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Legvadabb avantgárdistaként A király zárkája tünteti föl számomra a költot.
Csakúgy záporoznak, csakúgy ropognak a marsalliádák petárdái, a képi abszurditások,
az ötletek, a fantáziasziporkák. Obszcenitásokkal tarkított fizio16giaiés anat6miai non
sense, építészettechnikai t6tágas (mint a holland Escher optikai trükkökre "épített"
grafikái), történelmi és kultúrhist6riai utalásokkal spékelt, imádni val6 sültbolondság:
a felbujt6 ez§ttal is a magyar újmanierizmus atyja, Weöres Sándor - és alighanem Ha-
tár Gyozo. Osszefog ebben a versben a nyelv kimeríthetetlen készsége játékra, bölcses-
ségre és boh6ságra, mint Marsall oly sok más darabjában.

Annyi súlyos ítélet, szatirikus bölcselet és pr6fécia rejlik ebben a kötetben etiká-
r6l, szabadságr61, szegénységrol, költészettanr6l, matézisrol és más közügyekrol, hogy
a nagyérdemt1 olvas6 az ilyen üdíto tréfákat is megérdemli. (CédrusKiadó, 1993.)
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A változó és a változatlan
MARSALL LÁSZLÓ Új VERSESKÖNYVE

A nyilvánosság elé viszonylag késon lépett a költo, s ez már önmagában is külö-
nös volt: nem szokás a mt1helymunkát sokáig rejtegetni. Marsall Lászl61970-es elso
könyve 6ta is folytonosan meglepetésekkel szolgál, s akárhányszor hinné azt a j6akara-
tú, ámde jámbor olvas6, hogy most aztán végleg rátalált a maga igazi és egy~tlen lehet-
séges útjára a költo, a következo kötet rendre ismét járatlan tájakra invitál. Igy volt ez
a mostanit megelozo Negyvenegy öregek (1988) esetében, s ezt a változ6 jelleget repre-
zentálta a válogatott versek gazdag gyt1jteménye, a Holdraforgó (1989) is, amely alig-
hanem már a címével is utalt magára a változékonyságra, de talán arra is, hogy emögött
ott van a lényegi azonosság-változatlanság magában a holdban meg a "ráforg6" ember-
ben is. Ember és világ, szubjektum és objektum viszonya - ma már talán mindannyian
tudjuk -, nem tartozik a határozott egyértelmt1ségekközé, hiszen a legmetszobb logi-
kával is megválaszolhatatlan kérdések sora vetodik fel, amelyeket akár a filoz6fiai, akár
a költoi gondolkodás csak körüljárhat, s ha születik is válasz, az minden esetben csakis
költoi jellegt1lehet, tehát szintén többértelmt1.

Ez a többértelmt1ség és a vele jár6 többértékt1ség Marsall költoi világának elemi
sajátossága, s ez teszi nem csupán a pálya egészét változatossá, hanem annak egyetlen
szeletét, így a Várospapírmadárból c. kötetét is. Még csak lefordítani se kell a szimb6-
lumokat, annyira meghatároz6 e könyv egészében a változás-átváltozás élmény- és mo-
tÍvumköre. Azért használom itt e két fogalmat, mert bár nyilvánval6, hogy egymást6l
elválaszthatatlanok, vannak olyan nézetek, amelyek szembeállítják a "hagyományos"
élményköltészettel a leginkább Weöres Sándor nevével jelzett pr6teuszi, alakvált6, el-
személyteleníto jellegt1t.Bármennyire van is indokoltsága egy ilyen szembeállításnak,
úgy vélem, az alakvált6 jelleg is rendre élményelemeken alapszik. Marsall Lászl6nálleg-
alábbis így van ez. A változás tehát egyrészt e líra domináns motívumköre, amely más-
fajta motívumokat is a maga körébe von, s így akár onto16giai jellegt1nekis nevezheto,
ugyanakkor ezt a lírát egy olyan személyiség alkotja meg, amelyiknek mindennapos
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személyiségtörténeti élménye is a változás a maga sokféle formájával és jelével. Válto-
zik a világ (az ország), változnak az emberek és változik az én, s mindezek sajátos össz-
játékaként változik a költoi én is.

Mindezt összetetten szemlélteti a kötet élén álló Az átváltozás kísértetema, amely-
ben nem is madárrá, csupán madártollá változásról van szó: "lebegjek inkább mintha-
létben / kékello égi tinta-lében / mint prior tétova / megsz{ínnevágy gond és kisértés
/ és nem felelet -ha van is kérdés - / a ,.talán sehova«". Az élo tehát egy másik élolény
tárgyiasult részévé változna át, tárggyá, jellé, amelynek már nincs önálló sorsa-léte, bár
még jelent valamit, sot - s ez adja a költemény igazi varázsát - tünékenysége ellenére is
maradandóvá rögzülhet, hiszen róla "szólna épp ez az ének". A költo tehát a pillanat-
tól vezérelve valamivé változna, s a vers nemcsak ezt a vágyat jeleníti meg szinte meg-
történoként, hanem azt is, hogy a változatlanul megmaradó költoi én egymásra vetÍti
a változás különbözo fokozatait, az embert és a rigócska-begytollat egyaránt. Látható,
igen összetett madár-motívum ez, s ugyanezt észlelhetjük a címadó költeményben is.
Különös költoi látomás a Város papírmadárból is. Kiindulópontja kétféle város: az
egyik a "zagyván újjáépített / s itt-ott hebehurgyán lerombolt" Budapest, a másik egy
modern, megtervezett Urbs. S ezt követi a látomás, amely egy japán papírhajtogató-
m{ívész kislány papírmadarát f~lidézve kérdi, hogy a széthai!:ogatott madár miféle
szellemváros alaprajza lehetne. "Es újra meghajtogatva,j mint O tette akkor, vajon kik
s hogyan élnénk / abban a madár-forma városban? Orültek? Bolyongók? Szentek?"
A kötetet lezáró négy vers is a madár-motÍvumra épül, ezúttal a szárnyas, a repülo em-
ber képzetkörét bontva ki, onnan kezdve, hogy Ha szárnyam volna avagy egy lehetoség
dimenziói, addig, hogy Ha már volna szárnyam. Az "üzembe helyezheto" emberszárny
az átváltozásnak igen elmés módja, s mind a térben, mind az idoben nagy szabadságot ad.

Marsall László számára soha nem gond a költoi képzelet m{íködtetése. E versek
indukáló rétegeiben az ötl~tnek fontos szerepe van, a témát, a képanyagot, a szerkeze-
tet, a nyelvet is érintoen. Otlet ötletet szül, olykor szinte láncolatot alkotnak, s mind-
ezt úgy teszik, hogy nem rájuk irányul a figyelem, mert elnyerik funkciójukat a vers-
egészben. A Ha szárnyam volna... például "igazi" szárnyat szeretne, közben "Dehogyis
akarnék madár lenni, csak röpülni, akár farmernadrágban is.", s kitalálja a nyári meg
téli anorák-szárnyat, majd eljátszik velük: "csillaghelyett egyenest az Országház tetejé-
re telepednék, / s még röptömben rágicsálnék kenyérrel keménytojásokat / - közel a
Húsvét -, s ott meditálnék új Státusról, Alkotmányról. / Ott fönt, mert addig kitanul-
nám a varjú-nyelvet, / rikálnék - kár-kár-kár - mint aranyjánosi Rebi-néni". Látható az
idézetbol nemcsak az ötletek szellemessége, hanem az is, hogy valóban jelen vannak
benne hétköznapias és történelmies élményrétegek is, a húsvéti maradék ételtol a rend-
szerváltozásig.

Nem borzalmasan, hanem borzasan, s így szinte anyagában is szeretnivalóan
groteszk világ és jelleg bontakozik így ki, mert hiába is éreznénk egy természetellenes,
felfordult világ jelének az Országház tetején tollászkodó repülo embert-költot, az ér-
tünk is formálódó költoi világban mindez természetessé válik. Ez a fantasztikummal is,
feloldó humorral is dúsított groteszk az át- és visszaváltozások elválaszthatatlan kisé-
roje. S közben igen gyakori, az iménti példa is tanúsíthatja, a nyolcvanas-kilencvenes
évek formálójának történéseit e szemléletmóddal minosíto magatartás. Nemcsak az
egyén sorsa, a történelem is csupa Meghökkenésés torpanás: "Nem hittem volt, hogy
még »az én idomben« / - gyermekkoromban így mondták az öregek - / elzakatolnak
a tratata-gitárosék, MIG-esek, Katyusáék / a »Folyón át a FÁK közé«." E helyzetben
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még drasztikus képzet is keletkezik: "elvinnék egy ocsondék rongya, pártvált6 gaz-
embert a temet6be, / s tojva a humanitásra, temet6kapuzárás után is / leütném" (új
temetkezés). S ha megbocsát6bb, akkor így sz61 a költ6: "Országházas, hites varjak, /
nehogy bármelyükbe marjak, / fölöttem j6 magasan / károljanak pizsamában, / meg-
férnék én a gatyámban, / volna kedvem szuny6kálni, / napon süttetni hasam." (Kuco-
rognom dívány ölében)Láthat6: a groteszk nemcsak a személyen kívüli világra vonat-
kozik, hanem az önszemléletnek is karakteres, bár nem kizár6lagos vonása. Egy-egy
versben azonban meghatároz6vá is válhat. Személyes síkon A fogatlanítás nótája példáz-
hatja ezt, a társadalmin az Adó-galopp, s mindegyik vers már címébe rejti a várhat6
fonák szemléletet.

Bizonyos értelemben a legátlagosabb emberélet is maga a fantasztikum, s a leg-
inkább groteszk maga a végesség, a halál. Az átváltozások költ6jének világában a halál
sem ítélhet6 meg egyértelmuen. Egyrészt botrány, másrészt a kíváncsiság tárgya.
A botrány a másik ember sorsára, s itt torokszorít6an a tíz éve halott fiúra vonatkozik:
"Emlék? - Node miféle sarlatán badarság: »örökké él« - hogyan? Csupa kudarc. / Mi-
ért nemzettelek, ha nem vagy, / s ha nem vagy, miért vagy ilyen cudarul, / létezve
nem-Iétez6ben, távolod6ban. / Botrány. El kell viselni ezt is." fA [,:am)A kíváncsiság
az éppen-halottság állapotára vonatkozik: "aki már nem az, aki voltam és vagyok -, és
onnan kileselkedve mégis, / vajon úgy látnék-e - mondjuk - behavazott fehér fenyMa-
ágat, / amint az valójában van a csak madárlátta világban odakint, / a nagy és tisztult
embertelenben?" (Elégia)E végs6nek tudott változáshoz képest minden megel6z6 má-
sodlagos, s ezért lehet a születés és a halál közti életre a változatlanság is jellemz6.
Eldönthetetlen, hogy a változás vagy hiánya a jobb, de bizonyos, hogy hullámmozgá-
sukat a harm6niaigény és a harm6niahiány határozza meg. A legharmonikusabb
e kötetben a rig6cska-begytolllétébe beleképzelt sors, annak szelek vezérelte libegése
a legigazibb élettánc, s ahhoz képest válik az él6k mozgása haláltánccá, a fonák világ
álland6sult karneváljává, ahol mégsem jön a felszabadít6 tavasz, s így a vallomástev6
számára nincs más, mint a megismételt versekbeli zársz6: "Akkor szememet lehúnyom
reájuk, / s visszatérek az éjbe, magamba." (Ha Catul/us beszédemeghasad,illetve válto-
zata: Európai vacsoraúgy keleten.)Mindez természetesen nemcsak végpont lehet, hanem
új utak kiindul6pontja is, s ezen nem változtathat már a könyvet zár6 s eldönthetetlen
kérdés sem: "vajon kudarc volt-e, vagy bosszú, hahogy repülnöm kell?" (Cédrus, 1993.)

~~~

Oravecz Imre: 1972. szeptember
Az, hogy - 1988 után - másodszor is megjelenik ez a kötet, egyszerre több,

viszonylag eltér6 kérdést is felvethet, amelyeknek tárgyalása körülírhatja talán azt a be-
fogadási szituáci6t, amellyel e szövegeknek számolniuk "kell". A szerz6 által írt Elo-
szo'b61kiderül, hogy - legalábbis az itt közölt informáci6k alapján - az újramegjelen-
tetés legfl>bbindokaként az els6 kiadás mesterségesenkorlátozott példányszámát lehetne
említeni. A kötet szerkezete is m6dosult ugyan, de csak kis mértékben: a fl>szerkesztési
elvek nem változtak a kötetkompozíci6ban, néhány darab kimaradása, apr6bb javítá-




