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Zarándokút

Parancs János költészete a mélységből kiált, nyomasztó érzelmi tapasz
talatok, sötét szorongások közül. Verseinek egy része mintha az éjszakai éb
redések félelemmel terhes lelkiállapotát idézné fel: a sötét szobában árnyak
gomolyognak, a szívben rettegés honol, valami veszély közelít, aminek nincs
neve. Az "ezüstös félhomályban" "baltafejű szörnyek úsznak"; a "lomha alvi
lág" a "céltalan vergődés" helye. Mitől ez a szorongató félelem? A magánytól?
A haláltól? Az emberi létezést szüntelenül kísértő reménytelenségtől?Vagy csu
pán az "idő vonulásától", hiszen a félelmek egyik forrása éppen a fenségesen
vonuló, könyörtelen idő, amint virágba borítja, majd elhervasztja az emberi éle
tet, a természetet, magát a létezést.

Különös "zarándokút" ez a költészet: félelmekkel terhes, a táj, amelyen átha
lad, sötét, imaginárius vidék, nem a természet dolgai, hanem látomások népe
sítik be, akár az avantgarde költők képzeletbeli tájait. A "zarándokút" magának
a költőnek a fogalmai közé tartozik: Távol és közel című kötetében egész vers
ciklus viseli címként ezt a fogalmat; a versekben megjelenőkomor szorongások
és látomások valóban mintha egy alig reménykedő zarándok útjának volnának
stációi. Valójában ilyen "zarándoknapló" a Rómában született Források és elága
ZlÍsok című nagyobb költemény is, nem az "örök város" fényeiről, hanem törté
nelmének, köznapi életének súlyos árnyairól.

Parancs "zarándoknaplói" mindig egy emberi közérzet üzenetei. Ha a köz
érzet fogalmát - ahogy erről annak idején Mészöly Miklós beszélt - az emberi
személyiség és a létezés általánosabb viszonyának,létezés-élményének, helyzet
érzékelésnek tekintjük, azt mondhatjuk, hogy e versek újra és újra, más és más
színekkel, más és más hangon festik és közvetítik ezt a közérzetet. Parancs nem
tartozik az önéletrajzi költők, a tárgyiasság, a natura hívei közé. Nem tapasz
talatairól, nem látványokról számol be, a manapság szokásos megkülönbözte
tésekkel élve, nem "élményköltészet", hanem "létköltészet" az övé. Nem nap
jainak múlásáról tesz vallomást, nem múló-változó indulatait kívánja formába
önteni, hanem a jelenségek mögött rejtőző gondolati általánosságot faggatja.
Lírájának ezért nincs "élettörténete": az élmények, az élet változó tényei csak
megindítják a gondolkodást, a helyzet-érzékelő folyamatot, a vers maga azon
ban e helyzetnek - ismételjük meg a fogalmat: a közérzetnek - tart tükröt.

Ez okozza azt, hogy nem törekszik akusztikai vagy festői hatásokra: legfőbb

eszköze a szavak fogalmi használata, legfőbb törekvése egy olyan víziós képsor
kialakítása, amely komplexségében is egyetlen jelentésre koncentrál: tudniillik
arra, hogy minél hívebben érzékeltesse..a költői közérzetet. Egy emberi és filo
zófiai állapot üzenetei ezek a versek. Uzenetek, de olykor talán lázadások is,
nemcsak tárgyiasítják a költői közérzetet. hanem bírkóznak is vele. Oszintesé
gük kíméletlen erővel, olykor önkínzó indulattal tárja fel a csüggesztő belső

világot, a költői személyiség sebeit.
A versek gondolatkörében sorra megtalálhatók a "pesszimista költészet" ha

gyományos fogalmai: a magányosság, a szorongás, a bűntudat és a halálfélelem.
Parancs költészetének mégis valamilyen drámai katarizisa van. A vers színvilá
ga lehet egészen sötét, a költő vergődhet és szenvedhet, beszélhet magányról,
halálról, akár kozmikus pusztulásról, hatása mégsem csüggesztő, leverő. Az
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igazi költészet ugyanis már komor sugallataival is ellenállásra. cselekvésre kény
szerít. "Más elcsüggedni és elcsüggeszteni" - figyelmeztette Illyés Gyula az
úgynevezett "pesszimista költészet" ellenfeleit. "A pesszimista vers - mondja
- ugyanis magyarán fából vaskarika, bölcseletileg pedig contradictio in adjecto:
önmagát cáfoló állítás. Ha a pesszimista a jég, a vers a tűz. Az ember lehet
pesszimista, a vers maga soha, lévén a jó tett minden formájában életigenlő."

Igazából életigen1ő Parancs János költészete is, főként, ha lírájának egy másik
arcára gondolunk. Erre az arcra a nosztalgia és az irónia rajzol jeleket. Nosztalgia a
Párizsban töltött évek, a régi társak, az elveszített barátok, nosztalgia az eltemetett
ifjúság után. Es irónia, amely nunden nagyotmondást és handabandázást pellen
gérre állit, sőt olykor magát a költészetet is célba veszi, legalábbis az utóbbi eszten
dők kihívó személytelenségét, azt az "antiIírát", amely lassanként mintha elfoglalná
a költészet és a költőiség hagyományos helyét.

Eredetileg az ő kifejezésmódja és poétikája is a túlfútott, túlhajszolt - a mindent
a képzeletre, az invendóra bíró - költőiség ellenében jött létre. Parancsnak nem
voltak vakmerő szóképei, váratlan nyelvi ötletei, tartózkodott attól a bővérű s iz
gatott "metaforizmustól", amely mintha a szárnyain hordozná az egész kortárs
magyar költészetet. Kijelentései voltak, látomások nélkül ábrázolta önmagát és vi
lágát. Rétori figyelemmel beszélt, még akkor is, midőn vallomásos őszinteséggel

tárulkozott ki olvasói előtt. Antipoétikus verseket írt, midőn körötte hatalmas víziók
és nyelvteremtő gesztusok kötötték le a kortársak figyelmét.

Aztán az antipoétikus líra valahogyan az érdeklődés homlokterébe került.
Nagy szerepe volt ebben a modern költészet költőietlenmestereinek, elsősorban
a görög Kavafisznak, akit nem kisebb tekintély, mint CM. Bowra professzor
sorolt a jelenkor nagy előfutárai közé. Majd Vas Istvánnak, aki újabb verseiben
maga is ironikus modorban taszította el magától a szóképek hagyományos dísz
eit. Végül Tandori Dezsőnek, aki kihívó "antiversekben" nevette ki magát a
költészetet. Mindez Parancs helyzetét és biztonságát is megszilárdította. Minden
szorongás nélkül beszélt arról, hogy nem voltak látomásai (Beszéljünk a látomá
sokról is),és minden kétség nélkül merészelt így verset indítani: "Holmi modem
nyugati szerző helyett / olvassuk ma az érett, harmincéves /Vórösmarty Mihályt",

Közben nemcsak az tudatosult benne, hogy látomások nélkül is lehet művelni
a költészetet hanem egy kétely is. Mondhatnám így is: gyanú. Kétely és gyanakvás
a költészet mint alkotófolyamat iránt. A tegnapi költő, legyen romantikus, szimbo
lista vagy avantgarde-ista, mintha önkívületben dolgozott volna. De ha túlságosan
aprólékos és tudatos műhelymunkávalalkotta is meg a szöveget, feltétlenül hitt
tevékenységének eredményében. Manapság mintha egy furcsa és groteszk ket
tősség, valóságos "tudathasadás" venne erőt a költőn az üres papír előtt. Bizo
nyára vannak a kettősségnek szociológiai és erkölcsi körülményei is: magának
a költői mesterségnek és hivatásnak a körülményei.

Mibel áll ez a különös kettősség? A költő verset ír, és közben figyeli magát,
pontosabban figyeli azt a furcsa szerzetet, aki verset ír. Arra kényszerül, hogy
legigazabb önmaga legyen, minthogy ez minden alkotó folyamat nélkülözhetet
len feltétele, és arra, hogy egyszersmind önmaga megfigyelője:gyanakvó kriti
kusa legyen. Nem a készülő (elkészült) szöveg kritikusa, hanem a feladaté, a
vállalkozásé, a szerepé. Es ennek a kettősségnek: a helyzet kétarcúságának nyo
mán táplál magában mind több kételyt és gyanakvást a mesterség, a költészet,
önmaga iránt.

Parancs János keresi, miként lehetne felszámolní ezt a kettősséget, miként
lehetne megnyugtatni a költészet iránt ébredt gyanút. Ujabb verseinek tekinté
lyes része: töprengés a költészet értelméről és a mesterség módozatairól. Más-
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különben is mind gyakoribb jelenség, hogya költészet tárgya nem az alkotó
személyiség vagy a körötte élő világ, hanem a költészet maga! Parancs is lehe
tőségekkel próbálkozik, lehetőségeketutasít el és lehetőségeket talál. Ilyen lehe
tőség a költészettel szemben érzett irónia is.

A költő olyan szerepet választ, amelyben a költészet iránt érzett kételyt és gya
nakvást az irónia váltja fel. Tudatában van annak, hogy helyzete kettősséget okoz,
és ezt a kettősséget iróniával hidalja át. Nem akarja magát mindenáron versírásra
kényszeríteni, nem választ laboratóriumi megoldásokat. Am kételyeinek és bizal
matlanságának beszámításával is vállalja az önkifejezést, azt, hogy számot vessen
sorsával, számot adjon tapasztalatairól és felismeréseirőI. Tudatában van annak,
hogy az eredmény talán nem lesz "poétikus", viszont hiteles lesz mindenekelőtt.

Búcsút vesz a "trópusoktól" , mint Szilágyi Domokos, a fiatalon meghalt kolozsvári
lírikus, aki szintén úgy vívta vissza a költészetbe vetett hitét, hogy elóbb szembenézett
a saját kételyeivel. Parancs nem bízza magát és mondanivalóját "a kötetlenül áradó
képekre", "a csapongó képzelet játékaira", számot vet azzal is: lehetséges olyan hely
zet, amelyben "a nyelv bemocskol és elárul". Bizalma ennél fogva korlátozott, de
mégiscsak bizalom.

Irónia ellenőrzi az ihletet és józanság vezérli a szerepet. "... a szorongás és a
kétely gödrében / a körültekintő tájékozódás csápjai, / egyelőre legalábbis hasz
nosabbak, / mint az irányított önkívület villámai" - fogalmazza meg Arckép a
hetvenes évekbo1 című versében költészettanát. E verset Vas Istvánnpk ajánlotta,
akinek "fanyar józanságában" látta igazolódni saját törekvéseit. Uj módszert:
látást és nyelvet kíván érvényre juttatni. Vas István példája nyomán találta meg
az "antipoétikus" poézis érvényes szellemét: "a prózai közlésnek merész / egy
hangúságát, pörölycsapásait, / a módszert, ahogyan egy-egy fogalmat, / mint
csonthéjú magvat, / kibontasz a rákövesült / hazugság rétegekből". Mindez
ironikus vizsgálódást és józan számvetést jelent, a fogalmak megtisztítását, a nyelv
szüntelen karbantartását és egészségvédelmét.

Már a fenti sorok sejtetik, hogy ennek az "antipoétikus" költészetnek nem
csak iróniája van. Erkölcse is, amely felelősségtudatotjelent és cselekvésre bíztat.
A versírással való számvetés, a végiggondolt kételyek és a kialakított irónia
visszavezették ahhoz a meggyőződéshez, ahonnan a költő elindult valamikor:
a költészet értelmes cselekedet. A mai felismerés persze más, mint a tegnapi
ismeret: mögötte ott rejlik a végigvitt küzdelem - a költészet evilági lehetetlen
ségével, a kifejezés gyötrelmeivel. A költészettel szembefordított irónia így tu
lajdonképpen mindvégig szemérmesen rejtegetett, mégis minduntalan feltörő

meggyőződést takart. Parancs János hisz a költészetben, a szó és a gondolat
erejében, s éppen a költészet által akarja legyőzni kísértőit, szorongásait. A köl
tészet által ragadja meg és kényszeríti formába az "idő vonulását", amely így
már nem is félelmetes, hanem gyönyörű.

Parancs János kötetei: Félálom, Párizs 1%3., Portölcsér. Bp. 1966., Me1yvízben. Bp. 197U. Fekete
ezüst. Bp. 1973., A versírás természetrajza 1977., Az idő vonulása Bp. 1980., Profán szertartás.
Válogatott versek. Bp., 1981., Sivatagi följegyzések. Bp. 1985., A köznapi lét szakadéka. Bp. 1988.,
Távol és közel. Bp. 1991.
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