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agy László költészete Európának 
hasonló – történeti és kulturális 
értelemben vett – „peremvidé-
kén”, civilizációs és történelmi 
folyamatok törésvonalában bon-

takozik ki, akár a századelőn az ír Yeats, 
a >nn Eino Leino, az orosz Jeszenyin, a 
román Cosbuc, a spanyol García Lorca 
lírája. A nyugati kereszténység hagyo-
mányaitól eltérő forrásvidékű kultúra 
a folklór erezetén át a belső társadalmi 
feszültség, a gyakran fenyegetett nemzeti 
identitás s a hagyományokból felnövesz-
tett sajátos világkép megfogalmazásához 
segítette hozzá e „mélykultúrák” nyoma-
it még elevenen őrző terrénumok költő-
it. Párhuzamos időkeretekben hasonló 
tendencia bontakozott Latin-Amerika 
irodalmában is. A harmincas évek ele-
jén már áttörésszerűen látnak napvilá-
got a világirodalmat e „külső” vidékről 
moduláló poétikai törekvések értékei. 
García Lorca Torreádorsiratója, a szerb 
Nastasievic, a kubai Nicolas Guillén ver-
seskönyve, Asturias Guatemalai legendái, 
a brazil Jorge Amado, a székely Tamási 
Áron regényei, József Attila folklórt in-
tegráló szintetikus versei ugyanannak a 
fél évtizednek a szülöttei egymástól távo-
labb eső országokban is. Latin-Amerika 
indián és afrikai eredetű kultúrája (Ni-
colas Guillén, Alejo Carpentier, Pablo 
Neruda, Jorge Amado, Miguel Angel 
Asturias, José Maria Arguedas és má-
sok művein át) az európai törekvések-
kel nemcsak egyidőben, hanem rokon 
poétikai konstrukciókban nyit kaput 
a korszerű irodalmi kifejezésformák 
felé. Hasonló célokra törekszik Fran-
ciaországban az afrikai fekete kisebbség 
négritude-nak nevezett mozgalma is. 
Ez a világban diaszporikusan szétszórt, 
mégis egyetemes nemzedék a népi kultú-
rából kiragadható tartalmakat „összem-

beri” érvénnyel, egyszersmind a sajátos 
belső kulturális identitást is felmutatva 
törekedett a nyugati típusú kultúra látó-
mezőibe emelni. 

Áttörésüknek második nagy hulláma 
az ötvenes években egyszerre hozta el 
Pablo Neruda Teljes énekét, Vasko Popa, 
Miodrag Pavlovic első verseskönyveit, 
Juhász Ferenc Szarvasénekét, Asturias:  
A Zöld Pápa, Arguedas: Mély folyók című 
regényeit és Nagy László Rege a tűzről és 
jácintról című szintézisét (1956). Nagy 
László életműve az ötvenes évek közepé-
től e kontinensek közt áramló világiro-
dalmi vonulat egyik kiemelkedő európai 
teljesítményévé nő. Az ember történeti 
önismeretébe a folklór távcsövén néző 
költői elmélyülése azzal az erőfeszítés-

sel rokon, amit a század nagy etnográ-
fusai és mítoszkutatói (Margaret Mead, 
Frazer, Lévi-Strauss, Meletyinszkij és 
mások) tettek az emberi előidők szellemi 
világának rekonstruálásáért –, s része an-
nak az egyetemes kultúragazdagításnak 
is, amivel jelentős írók a világ különböző 
térségeiben fordításaik révén teljesebbé 
alkották a népi kultúrákról tudott isme-
reteket. (A kecsua indián nyelvből „le-
letmentő” spanyol átültetéseket készítő 
perui Arguedas akkoriban ér műfordítói 
életműve csúcsára, amikor Nagy László 
az ötvenes évek közepén nekifog a bolgár 
– majd a délszláv – népköltészet lefordí-
tásának, Fekete-Afrika költői pedig sür-
gető önmeghatározásuk jeleként verseik 
mellett folklórgyűjtemények sorát adják 
közre.)

Amikor a költő az 50-es évek közepén 
a tudatosság tájékozódó igényével az egész 
magyar folklórirodalomhoz (majd a dél-
szlávhoz is) nyúl, azzal a hihetetlen mély-
ségű kultúrtörténeti alapzattal érintkezik, 
amit az etnográ>a joggal illet a „long term 
memory”, „a kultúra hosszú távú emléke-
zete” kifejezéssel (Hoppál Mihály). Ennek 

„Szép agancsa gyúlva gyullad”

JÁNOSI ZOLTÁN
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DOSSZIÉ

az emlékezetnek a legtávolabbi pontján a 
magyar líra görög-római, keresztény, tá-
vol- és közel-keleti, elő- és belső-ázsiai, szi-
bériai, kínai, indiai, sumér-akkád, egyip-
tomi stb. mitologikus kapcsolatai után 
– időrendben szinte a sor legvégén, de a 
legmesszebbre nyúlva az egyetemes törté-
neti időben – a kultúra legmélyén lappan-
gó, teremtés- és heroikus szellemű archai-
kus mítoszokkal létesít összeköttetést. Az 
archaikus mítoszelemeket viselő folklór 
így ugyanolyan motiváló, parafrázis érvé-
nyű lett számára, mint Homérosznak a 
görög, Danténak a keresztény mítoszvilág, 
Gulyás Pálnak a Kalevala, Weöres Sándor-
nak a keleti mítoszok vagy Rákos Sándor-
nak a Gilgames.

A magyar líra egyik költészettörténeti 
pillanatának tekinthető, amikor az addig 
főképp nyugatra mutató orientációs esz-
tétikai iránytű – a kisebb kitéréseket jel-
ző korábbi mozgások után – Nagy Lász-
ló és nemzedéktársai verseiben hirtelen 
kilendül ebből a helyzetéből, s az Európa 
alatti civilizációs mélyekbe s a világiroda-
lom új tendenciájának irányába mozdul 
el. Miközben Nagy László (és Weöres 
Sándor, Juhász Ferenc, Tornai József, 
Kiss Anna, Oravecz Imre s mások is) 
költészetük varázslatával letakarják a ha-
gyományos centrumot, egyszersmind új 
(addig periférikusnak vagy nem létező-
nek tekintett) centrumokra is mutatnak 
rá. Ezek a centrumok Latin-Amerika, 
Fekete-Afrika, Ázsia, Közép- és Dél-Eu-
rópa s a fejlettebb államokban (az Egye-
sült Államokban, Franciaországban) élő 
színes kisebbségek – archaikus belső 
esztétikai hagyományokat is érvényesí-
tő – irodalmára irányítják a >gyelmet, 
s egy többcentrumú világ új ábrájának 
körvonalait rajzolják elő. Csoóri Sándor 
Adyéhoz fogható jelentőségűnek nevezte 
azt a jelképes gesztust, amivel Nagy Lász-
ló Párizsból visszafordult „a Tisza rohadó 

almás partjára” (A nagy atlanti homály-
ban), mintegy >zikailag is tudatosítva, 
hogy a közép-európai létezést kizárólag 
Párizs, illetve a Nyugat membránjain át 
többé nem lehet autentikusan megítélni. 
„Nagy László ösztönös visszafordulása 
ugyanolyan történelmi pillanat volt – 
írja –, mint Ady nyugatra szökése annak 
idején.” Kósa Ferenc, a szemtanú emlé-
kezete szerint „indiánokról, csángókról, 
bretonokról” folyik a szó „a gótikus ka-
tedrálisok” árnyékában, a „latin negyed-
ben” is, „s vigyázó szemünket Párizsban 
sem Párizsra vetjük már.”

Nagy László költői szintézise „az egész 
magyar szellemi élet nagy kihívásaként” 
(Görömbei András) többféle újragondo-
lást inspirál az irodalomelmélet vonatko-
zásában is. Már versmodellje sem írható 
le csupán a tradicionálisabb gyökérzetű 
eurocentrikus poétika eszközeivel. A bel-
ső szerkezetére, eszményeire irányítható 
elemző kategóriákat, amelyek időben 
távoli kulturális örökségek és identitá-
sok felől táplálkoznak, s gyakran archa-
ikus poétikai rétegekből formálódnak 
meg, önmaga hívja elő, kikényszerítve 
az elsüllyedt kultúrák Atlantiszainak be-
járását is. A görög és keresztény hagyo-
mányokon kiköszörült műformákat az 
archaikus „műfaji” tárház felől dúsítja 
fel. A klasszikus hagyaték mellett a hős-
ének, erőének, ráolvasás, bájolás, archai-
kus népi ima, sirató, archaikus szerepvers 
(Kiscsikó-sirató, Csoda)u-szarvas) s más, a 
mítoszból és a rítusból kisarjadt szöveg-
kompozíciók és szemléleti, nyelvi erők 
is költői műfajainak alkotó ösztönzőivé 
nőnek. Műfajteremtő változatossága hol 
„regöséneket görget elénk” (Csoóri Sán-
dor), hol „megváltó haramia-himnuszt” 
(Farkas Árpád), hol „medvezsoltárt”, 
hol Fehér Annák balladás gyászkendőit 
suhogtatja át a klasszikus formán (Test-
vérek fehérben), hol archaikus bájoló 

praxist imitál (Szépasszonyok mondókái 
Gábrielre), vagy – a „bartóki” dal hang-
ütésében – népdalok sűrített gondolati 
és képi tapasztalatát közvetíti (Virágok, 
veszélyek, Kórus). Az archaikus szemlélet-
vonásokkal feltöltött portrévers (Bartók 
és a ragadozók, Csontváry), képvers (Seb a 
cédruson), prózavers, óda, elégia, rapszó-
dia – és hosszúvers (Gyöngyszoknya, Rege 
a tűzről és jácintról) – a hagyományosabb 
műfaji határok között is új poétikai vál-
tozatokat teremtenek. Művilágának mí-
toszt, történelmet és az adott kor analízi-
sét egységesítő belső szerkezete részint a 
mitologizáló regény (Bulgakov, =omas 
Mann), részint a „mágikus realizmus” 
(García Márquez) struktúráira, részint T. 
S. Eliot, Ady, Pablo Neruda, Vasko Popa 
lírájának rétegeire, kompozíciós megol-
dásaira mutat. 

Életművének egy jelentős fázisában a 
költő – párhuzamosan a dél-amerikai al-
kotók, különösen García Márquez és Pab-
lo Neruda tündöklésével (és a szerb Vasko 
Popa kísérleteivel) – a világirodalom ős-
mítoszokból merítő, úgynevezett archai-
kusan „remitologizáló” áramlatának is az 
élvonalában halad. Olyan mitologizált po-
étikai modellt teremt, amely magába öt-
vözi a társadalmi realitások s a történetiség 
színtereit. Ezért az életmű szélesebb körű 
világirodalmi hátterében olyan, a korukat 
és az emberi utat a mítosszal modelláló, 
törvénykereső, történelemértelmező mű-

(Nagy László: 

nagy_laszlo.indd   5 2015.11.19.   15:32:13



6 2015/2   IRODALMI MAGAZIN

törvényfelmutatóan természetelvű, ko-
herens művészetére emlékeztet. „Vaknak 
kéne lenni meg süketnek ahhoz, hogy e 
versekben ne lássuk meg és ne halljuk 
ki, hogyan nő a fű, szökken kalászba a 
búza, virágzik ki a kökényfa.” (Tadeusz 
Nowak)

A „versíró” Nagy László „mint mű-
fordító is a legnagyobbak közé tartozik. 
Arany, Babits, Vikár Béla, Weöres Sán-
dor teljesítményével mérhető életművet 
hagyott az utókorra.” (Cselényi László) 
Ez kétszer akkora terjedelmű, mint saját 
költészete, 800 oldal népköltés- és 750 
lapnyi műköltészet-fordítás, s nemcsak 
ez az arány, hanem az átültetések igé-
nyessége is igazolja – túlmutatva a bolgár 
kapcsolatokon – Kiss Ferenc gondolatát. 
„Nincs a világon Nagy László-arányú 

költő, aki egy kis nép irodalmának for-
dítására ennyi időt, munkát, tehetséget 
szentelt volna.” A fordítási teljesítmény 
gerincét adó bolgár és más délszláv nép-
költészeteken túl Nagy László jelentős 
anyagot ültetett át magyarra a román, az 
albán, a magyarországi cigány népi köl-
tészetből, a >nnugorok közül pedig az 
udmurt, nyenyec, vogul, s egyéb népek 
folklórszöveg-emlékeiből is. A műkölté-
szet terepén kiemelkedőek és a választott 
költők magyarországi megismeréséhez 
és népszerűsítéséhez is jelentős mérték-
ben járultak hozzá Góngora, Federico 
García Lorca-, Dylan =omas-, Rim-

vek is állnak, mint =omas Mann József és 
testvérei vagy Bulgakov A Mester és Marga-
rita című munkái. =omas Mann a náci 
Németország, Bulgakov a sztálinizmus sö-
tétsége ellen írta meg mítoszt, történelmet 
és az ember bukásain áttörő progressziót 
egységgé olvasztó művét. Nagy László a 
Rákosi-kor, majd az ezt követő évtizedek 
értékrombolásával fordítja szembe lázadó 
mítoszát és hősét. Költői mítosza válasz a 
kor alantasságára, erőszakosságára és kis-
szerűségére. Mítosza „szubjektív szabad-
ság-szinonima”, amelynek elsőrendű moz-
gatója és létrehívója a „szabadság akarása”. 
Akár minden eredeti mítosz, Nagy László 
mitologikus költőisége is – Kerényi Ká-
rolynak a mítosz lényegét értelmező szava-
ival – „szembefordul a korlátaitól szenve-
dő emberi lét tragikus valóságával, és egy 
antitragédiát szegez vele szembe”.

Nagy László költészetének gazdag 
organikussága folyamatosan együtt lé-
legzett kora emberi és történeti aktua-
litásával is. „A gondok és kételkedések, 
a megcsalatások közép-kelet-európai 
mezején nem idegenként járt.” (Nagy 
Gáspár) Műveinek „érzékeny tükrében” 
(A város címere, Karácsony, fekete glória, 
Föltámadt piros csizma) mindig az adott 
idő emberi drámái képezték az exponáló 
középpontot, ezek köré épült a mítoszt, 
a történelem konklúzióit és a folklór 
fényeit tömörítő metaforikus pályák 
bolygórendszere. A kor emberi tragé-
diáit >gyelő, azokat éles fényű „versek-
be vadászó” költői érzékenysége már az 
ötvenes évek közepétől keresztültört a 
„fényes szellők” nemzedékének kifejezés-
világán. Az idegen csapatoktól megszállt, 
a cserbenhagyott és levert forradalmától 
véres, a hatalomtól évtizedekre meg-
zavart lelkű földön „nem tudott, nem 
akart csak szemlélő lenni, költői sorsával 
csakugyan haláláig része volt az »ég és 
föld« drámájának”. (Czine Mihály) Köl-
tészetének „az álság falait” roncsoló ereje 
mind poétikai, mind valóságértelmező, 
mind etikai tartalmaiban jól járható ös-
vényeket nyit meg a jelen irányában is. 
Kései pályaszakaszának nagy műveiben 
(Versben bujdosó, Gyászom a Színészki-
rályért, Szólítlak, hattyú, Balassi Bálint 
lázbeszéde, Hószakadás a szívre) a magyar 
és az egyetemes történelmi s kulturális 
átalakulás olyan erővonalait, s bennük az 
emberi helyzet és minőség olyan változá-
sait tapintja ki, amelyek a máig vezetnek, 
sőt a mában válnak nyilvánvalóvá. 

Költészetének a több dimenziós, lé-
nyegsűrítő belső szerkezete – az archai-
kus források és az egyetemes történelmi 
idő szintéziséhez hasonlóan – Bartók 

baud-, Jeszenyin-, Zbigniew Herbert-, 
Tadeusz Nowak- és Csü Jüan-fordításai. 
A határon túli magyarság irodalmának 
egyenrangúvá emeléséhez is teljes em-
beri és költői kiállásával járult hozzá 
(Jóra kell fordítani, Testvéri költők). A 
prózaíró Nagy László a népköltészet 
modern funkcióiról, kortárs magyar és 
nem magyar alkotókról, a kor magyar 
művészetszemléletéről tanúskodó esszéit 
(Kis krónika a fordításról, Dylan 1omas, 
A szomszéd népek népköltészete stb.), va-
lamint a később Krónika-töredék címen 
megjelent, a teljes életét a nyilvánosság 
látómezejébe emelő naplójegyzeteit is 
örökségül hagyta utókorának. Szerkesz-
tői munkáját az Élet és Irodalom vizu-
ális művei, morális odaállását az ország 
ügyeihez máig fénylő erkölcsisége mu-
tatják fel.

A lengyel Tadeusz Nowak az arccal 
a történelemnek álló katona >guráját 
jelöli meg Nagy László költészetének 
emblémájaként. Hon>társa, Zbignew 
Herbert „József Attila, Miczkiewicz és 
Lord Byron” társaként minősíti költői 
személyiségét. Az angol Martin Booth 

„új relevanciát teremtő” mítosz-átér-
telmezését ragadja ki az ezredvég 

poétikáját megújító jellem-
zőiből. Carol Shields és 

Martin Dodsworth a 
Dylan =omaséhoz 

mérik versvilágát. Cliwe 
Wilmer Dylan =omas 

mellett García Lorcát ne-
vezi meg a magyar költő 
szellemi rokonaként. 
Kenneth Mc Robbie a 
huszadik század lénye-
ges irodalmi teljesítmé-
nyeként értékeli Nagy 
László munkásságát. A 
svéd UlX Andersson 

azt veti papírra, hogy 
„Európa egyik legkiválóbb 

költőjét Nagy Lászlónak hívják.” 
A szintén svéd Folke Isakssoon két évti-
zednyi szünet után Nagy László hatására 
tért vissza a versíráshoz. A román Aurel 
Rau „Aquincum kövei közül előrelépő 
európainak” nevezi. A bolgár Sztaniszlav 
Szivriev „a legnagyobb európai költők 
közé” sorolja. A szlovák Vojtech Kondrót 
„az én Nagy Lászlóm”-nak minősíti. Az 
orosz Oleg Rosszijanov „a szellemóri-
ások misszióját” beteljesítő művésznek 
nevezte a század széthúzó, roncsoló erői 
között.  A magyar kutatás Nagy László 
költészetével máig birkózó intenzitását 
hatszáznál több tanulmány, cikk és tu-
catnyi könyv jelzi. A költőnek a magyar 

tatják fel.
A lengyel 

a történelem
jelöli meg N
emblémájakén
Herbert „Józ
Lord Byron” 
személyiségét.

„új releva
telmez

po

„E
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kultúrában betöltött súlyáról mégis a 
színművésznő Berek Katalin vallott a 
legmegrendítőbben. „Ha más érdemem 
nem is volt az életemben – írja –, mint 
az, hogy >atalok százai mondták utánam 
a verseit a különböző ki mit tudokon, 
szavalóversenyeken, kimondhatom: nem 
éltem hiába.” A határon túli magyar-
ság nevében LászlóXy Aladár és Panek 
Zoltán gondolatai példázatosan szól-
nak Nagy László örökségéről. „Amikor 
1975-ben a könyvhéten 
a Váci utcában dedikál-
tam – s meglátogatott, 
egy kerek órát töltött 
ott – máig is úgy érzem, 
hogy Magyarország volt 
a házigazdám” – írja 
Panek Zoltán. LászlóXy 
Aladár pedig így összeg-
zi a költő jelentőségét: 
„Kagyló a gyöngyöt, 
cédrus a gyantát, me-
tafora a véres valóságot 
és viszont – valóság a 
tartást: Nagy Lászlónak 
köszönhetően termi, teremti ez a sziget-
nyi >nnugor Európa újra meg újra ön-
magát.” S a Nagy László versein áttűnő 
játékosság, a világ apró tényeit megraga-
dó vibráló érzékenység, a „tonnányi téte-
lekre dobott margaréta-szirmok” (Csoóri 
Sándor) színessége még teljesebbé teszik 
a történelemmel szembenéző dac s az 
emberi kultúra mélyeiből eredő 
valóság-megítélés poézisének vo-
násait.

Nagy László verseinek esztéti-
kai erejét, diktatúrabeli belső lá-
zadását és a túlélést segítő emberi 
üzeneteit felfogva érthető csak 
meg, hogy miért íródott a ma-
gyar költők tollán száznál is több 
vers Nagy Lászlóhoz. Hogy miért 
nevezte Illyés Gyula Nagy László 
szívét „időzített akna-szívnek”, az 
arcát Kiss Benedek „a föld arcá-
nak”, a hangját Kovács István „je-
genyéket hasogató” erőnek, ver-
seit Buda Ferenc „a verőerünkön 
átvérzett költésnek”, Széki László 
„a rontás fölött lebegő tűznyelv-
nek”, miért látta meg Tóth Bálint 
a költőben „egy paraszt Árpád-
ház ezüstfejű, utolsó hercegét”, 
Sumonyi Zoltán „Pető> perga-
ment-szép, Világost túlélt arcát”, 
s miért ítélhette műveit Nagy 
Gáspár „a kozmikus Egészet” és 
„az önös és fölös haszonra játszó 
menedzserek csillagközi homo-
kozóját” egyaránt átvilágító, fel-

ismertető értelemnek. S hogy miért for-
dulnak a múltat és jelenüket értelmezni 
kívánó társművészetek, a zene (közöttük 
a „világzene” és a „rap”), a tánc és a vers-
mondás forrásokért Nagy László versei-
hez ma is.

Nagy László költészetének történel-
mi havak és kulturális romhalmazok 
fölött „delelő szivárványa” a múltból a 
jövő felé a versolvasó emberen ível át. 
Művészi erejével azért képes kérdések 

és válaszok megfogalmazására a jelen 
időben is, mert nem a „sehova kacsázó” 
utakat magyarázza, hanem „műveli” – és 
továbbadja – „a csodát”. „Kíváncsiság és 
akarat” ma is (Verseim verse), a virágnak 
letérdepelő, de a méltó jövőjéért újra és 
újra felegyenesedő, a „szálegyenest” járó 
emberért kiáltó költői ragyogás. 

Nagy László

CSODAFIU-
SZARVAS
Tavasz kerekedik,
bimbó tüzesedik,
jázminfával fényes
agancs verekedik,
csoda>u-szarvas
nekitülekedik,
nekitülekedik.

Jázminfa virágát
lerágom hajnalra,
inaimmal ugrok
nyárdelelő napba,
pörkölődök, vékonyodok,
maradok magamra,
maradok magamra.

Vadászok meglőnek,
golyó a szügyemben,
Balatonban a sok víz,
mind az én könnyem,
sírva sírok, sírva sírok,
ha sietek lemaradok,
csoda>u-szarvas
hiába vagyok,
hiába vagyok.

Deresen, havasan
eljön a karácsony,
csoda>u-szarvas
föláll az oltáron,
szép agancsa gyúlva gyullad:
gyertya tizenhárom,
gyertya tizenhárom.

Nagy László
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