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Ballagásodnak vége,
legszebb napunknak vége,
bicska hal meg a kézben,
haragos szádnak vége.
Esne a hó csak, esne
a Somló tetejére,
a Duna közepébe,
Margit vállára esne,
de a hónak is vége.

Botod fekszik a földön,
a botodnak is vége,
húsvéti sietséggel
jön a nagyharang érte,
jönne a föltámadás
hajadért, szent kezedért,
ujjad sebéért jönne,
de már a föltámadás,
de már annak is vége. 

Megözvegyült a hétfő,
a hétfőnek is vége,
mindegyik napunk most jut
korai özvegységre,
minden magaslat, álom
s hópapír fehérsége.
Versek vaddisznó körme
nem hagy több nyomot rajtuk,
a nagy kalandnak vége.

Bujdosóm, jobbik felem,
a vadonunknak vége,
nem jövünk többé össze
mosolyod ünnepére.
Halál-síkságra értünk,
a védhetetlen rétre,
furulyacsonk a szánkon,
himnuszod, indulóid-
de már ennek is vége.

Magyarország halottja,
te, bazalt szemefénye,
a zsuzsannás világnak
balassis jó vitéze,
meggyfában ember-meggyfa,
vércsében ember-vércse – 
vendégként vár a tenger,
de már a várakozás,
de már annak is vége.

Sirat a volt szeretőm,
sirat a mostani is,
haja országos gyászban
utcámon végigúszik –
hova megy, nem is kérdem,
halálod eltilt tőle,
megyek ezüst fejedhez,
szíved kihűlt helyére,
megyek, mert más út nincsen,
minden más útnak vége. 

Csoóri Sándor
Furulyacsonk a szánkon

Nagy László halálára
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Székelyhidi Ágoston
Nagy László tekintete
Egerben 2009-től évente rendeznek irodalmi tanácskozást

Váratlanul hatott, amikor 2009. január végére Nagy László Emléknapokat hirdet-
tek Egerben. Január 30-án valóban a ma is megrendítő halál évfordulójához érkez-
tünk. Ez azonban nem kerek évforduló volt, hanem a harmincegyedik. Igaz, Nagy 
László esetében az ilyesmit fölösleges méricskélni. Életművére mindig érdemes 
emlékeznünk és emlékeztetnünk, hisz ez az életmű a magyar irodalomban örök-
érvényűvé vált.

De melyik magyar irodalom vállalja ezt az örökérvényűséget? Miért, hát több 
magyar irodalom létezik? Ha eddig a nyolc évszázados egyetemes magyar iro-
dalom gondolata járta, most utólag kik és milyen alapon bontanák szét a folyto-
nosságot? Miről szól, no és miről nem szól az eredeti magyar irodalom helyet-
tesítésére szánt tetszőleges kiemelések tetszőleges értelmezéssorozata, a 2007-es 
A magyar irodalom történetei? Miben mit jelentenek ezek az egymást is kioltó 
minősítések? Egyszer csak házilag barkácsolt hobbiesztétikák rontanak neki vi-
lágirodalmi léptékű lezárt életműveknek és újabb alkotásoknak? Ilyen és hasonló 
kérdések töltötték meg feszültséggel a kezdeményezés érzelmi és szellemi terét.

A kezdeményezők és majd a résztvevők az emlékezést így a nyílt szembenézés 
és megszólalás indítékával vállalták – ha késve, akkor is idejében. De nem holmi 
szekértáborként gyülekeztek. Egerben nem szellemi várvédők és várostromlók 
csaptak össze. A hazai szellemi élet és közélet körülményeivel mindenki számolt, 
ugyanakkor mesterséges és méltatlan ütközésekbe senki nem kívánt belekevered-
ni. Több és magasabb volt a tét.

Nagy László tekintete vigyázta az eseményeket. Ezzel a tiszta és erős tekintettel 
teli arcképpel hívogatott a kezdeményező Dohnál Tibor, már az első baráti levél-
ben. Jól választott. Ez a tekintet megmozdította azokat, akiket az élő Nagy László 
magához vonzott, és felébresztette azokat, akik szellemiségéből és költészetéből 
később merítettek. A képzőművész Dohnál Tibor most főleg a szellemiség és a 
költészet pompás gazdagságát kívánta idézni. Nagy László ezzel a gazdagsággal 
pezsdítette meg 1965-70 tájt a magyar szellemi életet és irodalmat. A történeti, 
kifejezésbeli, művészi szerepvállalási igényt és mércét ő maga bartóki modellnek 
nevezte, saját életművében eredeti módon meg is újítva. Ez bizonyítja ennek az 
életműnek kivételes szintjét és rangját. Ez a kivételes szint és rang pedig megala-
pozza és megköveteli a mindenkori tiszta beszédet. Dohnál Tibor ezért választot-
ta jelképül is Nagy László tekintetét.
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A pályát 1965-ben kezdte. Az akkori mesterséges pártállami kánonokat szelíd 
természetességgel kikerülte. Dohnál Tibor festményei, metszetei, rajzai, szövött 
kárpitképei, belsőépítészeti és köztéri plasztikái eleve túlléptek a műfaji besorolá-
sokon is. Szemléletében együtt érvényesítette az ősiséget, a népiséget, a modern-
séget. Egyedül a kifejezés tömörségéhez és tisztaságához ragaszkodott.

Ehhez talált mintát és bátorítást Nagy Lászlóban. Nagy László az Élet és Iro-
dalom képszerkesztőjeként aztán ebben támogatta a vidékről jelentkező pálya-
kezdőt: „A Dohnál-grafikák olyanok, mint hímzőasszonyok kezemunkája, szer-
kezetük akár a népdaloké, a népballadáké” – ez az 1973-as jellemzés és elismerés 
kettejük megértő kapcsolatáról tanúskodik. A bartóki és a Nagy László-i modell 
ezen sajátos képzőművészeti változatának életképességét később távolabbról is 
igazolták. Dohnál Tibor 1984-es franciaországi bemutatkozásáról Victor Vasarely 
így vélekedett: „Dohnál nemcsak képzőművészetet integrál építészetbe, hanem 
építészetet is integrál képi-plasztikai koncepcióba. Ez a revelatív gondolat még 
engem is meglepett.”

Bartóki modell? Nagy László-i modell? Huszadik századvégi európai modell? 
Maradjunk az érvényes életműveknél. Mindenesetre Nagy László halála után 
harminc évvel Magyarországon szükségesnek látszik az életmű sorsáról gondol-
kodni. Dohnál Tibor ezt vette észre 2008. december 18-án kelt kezdeményező 
levelében. De a hivatalos meghívás személyének és munkásságának hitelén kívül 
a székhelyen, Eger városán is múlott. Szellemi és közéleti körökben kellett szert 
tenni ugyancsak hiteles és döntő szavú társakra.

Először Eger Megyei Jogú Város vezetői, valamint a Bródy Sándor Megyei és 
Városi Könyvtár igazgatója és munkatársi közössége állt a kezdeményezés mellé. 
Végül szellemi és szakmai társként Cs. Varga István és Ködöböcz Gábor is csatla-
kozott. A két irodalomtörténész országos ismertséggel, helyi főiskolai háttérrel és 
a 2007-ben alapított Agria folyóirattal teheti és teszi nyomatékossá az ügyet. Ez 
a törzs kerekítette tovább a kört. Ha mai szokás szerint a támogatás ilyen-olyan 
pártoskodást is jelent, akkor itt a felülemelkedés öltött testet. Meglehetőségen 
eltérő irányultságú intézmények adták nevüket a rendezvényhez, betűrendben 
néhányuk: Egri Médiacentrum, Élet és Irodalom, Heves Megyei Hírlap, Magyar 
Írószövetség, Magyar Hírlap, Magyar Napló, Magyar Nemzet, Magyar Rádió, 
Népszabadság, Népszava, Oktatási és Kulturális Minisztérium, Szent István Rá-
dió. Szervezési sikertörténet, bólinthatunk elégedetten.

Kanyarodjunk azonban vissza az alaphelyzethez. Kik és miért is látták szüksé-
gesnek a Nagy László-emléknapokat? A válasz a szellemi és a szakmai magatar-
tásban áll. A Dohnál Tibornál fiatalabb Cs. Varga István és Ködöböcz Gábor a 
széles látóhatárú kutatók közé tartozik. Cs. Varga István a magyar irodalom és a 
világirodalom érintkezésének hagyományos és új jelenségeit elemzi. Különösen a 
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közösségi azonosságtudathoz kötődő életművekre és alkotásokra figyel, ezen be-
lül mély összefüggéseket tár fel a szakrális és a folklorisztikus vonatkozásokról. 
Konzervatív értékrendet vall. Ezt az értékrendet azonban a történeti és esztétikai 
ítéletekben sosem alkalmazza kirekesztésként vagy megbélyegzésként – a viszo-
nyításokat éppenséggel a művek teljes sajátosságának elfogadásával fogalmazza 
meg. Ködöböcz Gábor a kortárs magyar irodalommal foglalkozik. Elsősorban a 
költészet műformáit és műtípusait vizsgálja és rendszerezi. Hagyománynak és új-
nak ebben a sokféleségében a magyar irodalom gazdagságát és termékenységét 
mutatja meg. Főszerkesztőként az Agria irodalmi, művészeti és kritikai folyóiratot 
a kortárs alkotások eleven körképévé tágítja, ezt is a kötetlen sokféleség, ám a kö-
vetkezetes igényesség jegyében.

Ezzel a szellemi és szakmai magatartással vállalták a kezdeményezést. Nem 
férhetett kétség tehát a nyitott befogadási szándékhoz. Névsort aztán nem ke-
resgélni, inkább csak felidézni kellett a meghívandókról. Azok jöttek számításba, 
akiknek eddigi munkásságát a magyar irodalom egyetemességének képviselete 
kapcsolja Nagy László életművéhez, illetve akik ezt az egyetemességet értékelik, 
és akár megélt kérdésekkel szembesítik. Itt is megjelenik a sokféleség gazdagsága: 
Aczél Géza, Ágh István, Alföldy Jenő, Bauer István, Berecz András, Bertha Zol-
tán, Bertók László, Buda Ferenc, Büki Attila, Cs. Varga István, Cseh Károly, Csoóri 
Sándor, Dippold Pál, Dobos Éva, Dobozi Eszter, Dohnál Tibor, Döbrentei Kor-
nél, Druzsin Ferenc, Faragó Laura, Farkas Árpád, Fecske Csaba, Földi Péter, Füzi 
László, G. Komoróczy Emőke, Gődény Endre, Görömbei András, Halmos Béla, 
Jánosi Zoltán, Kerék Imre, Kiss Benedek, Kósa Ferenc, Ködöböcz Gábor, Kő Pál, 
Lászlóffy Aladár, Markó Béla, Márkus Béla, Mezey Katalin, Molnár Edit, N. Pál 
József, Nagy András, Oláh János, Olasz Sándor, Oravecz Imre, Orosz János, Papp 
Endre, Pécsi Györgyi, Péntek Imre, Sebő Ferenc, Serfőző Simon, Szakolczay Lajos, 
Szekér Endre, Szepesi Attila, Székelyhidi Ágoston, Tóth Erzsébet, Tóth Krisztina, 
Utassy József, Vári Fábián László, Vasy Géza, Veress Miklós, Zalán Tibor.

Január 30-án és 31-én a megyei-városi könyvtárban és a városháza dísztermé-
ben egymást követték az események. Személyes családi és baráti vallomások, a 
sugalmazó mesterről szóló méltatások, történeti és szakmai elemzések, a szellemi 
és művészeti hatás mai szerepét firtató töprengések sorjáztak. Az összeilleszkedő 
vonásokból Nagy László emberi, szellemi, költői arca bontakozott ki – mai ke-
retben. Tiszta és erős sugárzású tekintete végig gondolati és erkölcsi tisztaságot 
parancsolt.

Ebben nem is akadt hiba. Magyarországon az 1989–90-es rendszerváltozás óta 
ugyan a különböző kirekesztések, megbélyegzések, fensőbbséges leckéztetések 
hamar színre léptek, Egerben azonban most mintha tudomást sem vettek volna 
erről. A résztvevők nem elfordultak vagy bezárkóztak. Itt a magyar irodalom egye-
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temességének ténye nyilvánult meg természetes súllyal, minden kihívás nélkül. 
Senki nem szállt szembe jelesül a posztmodern mindent tagadó magatartásával. A 
magyar irodalom egyetemességét a posztmodern magatartás pillanatnyi kánonjai 
ugyan tagadhatják, de nem változtatják meg. Ezek a mesterséges kánonok előbb-
utóbb elenyésznek, érdemi vitára így alkalmatlanok. A magyar irodalom egyete-
mességének természetes megnyilvánulására épp azért van szükség, hogy mindezt 
a létével bizonyítsa. Nem másra, csak erre a megnyilvánulásra van szükség.

Egerben 2009-től most már évente rendeznek irodalmi tanácskozást. Ezek a ta-
nácskozások a Nagy László Emléknapok nevet viselik, és életművének folytatható 
értékrendjét érvényesítik. Eger ezzel az 1964-ben indult Debreceni Irodalmi Na-
pok és az 1972-vel kezdődő Tokaji Írótábor mellett a harmadik rendszeres orszá-
gos irodalmi tanácskoznak ad otthont. Január 30-án Habis László polgármester 
a hasznos összejövetel reményében köszöntötte a résztvevőket. Másnap, 31-én 
Szeleczky János alpolgármester az egri irodalmi tanácskozás alapításának beje-
lentésével búcsúzott.

A résztvevők és a városvezetők Dohnál Tibort, Cs. Varga Istvánt, Ködöböcz 
Gábort és a megyei-városi könyvtár osztályvezetőjét, Farkas Mártát kérték fel a 
végleges keretek kialakítására. Bizonyos, hogy Nagy László tekintete ezután is vi-
gyázza majd az irodalmi tanácskozásokat Egerben. 
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Dobozi Eszter
Iszkáz fölött

A borház, kutyaház, ólak, kocsiszín,
kukoricagóré, a szekérderék,

tyúküllőkas, vonogó. Az esti víg
lábadozó: kanóc világol kerék-
küllők árnyékai közt. Ég „a vihar”.
Hallani. Mint szóvéget lecsípve rég.

S a „Magad, uram”-ot, földből kicsikart
életet: cirregve, surrogva szökik,
pattan, hajt, s bármelyik tavaszig kitart…
És minden látszott megint – a rögökig
tarolt szárak, az ízzé-mákká törött…
„Ebek harmincadján a táj” – hörögik

némák; fű s a föld alól a körözött…
Mint átvilágított tojásban csibék,

minden látszott megint. Itt, Iszkáz fölött
az üres udvar, e múzeum-vidék
s ez az út, ide, adta meg: értenem,
hogy nincs messze már a sehová, s mi még

ezután jő el, mind arra jel nekem,
hogy ne tovább! S vissza könnyebben szalad

álom. Visszatoloncol a képzelet,
ahonnan előperegnek e szavak:
a borház, kutyaház, ólak, kocsiszín,

kukoricagóré, a szekérderék,
tyúküllőkas, vonogó. Az esti víg
lábadozó: kanóc világol kerék-
küllők árnyékai közt. Ég a vihar…
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Alföldy Jenő
Igézet és magyarázat
Észrevételek Nagy László metaforáiról

A hatvanas évek közepén így nyilatkozott Nagy László: „Bizonyos vagyok, hogy 
verseim sokakhoz szólnak. Tudom azt is, hogy néhány írásom sokaknak nehezen 
fölfogható, vagy majdnem érthetetlen. De nem mindig az én verseimben van a 
homály, hanem az esztétikailag képzetlenekben és a renyhékben. Nem kezdhetjük 
újra az ábécénél a költészetet. Tanuljanak ők is, legyenek figyelmesek, küzdjenek 
meg a versért.” 

Nem tudom, hogy mit mondana ma, a költészetnek szánt közvilágítás lám-
páinak kiverésekor. De felszólítását ma még elevenebbnek érzem, mint amikor 
először találkoztam az idézett sorokkal. Egy nyári napon Balatonakarattyánál vo-
natoztam, s hirtelen föltárult a mindig ámulatra késztető látvány, a tengerszerű 
Balaton tükre a párás ég fénypászmáival. Az Élet és Irodalom Látogatóban Nagy 
Lászlónál című újságoldalából pillantottam föl. Ismertem a költő Egry Józsefnek 
szóló verses hódolatát: „Már nem a tó és nem a tenger / nem a világ boltozata / 
nem a hullám, nem a villám – / betölti szemem a férfi”. Nagy Lászlót még nem 
ismertem személyesen, de önarcképes nyilatkozata és versei éppúgy megfogtak, 
mint a sugaras táj. 

A költészet fényes korszaka virradt föl ekkoriban. A pár évvel korábban szétkür-
tölt versek tetszetősek lehettek az 57 utáni túlélés kényszerű fogadkozásai egyfor-
másították őket, mint a májusi léggömbökkel elkeveredő arcokat az ünnepi föl-
vonulás. Nagy László költészetével az ember félrehúzódhatott a zenébe és az erős 
látványba, mely kápráztató látomásként is felejthetetlen. Kiegészítő ellentétének 
másik kedvencemet, Csanádi Imrét éreztem. Társadalmi és természeti világuk, 
gyönyörű dunántúli nyelvük és formai igényességük is rokon, akárcsak etikájuk 
– de látásmódjuk ellentétes. Csanádi verseit nem a látomás, hanem az átható és 
következetes figyelem emeli magasra. 

A Nagy László-vers is erősen foglalkoztatja érzékeinket. A vízió nála is megbíz-
ható látványból fakad. Káprázatánál nem áll meg a befogadás: akkor is magával 
ragad, ha még nem mindent fogtunk fel – ahogy ő mondta – „küzdelmes beszéd”-
éből. De értelmünk igyekszik felnőni az érzékeinkben támadt igézethez. Nagy 
László mintha a befogadói megvilágosodást szemlélteti, amikor ezt írja: „elérte a 
láng a képzeletet.”

Képeit nem könnyű „megmagyarázni” a fogalmak nyelvén, mert a kilúgozott sza-
vak nehezen követik sokrétűségüket. A Rege a tűzről és jácintról fölidézi a múltból 
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az apa által tizenhét évesen „héjagyorsasággal elragadott” édesanya szorongását a 
menyegzőn, amint korán elhagyott lányságát siratja. Itt olvasható ez a képsor: „Jaj, 
csupa zuzmara-oltár ez a világ, / jegenye-gyertyák ormán varjú-fekete láng.” A 
metafora egymástól távoli dolgokat azonosít, közös tulajdonságok alapján.

Amit Nagy Lászlóról szólva „szómágiaként” emlegetnek, az nem csupán kül-
sőség, hanem rendeltetésszerű működés is. A korai esküvő léthelyzetében a 
„zuzmara-oltár” meghatározza a sorsdöntő szertartás komoran ünnepélyes han-
gulatát. A jegenyék gyertyacsúcsán varjak lobognak sötét intelemként: nem lesz 
könnyű a jövő. Az anya és a költő fiú érzelmi azonosulásának ritka példája ez, de 
innen is látható: Nagy László metaforái nem az űrben bolyongnak, hanem szilár-
dan állnak a valóság talaján.

Az öntörvényű alkotó csupán az elődök szerves folytatásában hasonlítható más 
költőkhöz. Ilyen értelemben vetném össze József Attila Ódájával a Regé…-ből azt 
a képet, amely a szülőanya testi univerzumát s a költő világrajövetelét idézi föl. 
„Vérköreidből kitörtem, aranytálat öleltem én: a napot” – írja Nagy László, mintha 
világrajövetelének pillanatára emlékezne a képzelet kegyelméből. Idézem a szere-
lemre lobbant József Attila versét: „Vérköreid, miként a rózsabokrok, / reszketnek 
szüntelen. / Viszik az örök áramot, hogy / […] méhednek áldott gyümölcse le-
gyen.” A vérköreid szóazonossága tudatos áthallásra utal: szellemi utódlást jelez a 
biológiai képpel. 

Úgy érzem, magyarázattal tartozom a szülőket fölidéző, regélő és regölő po-
éma egy másik metaforájáról – a pálya- és vetélytárs, Csanádi méltatója idézte 
egy ízben tévesen, mintha a kép Csanádi Imrétől származna. A tisztázás azért 
szükséges, mert Csanádi tiltakozása – talán akaratlanul – Nagy László versére is 
árnyékot vetett. A megdicsőített szülők elmúlásának előérzetében így aggódódik 
Nagy László a Rege… költőjeként: „[…] hószaga van a szélnek, jön a tél rátok, / 
fehér hegyláncot felhők idéznek, / halálcsipkésen úsznak a látomások” (kiemelés: 
A. J.). A kritikus pedig Csanádi Imre valamelyik versét (talán a Hajnali kápráza-
tot, a Valaki jár a kertembent vagy a Halottvivők énekét) jellemezte gyanútlanul 
„halálcsipkés látomás”-nak. A vízióktól idegenkedő Csanádi úgy reagált, mintha 
egy tarka képzeletű költő hazárd játékát utasítaná el.1 Pedig a kép a maga helyén 
– Nagy László művében – ki nem kezdhetőn áll helyt magáért. Aki már látott 
felravatalozott koporsót és szemfödőt, annak a halál és a csipke társítása akkor 

1  „[…] az egyik főpap valaha – bőkezű előlegként – »halálcsipkés látomásokká« emelte volna verse-
imet. Sajnos, én máig sem produkálok »látomásokat« – legalábbis olyan értelemben nem, ahogy 
azt itt-ott elvárnák.” Csanádi Imre: A rádióban elhangzott verseimhez. Elhangzott 1974. februárban. 
Összegyűjtött versek, 1975. 703–705. old. – Csanádi jogosan utasítja el a nem tőle származó idézetet 
– de a hiba nem Nagy Lászlóban, hanem az idézetet rossz helyen alkalmazó kritikusban keresendő. 
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sem cifra szódísz, ha a gyász jelképe a horizonton jelenik meg, és az eget borító 
felhőkre érthetők ama halálcsipkés látomások. 

A hajakat, verőereket becéző, megkapó erotikát oly sokszor kifejező költő ismer-
te a nőiség furiózus változatát is. A Gyöngyszoknya – Görömbei András monog-
ráfus szavával: a jégeső társadalmi csapásokra utaló allegorikus alakja – őrjöngő 
táncban forgó óriásnőt jelenít meg. Gabonaföldekre hullatja leszakadó gyöngy-
szoknyájának jeges golyózáporát, percek alatt odavész a termés, állatok riadoznak, 
és hullnak el a gyilkos égi söréttől. A rosszindulatú istennő dionüszoszi vadsága 
valójában bőrkabátos terménybegyűjtőkre, adóvégrehajtókra és fegyveres kísérő-
ikre utalt.

Ha bartókian felségesnek érezzük ezt a „démoni” képsort – amely egy pillanatra 
Delacroix Viharban megrettent ló című híres festményét is fölidézi –, akkor a ter-
mészet lenyűgöző ereje teszi azzá. Tragikusnak a kárvallott, kétségbeeső emberek 
szenvedése miatt érezzük. E költészet nem csupán káprázatos kép és disszonanci-
ákból kibontakozó harmónia, hanem humánus, emberféltő sugallat is.
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Tóth Erzsébet
Nagy László örökzöldben

ott van a fehér selymeken
arcát a szél már egy zászlóval összetévesztheti
de itt hagyott egy örökzöld trónt a hóesésben
itt hagyta a haza esélyét híd alatt alvó életünknek
és már önti az idő a harangot belőle
már hangjánál ebédelünk hangjánál szeretünk
hangjánál halunk meg
                                      ott van a fehér selymeken
a kilakoltatott koponyákba mégis neki kell beköltözni
mégis hajával törli fel isten a vértócsákat
a jövő századot mégis bepólyálja és fölneveli
mégis ő tartja vállaival beomló ünnepeinket
mégis neki kell minden szavunkat megszentelni
mégis örökzöld siratók kapaszkodnak a szívébe
mégis rá vár a jeszenyin-szőkén fegyverkező tavasz
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Cs. Varga István
Tisztelet Nagy Lászlónak

Molnár Edit fotókiállítása az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban igazi 
hommage: hódolat, tiszteletadás Nagy László előtt. Tudjuk, Arany János verset írt 
a „Kép-mutogató”-ról és „fényképíró”-nak nevezte a fotográfust. Való igaz, a vizuális 
kultúra időszakát éljük, a jelenkor embere erősen hozzászokott a kép-mutatáshoz: 
az ifjúság főképpen a konkrét, de nem kevesen az átvitt értelmű képmutatáshoz is.

A művészet lényege az emberfelmutatás, mint a szentmisében az úrfelmutatás. 
Különösen érvényes ez a portréművészetre. A fotóművészet, festészet, szobrászat 
képes az emberi portrék megörökítésére, az ember és az emberi létezés felmuta-
tására. Ezeket a képeket úgy lehet értelmezni, mint a verseket: jellemzést, „képle-
írást” adhatunk róluk. 

Molnár Edit mindent a kifejező és megérintő képekre bízott, amikor portrékat 
készített a költőről, a költő családjáról, az iszkázi szülőházról. Képei, portréi bizo-
nyítják: vannak varázslatos helyek és emberek, vannak szemek, amelyek meglátják 
és fotóművészek, akik megörökítik a varázslatot.

Sok-sok irodalmi hívószóval interpretálhatjuk őket. A fotós fénnyel író művész, 
szóval kifejezhetetlen pillanatokat örökít meg. Művészi intuícióval kiemel, nagyít, 
elhagy, új összefüggéseket komponál: a belső igazságot láttatja. Szemlélete a hori-
zontális síkon túl, fölfelé mutat. A láthatón áttűnik a belső, a szellemi-lelki üzenet.

Bár ezek a képek tárgyi és szellemi alkotások, mégis igazi emberfelmutatások: 
lelkületet, belső arculatot képviselnek. Az ember- és lélekarcú művészet közös 
forrása az emberi szépség, jóság és igazság, a másik ember tisztelete és szeretete. 
A Nagy László-portrékat a sérthetetlen emberi méltóság jellemzi, amely feltétlen 
tiszteletet ébreszt a szemlélőben. Az alkotás célja, szándéka, artisztikuma teszi 
őket szakrálissá, „ikonikussá”. A képgondolkodó művész: „ikonikusan” szemléli az 
embert, mutatja be a költő világát. Véleménye lelki síkon transzponálódik: képein 
a gondolati, a transzcendentális emberi lényeg tükrözik. A kép „a legcáfolhatatla-
nabb beszéd” (Illyés Gyula). A fotó a művészi valóság dokumentuma: parányi rész 
a Végtelenből: A „látni nem tudó” elől elrejti, a „látni tudó” előtt föltárja a lelki 
igazságot.

Harmonikus, páratlanul érzékeny a művész és a téma kapcsolata, egymásra-
hangolódása. Egyszeri-egyedi, lényeglátó látásmód érvényesül, nemcsak a kéznek, 
szemnek, hanem a szívnek is titka, ha a művész a fényképezőgépet ilyen tökéletes-
séggel irányítja, ha ennyire otthonos ezen széles tisztaság-horizonton. Nagy Lász-
ló – lovacska (rajzban is!) – (Anya)föld – horizont – „Ég és Föld” öröme, ünnepe 
olyan óriási, ezersugarú, ezerszálú, – mégis egy pontba futó művészi témakör.
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Az „ikon-arcúság” (ikonikus kép) Nagy László Anyaképéhez kötődik, szép, 
szertefutó szálak fókusza. Ezért többek a költő földi, evilági „ikon-képei” a csak 
gyönyörködtető emlékképeknél, mert lélektisztító erővel hatnak a szemlélőre. Az 
„ikonikus kép” a Mindenségre nyíló ablak. Az „Inkarnáció ezüstben”, vagyis meg-
kapó „ikon-arcúság” jellemzi a Nagy Lászlóról készített képeket. Sugallatos erővel 
beszélnek a költőről és az emberről, aki a szép szó művészetével a csodát művelte 
és „tisztának a tisztát” őrizte meg. Az Anyakép, az anyaöl, anyaföld, anyanyelv 
hármassága, szakrális szépségű világa tárul a látogató elé ezeken a képeken. A köl-
tőt és fotósát – az anteuszi érintésre újuló erő – szülő- és lakóföld iránti szeretet 
jellemzi.

A fotóművész kifejezőeszközeinek minimumához szükség van a néző, a befo-
gadó képzeletének maximumára. Molnár Edit vérbeli realista, fekete-fehérben 
képes a fotóművészet varázslatára. Nagyon szereti a fekete-fehér színvilágot és 
a vizuális örömet adó, a valóságot magasabb művészi síkra emelő megoldásokat. 
Fénnyel író képessége talentumból fakad. Kitűnő a fotómasinája, a kompozíciós 
érzéke, szeme és lelke a lényeg meglátásához. Magas szinten ismeri a dokumen-
tumkép tárgyiasságát, a költőt és környezetét egybekapcsoló sokoldalúságot, a 
vizualitást, a látványt rendező és újrateremtő lehetőségeket is. Képein a jelképpé 
növő tárgyak, hangulatok, pillanatok képei az élet terhe alól is felragyogó szépsé-
get sugározzák.

A fotóművész lélekig hatóan rokonszenvez a költővel, szeretteivel, az elmúlásra 
figyelmeztető jelenségekkel is. Empatikusan lát és láttat. Szereti a fényt, de tudja: a 
fénytől elválaszthatatlan az árnyék. A fény filozófiája kimeríthetetlen kincsesház. 
Nem tudjuk, honnan jön, hova tart. Benne élünk, benne hisszük, hogy át tudjuk 
vinni a „Szerelmet a túlsó partra”. Testi létünk elmúlik, de hitünk szerint a lelkünk 
partot ér. A fotóművész is tudja, a világ nem közölhető, hiába vágyunk szóban 
elmondani, képekben kifejezni. Amit közölhetünk, megörökíthetünk, az csak tö-
redéke az Egésznek, de a pillanat látványa is felidézhet, megsejtethet valamit: Ég 
és Föld „bűvős mértanának csillagrendszerét” (Rónay György).

Molnár Edit képein inkarnáció, igazi megtestesülés történik. Igazi élményt adó, 
kivételes értékű kiállításban gyönyörködhetünk. A kiállítás csúcspontját azok az 
anyaképek, a költő és édesanyjának a páros-portréi jelentik. A szólóban is rend-
kívül kifejező anyaképeket Molnár Edit úgy csoportosította, hogy azok egy kis 
ikonosztázt képeznek. A képeken mindig más képek látszanak át, az arcokon min-
dig más és más emberek néznek ránk. Felszínre hozzák múltunkat, örömünket, 
felidézik életünk régi szép és szent helyeit. Bátorítanak bennünket, hogy lélekben 
felépíthetjük lerombolt házunkat és hazánkat. Egy ember sétál az iszkázi földeken, 
egy hang szól hozzánk az idők mélyéről: a költő felel, ha jól tudunk kérdezni. (Saj-
nos, Nagy Lászlótól is elválaszthatatlan volt a cigaretta, amelyről ma már tudjuk, 
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hogy iszonyatosan káros, akkor is, ha a cigarettából felszabaduló elem (kotilin) 
„fényezi” a szürkeállományt.)

A gondosan válogatott fotókiállítás méltó tiszteletadás: számvetés és megmé-
rettetés. Nagy Lászlót versei és a portréi alapján a szívünkbe zárhatjuk, költé-
szetének egyedülálló szépségeiben egy tiszta, egészen ritka emberség sugárzik. 
Molnár Edit fotóin az emberség szépsége, vizuális gyönyöre ragyog fel fekete-fe-
hérben: a fotóművészet varázslatával. Szellemi-lelki erőforrás, biztatás és bizako-
dás a reménykedésre. Hisszük, hogy a szép szó tisztelete, a művészetek szeretete 
nemcsak gyönyörködtet, hanem önismeretben és valóságismeretben is gazdagít 
bennünket, valamit sejtetni enged a teremtés titkából: a szépség, igazság, jóság és 
szentség misztériumából is.
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Döbrentei Kornél
A sár taktikus hősei

Az egri Nagy László-emléknapra,  
halálának 31. évfordulóján. 

Agyam s öklöm feszíti harag,
mondd, hányszor kéne meghalnod még,
hogy buta-bambák ocsúdjanak,
hadba szálljon merész maradék?
A jézusi-sors Isten-kellék,
hogy emberben Ember ébredjék? 
Én nem hiszem, jelét nem lelem
– mert átüt a romlás mindenen –,
túl a legendás üzeneten,
ma már nem csókoltatnád őket,
a gén-sarj hitet megszegőket,
s az Isten adta nép ül vackán,
tűr, bár sarcolja dézsma-patkány,
elemi jussából kifosztják,
s lőn szegények-börtöne-ország. 
Uzsorások, selypes dadogók,
Korona, Jogar, Országalma
zálogba csapása meddig tartana
néktek árulók és eladók,
árpádsávos ősi lobogót:
bér-gyalázni kaptok dobogót:
zsoldos grupp a nihilbe taszít,
kikezdi létünk mítoszait,
eredet-mondáink, s a Turult,
Szent Jobbra, Szűzre is ráuszult,
s mennyi merényletük maradt még,
feltornyozni alacsony az ég,
vagy ingerküszöbük süllyedék? 
Az emberiség, embertelen,
bár akad, ki hajlik a jóra,
akarat-görcs botod még jelen,
még Napot űz fel virradóra,
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ám konok a sötétedelem,
lám, halálodban is kivárnak,
számítgatják, min dől el, kockán,
szerencsén, nagy talentum okán,
mint fordul végzet, szél mit mutat –:
köszönöm megtartó jobbodat! 
Sejtetted, ezek nekilátnak,
építéséhez homokvárnak,
míg könnyben, s önhugyukban áznak,
taktikus hősei a sárnak:
katedrálist emelni gyöngék,
fohászhoz, átokhoz ócskák rég. 
 
Agyam s öklöm feszíti harag,
mondd, hányszor kéne meghalnod még,
hogy buta-bambák ocsúdjanak,
hadba szálljon merész maradék? 
Ha tartanának is vasak ma,
a szíved újra meghasadna,
megint meghasadna…

Pomáz, 2009. január
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