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modern magyar gra>ka Szalay Lajostól Würtz Ádámig 
és Kass Jánosig, Szabó Vladímirtól Kondor Béláig és a 
rézmetsző Rékassy Csabáig olyan rajzi fölénnyel terem-
tett  vonalhálóval  lepte meg a világot 
– és akkor még az egyvonalas rajz 

mesterét, Tóth Menyhértet nem is említet-
tem –, amelyben az invenció és a szakmai-
ság a legnagyobbakéval egy hullámon van.  
Ha előttünk Zichy Mihály vagy Mednyánsz-
ky László gra>kai munkássága, könnyen 
megállapítható, volt honnan meríteni. És a 
különféle technikák (ceruza-, tusrajz, fa- és 
linómetszet, rézkarc, kőrajz, stb.) mesteri 
szintre való fejlesztésével van hová elérni: a 
huszadik századi gépvilágba léket vágó (>gu-
rális) egyetemességig.

Nagy László, a felsőiszkázi táltos, a tiszta 
szavaiban sistergő költő nem csupán a költé-
szetben mutatta meg, hogy minő dinamikus 
formák – az önkifejezést szinte a robbanásig feszítő energiák 
– késztetik egy-egy mű létrehozására, hanem festészetében és 
gra>káiban is. Szükségtelen, s talán fölösleges is azon töpren-
geni, hogy milyen magasságokba jutott volna, ha az írótoll he-
lyett az ecsetet, a tus- vagy nádtollat, netán a karctűt választja.  
Magasra. Több egyéb mellett bizonyítékul szolgálhat a Viasko-
dó csődörök (1976). A festményen az organikus erő a szerkezet, 
az expresszív erővel jelentkező drámaiság legfőbb tartóoszlopa. 
Nincs horizont, az ágaskodó lovak – a színkontraszt is segít 
ebben – a büszke fejüket csaknem az égig nyújtják. Kiharap-
nának föntről egy levegődarabot, ha éppenséggel nem egymás 
legyőzése volna a cél.

Mitikus megerősítése a létért vívott harcnak? A költő szü-
lőföldje, Felsőiszkáz, a glóbuson különleges pont: csaknem 
áramtolulással kibocsátja magából a jeleket, amelyeket a ter-

mészet által megérintett – fölszentelt! – mű-
vész azonnal vesz is antennájával. A paraszti 
lét, trónján a szegénységgel, az iránytűvé váló 
szokásvilággal akarva-akaratlan így lesz egy 
hallatlan érzékenységű távcső. Csak – mindig 
a bensőre >gyelve – tudni kell kezelni a valón 
mindig túllátó műszert. Amelynek nagyításai – 
látomásos igazságtételek. Leginkább avval, hogy 
hagyják álmodni-varázsolni az arra érdemest. 
Ilyen állapotból született valamely >atalkori 
vers kozmikus távlata: „Minden csillag csipkés 
kerék, / tündököl a végtelenség”.

A dunántúli kis falu mesén inneni és túli lát-
ványa, a lehajtott fejű áldozataikkal égbe szaladó 
utak és szérűk bibliai jelképként is fölfoghatók.  
A megnyugvás követei, áldozván megérzése-

iknek, ilyen útkereszteződéseknél szoktak megpihenni. Ám 
ebben a Sághegy alatt nyújtózó faluban a csendet mégsem a 
békésen legelésző tehenek és bárányok hangja veri föl, hanem 
az izgatott lovaké, a hámjukat szétfeszíteni igyekvő csődöröké. 
A festőművésznek készülődő >atal (erről később sem fog le-
mondani) a büszkeség, az erő – tágabban a száguldó szabadság 
– szimbólumait látja bennük. Egyetlen ékszerként megcsillanó 
lófej is, kiugró pofacsontjával – nem beszélve a szárnyakat nö-
vesztő, az iszkázi létből a mitológiába emelkedő pegazusokról 
– lehet az absztrakció folytán élet-elixír.

Íme a természeti robbanás!
Nagy Lászlónál a mítosszá 

növelt állat – amely sokszor 
emberi tulajdonságokat hor-
dozván valamiképp a társada-
lomnak is része – kilép meg-
szokott „porondjáról” (ez 
sosem a cirkusz manézsával 
egyenlő), és olykor szárnyat 
növesztvén, máskor meg ar-
tisztikus pofájának szép ren-
dezettségével szimbólummá 
emelkedik. Némelykor ke-
csesen jár, mintha Huszárik 
Zoltán  Elégiájának, eme ra-
gyogó kis>lmnek nem halál-, 
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hanem napsütötte mezőit elirigyelte volna. A Dylan =omas 
verséhez készült cinkkarcon (Páfránydomb) és a profán Koccin-
tó királyokon (1977) is ott a fölemelt fejjel való büszke séta.  
S némelykor van úgy, hogy az állat lényében lakozó erő (Ló és 
idomár – 1970), illetve a fej vagy pofacsont szigorában megtes-
tesülő akarat domborodik ki. Ez utóbbi végigkövethető a Lófe-
jek ezernyi variációján. A furcsa színmezejű vágtázó állat, mert 
ez volt az alkotó akarata, még kifut a térből (Zöld ló – 1975), 
ám az izgató ecsetkezelésű, már említett Viaskodó csődörök az 
élet-halál porondján egzisztál. Ha némely korai felsőiszkázi ak-
varellen (Kút holddal) már félig-meddig beszakadt az égbolt, a 
föntebbi festményen észlelni csak igazán a megfeszítettség, a 
küzdelem iszonytató – lég- és kilátás nélküli – voltát.

Nagy László természetesen sokat tanult korai mestereitől, 
Kmetty Jánostól, Borsos Miklóstól, és szeretett pápai rajztaná-
rától, a Párizst is megjárt kitűnő festőtől,  A. Tóth Sándortól. 
Az utóbbitól szemnyitogató lényeglátással például azt, hogy 
nála a kubizmus avval válik maivá, hogy szerkezeti rendjében 
és motívumaiban megőrzi mindazt, ami korunkban is ér-
ték, vagyis a látványmozzanat időkön átsugárzó elevenségét.  
Ám minthogy iszkázi zsenink Picasso korában élt, expresszív 
indulatával, már ami a modernséget illeti, túllépett mesterein.

Képeinek szimbólumrendszere (harc, küzdelem, bika-ló 
párhuzam, stb.) is összetettebb amazokénál. S itt nem is any-
nyira ikonjaira gondolok (Szent György; Szent Demeter – mind-
kettő 1971), ezekre a nyugságos, a lélek forrongását valaminő 
eszményi széppé kerekítő, különös vonzalmú „térképekre”, 
sokkal inkább azokra a festményekre – az orosz avantgárd és a 

Brücke-csoport eredményeit egészen a mexikóiakig vivő káprá-
zatokra – amelyeken a szín- és formavilág, valamint a feszített 
szerkezet drámaisága kor- és létvalóság.

A Picasso gra>káin (ecsetrajzain, litográ>áin, stb.) szereplő 
bikák Nagy Lászlónál – bár akad kivétel – lovakká szelídültek, 
de ez a szelídség, miként az átlós szerkesztésű akril ikon mu-
tatja (Vörös lófej  – 1974) a robbanásig telítve van. A félelem 
hatásfoka és a kiszolgáltatott lény feszültsége érződik a Korniss 
Dezső által is olyan szívesen alkalmazott piros-fekete – spanyol 
vonzalom, magyar népművészet – faktúrájában. Nyugodtan 
ítélkezhetünk: karakteres világlátás, karakteres festészet. Hogy 
a szenvedély mozgatja, a csaknem érzéki színvilágok motívum-
béli azonossága és ütköztetése, a motivikus szerkezet (bartóki? 
picassói?) izzása, a szimbólumok (ló, szárny, virág, kéz, Nap, 
Hold, karácsonyfa, stb.) kozmoszt átjáró elevensége, a rövid 
szemlélődés után is határozottan kitetszik. És a hely, a Föld 
kisugárzását létdimenzióvá emelő, az élet-halál küzdelmet egy 
magasabb szférába emelő  duende, akárcsak Federico García 
Lorcánál, ugyancsak meghatározóvá válik.

Versbéli metaforikus előképe is létezik a festményeken, gra-
>kákon észlelhető vágtás, sistergő erőnek. Íme, egy >atalkori 

költemény – a  Márciusi szél  még Iszkázi Nagy László néven 
jelent meg 1947 idusán a Népi I}úságban –, amely tükrözi a 
mindent elsöprő indulatot. „Haragos szél, vihar fullánk / olts 
be mindet akarattal, / fonj be minket gyönyörűen / nagy tűz-
piros szalagokkal. // Nem üdvözlünk mézbemártott / kicifrá-
zott szép szavakkal: / várjuk szilaj vágtatásod, // várjuk vérmes 
indulattal.”

A szél mint vágtató paripa – akárha ennek a természetből 
vett „futurizmusnak” illúziója – mozgást involvál, s ezt az ar-
tisztikus feszítést még azokon a gra>kákon is észlelni, amelyek 
a nyugság szigetei (A szülőház udvara – 1975), nem beszélve 
azon sistergő vonalhálókról, amelyek az égbe fúródó harci len-
dületet hivatottak kifejezni (Első elégia – Federico García Lor-
cának, a költőnek – 1967) Az A Gitárölő különböző variációi, 
vagyis a vázlatok (egyes alak, többes alak, a picadort jellemző 
megannyi póz) karakteres példái a téma fejlődésének, míg a 
tusrajz – elsősorban a nádirónnal húzott határozott kontúrja 
révén – elnyeri végső formáját (A Gitárölő – 1970).

Nádtollal rajzolt portréi – az Önarcképén (1975) kívül elsőb-
ben is a Kós Károly-fej (1970) és a Szécsi Margit-arc (1970) –, 
valamint apokaliptikus Lófeje (1966) szépen mutatják a sűrű és 
nyitott vonalháló karakteres rácsszerkezetét (Szécsi, illetve Ön-
arckép). Ha a feleség artisztikus kezét (1976), eme utolérhetet-
len profán ikont összevetjük az ugyancsak náddal rajzolt, fekete 
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árnyékként tükröző asszonyarc gondolkodó-szenvedő karakte-
rével, azonnal látni a jellem két sarkát: a könnyed játékosságot 
és a komoly, néha önmagába is néző – már-már a depresszióig 
elmenő, a mindenséget is átvilágítani igyekvő – vizsgálódás sú-
lyos terhét.

A vonalháló viszont megélénkül – lett légyen szó rézkarcról 
(A kötéltáncos vallomása; Balkán utca; A betemetetlen nádas; Lá-
tomás az öregségről – mind 1967-es Szécsi Margit-illusztráció), 

vagy a Dylan =omas-versekhez készült cinkkarcokról (Ha 
birizgálna szerelem bökése; Páfránydomb; Dylan 1omas-portré) 
–, ha a képi mesének a hívó költemény kapcsán született láto-
másokat kell közvetítenie. Nagy László csak részben marad az 
alkalmazott gra>kát előhívó tárgyi arzenálnál; noha az eredeti 
szavakhoz megszólalásig hű, többnyire intenzív beleélő képes-
séggel nyitogatja a szépség tárnáit. Hogyne nyitogatná, hiszen 
a képpoézisnak szintén mestere.

Méghozzá oly módon, hogy a világot – jóllehet gra>káin 
nemegyszer idézi föl a cirkuszi helyzeteket, a manézst – drá-
mai módon látja. Ha csak egyetlen mondatot villantunk föl 
Szécsi Margit Költő a Holdon című, >lozo>kusan drámai köl-
teményéből – „A mindenség csattanva széthasadt” –, már érzé-
keltettük azt az energiával teli létállapotot (rokon világ, rokon 
látásmód!), amely a gra>kus műveiből szintén visszasugárzik. 
Nem csupán a Látomásnak (1965, akvarell) van „harci szelle-
me” – mintha a ló a Kháron ladikján hullámzó valamely  el-
esett fölött vigyáznék –, hanem azoknak a profán létikonoknak 
is (közülük is kiemelkedik az 1966-os akvarell, a Szép piros hó-
hér), amelyeken a színhatásában is furcsa arc mítoszi helyzetet 
teremt az ítélkező számára.

Ezen a stilizált önarcképen (?) több minden, például a 
távolódó ló-motívum (emlékezet) mellett a leveles gallyacska 
mint vértolulásos rózsa (a nemesített rózsa mint vulva-jelkép) 
kap fontos szerepet. A vörös színben való tobzódás mindezt a 
személyiségen belül zajló drámát csak megerősíti. Nem vé-

letlen, hogy az elszánt – mindenre elszánt! – tekintet drámai 
karaktere megegyezik (vagy legalábbis ahhoz nagyon hasonló) 
az  Ady Endre-ikonéval (1972, akril). Nagy László a személy 
külső jegyeit őrző ábrázoláson, vagyis az így fölismerhetővé 
váló >zimiska megörökítésén – mert portréi mélyebb gyöke-
rűek – mindig túlmegy. A csontboltozat alatt rejlő erőt, vagyis 
a drámai lényeget láttatja. Ez a megfeszített irgalom még az 
olyan, látszólag alak-helyzetmegőrző képekben is benne van, 
mint a Szécsi Margit – miniszoknyában című akvarell (1966).

Ha a bravúrosan könnyed, a vers karakterét invencióval 
megragadó kéz kalandja a rézkarcok (Szécsi Margit-illusztrá-
ciók) és a cinkkarcok (Dylan =omas-illusztrációk) sajátja, 
hogyne volna az az írásos-rajzos, a tollpróbákon jócskán fölül-
emelkedő )rkáké. Ezek a „>rkák” – jórészüket a Kísérlet a bánat 
ellen (1980) című album őrzi – minden ízükben a vonalháló 
összetettségéről regélnek. Eme „magánhasználatra” készült, 
jókedvű gra>kai kaland-sorozat a személyes jegyekre utaló 
motívumokat, a paripát, a megtámadhatóságot előrevetítő arc 
célkeresztjét, stb., és a kalligra>kus szépséget, pontosabban a 
kézírásban rejlő érzelemtartományt együtt mutatja. A naplójel-
leg folytán munkafolyamatok – műfordítás, verskezdemények, 
-próbálgatások – szintén rögzítődnek benne.

Csoóri Sándor a Versben bújdosó költőjének képzőművésze-
ti tevékenységét, formai, technikai magára találását – jórészt 
a szárnyas angyalok fölbukkanása apropóján – a Kondor Bé-
lával ápolt intenzív barátságban véli meglelni. Jómagam más-
képp látom. Kondor szálkás alakjai – nála a hagyomány fo-
kozottabban meghatározó – egészen Dürerhez nyúlnak vissza.  
S bravúros rajztudása is, melyet a rézkarcokon fölöttébb látni, 
innen eredeztethető. Nagy László alakjai – a költő-gra>kus ter-
mészetközelsége folytán? – teltebbek. S a föltehetően Barcsay 
Jenő Anatómiáján is edződött rajzi biztonságnak köszönhető, 
hogy a művész ember-, állat (ló, bika) >gurái és az arc mint 
érzelmeket rögzítő (mozdító és kilökő) eszköz akarva-akaratlan 
az izmok játékát: feszülését és elernyedését ugyancsak tükrözik.

Az életes dinamikának, amely különböző erőforrások meg-
nyitására és hasznosítására szolgál, ez a kiapadhatatlan forrása.
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