
volt köl tő nő. Nagy Lász ló egyik leg fon to sabb mű ve a
Me nyeg ző, amely ben egy be hang zó an szó lal meg a két
fi a tal: „Arc cal a ten ger nek itt ál lunk pár ban”. Így kez -
dik meg a val lo mást „ös  sze es küd ve örök re a jó ra, igaz -
ra, / gyö nyö rű ség re, a leg szi la jabb ál mon is túl / a rend -
re, hogy ál ta lunk jön ne vi lág ra”. A nagy sze rű szob rász -
mű vész nek, Hen ry Moore-nak egyik leg hí re sebb al ko -
tá sa a Ki rály és ki rály né. Az időt len nyu ga lom ban és
mél tó ság gal egy sze rű tró nu son ülő em ber pár az egyen -

ran gú ság és a hal ha tat lan ság szim bó lu ma, akár csak a
Nagy Lász ló-vers két fi a tal ja. Mi lyen szép len ne, ha a
pest szent lő rin ci park ban Szécsi Mar git szob rá nak kö ze -
lé ben ott áll na Nagy Lász lóé is: a ki rály né mel lett a ki -
rály, aki ugyan csak sok szor tar tóz ko dott itt, Mar git ka
szü le i nél. Ad dig is, kép zel jük el e szo bor-ket tőst, s tö re -
ked jünk ar ra, hogy mél tó ak le hes sünk hoz zá juk, mél tó -
ak nyolc száz év ma gyar köl té sze té hez. Őriz zük em be ri
ar cu kat, hogy a mi ar cunk is em be ri ma rad has son.
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láthatármájus

KORPA TAMÁS

Nagy Lászlónak

Hisz tűt szúrnak beléd
a tű fokán át
vérhólyagos földbe szórnak
agancsaid két kézzel letörik
az ágaskodó tengerbe dobják
véresre harapdált szájjal
zuhan arccal a szél is előre
a szálakat kötélbe fonják
húzd meg húzd meg
a zsinórpadlást inkább
s meghasadnak 
a füstmérgezett felhők
merre tövises csőrrel fellőtt
madarak keringnek
(eldőlve az oltáron
gyertya tizenhárom
gyertya tizenhárom)
de ne rohanj le a sírba!
megvesszőzött ujjaimon sírva
mutatom hol merre az apály
a föld körömágyába tégy le
ránk folyik a víz befed 
a jég elrejt az ár…
nekem is fáj és fáj
jázminfa virága
hervad a világra
és fájna
ha a törött hold pengéjére
kötnének téged
patáiddal rugdalózva 
döngetnéd a mindenséget
gályára vinnék az évszakokat…
de hisz tűt szúrnak beléd
úgyis s a tű fokán át
dermedt szemed figyel
ki sem mondhatja szád.


