
Vendégségben „csodafiú-szarvasnál”, 

avagy a 12. A osztály rendhagyó irodalomórája Iszkázon 

        2017. április 3-án magyartanárunk, Kámánné Szőke Katalin tanárnő 

szervezésében osztályunk Iszkázra kirándult, ahol alapos idegenvezetés és 

interaktív feladatok segítségével ismerkedtünk Nagy László - Veszprém megyei 

születésű, Kossuth-díjas - költőnk életével.  

 

         Reggel – 9 órakor – indultunk közösen az iskolától. Szűk egy óra alatt 

megérkeztünk ebbe az különleges faluba, Iszkázra, ahol véget érnek a Bakony 

lankái, s kezdődik a  Kisalföld szelíd síksága,  melyből  mint egy óriási korona, 

méltóságosan emelkedik ki  a királyok borát termő Somló hegy.  Különös, békés 

hangulat töltött el mindnyájunkat: a nyugalom, a város zajától mentes csöndes 

falu, a virágzó fák, az ébredő természet, a sarjadó tavasz. 

         E táj nagy hatással volt Nagy László életére, lelkületére, költészetére is, 

hisz a szülőföldje. Itt, játszott, segített be a paraszti munkába, itt érte súlyos 

betegsége gyermekkorában, itt nevelkedett, érlelődött versben bújdosó költővé, 

káromkodásból katedrálist építő igaz emberré.   

Szülőháza, ma emlékház, alkotóműhely, irodalmi zarándokhely. A házat Nagy 

Béla, a költő édesapja építette 1908-ban. Ez a falu utolsó háza, a többitől távol, 

magányosan áll. 

       A déli szoba ma is úgy áll, mint régen, s azt a hangulatot próbálja 

feleleveníteni, amely az 1920-50 közötti esztendők parasztpolgári 

lakáskultúráját jellemezte. Ebben a szobában született Nagy László is. A 

múltban konyhának használt helyiségben ma irodalomtörténeti kiállítás van. 

Nagy László költészetének jelentős állomásait, életútját mutatják be kéziratok, 

tárgyak, grafikák és képek. 

        A régi kamrában Nagy Béla egykori szerszámai, lótenyésztési oklevelei, 

század eleji csörlő, kézi daráló, valamint a költő által a fafaragáshoz használt 

eszközei láthatók. 

       Az egykori szín ad helyet a bolgár szobának, amellyel a bolgár kormány 

kívánt emléket állítani a költőnek.  A szoba gazdagon faragott bútorokkal van 

berendezve, középen Nagy László mellszobra áll. 
 



 
 

         A költő életének és szülőföldjének minél mélyebb megismerése érdekében 

alapos idegenvezetésben volt részünk, mely után egy érdekes, de nehéz 

keresztrejtvény kitöltése következett – persze osztályozásra.  

       A rejtvény megoldásához minden információ a házban ill. a ház körül volt 

megtalálható. 

      Hazaindulás előtt még leültünk az udvaron, ahol a Tanárnő érdekességekkel, 

ill. Nagy László – verseinek elemzéséhez szükséges ismeretekkel gyarapította 

tudásunkat . 

 

         Úgy gondolom, szép élmény volt ez a nap az egész osztály számára, hisz 

mindaz, amivel Iszkázon gazdagodtunk, nem csak az érettségiig kísér el 

bennünket. Látogatóban, vendégségben, jártunk Nagy Lászlóéknál, ezért 

barátian és szívesen gondolunk majd vissza sok év múlva is  a jó ügyekért 

bajvívó alkotónkra, s büszkén valljuk majd meg, hogy egy megyéből 

származunk,  „földiek vagyunk”. 

                                                                                                           Juhász Janka 

                                                                                                                 12. A. 


