
ikussal, Tyconiusszal foglalkozik (Tyconius herme-
neutikája és ekkléziológiája). Tanulmányának első
részében Tyconius hermeneutikáját mutatja be a
művei közül egyedül fennmaradt Liber Regula-
rum, az első nyugati bibliai hermeneutika alap-
ján. A mű szerkezetének ismertetése után a szerző
ekkléziológiája kerül tárgyalásra: Az Úr Kettős
Teste az egyházról szóló tanítást bontja ki. Szent
Ágoston újraértelmezését is feltárva Fabiny négy
lehetséges választ ad arra, hogy Ágoston miért
értelmezte át és félre Tyconius gondolatait.

Fehér Bence New Faith — New Ideas — New
Words — New Language? The Parlance of Chris tia nity
in Pannonia című írásában a 3–4. századi pan -
noniai keresztény hívők szóhasználatát vizsgálja.
A Római Birodalomban a kereszténységet kez-
detben görögül beszélők terjesztették, a felira -
tokon azonban csak néhány nagyon elterjedt gö -
rög szó jelenik meg. A pannoniai keresztények
latinsága is inkább köznyelvi latinnak tekinthető.

Sz. Jónás Ilona egykori tanárának egyik ked-
velt témáját veszi elő, tanulmányának címe: Ai -
szóposz meséi a koraközépkori kolostori nevelésben.
A korai középkor iskolái a latin nyelvi képzés ér-
dekében a római iskolák módszerét és anyagát is
alkalmazták, az antik szerzők szövegeit az új er-
kölcsökhöz igazítva. A mesék fokozatosan, a ko-
lostorok falai közül kikerülve megszívlelendő fi-
gyelmeztetésekké, az élet veszélyei közt intő
példákká, erkölcsi jótanácsokká váltak.

Kovács Péter és Prohászka Péter Két elveszett
görög keresztény felirat Sirmiumból címmel közlik
tanulmányukat. Pannonia területéről alig több
mint kétszáz görög nyelvű felirat került elő, ezek
közül csupán három, ami keresztény. A szerzők
e gyűjteményt gazdagítják két, 1870-ben előke-
rült, máig közöletlen görög nyelvű ókeresztény
felirat közzétételével.

Az ókori Közel-Kelet egyik legtitokzatosabb
etnikai csoportja a filiszteusoké. Kultúrájukról
nagyon kevés az ismeretanyag, szöveges forrás-
ként csak az Ószövetség említhető. A filisz teu -
sok öt városának egyike Gát, Góliát születési
helye (1Sám 17,4). Kőszeghy Miklós Góliát oszt -
rakonja Gátból? című írásában egy 2005-ben, Tell
es-Safi ásatásán előkerült, sémi betűket tartal-
mazó apró cserépdarab elemzésére vállalkozik.

A szakma tisztelgő írásait még egy tudomá-
nyos írás követi, Sarkady János poszthumusz tö-
redéke, az orphikusokról szóló, befejezetlen mű -
ve (ez ihlette az emlékkönyv címét is). Hatalmas
szakmai munkásságát a Nemes Zoltán által ösz-
szeállított bibliográfia mutatja be. A kötetet a
tudós egykori karcagi diáktársával, Tőkés Lász -
ló Sándorral 1950–55 között folytatott levelezése
zárja, ami nem csupán személyes, hanem kor-
tör téneti dokumentum is egyben.

Az értékes és gazdag tartalmú emlékkönyv a
szakma, de az ókortudomány különböző terüle-
tei iránt érdeklődők, az antik kultúrát tisztelők,
műveltségre törekvők figyelmére is joggal tart-
hat számot. (Szerk. Fehér Bence és Könczöl Mik -
lós; Károli Egyetemi Kiadó, Budapest, 2007)

ZARÁND KINGA

SZÁRNY ÉS PIRAMIS
Nagy László grafikái az egri Városházán

A modern magyar grafika Szalay Lajostól Würtz
Ádámig és Kass Jánosig, Szabó Vladimírtól Kon-
dor Béláig és a rézmetsző Rékassy Csabáig olyan
rajzi fölénnyel teremtett vonalhálóval lepte meg a
világot — és akkor még az egyvonalas rajz mes-
terét, Tóth Menyhértet nem is említettem —,
amelyben az invenció és a szakmaiság a legna-
gyobbakéval egy szinten van. Persze volt honnan
meríteni (Zichy Mihály, Mednyánszky László), s a
különféle grafikai formák (ceruza, tus, fa- és linó-
metszet, rézkarc, kőrajz stb.) mesteri szintre való
fejlesztésével van hová — a huszadik századi
gépvilágba léket vágó (figurális) egyetemességig
— elérni. Látszólag kissé nagyképűen hangozhat
az efféle bevezetés olyan művész esetében, aki a
képzőművészeti munkálkodás helyett — láthatni
ebben is profi lett volna — az irodalmat válasz-
totta fő működési területének.

Ám Nagy László, a felsőiszkázi táltos, a tiszta
szavaiban sistergő költő nem csupán a költészet-
ben mutatta meg, hogy minő dinamikus formák
— az önkifejezést szinte a robbanásig feszítő ener-
giák — késztetik egy-egy mű létrehozására, hanem
festészetében és grafikáiban is. Szükségtelen, s
talán fölösleges is, azon töprengeni, hogy minő
magasságokba jutott volna, ha az írótoll helyett az
ecsetet vagy a tustollat, karctűt választja. Azért
csöndesen megjegyzem — kiváltképp, ha olyan
mű a bizonyíték, mint a Viaskodó csődörök (1976)
—, hogy elég magasra. Mert eme festményén az
organikus erő a szerkezet — az expresszív erővel
jelentkező drámaiság — legfőbb tartóoszlopa.
Nincs horizont, az ágaskodó lovak — a színkont-
raszt is segít ebben — a büszke fejüket csaknem
az égig nyújtják. Kiharapnának föntről egy leve-
gődarabot, ha éppenséggel nem egymás legyő-
zésével foglalkoznának.

Íme a természeti robbanás! Nagy Lászlónál a
mítoszivá növelt állat — amely sokszor emberi
tulajdonságot hordozván valamiképp a társada-
lomnak is része — kilép megszokott „porondjá-
ról” (ez a porond sosem a cirkusz manézsával
egyenlő), és olykor szárnyat növelvén, máskor
meg artisztikus pofájának szép rendezettségével
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szimbólummá emelkedik. Némelykor kecsesen
jár, mintha Hu szárik Zoltán Elégiájának nem
halál-, hanem napsütötte mezőit elirigyelte vol -
na — a Dylan Thomas verséhez készült cink-
karcon (Páfránydomb) és a profán Koccintó kirá-
lyokon (1977) is ott a fölemelt fejjel való büszke
séta —, és van úgy, hogy a lényé ben lakozó erő
(Ló és idomár – 1970), illetve a fej vagy pofacsont
szigorában megtestesülő akarat (lásd ezernyi va-
riációját a Lófejeknek) domborodik ki.

Metaforikus előképe is létezik eme vágtás, sis-
tergő erőnek. Nem a nagy versekből, hanem egy
pályakezdő darabból idézzek — a Márciusi szél
című költemény (még Iszkázi Nagy László
néven) 1947 idusán jelent meg a Népi Ifjúságban
—, hogy lássuk a fiatalkori, csaknem mindent el-
söprő indulatot. „Haragos szél, vihar fullánk /
olts be mindet akarattal, / fonj be minket gyö-
nyö rűen / nagy tűzpiros szalagokkal. // Nem
üd vözlünk mézbemártott / kicifrázott szép sza-
vakkal: / várjuk szilaj vágtatásod, // várjuk vér-
mes indulattal.” A szél mint vágtató paripa —
akárha ennek a természetből vett „futurizmus-
nak” illúziója — mozgást involvál, s ezt az ar-
tisztikus feszítést még azokon a grafikákon is
észlelni, amelyek a nyugság szigetei (A szülőház
udvara – 1975), nem beszélve azon sistergő vo-
nalhálókról, amelyek az égbe fúródó harci len-
dületet hivatottak kifejezni (Első elégia — Federico
García Lorcának, a költőnek – 1967). Az A Gitárölő
különböző variációi, vagyis a vázlatok (egyes
alak, többes alak, a picadort „hordozó” meg-
annyi póz) karakteres példái a téma fejlődésé-
nek, míg a tusrajz — elsősorban a „nádironnal”
húzott határozott kontúrjai révén — elnyeri a
végső formáját (A Gitárölő – 1970).

Különben a jól megválasztott technika mint
művészeti eszköz szinte jellemformáló tulaj-
donsággá válik — ennek tökélyét a náddal ké-
szült, folthatásában döbbenetes tusrajz, a Szécsi
Margit-portré (1970) mindennél jobban mutatja
—, hiszen a váltakozó vonalvastagságban meg-
búvó telítettség fokról fokra és más-más módon
érezteti hatását. Legszellősebben, már-már ar-
tisztikus gőggel a Szécsi Margit kezén (1975) fut
végig az enyhe vonalérzülettel sugallt — vala-
minő tisztaság felé törekvő — „rácsszerkezet”,
de olyan grafikákon is észlelni a tudatos egy-
szerűséggel képzett — paradox — karaktert erő-
sítő „hiányt”, mint az Önarckép (1975), vagy a
vázlatként is hiteles, 1970-es Kós Károly-arckép.

A toll — töltőtoll és tustoll — a költő-grafikus
kezében úgy fut végig a papíron (finom papírú

vázlatfüzetei valósággal kéjes borzongással töl-
tik el), mintha rajz és írás együvé tartoznék. Nála
— csaknem „anyagi biztonságot” adva az álmo-
dónak — együvé is tartozik. A versvázlatok,
verskezdemények — a kalligráfiai szabadságát
élő betű — a rögtönzött ábrákkal díszítve eszté-
tikailag is értékelhető grafikai lapokká válnak.
Az írás próbafolyamatába a rajz próbafolyamata
nem csupán beilleszkedik, de kalligráfia és betű
együtt is lélegzik.

Az Így írlak versbe című tollrajztól (1974) a
Virág, virágomig (1974), s az Erdéli Asszony kezétől
(1976) a Bagolyasszonykához és a Kérés, nem telje-
sítve (1973–1977) című opuszig számtalan szebb-
nél szebb példája van a „krónikaíró” mi niátor
eme önmegvalósító-önleleplező tevékenységé-
nek. Variációs bőségével ezek közül is kiemel-
kedik a Korniss Dezső festményét megidéző
PásztoRablók. A képversek — Seb a cédruson,
Szárny és piramis, Húsvét — statikája tipográ fiai le-
leményekkel megelevenül, s az így for mált alak-
zat az értelmezhető tartományt jócs kán kibővíti.

Még egy ilyen kis kamara kiállítás is tanúsít-
hatja — a grafikus kitárulkozást a Kísérlet a bánat
ellen (1980) és a Szárny és piramis (1980) című al-
bumokban és a megannyi réz- és cinkkarc-il-
lusztráción (Szécsi Margit, Dylan Thomas) fö-
löttébb nyomon követhetjük —, hogy ihlet és
tudás, leleményesség és rajzi tapasztalat mind
együtt van Nagy László grafikai univerzumá-
ban. Érdekes, hogy Csoóri Sándor a Versben búj -
dosó költőjének képzőművészeti tevékenységét,
formai, tematikai magára találást — csak egyet-
len példa: a szárnyas angyalok fölbukkanása
kap csán — a Kondor Bélával ápolt intenzív ba-
rátságból eredezteti.

Én másképp látom. Kondor szálkás alakjai —
ná la a hagyomány fokozottabban meghatározó
— egészen Dürerhez nyúlnak vissza, s a bravú-
ros rajztudás is (a rézkarcokon fölöttébb látni) —
a figurák anatómiai „széttördelésével” — innen
eredez tethető. Nagy László alakjai — a költő-gra-
fikus természetközelsége folytán? — teltebbek, s
a föltehetően Barcsay Jenő Anatómiáján (is) edző-
dött rajzi biztonságnak köszönhető, hogy ember-,
valamint állat (ló, bika) figurái és az arc mint ér-
zelmeket rögzítő (mozdító s kilökő) eszköz akar va-
akaratlan az izmok játékát: feszülését és elernye-
dését ugyancsak tükrözik. Az életes dinamikának,
amely különböző erőforrások megnyitására és
hasznosítására szolgál, ez a forrása.

SZAKOLCZAY LAJOS
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