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képvers a költészet és a képzőművészet múzsájának a szövetkezéséből született még a hellenisztikus
korban. Az első, azóta is mintául
szolgáló darab az idill műfaját is
megteremtő Theokritosz pánsíp alakú
verse. Ez a látványnak még csak kezdetleges fokát kamatoztatja, „a hellén képvers még csak a ritmikusan változtatott
sorhosszúságok adta mimetikus lehetőségekre épít”.2 Később számtalan s olykor
fölöttébb bonyolult változata jött létre a
képversnek. Legjobb darabjaiban az időbeli és térbeli, tehát a tonális és vizuális
művészet olyan szintézisét alkotta meg,
hogy a hangzás és a kép egymás nélkül
nem vagy csak fölöttébb részleges érvénnyel értelmezhető. Apollinaire, aki
1918-as Kalligrammák című kötetével
a képversek új reneszánszát teremtette
meg, Az új szellem és a költők című híres tanulmányában fejtette ki a képvers
műfajának értelmét: „A tipográfiai eljárások, ha merészen élnek velük, azzal az
előnnyel járnak, hogy olyan vizuális líraiságot szülnek, amely napjainkig csaknem
ismeretlen volt. Ezek az eljárások még
tovább feszíthetők, és betetőzhetik a művészetek, a zene, a festészet és az irodalom

szintézisét.” Ha jócskán túloz is Apollinaire a képvers lehetőségeit illetően, a jellegét jól határozza meg, amikor a vizuális
líraiságot és a szintézisjelleget emeli ki.
Az pedig meglehetősen általános véleménynek számít a képverssel foglalkozó
szakirodalomban, hogy inspirációi között az első hely az ember játékösztönét
illeti meg, maga Apollinaire is többnyire
ötleteit, fintorait, a meghökkentés célzatával teremtett játékait bízta rá. A megsebzett galamb és a szökőkút című közismert
képverse viszont az íráskép és a jelentés
egységében mély tragikum kifejezője.4
A képvers tehát éppúgy sokféle lehetőséget hordoz magában, mint a líra bármely más műfaja. Nagy Lászlónak, aki
a grafikához és festészethez igazán soha
hűtlenné nem vált, nem volt nehéz rátalálnia erre a kifejezési formára, de különösebb jelentőséget a jellegzetes képversnek nem tulajdonított. Verseit nagyon
gyakran le is rajzolta. Gazdag anyagot
mutat kézirataiból, rajzaiból, betűképeiből és festményeiből két könyve.5 Rajzaiban olykor vitriolosan játszott, lónak
emberfejet rajzolt, lófejre kalapot rakott,
emberalakra viszont fej helyett üres cipőt
rajzolt, máskor a Sárkányölő Szent Györgyöt Gitárölővé formálta. A képvers lehetőségeivel mégis ritkán élt. Pedig szerette
is a szép írásképet, verseit gyakran írta le
tussal is.6
Érezte az íráskép vizuális líraiságot
teremtő erejét is, de ezt sokáig teljesen
alárendelte a hangzás üzenetének, pedig
első képversét, a Kereszt az első szerelemre címűt még 1956-ban publikálta az Új
Hang 3–4. számában. Ebben a nyolc és
tizenhat szótagos sorokból kereszt alakot
formáló, játékot, keserűséget, csipkelődést erőteljes bolgáros ritmuskompozícióban megszólaltató versben a szöveg és
íráskép egymásra is utal, a jelentés mintegy fölhívja az egyébként is szembetűnő
formára a figyelmet.
3
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Újabb képverset ezután sokáig nem
publikált Nagy László, de viszonylag
gyakran és nagy művészi tudatossággal
kamatoztatta az íráskép „vizuális líraiságát”. Az, ahogyan a hosszabb és rövidebb
sorokat a fogalmi és ritmusjelentésüket
szintetizálva – sokszor nagy feszültségű
– szép látvánnyá rendezi, a kalligrammák
régi, egyszerűbb geometrikus formákat
követő írásképének korszerű, bonyolultabb továbbfejlesztései (Tűzciterák, a
Rege a tűzről és jácintról egyik tétele, Tűz,
Tenyered éle előtt, Kivül nap süt, Szerelem
emléke, József Attila!, Tálal a lélek, Szépaszszonyok mondókái Gábrielre, Kórus s majd
a Vidám üzenetek némely darabja). Külön
figyelmet érdemel ebből a szempontból a
Versben bujdosó című kötetben publikált
Farsangi tükör-dal. Ennek a hétsoros kis
dalnak a negyedik, a többinél rövidebb
sora bekezdéssel szimmetrikusan középre
helyezve áll, s a másik három-három sor
fölötte és alatta ismétlődve, tükörképszerűen helyezkedik el, ily módon a vers
külső alakja is nyomatékkal utal a címben
megjelölt műfajra, pontos tükörképet ad:
telehold szitálj hamut
minden út pokolra fut
palotába vérem vezetve
csillárba pohárba
palotába vérem vezetve
minden út pokolra fut
telehold szitálj hamut
Különleges jelentése van itt az írásképnek, mert a vers fogalmi jelentését,
annak mély tragikumát, a farsangi önfeledtség közepette is érzett elkerülhetetlen pusztulást, romlást nyomatékosítja.
A dal jelzi, hogy az adott körülmények,
az adott léthelyzet közepette a költő a
farsangi mulatozást is tragikus vétségként éli át, miként a ciklus címadó versében, a Medvezsoltárban. Ez a kis dal
sejtelmes, tragikus játék. „Talán az egész
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emberiség sorsát jelképezi e hétsoros költemény? Nem lehetetlen. A múlt,
a jelen és a jövő komor körvonalainak egybemosódását szimbolizálja az
is, hogy hiányzik a központozás. Így a sorok és a mondatok összefolynak,
nincsenek biztos határok, minden érintkezik mindennel. Mivel pedig az
egyes sorok a középtől számított arányos távolságon belül mintegy tükröződve ismétlődnek, ez a reménytelen emberi sors baljós fordulatainak
örök ismétlődésére is utalhat: ami mögöttünk van, az tűnik elénk a jövőből is. Mindezt a költemény nem mondja ugyan, de sejteti. Ezt már csak
a szövegösszefüggés, a versbeli kontextus sugallja.”7
Hasznosítja Nagy László a nagybetűs írás jelentésdúsító lehetőségeit
a Menyegző, Inkarnáció ezüstben, Egzakt aszály leleplező „idézeteiben”, a
pásztoRablókban. A csupa nagybetűs írás is erősíti a Verseim verse manifesztumszerűségét, a Betűk gyászőrsége és az Árvácska sírverse súlyos
értelmű sírfelirat jellegét, s kiemelő, a jelentésben az íráskép formájától
elválaszthatatlan értelme van Nagy László legjelentősebb képversében, a
cikluscím révén a Seb a cédruson néven ismert, de igazában cím nélküli
versében, mely cím nélkül még teljesebben, általánosabban fejezi ki az
ember és a világ sebe egybetartozását, tragikus azonosságát.8
Az, hogy a Képversek és betűképek című ciklust Nagy László is oldottabbnak, játékosabbnak, a tragikus nagy verseknél kisebb érvényűnek
tekintette, több jelből is nyilvánvaló. Beletette eredeti helyről kiemelve
a Kereszt az első szerelemre című korai versét, de nem helyezte át ide a
Versben bujdosó portrévers-ciklusának éléről a Seb a cédrusont, s az eredeti
helyén közölte a képversváltozatban is publikált Kés című versét. Amikor
a Képversek és betűképek első darabjait – Önarckép, Húsvét, Kés, Jolinda,
Cégér, Emberpár – az Új Írás 1973/7-es számában közölte, még alcím-
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mel „mentegette” játékait: „Készítettem
tipográfiai feladatul az Iparművészeti
Főiskola másodéves grafikusainak.” Egy
évvel később viszont elhagyta ezt a magyarázatot, s ciklussá terebélyesítette a
képverseket és betűképeket, nyilvánvalóan a játékosság már említett erősödő
belső igénye szerint. Képverseiben és betűképeiben is jellegzetesen Nagy László-i
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műveket alkotott: szigorúság, atavisztikus élmény kivallása, a hetvenes
évek verseiben is megjelenő önirónia, az üres hangoskodás utálata, a morális devalválódás miatt érzett keserűség és mély tragikumérzés motiválja
ezeket a műveket. Az ettől elválaszthatatlan íráskép pedig a legegyszerűbb – a sorok hosszúságának változtatásával egyszerű ábrákat létrehozó
– változatoktól (Kereszt az első szerelemre, Jolinda) a nyelvi elemeket csak
címében tartalmazó, egyébként szöveg nélküli kompozícióig (Szárny és
piramis) többféle típust alkot. Két, lényegében képzőművészeti ösztönzésű darab keretezi a ciklust: a szövegekből rajzolt szigorú Önarckép nyitja,
s a Kondor Béla emlékének ajánlott Szárny és piramis zárja. Az elsőben a
szavakból, betűkből képzett erős vonalvezetésű portré talán azt sugallja,
hogy a költő azonos a szóval, portréját a benne kavargó millió nyelvi elem
verssé formálása hitelesíti. A Szárny és piramist „a különböző minőségeket
egymásra utaló, grafikusan megjelenített állandóság és pillanat együttese
kapcsolja a Nagy László-i líra áramkörébe, tölti meg a fönség és drámaiság nyelvileg alig transzponálható jegyeivel”.9 Nagy László Kondor Bélát
idéző versei és prózai írásai ismeretében, de e mű címe és ajánlása alapján
a piramis és szárny ellentétében fölsejlik az az „üzenet”, hogy bár elszállt
a teremtő „arkangyal”,10 hatalmas műve kikezdhetetlenül áll az időben.11
A Jolinda az Életem című vallomásában és a Forró szél imádatában egyaránt megörökített ifjúkori élmény képversváltozata, szövegének elemeit
szinte kizárólag a Forró szél imádatából veszi át, de az ott is hangsúlyos
erotikus élménynek itt a vizuális kép is nyomatékot ad. Nagy Lászlónak
gyermekkorától kezdve kedves ünnepe volt a húsvét. Ezért váltott ki belőle szarkasztikus indulatot az ünnepnek az a kiüresedése, hogy az egykor
gazdag tartalmú ünnep ürügyén ma csak hatalmas zabálást rendeznek.
A Húsvét ily módon a Menyegző egyik motívumát, a romlasztó megideologizálást groteszk iróniával fejezi ki képvers formájában: a szöveg
a szakrális képzetek profanizálódását groteszk iróniával mutatja be: „A
HÚSVALLÁSÚ / SZÉKESFŐVÁROS” kés-körmenettel
törekszik új hite gyakorlására
(„ZSÍR HAVASA HÚS HAJNALA TŰZVE IDEÁUL”), a
féktelen zabálásra, melynek révén „EBEKÉ A CSONT S AZ
ÜNNEP / MEG A SEHOVA
SE LÁTSZÓ / ZSÍRFOLTOS
ZÁSZLÓ”. A szöveg gazdagon groteszk-ironikus fogalmi
jelentését vizuális líraisággal
nyomatékosítja az íráskép,
mely egy sonkát mutat, csülkében zászlóval. Ide jutott a
feltámadás jelképe. A Húsvét
játékos formában így fejezi ki
Nagy László keserű, „komoly”
verseivel rokon indulatát. Ironikus ötlet az alapja több képversnek is (Cégér, Emberpár, Az Oszlopos, Hordószónok I., Hordószónok
II.). Ezek közül a tonális és vizuális líraiság egységét a Hordószónok I. hozza olyan harmonikusan, hogy a jelentésszintézis hibátlanul érvényesül, a
szöveg és íráskép egymást erősítve fejezi ki azt az ítéletet, hogy a szüntelenül szónokló, örökké mozgósító ember, akinek szavai nem hordoznak
megfontolt tartalmat, kiüresíti, ellentétükbe fordítja a szavak értelmét.
Az állandóan kiabált „ELŐRE” – ebből a szóból formálta Nagy László a
feltartott kezű emberalakot – „LŐRE” lesz csupán. A képversek és betűképek jórészt azt a hangmódosulást készítik elő Nagy László költészetében, mely a játékos és groteszk elemek erősödését hozza a „lehetetlenért”
hadban álló költő életművében.
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