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Nagy Pál

Hegedűs Mária eMlékezete

A Magyar Műhely régi és mai szerkesztőit nem lehet nőgyűlölettel vádolni (s ez az irodalomra is vonat-
kozik). Mindig tagadtuk a „női művészet”, „női irodalom” létjogosultságát: a nő-írók, képzőművészek  
a lap alapítása óta (1962) természetes módon foglalták el helyüket az avantgárd művészet kerekasztalánál. 
Úgy követték egymást a női „promóciók”, akár a párizsi ENA (École Nationale d’Administration) híres 
politikusokról, írókról (Simone Veil, 2004–2006; Émile Zola 2008–2010; Molière, 2018–2019) elnevezett „év-
folyamai”.

 Az első évfolyamot Molnár Verához is társíthatnánk, de akár  Székely Veráról, Márkus Annáról vagy 
Szenes Zsuzsáról is elnevezhetnénk. E gráciák szerették a Műhelyt, s mi szerettük őket: mindannyian 
formátumos művészek voltak.

A második évfolyamot Ladik Katalinról nevezhetjük el, de ugyanolyan erős jelenléte Dedinszky Eriká-
nak is: platánfájuk az évek során nagyra nőtt; a máig vezető fasorban nincs különbség a terebélyes koro-
nájú hímnemű és nőnemű fák között. Ahogy Csokonai Vitéz Mihály mondaná (a Dorottyában): „Istenek, 
istennék” ők. (Az istennék-en persze istennők értendő.)

Hegedűs Mari a harmadik (Balla Zsófia, Enyedi Ildikó, Kemenczky Judit Bortnyik Éva, Csutak Mag-
dolna), vagy még inkább a negyedik (Molnár Katalin, Szűcs Enikő, Bali Brigitta, Kolumbán Melinda) év-
folyam fontos tagja volt.

„Hegedűs Mária könyvtáros, magyar szakos tanár 1951-ben született. Kazincbarcikán él. Most publikál 
először” – ennyi a szűkszavú bemutató a Magyar Műhely huszonegyedik évfolyamának 72/2 számában, 
1986 decemberében. Nem „fiatal költő” jelentkezett tehát, hanem fiatal vizuális költő. Ezután (ha nem is 
gyakran, de) rendszeresen közölt a Műhely  89., 92., 96. számában, valamint a Papp Tibor-különszámban 
és a 100. számban bukkanok képverseire.

Kedveltük, szerettük Hegedűs Marit – így hívta őt mindenki –, tehetséges vizuális költő és hűséges 
ember, jó barát volt. Vállaltam tehát Összeszőtt mezők című kötetének bemutatását, az Osiris Könyves-
boltban, Bohár András társaságában, 2000 márciusában. A meghívó egyik oldalán Mari két szó-gombolya-
gát reprodukálták. Ezt azért tudom ilyen pontosan, mert a meghívó-képeslap itt van könyvtáram egyik 
polcán, ő maga is látta.

Sajátos képvers-típust alakított ki: betű- és szó-fonatai kézimunkára, hímzett párnára emlékeztetnek. 
Sikert aratott velük Franciaországban is: 2008 novemberében egy hónapot töltött Párizsban (Palaiseau-
ban), egy francia avantgárd kör vendégeként. Elmentem a neki szervezett estre, mint ahogy 2017-ben is 
ott voltam azon a párizsi kiállításon, amelyet Haász Ági szervezett elektro-grafikai csoportjuknak (Magyar 
Elektrográfiai Társaság), Hegedűs Mari részvételével és hathatós segítségével.

Megállapodtunk abban, hogy kijön Montrouge-ba, a szokásos sajtos-vörösboros vacsorára, hogy nyu-
godtan beszélgethessünk. Azt viszont elfelejtettem neki mondani, hogy Montrouge-nak (mely teljesen 
bele olvadt Párizsba) immáron két metróvégállomása van. A 13-as vonal végállomása (Châtillon-Mont-
rouge) tőlem körülbelül 150 méterre, a másik két és fél kilométerre található (Mairie de Montrouge).  
Ő az utóbbit választotta. Ajánlottam, hogy elébe megyek, félúton talalkoztunk, az Avenue Jean Jaurès-en 
sétáltunk a lakásom (műhelyem) felé.

Ma szimbolikusnak érzem ezt a találkozást: mindketten lépegettünk a másik felé.
Mari, mint mindig, most is sovány és kissé nyúzott volt, de abszolút normálisan járt-kelt, viselkedett, 

két-három héttel halála előtt. Nem hittem volna, ha valaki azt súgja, súlyos beteg. 
Ha jobban koncentrálok, talán észreveszek valamit: arról a nehéz, rögös útról beszélt, amelyen elindult 

a modern irodalom irányába; közben családjáról, fiáról is mondott pár szót, szóval olyan kérdéseket fe-
szegetett, amelyekről az ember nem minden nap nyilatkozik.

Megkérdeztem, le tudná-e kicsinyíttetni Bakucz-albumom két lapját francia nyelvű antológiám (Une 
francophonie millénaire) méretére. Vállalta; halála után fiától kaptam meg, aki egyúttal édesanyja halál-
hírét is közölte.

Hegedűs Mária utolsó nagy dobása: Bakucz-monográfiája (Kalandozás Bakucz József költészetében), 
amely ugyancsak a Magyar Műhely kiadásában jelent meg, 2017-ben. Élvezettel olvastam Bakucz bonyolult 
szövegeinek remek elemzését, s azon gondolkoztam, honnan tudja Mari, mire gondolt idősebb költőtársa, 
s miért így fogalmazta meg érzéseit, gondolatait? Miért tudja gond nélkül megvilágítani Bakucz tartalmi-
formai (Louis Hjelmsev) bravúrjait? Azért tudja, mert ő maga is költő, világosodott meg elmém. Még pedig 
a legjavából. Mari, Bakucz Jóska képverseit kisebbségi érzés nélkül, meggyőzően elemzi, hiszen ő is sok 
képverset alkotott. Szerencsés eset, amikor költő költőt elemez.

Megírtam neki véleményemet; ezt az e-mailt talán még olvasta. Talán örömöt szereztem neki.
Fiától tudtam meg, hogy gyógyíthatatlan kór ásta alá egészségét, s ő nem akart évekig feleslegesen 

szenvedni. Nem vállalta a több mint kétes kimenetelű gyógykúrát.
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