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Menyegző Nagy László legtökéletesebb hosszú-éneke, irodalomtörténeti mér-
cével mérve is kivételes alkotás, mitizáló, látomásos költői világképének nagy-
szabású összegzése a hatvanas évek közepén.2 Jellegzetes példája Nagy László 
költői teremtőerejének, látomásos, mitologizáló szemléletének, mely apró él-
ményt, jelenséget képes a világelvek ütközési terepévé tágítani. […] A Menyeg-

ző […] szimbólummá, mitologikus látomássá növeszti a neszebári látvány emlékét, 
de ez a szimbólum nemcsak az i}úság és maradiság küzdelmének fölfejthető allegó-
riája, hanem mitologikus látomás, melyben az emberiség az emberi létezés ellentétes 
minőségeinek küzdelmében jelenik meg. A látvány tehát az emberi létállapot ítéletes 
látomásává növekedett. A tárgyi bőségből vízióvá emelkedő látványban a költői ön-
tanúsítás és ítélet együtt jelenik meg. A hosszú-énekek mindegyike ellenséges erők, 

világtendenciák szorításában mutatja a költői személyiséget, ebből a küzdelemből  
A Zöld Angyal és a Menyegző teremt hiánytalan, szerves mitologikus látomást. A Me-
nyegző az ellentétes világtendenciák ütközését egyetemes létdrámaként érzékelteti. 
Drámaian mai ez a létküzdelem, szinte közvetlenül érzékelhető benne a személyes 
élmény elevensége. Távlatai az elemek gazdagsága folytán mégis egyetemesek. Végte-
lenné tágítja a jól körülhatárolt látvány terét, idejét és főként érzelmi, eszmei rétegeit 
olyannyira, hogy a polarizált küzdelemben egyszerre láthatjuk az áldozati rítus mo-
dern változatát az apollói és dionüszoszi életelem ütközésében.3 A neszebári látvány-
ból a fájdalom, keserűség teremtett egyetemes érvényű mitologikus követelményt: 
Nagy Lászlónak rá kellett döbbennie, hogy azok az életértékek, melyeket küzdelmes 
költői-emberi pályájának lényegévé emelt, ellenséges és érzéketlen közeg túlerejébe 
ütköznek. Az egyetemességet ostromló költő azt is érzékeli, hogy ez a küzdelem örök 
a történelemben: az eszménynek mindig méltatlan és ellenséges közegben kell meg-
vívnia létküzdelmét. Rokon ez a felismerés Németh László történelmi drámáinak 
alapvonulatával: az eszményi minőség, az átlagost messze meghaladó igény ütközik 
a hitványság szövevényes erőivel s mérhetetlen sokaságával. A Menyegzőben ez az üt-
közés azért különlegesen fájdalmas, mert az i}ú pár azokkal kerül összebékíthetetlen 
ellentétbe, akik az ő rokonaik, barátaik volnának, az ő meghívottaik, elvileg ugyan-
annak az eszmének, ugyanannak az üdvösségügynek volnának a képviselői, mint 
ők. Ellentétükben tragédia lepleződik le: az emberiség legszebb eszméinek jegyében 
hitványság tobzódik. Az emberiség történelmében azokat a szép eszméket, melye-

ket az értük, velük őszintén élő etikus 
személyiségek életelvül választottak és 
megváltónak tudtak, mások csak ürü-
gyül használják az eszmétől, eszménytől 
teljességgel idegen szellemi-erkölcsi té-
kozlás leplezésére. A szakrális értékek ki-
üresedése, ellentétükbe fordulása, totális 
profanizálódása ez. Bizonyos, hogy mo-
tivációjában erős szerepet játszik annak 
felismerése, hogy a szocializmus eszméi 
jegyében mi történik Magyarországon s 
a világban. De Nagy László azáltal mé-
lyíti tovább ezt a drámát, hogy általá-
nosabb világtendenciaként, létvízióként 
mutatja meg, e küzdelemnek nincs tehát 
partikuláris megoldása.

Nagy László költői világképében a 
teljes és szép emberi élet a személyiség 
erkölcsi parancsa. Az élet egyszerisége, 
időbelisége éppen arra ösztönzi, hogy 
a benne rejlő pozitív lehetőségeket ki 
kell bontakoztatni, ha egyszeri csoda az 
élet, akkor csodaként, szentségként kell 
azt teljesíteni. Ezt az organikus teljes-
ségre törekvést láthatjuk világképének 
folklór- és keresztény motivációiban, s 
ennek nyilvánvaló jelei formálják kü-
lönféle típusú szerepverseit. A Csodák 
csodája önjézusító szerepét éppúgy, mint 
a lovacskamonológot vagy a portréversek 
értékeket, eszményeket valló és vállaló lí-
rai hőseit. A Menyegző i}ú párjában ösz-
szegződnek, együtt jelennek meg Nagy 
László költői világképének legfontosabb 
értéktartományai. Ennek kivallására, 
hirdető bemutatására ad alkalmat a köl-
tőnek az, hogy az i}ú pár szerepében 
szólal meg. Ez a szerep a személyes val-
lomás lehetősége és kitágítása, általáno-
sítása egyszersmind. A többes szám első 
személyű dikció a hirdetés gesztusával 
teremt alkalmat világképe teljes bemu-
tatására úgy, hogy a személyiség egyfajta 
eszményi emberi létlehetőség formájá-
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ban nyilatkozzék meg.4 Ez a szerep teszi 
lehetővé azt, hogy a Menyegző, A forró 
szél imádatának nagyarányú folytatása-
ként Nagy László szerelem>lozó>ájának 
is legteljesebb kifejezése legyen. Éppen 
a kétszemélyes szerep gazdagságában, a 
két személy egymást tartó, egymást erő-
sítő egységében mutatja meg annak az 
erőnek, tartásnak a bázisát, amelyik a 
reá törő iszonyattal szemben képes sér-
tetlenül megőrizni a maga emberi esz-
ményeit. Ilyen értelemben a Menyegző 
szerelmi vallomás is, két ember szövetsé-
gének ünneplése.5 Ez a szövetség az i}ú 
pár számára szentség, életük értelme is 
általa tárulkozik föl. A szakrális alkalom 
hirdető számvetésre, önmeghatározás-
ra, öntanúsításra ösztönzi őket. Az i}ú 
pár magatartásában, öntanúsításában 
ugyanazokat az eszméket és érzéseket 
ismerhetjük fel, amelyek Nagy László 
versvilágában eddig is pozitív értékként 
jelennek meg, amelyek egy-egy elemét 
rövidebb verseiben is megfogalmazta, 
tendenciáját, a fenséges elszántsággal 
védett teremtő tisztaságot és igényt sok-
szor és sokféle anyagból teremtette meg.  
A Menyegző öntanúsításában együtt van 
a Himnusz minden időben, a Tűz, a Ki 
viszi át a Szerelmet, a József Attila!, a Bar-
tók és a ragadozók, a Búcsúzik a lovacska,  
A Zöld Angyal, A forró szél imádata szám-
talan meghatározó eleme, motívuma. 
A Menyegző lírai személyisége a Nagy 
László-i embereszmény megtestesítője. 
Az alapvető emberi értékek – erkölcsi, 
ismereti, esztétikai – megvalósítására kö-
tött szent szövetséget a társával:

összeesküdve örökre a jóra, igazra,
gyönyörűségre, a legszilajabb álmon is túl
a rendre, hogy általunk jönne világra

Életigényük az alapértéket a rendteremtés intellektuális bizodalmával egészíti ki, 
lehetőségeiket az ész, a folyton újabb felismerések felé törő értelem és a világ kozmi-
kus teremtő erejével való azonosságtudat bátorítja („koszorúnk se mirtusz: a koponya 
ér-fonata, / a nagyvilág kék halántékán ugyanaz a pulzus”). Az eleven élet valóságos 
szép igényeinek s nem a babonáknak, dogmáknak, megkövesedett eszméknek a kép-
viselői:

mi vagyunk a tűz, mi vagyunk a vér, a tej meg a méz,
kozmikus küldetés ősatyák kőtáblái ellen,

Az erkölcs, igazság, szépség, rend, felfedező nyitottság, „a képzelet kivirágzása”, 
szelídség, békesség jellemzi az új párt, de kozmikus küldetésük nem valamiféle élet-
telen aszkézis, hanem az örök halált elijesztő „legnagyobb nász” is, „az újrateremtés 
indulata”, a természeti szépség megvalósulása is. Az életértékek kozmikus arányú vé-
delmére az egyetemes léttörvényekkel, a csillagok rendjével és a tenger végtelenségével 
társulhatnak. A csillagok lázítják őket a „legnagyobb nászra”, s nekik „igazi násznagy a 
tenger”. Ezen a valóban kozmikus arányú színtéren6 valóban a „világ kirakatában” áll 
az új pár, a bulgáriai táji elemek – „a végtelenségbe bevágó / szárazföld csőrehegye”, 
a tenger s az idegenforgalmi forgatag – e kozmikus sugárzásban valóban „lét>lozó>ai 
helyszínné”7 változtak. […]

A Menyegző kezdő sora („Arccal a tengernek itt állunk párban”) egyszerre sugároz 
valamiféle mitologikus sejtelmességet és teljes eltökéltséget. Ünnepi szertartást és tel-
jes szembenézést a végtelenség és a világ kihívásaival. Ezután tárulkozik föl a gazdag 
öntanúsítás. A mű elején oly teljes ez az önportré, hogy a szövegben később közvetle-
nül már csak arra történik utalás, hogy miként viselik a reájuk törő ostromot, de ró-
luk új információt már csak közvetetten kapunk. Elég, hogy ismétlődik az „itt állunk 
párban”, ez már feltöltődik a mű öntanúsító részében megismert gazdag tartalmak-
kal. Ezért az i}ú pár a maga mozdulatlanságában, szoborszerűségében is mindvégig 
élettel teli értékek hordozója. Mozdulatlansága, helytállása egyre eltökéltebb és egyre 
nagyobb belső, morális erő és kényszer megtestesítője. A mű elején még nem a szen-
vedés képzetei kapcsolódnak az i}ú párhoz, hanem erő sugárzik belőlük. Félretolják 
az ijedséget, a rossz sejtelmeket. Ekkor még diadalérzés is van bennük, mert „a tör-
vény” képviseletében állnak a szirtfokon, általuk nyilatkozik meg a teremtő életelv. 
Általuk bizonyosodik be az, hogy „valami történik mégis”, hogy a világban szépre, 
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jóra, igazra, rendre fölszánt értékek is megnyilatkozhatnak s megnyilatkoznak. Törvé-
nyük kozmikus vonatkozását hangsúlyozza dikciójuk felszabadultsága: „örvendjen a 
tenger”. Aztán az ellenséges erők tobzódása következtében az „itt állunk párban szelí-
den” magatartás egyre erőteljesebben ostromlott mozdulatlanság, ostromlott eltökélt-
ség lesz, előbb a „de nekünk állni kell királyian” kényszerűsége, majd az állni kell, 
„akár a szobor” immár – élőkről lévén szó – a szenvedés jegyeivel is terhes állapot 
következik, aztán a „bűvölve mozdulatlanná”, illetve az „itt feszülünk arccal a tenger-
nek”, az „itt állunk párban megmerevítve”, s végül „arccal a tengernek itt feszülünk 
öntve szoborrá!” fájdalmas kiáltása jellemzi pozíciójukat, magatartásukat. Ebben a 
sorban egyre erőteljesebb a szenvedésmotívum, s egyre erőteljesebb a szembenállás, az 
eltökélt önmegőrzés szándéka. A mű katartikus hatásának egyik fontos eleme éppen 
az, hogy az életteljesség igényére fölszánt i}ú pár kényszerű sorsa ez a mozdulatlanság, 
hogy ezernyi szépséglehetőségük kibontakoztatása helyett a nevükben zajló, tobzódó 
hitványság elleni helytállás szerepe jut nekik a világban. Heroizmusuk tragikuma az 
ellenséges erők sokféleségében és sokaságában mutatkozik meg, de a mű világképében 
szoborszerűségük nemcsak a szenvedés elemeit hordozza, hanem erőteljesebben fejezi 
ki azt, hogy az i}ú pár a körülmények ellenére őrzi eszményeit. Értéktelítettségük 
annak ellenére nyilvánvaló a mű végén is, hogy tehetetlenségre, mozdulatlanságra 
kárhoztatva kell szenvedniük. Az, hogy a mű elején kinyilvánított szándékaik, értéke-
ik a küzdelem folyamán egyetlen motívumra koncentrálódnak, azt is sugallja, hogy a 
kényszerűség közepette ezek az értékek a személyiség belső övezetébe vonultak vissza, 
az aránytalan küzdelemben kibontakoztatásukra, kiteljesítésükre nincs mód. Az i}ú 
pár tartása egyértelműen tanúsítja, hogy ők maguk ezeknek az eszményeknek a jegyé-
ben élnek, hogy belső tájuk sérthetetlen. A többes szám első személyű dikció, „az ál-

dozatok rítusból kihallatszó lázas beszé-
de”8 különleges optikát teremt.  
A Menyegző tagoltsága ugyanis drámai 
küzdelmet mintáz: az arccal a tenger felé 
forduló új pár háta mögött zajlik a lako-
dalom, melynek jellege ellentétes az új 
pár szent érdekeivel, éppen ezért az új 
pár ellenséges rohamként éli azt meg. A 
lakodalom tobzódása a lerészegedés rit-
musát követve egyre erősebb hullámok-
ban rohamozza az i}ú pár szakrális és 
természeti tüneményszerű méltóságát. 
„Minden képcsoport új ostrom, a föl-
korbácsolt hullám újra és újra átcsap 
ezen a méltóságon, róla leperegvén ismét 
nekilendül, s a Menyegző dikciója ettől 
nyeri ritmusának pompás tagoltságát s 
szinte biológiai vitalitását. Az i}ú pár 
mozdulatlansága esztétikai értelemben 
nagyon is életteljes, hiszen az ostromot is 
átélik, s hozzá minden részletét elképesz-
tő diXerenciáltsággal észlelik.”9 Amit át-
élnek, azt nevezik meg, s ez azt jelenti, 
hogy dikciójuk egyszerre elemzés és láto-
más, a számbavétel és megítélés egysége. 
Ezért az ő mozdulatlan szobor-létük, lát-
szólagos állóképük nagyon is átfűtött, 
gazdag és eleven belső életet mutat, míg 
a „forgó, villanó, egyre szilajabban kerin-
gők körképe ádázan sivár”.10 Az i}ú pár 
bemutatkozása a mű elején a művészi 
stilizáció révén kozmikus arányú szép-
séggé, teljességgé emelkedett. Ennek az 
eszményi önportrénak egyik legfonto-
sabb vonása a teljességben megnyilatko-
zó harmónia. Az i}ú pár ebből a pozíci-
óból tudatosítja és láttatja a háta mögött, 
de az ő nevében zajló lakodalmat. Ebből 
a pozícióból ítéli azt „a romlás nászéjsza-
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kájá”-nak, „a sátán feketemiséjé”-nek. Az 
i}ú pár ellen törő látvány valóban apo-
kaliptikus jellegű. Szerkezetét tekintve 
két részre tagolódik: magára a látványra s 
az abban megszólaló, nagybetűkkel ki-
emelt idézetekre, melyek a látvánnyal 
párhuzamos önleleplezések. Az i}ú pár 
az ítéletet, melyet a látvány közvetetten 
mond ki, ezzel az idézéssel nyomatéko-
sítja, olyannyira, hogy a mű végén már 
az idézett szöveg kiszorítja a látványt, a 
megsemmisítő ítéletet az idézetmontázs 
hordozza.11 Az orgiába fulladó lakoda-
lom bemutatásának mindkét vonulata 
sokrétűségével, világképi-szemléleti gaz-
dagságával jelzi, hogy egy a költőtől, a 
vele azonos i}ú pártól teljességgel ide-
gen, ellenséges világtendencia működé-
sének vagyunk tanúi. Olyan tendencia 
tobzódása ez, melyet az i}ú pár már a 
zsigereiben is szenved, annyira ismer, 
hogy neki háttal állva is teljességgel, dif-
ferenciáltan és lényegére összpontosítva 
tud megnevezni. A hosszú-énekekre jel-
lemző tárgyi bőség éppoly méreteket ölt 
itt, mint A Zöld Angyal paraszti életfor-
ma-leltárában, de itt már kilép egy élet-
forma keretei közül, teljes világlátomás-
sá, világítéletté emelkedik. Szemléletileg 
a szentnek tudott rítusok profanizálódá-
sának és kiüresedésének a leleplezése ez. 
A hatalmas körkép még szakrális elem, a 
termékenységi szertartás motívumaival 
kezdődik, de „a sámáni igézetet, ezerévek 
igéit, / szivárványos babonazáport” osztó 
kezek már ellenségesek, az ősi, szakrális 
funkció képtelenné válását sokszorosan 
nyomatékosítja az, hogy az itt felsorolt 
sok-sok kéz mind ellenséges, undorító. 
Az i}ú pár önjellemzésében a fenséges 
esztétikai minőség dominált, itt a rút, a 
groteszk és a szarkasztikus nyilatkozik 
meg iszonyatot keltő bőségben. Ellenté-
tes irányú stilizáció emeli apokaliptikus 
látomássá előbb a kezek, majd a cipők, 
ruhák s legbővebben a fejek sokaságát. 
Már a kezek leltáránál háromszor fel-
hangzik annak kifejezése, hogy ez az 
egész szertartás, rítus az i}ú pár háta mö-
gött zajlik. Már a termékenységi áldást is 
a hátuk mögött adták rájuk, jelezve ezzel 
is a totális idegenséget. A kezek leltára 
pedig a „koccintások villámaiban” ké-
szül. Ez a lírai szituáció lehetővé teszi, 
hogy a változások sokasága jelenjen meg, 
s egészükben a teljesség benyomását 
keltsék. Ezután pedig a tánc egyre erősö-
dő forgataga motiválja a >lmszerű gyors 
képváltásokat, a költői képzelet lenyűgö-
ző áradását. Számtalan kéz, cipő, ruha, 
fej villan fel ebben az orgiában. Ezekben 
a tömbökben az ismétlések a változatok 

révén a jelleg teljességét sugallják.12 Nagy László hosszú-énekében a tárgyi gazdagságot 
a felhevült lelkiállapot, a drámai ihletettség hívja létre: az a döbbenet, hogy az érzékelt 
jelenség mennyire általános, mennyire mindenre kiterjedő. Ebből ered a leltározás 
roppant dinamizmusa, melyet itt a szituáció jellege is erősít. A leltár egyes elemeinek 
ismétlődése egyrészt bizonyos horizontális, tárgyi teljességet ad, másrészt ez az ismét-
lődés a látomásos-metaforikus költői látásmód révén mitologikus sugárzást, minden-
ségdimenziókat, vertikális mélységet teremt, hiszen a metaforák elemei egymástól 
annyira távoliak, hogy hatalmas távlatot nyitnak a képzeletnek és valóságismeretnek; 
tárgyi, történeti és mitikus rétegeket sűrítenek. Egy-egy motívumhoz az ismétlődés 
révén teremtett tömbszerűség egész világot kapcsol történelmi rétegzettségben és mo-
rális megítélésben egyaránt. A kezek sorozata például az archaikus-szakrális sugalmú 
„gótbetű-görcsös kezek”-től a „heroin-fehér kezek”, „revolvertáska-kezek” során át a 
„balzsamozásra váró kezek”-ig és tovább sorakozva emberiségtörténetté teljesednek. 
De a „fekete sevrócipők”, a „szegények disznóbőr-bocskorai”, a „zsírtalan remetesa-
ruk”, a ruháknak a „condrák”-tól a „veronika-kendők”-ig vezető hallatlan egyvelege, s 
leggazdagabban és legiszonyatosabban a fejek kavalkádja teljesíti ki ezt az apokalipti-
kus zabálásvíziót, amelyik a menyegző szentsége ellen elszabadult: 

a parafafejek, a gyémántfejek, a dísztök-fejek,
a gumifejek, a fölfujható mosolyuak,
a mumusfejek, az ijedt fejek, a szerénykedők,
fejek a pironkodók, fejek a )nnyás és mohó fejek,
hánykódnak a krémben, lángolnak az alkohol üdveiben,
fejek vérdíjasok, fejek árvák és örökké rezgő fejek,
fejek a migrén szentségtartói, sugarasak,
fejek az irigység csikorgó sóderfészkei, fejek,
fejek a rágalom remekbefaragott szószékei,
a szélkakas-fejek, a harckocsikupola-fejek,
a galambdúc-fejek, a bábeli torony-fejek,
regebeli családfán rezgők: a fejvárosok,
dobogó démon-fejek, a sarabolatlan sárkányfejek,
fejek a hátunk mögött…

Hatalmas belső indulat feszül az i}ú párban, ha ilyennek érzékeli közegét. „A rész-
letek az elemi kifakadás logikája szerint illeszkednek egymáshoz, a sámáni révületek 
ösztönösségével áradnak, de az elemző, felfedező elme felismeréseit pergetik.”13 Minél 
jobban kiteljesül a megnevező-minősítő vízió, annál erőteljesebb az ellentét az i}ú 
pár és a lakodalmas nép között, egyre nyilvánvalóbb, hogy az orgiázó tömeg ellensége 
az i}ú párnak, hiszen mindazt tönkreteszi, ami az i}ú párnak szentség, „a tengerbe 
okádik, ürül meg vizel a lakodalom”, abba a tengerbe, melynek az i}ú párt bemutat-
ták, s mely az ő „igazi násznagyuk” volna. Ez a „lakodalom” ellentéte és ellensége a 
„menyegzőnek”:

emeli borunkat s töri kenyerünket a lakodalom,
jussunkat emészti, nyoszolyánkon bagzik a lakodalom,
a szégyentelen, a görnyedező, a görcsben rugózó,
virággyertyáinkat dönti le könyöke és lúgjaival
gyalázza a földet, gyilkolja a gyökeret a lakodalom

A részletekből összeáll az iszonyatos kép, melynek végzetes romlottságát, züllött-
ségét a lakodalom közvetlen megszólaltatása, a csujjogató-montázs érzékelteti. Ezt a 
szövegbe ékelt rövid idézetek alaposan előkészítették.

A Menyegző koncepciójának különleges, mitologikus sugárzású vonása az is, hogy 
az i}ú pár és a lakodalmi tömeg mellett mintegy szertartásrendező erőként megjelen-
nek a vének is. Az i}ú pár „krétafehér szakállak rendeletére” áll a szirtfokon. A véneket 
előbb nem gondolják feltétlenül ellenségnek, hiszen nincs logikus magyarázat, hogy 
miért törnének őellenük. A mű folyamán azonban mind nyilvánvalóbbá válik, hogy 
a vének egy nagyobb hatalomnak a megtestesítői, ez a nagyobb hatalom pedig az a 
„züllesztőerő”, amelyik a világ torzulásának irányítója és jelképe. Előbb biblikus han-
gulatot árasztva szólalnak meg, de már ekkor is ironikus profanizációval:

IME, TESTETÖLTHET AZ IGE, HA TUD
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A János Evangélium szövegének – „És az Ige testté lett, és lakozék mi közöttünk” 
– ez a profanizált átformálása, megengedő formulával való ironikus megtoldása a mű 
egészének ismeretében fölényes, lesajnáló kijelentésnek minősül, hiszen a továbbiak-
ban nyilvánvalóvá válik, hogy a vének irányítják az orgiát.14 „Bárhogy is forgassuk 
a szöveget, annak a Megváltóra célzó, valamiképpen nagy várakozást keltő »üdvta-
ni« jelentését ki nem iktathatjuk. Még akkor sem, ha a biblikus ünnepélyesség, a 
kinyilatkoztató egyértelműség erősen ellenpontozódik a »ha tud« iróniájától. Amit 
felfoghatunk az »okos« és »ruganyos« »vének tanácsa« minden új érvényesülésével 
szembeni tapasztalt és fölényes kételyének, szkepszisének is. De ettől még az ambiva-
lencia sejtelme a költemény egészének is része lesz.” A „Megváltóra célzó”15 szakrális 
szöveg profanizációját folytatja lényegében a termékenységvarázslás szavait és gesztu-
sait mutató rész, de abban épp a kezek bemutatása már egyértelműen jelzi, hogy az 
első montázs iróniája úgymond az emberiségismeret fölényéből eredeztethető, hiszen 
a termékenységvarázslást végző kezek mind-mind iszonyatosak, gyilkos erők jelképei. 
A szöveg még a régi, az eredeti jelentést hordozná – LEGYETEK TERMÉKENYEK, 
LEGYETEK TERMÉKENYEK –, de a gesztusok, a kezekbe foglalt szándékok már a 
szöveggel teljességgel ellentétesek. Ebben a közegben az ÉLJEN AZ ÚJ PÁR, ÉLJEN 
lakodalmi kiáltás is hazug, tartalmatlan, ismétlődésekor már egyértelműen „a jégszfé-
rák sugallata”-ként hangzik, alárendelve a fotósok igényének: ÉLJEN AZ ÚJ PÁR, 
ÉLJEN, DE MOST NE MOZOGJON. A köszöntőformula modern kiegészítése 
párhuzamos itt a bibliai szöveg ironikus parafrázisával. Benne van ebben a lakodalmi 
csujjogatók vidámsága is, de alárendelve egy kifordított világelvnek. Éppen ezt az 
egyetemes hazugságot utasítja el az i}ú pár, amikor az idézeteket a saját látomásával 
folytatja, s a „propeller-fejű” fotósokat úgy jeleníti meg, hogy „csöves üveglencse-sze-
mükből kiüt a hideg sugár”, s „motorizált rémek Kondor Béla baljós rézkarcairól”. 
Iszonyúak, ellenségesek tehát, s ezek sokasítják az i}ú pár fényképét, hogy röpíthessék 
világgá óriás betűkkel a rotációsok:

…IFJÚSÁG, SÓLYOMMADÁR,
TIÉD A VILÁG ÉS TEÉRTED VAN A VILÁG

Koczkás Sándor a teljesség igényével elemzi ezt a különleges kontaminációt, össze-
vegyítést, kimutatja, hogy egyszerre szólal meg benne a régi magyar költészet szelleme 
az i}úság és a sólyom képzetének összekapcsolásával, távolról belejátszik a Miatyánk 
reminiszcenciája, közelebbről pedig ironikus felhanggal az ötvenes évek elejének is-
mert politikai jelszava, a „Tied az ország, magadnak építed” is.16 A sólyommadár 
emlegetése a Menyegző lírai szituációjában szintén bántó érzéketlenség, nagy hazugság 
jegyében történhet csak, hiszen a sólyom éppen a szabadság jelképe, a szárnyalásé, a 
száguldásé. Az idézetek egyre erőteljesebben önleleplező jellegűek, ezután már csak a 
lakodalom éltetése következik, többször nekirugaszkodik a násznép, hogy kimondja 
ezt az egyszerű kívánságot, de beletörik már a nyelve, csak részeg próbálkozásokat 
tesz, egyre kevésbé sikerül illesztenie a szótagokat. A Menyegző egy-egy látvány-lá-
tomás tömbjéből kihallatszó kiáltások, szertartáselemek után a lakodalom összegző 
minősítését adó víziót a csujjogató-montázs zárja. A lakodalmi táncszókból, rigmu-
sokból általában megismerhetjük a résztvevők, a násznép hangulatát, karakterét, „tes-
ti-lelki jó- és rossz tulajdonságait”.17 A Menyegzőt betetőző táncszó-montázs ilyen 
értelmében is iszonyatos önleleplezés: totális orgia. Sokrétű profanizáció, sokrétű 
durvaság, sokrétű halandzsaszöveg áll itt össze táncszó-montázzsá. A Körmöcbányai 
táncszó kezdősorával indul a szöveg, de a korábbi betétek természetéhez igazítva tor-
zul ez is szinte önmaga ellentétévé, durvasággá. A korábbi termékenységi varázsszöveg 
ebben a végső leleplezésben már a terméketlenség biztosítéka kíván lenni. Semmi 
nem számít itt, egyetlen dolog fontos, hogy ez a mulatozás minél tovább tartson.  
Az egyetemes orgiát az utalások sokfélesége és a nyelvi elemek sokrétűsége s a ritmus 
vad és szaggatott elevensége jeleníti meg. Képtelenséget, durvaságot, aljasságot, hit-
ványságot mások hasonló magatartásával mentő, megideologizáló tobzódás ez a csupa 
felkiáltás-sorozat. „Nem a szexuális gátlások túlhaladásában szemérmetlen ez a lagzi, 
hanem az önzések, az önérvényesítés titkolt vágyainak, a gátlástalan, erkölcstelen al-
jasságoknak világgá hírelésében. Nem kórusként hangoskodik a násznép, hanem hol 
innen, hol onnan harsan fel a rigmus, egyesek és csoportok felelgetnek egymásnak: 
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falusi kivagyiság és városi vagányság egy-
mást licitálja.”18 Olyan hatalmas ez az or-
gia, hogy azt hinnénk, mindent elsöpör, 
nincs, aki ellenálljon ekkora romlásnak. 
S ekkor újra önmagára irányítja a kame-
rát az i}ú pár:

s mi felszalagozva és megkoszorúzva a dör-
gő időben,
arccal a tengernek itt feszülünk öntve szo-
borrá!

Az i}ú párt az egész műben, a cím-
től a záróképig szakrális tisztaság és el-
tökéltség jellemzi, a körülöttük tobzódó 
tömeget a minden szakrálist profanizáló 
és bemocskoló féktelenség. „Ha Picas-
so Guernicá-ja a második világhábo-
rús emberiség mitikus arcképe, akkor a 
Menyegző a háború utáni emberiségé”19 
– írja Csoóri Sándor. Ebben a mitikus 
arcképben Nagy László önnön erkölcsi 
erőiből teremtett i}ú párja az árvaság 
tudatosítója is, de annak az eszmének és 
meggyőződésnek a sugalmazása is, hogy 
a mi korunkban is emberi lehetőség a 
fenség, a tisztaság, a szépség, a rend.

nagy_laszlo.indd   28 2015.11.19.   15:32:37


