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A köl tő és a szo bor

Nin csen még öt éve sem, hogy Szécsi Mar git szob rát
föl avat ta a köl tő társ Bu da Fe renc, s már is új ra kel lett
ön te ni Kő Pál al ko tá sát. Ma gyar or szág a fém ből ké szült
szob rok el lo pá sá nak föld je lett, s ez el len alig ha len ne
jó vé de ke zés az em lék mű vek nagy mé re tű vé nö vesz té -
se, hi szen ma már a tol va jok szá má ra nin csen sem mi
aka dály, akár egész er dő ket is el tün tet nek. S nem  csak a
tol va jok el ér he tet le nek, az or gaz dák után se nyo moz -
nak. Fel for dult vi lág ez, s eb be nem le het be le tö rőd ni.

Köl té sze té ben Szécsi Mar git a ke se rű tör té nel mi és
lét ta pasz ta la tok bir to ká ban rend re az zal né zett szem be,
hogy a vi lág ban min dent, ami ér ték, ami em ber sza bá sú,
fe nye get nek az el sza ba dult ön ér dek go nosz erői. S
mint ha elő re meg érez te vol na szob ra sor sát is. A je len -
kor hoz ké pest szin te tör té ne lem előt ti idő ben, 1974-es
kö te té ben je lent meg az El adó cí mű ver se, s ha ma vé -
gig ol vas suk, ar ra gon dol ha tunk, hogy még most is ab -
ban a tör té ne lem előt ti idő ben élünk. Vagy ta lán ép pen
ez a tör té ne lem lé nye ge? 

Csi kók tün dér sö ré nye, já ték,
a ked ves meg a gyil kos szán dék
s hol nap ta lán a lo bo gó:
el adó, min den el adó
ide gen nek, kan nak és kán nak,
ko pasz nak és gön dör me lák nak
a szok nya meg a lo bo gó:
el adó, min den el adó,
éne kelsz ti lal ma sat, bát ran,
ván do rolsz a lom pos ka bát ban,
de kik el adód ni akar nak:
hol nap a flaszterba ti por nak,
s nem ta kar be a lo bo gó,
csak hul lik szí ved re a hó.

Szob ro kat már az ős ko ri em ber is ké szí tett. Kul ti kus,
majd szak rá lis sze re pük volt, a ma ra dan dó anyag ból ké -
szí tett szo bor a kö zös sé get for má ló szel le mi sé get fe je -
zett ki, s ez a mai na pig így van. Egy szo bor év ez re de -
ken át meg ma rad hat, a mu lan dó em ber szá má ra az örök -
ké va ló sá got is jel ké pe zi. A sze mé lye ket áb rá zo ló szob -
rok nagy ré sze a ki emel ke dő sze mé lyi ség fel mu ta tá sa
mel lett a hal ha tat lan sá got kí ván ja ér zé kel tet ni, be mu tat -
ni a min den ko ri tár sa da lom szá má ra a pél da ké pe ket, azt
a mér cét, ame lyet kö vet ni kel le ne. Ha Arany Já nos szob  -
rát lát juk a fő vá ro si Nem ze ti Mú ze um kert jé ben, ön tu -
dat la nul is nyug táz hat juk, hogy ő a nem ze ti kul tú ra ki tö -

röl he tet len ré sze. Ugyan ez le het az él mé nyünk Pe tő fi
Sán dor le gen dás Du na-par ti szob rá nál, amely kul ti kus
hel  lyé vált. So rol hat nánk hos  szan a pél dá kat, ugyan az a
lé nyeg: a köz té ri szob rok a kö zös sé gi em lé ke zet nek a je -
len kor ban is nél kü löz he tet len em lék mű vei. Aki eze ket
bánt ja, eze ket sem mi sí ti meg, ugyan úgy is te ni bün te tést
ér de mel, mint Don Giovanni Mo zart ope rá já ban. Őt az a
kő szo bor ta szít ja a po kol ba, amely az ál ta la meg gyil kolt
kor mány zó sír em lé ke ként áll. Je les em be rek szob rá nak
meg gya lá zá sa nem kö zön sé ges ros  sza ság, nem ment he -
tő a sze gény ség gel: sír gya lá zás is. 

Szécsi Mar git élet mű vé nek szel le mi sé ge azon ban
nagy lel kű sé get su gall, nem meg tor lást azért, hogy szü -
lő vá ro sá ban, Pestszentlőrincen egy éj sza ka sö tét jé ben
így bán tak el szob rá val. S örö möt azért, hogy föl di jé -
nek, ba rát já nak, a fes tő mű vész és köl tő Kon dor Bé lá -
nak az em lék mű ve sér tet len ma radt. A jó szán dék, a ne -
mes igye ke zet sem mis sé te szi a sé rel met. Az az óta fel -
ál lí tott ré gi-új szo bor et től a vi rág zó ta vasz tól kezd ve
új ra szem lél he tő en hir de ti, hogy ez a nagy sze rű köl tő-
as  szony in nen szár ma zott, meg ha tá ro zó él mé nye it sze -
rez te itt, s in nen el so ha nem sza kadt.

De ne fe led jük azt se, hogy Szécsi Mar git nem csu -
pán Pestszentlőrincé, ha nem az egész ma gyar sá gé.
Azok hoz tar to zik, aki ket a fé nyes szel lők nem ze dé ké -
nek szok tak ré geb ben ne vez ni, s akik nek a fé nyes ség -
ből bi zony na gyon ke vés ré szük volt, in kább a tör té nő
tör té ne lem ko mor sá gát ta pasz tal hat ták meg. Ne he zebb
volt így a helyt ál lás, az igaz esz mé nyek mel lett mind ha -
lá lig va ló ki tar tás, az em be ri ség- és ma gyar ság-ér de kű
köl tői cse lek vés, ő azon ban tes ti tö ré keny sé ge el le né re
meg állt min den pró bát: di a dal mas ko dott a szel lem.

A ma gyar iro da lom al ko tói a hu sza dik szá za dig né -
hány ki vé tel lel szin te mind fér fi ak. Az ép pen száz éve
in dult fo lyó irat, a Nyu gat hoz ta el a vál to zást: szer zői
közt egyen ran gú an je len tek meg nők is. Még is csak a
hu sza dik szá zad má so dik fe lé ben vált ter mé sze tes sé,
hogy nem csak kis sé el kü lö ní tő en em lí tett női köl té szet
lé tez het: a Par nas  szu son tel jes sé vál ha tott az egyen jo -
gú ság. Út tö rő sze re pe volt eb ben Szécsi Mar git nak is.
Az ő nem ze dé ké ben az öt ve nes évek ben két fő irány zat
ala kult ki: az egyik nek Ju hász Fe renc és Nagy Lász ló, a
má sik nak Pi linsz ky Já nos és Ne mes Nagy Ág nes vál tak
ve zér alak ja i vá. Szécsi Mar git az élet ben és a köl té szet -
ben is tár sa Nagy Lász ló nak, ám ön tör vé nyű en és
egyen ran gú an. Sú lyos igaz ság ta lan ság ró la el ső sor ban
azt tud ni, hogy Nagy Lász ló fe le sé ge volt. Az iro da lom -
tör té nész nek azt kell ki emel nie, hogy je len tős köl tő.
Egé szen más fé le mó don, mint nem ze dék tár sai. Az iro -
da lom szo ci o ló gus eh hez még azt is hoz zá te he ti, s ez
sem lé nyeg te len, hogy Szécsi Mar git nem fe mi nis ta ként
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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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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.


