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Sárbanragadt üdvözülés

Magasles, A közös csapda, Gyarló esély - így egymás után Deák László köteteinek CÍ

mei is belső mozgást, elmélyülést érzékeltetnek. A Magaslesben még ott a felülemel
kedni vágyó hős törékeny biztonsága és a vadász izgalma: talán így, nyugodtan és
mégis feszülten kivárható, el- és megejthető az alkalmas pillanat, az élet méltó zsák
mánya. De következik a felismerés, hogy egyik magasles sem elég "magas" - velünk
történik, ami nélkülünk és ellenünkre -, közös csapda szorongat. Itt élni és írni: gyar
ló esély. Ha oly gyarló, hogy lehet mégis esély - kutatja Deák harmadik kötetében.

"Magamban beszélek, életrajzomat mormolom. Ez titok. / Annyi más vár elmondásra.
Fontosabb dolgok, életbevágóak. " Ez a két "prózai" sor számtalan rejtett ellentétet sű

rítve szinte modellezi a könyv egész szerkezetét, "történetét". Hiszen mindvégig egy
életrajzról van szó, pontosabban nem az életrajzról már, hanem az élet rajzáról. Ma
gát a sejthetöen banális és érezhetően tragikus egyedi történetet - rühellve a szakma
gyakran locsogásba fulladó divatos exhibicionizmusát, s valami régimódian elegáns,
érzékeny férfiszeméremböl is - elhallgatja a költő. A fontosabb dolgok, az életbe
vágóak úgyis legbelül történnek. Az érteni és értetni vágyó költői reflexió ezt a belső

történetet formálja verssé. így a kötet íve, ahogy az Indulás pillanatától az elmúlás
Fénytelen grundjáig hajol, közép-európai létünkről rajzol érvényes és maradandó
jelet.

Deák hosszasan sorolja esendö létünk gyarlóságait. Egy gyöngédség nélküli, részek
re szabdalt, agyonszabályozottan is rendetlen és zavarodott, elidegenedett világ ké
peit, helyzeteit: "Személyem a tömegben. Esély, gyengédség nélkül." Visszatérő motívu
ma, hogy legalább meg kellene érintenie az idegeneket. Szomorúságok, veszteségek,
múlt szerelmek, megutált szerepek, magános séták gondolkodó hősét követjük verse
iben. S minden indulásban, kezdetben ott kísért a sehová sem érkezés tétovasága, de
a befejezés bizonyossága is: "Nincs itt az emberfeletti próbák ideje, / ezért - úgy tűnik 
a felszedett leletek fontosak. / Egy elnyújtott szakaszt talpraesett rögtönzések sora boldo
gít. / Az emlékek szabad cserélgetése, válogatása. / Így telt lesz az üres. / Befejezett az
elhúzódó gyötrelem."

Az elszenvedett kudarcok ("Később egyre húzódtunk, egyre, félre."), átélt kínok, a
megszerzett tapasztalat ironikus méltósággal ruházza fel Deák lírai hősét. Sőt többet
annál. S én ezt érzem a harmadik kötet újdonságának, a fülszövegben is említett gaz
dagodás legkézzelfoghatóbb jeiének. Deák minden gyarlóságunk között meglátja és
láttatja a teljesség esélyét, amit éppen ilyen gyarló és méltatlan módon, de megélhe
tünk vagy még ezt is tönkretehetjük. Végül is dönthetünk felőle - ha nem is úgy,
mint egy étlapról -, vagy ezt, vagy azt egyszeruen kiválasztva. Az esely rejtélyesebb.
titkosabb valami, kegyelem dolga inkább, mint elhatározásé, de a kegyelem állapo
táért tenni lehet, sőt tenni kötelesség. Életünk alapjait, belső történetünket a körül
mények és adottságok gyarlóságain túl mégis morális döntéseink alakítják. E dönté
sek tárgya azonban kellőképpen meghatározhatatlan: "A torvénytísüeld alázatával
mondom: / véletlenekben és kivételekben bízom, / és csak bennük hiszek. / ... Teste
met és lelkemet állandó edzésben / arra nevelem, felkészülten várja érkezésüket. / ... és
felszabadítanak, ha megérzik rokonszenvemet. " E véletlen kerti képekkel asszociálódik,
s nem is csak az egyes versekben. A kötet egésze érzékelteti, hogy a civilizált világ
embertelen valóságával szemben létezik - szinte már csak véletlenül, de a maga vé-

748



letlenszerüen szabad törvényeivel - egy természetes világ, mint gazban fuldokló kert,
mint bizonytalan sorsú évelő tő - gyarló esély.

A városi poklok, pokoli városképek avatott költőjének kertje persze szellemi kert,
belső kert, érték és kultúra, de így is valóságos vegetáció. Hiszen ebben a költészet
ben a kert - legáltalánosabb értelemben - maga az ember, az emberiség jelképes esé
lye, s mindenkori állapota azt mutatja, hogy az ember természeti és társadalmi meg
határozottságait mennyire képes kulturáltan művelni, mintegy "parkosítani". A külső

és belső környezetrombolás elkeserítően hiteles képei - akár kedvenc kerületének
parkjaiban - sokkal nagyobb terjedelemben sorjáznak Deák kötetében, mint a gyarló
esélyt őrző kertroncsok zöld foltjai. De ennél fontosabb, hogy lepusztult kertjeinkben
is észreveszi a beton között is kisarjadó zöldet, a megőrzésre méltó leleteket. Keser
nyés költészete nem önpusztító, csak realista. A szerelemről írja, de egész közép
európai életünkre érvényesen: " ... röhejes vesszőfutás ez. sárbanragadt üdvözülés."

DEÁK LÁSZLÓ

a fiú
"emlékezzél szavamra
ha már nem leszek"

későn eszmélés:
karsztos vidéken tengődőkecskenyáj
éles szemü karmosak odafent
zabálásra készek sziklaodvakban 
kései ráébredés a szabályra
távol töltött s már jóvátehetetlen órákra
önzésre ha süt egy kamasz arcból
kószálásból és mámoros álmokból fon koszorút
örjöngve ráz pálcáján
éretlen lombú tyrsust -
vesd le inged-gatyád ha szemed felnyílt!
meetelen talppal a ragyogó kvarcon
az ő hideg leplükbe öltözz!
immár szégyen lenne eltagadnod
merő dacbál-menekűlésbdlkerült
roppant drága kietlenség és győzelem 
gombostű vagy: bogár hátadba szúrva
s ahogy a nagyító n át kémleled
keserű mézet ont a seb -
akárha könnyet az elvarázsolt szobában
imádott-félt árnyával vívó gyerek

749


