszurd játék 
—, amely a felismerés 
és megalkuvás drámai 
alternatíváját mutatja 
föl. S azután az Új ven-
dég érkezett — a Ta-
nácsköztársaság napjait 
idézve mutatja fél, bá-
mulatos ökonómiával, 
tömören, egyszerűen: a 
forradalom és ellenfor-
radalom erőit, a lehet-
séges magatartások 
ezernyi árnyalatát. 

A keményszavú, em-
beriség-méretekben gon-
dolkodó író más-más 
művészi lehetőségeit 
villantják fel a többi 
írások: a kesernyés-já-
tékos Tornázó diákok, 
az irónikus Tigris, a 

képzelet fonák játéká-
ban a fonák valóságot 
tükröző Kávéházi törté-
net. 

Lengyel György ren-
dező láthatóan alapos, 
értő ismerője a Nagy 
Lajos-i életműnek — az 
író egész világát odaidé-
zi e játékok mögé. Szí-
nészi munkáját igen 
magas színvonalon végzi 
Sztankay István, aki 
több jelenetben is, kép-
zelt szerepekben, az író 
személyét jeleníti meg 
és Bitskey Tibor (egy 
ellenforradalmár föld-
birtokos szerepében.) 

Túl e produkció emlé-
kezetes voltán a remélt 
hatás még: a néző a 
könyvtár felé indul, 
hogy végre bensősége-
sebb ismeretséget kös-
sön a Lázadó ember és 
a Menekülő ember író-
jával. 
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