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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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