
Székely László: IME. A TE ANYÁn. Az Eccle
sia gondozásában jelentek meg Székely László
versei egy kötetben Majsai Mór SZÜZ MÁRIA
TISZTELETÉRE MAGYARORSZÁGON címü
könyvével, ~OLDOGASSZONYANYÁNK közös
kötetcím alatt. A szerző csaknem 120. oldalon,
36 versben, jeles elbeszélő képességről - és
örömról - tanúskodva mondja el a maga para
evangéliumát a Megváltó égi kijelölésétől a föl
támadásig. Szó szerint a "magáét", mert költői

Képzelettel fölgazdagított, eredeti jelenetekkel
tarkított, szabad kitérőkkel, váltogatott helyszí
nekkel foglalja versekbe a Jézus-történetet. Ál
talában trochaikus, tíz szótagos, páros rímekbe
fűzött verssorokat ír,' hangulatilag - talán Arany
János elbeszélő müvészetétőlelbüvölve - a nagy
magyar eposzok széles mozgasú, s népies kedé
lyű világához kötődve.

Külön figyelmet igényelnek Székely László
spontán, ömlő és leleményes rímei. A több mint
háromezer sornyi verskötetet játékos könnyed
séggel végigrimeli (ilyen telitalálatokkal: Egyip
tom - lett itthon; összefonva - őt Madonna; hús
vét - bús hét; Jézuska - rég jussa). A történése
ket pontosan jelző szavaiból, jóízű kifejezései
ből, ügyesen fűzött gondolataiból arra következ
tethet az olvasó, hogy átélt eseményekről ad
számot, nem hittételeket illusztrál, hanem vers-

Szöllosi Zoltán

VÁGYAK TÁRGYA
(Dante-Babits)

Magam még egy alakban
Láttam minden darabban

Az Egészet

Eszmék telét fűtöttem
Le ne késsek siettem

Testtől testig

Okítottak és törtek
Tanuljam meg mi könnyebb

És felejtsek
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sorokba foglalt valóságot mond el, melyet kűl

söleg - s a külső mögött fontos belső folyamato
kat sejtetve ~ ábrázol. Például a József töpreng
című versben olvashatjuk: "És az angyal meg is
jött egy éjjel, / S ő oszlatott minden / gondot
széjjel. / Fölfedte, hogy Isten erejére / Fogant
fiat Szűz Mária méhe ..."

A kötetnek vannak tiszta és éles levegőjű, drá
mai csúcsai, és kedves, egyszeru emberséggel
jellemzett szakaszai. Az utóbbiak számosabbak:
ezekben is oly magától értetődő és szinte ,kó
pés' a szerző hangja, emberismerete, fordulatos
sága, hogy meleg természetességével magával
tudja ragadni Jézus Krisztus történetének olva
sóját. Az előbbire jó példa a - valósághű, s ami
ennél jóval több, a valóság-érzékeltető - megfe
szíttetési jelenet A Golgotán círnü versből. Izelí
tőül idézzük kezdő sorait: "Jaj, amikor a kala
pács koppan / S omlik a vér bibor patakokban.
/ Sújt a pöröly szőgre s görbedt ujjra, / A hideg
vas puhán fut a húsba ..." Aki ezeket írja, az lát
ja, amit ir.

Székely László költészetének fő erénye - ver
selői képzeletén, szükséges szóbőségén, elbeszé
lő kedvén túl - az érzelmi telítettség, amely (az
ősz költő-pap) Isten- és emberszeretetéből kö
vetkezik.

V.P.

Nagy szegénység sok kincsem
És szégyenem: bilincsem

Bennem kattan

Nem szálni nem hallgatni
Nem vallani s tagadni

De maradni

Eldobott csikk füstölög
Erős szivem nyöszörög

Meglelt küszöb
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