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Virágének négy sorát, a költemény 
második versszakát idéztem Nagy 
Lászlótól, A nap jegyese című kö-
tetéből. Ami első olvasásra rögtön 
szembetűnik, az egy archaikus 

szóalak: „havassa”.
Ugyanez a kettőzött mássalhangzójú 

birtokos személyjeles szó szerepel Ba-
lassi tanítványának, Rimay Jánosnak 
egy fontos, helymeghatározást tartogató 
sorában. A két Balassi >vért, Bálintot és 
Ferencet elsirató, érdemeiket magaszta-
ló, bravúros poétikai eljárásokat felmu-
tató gyászvers, az Epicédium Vizsolyban 
lát napvilágot 1596-ban. (A két testvér 
1594 tavaszán, nyarán ontja vérét a haza 
védelmében: Bálint Esztergom vívásakor, 
Ferenc Nagyszőlős mellett veszti életét.) 
Az Epicédiumot a hű tanítvány azonban 
nem tartja elégséges cselekedetnek, egy 
Balassi-kiadással is teljessé akarja tenni 
mestere iránti tiszteletét, de elképzelése 
meghiúsul. Fennmaradt viszont kézirat-
ban ennek a tervezett kiadásnak az elő-
szava, és a beköszöntő sorok mellé szánt 
Elogium, a méltató vers. E költeményben 
találjuk a következő sorokat:

Hibbe városának, hol nyugszol, állása
Ott vagyon, Krivánnak hol magas 
havassa…

Akár útmutatóként is szolgál a ki-
emelt idézet a temetés helyszínének pon-
tos meghatározásában. A két >vér teste 
a Liptó megyei Hibbén nyer örök nyu-
godalmat a család kriptájában, a Magas 
Tátra egyik hegycsúcsának, a Krivánnak 
„havassa” közelében. Ugyanaz a szóalak 
változtatás nélkül szerepel a már emlí-
tett és idézett Virágénekben. A birtokos 
szerkezetnek azzal a formájával él Nagy 
László, mely a birtokos személyjel haso-
nult változatával teszi telítetté, emelke-

detté a verssort. A „Mátra kék havassa” 
nagy valószínűséggel visszaszármaztatha-
tó a Rimay által tervezett Balassi-kiadás 
Elogiumára.

Újra és újra azok az 1965-ös inter-
júban megvallott gondolatok jutnak 
eszembe, ha Nagy Lászlónak régi magyar 
irodalmi kötődésére akarok választ talál-
ni: „Mióta verset írok, célom a kifejezés 
plaszticitása, erőteljessége, merészsége. 
Mindez kapcsolatos a formával, metafo-
rával, ritmussal.” Az interjú szövegében 
megfogalmazott igény és óhaj nemcsak 
a népköltészethez közelítette a költőt, 
hanem a régi magyar irodalomhoz is.  
A kifejezés „plaszticitását”, „erőteljessé-
gét”, „merészségét” öntőformaként ké-
szen kapta a régiségből.

Vonzódásának fő oka ehhez a több-
százados tartományhoz kétségkívül 
maga a nyelv lehetett, ez a változatos 
fonémarendszerű, nyelvi fordulatokban, 
szóképekben gazdag, kifejező, láttató 
magyar nyelv. Verseinek meghökkentő 
újszerűsége legtöbbször az elfeledett, s 
általa újra felfedezett, a régiségben gya-
korisággal használt poétikai eljárásoknak 
köszönhető. Ilyen az inverzió, a megbon-
tott szórendiség, mely feszítetté, nyugta-
lanná teszi versei világát. Ugyancsak a 
régiségből hozza a nyelvi takarékosságot, 
fölöslegesen nem használ névelőt. Ba-
lassi-élményének egyik oka a nyelv le-
hetett, a másik eszmei-etikai és életrajzi 
vonzódás. Közel érezte magához az életet 
teljességében birtokba vevő reneszánsz 
főurat és katonát, aki megrendült pilla-
nataiban személyes sorsának alakulását 
a haza sorsának változásával kapcsolta 
végzetesen össze. Balassi-portréja, mely 
1957-ben az általa szerkesztett váloga-
tott versek előszavaként lát napvilágot, a 
nagy költőelőddel való rajongó azonosu-
lás jegyében születik meg.

GY. SZABÓ ANDRÁS

Nagy László

BALASSI
z országos homályban csak a vég-
váriak szablyája tündököl, s nem a 
szellem. Véreznek a kapitányok, vi-

tézek, s hadakozásuk a hazáért Európa 
pajzsa is. Ott városokat rendez, megszab-
ja a nyílegyenes utcát a reneszánsz fér-
>ak arányérzéke. Petrarca lírája ott már 
sokaké, a franciáknál ragyog a Pléiade 
köre, Ronsard és társai. Mi hol vagyunk?  
Az éjszakák hosszán csak Tinódiék verik 
a citerát, mondván a végtelen, de nékünk 
együgyűségükkel is kedves heroidákat. 
Hol van a líra, az első személy hangja, a 
hajnali madár harsogása?

Ha költészetről van szó, kicsit meg-
késtünk, de mintha már előrefutnánk: 
oly gyönyörűen s féktelenül zendülnek 
meg a Balassi-dalok. Ha költészetről van 
szó, hozzánk végzetesen kegyes a sors.  
E végzetes kegyesség ott kezdődik Balas-
sinál, s mindmáig tart, mert költészet, 
haza és szabadság akkor kötődtek össze 
végérvényesen, s szolgálni e három isten-
séget – tanúja a történelem – dicső, de 
tragikus is. A „véres zászlók” előttem föl-
idézik a Balassi lobogóját, amire a hárfás 
Dávid, a király-költő volt „írva”, s kép-
zeletemben a vér beborítja őt is, de csak 
zengeti a hangszert, mintha a dal volna a 
mentség. Az esztergomi vár tövén meg-
sebesülve zsoltáros szájjal fetreng a költő. 
Combját az oktalan borbélyok orvosol-
nák – de csak piszkálják a szent sebeket, 
mérgezéssel segítenek a halálnak.

E négyszáz év távolában Balassi maga 
a Küldetés, ő a Megvalósulás. Elődök 
nélkül – a dadogó igricek nem elődei 
– világ-irodalmi magasságú lírát fúj ki 
magából, a dalköltésben olyan tündér-
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hatalmú, hogy azóta se tűr meg maga 
mellett mást, csak Csokonait s József Atti-
lát. Ez a garázda szívű úr> szinte a vérével 
érezte meg a reneszánsz életideálját, mely 
Európából elsöpörte a haláltáncos hangu-
latokat, siralomvölgyi teóriákat, hirdetve 
magasan: éljünk és lakjunk vígan, a meny-
nyek országa e földre legyen eljövendő! Ba-
lassi szerencsésen nemcsak a testi élvezetek 
habzsolására volt remek alkat, éppoly tel-
hetetlenül fogdosta össze a szellemi gyö-
nyöröket is. Meghökkentő, hogy e skar-
látruhás katona egy alkalommal hátaslóért 
vesz magának három leányt, ugyanakkor ő 
a legszebb elme s páratlan költő az ország-
ban. Szerelmese a teljes életnek: éppoly 
csodásan udvarol a hajnalnak, harmattól 
súlyos lombnak, mint a pirkadatború höl-
gyeknek, akiknek szájában a lelkét felejti. 
Jó lovak, sólymok imádója, vitézek között 
csillag. Melléből a halhatatlan epekedés és 
meghatottság rúgja ki a versek pünkösdi 
pompáját. A költői mesterséget kiválóan 
értő, élményt s nagy műveltséget összefor-
rasztó Balassi: nálunk az első poeta doctus. 
Ha verseket fordít, tudja, hogy „hertelen 
jobbítá” őket, a költői hivatást nem titkol-
ja, de szinte gőgösen vallja, gyalázóinak is 
szemébe vágja, hogy ő a Múzsák barátja – 
mindezek a tudatos költő ismérvei.

Élete csupa féktelen szenvedély, ezért 
lepik el oly hamar a csalódások. Szerelem-
ben szerencsétlen: az istennőként ragyogó 
Losonczy Anna, a későbbi versek Juliája 
elfordul tőle, s ő haragjában Christinával 
köt balsikerű esküt – majd visszafordul az 
első nagy szerelemhez, de Julia újra csak 
mást üdvözít. A második fő csillag Celia, 
főúri feleség, rezegve kacérkodik, nem mer 
a költő kezébe leomlani. A birtokperekben 
megtépázott, végül is lócseréléssel tengő-
dő Balassinak csak a bécsi és lengyel szép 
Zsuzsannáktól, citerás örömleányoktól, 
porcogós Annókáktól lehettek fájdalom 
nélküli emlékei. Erdély s Lengyelország: 
kaland és bujdosás. A délibábüldöző ha-
marosan a legüldözöttebb, olyan esendő, 
amilyennek az utolsó zsoltárok mutatják. 
Végső fogódzója az Isten, nosztalgiája az 
édes Magyarország.

Mi a titka annak, hogy Balassi műve, 
akár az eleven szervezet, dobogással, a vér-
körök nagy muzsikájával négyszáz év múl-
va is megejti azt, aki közelébe jut? A költői 
fennmaradás kútfeje mindig csak az, ami 
múlhatatlan: az emberre zúduló, jajgatta-
tó, nevettető Élet. Balassi e hatalmas életet 
dalban tudta kimondani. Költészete így 
lett az elevenségre, nagyvérűségre örök 
példa. Balassi a költő utódokat a vér tü-
zével nevelő ősmadár: a legendás Pelikán.

Annyira fogja őt a magyar reneszánsz költőóriásának személye, hogy vele kap-
csolatban megkísérti a drámaírás gondolata is. Naplója 1976. január 14-i be-
jegyzése szerint Czímer József és Sík Ferenc színdarab írására ösztönzik. „Drámát 
akarnak tőlem, Balassiról írnék, csak nincs időm” – olvassuk.

Az 1976-os és ’77-es évben petárdaként robbannak a Balassi-reminiszcenciát 
felmutató, vagy épp a nagy elődöt központba állító, sorshelyzetére ráhangolódó 
költemények. Szilágyi Domokos temetése után kerül ki tolla alól Az erdéli asszony 
keze című vers, mely egyértelmű utalás az ismert, majdnem azonos című Balassi-
epigrammára, ugyanakkor attól hangulatilag-tematikailag elütő, ízig-vérig Nagy 
László-költemény.

A nagy vers, a Balassi Bálint lázbeszéde kétségkívül az életmű egyik lehetséges 
kulcsverse. Ars poeticus alkotás, mely – mint a legtöbb fontos Nagy László-vers – 
egyfelől az értéket elsikkasztani törekvő környezet súlyos ítéletét fogalmazza meg, 
másfelől azt szuggerálja, hogy az erényes tett, legyen az maga az írás, korokon, 
időkön átívelő tanulság és példa.

BALASSI BÁLINT 
LÁZBESZÉDE
Ördög már veletek, ti álszent hivatalok,
hites uraságok csipkegallérban, csuhában,
kik arcomat dongva a kárt örvenditek rajtam,
dongók, a szentlélek dühödt pirosa kitílt.

De ti bejöttök sátorom száján szalag gyanánt,
utatok sötétül Bécsig, hol jó hír a gyászhír.
Hány sértett fenség marka eresztett szemfedőnek,
csipeszes inkviziciónak, ti dogma-dongók!

Dögbanyák, az ágyú nem lök oly mérges tojást
amilyent farotok csöve pököd eleven húsra,
homlokom kínja nektek oszmán nyalánkság, vissza,
ragadjatok Belzebúbra, ki világra kúrt!

Pokolé a tábor, hol vitéznél több a ringyó
s teknőc-lovasoknak csak hasa-menése gyors –
Ti nem hulltok el, de sorsom kitagadom
innen, mert vétek, hogy egy-hiten veletek éltem.

Csontvázdiák, te, halál, tiéd a rózsás kalap,
kobakodra húzd és ámulj amig én a világot
vetkezem, a májust, bár fülemüleszóval bélelt,
margarét-gombos rétet levetek s zöld mezőt.

Del>n-szökésü ló torokig habzó kalász közt
már semmi, az Óceán habzata semmi, a Nap
fér>seb-láza, a mátka-ezüst haskéregü Hold
s töredék aranyaim: csillagok, elszórt semmi.

Lengyel szép Zsuzsánna, citera et cetera,
s kitől fürdő forr fel, a Hölgy és mókusa, semmi,
doboz-tömlöcben gyűrüm, hontalan voltom semmi,
hervadj le földig, te rózsás kalapos halál!

Nagy László
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Szent vagyok, költő-vitéz, akit sebein át
gyalázott, piszkolt, gyilkolt az arany Kamarilla
kátránnyá rontva a vért, de a vers Pelikán,
valakihez pirosa áttör időn s ködön.

Ördög már veletek, oltottmész-ruhám dörög,
zsinórzata villám, nem esem hanyatt se orrlag,
angyalaim karolnak égbe, s majd krónika csácsog:
címere hárfa – hungarus volt, istentelen.ga

Még három költeményt tart számon a szakirodalom, melyek a Balassi-élmény 
vonzásában születtek meg. Az egyik a Zsoltár, egyetlen című, mely a műfaj dikcióit 
követve idézi meg a költőt, a másik, mely szöveg szerinti egyezésben is felhasználja 
Balassi közismert motívumait, természetmetaforáját („Óceanum partján”, „Csillagok 
palotája”), a Tűnődés nagy szeretőkről, a kardcsókolókról című vers, valamint A zöld 
sátor elégiája, mely az „Idővel paloták” első sorát emeli be a vers szövetébe.

Ide sorolom még a Szólítlak, hattyú című költeményt, melynek ihletadó forrását, 
a vers második felének megnyilatkozási formáját Balassi utolsó versében, az 50. zsol-
tárban vélem felfedezni.

Az esztergomi táborban a bűnei kínjával, teste fájdalmával gyötrődő Balassi saját 
megtisztulásáért, „sok tévelyedtek” megtéréséért fohászkodik, ahogy Nagy László is 
a hattyútól kért segítséggel – emelkedvén a hótisztaságba –, az „árva földiek” evilági 
megváltásáért könyörög.

A régiség, a régi magyar nyelv, a még élő népszokások formájában a múlt század 
húszas-harmincas éveiben ugyanúgy jelen volt Iszkázon, mint az ország más tájegy-

ségein. Ágh István, a testvér beszél arról, 
hogy az a nagyon ismert vers a pálya ele-
jéről, az Adjon az Isten, „a regölés közvet-
len hatása alatt keletkezett.”

Az Ady Endre andezitből című Nagy 
László-versben olvassuk: „…a lép, a máj 
és epe szagosul, / s kifacsarható sorra 
mind, ami embernek jonha.”

Fiától, Nagy Andrástól kérdeztem, 
hogy vajon Iszkázon a múlt század hú-
szas-harmincas éveiben találkozhatott-e 
költő édesapja a „jonh”, „jonha” szóval. 
A „jonh/a”, „inha” alak, mint köztudo-
mású, a régiségben „szívet, bensőt, lel-
ket” jelentett, s nagyon csodálkoztam 
volna, ha e dunántúli faluban a régi 
formájában őrződött volna meg. A Jön-
nek a harangok értem című önéletrajzi 
írásában ugyancsak felbukkan a kifeje-
zés egy gyomorforgató jelenetben: „…
fodrokban turkál apám-anyám, amilyen 
a pestises disznó jonha.” Egy bolgár köl-
tőnő, Nevena Sztefanova versében pedig 
a növényi belsőt így fordítja: „Ily erővel 
a mennykő / mért ütött, már jonhod / 
szénnel felsötétlő” (Nevena Sztefanova: 
Egy villámsújtotta fára).

Ahogy azt sejteni lehetett, Iszkázon 
sem maradt fenn a szóalak, csupán Nagy 
László költői leleménye, s a régiséghez 
való vonzódása íratta le vele a kifejező-
nek érzett archaikus változatot.

Egyébként a Nevena Sztefanova-vers 
magyarra fordított harmadik sorának 
van még egy mikro>lológiai hozadéka: a 
szén mint a feketeség megjelölése Balas-
sira utal vissza az irodalmi hagyomány-
ban, lásd „szemüldek fekete széne”; a 
fordítói megoldás – úgy sejtjük – innen 
eredeztethető.

A zöld sátor elégiája című Nagy Lász-
ló-versben – mint említettük – szöveg-
szerű egyezésben szerepel a költő-előd 
első sora: „– Idővel paloták, házak, erős 
várak – / búgom a virágzó sort, de idővel 
/ erős fog, hajzat és tűz is romolnak…”

A Balassi-költemény horizontja kitá-
gul a versben, kozmikussá válik a vers 
világa, a lét alapkérdései apokaliptikus 
látomásban értelmeződnek. Mert nem-
csak a „fog”, a „hajzat”, a „gén”, a „vér” 
romlik, hanem a romlásnak örök keretet 
adó idő is: „De idővel, idő, / te is kifor-
dulsz, kidöglesz, idő, / kipusztít a semmi 
– én érzem a semmit / és sajnállak, idő, 
mert benned élek…”

Az idő, mely a Balassi-versnek is köz-
ponti kérdése, Nagy Lászlónál érték-
tartomány őrzője lesz; egy vissza nem 
hozható ős-létállapotnak foglalata, mely 
végérvényesen lezár egy valamikori ter-
mészeti rendet, melyhez a vers alanya is 
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kötődött egykor. Ebben a megközelítés-
ben döglik ki az idő, fordul ki önmagá-
ból, s adja át helyét misztikus elmúlásá-
ban – a semminek.

A régiség, a Balassi-élmény mindvégig 
alakítóan jelen van szövegformáló erő-
ként toposzok, motívumok alkalmazásá-
ban, nyelvi strukturáltság szintjén költé-
szetében. Egész kis bokrát tudjuk össze-
állítani ezeknek a verseknek. A 16. szá-
zadi vitézi és Balassi-énekeket címében 
egyaránt megidéző A jó vitéz vesztesége 
című költemény már nem is a rajongott 
mesterhez, hanem a hasonlíthatatlanul 
kisebb tehetségű, de Toldija révén nem 
lebecsülendő utóéletű Ilosvai Selymes 
Péterhez talál utat. Félti a jobb sorsra 
érdemes egyént, ki a hatalom hálójában 
vergődik tehetetlenül, feladva önértékét 
is annak kiszolgálásában. Intarziaként 
épül a versbe az Arany által éltetett, Ilos-
vaitól megörökölt kép: „a földre csavart 
fejű bikáért”, odalökött darab máj a juss. 

Az 1975 áprilisában született Fej-
fáknak fejfa című vers ugyan előbb lát 
napvilágot, mint a Balassi-élmény szem-
pontjából általunk hangsúlyosnak ítélt 
versek, de nyitányaként is felfogható a 
régiség vonzásában keletkezett költemé-
nyeknek. Nem a halált és elmúlást, de 
az emberi létezés vigasztaló paradoxon-
jaként, a megmaradást, az életet hirde-
ti a versben a fejfák látványa. Ennek a 
látványnak ad hangulati-tartalmi keretet 
a vitézi énekek élménye, ennek képi su-
galmazásában indul a költemény.

Virágot habzó zöld lovakon:
sírdombokon sírjelek, sírfák,
kengyelben álló hű lovasok,
fura bálványvitézek ügetnek.

Fejemben s pántja alatt az égnek,
hova hajt s hova ér ez a sok 
sisakos, fátylas, ékes alakzat?

Ha a >lológiai igyekezetnek köszön-
hetően elkészül majd egyszer a Nagy 
László-szótár, mint ahogy ez már Ba-
lassi esetében megtörtént, a versszerető 
olvasók és szakmabeliek revelációként 
fogják elkönyvelni a hasonlóságot a két 
szókincstár között. 

Amikor élesen, erőteljesen, „plasz-
tikusan” akar fogalmazni Nagy László, 
visszanyúl a régiség szókészletéhez. Külö-
nösen kedveli korai eredetű, egyszótagú 
szavainkat: szív, vér, ér, gyász, csont, fém, 
kín, gyöngy, dög, pör, tűz stb.

Ady írja egy 1910-es nyelvművelő 
írásában: „Mint a legendák alvó daliái 
alusznak a legigazabb, legszebb magyar 
szavak.” Aztán meg ezt A költői nyelv és 
Csokonai kapcsán: „…a nyelvgazdagítás 
reguláit Vitéz Mihály szabta meg leg-
jobban. Igen: avult szavakat napfényre 
hozni, a nyelv lelke szerint új szavakat 
csinálni, új összetételeket, szerény, gyö-
nyörű tájszavakat fölkarolni s idegen sza-
vakat magyarrá gyúrni.”

Mindez tökéletesen áll Nagy László 
költői nyelvhasználatára is. Mintha a va-
lóban létező folytonosságra >gyelmeztet-
nének ezek a sorok. Ady lelke rokonának 
tekintette Csokonait, ahogy Nagy László 
a magyar irodalom, számára legvállalha-
tóbb örökségéből, mindkettőjüket. Meg 
persze Balassit, kinek versei elé írta: „Ha 
költészetről van szó, hozzánk végzete-
sen kegyes a sors. E végzetes kegyesség 
ott kezdődik Balassinál s mindmáig tart, 
mert költészet, haza és szabadság akkor 
kötődtek össze végérvényesen, s szolgálni 

ZSOLTÁR, EGYETLEN
Úristen, hozzád kiáltok, te szoknyás, te Rodostóban
búsan kitalált Kedves Néni, magamat eléd terítem,
de szegfűsen habzó ajakról hallatlant hallasz, Uram:
segíts előre a szennyesedésben, hogy üdvözüljek!

Szoktass a szutyokhoz, Uram, ezt valljam háznak, hazának,
pajzsom és csillagom, nagy havasom immár szemét legyen,
szemét a mérlegem nyelve, barátságom pecsétje szemét.

Uram, írtsd ki belőlem örökre a csömört meg az émelyt,
hogy a nyájas kézfogás szemetét kezecském tartsa rajongva
s rám ügyelő mennykő térítse el szárnyas tenyeremet,
szappannal ha kezet fogni őrűlten óhajtok, Uram!

Nagy László e három istenséget – tanúja a 
történelem – dicső és tragikus 
is.”

Vajon milyen lett volna 
Nagy László Balassi-drámája, 
melynek megírására a napló-
jegyzet szerint erős késztetést 
érzett? Maga a vég, egészen 
bizonyosan ott szerepelt vol-
na benne, hiszen a „három 
istenség” ekkor forrt egybe 
szétválaszthatatlanul „a hárfás 
Dávid, a királyköltő zászlaja” 
alatt, az esztergomi pusztulás-
ban. Mit nem adnék érte, ha 
töredékét olvashatnám.

Az interneten (wikipedia.
org) található leírás szépiro-
dalmi igénnyel mutatja be a 
Kriván-hegyet, mely közel-

ből őrzi a Balassi-testvérek sírboltját. „A 
Magas-Tátra főgerincéből a Csubrinánál 
kiágazó hatalmas szárnyvonulat végén, a 
Tátrának mintegy nyugati végváraként 
tör fel a magasba a Kriván ferde szarvú 
orma. Minden oldalról elszigetelten álló 
hatalmas tömege szabadon nő ki a tövé-
ben elterülő völgyekből, és bárhonnan 
is nézzük, mindenfelől ugyanabban a 
jellegzetes, északnyugat felé meredeken 
lemetszett alakjában mutatkozik a szem-
lélő előtt.” 

A leírás a hegyről akár szimbólum-
ként is felfogható, érzékletes foglalata-
ként szolgálna egy nagy ívű életpályá-
nak. Pontos képi megjelenítése lehetne 
az időben távol eső, egyazon magasságba 
törő oromzatnak: Balassinak és Nagy 
Lászlónak. Elszigetelt tömbjükben úgy 
állnak ők ketten költészetünk vonulatá-
ban, mint ama mindenfelől ugyanabban 
a jellegzetes alakjában mutatkozó hegy, 
„Krivánnak havassa”. 
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