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SZENT GYÖRGY
zigliget. Az írók háza. Első emelet, tizenhetedik szoba. Egé-
szen kis térség. Mintha három fala volna, a negyedik csak 
ablak. Vagyis fák, cserjék, gyepszőnyeg. Fekete, zöld és rozs-

da. Vége se látszik jobb és bal felől, nagy kert, védett arboré-
tum, szépséges. Fölötte sápadt ég, téli ég és mögötte távolban 
– vízszintesen – nagy darab üveg. Homályos üveg. A Balaton.

A szobában nincs más, csak fehérrel takart ágy, egyetlen ka-
rosszék az asztal előtt, az asztal hosszú és arányaiban hatalmas 
az itt álló bútorok között. Hangsúlyozott asztal; íróember asz-
tala. Az egész egy maréknyi egyszerűség, sok égbolttal. Ezt a  
szobát szerette Nagy László. Amikor tehette, ideje megengedte, 
ebbe a tizenhetesbe szállt.

Az egyik oldalfalában mélyedés. Kis méretű mélyedés, barna 
kőlappal bélelt, és csak az ember könyökénél kezdődik, mert 
arra való, hogy aki itt ír vagy gondolkodik, az kávét főzhessen, 
amikor elfáradt.

Ez a tizenhetes kávéfőző fülke (vagy minek is mondjam) 
valami nagyszerűt rejteget. Olaj- és porfestékkel festett, színes 
képet. Ikont. Nem éppen ikon, de arra emlékeztet. Sárkányölő 
Szent György ül ott hófehér táltosán, és a ló hatalmas ívben 
fölemelt lába a kicsivé törpült alkotóházat maga alatt átlépi. 
Az alkotóház hűségesen igaz ábrázolás, oldalt épült tornyával.

Sárkányölő Szent György az egyház szentjei között már nem 
szerepel, mert hatodik Pál pápa szerint ő csak pogány legenda 
hőse, és alakja elvisz a mitikus időkbe. Ezért kiemelte a szentek 
sorából. De mindenképp hős marad ez a mesebeli György és 
áhítatot érdemel, hiszen sárkányt ölt. A sárkány gyilkos mi-
voltában irtotta mindazt, ami él, ami élni szeretne, ami igaz és 
jó az életben. A Kolozsvári testvérek sárkányölője a kolozsvári 
egyetem könyvtára előtt – az a tudatlanságot irtotta. Ahogy 
kell.

Nos, a régi legenda szerint egy szépséges királylányt is bir-
tokolni akart a sárkány és mindétig megölte a kérőket, akik a 
királylányért eljöttek.

Ezt a sárkányölőt festette meg Nagy László munkaszobája 
falára. Fölkelt asztalától, ahol verseket írt, amiknek írásához 

eléggé ritkán jutott, mert sok mindenen kellett dolgoznia, hogy 
megélhessen. Sok teendője akadt az őt követő i}ak táborában 
is, hiszen a nép igazát kellett mindig példáznia a >ataloknál, 
többféle művészeten át.

A falikép háttere barna, vagyis sötét. A ló fehérsége világít, 
mint a frissen hullott hó. Makulátlan. És paripateste nemes 
ívelést mutat, mint a reneszánsz szobroké. (Venezia, Padova.) 
Bizony, emlékeztet arra, hogy Laci képzőművészeti akadémiára 
járt. Hanem a ló nyaka nem erre vall. Sokkal inkább arra, hogy 
Laci önmagának szóló ikonfestése közben hattyúra is gondolt, 
hattyúra, a halál jelképére. Hattyúének.

De nem folytatja ezt a hieroglif-beszédet, inkább átmene-
kül a népmesébe, és a lovag piros, nagy harci köpenyét úgy 
meglebegteti a szélben, hogy az vitorlaként átfogja az egész 
hátteret. A ló farán pedig ott áll a lovas háta mögött – kicsike 
mintázatban, mint a játékbaba – a mítosz királylánya, akiért a 
hős eljött, és akit visz most magával a halhatatlanságba. És a 
szabadságba. Viheti bátran, hiszen keresztüldöfte lándzsájával a 
zöld sárkányt. Az most ott haldoklik a ló lábánál, a földön. De 
utolsó vonaglásában is, gáncsvetőn, áthurkolja farkával a táltos 
ló egyik lábát. Hiszen azért sárkány.

Milyen kicsi az írók háza a hófehér ló ágaskodó mozdulata 
alatt! Milyen láthatatlanok a vitéz arcvonásai, mert az egész fej 
mélybarna. De a lobogó köpeny vörös és a sárkány zöld, és 
a barna fejet mégiscsak átfogja valami ezüstkarikaszerű fény. 
Piros-fehér-zöld. És az ellenőrizhetetlen gondolatfűzés még 
megtoldja:

Zöld erdő harmatát, 
Piros csizmám nyomát 
Hóval lepi be a tél, 
Hóval lepi be a tél.

Balassi Bálint egy pillanatra velem nézi Nagy László emlék-
be itthagyott Sárkányölő Szent Györgyét.

(Élet és Irodalom, 1978/51.)

LEVÉL N. L.-NEK 

Lacika, rámhagytad társul szent Druszámat, 
kit kiebrudalt a szentségből a pápa – 
ahogy téged is az életből hatálya
a semmi lazítást nem tűrő Dogmának.

Tudtad te, oltalmat mellyőnk kitől várhat,
nyár-dalaid ettől váltak zúzmarásra.
Ráfested lovagod félelmem falára,
most, hogy a sárkányéj rám is igen támad.

Jó volna leülni, muzsikát faragva,
mit sose mondtunk, azt hallgatni – hallgatva,
mit nem fújhatunk, míg sípunk ketté nem tört.

Gyere, kapj fel hattyúnyakú paripádra,
lökd dárdád a fagyos éjszaka torkába.
Feltámadsz háromszor, te paripás Szent György.

 (Élet és Irodalom, 1978/51.)
 N

ag
y 

Lá
sz

ló
: 

nagy_laszlo.indd   106 2015.11.19.   15:34:11


