
JÁ NO SI ZOL TÁN

Szécsi Mar git cso dá la tos éle te

Nap lók, le ve lek, tö re dé kek, em lé kek, ir kák, es  szék, le írá -
sok, el be szé lé sek és han gu la tok, ki sza ba dul va, íme, az idő
zár vá nya i ból, az asz tal fi ók ok, a map pák, a ré gi fo lyó irat ok
mé lyé ről, – s ös  sze áll va új egés  szé ben ne – ezt a köny vet
kö ve tel ték ma guk nak. Egy más ra épül ve és mind élet raj zi,
mind motivikai szá la kon egy más ba ka pasz kod va for mál -
tak szo kat lan, új egé szet. Amely nem csu pán kü lön bö ző
pró zai mű faj ok von zó egy ség gé ren de zett „ravennai mo -
za ik ját” nyújt ja, s nem is csu pán nap lók, tö re dé kek, le ve -
lek s más írá sok rend szer be fo gott, do ku men ta tív tá rát, de
nem is egy sze rű en a köl tői élet mű mö göt ti, ed dig jó sze ré -
vel lát ha tat lan bi ro da lom vá rat lan és nagy sze rű meg nyil -
vá nu lá sa it, ha nem – egy sze rűb ben és tel je seb ben – tük rét
is va la mi jó val fon to sabb nak: Szécsi Mar git cso dá la tos
éle té nek. En nek az élet nek a hol sza bad, hol fe gyel me zett
áram lá sai tö mö rül nek itt hir te len ös  sze ér zék le tes lá to má -
sok ká és ér tel me ző gon do lat kris tá lyok ká. S azt ta nú sít ják,
hogy ez az élet a kül vá ros ból, a há bo rús nél kü lö zé sek ből,
majd a dik ta tú ra-ko ri Ma gyar or szág ról röp pen ve fel az
iro da lom égö ve i re, ma ga is al ko tás. Üze ne te i ben és ta nul -
sá ga i ban is ha son la tos a köl tői tel je sít mény hez.

Szécsi Mar git éle te, aho gyan a szer kesz tést meg ha tá -
ro zó, a szö ve gek ben rej tő ző bel ső kro no ló gia mu tat ja, a
leg ti pi ku sabb proletárnegyedből in dul, a pest szent lő rin ci,
Ül lői út 40. szám alat ti ház szo bá já ból, kony há já ból és
ud va rá ról, és jut el az eb ben a könyv ben re mek vál to za -
tos sá ga i ban meg éne kelt ten ger hez, a vég te len ség me ta fo -
rá já hoz. Egy szer re test ben és lé lek ben, il let ve vers ben és
pró zá ban. A ten ger hez mé ri, an nak ará nya i hoz és fen sé -
gé hez irány tű zi ma gát már fi a ta lon, de azon nal az élet, a
tör té ne lem egy sze ri al kal má ra és tel jes sé gé re néz ve.
Aho gyan ké sőbb Nagy Lász ló, a férj, a kö zös sors alap -
hely zet ét meg éne kel te: „arc cal a ten ger nek”, de ugyan -
eb ben a vir tu á lis moz du lat ban arc cal Ma gyar or szág nak
is. S arc cal to váb bá a fény lő koz mosz nak, aho gyan ez a
hár mas szem lé le ti irány zék, a köl tő és a pró za író Szécsi
Mar git élet mű vé nek alap mo tí vu ma i ban an  nyi ra ka rak te -
re sen, ké pek so ka sá gá ban meg nyi lat ko zik. 

Aho gyan Szécsi Mar git a ten gert és az ég bol tot mé ri,
aho gyan ér tel me zi, új ra al kot ja és te rem ti is szó ké pe i nek,
alak za ta i nak a ten ge ri hul lá mok ter mé sze té re min tá zott,

ro ha mo zó lo vas ban dé ri u ma i val, az a ma gyar iro da lom
nagy min den ség-ost rom ló i nak tet te it idé zi fel: Ba las si,
Zrí nyi, Vö rös mar ty szel le mi had mű ve le te it. Az író nő ten -
gert fes tő rész le tei ezek nek a pár jai, iker meg nyil vá nu lá sai
a XX. szá za di ma gyar iro da lom ban. A bol gár ten ger part ról
meg fi gyelt hul lá mok és a ma gyar pe rem vá ros ból, ké sőbb
Zug ló ból, Óbu dá ról át rönt ge ne zett ég bolt egy szer re lesz -
nek szá má ra a min den ség pa ra mé te rei. For má juk ban foly -
ton vál to zó, még is ál lan dó alap ér té kek a lét és a lé tet öve -
ző „ha tár ta lan” be mé ré sé hez. S ugyan ak kor sze mé lyes
sor sá nak és kül de té sé nek foly ton a cse lek vés jobb esé lye it
pon to sí tó eti kai és fi lo zó fi ai di men zi ó i hoz is. S an nak a
tár sa da lom nak a foly to nos ana lí zi sét is ezek se gít sé gé vel
vég zi el, ame lyet a nagy tör té nel mi lét él mény, a „fé nyes
szel lők” kor sza ka óta vas kap csok sze gez tek oda a dik ta tú -
ra szál kás ge ren dá i hoz Ma gyar or szá gon és Bul gá ri á ban.

Szécsi Mar git nak, ta nús ko dik ró la ez a könyv, a ten ger
és az ég bolt foly to no san a lé lek elé tar tott mér cé je is nagy
ösz tön ző je volt ab ban a szán dé ká ban, hogy a kö zép-eu -
ró pai tör té ne lem ke reszt ről le vé tel ének aka ra ta az élet -
mű vé ben foly ton és foly ton fel mé res sen, és hi te le sen – a
ma ga sabb rend és tör vé nyek kö ré ből – meg nyi lat koz zon.
Hát ezért ilye nek, ilyen örök ké va lók, és min dig új és új
sors fel mé rés re kény sze rí tők a ten ger vad lo vai – de si mo -
ga tó te nye rei is – Szécsi Mar git pró zai al ko tá sa i ban, mi -
köz ben ő ci ga ret tá ra gyújt, és vö rös bort tölt a po ha rá ba
va la hol Neszeber fö lött, de on nan is Ma gyar or szá got für -
kész ve: „Szo bám ból néz tem a ten gert. Nap sü té ses hi deg
van, kék meg fe hér a víz. Bez zeg kül di most fe lém mi ri -
ád taj ték-lo vát – mert az elő re ro bo gó fe hér sö ré nyes hul -
lá mo kat csak mé ne sek hez ha son lít hat ni. Ki szám lál ná
meg őket, s mu lan dó szép sé ge i ket ki szám lál ná elő? S a
taj ték-sö rény ből, a va kí tó gyöngy por ból ki ne in na öröm -
mel, le gyen bár só meg ke se rű ség az íze?” Hát ezért ilyen
az ég bolt, akár ha alul ról szem lé li, a ten ger há bor gá sa kö -
ze lé ből, avagy fö lül ről a gép ma dár tol lai alól: „Vág ta tó
ég-ré teg, fe hér, gyors, go mo lyos, be lé bo csát ko zunk.
Csil lag-han gá rok, pa lán ta-ne ve lők a ko pár ság ban. Föld-
vi lág, föld-ve tü le tek. Az Út. Szí vünk nek és gé pünk nek –
egész va lónk nak las su lá sa. Ele ven iga zi csil lag-vá ros.”

A ten ger és az ég bolt: az örök ké va ló ság sar kai kö zött,
de a ma gyar fő vá ros pe re mén föl éb re dő élet va jon mit lát
ere den dő en, majd fel esz mél ve ma ga kö rül, és mit fe dez fel
ön ma gá ban, fok ról fok ra elő re lép ked ve az idő ben? A
Szécsi Mar git pró zai mű ve i ben ki ta go ló dó élet sza ka szok
kö zül az el ső a gyer mek kor sza vát, a má so dik a mű vé szet
vi lá gá ba előbb csak szár nya kat nö vesz tő, majd oda is szál -
ló fi a tal al ko tó éne két, a har ma dik pe dig az érett al ko tó, vi -
lá gá ra a meg íté lés egy re éle sebb tó nu sa it ve tí tő hang ját
köz ve tí ti. S a mű vé szi sze mé lyi ség bel ső föl fe de zé sé nek
egy re gaz da gabb és szí ne sebb szá lak ból egy be fo nó dó íve
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is ana lóg ez zel az emel ke dés sel. Ezért lesz ez a könyv:
Szécsi Mar git pró zai mun ká i nak so ra ér zé keny ön elem zés
is, a sze mé lyi ség leg rej tet tebb zu ga it meg vi lá gí tó, be tűk -
kel te le írt lám pa, iga zi lé lek ta ni tér kép, va ló sá gos pszi cho -
ló gi ai au to bi og rá fia egy ben. Ez a szel le mi ség ké pe zi a leg -
ha tá ro zot tabb vo nu la tot a könyv mű fa ji össze tett sé gé nek
szín kép ében. Mert no ha for ma i lag a leg kü lön bö zőbb do -
ku men tu mok ból áll ös  sze ke rek egés  szé a mun ka, Szécsi
Mar git cso dá la tos éle té nek e nagy sza bá sú, ös  sze tett, a bel -
ső és a kül ső vi lág elem zé sé re egy aránt irá nyu ló, sza bály -
ta lan és kü lön le ges „re gé nyé ben” az ön élet rajz, az er re ala -
po zó el be szé lés, a Beth len Ka tá tól Kaff ka Mar gi tig a ma -
gyar pró zá ba remekmívűen föl emelt em lé ke ző ön élet raj zi
as pek tus ad ja az egyik leg fon to sabb kom po ná ló és mű faj -
sza bá lyo zó ele met. Ter mé sze te sen a töb bi ré teg, így a Mi -
kes tol lá ról Szécsi Mar git író asz ta lá ig pör dü lő mű vé szi le -
vél, a Kas sá kot és a né pi e ket egy aránt idé ző szo ci og rá fia,
a fi lo zó fi ai ter mé sze tű el mél ke dés, ér te ke zés, a mű elem -
zés, az es  szé erős kom po nen se i nek tár sa sá gá ban. Oly kor
együtt a Jó kai te kin te té re em lé ke ző le írás sal s egyéb (akár
le zá rat lan, tö re dé kes) írói for má tu mok kal is. Mind ezek
egy más ra át ve tü lő fé nyek kel s ár nyé kok kal ka pasz kod nak
szo ro san egy más ba, és szö vik meg, ala kít ják ki át su gár zó
ré te ge ik kel Szécsi Mar git pró za írói ter mé sze té nek ar cát.

Eb ben a könyv ben, be szél je nek a so rok akár a ko rai
gyer mek kor já té ka i ról, az if jú tár sa dal mi üt kö zé se i ről
vagy a ten ger rel, ég gel, ha zá já val per lő érett mű vész vi -
as ko dá sa i ról, min den egy sze ri cso dá vá vá lik, amit
Szécsi Mar git meg érint. Nem hi á ba ír ta A trom bi tá kat
ös  sze söp rik cí mű kö te te élé re mot tó vá emelt ver sé ben,
hogy „Úgy néz tem ma gam ra min dig, / ahogy cso dá ra
néz ni il lik, / cso dá ra, az em ber fi á ra, / ke ze i re, nyí rott
ha já ra.” Az em be ri, de az em bert kö rül ve vő ter mé sze ti
és ga lak ti kus dol gok is a te rem tő írói va rázs lat ré sze sei  -
vé vál nak ke ze nyo mán. S ez okoz za, hogy né hány lap
után az ol va só ma ga is cso dál koz ni kezd, mert ő is a va -
rázs lat sze rep lő je lesz. S ugyan hon nan sejt het te vol na,
hogy a pró za írói élet mű a ma ga sza bály ta lan sá gá ban is
ek ko ra igé nyű, mi e lőtt ezt a kö te tet a ke zé be fog ta vol -
na? S hogy ilyen mé lyen, ezer szál lal ágya zó dik be le a
ma gyar iro da lom pró zai ha gyo má nya i ba?

Szécsi Mar git ott kez di el Szé lig Fe renc, az asz ta los, a
két ke zi apa és Pálfi Mar git, az édes anya la ká sa kö ré raj zo -
ló dó vá ros szé li mik ro koz mosz port ré i nak s nyi la do zó el -
mé vel lá tott em be ri tör té ne te i nek raj zát, ahol Gelléri An -
dor End re, Nagy La jos, Kas sák, a Vi seg rá di ut ca 20–24.
szo ci og rá fia so ra it (társ szer ző ként) író Bá lint György
avagy Jó zsef At ti la be fe jez ték. Te kin te té nek ezt a kül ső
szo ci á lis és bel ső em be ri tar tal mak ra egy aránt ele mi ér zé -
keny ség gel fi gye lő, szo ci og rá fi ai ter mé sze tű po é ti kai vil -
la ná sa it ugyan ak kor a né pi írók mun kái is ösz tö nöz ték.

Mi köz ben a vis  sza te kin tő, a leg in kább epi kus alap za tú írói
lel tá ro zás ban egy ele mi mó don va gány, női Bo ka Já nost is
elénk ál lít a har min cas évek kö ze pé nek Bu da pest jén.
(Nem hi á ba ír ta ké sőbb A ki vi rág zott kéz cí mű, Nagy Lász -
ló nak aján lott ver sé ben: „Én, aki fel tör tem a nyo mor ból,
hogy Eu ró pát / el ra gad jam, én, a vi lág női va gá nya, / zász  -
ló mat a leg ma ga sabb te tő re tűzöm…”) Eb ben az írói as -
pek tu sá ban pe dig a fő vá ros kül tel ke it és for ga ta ga it a gyer -
mek szem kö ze lé ből fo tó zó Mol nár Fe renc s a ké sőbb fel -
lé pő Mándy Iván él mény kö ze gé hez és írás mód sze ré hez
jut kö zel. Má sutt vi szont Ham vas Bé lá nak az éle ten – sőt
az élet he lyett a „vi lá gon” – át öm lő esszé írói stí lu sá val
ana lóg hul lá mok tűn nek át so ra in. Megint má sutt a Mó -
ricz, Sarkadi Im re, Sza bó Ist ván tol lá ra il lő, éle sen met -
szett re a lis ta-na tu ra lis ta pon tos ság. Hogy azu tán – is mét
csak má sutt – a Krúdyt idé ző, vib rá ló imp res  szi o nis ta ér -
zé keny ség lob ban jon elő tol lá ból, majd en nek kont raszt ja -
ként a szi go rú tár sa da lom elem zést vég ző szi kár fo gal mi
lo gi ka. Az tán a kö vet ke ző be kez dé sek ben már a min den
látott-hallott-megérzett vi lág tény re rá özön lő, csak nem
tisz tán szür re a lis ta pró za for má lá si mód. S leg át fo gób ban
az a szin te min de nütt je len le vő, mély sé ge sen lirizált epi kát
lét re ho zó stí lus, amely a leg in kább meg ha tá ro zó a könyv -
ben, s amely már-már Szécsi Mar git köl tői élet mű vé nek
meg hos  szab bí tá sa ként, ki ter jesz té se ként, de hát te re ként,
in duk ci ós te re pe ként is ér tel mez he tő. Ben ne ver se i nek
szá mos pre-motívumával, a me ta fo rá it ge ne rá ló ké pek tö -
me gé vel, a köz vet len ér zé ki él mén  nyel: tá jak kal, ar cok kal,
tör té nel mi ar cul csa pás ok kal, a bol gár és a ma gyar folk lór
anya je gye i vel, a ma gyar tár sa da lom foly ton fel fa ka dó, be
nem gyógy ult he ge i vel, sőt a pró za for má já ban meg írt lí ra
sok szor zárt és vég ér vé nyes, pró za vers-igé nyű da rab ja i val.

A kö tet ugyan ak kor – dif fúz, rej tett mó don – egy
könyv fe je zet re va ló, lap pan gó lí rai anya got is tar tal maz.
Be fe je zett vagy csak meg kez dett sza ka szok kal, so rok kal,
olyan mű vek kel, ame lye ket a köl tő nem vett fel, il let ve
nem is szán dé ko zott be so rol ni kö te te i be. Ezek a vers sor ok
vagy csu pán „lí rai for gá csok” vég ső, vers-vál to za tuk kal
egy be vet he tő en – vagy foly ta tás nél kül, ön ér té kű en – ma -
rad tak meg a kö tet írá sa i nak zár vá nya i ban. S ez a mély sé -
ge sen köl tői pró za Szécsi Mar git szá mos nagy ver se mö -
gött is ott áll. Új ra ér tel me zi vagy ér tel mez ni se gí ti azo kat.
A bol gár ten ger, ten ger part em lé ké nek a Ten ge ri nap lókba
is be le fog lalt anya ga ben ne iz zik az élet mű fe lén ke resz tül -
hú zó dó „ten ger”-ver sek, így a Ten ger re néz ve, A Bib li ás
Ten ger, A vi zek fe lett, A nagy ha jók út já ba, Óda a ten ger -
hez, A ten ger szí ne előtt, Menny be me nen dő ha jó, A
szívárvány be szé de, A nagy ha jók tör té ne té hez so ra i ban.

Így, ez zel a tün dök lő szem lé le ti és mű fa ji nyi tott ság gal
olvadnak-lüktetnek-rohannak át egy más ba – mint ol da lak
tu cat ja in át a remekmívűen meg éne kelt Fe ke te-ten ger hul -
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lá mai a Ten ge ri nap lók fü ze te i ben – Szécsi Mar git szi go rú
tár sa da lom- és sze mé lyi ség-ana lí zi sei, szür re a lis ta pró za -
ver sei, re a lis ta el be szé lé sei, át sző ve az ön élet rajz zal, a
gye rek kor lirizált em lé ke i vel, a há bo rús és a ko a lí ci ós
évek, ké sőbb az egypárti dik ta tú ra szociológiai-filozófiai-
szociográfiai igé nyű meg ra ga dá sá val, a lá to má sok, az ál -
mok, a fel hők és a ten ge rek ro man ti ká ból, avant gárd ból ki -
haj tó köl té sze té vel. S az esszé vel, es  szé sze rű el mél ke dés -
sel is, amit oly kor vad ró zsa-ágak kal olt be a réz be met szett
vagy a tün dér szár nyú el be szé lés, az ant ro po morf, mí to szi
ra gyo gá sú táj le írás, a fik tív vagy a va ló di le vél. Mi köz ben
mind vi lá go sab ban ki bom lik, hogy e sa já tos, bel ső élet re -
gény-mo za ik ban a szer ző szá má ra a sor sok, ten ge rek, vi -
rág zó nö vé nyek, a tör té ne lem múlt ja és adott pil la na tai
mel lett az egyik leg fon to sabb té ma: ma ga az írás.

Az írás szent sé ge, szép sé ge, gyöt rel me és vi lág al ko tó
ere je kö ré ben meg fo gal ma zott gon do la tok és ma guk az
írás pró bák együt te sen egy óri á si, sza bad és gaz dag kí sér -
let te re pé vé te szik Szécsi Mar git nak ezt a kö te tét. A tel jes
pró za írói ala kot ah hoz a „sző ke bikk fák” kö zött kó bor ló
Cso ko na i hoz te szik ha son la tos sá, aki der mesz tő tár sa dal -
mi ma gá nyos sá gá ban, sőt egye ne sen ki csa pott sá gá ban
hir te len, mint a te rem tés bár hol és bár mi kor meg is mé tel -
he tő, sza ba don új ra játsz ha tó mo dell jé re te kint rá az írói
tett re. S a te rem tés kó pi á ja ként al kal maz za a mű vé szi al -
ko tás vad sza bad sá gát bár mi fé le kor lá to zás sal szem ben.
Mot tó ként ezért le het né nek oda ír ha tók a deb re ce ni köl tő
(ma gá nyos ság ról szó ló) so rai akár az egész Szécsi Mar -
git-pró za kö tet fö lé: „Te szűlöd a vir tust, csu pán te tet ted /
Nag  gyá az ollyan böl cse ket, / Kik nek ha tár ta lan ra ter je -
get ted / Tes tek be kis ded lel ke ket. / Te ben ned úgy csap a
po é ta széj jel, / mint a se bes vil lám setétes éj jel; / Mi dőn
te remt új dol go kat / S a sem mi ből vi lá go kat.”

S ez a vi lág te rem tő új el szánt ság, lá za dó an kör be te kin -
tő mű fa ji-mű ne mi kí sér let sor nem áll meg a ma gyar pró za
ha tá ra i nál, sem örök sé gét te kint ve, sem mű vé szi meg al ko -
tott sá gá ban. Már komp le xi tá sá ban erős, szét te kin tő ér zé -
keny sé get su gall. A sze mé lyi ség sza ba don ke res for rást,
su gá roz za rá aka ra tát az írói meg for má lás szán dé ká val
kéz be vett dol gok ra – és a mű faj ok ra is. Ezért von ja be ma -
gá ba mind azt a meg is mert vi lág iro dal mi, fi lo zó fi ai és tu -
do má nyos ta pasz ta la tot, ami írói és mű faj-ala kí tó ref lex szé
ké pes vál ni ben ne. S a pró za for má ló egye te me sebb in duk -
ci ók egy aránt táp lál koz nak az írói mű velt ség, va la mint a
ter mé szet és az em ber ta lál ko zá sá nak ar cha i ku sabb em lé -
kei fe lől. Az el ső mo ti vá ló for rás kör ese té ben kü lö nö sen
szem be tű nő, hogy a leg kü lön bö zőbb kul túr tör té ne ti im -
pul zu sok ho gyan vál nak Szécsi Mar git szin te ti zá ló tu da tá -
ban egy ko he rens ér ték rend szer ré sze i vé. Federico García
Lorca, Hriszto Botev, Cesar Vallejo, Szergej Je sze nyin,
He ming way vagy Pauli, Heisenberg épp úgy, mint Bar tók,

Kon dor Bé la, a ma gyar, a bol gár nép dal; s egy ál ta lán: az
eu ró pai em ber szel le mi ha gya té ka.

A ter mé szet és az em ber egy más ra pil lan tá sá nak ele mi
ant ro po ló gi ai él mé nye a köl tői pró za ar cá ban oly kor egye -
ne sen in di vi du á lis, in tu i tív szin ten el ren de zett, de na gyon
is a vi lág ele ven je le i ből táp lál ko zó ős tör té ne tet írat ve le.
Te kin te té nek a bol gár ten ger rel bir kó zá sa nem csak bi zán -
ci, gö rög, ógö rög em lé ke ket, ha nem az em be ri haj nal szin -
te leg el ső él mé nye it is idé zi. „Csend, csend. Most kel nek
fel az ős anyag ból az élni-akarók, még dom bor zat-for mán,
de ele ven, szün te len vo nu lás ban, át lós so rok ban, ezüst ben,
lo vas tól, as  szo nyos tól, egy, ket tő, egy, ket tő, lá gyan, göm -
bö lyű-ba ráz dá san, hang ta la nul, amer re a szél jár, csak sor -
ban. De mi lyen ir tóz ta tó tö meg ez, mi lyen idős hát az em -
be ri faj, hogy ezek csak jön nek, a föld szí ve meg sza kad na,
ha ezek mind va ló sá go sak len né nek. De hi szen va gyunk,
ide ván do rol tunk le, a ten ger be, sa va ink kal, só ink kal,
göm bö lyű csont- meg hús ra gyo gás sal, mi va gyunk az
anyag.” Az író nő nek ez a szem lé le ti és szö veg for má ló sa -
ját sá ga a szer ző kul tu rá lis em lé kei, ol vas má nyai, sőt az Al -
ta mi ra-bar lang ősi fres kói fe lől is táp lál ko zik, de az él -
mény ele mi, ter mé sze ti, a ter mé szet re elő ször rá nyí ló sze -
mű em be ré hez kö zel ál ló ih le té se itt – s az eh hez ha son ló
sza ka szok ban – érez he tő en ant ro po ló gi ai je len tő sé gű.

Szécsi Mar git ten gert és a ten ge ri éle tet le fes tő lá to má -
sa i ban a szü le tő em be ri ség, a ma gát a ter mé sze ti rend ből a
vi lág cent ru ma ként ki for ga tó ci vi li zá ció egy foly ton meg -
úju ló – s meg újít ha tó – lét, tár sa da lom és or szág lá to má sát
is kép vi se li. Mi köz ben a tel je sebb tör té ne lem is ben ne nyi -
lall, s ben ne csil log – az írói stí lus ré vén, tö re dé ke i ben – az
em be ri kul túr tör té net. A ten gert kö rül ve vő lé tet, le ve gőt,
ál lat vi lá got, nö vé nye ket ant ro po mor fi zá ló lá zas és lük te tő
le írá sa i ban az el ső mí to sza it, rí tu sa it, kép ző mű vé szet ét, ze -
nei rit mu sa it meg al ko tó em be ri kö zös sé gek ere je éled új -
já. De már együtt a ba rokk zu ha ta gos szen ve dé lyé vel, a ro -
man ti ka lét nek fe szü lő aka ra tá val, kép te rem tő ha tal mas le -
ve gő vé te lé vel s a mo dern ség, a szür re a li tás és az avant gárd
szá mos más ágá nak ta pasz ta la tá val. A könyv be fog lalt, te -
ma ti ká já ban gaz dag, a tel jes vi lág ra nyi tott, érett nyel vű
pró za – kü lö nö sen a Ten ge ri nap lók, de a kö ré je ra kó dó
epi zó dok, lé lek-vil lám lá sok, sőt a meg ha tá roz ha tat lan tö -
re dé kek ös  szes sé gé nek egy ma ga sabb egy ség be ren de ző -
dő vo nu la ta is – egyet len lük te tő rit mu sú, óri ás lí rai eposz -
ként is ol vas ha tó. A ter mé szet és a rá te kin tő – azt egy szer -
re elem ző és bir tok ba ve vő – em ber kap cso la tá nak nagy -
sze rű, ar cha i kus alap za tú, gö rö gös ih le té sű (de a je len re is
ér zé ke nyen fi gye lő) epo sza ként.

Aho gyan pél dá ul az em ber be lép a vi lág ba, esz mél, ön -
tu dat ra éb red, és an nak dol ga it, té nye it meg kí sér li a ho mo
mensura el vén ön ma gá hoz mér ni, úgy nyi lat koz nak meg
Szécsi Mar git pró zá já ban em ber ar cú je lek ként, az em be ri
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vi lá got ér tel me ző po zí ci ó ban, a ter mé szet ele mi dol gai: a
ho mok, a ten ger, az ég bolt, a csil lag ké pek, a fák, a ma da -
rak, a kagy lók, a sző lő- és a man du la ágak. S min dig böl -
cse let – vi lág böl cse let –, erős eti kai és fi lo zó fi ai igény
kap cso ló dik be le e mí to szi alap vo na la kon ki ala ku ló rend -
be. Együtt ter mé sze te sen a nő i ség, a szo ci á lis és tör té ne ti
igaz ság ta lan sá gok el len til ta ko zó dac, a pszi cho ló gi ai tor -
zu lá sok tár sa dal mi oka it ke re ső ér zé keny ség, a min den -
ko ri em be ri sta tus quo ana lí zi sét, éles kri ti ká ját is  vál la ló
ko nok ság és a tá gabb lét elem zés aka ra tá val.

Az al ko tás-lé lek ta ni ter mé sze tű írá sok vagy tö re dé kek,
a bel ső me di tá ci ók, a po é ti ka funk ci ó it elem ző ér tel me zé -
sek, ma ga az írás szük sé ges sé gé nek s mi ként jé nek kér dé -
sei is eb be a na gyobb lé leg ze tű, az em ber, a ter mé szet és
a tör té ne lem há rom szög ében moz gó írói mér ték rend be
ágya zód nak be le. Még a kü lön színt ké pe ző anag ram mák
is túl szik ráz nak a ho mo ludens csu pán já té kos ak ci ó in, a
be tű hal ma zok ba egy má sik rend elem ző vagy gro teszk el -
ve it be le kény sze rí tő, itt is vi lá got ala kí tó szán dé ká val.
Ami an nak ér zék le tes bi zony sá ga, ho gyan kap csol ja ösz  -
sze a szer ző a ma ga ana li zá ló, já té kos mű vé szi ösz tö ne it
– még az alap ja i ban nyel vi-lo gi kai já ték szín te re in is – a
tu da tos tár sa da lom elem zés sel és -kritikával, te ret en ged ve
köz ben az ab szurd és a gro teszk fé nye i nek. Men  nyi szel -
le mes ség, de til ta ko zás, íté let, a vi lág tör té ne lem or rát-fü -
lét érő frics ka, az az va ló ban be tűk be rej tett tar ta lom sű rű -
sö dik ös  sze egy-egy ilyen anag ram má ban: (bel po li ti ka)
ali bi tek lop, (el len zék) le néz lek, (ener ge ti ka) eret nek iga,
(dog ma ti ka) ki ta ga dom, (ha ta lom) holt a ma, (jog sza bály)
száj-bog lya, (kerekasztal) szar ka-te lek, (Ma gyar Te le ví -
zió) az agy ti ló ver mei stb.

S ott fe szül, fáj ter mé sze te sen e könyv ben a ki hul lás a
mí tosz ból, a tel jes ség ből és az élet ből is. Ott so ra koz nak
a ma gyar tör té ne lem XX. szá za di má so dik fe lé nek sö tét
ár nyai, kö zép pont ban a fé nyes szel lők nagy ki fa ku lá sá -
val. A kont ra-mí tosz, az el len-tel jes ség mint a sors és az
élet mű ele mi kont raszt ja, leg na gyobb fáj dal ma és ki hí vá -
sa is szi kár meg fo gal ma zá so kat kap a kö tet ben. Azok a
fel is me ré sek, ame lyek ből el ső sor ban a Pil la nat – Nap-il -
lat – MARGÓ… egy ség ré szei és a Mécs a Szir tig –
IGA, MÉCS, SZIRT fe je zet mun kái szü let tek meg.

S köz vet len iro dal mi ér té kei mel lett ez a gyűj te mény
a Szécsi Mar git mű vé sze tét mé lyeb ben ér te ni vagy ku tat -
ni szán dé ko zók szá má ra fi gye lem re mél tó do ku men tu -
mok je len tős tá ra is. En nek hát or szá gá ból ver se i nek vi lá -
ga, ké pe i nek komp le xi tá sa, al ka ta, mo ti vá ci ós rend sze ré -
nek ge ne zi se a ko ráb bi ak nál sok kal tisz táb ban ért he tő,
mi köz ben a könyv ed dig nem is mert élet mű-rész le te ket,
ar ra vo nat ko zó ös  sze füg gé se ket is fel mu tat. S nagy ta nú -
bi zony ság e kö tet ben az írás ér tel mé nek, cél já nak az er -
kölc  csel és a vi lág ana lí zi sé vel va ló foly to nos pár hu zam -

ba ál lí tá sa is. Az iro da lom nak – az írói tett nek – a lét ben
va ló he lyét, ha tá sát, esé lye it ér tel me zik át új ra és új ra
ezek a be kez dé sek. Az ala ku ló tár sa da lom és a sze mé lyi -
ség függ vé nye i ben il luszt rál ják, ho gyan forr hat a leg tö -
ké le te seb ben egy be az írói lét nek a pusz ta iro dal mon jó -
val túl mu ta tó ér tel me zé sé ben az in di vi duum, a tör té ne -
lem, a mo ra li tás és az al ko tás. Ezért el vá laszt ha tat la nok
Szécsi Mar git írói fo gal mai „a tör té ne lem”, „a tár sa da -
lom” a „nem zet”, a „nép” és „a fe le lős ség” ka te gó ri á i tól.

Más fé le ér tel mű – az írói ar cot gaz da gí tó – do ku men -
ta tív je len tő ség gel ren del kez nek azok az írá sok, ame lyek -
ben je len tős kor tár sa i ról – Nagy Lász ló ról, Haj nal An ná -
ról, Kon dor Bé lá ról, Kas sák ról és má sok ról – fo gal maz za
meg a szer ző em lé ke it és né ze te it. Pó tol ha tat lan s a to -
váb bi ku ta tá sok se gít sé gé re szol gál a kö tet vé gé re il lesz -
tett élet raj zi ada to kon túl az élet mű re vo nat ko zó bib li og -
rá fia, amely azt is ta nú sít ja, ho gyan szó lalt meg Szécsi
Mar git köl té sze te, pró zá ja, hang ja – a pa pír mel lett – film -
vász non, mag nó sza la gon, CD-n és a pó di u mo kon. A szer -
kesz tők nagy mér ték ben tisz te let ben tar tot ták – köl té szet -
tel mé lyen át ita tott pró zá val szem be sül ve – az író nő ere -
de ti kéz ira ta i nak a konk rét je len té sek hez, han gu la tok hoz
iga zo dó, au to nóm he lyes írá si vagy sti lisz ti kai el já rá sa it,
hi szen ez is a mű vé szi élet mű szí ne ző je, sőt ele mi ré sze.
Az író hang hor do zá sa, táj sza vai, a szleng ből me rí tett ki -
fe je zé sei így hi te le sen emel ked het tek át ab ba a könyv be,
amely lí rá ja mö gött al ko tói ter mé sze té nek, em be ri ér zé -
keny sé gé nek is hű ké pe. A (no ha tu da to san kor lá to zott
men  nyi sé gű, csu pán a leg szük sé ge seb bek re uta ló) láb -
jegy ze tek el ső sor ban azért ké szül tek, hogy a Szécsi Mar -
git éle té nek tör té nel mi kor sza ká ban és iro dal mi kö zé le té -
ben köz vet len is me re tek kel el iga zod ni már nem tu dó utó -
kor s a mai fi a tal ol va sók is tá jé ko zód ni tud ja nak a szer -
zői vi lág ban, szö ve gek ben. A kö tet fo tói is ezt az il luszt -
ra tív-do ku men tá ci ós szán dé kot erő sí tik.

Ami vi szont mér ték adó an, s a köny vet ol va só em ber
leg szebb él mé nye ként is, át ível a do ku men tá ci ók, a szö ve -
gek, a so rok, a be tűk fö lött, s ami a leg fon to sabb még is eb -
ben a könyv ben, az va ló ban nem más, mint: Szécsi Mar git
cso dá la tos éle te. Amely a kül vá ros ban, a „Va dak je gyé -
ben” fo gant, és „fe hér ka vics-re pü lő ként” röp pent fel on -
nan, hogy ál mo kat, lá to má so kat, s ben nük egy má sik jö vőt
fo gal maz va meg, is mét a „Va dak je gyé ig” jus son el. Majd
– a „ka vics-re pü lő” le hul lá sa után – itt hagy ja káp rá za tát:
a ten ger re, az ég bolt ra és a ha zá ra írt szi vár vá nyos fo gal -
ma it az em be ri ség ről és egy or szág ról. Ahol eze ket a fo gal -
ma kat, az ő hol gyöngy ként fel szik rá zó, hol eső áz tat ta, sö -
tét kö vek ként csil lo gó be tű it gör ge tik, csi szol ják és ér tel -
me zik to vább a tör té ne lem ké reg-moz gá sai, fé nyes vagy
fény te len szel lői, az iro da lom be cé ző vagy szo ron ga tó uj -
jai – s ahol csak nem min den sza va ér vé nyes ma is.
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