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DOBOSS GYULA

Parancs	János	verseit	olvasva
A	hivatalos	hazai	középiskolai	irodalomtanítás	csapnivaló	volt,	hazug,	maradi,	művészet-

ellenes.	Milyen	esélye	volt	 az	 ifjú	költőjelöltnek	gépipari	 technikumban?	És	Parancs	–	 azt	
hiszem	–	nem	is	volt	költőjelölt,	vagy	nem	tudott	róla.	Már	mint	gépészmérnök-hallgató,	meg-
szakítva	tanulmányait,	1957-ben	Nyugatra	távozik.	Nem	pontos:	akkor	csak	szökhetett,	„disz-
szidálhatott”.	Tombolt	a	megtorló	diktatúra,	és	ha	ebből	menekült,	nem	jöhetett	vissza	sem,	
csak	 úgy,	 tetszése	 szerint,	 akármikor.	 Letelepedett	 Párizsban,	 kifutó,	 gondnok,	 tervrajzoló,	
műszerész,	azután	rövid	ideig	matematikát	tanult	a	Sorbonne-on,	majd	elkábították	„a	fran-
cia	kultúra	édes	mérgei”.	Hagyta	a	matematikát,	francia	irodalmat	és	nyelvészetet	hallgatott,	
nem	találta	a	helyét,	mint	akinek	egyik	lába	a	csónakban,	másik	a	parton.	Egyetlen	menedéke	
lett,	érdekes	módon:	a	költészet.	„Mintha	az	otthon	a	szavakban	lenne.”	Úgy	tűnik,	korábbi	
előzmények	nélkül	–	ír.	Közölte	a	Bécsi	Magyar	Híradó,	az	Irodalmi	Újság,	az	Új	Látóhatár,	
emigráns	magyar	barátaival	lapot	alapít,	megjelenik	első	verskötete,	a	Félálom.	

A	könyv	nyitódarabja	az	Önarckép 1958.	Helyett	kapott	a	Sötét folyam	(1996)	című	válo-
gatásban	is	(két	javítással,	a	szisszentő	magánosanból	helyesen	„magányosan”	lett,	a	dögöt-
evőből	a	helyén	jobb	ritmusú	„dögevő”).	Az	érzelgősen	„sírdogáló	őzgida”,	a	fiatalosan	nagyot	
mondó	„szentek	a	pokolba”	és	az	apollinaire-es	„kankalin	virágzik”,	„kikerics	nyílik”	mellett	
ott	az	enigmatikus,	erős	szuggesztiójú	„kihaltak	városa”,	ahol	a	menekülő	–	nyelvi	lelemény-
nyel	fogalmazva	–	„fél	inában	vacogva”.	Gazdaságosan	szűkszavú	szabadvers.	Előlegezi	a	pá-
lyán	fő	szólamként	végigkövethető	halálfélelmet,	kritikai	attitűdöt.	Az	egyetlen	masszív	tömb-
ként	előttünk	álló	lezárt	oeuvre	legkorábbi	szövege	az	igazi,	a	majdani	Parancs-művek	ígérete.	

Ez	 a	 „Félálom”	nem	bágyadt,	 kellemes	 szendergés	 –	 a	 kötet	 tanúsága	 szerint	 –,	 hanem	
menekülés,	visszahúzódás	a	fájdalmat	hozó	ébrenlét	elől.	A	második	darabja,	a	Gyász	a	„félel-
metesen	magára	maradt”	fiú	veszteségeiről	beszél:	„A	tárgyak	emlékké	válnak”,	„Az	Isten-kép	
eltűnik”.	Az	önmegszólító	vers	alanyának	összegző	következtetése:	„Ez	maradt	s	lassan	haldo-
kolhatsz.”	Az	első	kötet	egyik	tragikus	alapélménye	ez,	s	az	önvád:	„Megkérdeztem	a	köveket	
és	a	madarakat,	/	hová	tűnt	el	anyám?”,	„Elfutottam	[…]	megtagadtam	a	tej	ízét”	(Védtelenül).	
Ez	a	fájó	litánia	motívumaival	összefoglalása	is	az	életérzéssé	sűrűsödő	tematikának:	fenye-
getettség,	„eszelős	félelem”,	magány,	lelkiismeret-furdalás,	„halál-riongás	a	kapcsolatokban”.	
Az	anya	halála,	a	„büszke	oktalanság”	szülte	elszakadás	a	távoli	szerelmestől	és	a	régi	otthon-
tól	a	kitaszítottság	érzetét	involválják.	„A	napokban	kedves	arcod	újra	láttam	/	A	harag	napja	
óta	vergődöm	két	hazában,	/	[…]	félőrült	árvaságban”	(Vallomás).	Vagy:	„huszonnégy	év:	a	
csönd	határán	roskadok”	(Párizsban maradtam).	Féltékenységi	düh	„villan	mint	a	kés”	a	Kései 
sirató	hatását	is	mutató	Búcsúban:	„Ringyó	lettél,	szentem?	Így	a	bánat.	/	Combjaid	közt	tartod	
az	eget,	/	bókol	a	sunyi	alázat”.	Komor	világ	–	mondhatnók	summázva.	De	mennyi	hangvál-
tás,	formakísérlet	teszi	izgalmassá	az	önéletrajziság	és	az	objektivitás	közötti	–	egymást	nem	
is	kizáró	–	lehetőségeket.	Ezek	egynémelyike	marad	hangpróba,	de	sok	tovább	csiszolódva	
visszatér	a	későbbi	kötetekben,	kialakítva	az	egyéni	változatokat.	

Direkt	 hatások	 elvétve	 érhetők	 tetten:	 az	 „eleven	 kút	 buzgó	 forrás	 hol	 talállak?”	 József	
Attilá-s,	„A	szép	szó	nem	elég,	a	léted	kell	nekem”	sorban	vagy	a	Hűség	férfigőgjében	Szabó	
Lőrincet	hallhatjuk.	A	„semmi	fonja	selymét	/	s	mint	a	holtak	álma	/	kószál	a	szél”	zenéjében	
vagy	a	„Nagy	húsos	levelekkel	jött	ez	a	nyár”	érzékiségében	szecessziós	hangulatot	sejthetünk.	
Inkább	a	francia	avantgárd	szerzőit	véljük	bátorító	példának:	Bretont,	René	Chart,	Cendrars-t	
vagy	 Tzarát	 –	 jelentek	 is	 meg	 fordításkötetei	 tőlük,	 később,	 a	 nyolcvanas	 évek	 elején.	A	
„Ketyegnek	bomlottan	a	vízbe	dugott	órák”	szürrealista	kép,	de	az	egész	vers	ilyen	ihletésű	
(A falvak csöndje).	A	lehetséges	példák	közül	említhető	a	Pillogó-szirmú gyopár vagy	akár 
bestiáriumának	példányai:	a	sejtelmes	kígyók,	rókák,	a	háromszarvú	bika…	Egészen	a	ma-
gyar	hatvanas-hetvenes	évek	új	avantgárdja	felé	mutat	a	vállalt	(?)	ragrímesség,	„szeretnénk”,	
„mernénk”,	„tennénk”,	a	régi	magyar	irodalom	szóismétlő	rímtechnikája,	a	népdal-balladás-
ság	(Júlia	szép	leány,	Fehér	szőrű	bárány)	–	itthon	például	Balaskó	Jenőnél	látunk	hasonlót.	
A Jelenlévő (I–II)-ben	(hatszor!)	ismételt	„halál”	szó	majd	a	fonikus	vers	lehetőségeit	kereső	
alkotókat	juttatja	eszünkbe	(Szilágyi	Ákost,	Szkárosit	és	persze	a	Magyar	Műhelyeseket).	Az	
önidézés,	itt	például	szabad	versben	dalbetétek,	és	az	elbeszélő,	kollokviális	intonáció	lírában:	
„pár	napja	tátogó	halakra	lestem”,	„Késő	esti	órán	történt”	posztmodern	technikákként	lesznek	
ismerősek	(Ághtól	–	Villányiig).

Figyelemre	érdemes	az	Ezüst alma.	„A	bokrokon	ezüst	alma	 /	hintázik	a	 feszes	 térben	 /	
meglódul,	dülöng	a	kép	/	szűkülő	hálóban,	/	komor	égen.”	A	részlet	szinkronban	van	a	hason-
ló	magyarországi	jelenségekkel,	közelebbről	a	Töredék Hamletnek	merőben	új,	geometrikus	
szemléletű	képeivel,	melyeket	a	korszak	legélesebb	szemű	kritikusai	üdvözöltek	Tandorinál.	
(Bányai,	Kenyeres	és	Vas	István,	aki	Parancs	Jánosnak	is	mentora	lesz.)	Ez	a	kinetikus	térkép-
zet,	a	hintázó,	meglóduló	mozgás	az	ingamotívumban	vissza-visszatér,	néhol	émelyítő,	nyo-
masztó	érzetként:	„Hínáros	csomók	lengenek	ide-oda”	(Kedvesem),	„meggyfa	kérgén	mézga	
leng”	(Dal),	„az	értelem	mint	inga	leng.	/	Átzúg	a	rettegés	a	testemen”	(Szobában).	

Ez	a	 „legsötétebben	 fénylő	 líra”	 (ahogyan	majd	a	barát-pályatárs	Deák	László	 jellemzi)		
több	regiszterű.	Néha	dallamos	és	meditatív:	„Csenevész	bokrok,	a	fán	néhány	göcsörtös	ág;	/	
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tiéd	a	sivatag	éjszaka,	tiéd	a	hallgató	világ.”	Pár	sorral	lejjebb	vadul	expresszív:	„herélt	csődör	
röhög	és	zabál”.	Nem	egyszer	merészen	erotikus:	„szétnyíló	térdeid	/	hamvas	virága	/	szédít”	
(Lobogó bajban);	„sikoltoztam	combjaim	közt	vergődő	gyönyörűségtől”,	„ereszkedik,	/	emel-
kedik	/	gyötrelemben	/	kinyújtózik	/	teste”	(A sivatag).	

A Félálom	egy	huszonéves	fiatalember	közérzetlírája,	a	Magyarországon	akkor	még	ural-
kodónak	számító	képviseleti	mondandó	helyett	a	korszerűbbnek	érzett	individuális	közlés	túl-
súlyával.	A	hosszú,	 fejezetes	 (I–VIII)	 és	 rímesebb	darabok	komponáltsága	bizonytalanabb,	
sikerültebbek	 a	 rövidebbek	 –	 kötetlen	 sorhosszal,	 a	mondatok	markáns	 elmetszésével	 (en-
jambement),	kihagyásos	grammatikai	szerkezettel,	nem	egyszer	a	versszerűséget	semlegesítő	
szövegiséggel.	A	társadalmi-emberi	gyarlóság	ostorozásának	moralista	egysíkúságától	általá-
ban	megóvja	kemény	öniróniája.	Nagy	számvetésében	a	veszélyesnek	érzett	 absztrakcióról	
töpreng:	„Oktalan,	belső	tájakon	/	moccan	fémes	sikolyok	csokra.	/	E	lassan-ernyedő	erőjáték	
mit	ér,	/	ha	homlokod	mögött,	/	holt	tavak	partján	/	zokog	a	letagadt	való	világ?”	(Hét torony-
ban).	Szokatlan	kezdő	költőnél,	első	kötetben	a	személyes	szituáció,	a	mindennapi	késztetések	
direkt	megfogalmazásának	óvatos	mellőzése.	A	„való	világ”	ha	nem	„letagadott”	is,	de	csak-
ugyan	absztrahált	és	interiorizált.	

A	már	említett	veszteségek	elmondása	mellett	talán	csak	egy-két	alkalommal	szól	„hűtlen	
kujtorgóként”	 az	 „elhagyott	otthonról”:	 a	 „húgocskáinak”	 írt	Levélben	például,	 vagy	a	Hét 
toronyban:	„az	ismerősök	alakja	összeroppan”,	„Elhagyott	otthonomra	gondolok,	/	[…]	éltem	
önfeledten;	/	barátom	volt	a	tó,	a	rét”.	És	nincs	szó	Párizsról,	esetekről,	az	emberi	kapcsolatok-
ról.	Költészetében	érzetek,	sejtelmek,	tudatállapotok	a	főszereplők	–	a	benső	világ.	

Azután,	már	újra	Magyarországon,	megszületnek	a	krónikás	hajlam	megnyilvánulásai	 is:	
„1964.	szeptember	25-én	/	érkeztem	haza	végleg	a	Malév	géppel”	(Ó,	azok	a	60-as	évek!)	–	és	
sorjáznak	a	vers-	és	műfordításkötetek	három-négy	évenként,	a	fiatal	költő	jelentkezését	Vas	
István	elismeréssel	fogadja.	(Jó szél, magasság, mélyvíz.	És,	1971.	1.	).	Belesodródik	az	irodal-
mi	életbe:	„…együtt	ültünk	a	Hungáriában,	/	a	Mélyvízben:	Vas	István,	Zelk,	Benyhe,	Kormos,	
/	a	két	Réz,	Csurka	és	Végh	Antal,	Csukás	és	Bella.	/	És	jöttek	mások	is;	Juhász	és	Nagy	Laci,	
Déry	Tibor,	/	a	harsogó	hangú	Rákosy	Gergely,	az	ifjú	Módos	Péter	/	Lázár	Ervin,	akik	épp	arra	
vetődtek.	/	Volt,	aki	csak	látogatóba,	volt,	aki	játszott	is,	/	pl.	Kardos	G.	György,	aki	ott	több-
nyire	vesztett,	vagy	/	Mándy	Iván,	aki	csak	ebédelt,	s	mások…”	–	emlékezik	utóbb	(Keserédes, 
kilencvenes	évek).	S	aki	itt	nem	szerepel,	de	jelentős	hatást	tett:	Kálnoky!	Az	önéletrajziság	
dokumentarista	céllal	lép	elő,	szövegei	gyakran	részletesebben	informálnak,	mint	a	lexikonok.	
„Az	1956-os	forradalom	leverése	után	Nyugatra	menekül.”	(Borbándi	Gyula: Nyugati magyar 
irodalmi lexikon és bibliográfia,	 1992).	Ez	 így	az	Emlékműben:	 „Elmentem,	mert	pocsékul	
éreztem	magamat,	[…]	túl	sok	volt	a	kiontott	vér	[…]	Álmaim	csaltak	el,	a	lehetetlent	ostromló	
vágyaim	[…]	És	miattuk	jöttem	haza.”	(in:	Mélyvízben,	1970).	Itthon	„különféle	munkahelye-
ken	dolgozott”	(Borbándi).	„Juhász	Ferenc	beajánlott	a	minisztériumba	/	mint	falujabelit”	(Ó,	
azok	a…).	Naplószerűen	és	élményidézőn	ír	(ritmikus	prózában)	Párizsról:	„Bánatomban	ittam	
[…]	a	Műhelyt	egyformán	szerettük	[…]	sziporkázni	kezd	ezernyi	részlet	[…]	Ha	a	szemem	
lehunyom	[…]	a	Zeyer	teraszán	[…]	minden	ugyanaz	[…]	Mindez	a	sejtjeimbe	ívódott	örökre	
[…]	amivé	lettem	az	mind	ott	formálódott	[…]	Bizonytalan	vagyok	[…]	és	rettegésem,	kínzó	
és	rejtőző	kétkedésem,	lemondásom	és	reménykedésem	kikiabálom…”	(Emlékmű, in: Mély-
vízben,	1970).	„A	nagy	kaland:	/	a	Magyar	Műhely	szervezése	/	[…]	egy	független,	irodalmi	
folyóirat	 /	a	 fiatal	nyugati	magyar	 írók	fóruma,	 /	az	első	nyíltan	vállalt	szellemi	kapcsolat	 /	
az	 itthoniakkal:	az	emberi	és	 írói	 tisztességgel	[…]	induláskor	az	áldozatkész	festők,	 […]	a	
Faubourg	du	Temple	utcában,	/	[…]	neves	nyugati	íróink	/	vállalkoztak,	és	jelentkeztek	a	fia-
talok,	/	[…]	első	verseskötetem	még	megjelent	/	a	folyóirat	negyedik	számaként	/	[…]	de	már	
elszakadóban	éltem	ott	 /	 […]	Kormos	Pista	 tartotta	bennem,	/	úgy-ahogy	a	lelket	 /	 […]	pár	
hónapig	én	voltam	az	a	fura	csodabogár,	/	aki	nyolc	év	után	visszatért,	egy	lányért	/	vagy	az	
irodalomért…”	(Ó,	azok	a…)	

Mindig	ösztönösen	irtózott	a	divatoktól,	a	túlzásoktól,	a	nyelvfilozófiai	és	értelmezői	újítások-
tól	is.	Az összefüggésekben	(Fekete ezüst,	1973)	a	strukturalista-szemiotikai	vizsgálatokat	gúnyol-
ja:	 jelölő-jelölt	viszonyáról,	komplex	képekről,	 statisztikákról	 szólva	vonja	 le	következtetését:	
„Noha	tudjuk	mindannyian	/	A	magyarázatok	mögött	[…]	/	A	zabolázhatatlan	lét…”.	Közben	
talán	öntudatlanul	is	Wittgenstein	szellemében	a	„mondhatatlan	ragyogását”	hirdeti,	amely	„még-
is	felbukkan”.	Bizonyára	túlzásnak	tartaná,	de	megkockáztatom,	hogy	őt	is	megérinti	a	nyelvfilo-
zófiai	ambivalencia:	„Amiről	érdemes	volna,	/	arról	úgy	sem	lehet	beszélni”	és	mégis:	„Egyetlen	
esélyünk	ez	a	nyelv…”	(A nyelv dicsérete).	A	kilencvenes	években	keletkezett	Ósdi dolgokban	
tagadja,	hogy	az	irodalomnak,	a	nyelvnek	ne	lenne	„önmagán	túlmutató	célja”,	és	ismét	kiáll	a	
„megalázottak,	megnyomorítottak”	mellett.	Látszik,	érvényes	maradt	Albert	Pál	értékelése:	„mél-
tányosságból,	alapvető	demokratikus	szemléletből	[…],	egy	még	születésre	váró	egyenjogú	em-
beriség	tagjaként	vizsgázott	mindig.”	(Magyar Műhely,	XIII.	48.	1975.)	A	Megyik-kiállítás	mar-
gójára	rótt	soraiban	a	„szívós,	fegyelmezett”	magatartást	dicséri,	máshol	a	türelmes	várakozást,	
az	„éber	figyelmet”.	A	vanitatum vanitas	költőjét	logikusan	kísérti	meg	az	elhallgatás	gondolata:	
(„sehová	se	vezető	/	úton	botorkálunk	/	ahogy	a	Prédikátor	mondta	/	minden	csak	hiábavalóság”	
(Távozás).	„Az	írás	fölösleges”,	arra	várok,	hogy	szó	nélkül	értsenek”;	„Nem	lenni	szeretnék.	/	Az	
elmúlt	ötvenöt	évet	/	valahogy	eltörölni	/	jelet	se	hagyni”	(Ide jutottam).

Mindeközben	a	hatvanas	évek	paradigmaváltóival	(Oravecz,	Orbán,	Tandori	–	a	Műhelye-
sek,	Tolnai,	a	„déliek”)	egy	időben	és	persze	szándékolatlanul	 lép	be	műveivel	az	új	költői	
diszkurzusba.	Első	itthoni	kötetével	élénk	figyelmet	keltett	az	újra	fogékony	fiatalok	körében.	
Ez	az	a	korszak,	amikor	még	egyetemeinken	a	bölcsészhallgatók	fanyalgó	vagy	kényszerből	
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óvatoskodó	tájékoztatásokat	olvashattak	tankönyveikben	a másik,	a	„lételméleti”	irodalomról	
is	 (a	Nyugat	negyedik	nemzedéke:	 Jékely,	Kálnoky,	Nemes	Nagy,	Pilinszky,	Weöres)	–	 az	
újavantgárdról	pedig	semmit!	(A	nyugaton	élő	kritikusok	és	a	kivételt	jelentő	kiváló	profesz-
szorok	vagy	ifjú	tanársegédek,	persze,	valamelyest	ellensúlyozni	tudták	az	intézményes	gyá-
vaságot	 és	 fafejűséget.)	A	Portölcsér	 (1966)	 „jó	 széllel”	 jött	 (Vas	 I.).	 Igaz,	 akikre	Parancs	
hatással	volt,	utóbb	gyakran	mégis	csak	a	leghíresebb	szerzőket	emlegetik	–	kényelmesen	le-
egyszerűsítve	a	tényeket.	Ám	ha	rákérdezünk…	Örvendetes,	ha	a	Magvető	jóindulatú,	szigorú,	
„mértékadó”,	„pótolhatatlan”	szerkesztője	szerepel	az	egykori	pályakezdők	emlékezéseiben	
(Zalán	Tibornál	például).

A Változat	(Portölcsér,	1966)	kvázi	megszünteti	az	időt.	Nem	múlik,	ha	csak	„van”	–	ese-
ménytelen,	 statikus	 terek	 képződnek:	 „Nem	 történik	 semmi	 sem”.	A	most	 is	megfosztatik	
bárminemű	 attribútumától:	 „csupasz”.	Az	 elvont	 jelen-fogalom	mégis	 érzékelhető:	 „hörgő	
szörny”;	 változik:	 „tátog	 és	 dagad”.	Haladás	 helyett	 a	 helyben	mozgás	 érzete	 kapcsolódik	
hozzá:	„hullámzik”.	Rémisztő,	visszataszító	kígyó	vagy	hernyó,	a	fuldoklás,	az	agresszivitás,	
a	tehetetlenség	megtestesítője.	„Löttyedt	határait	az	üresség	feszíti	széjjel”,	áttűnik	a	semmi	
vákuumába.	A	második	négy	 sorban	 (versszakban?)	 a	metaforák	konkrétabb	 élőlényt	 vagy	
annak	antropomorf	falószervét	asszociálják:	a	„fogatlan,	szívó	száj”	a	beszélőt	„elnyeli”,	„el-
temeti”	–	megsemmisíti.	A	magányban	a	„gyász”	az	egyetlen	személyes	érzésre	utaló	szó.	Az	
ürességben	az	individuum	is	feloldódik:	„kívül	és	belül	[…]	végtelen	terek”.	Az	apokaliptikus	
látomás	alanya	elnémul:	„egy	szó	nem	maradt	velem”.	A	ridegségében	is	szinte	vigasztalónak	
számító	„Nincs	segítség”	a	versvilágon	kívülről	hangzik	fel	–	az	utolsó	sorban.	Ez	a	nyomasz-
tóan	tárgyszerű	szöveg	az	objektív	költészet	és	a	granginyol	különleges	elegye.	Ahogy	Alföldy	
Jenő	 írja,	 Parancs	 „Intellektuális,	 tárgyias,	 tárgyilagos,	 de	 nem	 személytelen.	 […],	 sikerült	
megőriznie	besorolhatatlanságát”	(Jelenkor,	1981.	nov.).

A múlt lidércnyomásos álmaiból (in:	Fekete ezüst,	1973)	alcíme	szerint	„Drámai	történés.	
Leírások,	szerzői	utasítások.”	Becketti	abszurd,	meglepő	talán,	de	nem	áll	távol	Tandori	Visz-
sza az égbe	(1966)	című	monológjától.	A	képzelet	által	benépesített	színpadon	játszódik,	ahol	
az	 „ő”,	 „a	 férfi”	 passzív	 elszenvedője	 az	 eseményeknek.	Van	némi	víziószerű	 cselekmény,	
vannak	szereplők	is.	A	látomás	lényegében	barbár	szertartás	sémáját	követi,	ahogyan	azt	kul-
túrélményeinkből	 ismerhetjük.	Az	 áldozatnak	 a	 rítus	 lényege	 szerint	 nincs	 bűne	 vagy	 nem	
tudunk	 róla.	Bukása	motiválatlan,	kiválasztódása	 esetleges.	Meggyőződéstelenül,	makacsul	
hadar	valami	„betanult	mondókát”,	beszél	és	beszél,	hol	fásultan,	hol	kétségbeesetten.	Egyszer	
csak	abbahagyja	a	„hiábavaló	könyörgést”.	Az	egésznek	úgysincs	semmi	értelme,	nem	hallják	
a	lármában,	és	sorsa	egyébként	is	eldőlt	színre	lépése	előtt.	

„Derékig	bűzlő	mocsokban”,	„iszapban”,	„sárban”	áll,	 ez	a	közeg	mintha	valami	alacsony	
animális	 szintű	 élőlény	 lenne:	 „forog”,	 „cuppog”,	 „mozog”,	 „böfög”,	 „ásítozik”,	 „nyújtózik”,	
„áldozatát	bilincsként	fogja”.	A	névtelen	figura	„két	keze	hátra	kötve”,	süpped, forgatja a fejét, 
előre-hátra	himbálja magát	(az	inga-toposz!),	„az	őrületig	fokozza	a	ritmust”.	Nincs	hatalma	a	kö-
rülmények,	az	idő	felett,	legfeljebb	gyorsabban	mérheti	mozgásával	és	sürgetheti	a	befejeződést.	
Négy	részre	tagolódik	a	mű,	részint	jelölve:	„Rövid	szünet”,	„Üres	a	szín”,	részint	az	események-
ből	adódóan	–	mintha	négy	„felvonása”	lenne.	Az	elsőben	a	kreatúra	feje	fölött	kétszer	megjelenik	
egy	nagy	madár	–	a	bentnek	valamiféle	külsővé	válásaként,	 lélekként,	megszabadulás-illúzió-
ként:	„Testem	fölött	lebegek…”.	A	második	részben	megszólalnak	a	dobok,	„nyikorognak”	a	föld	
„pántjai,	eresztékei”,	a	„sötétség	torkából	kipörögnek	/	az	összegubancolódott	torz	alakok”,	s	a	
szörny-vezér	„nyomában	a	megbabonázott	tömeg”.	Megkezdődött	a	gyilkos	ünnep.	A	férfi	„meg	
se	moccan	[…]	szeméből	kicsap	a	szorongás	kékes	lángja”.	Itt	a	drámai	anyagba	szürrealiszti-
kus	költői	betétként	ékelődik	az	álomszerűség:	„Különös,	egzotikus	virágok,	 /	húsos	szirmok,	
zöld	forradások,	/	kibomlanak	a	látomások	/	[…]	a	lángoló	források	fölfakadnak”.	A	Parancs-féle	
abszurd	talányosságát	fokozza	a	bizonytalan	nézőpont:	ki	a	szereplő	és	ki	a	szerző,	kinek	van	
lehetősége	a	cselekvésre?	Kapcsolódik	ez	egzisztencializmusához,	„ahogy	gépésztől	tanultam”	–	
írja	(Tudom, kissé banális, in: A labirintus mélyén,	1994):	„Például	érdemes-e	élni,	illetve	leélni	
végig	/	nyomorúságos	életünket?”	A	parabolikus	történetben	az	egyén	„valószerűtlen	[…]	fatörzs,	
mocsárba	tűzött	totemoszlop”,	megölik	démonai	és	a	többiek.	A	tömeget	„felcicomázott”	bohóc	
vezeti,	minden	harc	hiábavaló.	A	dráma	zárlatában:	„a	mocskos	szürke	égre	kirajzolódik	a	barbár	
istenség	jelvénye”,	a	„kavargó	sár”	fölött	„megint	ott	lebeg	egy	nagy	sötét	madár”	–	a	hit-remény-
telenség,	s	talán	a	depresszió	képlékeny	szimbóluma.	Mint	a	Mozgóképben	a	„lecsapó	tagló”,	A 
fojtogató csöndben	a	„kapu	nélküli	falak”.	

Parancs	minimalizmus-közeli	esztétikájába	lényegített	idővel	minden	neki	megfelelőt	a	kortárs	
világ-	és	magyar	irodalomból.	De	nehéz	rámutatni	egyetlen	döntően	befolyásoló	irányra,	alkotóra	
vagy	formajellegre.	Alapélményei:	valami	be	nem	vallott	ősi	megalázottság,	fölöslegességérzet	
és	az	állandóan	horizontjában	lévő	haláltudat.	Ezeket	alkatában,	génjeiben	hordta,	velük	élve,	lé-
tezve	szemlélt	mindent	–	lázadva,	átkozódva,	kétségbeesetten,	rezignáltan,	sztoikus	egykedvűen,	
szenvedélyes	élniakarással,	nem	egyszer	derűvel,	szatirikus	éllel.	(Gondoljunk	a	Gyagya	bácsi	
ciklusra,	virtuóz	limerickjére	vagy	a	remek	Kukorelly-paródiára.)

„Számomra	a	költészet	mindenekelőtt	a	megismerés	és	az	önkifejezés	eszköze	[…],	kegyel-
mi	állapot	gyümölcse	[…]	minden	gyönyörűsége	ellenére	is	gyötrelmes	és	önkínzó	vállalkozás	
[…]	démonaival	mindenki	egyedül	viaskodik	[…]	Arra	törekszem,	hogy	önámítás	nélkül,	mi-
nél	pontosabban	rögzítsem	gondolataimat,	érzéseimet,	sejtelmeimet…”	(in:	Szakolczay	Lajos:	
Költők	vallomásai.	Parancs	János,	Kortárs,	2015.	9.)	

Az	1996-os	Könyvhétre	kijövő	Sötét folyam	utáni	műveiben	érződik	a	lassú	kivonulás,	ki-
hátrálás:	az	irodalomból	és	az	életből.	Érintett	témái	a	betegség,	a	súlyos	műtét	is	–	és	még	
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mindig	a	hit,	a	család,	a	másik	ember,	a	szerelem,	az	álmok,	a	költészet.	Rembrandt-rézkar-
cokkal	illusztrált	utolsó	könyvét	még	maga	rendezte	sajtó	alá,	de	már	nem	vehette	kézbe.	A	
Tőletek távolodóban	(1999)	a	következetesen	fejlődő	korszerű	líra	végső	kikristályosodásának	
dokumentuma,	számos	darabjának	a	kortárs	magyar	költészet	csúcsai	között	van	a	helye.	(Az	
Előérzet, A képzelet grádicsain, Távozás…)

Keletkezésekor	és	máig	az	egyik	legszebb,	a	megfoghatatlant	látszólag	könnyeden	megra-
gadó	szerelmes	versünk	a	Kopár partokon.	Hármas	tagolásával,	a	téma	fejlesztésének	jellegé-
vel	rokona	a	híres	Madárnak	(Nemes	Nagy),	az	Hommage-nak	(Tandori).	A	közel	egyforma	
hosszú	versszakok	első	soraiban	az	„elfeledtük,	/	semmit	sem	tudunk	/	a	szerelem	[…]”	rész	
háromszor	megismétlődik.	De	nem	magáról	a	fogalomról	van	szó,	hanem	„hiányáról”,	„ál-
mairól”,	„játékairól”	–	azaz	aspektusairól,	jellegéről,	arcairól.	És	folyamat	is	alakul.	Az	egyes	
szakok	képei	is	jelenetszerűek,	post	factum	eseményminiatűrök.	A	vergődő	madárral	valami	
történt,	a	lábnyomok	menekülő	kisállattól	származnak,	a	gazella-párduc	kettős	baljóslatú.	A	
szöveg	 egyetlen	hosszú	mondat,	 a	 három	 szakasz	három	kapcsolatos	mellérendelt	 tag.	Kis	
kezdőbetűvel	indul,	így	egybeolvasható	a	címmel	az	első	szó	(Kopár	partokon	–	elfeledtük…).
Az	egyes	versszakokban	cselekményt	imitáló	alárendelt	mellékmondatok	állnak	–	bevezetve	
az	„amikor”,	„ahol”,	az	„öröm”	szavakkal.	Ezek	a	kifejtő	hasonlatok	tömör	metaforamagot	
hordoznak	a	mélyükben.	Az	analitikusság,	a	képek	komplexsége	mindig	is	 jellemezte	ezt	a	
lírát.	A	Kopár…	nem	önvallomás,	nincs	én-ő	szereplő-viszony,	valami	kollektív	vágy	érzete	
inkább.	A	gyöngédségre	csapó,	meglepő,	riasztó,	dúr-hangnemű	ingerek	erős	kontrasztot	ké-
peznek.	A	leszakadt	vagy	kitépett	rángó	végtag,	a	„kaszáló	pókláb”	viszolyogtató.	Mellette	a	
„magányos”,	a	„szív”	szavak	szinte	vonzzák	egymást	távolabbi	szószerkezeteikből.	Különféle	
kultúrrétegek	frazeológiája	elegyedik:	a	szív, madár, álom, játék	sanzonszerűsége	a	jellemzően	
artisztikus	választékossággal	és	az	olyan	hapax	legomenonnal,	mint	a	„szertebogárzó	varázs”.	
A	vers	csupa	ellentét,	vibrálás.	A	higgadt	intellektualitás,	az	„elfeledtük”,	„tudunk”	ismétlése	
és	az	epikus	tájképek	nyugalma	(„a	szelíd	lankák	hajlatain	[…]	a	menekülő	hölgymenyét	apró	
lábnyomait	megőrzi	gondosan	a	[…]	föveny”)	–	áll	szemben	a	sebességet	fenntartó,	ziháló	
elmondással,	a	sorok	szétszabdaltságával,	az	életes	jelzőkkel	(„verdeső”,	„gőzölgő”,	„puha”,	
„parázna”,	„bódító”).	

Mindannyian	kopár partokra	vetettek	vagyunk	tehát,	„semmit	sem	tudunk”.	A	„nemtudás”	
az	egyik	síkon	–	a	másikon	az	érzés.	Ez	–	láttuk	–	megfoghatatlan,	megfejthetetlen,	olyan,	mint	
amikor, mint	ahol:	párhuzam,	költészet,	„patakzó	öröm”,	„halált	lebíró	hatalom”.
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