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Gyanólszál
KARCAG, 1980. április 28. 18 h. A Déryné Művelődési Központban Nagy László
rajzaiból, képverseiből nyílt kiállítás.

Gyermeki elfogultságnak anyanyelvünk iránt mindig méltónak bizonyult.
Mégis,, most, amikor Nagy László képverseit, rajzait nézzük, mintha eredendő
mesterségünk a hallgatás volna — az öröm, a Szép hatalma alá kerülve gyá-
molatlanul bennünk reked a szó. Pedig Gyanólszál, ahogyan először felesége,
Szécsi Margit becézte játékosan a költőt, haragudna érte; hiszen a szellem
egyetlen lehetősége a fölszabadulás.
Szigorú szemét látom, s szóra kívánkozik a szám. A költő irkákba hullva is

a törvényre int: „Műveld a csodát, ne magyarázd!" — hallom, s mint ember-
voltunk legelső csodáját, a szót, a beszédet kísérlem meg most közöttünk meg-
teremteni.

A karcagi kiállítás emberi üzenetét meg sem próbálom közvetíteni, hiszen
„leiektől lélekig" nyúlnak- szólnak ezek a kézvonások. Buda Ferenc megnyitó
szavait idézem inkább: „helyzetünk kiváltságos, mint ahogy maga az alkalom
is kivételes: műhelyed ajtaja kinyitva sarkig, szabad belépni mindenkinek."
S a szabadság ott kezdődik, ahol az emberi szó meg nem szégyeníthető. — Itt
nem pecsétel meg az őszinte beszéd.

Nem hiszek a titkok emberhez méltó voltában, mert megalázónak tartom
a félelmet, a rettegést — s tudom, hogy minden magunkbarejtett érzés, gondo-
lat csupán önvédelemből bújdosik bennünk halálra-ítélten.

Hiszem: az ember fia-lánya nem arra született, hogy túlélje önnön életét,
hanem, hogy tovább-éljen temető-arcú nagymamákat, teremtő mosolyt, kéz-
fogást, ölelkezést.

Korán anyákhoz józanult életünk közös. Vakító-tisztán született arcunk,
homlokunk — megvonni tőlünk a bűntelenség jogát és lehetőségét, szövetkez-
hetnek-e bármilyen erők?

Nagyvilág-széles árvaságunk — magyarságunk — sebeit fölmutatni: tudom,
nem reménytelen. Ehhez ad példát a játék bölcsességével, európaiságával is
Nagy László.

Két éve még, hogy a szívszakadású reggel földbe gyökereztette. Két éve már,
hogy naponta hiába várjuk: ránkszól, ha vétünk. A kiállítás: KÍSÉRLET A
BÁNAT ELLEN, kísérlet a megmaradásért; s hogy

„tisztának a tisztát őrizzük meg
oltalmazzuk az időben, ámen."


