
„És én ki vagyok…”1

Székely Magda költészetéről 
az identitásképzés szempontjából

Székely Magda költészetében az identitásnak mint sajátos (ön)el-
beszélés megalkotódásának egyik különleges ismertetőjegye az,
hogy ez a narráció mintegy egybe- és összeszerkesztődik kultúránk
Nagy Poémájának2 szövegtestével. Amiképpen a Teremtés köny-
vében az Úr saját képmására személyes és szabad embert teremt,
azonképpen a Székely Magda-i költészetet mintegy a Biblia teremti
meg saját képmására és hasonlatosságára: szellemi áramlatokból
válogatva, időbeliségének sebezhetőségét felfedve, azaz a történe-
lemmel szoros kapcsolatban állva, spirituális és szövegszerkesztési
ugrásokkal, szakadásokkal és hosszú, már-már kínos precizitású
válogatással. Ha tehát meg szeretnénk érteni a narratív identitás
megalkotódásának azt az útját, melyen ez a költészet jár, akkor nem
tekinthetünk el attól, hogy egy átfogó (s ezáltal óhatatlanul elna-
gyolt) pillantást ne vessünk az oeuvre nagyszerkezetére.

Székely Magda költészetének indító és az életművet mindvégig
karakterizáló3 alaphelyzete a próféta és a tanú (beszéd)szituációjá-
nak negatívba és sötétbe fordulása.

Mert ki a népet attól óvja,
ami majd eljön, biztosan,
ha addig meg nem tér a jóra
az még segíthet. De aki
maga mögött az iszonyattal
a megtörténtet hirdeti,
annak már nincs tennivalója.

Én minden éjjel csontmezők
fölött virrasztok. Néma oltár.
Mind rámmered. Nincs szigorúbb
a megvalósult víziónál,
mert rámmered, és kényszerít,
s ki erre egymagam maradtam,
szólnom kell. Semmisem segít,
de ne maradjon kimondatlan.

(Kőtábla/2)

A Bibliában a próféta az Úr igaz, megelevenítő, teremtő szavának
öntestében való megszólaltatója, és mint ilyen tanúja a szövetség-
nek, a mindig Veled leszek ígéretének.4 Székely Magda költészete vi-
szont a shoá totális pusztításáról tanúskodik, próféciája mintegy

Szarka Judit

Szarka Judit (leánykori ne-
vén Beke Judit) 1965-ben
született Budapesten.
Egyetemi tanulmányait az
ELtE Btk-n végezte. Je-
lenleg az ELtE radnóti
Miklós Gyakorlóiskolájának
latin–esztétika–mozgókép-
kultúra és médiaismeret
szakos tanára.

1Székely Magda: Béke.
in uő: A testen túl.
Régi és új versek.

Magyar Írószövetség –
Belvárosi könyvkiadó,

Budapest, 1996, 83.

2Vö. Northrop Frye:
Kettős tükör.

A Biblia és az irodalom.
(Ford. Pásztor Péter.)

Európa, Budapest, 1996.

3Vö. a gör. kharakter szó
jelentette a pecsétnyomót

és a pecsétképet, amely
a tulajdonságot vagy a
lefoglaltságot kifejezte;
így hívták a katonák és
a rabszolgák jegyét is.

az Ószövetségben
szintén található ilyen

megjelölés; a körül -
metélés a szövetség
jele volt (ter 17,11),

iz 44,5 szerint a messiási
korban a választottak
isten nevével lesznek
megjelölve. Hasonlót
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visszafelé szól, a megtörtént iszonyatot hirdeti. E versek olvastán
magunk is sajátosan pervertált helyzetbe kerülünk: amiképpen a
beszélő a holtak immár semmilyen igére fel nem támadó csontjai
fölött (Ez 37), azaz senkinek hirdeti a megtörtént iszonyatot, amely-
ről tehát immár nincs mit jövendölni, úgy mi, a versek olvasói e
semminek válunk tehetetlen tanúivá. Elnémult Isten és ember dia-
lógusának ősi színpada, az oltár, a próféta szava szikkadtan és hiá-
bavalóan száll a sivatagban, s a prófétai szerep ezen önkioltásának,
mi, a szövegek olvasói vagyunk néma tanúi. Hallgatásunkkal mi is
részesei leszünk a botrány5 örökkévalóságának, és e negatív prófé-
cia egyedüli igaz meghallása, azaz némaságunk által saját ma-
gunknak mint e prófécia befogadóinak is megsemmisítőivé válunk.

De ha jobban belemerülünk e költészet negatív apokrifjeibe,
akkor az is revelálódik számunkra, hogy nem csupán a megszólí-
tottak haltak meg, hanem immár elenyészett a hívás, a meghívó is:
„Állótüzek tölcsérein / lebeg az irtózatos trónus. / Szeráfok és grif-
fek helyén / ők állanak, ragyog a csontjuk. / (…) Szent, szent, szent
vagyok én, / merő gáz a testem, / szappan és gáz, szappan és gáz,
/ az én glóriám iszonyatos” (Mártír).

A színelátás izaiási (Iz 6,1–7) szövegének helyén Istennek mint a
személyesség dinamikus szabadsága megtörténésének helyén a kre-
 matóriumok tüze lángol: a próféta immár a szövetség (szöveg)tes-
tének füstté, semmivé-foszlásáról beszélhet csak.

Nincs Isten, aki küldje, nincs nép, aki meghallgassa a prófétát,
aki ezen szituáltsága által saját megsemmisülésének is tanúja. A kre-
matóriumok tüze helyén nincs immár más, mint az a „füst csont-
szilánk salak”, amely a nyelv elől is mintegy sötétbe rejtőzik.6

S ha valaki esetleg még mindig megpróbálna az abszurditás ere-
jének ellenállni, s az iszonyatot Bildád, Cófár és Elifáz példájára va-
lamely bűnösségből eredeztetni, az megkapja a racionalizálás lehe-
tőségét végképp megsemmisítő Jób mindenek feletti igaz tanúságát:
„én már tudom: nem őriz Úr, / s mi most elért, lecsaphat ismét. /
Födelem alá mindörökre / beköltözött a védtelenség” (Jób).

Összeomlottak kultúránknak olyan nagy elbeszélő struktúrái,
mint a bűn és bűnhődés logikája, a bíró, vádlott, védő (világ)drámája,
megszólító és válaszoló interperszonális együttmozgásai: egyedüli
antropológiai mintának a saját létének korlátai között önnön igazsá-
gát alázattal és méltósággal fölmutató Jób maradt, akire lesújt a szö-
vetséget szétperzselő iszonyat abszurditása, és a lángoló könyv he-
lyén7 egyedül az abszurditás kimondhatatlan bizonyossága marad.

A költői beszédnek ez a szituáltsága a maga iszonyatában tulaj-
donképpen olyan tökéletes és elementáris, akár a Dekalógus kő-
táblái; innen az ismétlés költői mágiáján túl nincs hová továbblépni.

De Székely Magda költészete mégis képes a metamorfózisra: a
shoá csontvázán eleven és az élőhöz hajolni vágyó és képes szö-
vegtest szövődik.8 A „miképpen lehetséges ez” (Lk 1,34) kérdésére
azonban ugyanúgy nincs intelligibilis válasz, mint a shoá megtör-

említ az Újszövetség
(Jel 7,2–8). az Ef 1,13;
4,30; 2kor 1,22 szerint

a megkereszteltek a
Szentlélek pecsétjét

hordozzák.
http://lexikon.katolikus.hu/

S/szents%C3%a9gi%20
karakter.html

4‘ehje ‘aser ‘ehje (kiv
3,14). a „vagyok, aki

vagyok” isteni önkinyilat -
koztatásnak van olyan

értelmezési lehetősége
is, mely szerint hűség -

ígéretként olvasható, az
„én vagyok, aki mindig

veled leszek történendő”
értelmében (Balassa

Péter bibliai hermeneutika
óráinak szóbeli

közlése alapján).

5Vö. Pilinszky János:
Ars poetica helyett;

http://mek.oszk.hu/01000/
01016/01016.htm#h2_9

6Székely Magda: Jákob. in
uő: A testen túl, i. m. 90. –

Vö. „a központozás hiánya
alig volt még ilyen szerves
költészetben. itt ez a kife -

jezést hordozó, kő súlyú
és keménységű elem.

a hiány.” tandori dezső:
Székely Magda: Ítélet.

kortárs, 1980. július,
1161–1163.

7Vö. (Kereszt- és
hossz-)metszetek

Edmond Jabès
könyveiből Somlyó

György fordításában és
kommentárjaival.
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ténhetőségére. A metafizikai botrány mozdíthatatlanságával a test
puszta létének vegetatív elementaritása képződik meg, mely nem
legyőzi, felülmúlja, főleg nem be- és meggyógyítja a totális pusztu-
lást, hanem egyszerűen és megmagyarázhatatlanul együtt létezik
vele, mintegy beleöltözik az abszurditásba.9

Ahogy a padlót átüti
a fa, és betölti a házat,
hiába téptem gyökerét,
kikelt a kéretlen bocsánat.

Meleg ruhám, a gyűlölet
naponta szakadozik rólam,
és védtelenül maradok
a lassan rámtörő vadonban.

Átfog, felemel a magasba,
és én vagyok már minden ágon,
s felzúg, ragyog az aranyerdő:
lefoghatatlan ifjúságom.

(Aranyerdő)

Székely Magda költészetéről szinte minden komoly értelmezője
(Nemes Nagy Ágnes, Tandori Dezső, Schein Gábor, Vörös István) el-
mondja, hogy alapvetően misztikus karakterű, s metaforicitá sá nak
útja a krematóriumok tüzéből az apokatasztaszisz fényességébe tart.
De érdemes talán azt is tudatosítani, hogy e költészet biblikus jellegét
sajátos test-centrikusságában is továbbírja. A Biblia paradoxitásokkal
átszőtt textusában ugyanis az egyik rendkívül fontos szál Ábrahám,
Izsák, Jákob és Jézus Istenének a teremtés materialitásában való meg-
jelenése: a szövetség mibenlétének egyik legelementárisabb megmu-
tatkozása például a szerelmesek/házastársak testi egyesülése,10 az
első szerelem perzselése a pusztában (Oz 2,13–22), mely ugyanakkor
a létezőket néven szólító megismerés erószának és éthoszának non
plus ultrája,11 hasonlóképpen a bálványimádás szövetségszegésének
eleven bemutatása a házasságtörés paráznasága (Oz 1,1–2,12). Az
Úrral való találkozás helye a gyermekekben és jószágokban való bő-
velkedés érzéki gyönyörűsége (Zsolt 128), de a testi megfosztatottság
olyan határhelyzetei, mint a kínzó éhség és szomjúság, a testi meg-
kínzatás (Zsolt 22), a meddőség (1Sám 1,1–17) és elnémulás (Jób 40,3–
5), a létezés megtapasztalásának, aiszthésziszének olyan intenzitású
megtörténései, amelyek az Úr epiphániáinak kitüntetett tereivé vál-
hatnak.12 Test és lélek, szellem és érzékiség, föld és ég a Bibliának e
szövegvonulatában az egyetlen teremtésben való komplementaritás
unio mysti cáját érzékítik meg. Hasonlóképen a Székely Magda-köl-
tészet átvál tozásának misztikája az egyszerűen létezése időbelisége
révén ölelni és szülni vágyó fiatal test elementaritásában rejlik.

in: Más(ik) – lét(e).
athenaeum, 2. kötet,

4. füzet, 1995, 47.

8Lásd Az ítélet. in uő:
A testen túl, i. m. 14.

9Vö. „Csakhogy a világ
abszurditásának

fölismerésén túl – és épp
a menekvés irányában –

van egy még követke -
zetesebb, ha úgy tetszik,
még abszurdabb lépés, s

ez a világ képtelensé -
gének a vállalása.”

http://mek.oszk.hu/01000/
01016/01016.htm#h2_9

10az Ószövetségben a
házasság fogalmának
kifejezésére leginkább
a szövetség, berit szó

használható. Vö. Herbert
Haag: Bibliai lexikon.

(Ford. dr. ruzsiczky Éva.)
Szent istván társulat,
Budapest, 1989, 580.

11Vö. Herbert Haag:
i. m. 1202.

12a bibliai szöveghelyek
természetesen csupán
lehetséges, kiragadott

példák.
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E vitalitás azonban továbbra is visszamutat, pontosabban szólva
összefonódik a(z elégő) Biblia mint mintakép struktúrájával: a sze-
relmi költészet feltörő vizei („Kőből vizet fakasztani / könnyebb,
mint amit te tettél, / amikor engem mozdulatlan / szikláimból
megteremtettél. / (…) Buzog a forrás. Legyen áldott / a te neved.”)
a Ráhelt megpillantó Jákob bizalmának botrányában tükröződnek:
„Mikor Jákob Háránba indult / s az itatóhoz érve / végül Ráhelt is
ott találta / hogy megszolgáljon érte / (…) Aztán mikor keze nyo-
mán / a földből víz fakadt / nem tudta népére mi vár / füst csont-
szi lánk salak” (Jákob).

Hasonlóképpen az anyaság sem valami (ál)eksztatikus létmód -
vál tás, hanem sajátosan alázatos felelet a shoá gyikosság-totalitásá -
ra: „Túlélni tudta nem lehet / hiszen ő volt a holtabb / mint akik
kö rülötte már / csak szétszórt hamu voltak / de mert mindannyiuk
helyett / kellett helytállnia / így tette amit tehetett / Lett egyetlen
fia” (Felelet).

A szövegek útja tehát átvezet a létezés primordiális eseményein:
ölés, ölelés, falás, éhezés,13 szülés, elenyészés,14 mely tapasztalat-
sort eddig a létezés elementaritása aiszthésziszének neveztünk,
és/de mivel mindez a shoá alapító eseményének összefüggésében
történik, ugyanazzal az erővel állítható az is, hogy mindez a ter-
mészet amorális közömbösségének működése; továbbműködés a
jóvátehetetlen közegében. Így válhat a létezés parancsa egyben az
anonim bűnösség életfogytiglani ítéletévé.

Leszek mindegyre némább
megfojt minden napom
a torkomban tüzes kard
ki nem okádhatom

Mert állatokból élek
a húsukat falom
mert temető a gyomrom
tömegsír borzalom

Mert más elől falom fel
a keze csontkarom
füvet zabál miattam
fölfordul a napon

Mert ami igazam volt
az egyetlen vagyon
oly gyorsan fölzabálták
nyomát sem láthatom

Mert ami igazam volt
én sok ártatlanom

13Székely Magda:
Kardnyelő; Sivatag. in uő:
A testen túl, i. m. 59., 60.

14Székely Magda:
Madonna; Kettős fénykép;

Fiam. in uő: A testen túl,
i. m. 66., 106.
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kezet fogok mosolygok
a gyilkos megvagyon

Mert átver a tüzes kard
húsburkon érfalon
s felelhetek hiába
mindenért egy napon

(Kardnyelő)

A bűn egyetemessége és a létezés primordiális parancsai egy
Janus-arc lehetetlenül egymásra néző két fele lennének? Hol van
hát a mérték, a határ, a norma,15 az a szinte súlytalan mozdulat, ami
mégis dönt, ítél, minősíti a helyzeteket? A Székely Magda-költészet
az emberi egzisztencia e végtelenül természetidegen és ezáltal on-
tológiai súlyú kérdésére adott radikális válasza az eszkaton „végső
világossága”.16

Az életmű egyik csúcspontjaként számon tartott Ítélet című vers
egy hihetetlenül világos és kifinomult gesztussal tesz tanúságot a
normativitás létfontossága mellett: e szövegben a végítélet mintegy
a gravitáció törvényének visszájaként történik meg. Ily módon az
ítélet nem valamely iszonyatos Pantokrátor utasítás-sorozata, hi-
szen miféle morális kód mentén lehetne szétválasztani a gyilkost
és áldozatot: „Leomolván az idők mint a várak, / napján a végső el-
számoltatásnak, / mindkét oldalon ugyanazok állnak. / Egy szín
alatt a jók, a rosszak, / szorongatókon a szorongatottak / enyhü-
letlen egymásba rajzolódnak.”, hanem a visszavonhatatlanul meg-
történt események belső természetének feltárulása.17 Az ítélet egy-
szerűen áradó fényesség, melyben megmutatkozik, hogy mi az, ami
ezt a fényt, amely nem más, mint egy „Hasonlíthatatlan intimi-
tású”18 hívás hangja, képes magába fogadni, és mi az, ami nem. Mi
az, amit végképp magába temet a tehetetlenség bűnössége,19 és mi
az, ami képes fény és hang komplementaritásába öltözni: „Ott csak
a jó az, ami súlya nélkül / felsorakozva útra kelni készül, / a
gyönge híd csak egy hívásból épül, // ha majd beteljesedve / oda-
átról, áradnak egyre, / a fényből másba, fényesebbe.”

A sajátosan absztrakt, szinte természettudományos jellegű para-
doxonokból építkező vers (vö. a fény egyszerre részecske és hul-
lámtermészetének zseniális metaforizációjaként is értelmezhető hí-
vást megjelenítő fény alétheia-eseménye) biblikus mélyszerkezetét
a már-már a protestáns zsoltározás ritmikájának, olykor komor
hangvételének intonációja képviseli, valamint a beteljesedés mint a
Biblia Nagy Poémájának végkifejlete az apokatasztaszisz megtör-
ténésében.

És itt léphet át Székely Magda költészetének identifikációs narrá-
ciója egy új dimenzióba, a biblikus üdvtörténet legszemélyesebb meg-
élésének drámai terébe. Az Úr a teremtésben szövetséget kötött az
emberrel, melyet az életre tett ígéretként megújított Noéval, hogy

15tatár György:
„A kivételes állapot”.

Pannonhalmi Szemle,
1999. Vii/2. 34–44.

16Lásd Székely Magda:
Súlytalanság. in uő:
A testen túl, i. m. 76.

17az apokalipszis szó az
ógörög apokalüptein
= feltárni, leleplezni,

kinyilvánítani jelentésű
igéből képződik.

18Vö. Pilinszky János:
Ars poetica helyett;

http://mek.oszk.hu/01000/
01016/01016.htm#h2_9

19Vö. Pilinszky János:
B. I. kisasszony;

http://mek.oszk.hu/01000/
01016/01016.htm#h3_212
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aztán az egyetemes történetet mintegy forrón, szerelmesen szemé-
lyessé tegye az Izraellel való eljegyzettségben, az Ábrahámnak (Ter
12,2) és Jákobnak tett megváltói ígéretben (Ter 26,4). És bár e szere-
lem egyaránt bővelkedett az Énekek éneke forró éjszakáiban és a köl-
csönös megcsalatások iszonyatos szenvedéstörténeteiben, sőt e szö-
vetség házasságlevele és alanyai egyaránt porrá égtek, mégis túl tűzön
és dögkúton,20 az apokatasztaszisz „testnél telítettebb fényében”, meg-
dicsőült materialitásában beteljesedik a szövetség, amennyiben Izrael
az üdvösség egyetemességének közvetítőjeként beteljesítve meghívását
végre unio mysticába lép az új éggel és új földdel (Jel 21,1–5).

Az Izraelnek, azaz Istennel és Istenért tusakodónak elnevezett
Jákobhoz (Ter 32,28) való tartozás eszkatológikus önazonossága
akkor teljesedik be, amikor Jákob mintegy szabadítóként az apoka -
tasz taszisz ígéretének földjére vezeti az ő mintájára és hasonlatos-
ságára meghívottá vált népeket: „Először Jákob indul más terekre
/ hol más esélyre méretik a mesgye / hogy eltérése terhét lete hesse
// Először Jákob mozdulata által / mozdul mind ahogy jelé ből kilá-
bal / mint a pusztából hetvenedmagával // indul a testnél telítet-
 tebb fénybe / tört létezésből teljes létezésbe / Kidronvögy arany
kapuja elébe.”21

Milyen tehát az a magyar zsidó identitáskép, amely kibontako-
zik a Székely Magda-i költészetből?

E költészet esetében a zsidó identitás egyértelműen az Ábra-
hámhoz és Jákobhoz való történeti és spirituális kapcsolódásban
gyökerezik, melynek tétjét azonban egyértelműen a shoá adja meg.
Az önértelmezés egzisztenciális súlyú történetének kezdete egy-
szerre képződik meg a totális, mintegy materiális bizonyosságban
egyrészt a világértelmezés, másfelől a meggyilkoltatás felől.

Székely Magda az Éden című kötet életút-interjújában vall arról
a meghatározó erejű gyerekkori élményéről, amikor egy nagyon
tisztelt rabbi megsimogatta a fejét. A kislány akkor úgy érezte,
mintha egy angyal érintené meg. Az ön- és világismeret mítoszai-
nak bűvöletében élő kisgyerek számára a rabbi érintésében érzéki-
leg megtapasztalható valóságként revelálódik őseinek hite. Viszont
ugyanez a kislány egy kis idő múlva úgy veszíti el édesanyját, hogy
szinte appercipiálni sincs ideje: a gettóban lévő háznak véletlenül
éppen az udvarán volt az anya, amikor egy katonai osztag, akit ép -
pen ott talált, kiterelte. A kislány történetesen az emeleten volt. Soha
többet nem látta az anyját.

Egyfelől a világot és annak teremtőjét megszólító, szóvá, azaz
emberivé is tehető létezés első pásztora, Ábrahám bizonyossága,
másfelől a létezést élhetővé, otthonossá, bizalommal megszólítha-
tóvá22 tehető anya szappanná és gázzá foszlatása.

A felnövekvő, eszmélő emberbe és az őt meghaladó, ám vele
ugyanakkor szoros vonatkozásban is maradó költészetébe tehát a
zsidóság elsődlegesen elementáris élethiányként és ítéletszerű bűn-
tudatként íródik be, ez utóbbin egyszerre értve a kivégzendőkre kö-

20Vö. Székely Magda:
Kút fölött. in uő:

A testen túl, i. m. 51.

21Vagy kedron, völgy
Jeruzsálem mellett, mely
a város északi részén, a

Földközi- és a Holt-tenger
vizválasztójában veszi
kezdetét és csak nagy
esőzés után tartalmaz

vizet. a keresztények a
völgy azon részét, mely

az Olajfák hegye és
Jeruzsálem közé esik,

már a középkorban
Jozsafát völgyének

nevezték, mert a Joel
(iii. 17) által ily néven

megjelölt hely (az isten
ítélet mezeje) földrajzi
fekvése a k. völgyével

összeesik. Ezért a zsidók,
keresztények és muszli -

mok úgy tekintik a k.
völgyét, mint az utolsó
ítélet s részben a föltá -

madás színhelyét is,
ahova, különösen a zsidók

és muszlimok szívesen
temetkeznek. Forrás:

Pallas Nagylexikon.
Lásd még:

http://www.kislexikon.hu/
kidron.html#ixzz2cLa7Muz2

22„anyám, az élet első
hívására felelek, a

szeretet első kimondott
szavára, és a világ

a te hangodon felel.”
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zönyös cinkosként tekintő magyarság fölötti kíméletlenül igaz el-
ítélés súlyát,23 másrészt a véletlenül életben maradt utód szinte ki-
bírhatatlan lelkiismeret-furdalását.24 Ugyanakkor ez az utód költői
zsenialitása révén minden jogos gyűlölete ellenére önmaga számára
is és az őt törvényileg és antropológiailag megsemmisítendő tárgy-
nak nyilvánító társadalom számára is kiirthatatlanul magyar, lévén
elementárisan e nyelvhez kötött, a magyar társadalom által legyil-
kolt, ezáltal elnémított anyja nyelvéhez kötött. Költő, aki az egye-
temes emberi természet iszonyatos aspektusának a zsidóság testé-
ben manifesztálódott végletes és minden bizonnyal alulmúlhatatlan
manifesztációját csakis és kizárólag a számára némává vált világból
mintegy visszacsikart anyanyelvén, magyarul tudja szóvá tenni.

És ezzel el is jutottunk Székely Magda emberi és költői identi-
tásképzésnek sajátos határhelyzetébe:25 egyszerre kell áldozatnak és
gyilkosnak, ártatlannak és bűnösnek, magyarnak és zsidónak, em-
bernek és költőnek, ezáltal egyszerre személyesnek és személyen túlinak
lennie. Merthogy az ő esetében a költőt vezető költői nyelv útja nem
a Radnóti-féle vallomásos líra vagy az oly csábítóan ajánlkozó na-
gyon, szinte nyomasztóan tisztelt és szeretett Nemes Nagy Ágnes-
féle tárgyiasság profán ragyogásába vezetett, hanem a személye-
sen túli, aszketikusan intenzív (leginkább Pilinszky költészetével
rokonítható, de annak nyelvhasználatánál absztraktabb poétikai
struktúrákkal élő), sajátosan misztikus látásmód nyelvi megképzé-
sének tájaira. Költőként ő is megélte az Ábrahámot atyái otthoná-
ból elhívó szónak való kitettséget: ő maga mesélt arról, hogy meny-
nyire szeretett volna vad, színpompás képekkel burjánzó költői
nyelvhasználatot, és ehelyett a költésnek mintegy testi kényszere
arra hajtotta, hogy egy szöveget addig tisztítson, szűkítsen, sűrít-
sen, míg érzékelése szerint ez a minimalizálási tevékenység immár
nem folytatható a szó határain belül.26

E határhelyzetbe-vetettség természetszerűleg teszi fel azt a jelen
esetben poétikailag nagyon fontos kérdést, hogy vajon az Ó- és Új-
szövetség határán történő kafkai villanás27 kitettsége is (költői) fela-
dat volna-e. A verseit olvasó, interpretáló befogadó válaszának ez
utóbbi kérdésre a szövegek tanúsága szerint egyértelműen igennek
kell lennie. Bár e költészet, akárcsak az Ószövetség rejti el JHWH
nevét, úgy elrejti Jézus nevét is, de utalásrendszerében, metafora-
használatában egyértelműen megjelenik az újszövetségi passiótör-
ténet kontextusa.28 Nem is lehet ez másként ennek az Íráshoz oly
hű séges költészetnek esetében, hiszen miképpen vehetné semmibe
az Ószövetségnek azt a sajátos hatástörténeti eseményét, amely a mi
kultúránk számára szakadásokkal fölsebzett esztétikai egységgé
tette az Ó- és Újszövetséget. Az a költészet, amely a shoá iszonyatos
tárgyiasságában állva a beteljesedés irrealitásának irányába fordulva
értelmezi önmagát, hogyan is hagyhatná figyelmen kívül az incar -
natio botrányának „consummatum est”-jét (Jn 19,30)? Sőt, talán a jé-
zusi, a személyiséget megalázó, a testet megkínzó, majd a felma-

Edmond Jabès: i. m. 19.
az anya meggyilkolása

révén tehát mintegy
elnémul a világ.

23Lásd Székely Magda:
Két szonett. in uő:

A testen túl, i. m. 13–14.

24Lásd Székely Magda:
Az ítélet; Az élő, Ismeretlen.

in uő: A testen túl,
i. m. 14.,15., 29.

25Vö. Schein Gábor:
Lapnyi térben – Székely

Magda költészetéről.
Pannonhalmi Szemle,

1994. ii/1. 88–97.

261996-ban beszélget -
hettem többször is Székely

Magdával, akinek költé -
szetéről írtam esztétika

szakos szakdolgozatomat.
Ekkor említette azt is, hogy

versírás közben legalább
egy teljes füzetet

elhasznál, míg a számára
vállalható versszöveget

visszatisztítja, összesűríti.

27„krisztus – egy villanás.”
Franz kafka:

Az én cellám – az én
váram. (Ford. Halasi

zoltán.) Európa,
Budapest, 1989, 39.

28Székely Magda:
Kőtábla. in uő: A testen

túl, i. m. 11–12.
E szövegben a

passiótörténeti utalás
egyik legkomplexebb

példájának tekinthető a
sivatagi, azaz a prófétai
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gasztaltság fényességében felragyogtató (Mt 17,1–9; Lk 24–51) bot-
rányossága lehet az a dinamizáló erő, mely ezt a költészetet az
apokatasztaszisz beteljesedésében való új égnek és új földnek misz-
tikus szemléletébe beletartja. És amint Jézus többször hangsúlyozza,
hogy először Izraelt jött megváltani (Mt 15,21–28), hogy aztán a vá-
lasztott nép adja tovább az örömhírt, úgy teszi le Székely Magda
költészetében Jákob kiválasztottsága idegenségének terhét, kereszt-
jét, hogy beteljesítse az ivadékában megígért ábrahámi áldást.

A Székely Magda-i költészet narratív identitása a maga egysze-
rűségében, egy-ügyűségében meghökkentően radikális önértelme-
zési feladatra hívja meg olvasóját: vállalja létezése terhét, tegye ki
magát a paradoxitás és abszurditás elhordozásának. Egyszerre kell
igenelnie az iszonyat és a lét vegetatív burjánzásának parancsát,
egyszerre kell szigorú bírónak és az elítéltekkel etikai közösséget
vállaló bűnösnek lennie, egyszerre kell beszélni Ábrahám, Jézus és
Károli nyelvét, egyszerre kell zsidónak és magyarnak lenni, egy-
szerre kell Jóbhoz és Jézushoz tartozni, egyszerre kell a nekünk osz-
tályrészül jutott kulturális, inkluzíve költői tradíció megőrzőjévé és
megújítójává lenni. Ezen állásfoglalás megértésekor az olvasóban
talán nem is az a kérdés vetődik fel először, hogy miképpen is le-
hetséges e feszültségek elhordozása, hiszen minden felnőtt ember
tudja, hogy e paradoxitások és komplementaritások feszültsége
csu pán értelmezése, analízise annak az antropológiai alaphelyzet-
nek, hogy egyszerre kell ösztön- és kultúrlénynek lennünk. Az ér-
telmezői kérdés talán sokkal inkább a Székely Magda-i identitás-
képzés kell-jének mibenlétére vonatkozik. Miért is kell, kellene
kinek-kinek vérmérséklete szerint elverekednie magát odáig vagy
elszenvedni az ahhoz a felismerésig vezető utat, hogy e paradoxo-
nok az emberi létezés/teremtettség végtelen összetettségének komp-
 lementer aspektusai? Ki kényszeríthet bárkit arra, hogy ezeket az
iszonyatos terheket és feszültségeket belakja és kibírja? Miért ne le-
hetne ebből az egészből egy az autonómia teljes súlyával meghozott
döntés aktusában kiszállni?

Székely Magda költészetének válasza egyértelmű és szigorú.
Nem szállhatsz ki, mert a lét megelőz téged. Vállalnod kell, mert
téged megelőzően vannak (elégett és/vagy megmagyarázhatatla-
nul megmaradt) könyvek és történetek, melyeket neked is tovább
kell vinned, hiszen ők tovább visznek téged. Nem vagy a létezés
ura. Nem vagy a népek vezetője. Része vagy a világ iszonyatának
és elevenségének.

Mert elmozdulni sose vágytam
megálltam a magam helyén
volnék fa fújhatna a szél fenn
tartana lenn a televény

(Mozdulatlan)

meditatív inkubáció közege
égető nap sütésének és
a töviskorona képének

konstellációja: „Fölöttem
égő korona / a nap

kemény tüskéi vernek.”
Hasonlóképpen a

Szakadék című versben
(in A testen túl, i. m. 15–16.)
a shoáról való tanúskodás

és a kereszthordozás:
„…mit emelek vállamon /

magányosan és
elveszetten?”, valamint

a Pietà mozdulatának
képei interferálnak:

„…most egymagam /
tartom fel őt a két

karomban”.
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