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agy László és Kondor Béla barát-
ságáról többek közt Ágh István írt 
személyes hangvételű visszaemlé-
kezést A ló és az angyal jegyében1 
címmel, de a vonatkozó szakiroda-

lom is rendre foglalkozik kettejük – fő-
leg poétikai – kapcsolatával (ld. Tüskés 
Tibor, Görömbei András vagy Vasy Géza 
Nagy László-monográ>áit). Ennek elle-
nére mégis nehezen tudjuk felfejteni az 
őket összekötő szellemi szálakat, illetve 
közös nevezőre hozni azokat az alkati-al-
kotói különbözőségeket, amelyek az oly 
sokszor kiemelt hasonlóságok mellett 
szintén részét képezik közössé avatott 
mitológiájuknak.

„Átváltoztató, bűvölő hatalmúak és 
ők maguk átkos átváltozottság, meg-
bűvöltség alanyai” – írja róluk lírai ér-
tekezésében Széles Klára,2 érzékletesen 
mutatva rá azokra a jellemző irodalmi 
vagy képzőművészeti alakzatokra, illetve 
látványos stílusbeli metamorfózisokra, 
melyek mintha egy kútfőből pattantak 
volna ki, de kétféle módon, más-más 
mozzanatban kimeredve nyerték volna 
el végleges formájukat. „Legyek hát én is 
szenvedő! / Minden rohamnak engedő, 
/ semmibe hamar lépkedő, / lépteken 
halk töprenkedő, / töprengést vágyakkal 
megvető, / megvetést szégyenül szégyelő, 
/ szégyenkezéssel vétkező / s a vétkeket 
amúgysem ismerő / szelíd állat”3 – szól 
Kondor kevésbé ismert költészetének 
Versikék című darabja. Ezek a sorok kí-
sérteties módon rímelnek a Himnusz 
minden időben szakaszaira, de ugyan-
ilyen nehezen észrevehető átmenetet 
képeznek a párhuzamosan futó életmű-
vek között például azok az illusztrációk, 
amelyeket Kondor készített az 1966-os 
Arccal a tengerhez-kötet válogatott Nagy 
László-költeményeihez. „A védőborítón 
a Menyegző i}ú emberpárjának vonalban 

absztrahált képe, csak a segítségért nyúj-
tózkodó és a virágot tartó kéz a megne-
vezhető, szárnyak tűnnek át a paláston, 
holdba vagy napba vagy virágba fogal-
mazódik át az egyetlen emberi fej, köz-
ben az egész kompozíciót hatalmas élő 
vitorlásnak véljük, melynek a hajószerke-
zet a távlata a tenger kékjén. Önálló mű 
az irodalmi inspiráció alapján.”4 (Ágh 
István) Ezek a képzet-keresztmetszetek 
árulkodnak talán a legplasztikusabban 
a szövegekből kibomló látvány, illetve a 
látottakba vetített tartalom azonos alap-
anyagú, ám – az átfedéseken túl – eltérő 
mintázatokat, árnyalatokat is felvillantó 
művészi munkájáról. Mert nincs az az 
értelmezői sor- vagy vonalvezető, ami 
egy az egyben megfeleltethetővé tehe-
ti az egyébként könnyen összemosható 
látomások eltérő hátterű horizontját. 
Kondor műtermének rejtélyes kulisszáit 
és Nagy László íróasztalának ritkábban 

nyitogatott >ókjait többek közt azért is 
érdemes felkutatni, hogy ezek az oda-
vissza ható színeváltozások ne semati-
kus összevetések mentén, hanem vala-
mifajta mintát adó, de másolhatatlan 
„metaforma” szem előtt tartásával nyil-
vánuljanak meg újra. 

Vannak ugyan nyilvánvaló utalások 
főleg Nagy László költészetében, ame-
lyek bizonyos verselemek létrehozásával 
mintegy bevonják saját bűvkörükbe a 
– Csoóri Sándor szavaival élve – „test-
vér-tehetség” verbalizált képi világát 
(a Menyegző „motorizált rémei” a többi 
közt), mégis inkább az áttételesebb kap-
csolódási pontok lehetnek az érdekesek. 
Érdemes azt is >gyelembe venni, hogy 
Kondor festői-költői világában nem ér-
hető olyan mértékben tetten a pályatárs 
hatása, mint fordítva. „Rettentő sokat 
vitatkoztam, hogy fogadják be;   Nagy 
Laci volt az, aki végül is teljesen elfogad-
ta mint költőt, ő járta ki, hogy a versek 
megjelenjenek. Bár az igaz, hogy az első 
Kondor-vers a Vigiliában jelent meg; 
nagy-nagy hűhó volt, ivászat és a többi. 
Ezt Pilinszky intézte el, de enyhe gúnyos 
mosollyal.”5 – emlékszik vissza a közös 
baráti társaságban eltöltött évekre Erdély 
Miklós, megerősítve azt a „legitimizációs” 
szándékot, ami a már befutott, korábban 
képzőművészettel is foglalkozó költőt az 
általa nagyra tartott festő – nem igazán 
besorolható – lírai munkásságát illetően 
hajtotta. (Egyébként az Élet és Irodalom 
képszerkesztőjeként ő közölte a lapban 
Kondor gra>káit is.) Mi sem bizonyítja 
jobban a Nagy László részéről tanúsított 
elévülhetetlen ragaszkodást, mint az a 
termékeny túlvilági társalgás, ami a „lő-
rinci szárnyas)ú” halála után kezdődött 
el benne. „Társalkodva az emlék-em-
berrel, aki hol angyal-, hol démonarcot 
ölt, itt sétálok a zöldben. Miért látogat 
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meg ennyiszer? Bizonyára tudat alatt 
hívom, mert hiányzik. Itt van, de még 
nem a televényszagú ingben, a moha-
kesztyűt még nem húzta föl. Ki mondja, 
kicsoda mondhatja, hogy halott vezet itt 
elevent?” – olvashatjuk a mementóként 
közölt A mindenség mutogatójában.6

Mintha Kondor Béla Dante és Vergi-
lius vagy az Idő múlása című festménye 
derengene föl Nagy László álomképei-
ben, ahol a két költő egymás nyomában 
száll alá a poklokra és szemléli az alvilág 
szörnyszülöttjeit. S mintha ez esetben 
Kondor bukott angyalhoz hasonlatos 
alakja lenne az, aki bevezeti versben buj-
dosó társát saját sötét jelenései közé…  
A sokszor citált Hét vers Kondor Béla ké-
peihez ekfráziszai, a Seb a cédruson kép-
verse vagy a Szárny és piramis „betűké-
pe” ennek az élménynek csak a felszínét 
érinti, emblematikussá emelve ugyan 
egy-egy töredékes részletet, de tudat alatt 
tartva annak lényegi szervezőelveit. Ha 
a Nagy László-féle hosszúverseket vizs-
gáljuk, valamelyest közelebb juthatunk 
ahhoz a metaforahalmazhoz, melyben a 
kondori világteremtés elemei látens mó-

don tűnnek fel, majd vegyülnek el újra 
a szövegek alap kontextusában. (Ahogy 
azt fordítva a már idézett – a Himnusz 
minden időben szólamait visszhangzó – 
Versikék esetében is láttuk, kivételesen 

Kondor költői működésének keretei 
közt.) A Nagy László-i Zöld Angyal 
delejes, pusztító szárnyas lénye például 
látszólag ugyanazon végítélet küldöttje, 
mint Kondor angeológiájának megany-
nyi >gurája (Őrangyal, A forradalom 
angyala, Pártütő angyal, Késes angyal, 
Harcos angyal stb.): nem azonos a Bib-
lia különböző rendű és rangú hírhozói-
val, nem rendelkezik más kultúrkörből 
való, konkrétan körülhatárolható mi-
tológiai attribútumokkal sem, legin-
kább Rilke „iszonyú angyalaira” hason-
lít, akik szenvtelenül járnak, kelnek az 
emberek között, szinte észre sem véve, 
hogyha valakit összetipornak vagy ép-
pen felemelnek.      

Bár A Zöld Angyal című vers főkép-
pen a paraszti kultúra eltűnéséről szól, 
a központban lévő, szélvészszerű jelenés 
tágabb összefüggésben is elhelyezhető 
az életműben. Ennek tükrében pedig 
ugyanez a művelet elvégezhető mond-
juk Kondor Bukás című festményének 
földre száműzött, ikaroszi alakjával is 
(azzal együtt, hogy ez a kép valamilyen 
szinten elüt a fentebb említett angyaláb-

rázolásoktól). Mert milyen környezetben 
jelennek meg ezek a sehová sem köthető, 
bizonyos szempontból a magánmitoló-
gia kereteit is szétbontó, antropomorf 
külsejű, ugyanakkor embertelen aurájú 

teremtmények? Kondornál „az ikonok 
allegóriájának visszfényét” viselik ma-
gukon, „az apokalipszis groteszk gépe-
zeteiben” öltenek testet, hogy Borbély 
Szilárd szavaira hivatkozzunk,7 aki a 
Kondor-képeket szemlélve arra a követ-
keztetésre jutott, hogy a szocialista esz-
mében való hit lenyomata a mai napig 
ott maradt a festői térképzés rétegeiben, 
s mögöttes szellemiségében. Még akkor 
is, ha a kondori gondolkodásmódtól oly 
távoli ideológia a legtöbbször visszájára 
fordított jelképekben mutatkozik meg. 
Ebből kiindulva összevethető a Nagy 
László származásából adódó képviseleti 
jelleg, nevezetesen a szétbomló vidéki 
parasztvilág megörökítésének költői vá-
gya, valamint az egy ideig munkásként 
dolgozó Kondor Béla erősen idézőjelbe 
tett „urbánus” szemlélete, forradalmi 
látásmódja is. Utóbbi persze önmagába 
fulladó utópiaként kezeli a termelésre és 
a technikai fejlődésre kihegyezett, egy 
társadalmi réteg érdekeit érvényesítő, 
mindeközben az állítólagos kegyeltjeit 
(is) kizsákmányoló és megfélemlítő ha-
talmi gépezet működését; ahogy az előb-
bi sem áltatja magát azzal, hogy az általa 
felvállalt népi hagyományhoz kötődő 
populáció a régi formák közt létezhet to-
vább a megváltozott világrendtől függet-
lenül. Tehát mindketten kívül rekednek 
közvetlen kulturális-szociális köreiken, 
ami természetesen alkotói ösztönző for-
rást is jelent.

Ide tartozik még az az ambivalencia 
is, ami Nagy László költészetének nor-
matív etikai vetülete, illetve Kondor – 
Pilinszky kifejezésével – „szenvedélyes 
szkepszise” között fennáll; ezzel párhu-
zamosan pedig a korszerűség kérdése is, 
ami ugyancsak problémaként merülhet 
fel mindkét hagyaték feldolgozása köz-
ben. A Kondor esetében minduntalan 
hangoztatott, és valóban nem alaptalan 
reneszánsz típusú sokoldalúság (képző-
művészet, irodalom, zene, modellezés) 
kétségtelenül szokatlan, bár nem párat-
lan jelenség a huszadik századi magyar 
művészetben. Az ehhez társuló, akár 
modernitásellenesnek is nevezhető mű-
vészi technika és stílus csak fokozza azt 
a rendkívül szuverén, következésképp 
iskolákon, irányzatokon kívüli alko-
tói folyamatot, melynek végeredménye 
valójában csak önmaga teljesítményé-
hez mérhető. Nagy László pályája nem 
tűnik ilyen magányosnak, de kevésbé 
megszenvedettnek sem. Kondorral való 
kapcsolatában a szinte testvéri szeretettel 
körülvett kortársért való konok küzde-
lem érhető tetten, ami párhuzamos az 
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önmaga művészi identitásáért folyó harccal. A másik részről tanúsított, kimondatla-
nul is érzékelhető benső viszonyulás (ld. „Béla, Samu és Mr. Blake” Mártélyról kül-
dött levelét)8 az őt segítő megerősítés és inspiráló jelenlét érzékelésében jut el ahhoz 
a szellemi közösséghez, amiből kettejük személyes történeteken túli legendáriuma 
mindvégig táplálkozik.

Kormos István Nagy Lászlóval készített interjújában9 egy pillanatra felelevenedik 
a Kondor halálhírére csillapíthatatlan zokogásban kitörő költő képe. Ez a mozzanat 
megejtő módon érezteti azt a fájdalmas, de törvényszerűnek tűnő elszakadást, ami 
után a folyamatos búcsúzás hangjai, a magányosan, szárnyaszegetten verdeső lélek ne-
szei szűrődnek ki a verssorok közül (ld. az 1978-ban kiadott Jönnek a harangok értem-
kötet egészét, különösen Fejfák-ciklusát). „A halálraszántak magányosak. Gyalázat 
volna gyanúsítani őket; hogy összeesküsznek. Pedig ez a látszat. Mintha összesúgná-
nak szélben, esőben: ma én, holnap te.”10 – Nagy László (Kondor posztumusz kiállítás 
megnyitóján elhangzó) szavai ezek, amelyek valamiképpen mégis azt visszhangozzák, 
hogy a terhekben osztozó közösségvállalás „lélegző elevenségén” nem foghat még a 
halál sem. „Mert a darázs, mint sírjából Jézus, tavaszra megint föltámad, / bűzt és 
pinceszagot árasztva sírjából kiszáll pompában megújulva. / De ti, akik elnémultan 
feküsztök a csüggedésbe, a mocsárba hullva, / mit keresnétek e sivatag földön? Mézet? 
Virágot? Röpülni szárnyat?”11 – írja Juhász Ferenc A tékozló országban, önkéntelenül 
is elénk idézve Kondor Béla Darázskirály című festményét; amely címet Nagy László 
is átemelte 1968-ban megjelent versfordítás-gyűjteménye elé. De a költő szekrényaj-
tóra festett, önarckép-ikonján keresztül is a Darázskirály megtört, egyenes tekinteté-
vel szembesülünk.  

Ha nem is fogalmazható meg közösen kialakított ars poétika, az kétségtelen, hogy 
egy megmagyarázhatatlan és tulajdonképpen levezethetetlen rokonság van létezés- 
és alkotásmódjuk között. Még akkor is, ha habitusuk, lelkialkatuk ellenkező beállí-
tottságra vallana, vagy ha a műveikben kialakított szimbólumrendszer nem azonos 
áttételekkel fordítja szépségre az adott valóságelemeket. Mintha Kondor mélységet 
és magasságot bejáró kerubi lénye jobban elszakadna a földből vétetett jelenségektől, 
teljesen átadva magát a civilizáció „transzcendens tényeit” felvonultató képek mes-
terséges, mégis éltető közegű atmoszférájának. Nagy László elemi erejű ráolvasó ké-
pessége ehhez képest egyfajta táltos-szereppel ruházza fel költői küldetését, melynek 
viszont majd minden igéző energiája a meggyalázott föld sebeinek begyógyítására irá-
nyul. Az általa megült látomás-lovak féktelen sebessége, pegazusi elemelkedése nem 
kárhoztatja az embert végtelenségre, ahogy Kondor sötét angyalai, repülőszerkezetei 
sem próbálják mindenáron újra meghódítani a mennyországot. Ennek ellenére – a sza-
vakon túl s a képek mögött – valami mégis mindig az emberbe szőtt matériát átjáró 
meta>zikai valóságot sejteti… 

„Nehezen telt az éj. Nyakamat többször föltettem az ágy támlalécére, úgy sike-
rült elszenderednem olykor. Álmodtam sokat, de alig emlékszem valamire. Csupán 
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Kondor alakja tiszta, a feje kerek, arca 
mosolyog s mond[ja], hogy legyek már, 
ha kicsit is, transzcendentális, mert na-
gyon kínlódva festem a képecskéket.  
A ködre nyitottam ablakot, köd jött a 
fáradt levegő helyére. Havat majd ezen a 
télen se látok, mondtam.”12 Az élete vége 
felé újra intenzívebben rajzolni kezdő 
Nagy László kezét ismét Kondor vezeti, 
s szárnya szélével újra és újra meglegyinti 
szívét. „Korán ébredtem, fájt a szívem, / 
éreztem, valóság az álom, / angyaltollat 
keresni mentem, / hó ragyogott az egész 
világon.”13 
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