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IANCU LAURA

Elhalt mag 

tkozott világ halt meg szemem előtt” – írta a szűzi vadság-
tól alig felismerhető udvart szemlélő, hazatérő költő. „Itt 
még az Isten is nyomorult” – idézte fel a gyermekkorból 

táplált gondolatot, igazát nyomatékosítva. De vajon meghalt-e, 
meghalhat-e egy világ? Teteme elfér-e egyetlen megállapításba? 
Igen. Valami meghal benne. Van, és lesz idő, amikor a halál 
mindenre, a világra is ráfeketedik. Arra is, aki megszökött. 
Előbb, mint gondolná. De miképpen nyomorult a nagy Is-
ten? Ott is üt, ahol simogatni kéne? Mi tagadás, nehéz lehet 
a költőnek énekelni ott, ahol mindenki sír, ahol „a nyomor 
[…] melle csupa kitüntetés” (Elfogynak a fák). „Magamban én 
annyi embert vittem, mint égbolton a csillagok” – vallja Virág-
zó rozson című versében. Kicsinyes az az Isten, aki a csillagos 
eget s a magasságába kapaszkodó emberiséget bízta az iszkázi 
garabonciásra? És csoda, hogy ezek után rettegnek a „vihart 
keltő garabonc-deáktól” (Bolyongó)? Búsan, vígan, de minden-
képpen gyönyörűen száll a vihart jelző porfelleg, benne min-
den, ami egyedül benne van, és sehol másutt, soha nem volt 
még a világban. A költő felemelte. Elfeketedett föld felett „por 
és hamu” felleg. Száll. Nézi az iszkázi úton virágzó rozson he-
verő utas. Pogányos szemével aztán a Somló tükrébe pillant. 
Fűszállal szájában mondja, mintha kérdésre felelne: „Most már 
hiszem, amit eddig csak Istenről gondoltam: a rosszat is… a 
rosszat is értünk engedte…” És ezúttal már nem megy haza.  
Az elhalt magnak nincs halála. 

VIRÁGZÓ ROZSON

Virágzó rozson a szél habot vert,
én a szélén lehevertem.
Hallgató fülemre harmat cseppent
s megcsendült a világ bennem.

Óriás szövőgyár volt az égbolt,
sürgő orsó minden csillag.
Sokáig tünődni időm nem volt,
köszöntött a jázminillat.

Messziről szállt, meglepte az ingem,
iparkodásra biztatott.
Magamban én annyi embert vittem,
mint égbolton a csillagok.

KOVÁCS ISTVÁN

nnak idején, negyven-ötven éve legkevesebb fél évet kellett 
várni, míg egy kiadó induló poéta könyvének kiadásáról 
döntés született. 1970 és 1972 között a Magvető Könyvki-

adó, a Szépirodalmi Könyvkiadó és a Móra Ferenc Könyvkiadó 
(Kozmosz Könyvek) egyaránt elutasította kötetemet. Ezután 
elvileg a biztosított magánkiadás adott némi esélyt a megje-
lenésre. Ehhez a pénzen kívül szükség volt a kötetről írt lekto-
ri jelentésre. Nagy Lászlót kértem meg rá, aki öt évvel azelőtt 
pártfogásába vette Elérhetetlen föld című antológiánkat. Ő azon 
a véleményen volt, hogy a magánkiadás a dilettánsoknak biz-
tosít egérutat a megjelenéshez… Márpedig: „üsd-vágd a dilet-
tánst!” – hirdette. Ennek tudatában vállalását, hogy véleményt 
ír a verseimről – biztató értékelésnek is elkönyvelhettem…

Őszintén szólva, számítottam rá. Ekkoriban jelent meg 
Edward Stachura Szekercelárma című regénye, amelynek for-
dítójául ő ajánlott be az Európa Könyvkiadóhoz a frissen kine-
vezett „lengyel” szerkesztőnek, Gímes Románának. Így önálló 

HOMMAGE
Nagy László

Nagy László
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könyvvel számon tartható irodalmi bemutatkozásom – jóllehet 
Stachura maszkjában – neki, Nagy Lászlónak köszönhettem.  
Az Elérhetetlen földdel megalapozott személyes kapcsolatot A 
halál ajkain című, neki dedikált versem emelhette a lélek ma-
gasába. Zavart dadogásomat, hogy verset ajánlottam neki, bi-
zalommal fogadta. Nem a szerkesztőségben olvasta el, hanem 
meghívott a Vadász étterembe vacsorázni. A pincér tisztelet-
teljesen állt az asztalunknál, s várta a rendelést. Amikor Nagy 
László letette a géppapírt, vette észre, hogy törzsvendége nem az 
étlapot böngészte. „Azt hittem, az étlapot olvasta…” – mondta 
zavartan. „Jól hitte, a lélek étlapját…” – hangzott megnyugta-
tásul. Ez egyben nekem is szólt: elfogadta az ajánlást.

A HALÁL AJKAIN
   Nagy Lászlónak

Iránytűd árnyék nélküli kő.
A barlangtüzek kialszanak.
Hamuba rajzolt halak
úsznak a cseppkő-biblián át.
Árnyék nélküli kő a Nap:
agyagtáblák jelfókuszain
fölgyújtja Bábel toronybárját.

Népek anyanyelv-vonalzója,
szerkeszthető mondatok.
Ajkunkra omlik a homok-bólya,
koráll-tüdőnkön dér vacog.

Süllyedő hangod jéghegyet,
napfénytemetőt hasít.
Csillagostyák és tengerek,
lüktet az éj halántéka,
a Tejút pengéje vakít.
Reszelő agyú szellemek
bevérzik nyelvünk határait.

Eső és csigalépcső-lárma,
a síkos égre só zuhog.
Az idő rozsdálló vizén
elmerül halál-pontonod.

1972. szeptember 4-én írta meg lektori jelentését Havon for-
gó ég című kötetemről. Ezúttal villámgyorsan megszületett a 
döntés. Nem engedélyezték a magánkiadást. Nagy László írása 
a kulturális miniszterhelyetteshez, Marczali Lászlóhoz került, 
aki néhány sorát vádiratnak érezhette. (Másként persze, mint 
azt, amelynek alapján 1950-ben tizenöt év börtönre ítélték – 
talán szocdemes múltjáért.) Utasította a Móra Könyvkiadót, 
hogy a következő évben a Kozmosz Könyvek ne két, hanem 
három bemutatkozó verseskötetet adjon ki, s biztosította hozzá 
a többletköltséget. A miniszterhelyettestől kapott ukáz miatt a 
versekhez nem nyúltak a szerkesztők. Első kötetem 1973-ban 
úgy jelent meg, ahogy kéziratként a kiadónak átadtam.

Kovács István versei

Kovács István az Elérhetetlen föld című antológia egyik köl-
tője, leg)atalabb a kilenc közül. Megjelent első verseitől )gyelem 
útját. Ez az út kezdettől fogva nehéz neki: nemcsak a kifejezésért 
kell megküzdenie, de vállalnia kell a herce-hurcát is, hogy érvényt 
szerezzen verseinek. Igaz, ettől a méltánytalanságtól nem ő ítélte-

tik szégyenkezésre. De nem akad, aki elpiruljon, mint ahogy nem 
akadt antológiájuk ügyében, míg azt az Írószövetség vette pártfo-
gásába végül. Botrányosnak tartom, hogy egy „gondra bátor” )a-
tal tehetségnek a magánkiadáshoz akkor kell folyamodnia, mikor 
tucatszámra jelennek meg üres, nihilista, kozmopolita és tehetség-
telen kötetecskék az ország számlájára.

Mint fent mondottam, kezdettől fogva )gyelem útját. Az akkor 
megpendített tiszta és üde hangot megtartotta máig. Azóta sokat 
gazdagodott költői eszközeiben is. Nemcsak a pontosságért küzd si-
kerrel, de úgy látom, a modern irányzatokból használható vívmá-
nyokat is beoltja költészetébe. Meglepő képei, okos fordulatai igazi 
tehetséget mutatnak. Ésszerűség, történelmi tájékozottság éppúgy 
jellemzői. Édesapja mint katona a háború vége felé tűnt el. Talán 
ezért kap erős hangsúlyt, elégikus hangzást kötete elején az apát-
lanság. Az esztelen véráldozat itt méltán elszomorítja. De a nép 
szabadságharcainak, forradalmainak fényében s tragikumában is 
bátran időzik, – nem éppen a gyászos okulás végett, hanem a vál-
lalás nagyszerűségét kimondandó. Itt kapcsolódik a magyar költé-
szet hagyományához, folytatva a folytonosságot. Ezeket a tényeket 
is nagyon fontosnak tartom a kötet megítélésénél. Ha költészetünk 
jövője is gondunk, vétek egy új árvaságra kárhoztatnunk az ilyen 
etikus tartású, tisztahangú tehetséget, mint Kovács István. Verseit 
feltétlenül kiadásra javaslom.

Budapest, 1972. szeptember 4.    
 Nagy László

1976 júniusában Nagy László-
nak alkalma lett Edward Stachurát 
megismerni, aki a könyvhét egyik 
külföldi vendégeként vagy tíz na-
pot töltött Magyarországon. Pus-
kás Károly, a rádió legendás hírű 
irodalmi szerkesztője hívott meg 
mindhármunkat az egyik Bródy 
Sándor utcai borozóba, ahol Csoó-
ri Sándor is csatlakozott hozzánk.  
A rádió egyik stúdiójában aznap 
vették fel Stachura El condor pasa 
című novellájából készült hangjáté-
kot, amelyet Huszárik Zoltán ren-
dezett, s a dalbetétekhez maga az 
író szolgáltatta a gitárzenét. Azért 
tanult meg énekelni, mert dadogott. Nekünk is előadta né-
hány dalát. A megtébolyodásig következetes maradt mindah-
hoz, amit leírt, vagyis amit rákényszerített az élet, s amit meg-
próbált önsorsrontón rákényszeríteni az életére. Az örök béke 
jegyében meg kell fosztani magunkat ez „én”-től, az „énség”-
től, az „énünk”-től. Az „én” szembeállít a másikunkkal, az „én”: 
háború – próbált bennünket meggyőzni. Mosolyogtunk. Nem 
vettük észre, hogy kísérti a halált… E találkozást követően bő 
másfél év múlva meghalt Nagy László… Rá másfél év múlva 
öngyilkos lett Sted – Edward Stachura… Két és egynegyed év-
vel később váratlanul elhunyt Huszárik Zoltán.

STED

voltak, akik megszülettek,
voltak, akik meghaltak,
és voltak olyanok is,
akiknek mindez kevés volt
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Hiába hívtál,
nem mentem csúszkálni a Visztulára,
s te illetlenül
átgyalogoltál a park terítőjén,
amelyre foltot olvasztott
a csatornapára,
belemosódtál a KÖDbe,
pontokká estél,
mint gyilkossá nagyított áldozata
a FILMnek,
amelyet mindketten szerettünk.

Szeretünk – 
javítanál ki most,
mert nem igeidő az emberi élet,
nem a volt, van és lesz szánalmas függvénye…
A voltra mondható, hogy van,
a lesznek megfelelője a volt,
s a vannál se több a lesz:
ez a mi halhatatlanságunk…
Utolsó esélyünk – mondaná Csoóri Sándor,
sugallná mindkettőt Nagy László némasága.
Nekik hangoltad gitárodat
– hány éve már? – 
Virággá vált az ember,
s a dallamok kaptárából
kirajzottak a méhek.

  2

…a húrok kettős sínpárján
elindult a fehér mozdony…
Véres kézzel intettél utána,
négy ujjad –
         világtájakra szóródó szikrák,
az ötödik,
           az élet cirkusz-jelképe,
              megmaradt,
hogy fölmutathasd a halálnak.

Én valóban irigyeltelek,
         Sted,
hogy te télen a telet,
tavasszal a tavaszt,
nyáron a nyarat,
ősszel az őszt szereted,
mert én mindig a tavaszt várom,
tavasszal is tavaszt…

  3

Azt mondtad,
napfogyatkozás kellene ahhoz,
hogy ne nézz a napba,
(vagy hogy doktori értekezést írjál).
Az égbolt kártyaasztalán
mint nyert pénzt
mégis egymásra csúsztattad
a Holdat s a Napot.

Verseket írnak hozzád.
Ne bosszantson.
Tudom,
hogy ezt akartad legkevésbé,
de szeretnek,
    Sted,
élő élettel szeretnek…
És, ahogy írtad: minden költészet…
így vers a hallgatás is,
himnusz,
végtelen poéma…

Ígérem,
sírodhoz nem megyek soha,
és gyertyát se égetek érted.
Lángjától megperzselődhet a nyírfa,
s a novemberi temetők
úgyis csak este nyolcig támadnak föl.

Befejezem.
A Körös menti gátőrházban majd találkozunk,
akár egy hónapig is maradhatsz,
vagy tovább,
amíg a nap szemébe lehet nézni,
s nem szomorkodnak a parti fűzek.

ZSILLE GÁBOR

agy László több alkalommal járt Lengyelországban, főként 
Varsóban. E néhány napos utak mindig termékenynek bi-
zonyultak. 1974 szeptemberi tartózkodása során Életem 

címmel hosszabb önéletrajzon dolgozott egy budapesti szer-
kesztőség felkérésére. Az is tudható, hogy e vallomásának egy 
terjedelmes szakaszát a varsói Europejska (azaz Európa) szállo-
dában fogalmazta. Ebben az önéletrajzban több, meglehető-
sen személyes jellegű lengyel kötődésére is fény derül. Például 
megtudjuk, hogy „Lengyel tiszti zubbonyban jártam iskolába. 
Egyik unokabátyám, aki a román királyi gárdából szökött át, 
szerezte a befogadott lengyelektől.”

Élete során publikált költői munkásságában mindössze 
egyetlen lengyel vonatkozás szerepel, s az is a kései termésben. 
Balassi Bálint lázbeszéde című versének hetedik strófáját így in-
dítja: „Lengyel szép Zsuzsánna, citera et cetera”. Egy magyar 
lírai életmű összes lengyel motívumának ez bizony meglehe-
tősen csekély – ráadásul ez a sor nem is saját költői lelemény, 
hanem Balassi Bálint egyik verssorának nyilvánvaló átemelése, 
átirata: „Lengyel szép Zsuzsánna vervén citeráját”.

Mindazonáltal színesebb a kép. Hiszen igaz, hogy élete so-
rán mindössze egyetlen lengyel vonatkozású költeménye je-
lent meg, ám van egy nyolcsoros Nagy László-vers, amelynek 
kézirata véletlenszerűen maradt fenn: a költő halálát követően 
felesége, Szécsi Margit bukkant rá a >ókban heverő telerajzolt 
jegyzetlapok között. Felfedezését átadta Csoóri Sándornak, aki 
a Hitel folyóiratban 1989 nyarán leközölte azt. Az azóta eltelt 
tizenhét esztendő során többször is megjelent nyomtatásban.

A vers maradéktalan befogadása előzetes vodkaügyi ismere-
teket igényel. Címe – az eredeti lengyel írásmód szerint fone-
tikusan: wódka żubrówka – azt jelenti, hogy bölényes vodka, 
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pontosabban bölényfüves vodka. Az elnevezés szorosan kötő-
dik a bölényekhez. Kelet-Lengyelországban, a belorusz határ 
közelében található a Białowieżai Nemzeti Park, amely arról 
híres, hogy ott élnek szabadon az európai bölény fennmaradt 
példányai. (E kiterjedt erdőség 1979 óta szerepel az UNESCO 
világörökség listáján.) A bölényes vodkát egy olyan, ott tenyé-
sző fűféleséggel zamatosítják, amelyet a bölények is szívesen 
legelnek. Minden egyes palackban ott lebeg egy-egy szál ebből 
a növényből. Ami pedig a bölényeket illeti, e faj a kihalás szélé-
ről táncolt vissza: a második világháború pusztítását mindösz-
sze nyolc példány élte túl. Belőlük jött létre a jelenlegi, körül-
belül ezer állatot számláló populáció. E felvezetés után íme a 
vers: 

VODKA ZSUBROVKA

Varangy-lábfejü éj az éjben
caplat a szív körül;
szorul a száj tüzes pohárhoz,
virrasztok lengyelül.

Homlokomig a busa védjegy
már égődik belém:
néz mozdulatlanul belőlem
az utolsó bölény.

Meg>gyelhetjük, Nagy László milyen mesterien foglalja >-
nom öniróniába a téma kínálta lehetőségeket. A vershez 1989-
ben írott kísérőszövegében Csoóri Sándor felteszi a könnyen 
kínálkozó kérdést: miért nem került bele e nyolc sor a költő 
legutolsó, Jönnek a harangok értem című kötetébe? Így töpreng:

„Rögtönzésnek ítélte? Mellékterméknek, és kihagyta? Ha annak 
ítélte volna, akkor miért másolta le olyan gondosan, hogy jóvá-
hagyó szándékát jelezve lendületesen aláhúzta még a címet is, és 
a lezáró kis csillagot is odarajzolta a vers alá? Vagy lehet, hogy 
egyszerűen megfeledkezett róla? Ez elképzelhetetlen. Hiszen Nagy 
László azok közé a klasszikus lelkületű költők közé tartozott, akik 
a versírást magát és a megírt verset is eseménynek tartották. Felejt-

hetetlen és kiiktathatatlan történetnek. Akkor pedig csak az tör-
ténhetett, hogy az 1974-es lengyelországi út élményét nem akkor 
és nem ott, Varsóban írta meg, hanem jóval később, élete utolsó 
heteiben. Ha jól tudom, Zbigniew Herbertet fordított utoljára. 
Lehet, hogy ezt a lengyel hangulatot a Herbert-versekből rázúduló 
lengyelországi motívumok ébresztették föl benne. Így aztán még az 
is elképzelhető, hogy a Vodka zsubrovka a Kondor-versek mellett 
Nagy László utolsó befejezett írásának számít.”

Csoóri gondolatmenete világos. Némileg ellene mond a 
tény, hogy Nagy László Krónika-töredék című naplójában nem 
esik említés bármiféle bölényes-vodkás vers születéséről, pedig 
e naplóban minden új írásművéről gondosan beszámol – gyak-
ran még azokról a versekről is, amelyek csak tervként fogantak 
meg benne, ám soha nem születtek papírra. Mindezen túl, az 
általam rendkívül becsült Csoóri Sándornak egyetlen – igaz, a 
remélt megoldás szempontjából nem döntő – állításával szállok 
szembe: magától értetődőnek veszi, hogy a verset Nagy Lász-
ló vagy az 1974-es varsói tartózkodása idején írta, vagy élete 
utolsó heteiben. Teszi ezt személyes kötődésből, hiszen 1974-
ben együtt kalandoztak a lengyel fővárosban. (Akkor koszorúz-
ták meg Krzysztof Kamil Baczyński emléktábláját.) Ám Nagy 
László egy esztendővel később, 1975 júniusában is járt Varsó-
ban – ráadásul akkor külön szállodában lakott, a Bristolban, 
míg a magyar küldöttség többi tagja az Europejskiben. Vagyis 
jóval több ideje és oka lett volna egymagában virrasztani, ke-
zében tüzes pohárral, mint 1974-ben. Ez természetesen csak 
feltételezés részemről, de talán nem teljesen alaptalan. Akárho-
gyan is történt, a magyar költészet gazdagabb lett egy lengyel 
témájú verssel. S persze én is gazdagodtam. E nyolc sor olyan 
mélyen a tudatomba égett, hogy amikor 2013 májusában né-
hány napot Varsóban töltöttem, versbe írtam a saját Vodka 
Zsubrovka-változatom:

BÖLÉNYFÜVES VODKA

Jobbomon fehér sas,
balomon medve ül,
torkomban szesz lángol,
virrasztok lengyelül.

Arcom kocsmagőztől,
száz ősztől márványos,
körben lángol Varsó,
főnixmadár város.

Izzó házak között
állok derékhadnak,
a kopott falakra
himnuszok olvadnak.

Az én csontom olvad,
vértanúkat hallok –
újjászületnek mind
a holt téglahalmok.

Vállamon gyászlepel,
arcomon lenge tüll,
élők, holtak között
virrasztok lengyelül.

Nagy László
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FENNMARADÁS
(Nagy Lászlónak)

európa egy kis tavában 
és a tóban kis szobában 
nem dán szerb nem makedón
európa egy kis tavában 

tavának rőt maszlagában 
nem a temse nem a don:
ősök akiket sintu nem véd 
akik néhány fennakadt név 

akik kedve is másra üt
fennmarad-e európában 
ha csak egyetlen >ában 
ahogy hullt fénye visszasüt

NAGY LÁSZLÓ

húsvallású székesfőváros ámul megigézve”, mert ez a sötét, ez a de-
rengő testmeleg jó, ez az egyetlen otthonunk, mondjuk, mond-
juk vagy gondoljuk, vagy sosem mondjuk és sosem gondoljuk, 
de nem is kell ezt mondani vagy gondolni, mert az erről való 
tudás olyan mélyen van, olyannyira elválaszthatatlan tőlünk, 
hogy valójában mi magunk vagyunk ez a sötét, ez a derengő 
testmeleg, ez vagyunk és semmi más, „íme egy fordított bábe-
li disznói láb”, ez vagyunk, mert ez akarunk lenni, ezzé lenni 
akartunk, és mivel nagyon és sokáig és hősiesen akartuk, íme, 
a miénk is lett, megkaptuk, nesze, annyira akartad, annyira de 
annyira sóvárogtál utána, annyira de annyira elfordultál mindat-
tól, ami nem erre a célra irányult, nem erre a sötét testmelegre, 
elfordulni, hátat fordítani, megtagadni, leköpni és nem akarni 
tudni róla, ezzel kezdődött, és ezzel folytatódott, és ezzel is ér 
majd véget, elfordulni attól, ami nem hús, megtagadni azt, ami 
nem hús, leköpni azt, ami nem hús, tudni sem akarni arról, ami 
nem hús, ennyi csak, nem több, ennyi az egész, ez kellett ahhoz, 
hogy végre elmerülhessünk, hogy végre eltelhessünk nem múló 
éhséggel, „áll a sonka majd száll alá pokolra”, és ha olykor, ritkán, 
halkan és észrevétlenül, a forró zsír rotyogásának mélyvilági ze-
néjét felülmúlni képtelenül mégis volt valaki, mégis létezett vala-
ki olyan, aki arcát emberfeletti, tehát isteni módon mégis a Nap 
felé fordította a húsóceán helyett, ha ez a valaki vékony, remegő 
hangon szóvá tette, hogy talán van még e sötét testmelegen kívül 
is tér, sőt, hogy egyáltalán létezik e testmelegen kívül másféle test 
és annak másféle melege, ha volt is ilyen valaki, volt, van, lesz, 
és ha volt, és szóvá tette, és ha most szóvá teszi, és ha szóvá fogja 
tenni, a hús süket csendjét kapja majd válaszul, semmi mást, a 
hús süket csendjét „az éter hidegében”, itt állunk behúzódva a  
hús süket csendjébe, halljuk távolról a remegő hangot, ahogy 
szóvá teszi, ahogy ismét szóvá teszi, és amíg él, szóvá teszi, amíg 
élt, szóvá tette, szóvá tette, nem hússá és zsírrá tette, itt állunk 
és halljuk, és aztán elmegyünk és halljuk, és aztán meghalunk 
és halljuk, mert ahonnan ő és a hozzá hasonlók szólnak, az a 
mi igazi hazánk, túl a húson és túl a zsíron, „néktek ma koncok 
lágy kapuja tárul”, mondja, de nem nekünk, ugye, nem, ezt nem 
nekünk.

Nagy László Húsvét

tt állunk a húsban elmerülve, hússal eltelten, mégis éhesen 
mindhalálig, mert erre az éhségre nincs gyógyír, nincs recept, 
nem múlik el, nem múló éhség, miféle éhség, mire éhes olyan 

nagyon az ember, mire éhes annyira, hogy képes önmagát fel-
zabálni, mert a húsban elmerülés önmagam felzabálását jelenti, 
ami képtelenség, ami lehetetlen, és ebben rejlik az egész titka, 
az egész végtelen szomorúsága és szánalmas céltalansága, hogy 
önmagam, az én nem felzabálható, nem semmisíthetem meg 
magam, a húst hús nem zabálhatja fel, és mégis, elmerülve az 
első pillanattól az utolsóig, és ebből a húsóceánból soha, egy pil-
lanatra sem felbukkanni, mindvégig odalent, a zsigerek és a zsír 
sötét testmelegében, „az alvég és felvég, az ó város, az új város, a 

A fürge társaságban futni senki se restell. Loholnak innen 
és túl, loholnak lépcsőn le s fel. De ha segítni kellett – utcán 
át, „bárki”-nek –, a lassúlábú embert egy se előzte meg. Meg 
se közelítették. Mind fáradt volt. Beteg. Más bajánál saját-
ja százszor keservesebb. Őt ölte a betegség, csontját őrölte 
meg, s hol voltak erejétől az egészségesek? Őt emésztette 
mindaz, amit más letapos, amire más nagyot köp, s kikerül 
az okos. Rossz hivatalnokok, törtető irigyek lába alól hozzá 
kerültek az ügyek. Miattam is nem egyszer járt emeleteket, 
hogy szénám rendbe hozza, közöljék versemet. Előszobákat 
álltunk, míg odabenn locsogtak: Bayreuth, sok nyári em-
lék... s hasonló fontosabbak. Az előtérben álltunk, beljebb 
nem invitáltak, púderszínű pofával, művelten kidumáltak. 
Bennem már forrt a méreg és émelygett a szégyen, hogy 
énmiattam kell ilyeneket megérjen. A szűk folyosószájból 
megverten fordultam ki: – Ide is kár volt jönnünk... – Eh! 
Rájuk kell csak hagyni. Nem rossz bácsik azért... – mondta, 
de nem mosolygott. (Ma vádol már, ami akkor csak tom-
pán sajgott: idő előtt föléltük kőszikla erejét. S elfújta a be-
tegség, akár egy tollpihét.)

MEZEY KATALIN
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okáig nem szerettem Nagy László verseit. A Ki viszi át a 
Szerelmet volt az egyetlen, amire diákként azt mondtam, 
hogy igen, tetszik, de azt is későn, csak az iskolában ismer-

tem meg, és akkor, mint minden kamasznak, hatványozottan 
gyanús volt minden, amire mások azt mondták, hogy szép. 

Életünk két nagy alapélménye (a sok száz közül) közösnek 
mondható Nagy Lászlóval, mindketten ugyanannak a hegynek 
a lábánál nőttünk föl, amelynek borából Hamvas Béla a vi-
lágbéke alkalmából koccintana, s mindketten ébredtünk már 

hosszú altatás után gyerekként úgy, hogy a takaró alatt bal lá-
bunkat kerestük. De még mielőtt nagyképűnek tűnnék, hogy 
magamat Nagy Lászlóhoz hasonlítom, ráadásul úgy, hogy köl-
tészetét sokáig nem éreztem a magaménak, mentségemül szól-
va, hamar be kell valljam, hogy versei olvastán azonnal tudtam, 
hogy az űrbéli szél titkait tudó, de a föld legmélyebb feketéjét 
is ismerő ember műveit olvasom. Nem nyugodtam hát, hogy 
földim és részben sorstársam versvilága kizárjon magából. Tud-
tam, belőlem hiányzik még valami, ami az ő befogadásához 
szükséges. 

Mi hiányzik belőlem, ami Nagy László lüktető, fényes szik-
rákkal pattogó, eget és földet, ősit és modernt egybeolvasztó 
lobogásában megvan? – faggattam magam. 

A jó kérdés sokszor magában rejti a választ is. Nagy László 
költészetén való elmélkedésemkor rájöttem, hogy én csak az 
árnyékból vagyok képes nézni az ősi táncot, a vers zenéjét, az 
élet iránti szerelemben égő költészetet. Hiányzott belőlem a tűz 
ismerete és tudása, ez a hiány volt az, ami kizárt engem Nagy 
László költészetének köréből. 

A tűz tanulásának és felélesztésének sokféle módja lehet. 
Talán óvatosságból, a tűz forróságától való félelmemben, vagy 
talán csak azért, hogy megvédjem magam az esetleges csaló-
dástól, kerülőutakon közelítettem hozzá. Egy időre félretettem 
Nagy László verseit, és helyette Ágh Istvánt, Szécsi Margitot, 
majd Nagy László prózáit, naplóit, esszéit olvastam. Ilyen hosz-
szas bolyongás után jutottam el életem egyik legperzselőbb 
versélményéig, a Vértanú arabs kanca című prózaversig. Ez volt 
az a vers, ez volt az a kapu, amin keresztül be tudtam lépni 
a tűzbe, amely megtanított a feltétlen bizalomra és odaadásra 
Nagy László versei: a Gyöngyszoknya, Tűz, Álomi beszédem, Vál-
lamon bárányos éggel, Szárnyak zenéje, A Zöld Angyal, Ha döng 
a föld, Hegyi beszéd iránt.

Magamra ismerek a Vértanú arabs kanca nyitóképében, a 
Margit-kápolna egykor fehér, ma már sárga falait, a bazaltosz-

lopokat, a Besenyő-erdőt és a részeg kapásokat is ismerem jól, 
akik ma már jórészt Ajkára járnak vagy Devecserbe, az egykor 
szebb napokat is látott ipartelepre. Lassan harminc éve nézem 
ezt a tájat. Jöhet vörösiszap vagy a fél hegyet felvásároló patró-
nus, nem változik itt semmi, így lesz az egész valahogy egyre 
nyomorultabb. Ugyanaz az ősbűn homályosítja mindannyi-
unk tekintetét. Ez az alapélménye a Vértanú arabs kancának is:  
„A világ képeiben mi vagyunk, és a mi vétkünk is ott, s nem 
lehet kitörölni onnan soha.” A bűn és az áldozat misztériumjá-
téka ez a barbár, vérszomjas szertartás, az élet végső reményte-
lenségének bizonyítéka – Pilinszky se tudta volna kegyetleneb-
bül elmondani, hogyan vonul a jóvátehetetlen bűn „az idők 
végezetéig az éjszakában”.

VÉRTANÚ ARABS KANCA

Állt a hegyoldalban meredek nyakkal fehéren, akár a kicsi 
Margit-kápolna a bazalt-fokon. A kápolnában ezüst rámában 
kép meg hideg. De magzat a lóban, éretlen szájában piros 
glória a méh-lepény. Állt a fehér arabs kanca, várt. Meglengette 
olykor kétoldalt fésült nehéz selyemlobogóit. Irhája hullámzott, 
megrándult rajta a sok kis szeplő, aranyközpontú margaréta. 
Csak várt és nézett a Besenyő-erdőn át az iszkázi torony iránt. 
Már elrejtőzött a nyitnikék-madár, mikor kitántorogtak a 
tölgyasztaltól a részeg kapások, akik a tőkék tövét nyitogatták 
a tavasznak. Már szekéren ültek emeletesen, szemük ablaka 
pedig vörösen zengett az alkonyatban. Alkohol tombolt 
ablakukban, és őrjöngött vitézi fény: meghalni nem akaró 
nappaluké. Hátranéz a ló és látja a szemek lángoló városát 
maga fölött. És nemet int, nem indul el, bár az ostor sudara 
káromolva csapkod szeme közé, ahol üstöke táncol. Gótikabeli 
centúriók lettek a részeg kapások. Óriásan tépik a zsuppot a 
pincetetőről. Gyújtanak máglyát a kicsi hölgy hasa alá. Tűzzel 
vallatják, tűzzel húznák ki belőle az utat hazáig, a fehér szalagot, 
ami végig lenne írva nótával, hogy: megkapáltuk a szőlőnket 
három ízben is, meg hogy : keresem a télirevalót, babámnak a 
selyembugyira valót.
Állt anyám az ajtónál igen vásott rózsás ruhában, ká polna-
fehéren, hasasan. Emelte fejét magasra, nehogy a sörénye 
földre érjen. Korán kikelt szeplőcskéihez éppen a csillagok 
hasonlítgatták magukat a mennyben. De csak állt és várt és 
nézett a távoli bazalthegyre a hidegben. S megrázkódott, mert 
látott lángoló csillagot, ahogy fut le a hegyről s lerogyik az 
erdő éjszakájába. Az a csillag : a szélben lángoló lovacska volt a 
kigyúlt szekérrel.

Nagy László
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Játékaim akkor estek hanyatt az asztalon. Merevítették lábukat 
égre kedves kukoricaszár-barmaim. És akkor tettem le végleg 
a szívemnek feszített apró cirok-hegedűt. Mert jött elém 
anyám a viharlámpával, mintha hasából venné elő a világító, 
füst-hajú öcsköst. Eredj, te bátor, mondta. S mentem kétkézre 
fogva mellem előtt a bádoggal pántolt, üveg-pólyás meleg 
babát. Köldöke búbján a láng is göcögött, mintha Betlehembe 
mennénk. De én sejtettem a tragédia végtelenségét. Csaholó 
ebtorkok, temetők halálos fogai előtt ügettem el. Képen vágtak 
veresen a rókák zászlai a kavicsbányák várfokain. Két oldalt 
gyilkos ijjászok állták a sáncot a hidegben.
Oldalamban a nyilalás nyilaival értem el az erdőt. A ré-
szeg kapások már előbb oda buktak, már nyúzták a lovat a 
csillagfényben. Már gyujtogató szilajságuk ellobbant örökre, 
zsugorodott pernyévé mellkosarukban. Orcájuk is csupa 
korom. Korom-álarcban, mint fekete doktorok, végezik a 
műtétet görnyedezve. Kétoldalt húzzák az irhát, mintha nagy 
fehér szárnyakat kapcsolná nak le a törzsről. Hallatszik a hártyák 
ropogása. Az elvetélt kiscsikót apám nyúzza, mintha jövendő 
öcsémet fejtené a bőrtől. Térdelve szánalmasan kicsinyek, 
de árnyuk az ibolyasáncra vetődve mutatja: itt hatalmas 
kanördögök osztják a lapot, kártyázzák el életemet. Most 
kéne megölnöm édesapámat! Fohászkodtam, aki alig voltam 
nagyobb a lámpánál. Most illene leszúrnom, ahogy ő a disznót. 
Most. Előbb a sarkam a torkára, aztán a kés! Képzeletben már 
végeztem vele. S hirtelen el is pityeredtem a halálos vétek 
miatt. Nem adott vigaszt se föld, se ég. Az égen is a fölfordult 
szekeret láttam lángban. Fönt is azt a tejpatakot, ami alul az 
ibolyalevelet emelgeti, dőlve a boldogtalan anya tőgyéből. S 
tudtam már: a világ képeiben mi vagyunk, és a mi vétkünk is 
ott, s nem lehet kitörölni onnan soha.
Összecsavarva a kisded csikóbőrt, apám a nyakamba adta fekete 
prémnek. Ő maga kataton csendben felöltözött a lószerszámba. 
Vette hátára a hámot, fejébe a kantárt. Maskarájában a bűntudat 
izzott oltári csillagszemekkel. Mögéje álltak a többiek a vértanú 
irhájával. Megindulva, ó-betűs szánkból csak a lehellet omlott. 
Némán is megindultunk isten és a ló nevében. Csilingeltek a 
fémkarikák, csattok, lépésenként összeütődve. És csillámlottak 
tiszta ezüstfényt. De mi valamennyien kormosak voltunk, 
vonultunk vezekelve. És nincs vége, nem lehet vége az útnak: 
vonulunk az idők végezetéig az éjszakában. Legelöl én a 
viharlámpával, embermagasságú fagyban.

égigolvasva a korabeli vitákat, amelyek Nagy László élet-
műve körül zajlottak, úgy látom, a részletkérdéseken túl 
a bírálók közös nagy kérdése valamiképpen így hangzott: 

korszerű-e Nagy László költészete? E jelentős életművet für-
készve ma a kérdés számomra úgy fogalmazódik meg: Nagy 
László költészete képes-e ma is feltárni a „lehetőségeiben, mint 
a megértő saját lehetőségében”1 megmutatkozó emberi létet, 
vagyis képes-e a mai világtapasztalatunk eseményhorizontján 
érvényes kérdéseket és válaszokat intézni hozzánk? E kérdés az 
életmű bármely darabja kapcsán feltehető, magam tűnődéseim 
középpontjába az Isten lovai versciklust emelem. 

A versciklus hat darabja (Vértanú arabs kanca, A város idé-
zése, Ragyogtam én is, Artista, havazó tartományban, Álmaim, 
verő-erekkel, Ereklye) az emberi lét megértésére tett kísérletek 
az emlékek faggatása révén. Az álomtörténetek/álomtöredé-
kek, a gyermekkori, falusi létmódhoz kapcsolódó emlékek, 
szürrealisztikus víziók szemléletes leírása által e versciklus da-
rabjai a próza és a líra határán állnak. A Vértanú arabs kanca 
történetmagja igen egyszerű, részeg szőlőmunkások, kapások 
dühükben elpusztítanak egy vemhes kancát. Mégis a látomásos 
versbeszédben kitágul e tett jelentéshorizontja, hiszen a vemhes 
kanca képe kézzelfogható hasonlóságot mutat a költő anyjával, 
vagyis az elbeszélő árnyalja a szeretett lényekről alkotott gyer-
mekképet, felfedezve és bemutatva a másikban, a Te-ben a drá-
mai lényt. „Állt a hegyoldalban 
meredek nyakkal fehéren, akár 
a kicsi Margit-kápolna a bazalt 
fokon. A kápolnában ezüst rámá-
ban kép meg hideg. De magzat 
a lóban, éretlen szájában piros 
glória a méhlepény. Állt a fehér 
arabs kanca, várt. Meglengette 
olykor kétoldalt fésült nehéz se-
lyemlobogóit. Irhája hullámzott, 
megrándult rajta a sok kis szeplő, 
aranyközpontú margaréta. Csak várt és nézett a Besenyő-erdőn 
át az iszkázi torony iránt.” A plasztikus leírást megszakítja a 
részeg szőlőmunkások képe, majd a harmadik szakaszban ezt 
olvashatjuk: „Állt anyám az ajtónál, igen vásott rózsás ruhá-
ban, kápolnafehéren, hasasan. Emelte fejét magasra, nehogy 
a sörénye földre érjen. Korán kikelt szeplőcskéihez éppen a 
csillagok hasonlítgatták magukat a mennyben. De csak állt és 
várt és nézett a távoli bazalthegyre a hidegben.” A ló és az anya 
közötti párhuzam még inkább elmélyíti az elbeszélt történet 
drámaiságát. Anyja biztatására a tragédia helyszínére érkező 
kis>ú szemtanúja annak, hogy a szőlőkapálók miként nyúzzák 
a lovat. „Kétoldalt húzzák az irhát, mintha nagy fehér szárnya-
kat kapcsolnának le a törzsről. Hallatszik a hártyák ropogása. 
Az elvetélt kiscsikót apám nyúzza, mintha jövendő öcsémet 
fejtené a bőrtől.” A kis>ú egyszerre rendül meg, borzad el és 
keserűségében gyilkos indulatokkal telítődik, s megfogalmazó-
dik benne a gondolat, hogy meg kellene ölnie apját, ahogyan 
a disznót szokás. „S hirtelen el is pityeredtem a halálos vétek 
miatt.” A vers zárójelenete megrendítő, hiszen a csikóbőrrel a 
nyakában vonul a gyermek, mögötte apjával és a többiekkel, s 
vezeklő vonulásuknak nincs vége.

Az Isten lovai versciklus darabjait olvasva egyszerre szembe-
sülhetünk mindazzal, ami az édeni tapasztalatból megmaradt, 
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így a csodálkozással, a világ megszólításának vágyával, másrészt 
az édenből való kiűzetés nyomorúságával. A sok apró emléktö-
redék mind annak a ráébredés-történetnek az elemeit képezi, 
amely kirajzolja számunkra azt, hogy mit is veszítettünk el va-
lójában. A Vértanú arabs kancát olvasva, különösen fontosnak 
tartom, ma is érvényesnek és sokatmondónak e látomásban 
rögzített tényt, miszerint emberi világunk természetes része az 
értékhiány, s ez az állapot részben cselekedeteink tökéletlensé-
géből, s azok menthetetlen és kikerülhetetlen következménye-
iből fakad. Éppen ettől válik igazán tragikussá e versbeszéd, 
hiszen rávilágít arra a tényre, hogy a gyermek magatartása nem 
csupán a rossznak, az igazságtalannak a gyűlöletéről tanúsko-
dik. Haragja nem a szeretet mélyéből árad annak pusztulása 
láttán, ami értékes. Gyilkos indulata éppannyira emberi, mint 
a szőlőkapások bűne, így sorsa  példája annak, hogy nincs 
olyan gyűlölet, amelynek lángja anélkül érintené a másik em-
bert, hogy magát a haragra gyúlót ne érintené. A kis>ú felin-
dulása éppen ezért nem nemes és méltó, így sorsa összekap-
csolódik a szőlőkapásokéval, ezáltal az olvasó egyszerre látja őt 
kívülállóként megítélőnek és a drámai helyzeten belül állónak, 
aki sajátos pozíciója révén arról tanúskodik, hogy emberi esen-
dőségünk következménye és sorsunk része a bűn is. Ebből a 
nézőpontból érthető, hogy a vezeklő vonulásnak miért részese a 
lírai szubjektum is.  A Vértanú arabs kanca történetének legfon-
tosabb tanulsága talán, hogy az értékek és az értékhiány nem 
az emberi cselekedeteken kívül/fölül állnak, hanem természe-
tünkhöz belülről odatartozónak mutatkoznak, tehát az értéke-
ket nem kívülről kell belevinni az emberi valóságba, hiszen a 
bűn nem tagadja, hanem inkább feltételezi az értékek meglétét. 
S bár nincs fogódzónk arra nézve, hogy a világ természetes ál-
lapota inkább az értéktelítődés vagy inkább a bűnösség, de azt 
mégis hangsúlyoznunk kell, hogy személyes döntés, választás 
kérdése az, hogy lelepleződik-e a jelen világ álsága, hamissága, s 
tudunk-e még részt venni vezeklő vonulásban. Akkor is, ha lát-
szólag e vonulásnak nincs vége, mégis bízva abban, hogy élet-

időnk épp Nagyszombatra esik, egy olyan napra, amelyen bár 
már megváltattunk, ugyanakkor mégis megváltásra várunk.

Az Isten lovai többi versdarabja sokkal inkább elrugaszkodik 
a konkrétumoktól, víziószerűsége miatt az értelmezés hosszabb 
elemzést kívánna, mindezek ellenére azonban e versszövetekből 
kirajzolódnak olyan elemek, amelyekről konkrétságuk okán ér-
demes szólnunk. A város idézése című prózavers a falusi és a 
városi lét tapasztalatainak sűrítménye, amelyben felvillannak 
életrajzi elemek, így a gyermekkori betegség, amely magában 
hordozta az amputáció lehetőségét. Ez az emlék fogalmaz-
za meg a gondviselés jelenvalóságának lehetőségét. „Részeg 
sebészek konzíliuma mint a kárhozat jött felém. Levágták 
volna ballábamat a disznaiknak, de egy áldott kéz elrántott 
lehelletükből.” Az előző vershez kapcsolódva válik élessé, lé-
tünk minőségét is meghatározóvá a kérdés, miszerint az embe-
ri lét esendősége mégsem magára hagyott, mert a legnagyobb 
nyomorúságban is lehetséges egy áldott kéz jelenléte.

A Ragyogtam én is életrajzi elemeit szinte teljesen elnyom-
ják az álomszerű látomások, az értelmezést nagyon megne-
hezíti a látomások és a valóság hömpölygő egymásutánja, 
az emelkedett versbeszéd, amely János Jelenéseinek beszéd-
módját idézve a szó erejétől lüktet, hogy végül berobbanjon 
a versbe a kérdés és a válasz: „Kérded, hogyan lehet élve el-
viselni ennyi keserűséget? Tudd meg, én csupán most élek, 
amikor szólok, amikor szólok. Egyébként halott vagyok.”   
A szó időbeli eseményként történik. Ezért a szóhoz tartozik 
az a helyzet, amelyikből ered; az, amelyikbe történik, s az, 
amelyet megváltoztat. Az a belátás, hogy az embernek a fele-
lősség értelmében van része a szóban, azaz nem az övé az első 
és utolsó szó, mégis szóra hivatott, ezért lehet a szava válasz, 
de a maga válaszáért felelnie is kell.
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Az Artista, havazó tartományban a csodáról beszél, „Miért 
olyan rózsaszagúak s végtelendörgők a csodák a képzeletben? 
Íme, kiüti a veríték a csodatevőt, mellkasa édenkertje a sónak.” 
A fér> és a várandós nő roppant erőfeszítésének lenyomata ez a 
vers, nekik, artistáknak a csodatétel a feladatuk, mert az embe-
rek ezt várják tőlük, miközben maguk beleroppannak a csoda-
tételbe. Keserű üzenete, hogy csoda csak valaminek/valakinek 
az áldozata révén, valami árán történhet. Az attrakciót követelő 
tömeg nem kíváncsi és nem is lát a kulisszák mögé, nem érzé-
keli a történések mögött a roppant erőfeszítést. Ahhoz, hogy 
csodát lássunk, hogy csodában részesülhessünk, valakinek meg 
kell feszülnie. 

Az Álmaim, verő-erekkel a megváltói igyekezet nehézségeit, 
lehetetlenségét szövi verssé, tragikus korszerűség uralja e láto-
másokat, az elveszett éden fölötti fájdalom egyetlen hangos ki-
áltássá alakul, a szülőanyát vádlón: „Szültél volna inkább egy 
márványkövet, egy márványkövet!”  A költő nem hérosz, aki 
leküzdve minden akadályt osztja az igazságot, erkölcsi mércét 
állít, felszólít és harcol. Esendő ember, aki minden esendősége 
ellenére mégis jele nagyra hivatásának, amint azt az Ereklyében, 
a ciklus záró darabjában olvashatjuk: „Megszülettünk, hogy 
hozzáadjunk valami jót a világhoz”.

Nagy László költészete – amint az Isten lovai ciklus is mu-
tatja – azért őrződik meg, mert „önmagát jelenti és önmagát 
értelmezi; tehát ami úgy mond valamit, hogy nem valami 
nyoma veszettről szól, nem puszta tanúskodás valamiről, amit 
még magát is értelmezni kell, hanem úgy mond valamit a 
mindenkori jelennek, mintha egyenesen neki mondaná. Ami 
klasszikus az nem szorul arra, hogy előbb legyőzzük a történeti 
távolságot – mert az állandó közvetítésben maga hajtja végre 
annak leküzdését.”2 A gadameri meghatározás találóan fejezi ki 
a mai olvasói beállítottságot, ez alapján, akár a szent szövegek 
esetében a művek megszólító erejét tartom kezdeményezőnek, 
azok által szólíttatunk meg ma is. Az értelmezések elavulhat-
nak, mindig más szempontok és súlypontok váltják egymást, 
de a vizsgálódás tárgya megmarad, mert érvényes szó alkotta, s 
ez teszi időtlenné.

 = 

2 Gadamer: 

RÓZSÁSSY BARBARA

Sok évvel ezelőtt, mikor ismerkedni kezdtem Nagy László 
költészetével, szókimondó bátorsága fogott meg leginkább.  
Az volt az érzésem, versei 
szinte gondolkodás nélkül 
születtek; annyi erő, tűz, láz 
hatja át a költeményeket – 
bizonyosan nem lehetnek 
egy órákig a papír fölé gör-
nyedő költő munkái, aki 
higgadtan csiszolja, javítgatja 
sorait. Csak később jöttem 
rá, a hevület mellett mennyi 
hidegvér kell ahhoz, hogy 
mindaz, amit az alkotó írás 
közben átél, olvasója számára 
is megfogható legyen. S bár 

a vers szeretetének nincs igazi mércéje, ha meg kell fogalmaz-
nom, miért szeretem Nagy László költeményeit, azt mondom, 
éppen ezért: világának határozott kontúrjai miatt, s mert oly jól 
körülsáncolt e birodalom, hogy akinek megadatik belépni ka-
puin, nemcsak otthonra lel, de biztonságban is érezheti magát 
benne. Ez a biztonság persze nem szép csengések, mívesre csi-
szolt költői képek adta megnyugvást jelent, elsősorban inkább: 
magabiztosságot. S benne annak nagyon is zaklatott átélését, 
hogy micsoda mágiával bírhat a legegyszerűbb mondat is, ha a 
mindent kimondani tudás, s a szembenézés bátorságával felru-
házott költő írja le versében. 

Vállamon bárányos éggel – mondogatom magamban a 
varázslatos zengésű címet, s próbálom elképzelni, mi jutna 
eszembe e sorról, ha nem ismerném az utána következőket. 
Talán gyerekkorom vidéken töltött nyarainak egy délutánja, 
mikor még nem gondoltam versre, de hanyatt fekve a fűben, 
bámulva az átvonuló égboltot öntudatlanul is átéltem a 
költészet lényegét; mikor még nem képzeltem el a valóság 
sivárságába visszarántó folytatást: „Nyár csak azért süt, hogy 
majd egyszer / leszüreteljen vész vagy fegyver. // Ki így, ki úgy, 
földön vagy égen, / mindent megtud rettenetében, // amikor 
nincs már, mi megóvná, / rejtelmek válnak foghatóvá, // nagy 
fény mennydörög s ama kürtöt / sikárolják fölborzadt fürtök, 
// nyakak, ha nem hajlottak másnak, / megbicsaklanak a 
halálnak”. 

Mit taníthatnak nekünk e sorok? – Leginkább azt, hogy 
a költészet nem játszótér, nem kalandpark; bármennyire is 
fantázia szülte: a valóság terepe. S valóságossága nemcsak akkor 
kézzelfogható, ha a már megtörténtet alakítja képpé, de akkor 
is, mikor az eljövendőt vetíti elénk. Hiszen a jövőt éljük át 
a jelenben, mikor a vers által kilépünk az itt és most megélt 
nyárból. Ha csupán egyetlen pillanatra is, de túllátunk körülvevő 
melegén, s ráébredünk, az ég kékjének, a fű zöldjének látványa 
nem más, mint végső, kikerülhetetlen tragédiánk – hosszabb 
vagy rövidebb – felvezetése. Ám a költő, aki megfogalmazza 
kollektív vesztünket, s közben helyettünk is előjátssza a halált, 
bérletet vált magának a halhatatlanok páholyába. Az élők (a 
még túlélők) kezébe pedig fegyvert ad. Azzal vértez fel minket, 
hogy tudomásunkra hozza: van veszítenivalónk. 

„Vállamon a bárányos éggel, / s a nemvalósuló reménnyel 
// legyen a koloncom tömérdek! / Kik elmúlnak: szörnyen 
szegények!” – íme a költő, aki úgy ír a pusztulásról, hogy olvasója 
rábízná az életét. Merünk-e hátat fordítani neki? Van-e jogunk 
hozzá? – Jól tesszük, ha az általa képviselt bátor szembenézésből 
erőt merítünk, hogy segítségével képesek legyünk megőrizni a 
költészetet, s benne rejtekező önmagunkat az ember számára 
még hátramaradt rövidke időben.

VÁLLAMON BÁRÁNYOS ÉGGEL

Nyár csak azért süt, hogy majd egyszer
leszüreteljen vész vagy fegyver. 

Ki így, ki úgy, földön vagy égen,
mindent megtud rettenetében, 

amikor nincs már, mi megóvná,
rejtelmek válnak foghatóvá, 

nagy fény mennydörög, s ama kürtöt
sikárolják fölborzadt fürtök, 

Nagy László

nagy_laszlo.indd   100 2015.11.19.   15:34:08



101

HOMMAGE

Hommage

létezésből való kimúlást, kiesést vonzza jelentésmezejébe, de a 
személyiség legbensőbb magvába aláereszkedő, kontemplatív 
ráhangolódást a dolgok rejtelmeire, avagy a tudatállapotát mó-
dosító táltos mágikus rítusát. Nagy László vallomásai között 
olvashatjuk: „A költő hiszi, hogy hatalma van. Ez eredendő vo-
nás. Történelmünk elején a varázsló költő is volt. Hatalma volt 
a közösségen, sőt, hitte, erőt vesz a természeten.” Ez a szellemi 
mozgás tehát eggyé válás a természettel, amelyből a költő véte-
tett, hogy kultúrát teremtsen, de olyat, amelyik a természetes-
sel harmóniában van. Ekként a lét lemerülése az ihletett állapot 
metaforája is, amikor az ontológiai diXerencia, a lét és a létező 
különválása megszűnik. Ahogy Nagy László másutt írta: „azo-
nos vagyok a szóval”. Lét és létező, jelölt és jelölő, dolog, szó és 
jelentés összeforr a költői illuminációban, megvilágosodásban. 

A kérdések és párhuzamos gondolatok halmozása – mint 
retorikai alakzat – remek műfogás: a poétát, a világot birtok-
ba vevő ember archetípusát bárki követheti, aki hajlandó erő-

nyakak, ha nem hajlottak másnak,
megbicsaklanak a halálnak, 

tüdőre a hegy kősziklája,
harckocsi ront harmonikára, 

tündérszemek, énekes nyelvek
megfagynak, földben megerjednek, 

s rázkódhat a siratók háta,
a Mindenség nem borul gyászba! 

Mi vagyok én, ha e planéta
csak egy bevérzett margaréta! 

Így is ember, se bölcs, se büszke,
égi, földi virágzás tükre, 

rügytől gyümölcs-rogyásig látó,
enyészeten is átvilágló – 

csonthártya-dobja minden kínnak,
vagyok a legkomolyabb csillag. 

Sorsom egy merengés kitárja
iktatja az elme magába. 

Én az ítélettel beteltem,
akarom, hogy ne is feledjem, 

tudjam, hogy végülis kinyújtnak,
így vágtass, szív, az iszonyúnak. 

Vállamon a bárányos éggel,
s a nemvalósuló reménnyel 

legyen a koloncom tömérdek!
Kik elmúlnak: szörnyen szegények! 

FALUSI MÁRTON

Ez a vers nem más, mint költői feladatkijelölés, ars poetica. 
Nem aggodalom a jövőért, mint első olvasásra hinnénk. „Lé-
tem ha végleg lemerűlt, / ki imád tücsök-hegedűt?” E kérdést, 
alkatilag rejtett, inverz önmegszólítást, sőt önfelszólítást, a bib-
liai tőről metszett gondolatritmus később felkiáltássá keményí-
ti: „Létem ha végleg lemerűlt, / ki rettenti a keselyűt!” Ki más, 
mint a költő, a megszólaló. S mi más lenne a feladata, mint 
költőnek megmaradni, a költői sorsot vállalni, mely önérték-
kel, abszolút értékkel bír. 

De mit is jelenthet e költőiség, a poétikusság? Nem tudunk 
meg semmi közelebbit erről, mint amennyit a heroikus és me-
rész, akkordok hatalmas távlatait átfogó metaforák, képzettár-
sítások érzékeltetnek. Rögtön a legelején meghökkent egy ige: 
lemerült, mely nem  rímkényszerből íródik – a poetica licentia 
könnyebbségének engedve – hosszú magánhangzóval, hanem 
hogy a mélység roppant méreteit fonetikusan is szuggerál-
ja. Hová merül a lírai én? S miért nem ő maga személyesen, 
hanem a tőle elvonatkoztatott léte? A merülés nem csupán a 

feszítést tenni és megérteni őt. Lehetne ő az Alvilágba alászál-
ló Orpheusz, aki beszéli az állatok nyelvét, imádja – mint az 
animizmus, az élettelent is átlelkesítő hiedelem gyermeke – a 
tücsök hegedülését, miként később a dúlt hiteket. Nagy László 
szóképei különben is mitikusan elvontak, egyszersmind plasz-
tikusak, könnyen elképzelhetők: a deres ágra lángot lehelő mi-
nőség lehetne maga Prométheusz, aki az embereknek ellopta a 
tüzet az istenektől, de természeti elem is, forró szél, levegő, mely 
Anaximenész görög >lozófus szerint az ősi szubsztancia, a lélek is 
belőle sűrűsödik. A szivárvány sem csupán az éteri szépség alle-
góriája, hanem a távolságokat és távlatokat áthidaló tünemény, 
a feszül igéje által pedig az izmok munkáját és a Megváltó önfel-
áldozását is felidézi. A szikla-csípő metafora szintén többrétegű: 
metonímiaként is rögzíthetjük, hiszen a természetet termékeny-
nyé, lágy hantú mezővé művelő ember is a csípőjét és a derekát 
dolgoztatja. De a szikla-csípőről a természet-menyasszonnyal 
egybekelő teremtményi léthelyzetre is asszociálhatunk. Falban 
megeredt hajak és verőerek? Kőmíves Kelemen befalazott felesége 
mint a teremtő munkáért hozott áldozat megtestesülése, tárgyi-
asulása, avagy gépesített korunk kommunikációs kábelkötegei? 
Szinte végtelenségig bővíthetnénk képzettársításainkat. Hogyan 
állítható katedrális, a szentség helye istenkáromlásból? Eszünk-
be juthat a kultúrantropológusok megjegyzése, miszerint a ká-

nagy_laszlo.indd   101 2015.11.19.   15:34:08



2015/2   IRODALMI MAGAZIN

magára véve kedvese lázát, betegségét, nyughatatlan keresését, 
önfeláldozásával egyszersmind meg is váltja őt.

A ráolvasás – hallgassuk csak meg a váltakozó hosszúságú so-
rokba rejtett zaklatott-szaggatott ritmust –, igen, a ráolvasás, a 
másikért való aggódás szertartásba menekülése, eksztázissá válása 
áldozathozatal. A másikért. Ha kell, a saját élete árán.

De maga a ráolvasó nem ébred fel álmából, hisz lázálmának 
utolsó kivetülése a profán Magdolna-kép: „te csak állsz / te csak 
állsz / nagy hajnali szélben a parton / gyökeret-vert májusfa-asz-
szony / felszalagozott tetőtől talpig / a gyász”.

Csak a halálunkkal válthatjuk meg a szeretett társat? Az egy-
mást-keresés csak akkor érhet véget, ha az egyik feláldozza magát a 
másikért? És hogy mindez lázálom csupán? A vers is: lázálom-vers?

romkodás fordított imádkozás, szavainak funkciója ugyanúgy a 
tabu, ám az is, hogy a költő a romlott hétköznapok fölé csak a 
romlás teljes átélése révén emelkedhet. Ahhoz, hogy megtisztul-
jon, s az övével együtt a közösség léte is értelmet nyerjen, alá kell 
merülnie a bűnben, és meg kell fogannia általa. S mi a legfőbb 
érték szimbóluma e vers zárlatában? Ősi jelkép, mely Orpheuszt 
is Eurydiké után űzte az Alvilágba: a szerelem misztériuma. 

Nagy László remekműve emblémává zsugorítja, archaikus 
énekek, babonás ráolvasások imitálásával foglalja össze egész 
romantikus költői világnézetét. Erről prózában így emlékezik 
meg: „Szó van a világ leírásáról, kifejezéséről”. A költészet időt-
len, szakrális hivatás, elhivatottság, mely szóból világot teremt. 
Nélküle ugyanis nem lenne világunk, hogy megértsük.  

NAGY GÁBOR 

A szerelem: halál. Lázálomban-rohanás a megsemmisülésbe. 
„Szerelmem, csonttörő élet”, mondja a cikluscím.

A szerelem: szabadulás. „Éjjel […] megnyílnak a falak”.  
A láz nem csak a betegség jele: a gyönyör ideje is, amikor a lélek 
elszabadul a testtől. A szabadság annak az ígérete, hogy odaát a 
lélek megleli társát.

A szerelem: varázsló erő. „Éjjel / tenyered éle előtt / megnyíl-
nak a falak.”

A lélek kiszabadul, s röpíti a varázslat ereje: a magasság épp-
úgy meghódítható, vagy legalábbis bejárható, mint a mélység; a 
lélek sérthetetlen. Elkerüli a veszedelmeket, a „harmat golyós-
csapágyain”, mint korcsolyán siklik. Golyóscsapágy és harmat, 
salak és krokodil: meghökkentő jelentésbeli távolságuk követke-
zik az álom „logikájából”.

De a szabadság: a szerelem keresése. A beteljesülés keresése. 
Az álmában – illetve az ágya fölött virrasztó költő képzeletében 
– a még nőiesen könnyed, „levegőt járó alak” egyre nehezebb 
próbák elé áll: „május trágárzöld sátrait / döncölik értem lábaid”. 
Légies kísértőből, majd vadászból így lesz szinte csörtető vad, 
pokolra kell a léleknek szállnia, ha meg akarja lelni társát, de 
„árny-babilon” nyelveket nem értő poklában legfeljebb a kedves 
nyomát találja: a poharak közt „csak egy leborítva / valaki csep-
pig kiitta”.

S űzi, hajtja a vágy: „de tovább / de tovább”.
Csak az ébredés vihet közelebb a másikhoz. A „virradati vö-

rösen pőre” látvány. A szeretett társ, mint várvédő a bástyán, 
kiterítve. A Dugonicsok önfeláldozása. Hazáért? Szerelemért? 
Egyként lovagi tett.

A költői én átvette a megszólítottól a terhét. Magára vette 
lázát, betegségét; s átvállalta ezzel tőle a halált. A te, a kedves, 
ezáltal ver gyökeret „nagy hajnali szélben a parton”, a másik 
önfeláldozását látva. A „pokolbeli nász” oxymoronjára távolról 
visszarímelő motívum, a „gyász” is kettős: megdermeszt, egyszer-
smind védelmet nyújt. Vagy csak méltóságot ad. A felszalagozott 
májusfa metaforájából legalábbis ez következik. Tartást ad, noha 
letaglóz. A „gyökeret vert” másik jelentése utal erre: a nő szinte 
májusfa-bálvánnyá dermed a záró képben, meglátván a társból 
maradt pőre bábut, aki „hogy lássad nem csak te vagy árva / 
elcsigázva néz a Dunába”.

Talán meg se halt. A „mint akinek oda a bőre” mégiscsak 
mint. Talán csak a virradat csalja meg a képzeletet. Minden mint 
csupán.

Akárcsak e vers. Mint-vers. Mintha-vers. A betegség áthelye-
ződése. Puszta létével is annak a metaforája e vers, hogy a költő, 

Nagy László

Éjjel
tenyered éle előtt

megnyílnak a falak
kiscipődet nem sebzi út

krokodil-éhű salak
talpad alatt fű, fa, virág

éjkupola
égi moha

a harmat golyóscsapágyain
gördülsz tova

te levegőt járó alak
uszályod a láz

te szellőt hasító pro>l
szimatolsz engem

vadat a vadász
május trágárzöld sátrait
döncölik értem lábaid

s már ott se találsz
hát a város alá

a pokolra leszállsz
hol �itteres, csokros huhogók

kicsikarják amire mohók
ahogy a zeneszót a vonók

hol zeng a csalás
rádröhög a nagy vigalom
bíbor-falon árny-babilon

pokolbeli nász
csontjaidig sugárzanak

a csömörrel telt poharak
köztük csak egy leborítva

valaki cseppig kiitta
s már ott se találsz

de tovább
de tovább

tébolyoghatsz virradatig
míg a látvány megadatik
ama csipkés bástyafokon

a test fura báb
mint akinek oda a bőre
virradati vörösen pőre

hogy lássad nemcsak te vagy árva
elcsigázva néz a Dunába

te csak állsz
te csak állsz

nagy hajnali szélben a parton
gyökeret vert májusfa-asszony

felszalagoz tetőtől talpig
a gyász
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FILIP TAMÁS

Nagy László utolsó, posztumusz kötetét egy vonaton kezdtem 
olvasni, amely Budapestről Kalocsára vitt. Sorkatona voltam, 
egyenruhát viseltem, egyedül ültem a fülkében, és a kerekek 
kattogásának hangja mellett a versek úgy hatottak rám, mintha 
ráolvasásban lenne részem. Az ő vershangja egyszerre fölkavaró 
és elzsongító, őt olvasva elfelejthettem, hogy az Úr 1978. esz-
tendejében egy szocializmusnak nevezett társadalmi berendez-
kedésben élek, és hiába igyekszik letagadni a hatalom, közben 
viharos tempóban adósodik el az ország. 

A Krónika-töredék címmel később megjelent naplói akkor 
még csak kéziratban léteztek, így nem lehetett belepillantásom 
a költő utolsó három évének mindennapjaiba, csak a versei által 
képviselt ünnepeibe. Így nem tudhattam azt sem, hogy ő mit 
gondol arról a verséről, amelyet a Jönnek a harangok értem leg-
elejére helyezett. Általánosítva a kérdést: vajon tudja-e a költő, 
hogy mikor ír nagy verset? Az állandó késztetettségben mikor 
szólítja meg egy olyan hang, amely váratlan intenzitással moz-
gósítja energiakészleteit, képességeit, de személyiségének isme-
retlen tartományait is? Egy Nagy László méretű költő nyilván 
tudja, de legalábbis sejti, és az ilyen kiváltságos pillanatokban 
harcba indul, mert érzi, hogy valódi tétje van a küzdelemnek, 
amelyhez fegyvereket kapott.

A Verseim verse különleges mű: és nemcsak a címe által jel-
zett kivételességre gondolok, hanem arra is, hogy nagybetűkkel 
van szedve végig, és két kérdőjelet leszámítva nem tartalmaz 
írásjeleket, ami Görömbei András szerint manifesztum-jelle-
gűvé teszi. A sorvégek keveset segítenek az értelmezésben, az 
olvasónak nagyon meg kell dolgoznia a szöveggel. És talán még 
így is marad egy értelmezhetetlen, titokzatos régiója a versnek, 
mintha tényleg egy révült tudatállapot műve lenne. 

Nagy Lászlónál a nagyra törés egészen természetes állapot, 
versei alaptónusát igen gyakran ez adja meg. Nem pusztán 
emelkedett dikcióról van szó, sokkal inkább arról, hogy egy 
drámai teremtő impulzus indítja el a szöveget, majd újabb és 
újabb alakban visszatérve fenntartja azt a cselekvő mozgalmas-
ságot, ami poétikájának lényegéhez tartozik. 

A költő a naplójában – legalábbis más verseihez képest – 
elég bőségesen foglalkozik vele, ami egyértelművé teszi, hogy 
nagyon is tisztában volt a jelentőségével.

„1976. december 21. 
Írom a Verseim versét. Nagy leszámolás. Egyelőre trampli. 

Majd megszorítom nagyon.

December 22.
A Verseim versét pallérozom. Sűrítenem kell. Nagy pesszimista 

vers lesz ugyanis. Kétségbe vonja az eddigi fejlődést. Sőt, véteknek 
tartja. Valahol, lehet, mikor a fáról lejöttünk, kezdődött minden 
rossz. Állatnak kellett volna maradnunk, az állat jobb, mint az 
ember. – Ronda nagy képmutatás ez a karácsony is. – Szédelgek 
egész nap, mert már legalább tíz napja nem alszom, csoda, hogy 
élek. És csodák csodája, hogy verseket írok örökké – bárhova né-
zek, bármerre kisiklok is gondolatban: verset találok, csak meg kell 
írni. Még azt se mondhatnám, hogy olyan nehéz. Sok idő kell hoz-
zá. Keresni, kutatni kell a megfelelő szót. S az ember legtöbbször 
megtalálja, ha türelmes, állhatatos. De már nem hiszek abban, 
hogy én vagyok a versek írója, valaki, vagy valami költözik belém, 
ő az igazi alkotó. Én csak eszköz. Ez azonban mindegy.”

A viszonylag kis terjedelem is nagy ívvé feszül a versben. Kí-
váncsiság, akarat, törvény, fény, hiány, halmozás, tévedés, kér-
dés, vétek – ezek azok a dolgok, amelyekkel azonosítja magát a 
költő. „Vagyok.” Ezek az egymással részben összeegyeztethető, 
részben összebékíthetetlen dolgok adják az ívet, mely a „so-
hase ragyog” kimondásával zárul. A versbéli tér és idő csupán 
jelzésszerű, mítoszok és a közös emlékezet sejlik föl benne, az 
emberiség útja a teremtéstől a pusztulásig. A szövegtest egészen 
csupasz és lényegre törő, amiben épp az a trouvaille, hogy ki-
dolgozottsága mellett is vállaltan darabos és homályos. 

A hiábavalóság manifesztuma ez a vers. A megtapasztalt hi-
ábavalóságé. Korábbi verseiben Nagy László mindig el tudott 
jutni annak kimondásáig, de legalább az érzékeltetéséig, hogy 
minden küzdelem és csalódás ellenére a költő, a költészet nem 
váltható le, és nem helyettesíthető semmivel, de ebben az utol-
só ars poeticájában keserűen visszavonatik minden. Mintha az 
Isten végignézne az általa teremtett világon, és azt mondaná: 
nem jó. Ami egyúttal azt is jelenti, hogy ő, a teremtő Isten 
sem jó. A teremtővel való párhuzam nyilvánvaló a versben, 
az önmagát megszólító költő, aki a versei versét írja, mintha 
a költők költője is lenne, akiben megnyilvánul minden, ami a 
költőség, a költői mivolt lényege, s aki magára vállalja minden 
költő minden kudarcát. És ezek után tovább írja a verseit, mert 
nem tehet mást.

VERSEIM VERSE

KÍVÁNCSISÁG VAGYOK ÉN AKARAT
EMBERT LEIGÉZEK A FÁRÓL JÁRJON
SZÁLEGYENEST ÁLLJON DE A VIRÁGNAK
LETÉRDEPELJEN A TÖRVÉNY VAGYOK
ANYA-ODUJÁBÓL NAGYOBB CSALÁDNAK
TÜZÉHEZ IDÉZEM CSILLAG KÖRÉ
TÜZEIT ZÁSZLAIT FÚVOM VALA
ÉN HADASÍTOM A FÉNY VAGYOK ÉN
A FEGYVEREIN IS MÉGSE RAGYOG
HIÁNY VAGYOK ÉN MERT ÚJRA MEG ÚJRA
FÉNYT HALMOZOK CSILLAGOT ÚJ SZERSZÁMOT
HALMOZVA HALMOZOK HALMAZOKAT
HALMOZÁS VAGYOK Ő MÉGSE RAGYOG
TÉVEDÉS VAGYOK? VAGY KÉRDÉS VAGYOK?
VÉTEK VAGYOK ÉN ÉS MINDEN MAGOM
VÉTEK HA MEGÖLTÖK ÜNNEP LESZ AZ
MERT NEM RAGYOG SOHASE RAGYOG

Nagy László
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