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Kristó Nagy 

István

(1921–2010.)

2010. augusztus 11-én elhunyt Kristó Nagy István 
irodalomtörténész, művészeti író, kritikus és mű-
fordító.

Sándorfalván született 1921. június 16-án, Kris-
tó Nagy István és Kenéz Katalin gyermekeként. 
Egyetemi tanulmányait a Szegedi Tudomány-
egyetem gyógyszerész szakán végezte el 1944-ben. 
Diákévei alatt (1942–1944) a Gazdaságpolitikai 
Szolgálat munkatársa volt, az egyetemes ellenállás 
szervezése miatt letartóztatták. 1945-ben megszö-
kött. A következő három esztendőben a Független 
Ifjúság munkatársa volt. 1948-tól 57-ig gyógysze-
részként dolgozott. 1957 és ’69 között lektor volt. 
1969-től ’73-ig a Magvető Könyvkiadó, 1973 és ’81 
között a Könyvvilág, majd (1982–1990) ismét a 
Magvető főszerkesztője volt. 1974-től ’89-ig a Ha-
zafi as Népfront művelődéspolitikájának egyik irá-
nyítója. 1989 és ’90 között a Rakéta Regényújság fő-
szerkesztő-helyettese, 1993-tól ’98-ig a Társadalmi 
Érdekegyeztető Tanács társelnöke, 1996 óta a Té-
nyek és tétek szerkesztője volt.

A népi írókkal, valamint a 20. századi külföldi 
irodalmárokkal és művészekkel foglalkozott. Saját 
írásai mellett szigorú kritikáival s baráti segítségé-
vel számtalan író, költő, képzőművész és közéleti 
szereplő munkásságához járult hozzá, így hálálván 
meg a sorsnak, hogy gyermekkorától kiemelkedő 
emberek társaságában tölthette életét. Egyaránt 
mesterének tekinthette Szentgyörgyi Albertet, Ke-
rényi Károlyt, Szathmáry Lajost és Németh Lász-
lót. Ez utóbbi Kristó Nagy István édesanyjáról, 
Kenéz Katalinról mintázta az Égető Eszter című re-
gényének hősnőjét.

Főbb művei: Demokrácia (1946), Ismerkedés a vi-
lágirodalommal (1962), Faulkner (Déry Györggyel, 
1966), Az angol irodalom a huszadik században I–II. 
(társszerkesztő, 1970), Regények, drámák, remények. 
Pillantás az élő világirodalomra (1971), Bölcsességek 
könyve I–III. (válogatás, 1982–1999), Edward Munch 
(1983), Hézső Ferenc (1986), Vásárhelyi festők (1988), 
A nyilasok (1991), A világirodalom története I–II. 
(1993), Gondolattár (CD-rom, 2000), Az ám, Hazám 
(2008), Az ám, tabu (2008), MÁV, Kafka meg sok más 
(2009). Műfordítás: Franz Kafka: Amerika (regény, 
1997).

A család arra buzdítja minden barátját, írótár-
sát, hogy írjanak Kristó Nagy Istvánról, ilyen mó-
don is megemlékezve a kultúrában betöltött szere-
péről, munkásságáról.


