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költő ötvenedik születésnapja 
alkalmából megjelent gyűjtemé-
nyes kiadvány, a Versek és versfor-
dítások I–IV. (1975), a hetvene-
dik születési évfordulójára köz-

zétett posztumusz Seb a cédruson (1995) 
hétszázhatvan betakarító oldala, Nagy 
László összes verseinek több különféle 
további, teljességigényű tárháza az 1967 
és 1973 között íródott versek egyik, ti-
zennyolc alkotást tartalmazó ciklusá-
ban (Ajándék) tizenegyedikként jeleníti 
meg az Én is drága, te is drága hat sorát.  
(A poéta legrövidebb verseinek egyike 
ez, bár ismerjük egysorosát [Betűk gyász-
őrsége], kétsorosát [Lehetőségek] stb. is.)  
A Versben bujdosó (1973) lapjain még 
nem így volt. Ott az Ajándék anyaga 
csupán tizennégy műből tevődött ösz-
sze. Az Én is drága, te is drága és utána a 
Táncbeli tánc-szók, valamint a később a 
ciklus tizenötödik és tizenhatodik helyé-
re beépült Észak felől és az Asszony szeme 
még hiányzott belőle.

A vers szövege így hangzik:

Én is drága, te is drága

Én is drága, te is drága, 
Egyetlen fa két virága.

Minek nézünk mégis másra,
Én is drága, te is drága?

Nem egymásra, mindig másra,
Én is drága, te is drága.

A versre eddig csekélyebb >gyelem 
esett a szakirodalomban, ciklusbeli kör-
nyezetét, poétikai kontextusát azonban 
többen is vizsgálták. Különösen szom-
szédját, a Táncbeli tánc-szók öt tételét. 
Görömbei András monográ>ájának 
(Nagy László költészete, 1992) megál-
lapítása egybecseng néhány korábbi és 

későbbi észrevétellel: az Ajándék belső 
tömbjében „folklór-inspirációjú” alkotá-
sok sorakoznak. Egyik fókuszukba a his-
torikus és népköltészeti ihletést dinami-
kusan kamatoztató, meglehetősen közis-
mert Szépasszonyok mondókái Gábrielre 
került, melynek mottója (Tanúvallomá-
sok 1614-ből, részletek) egykori boszor-
kánypereket idéz. A Szépasszonyok…-at 
megelőző vers, a Gábriel tematikusan 
kapcsolódik (a számlálatlan szerelmeiről, 
sistergő erotikus vágyairól is nevezetessé 
lett erdélyi fejedelemre, Báthori Gábor-
ra vonatkoznak a címek). Ezt követő 
verse, a Kórus pedig önmagáért beszél a 
folklorikus motivikát és alakítást tekint-
ve: „Ó, szállj le ide, sólyom, / ó, szállj le 
ide, sólyom, / csak szállj le, szállj le, szállj 
le, ha mondom! / csak szállj le, szállj le, 
szállj le, ha mondom!” 

A Gábriellel kezdődő verscsoport, 
melyhez azután az Én is drága…, a másik 
fókuszban a Táncszók, s nem is lazán még 
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a Virág, virágom ugyancsak kötődik, tar-
talmi és formai egymásra utalásokkal, 
ismétlésekkel, a különféle versformák 
ellenére nyomatékos összefüggésekkel 
képez belső verskört az Ajándékban. Pél-
dául a Kórus (akár talán a szépasszonyok, 
a Gábrielért sóvárgó nők kórusa) mintha 
ugyanazt a selyeminget fetisizálná, mint 
a mondókák egyik megszólalója („Ha-
sítsd fel selyemingem” – „árnyékodért 
selyemingem / ázik el”). A „ha mondom” 
parancsoló bűvölése szintén átfedés a 
Szépasszonyok…-kal: „de te ide nyargalsz 
/ ha mondom”. A virágmotívum a Gáb-
rielig, sőt az elé sorolt versekig (Viola raj-
zai; Napozó nagyasszonyunk) visszaível. 
Utóbbiak egyikében Berki Viola festő, 
gra>kus személyneve révén tulajdonné-
vi formában, a Gábriel nyitásában köz-
névi beékeléssel („Világos nappal viola / 
cirmolja mackó-pofámat”) jelenik meg 
egy virágnév, míg a kettő közötti Napozó 
nagyasszonyunk érzéki izzásához egyene-
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sen az „arborétumi pompa”, a „tűzlili-
om” járul hozzá. A példák gazdagítható-
ak, s nem csupán a „virág-ének” példák.

A ténylegesen folklorikus inspiráció-
júnak nevezhető versek (a Gábrieltől és 
a Virág, virágomtól övezve elsősorban a 
Szépasszonyok mondókái Gábrielre, a Kó-
rus, az Én is drága, te is drága és a Tánc-
beli tánc-szók) csoportja elegánsan ágya-
zódik a ciklust felvezető és lezáró, más 
jellegű és kidolgozású költemények vo-
nulatába (Nagy László két, sokszor ana-
lizált verse, az Ajándék bocsátja útjára, 
az Inkarnáció ezüstben szegi be a versfe-
jezet egészét). A belső ciklus legjelenté-
kenyebb darabja bizonnyal a Szépasszo-
nyok…, kulcsa valószínűleg a Tánc-szók. 
Ez a kulcsot ajánlásában adja: „A Bar-
tók-táncegyüttes használatára” nyújtotta 
át Nagy László. Jelen keretek közt nem 
térünk ki a Bartók és más táncegyütte-
sek által valóban megkoreografált, szín-
re vitt mű áttételes táncesztétikai kér-
déseire, melyekről viták is folytak. Arra 
sem, miként és milyen szerepet játszott 
(többek között) ez a Nagy László-vers az 
ezerkilencszázhetvenes évek oly fontos 
múltkereső, nemzeti és közösségi esz-
méjű, főleg >atalok sokaságát magával 
ragadó mozgalmában, a közelmúlt ma-
gyar összművészeti kultúráját megújí-
tott népköltészeti tapadásával maradan-
dóan befolyásoló táncházmozgalomban. 
Nem foglalkozunk a keletkezéstörténet 
apró tényeivel sem.

Célunk csupán a maga nemében kü-
lönleges miniatűr, az emblémaversként 
felfogható Én is drága, te is drága vázlatos 
elemzése. Feltehetően Sebő Ferenc – ze-
nekari formációival és személyes előadá-
saival, elméleti és gyakorlati zeneművé-
szi munkásságával a táncházmozgalom 
egyik vezéralakja s máig utóvédje – tudja 
a legtöbbet Nagy László a táncritmust 
lírába adaptáló törekvéseiről. Neki, azaz 
a Hangzó Helikon-sorozat Sebő – Nagy 
László kiadványának (verseskötet CD-
melléklettel, 2004) köszönhetjük ver-
sünk fontos >lológiai adalékát. E hang-
hordozó csinos könyvtokocskája a költő 
kézírásában közli a verset. A szöveg eltér 
a Nagy László-gyűjteményekben talál-
hatótól. Címe itt – autográf jegyzéssel 
– Te is drága, én is drága. A kiadvány is 
ezen a címen sorolja tartalomjegyzékébe, 
de zárójelben feltünteti az Én is drága, 
te is drága címet. A költő „román nép-
dal” műfajjelöléssel látta el versét. Nem 
egyedüliként ebben az anyagban, s tu-
domásunk szerint Sebővel konzultálva 
az eredet kérdéséről. A CD-n hallható, 
tizenkilenc elénekelt vers és versrészlet 

folyamában román népdalként jelölő-
dik a műfordítások-átköltések korpuszát 
gyarapító Ez az álom nyughatatlan és a 
Volt jegyeském [Van jegyesem] is. A bolgár 
népdalok, népballadák egyikévé válik a 
Kórus, Sólyom-ének címen (a tartalom 
ebben az esetben csak az utóbbival, a 
változattal számol). Az elemzendő vers 
Nagy László saját kezű aláírásával hite-
lesített, általa (első két sorában kotta alá) 
leírt variánsa ez:

Te is drága, én is drága

Te is drága, én is drága,
egyetlen fa két virága.

Miért nézünk mégis másra,
te is drága, én is drága.

Nem egymásra, mindig másra,
te is drága, én is drága.

tolás okán. Nem döntőek, noha – már 
a címben – az „Én is drága, te is drága”, 
vagy megfordítva, a „Te is drága, én is 
drága” szerkezet alapvetően beleszól a 
vers két >gurájának mellérendelő vi-
szonyába. Kettejük a nyelvi építettség-
ben hangsúlyozott egyenlősége ellenére 

egyikben az én, másikban a te: egyik 
esetben a versbeli beszélő, másikban a 
megszólítottja jut potenciális fölényhez. 
A tényleges versstruktúra jobbára még-
is változatlan marad. A hangzó variánst 
nem feledve természetesen az Én is drá-
ga, te is drága szövegét, a gyűjteményes 
kötetek közlését kell alapul vennünk. 
Nem csupán szövegtudományi kötelmek 
folytán, hanem mert ez a két kiváló meg-
valósítás közül a kiválóbb.

A vers legszembetűnőbb vonása, 
hogy a címmel együtt hét sorából négy 
megegyezik: „Én is drága, te is drága”. 
Hatalmas, repetitív túlsúllyal, speci>-
kus refrénességgel, keretesen (cím/első 
sor – hatodik sor), arányaiban szokatlan 

Pillanatnyilag nem tudjuk bizonyo-
san, melyik a korábbi és melyik a későb-
bi változat. Az eltérések – a következetes, 
enyhén régies tipográ>ájú nagybetűs 
sorkezdés alkalmazása, illetve elhagyá-
sa, a negyedik sor kérdő vagy kijelentő 
tagmondati státusa – nem elhanyagolha-
tóak, de nem döntőek. Következhettek 
emlékezetből való leírás, szándékos mó-
dosítás, külső kérés vagy egyéb megfon-
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dominanciával kerekedik a másik három 
sor fölébe e sor hat szava, mely az én/
te alakpár révén ellentétezően egybevá-
gó („tükrös”), illetve a drága értékjelölő 
minősítést összesen nyolcszor ismételve 
jelöli ki a vers uralkodó szavát. A drá-
ga fokozottan pozitív értéktartományt 
képvisel ,nagyon kedves, szeretett’ jelen-
tésében és ,sokat érő, becses, értékes’ je-
lentésében is, a ,drágakő’, ,drágagyöngy’ 
belehallással is. Korántsem ilyen egy-
értelműen kedvező jelentésárnyalatú a 
,sokba kerülő’, ,túlzott árú’, ,súlyos kö-
vetkezményekkel járó’ tartalma. Ugyan-
akkor gyakori becézés, valamint kedvelt 
levélbeli megszólítás, tehát a Nagy Lász-
ló-vers személyességét, üzenet (kérdés) 
jellegét fokozza. A versmag-szó, a drága 
elemi hatással, harmonikus és diszhar-
monikus (kissé talán az előbbi javára bil-
lenő, de nyugtalanító, szomorító), egy-
mást átjáró jelentésekkel sarjasztja a vers 
nyelvi szintjét és mondandóit.

A költői képvilág egyetlen motívum-
ra, a fentebb már érintett virágmotívum-
ra korlátozódik, melynek a famotívum 
szerves társmotívuma. „Egyetlen fa két 
virága”: a sor a népdalok egyszerűségével 
– a felező nyolcas ezernyi népköltészeti 
alkotással ezer éve összeforrott sorfajtá-
jában – festi le a versbeli szereplők ösz-
szetartozását és különállását, az egységet 
és dualitást. A mű minden részletében az 
egység kerül előtérbe – mint esély, lehe-
tőség, kívánatos választás –, de nem győ-
zedelmeskedik a kettősségen, kétségen 
– mint sajnálatosan megváltoztathatat-

lannak tűnő állapoton. Két, egymáshoz 
illő, egymásra hasonlító értékhordozó, 
két nemes rang között húzódik árok.

Az Én is drága, te is drága egyrímű, 
dúsan bokorrímes, a a a a a a rímkép-
letű, sorai a címmel szintén rímelnek a 
kardinális sor kiterjeszkedése (vagy a cím 
versbe szövődése) által. A drága szó há-
romszorosan, a másra szó kétszeresen ön-
maga ríme is, vagyis éppen a virága sor-
vég határolja ki magát beleolvadó egye-
diségével az összecsengésekből. A rímelés 
egyarcúsága, két magas magánhangzójú 
szótagra ellentétezőn ráfutó mély hang-
rendje tartja fogva olvasói tekintetünket 
vagy hallásunkat a „fő” sor belső rímé-
vel is. „Én is drága, te is drága”: három 
szótag rímel, az is kötőszó mellérendel, 
kapcsol, már-már azonosít két szerep-
lőt – hogy annál inkább kiugorjék az 
első és második sorfél élén az én és a te 
nyelvtanilag elváló, s ezzel az elválással 
a szövegbeli kon�iktust metszően kiéle-
ző különbsége. A két személyes névmás 
egyszerre vonzza és taszítja az egymás(ra) 
kölcsönös névmást, mely az ötödik sor-
ban rögvest – itt is belső rímmel, de 
mintegy kontrapunkttal – önmaga ellen-
kezőjét, az egymás helyett a mást, másikat 
vonja a versbe: „Nem egymásra, mindig 
másra”.

A vers lefojtottan, csöndes tónusban, 
az ismétlésekkel meglassítva, töpren-
gő kölcsönösségben, az egyenrangúság 
jegyében teszi fel kérdését, tárja elő a 
fájdalmas disszonanciát. Nem kétséges, 
szerelmes verset érzünk benne. Az Aján-

dék ciklusban, mondhatni, mind a tíz 
előtte álló költemény szerelmi temati-
kájú (Ajándék; Torlódások; Művem a Ta-
vasz; Két sörényes; Testvérek fehérben; Vio-
la rajzai; Napozó nagyasszonyunk; Gáb-
riel; Szépasszonyok mondókái Gábrielre; 
Kórus). A Sebő – Nagy László kiadvány 
kötetében valamennyi oldalpárt a költő 
rajzainak és kézírásos jegyzéseinek repro-
dukciói ékesítik. A 27. oldalra az „egyet-
len fa / két virága” autográf szekvenciája 
mellé balról-jobbról egy nő- és egy fér>-
alak Nagy László-i rajza került. Az ábra 
közepét két, a vázlatos vagy torzó testek-
től elszakadó, önálló életet élő kéz tartja 
hatalmában. A 26. oldalon, ahol nyom-
tatva az Én is drága…, kézírással a Te is 
drága… változat társul egymás mellé, 
egy ölelkező, mezítelen emberpár látha-
tó, vaskos-archaikus (vagy épp klasszikus 
modern) gra>kai megformálásban. Az il-
lusztrációk is a szerelmi tematika mellett 
szólnak. Mégsem mondhatunk le annak 
jelzéséről, hogy nem csupán két személy 
szerelem- és kon�iktusverseként fogad-
ható be a mű, hanem a versbeli beszélő 
és egy nőalakban megszemélyesített mé-
dium közötti, a negyedik sor kérdésére 
választ váró virtuális, „egyoldalú dialó-
gusként”. A hazaszerelmes tárgyú verstí-
pus egy megnyilvánulásaként.

Megerősítheti a kétségtelen alapér-
telmezés kiegészítő értelmezését, a sze-
relmes vers hazaszerelmes versként tör-
ténő interpretálását az Ajándék ciklus az 
Én is drága, te is drága után következő 
matériája. Elsősorban a ciklus repre-
zentatív versének nevezhető Táncbeli 
tánc-szók. Ennek öt tétele közül a II, a 
III és az V nyomokban a szerelemre is 
utal („Ez a világ ellobban / Ölelj engem 
mégjobban”; „Én is akit megtalálok / 
Pántolok rá aranypántot” stb.). Viszont 
a legterjedelmesebb egység, az I felüté-
se és a IV az I-hez hasonlóan ugyancsak 
három, de karcsúbb szakasza, továbbá (a 
III kivételével) még két tánc-szó nyoma-
téka a vershős társadalmi otthontalansá-
gának, indulatokat gerjesztő kényszerű 
magányának kiéneklésére esik. Az I-ben, 
a sorozat legjelentékenyebb darabjában: 
„Nem vagyok jó, nem vagyok jó sen-
kinek / Rámugatnak égiek és földiek / 
Táncra lábam, kutya a föld, eb az ég / 
Jó lennék majd, égetőn ha kellenék // Jó 
voltam én, jó voltam én ezelőtt / Szivár-
vánnyal írtam be a levegőt / Átváltozott 
gyászfekete szalagra / Hétrét kéne gör-
nyedeznem alatta”. Az Ajándék a ciklus 
vége felé haladva elegyíti a szerelmi társ-
vágy és a történelmi időben való otthon-
talan magány témakörét. Az utolsó há-
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rom versben (Észak felől; Asszony szeme; 
Inkarnáció ezüstben) már nem a szerelmi 
tárgy, a kapcsolati öröm, az érzéki szen-
vedély sodra az elsődleges, hanem a tár-
sadalmi feleslegesség- és tehetetlenség-
tudat. Különösen a cikluszáró vers szavai 
kemények: „…íme / ezüstben az árulás 
városa”; „Itt maradunk magas hazánk-
ban / a havazás fehér szivében / hallatlan 
örvény-kerékben / itt nem horpad be a 
halánték / határainknak vérnyoma nincs 
/ ide kergültünk kénytelenül / ezt meg-
alkottuk eszményien / itt hahotázunk a 
vérünk / tábortüzénél…”

Nagy Lászlónál sem ritka – mint 
újabb líránk egy évszázadában, az e téren 
kitüntetett szerepű Ady Endrétől kezdve 
többeknél – a szerelmes vers hazaszerel-
mes, vallomásos vagy indulatos jelenté-
sekkel telített változata. A kettős hangza-
tú szerelmes vers, mely egyszerre szólhat 
személyhez-múzsához és országhoz-hon-
hoz. A nőneműként azonosított haza-
képzet (háttérben a latin Patria: haza, 
szülőföld szó femininumával) 
az Ajándék ciklus-szomszédja, 
a szintén 1967 és 1973 közötti 
alkotásokat összegyűjtő Medve-
zsoltár ciklus egyik versében, a 
Záróra, fejlövés címűben ekként 
verbalizálódik, a behavazott téli 
szobor, a „bronznő” bűvöletétől: 
„alkoholisták mint hamis borhoz 
/ ragaszkodnak a havas szoborhoz: 
/ nőhöz, anyához, édes hazához”. 
Az ezerkilencszázötvenes–ezerki-
lencszázhatvanas évek fordulójá-
nak terméséből (a közvetlenebb 
nő/haza egybejátszatást mellőzve) 
enged ennek az értelmezésnek 
például a Himnusz minden idő-
ben és a Jaj, szerelem. Egyikben a 
„Gyönyörűm, te segíts engem!” 
refrénje látomás és tapasztalat 
euforikus-himnikus panorámá-
ját, „jog”, „hatalom”, „az én ud-
varom” létezés- és cselekvésterét 
optimisztikusra színezi. Másikban már 
a cím is jajdul, én és te ugyanúgy „nem 
egymásra” néz, mint elemzett versünk-
ben. Az „édes párom”-nak szólított má-
sikhoz így fordul a Jaj, szerelem befejező 
szakasza: „Legyen a te létezésed / csengő-
ket virágzó, / s virágzik, mit rám kitűztél: 
/ a koponyás zászló”. Én és te helyzete, 
léttávlata itt nem azonos, hanem radiká-
lisan különböző.

Görömbei András a lényegre tapintva 
írta a Táncbeli tánc-szókról, részint a kör-
nyező versekre is értve: „…a ráhangoló-
dás mesteri példája, a tánc közben spon-
tánul feltörő jókedv tömör, szentencia-

szerű, csattanós, szellemes kifejezése ez. 
A jellegzetes népi műforma szabályainak 
megfelelően, erősen tagolt magyaros rit-
musa igazában a tánccal él együtt”. Jog-
gal érezteti, hogy az Én is drága, te is drá-
ga is e verscsoport a tánc-szóra hasonlító 
tagja. Kissé meglepő, hogy szerinte a Vi-
rág, virágomhoz és a Kórushoz rokonulón 
e versben „ugyanígy folklórelemek vari-
ációja szólaltatja meg a másra vágyako-
zást, kis iróniával, öniróniával ízesítve”. 
A folklórmodell mintaadását elfogadva, 
de az irónia jelenlétét alig igenelve tol-
mácsoljuk állítását. (A kései Nagy Lász-
ló-költészet hol halk, hol habzó iróniája 
bizonyára további kutatások tárgya lesz, 
mivel e téren nem kevés a tisztázatlan 
mozzanat, az összebékíthetetlenül eltérő 
kutatói álláspont.) 

E sorok írója úgy véli: Nagy Lász-
ló három szakaszra tagolható pályája (e 
három szakaszról részletesebben a Nagy 
László tekintete című 1994-es kötet a 
költőre vonatkozó tanulmányaiban ej-

tettünk szót, részint a mostanitól elütő 
megvilágításban) eleinte, az ezerkilenc-
száznegyvenes évek végétől a „szivár-
vánnyal írtam be a levegőt” hitében, de 
a makacsul centrumtudatú versalany 
szempontjából egyre viaskodóbban ala-
kult. 1955 körül, s nagyjából A vasárnap 
gyönyöre ugyancsak összetartozás-, páros-
ság-képzetű zárlatával szimbolizálva ért 
véget e periódus: „Volt egy világ, csupa 
pír volt, lángolt, most miden fehér. / Éb-
redj meg, ébredj meg, édes, reggel van, 
itt van a tél”.

A második pályaszakaszt, 1956 után, 
nagyjából az emberpár-motivika nagy-

szabású összegzéséig, az 1964-es datálású 
Menyegzőig az elvesztett énekesi közép-
pont-hely visszahódításának törekvé-
se (is) uralja a lírai egónál. A versbeli, 
megszólalói centrum újrakiküzdésének 
szándéka ekkor már gyakrabban törik 
meg, valóság és látomás, idő és „minden 
idő” sikolyosabban keveredik. A kísérlet 
grandiózus kudarca ismét illusztrálható 
egy hosszú vers, a Menyegző befejező két 
sorát, a tényleges léttérből kiszorított, 
önmaga emlékművévé bénult, de „a szá-
razföld csőrehegyén” a végtelen tengerrel 
szomszédoló lakodalmi pár többes szám 
első személyű szavait kölcsönözve: „s mi 
felszalagozva és megkoszorúzva a dörgő 
időben, / arccal a tengernek itt feszülünk 
öntve szoborrá!”

Az általunk tételezett harmadik pá-
lyaszakaszban (kb. 1967–1978) Nagy 
László egy hosszú verset írt, játékosabbat 
(Szederkirály). Félhosszú verse ugyancsak 
kevés keletkezett (Medvezsoltár), orató-
riumot egyet vetett papírra (Ég és föld), 

terjedelmesebb prózaverset nem 
keveset. Legkedveltebb, legfon-
tosabb motívumaitól nem vett 
búcsút ekkor sem. A centrum-
tudat tarthatatlansága, az omni-
potens lírai én trónfosztása mi-
att a béklyózottság, peremtudat 
lett úrrá költészetében, nemegy-
szer a betyármotívum, „a vers-
ben bujdosó” szerep által. Akár 
közvetve, mint a Táncbeli tánc-
szók viszonylagos rejtettségében, 
akár nyíltabban, mint az Én 
vacogok már epigrammájában, 
akár egyértelműen, mint a mo-
tívum egy gyönyörű, ismétlé-
sekkel öntanúsító variációjának 
indulatában („tudok éhezni, jól 
torozni / csillagokkal is táboroz-
ni // csillagokkal is táborozni / 
soha árvákat összehozni // hóval 
a holdig én örvénylek / lavinát 
hajtok elibétek // előttetek e 

csillag robban / én ordítok a sarkatok-
ban” – Ordas mondja).

Az Én is drága, te is drága helye ebben 
a kontextusban, tágabb verskörnyezet-
ben is kereshető. Szelíd hangja, nyelvi 
takarékosságának szép mértani arányai 
megkülönböztetik a haragosabb, bé-
kíthetetlen hang verseitől, a tehetetlen, 
kirekesztett peremtudatú vershős keserű 
lázadásaitól (és tónusbeli társaként pél-
dául az Aranyalmafámat jelölik meg), de 
fő üzenetmozzanata így is az: aki és aki, 
aki és ami egymásnak és egymásért te-
remtetett („én is drága, te is drága”), nem 
talál egymásra, csak mindig másra.
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