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Oda-vissza. M ert a költő szabadsága és kép
zelete lehetővé teszi, hogy a  vers valóságo
san is „szabadjegy” legyen az ilyen célzatú 
közlekedésben. M egkapó, ahogy egy francia 
helység vagy személynév, egy félm ondat m a
ga köré rán tja  az itthoni ellenpontokat. M int 
am ikor egy kiálló korallsziget körül robajlik 
a tenger; sistereg, izzik és ködpárába tűnik 
végül a  vers sajátos lüktetése. Hogy aztán 
p a rtra  érhessen m aga a  költő, jelentvén: „Én 
úszni tudtam minden gyilkos hullámzásban”, s ha 
nem , akkor „vonszoltak piros delfinek”. A  né
hány soros versekben ugyanaz az e rő  van, 
m in t az anyasirató, a kubikostalicskát meg- 
éneklő és az óceánumi, nakonxipáni hosszab- 
bakban. És szövetükben hamis szálak, de 
m ég idegen „szöszök” sem mutatkoznak.

4 . V erhetetlenül, utánozhatatlanul és persze 
-  halhatatlanul
Elfogultságomat, m int az egyik lehetséges ob
jektivitást, term észetesen vállalom. De előbb 
Ő t idézem: „A legfőbb baj, hogy meghalok /  hogy 
nem lehetek halhatatlan”. Ez például nem  igaz. 
M ert nem  halt m eg, és néha, ha  nagyon m u 
száj volt m indenfajta janicsárok miatt, hát 
szokott lódítani. Különben is: a pálya, ez a 
földi: csak salakos. De az igazin, a füvesen 
m indenképp o tt van. B enne a halhatadan és 
verheteden és főleg! u tánozhatadan 11-ben! 
Ahogy m ondta róla -  itt földi életében -  Z. 
Z.: „a csatársor kerékkötője”, aztán írta róla B. 
S., hogy a „költők összekötője”. De bizonyára o tt 
is a  leglehetedenebb helyzetekből vágja ki 
magát. Helyzetnek alig nevezhető pillanatok
ban  írja a  felejtésen győzedelmeskedő verse
it, melyek -  egyre inkább látható m ár -  tö 
kéletesek. Tökéletesen idődének.

Nagy Gáspár

VALÓSÁG ÉS KÖLTÉSZET 
ÖSSZHANGJA FELÉ

Marsall László: Holdraforgó
Orpheusz Könyvek, 1989. 382 oldal, 198 Ft

A  H oldraforgó bő  vénájú, az ö t érzék ta
pasztalataira m ohó, a mozgalmas életre nyi
to tt költő gyűjteményes kötete.

Közönség és kritikai közös hiedelm e, hogy 
egy-egy költő poédkáját tervszerű elhatáro
zásból származtatják. A  költői én  és az alkotó 
em ber korántsem  azonos, de  m ég az sem el- 
tökélés dolga, hogy m ekkora a  távolság az 
életrajzi és a m űvekből kibontakozó szemé
lyiség között. Ez a  távolság Marsall László, az 
em ber és a  költő közt kicsiny. Aki az életet 
m indennapi előadásnak, sőt változatos dra- 
m aturgiájú kalandok színterének fogja föl, 
annak lírai tanúságtétele is dús és áradó, oly
kor tetézettebb és parttalanabb a kelleténél. 
Ugyanakkor a  költő, akit a heves élmények 
folyamatosan m egkeresnek, önm agát az élet 
bajnokának tekinti, lírája a  m egnőtt én  for
rongásának krónikája, igazi vallomásos költé
szet.

Ez az arcm ás a pályakezdő Marsallé, a zaj
ló világban és háborgó énjében egyaránt gyö
nyörködő lírikusé. Tehetsége m ár indulása
ko r nyilvánvaló volt: ezt tanúsította örökmoz
gó képi látása, fölhangolt képzettársító hajla
ma, kifogyhatadan verbális leleménye. Ne 
gondoljuk azonban, hogy a fiatal Marsall 
megjelenítőkészsége csupán egy ösztönös al
kat megfigyelőképességével azonos. Animisz- 
tikus tárgyi vizualitása és terem tő képzelete 
egymást erősíti, kölcsönhatásuk gyakran az 
em lékezőnek a  látványban testet öltött meg
rendülését fejezi ki: „Kútgém feje /  hintázó ga
lamb /padlásgerendán gyerekkori léptek” (Kú t  és 
galamb). I t t  érzékelés m eg képzelgés együt
tese, Marsall szavával „a találkozás csodája” két 
ellentétes pólust kapcsol áram körbe, s telje
sedik ki az egész versben s m ég sok költemé
nyében a lírai megnyilatkozás összetettebb 
kompozíciójává.

Mi sem  természetesebb, hogy ez az ön
szemlélő, egyszersmind a világra éhes maga
tartás a szerelmi lírában találja m eg legsze
rencsésebben m egragadható tárgyát. De a 
vágy m eg a  szenvedély húrján  akkor tud ja  a
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zavartalan költőiséget megszólaltatni, am ikor 
a szerelem rejtettebb jelenségeinek is hangot 
ad. Beszélni éjszakákon át: természeti ana
lógiákkal a m ám ornak a lelkek párosodásába 
átcsapó erejét drám ai monológban vetíti ki; 
Kezednek elhiszem: az egymásra találó férfi 
és nő  vívódását a legegyszerűbb testi érintke
zésben is lírai belső beszéde sóhajtja el; A 
CSÖND ANYANYELVE: az anya hasára hajló apa 
m agzatának életjeleit hallgatja: ez a  néhány 
soros életkép remeklés. A személyes történel
m ének megváltására amúgy fölöttébb ihletett 
költő csak évek m úlva érkezik el oda, hogy, 
m in t majd az ONllü-ban, erotikus élményeit 
ujjongó nyíltsággal, mégis a  megismerő rá- 
csodálkozás pátoszával hírlelje.

Költői rem ekek a meglepő és a szükségszerű 
összhangjából szoktak megszületni. Pályája 
elején Marsall ezt aligha látta  így. Kamaszo- 
san dőzsölt a  nyers naturáliák felsorolásában, 
boldog vagabundként élt és visszaélt a  csi
bész- és népnyelv szókincsével s persze mö
göttes tapasztalataival is, sőt képzett m atem a
tikusként olykor költészete tárgyává tette, a 
költői m űhely lehetőségeit félretéve, term é
szettudományos ismereteit. Pedig aritmetikai 
rendszerérzékenysége és geom etriai alakér
zéke m áskülönben term éketlen nyelvi és 
szemléleti rögeszméinek leleményes meg
m intázásában m ár egy-egy vérbő vers erejéig 
érvényesült. Ezt a bőbeszédű költőt kezdettől 
csábította a  töredékes kijelentések sorjáztatá- 
sa. U ngaretti vagy Reverdy fragm entált 
m ondatait a  követő csönd fölerősíti, és csu
pasz közléseik egyértelm ű, noha olykor poli- 
valens kiegészítést vonzanak. A fiatal Marsall 
nem  egy versét a torzó m ondatok átláthatat- 
lan szövevénnyé bonyolítják, viszont INTER- 
RUPTUS cím ű kitűnő versében egy félig kép
zelt, félig való szeretkezés esedeírását egy 
öregasszonynak a je leneten  ism ételten átal- 
kalm adankodó fölbukkanásával szakítja meg, 
s így a  töredékesség kifejezéséhez magasabb 
művészi szerepet rendel. Barokkos dikciója 
részletező és bizony naturális leírással, de a 
művészi érték  tartom ányában epizálja a  sze
retkezés önkívületét a  tág lélegzetű ..Amato- 
RES TE SALUTANT-ban, am elyet L ator László 
a rra  hoz példának, hogy „a szerelem érzéki már 
mora és ajzott spiritualitása” társul Marsall ero- 
tíkus lírájában. Egészen más valóságszemlé
letből indul ki egy másik korai antológiada

rabja, Az állatöv artistája, mely egy szél
sőséges gimnasztikái m utatványt rajzol meg 
úgy, m in t a  term észet törvényeit döngető in
dulást belső végtelenségünkbe: vajon nem  a ma
tem atikán iskolázott elme testiesíti így a ta
pasztalatnál hatalmasabb lehetőséget a  szim
bolika formanyelvén?

G ottfried Benn vallotta, hogy m inden köl
tő, ha  érdem es e rre  a  rangra, öt-hat m ara
dandó versben fogalmazza m eg önm agát, 
legfeljebb haláláig sem tudja, melyik fél tucat 
alkotásával azonosítják m ajd. A HOLDRAFOR- 
GÓ első harm adában tucatnyi kiemelkedő 
vers is akad, nem  kevésbé igaz azonban, hogy 
sok a  tú lírt, a  nyerseségben öncélúan tobzó
dó  alkotás, bizonyítva, hogy ez a gazdag 
anyagú lírikus, világos koponya ekkor még 
nem  eszmélt se legsajátabb tárgyára, se alka
tára.

Egyáltalán nem  váratlan, hogy egy esemé
nyekre és em berekre kíváncsi írástudó ez
u tán  a drám ai m űnem m el is próbálkozott. 
„Játéka” és m isztériuma, sőt „buffo misztérium- 
játéka”, három  idevágó kísérlete is m indenek
előtt az asszociatív lírikus, illetve az ellesett 
párbeszédekre fogékony szerző erényeiről ta
núskodik, ám  e kettő t magasabb elvű feszült
ség nem  ötvözi, a három  drám ai próba nem  
igazolja a  szerző előadásra szánt elképze
léseit.

D rám áinak is kolonca a m értéktelen szó
áradat, a  közléskényszer. M indam ellett épp 
aligha gáncstalan drám ái nyilvánítják ki ha
tározottan Marsall iróniáját, hum orát, tréfál
kozó hajlamát. Az igazsághoz tartozik, hogy 
zuhogó kollokviális élőbeszéde más értékeket 
is felszínre hoz, például A REKVIEM MEGTAGA
DÁSA csaknem  kétszáz sora élők és holtak vi
szonyának lélektani furcsaságait, egziszten
ciális paradoxonait, társadalm i álságait, s 
m indezt számos m egjelenítő rajzolatban és, 
sajnos, ismét egym ásra halmozott, a  merész 
eszmefűzéseket, beleélésre valló meglátáso
kat elfedő m ondatözön hekatombájában.

De talán ezen az ú to n  já r  m inden olyan 
költő, akinek az élet fontosabb a  m űnél, a 
m indennapi, különös eset m agánál a költé
szetnél. Berda ham ar fölismerte egyikben a 
másikat, a gyalogos tapasztalatban a szépet, 
az egyszerű öröm ben a  költői ünnepet. Mar
sall vargabetűkön á tju to tt  el az öneszméletig, 
b ár m ég átm eneti időre sem írt ön tudadan
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költőként. Bizonyság e rre  Csokonaihoz szálló 
fűszeres költői vádirata, mely kiállás a stílus 
dáridója, a  telhetetlen képi látás m ellett, s 
ugyanakkor a  néven nevező, klasszikus poé
tika szatírája: „Ha módi a kopár forma, /  sehol 
bodor sem cikomya, I  ha a vers pár csont-golyó, / 
ha tetszik, hogy összekoccan, /  mandíneres fül-sa
rokban /  csontváz táncot jár a szó; /  Szavak fickós 
fortyogása”.

A férfikor nyarába lépő költő a  „civil” ka
landok csodáin edzett, örök fickós életform á
ján ak  foglalkozásbeli élményeiből és fejlődés
regény hőséhez illő benyomásaiból verseit 
hosszú évekig karneváli forgataggá duzzaszt
ja , és mivel, hogy saját szavával éljek, ez a  kó- 
ricáló alkat „poéta doctus” is, képzeteinek 
összkarát a  Balassi-strófától az ottava rimáig 
terjedő, széles ritmikai-szerkezeti skálára 
hangszereli. Ez a költői tutti m indig pazarló 
és gyakran túlbonyolított, m ert alkotójuk 
dúskál a  nyelvi archaizm usokban és az argói
ban , ugyanakkor fogalmai egyeden versen 
belül is folyamatosan csalinkáznak irodalm i 
utalásoktól Fossbury magasugróstílusán, a 
rovartársadalom  és a  török világ motívumain 
á t a m odern  fizika nagyjaiig, s  m indezt olasz, 
spanyol szavakkal, sorokkal m egtűzdelt ma
karóninyelven megfogalmazva (Legenda 
szélmalomról). Vaskos élcelődést és derűs 
erotikát váltogató játékossága m ég Marsall 
kedves költői ödeteit is szétfeszítí, így az ábé
cé betűit egy különben rem ekül elgondolt, 
ap ró  tárgyi jelenetekkel m egelevenített élet
képben (Az ÁBÉCÉS KÖNYV MARGÓJÁRA). Egy
két megkapó költeménye mégis jelzi már, 
szemlélete érlelődik. Jó  példa rá  a  Sö tét  és 
világos, mely az em beri igyekezetek, kom 
binációk, erőpróbák keserves és kudarccal 
fenyegetett összjátékát a sakkjátszma analó
giájával egy teljes kör, egy mikrokozmosz 
beírásának sugallja. Ennek a m etaforarend
szernek a visszfényében a véletlen esélye elleni 
harcra  saját szókincsű, külön világminta 
m ustrájaként a je lkép  törvényszerűségét 
szabja rá.

Költői fejlődésébe a személyes tragédia 
szól bele: fiának halála a gyász nagyságával 
á thato tt versekre ihlette. A m egrendült lélek 
folyamatrajzát különböző beszédhelyzetek
ben, könyörtelen önelemzéssel tárja föl. Nyo
masztó, mégis ékesszóló szimbolikájú rém ál
m ának (LŐTT MADÁR MEGRÁGHATATLAN SZÍ

VÉT forgatom A számban) lidérces Iánysze- 
replője fejére apai vesztesége: a vízi kataszt
rófa öngyötrőén élethű drám áját olvassa 
(Torkomban forog). A percenként öregítő 
elmagányosodás szituációjában a testi-lelki 
állapotnak a  baljós környezet (daganat-kór
ház) látható történéseivel felelgető leírása a 
céljavesztett élet sorvadását érzékelted (ÜLNI 
AZ ablak elótt). Fantasztikus, hallucinatív 
vízióban a balatoni halál folyamatát a mély 
vízi hal látószögéből fesd horrorképsorrá  
(Szemtől szemben). Egy régi emlékkép nyug
talanító m otívum ára a tehetetíen  álombéli s 
a m ég rem énytelenebbé, m ert jövőtlenné vált 
apai kézm ozdulat m ozzanatát fényképezve, a 
végzetesen m agára m aradott em ber határ- 
helyzetét filmezi le (A KEZÉT KERESTEM). A 
szenvedés présében kiform ált vallomás, a 
legnyom orultabb élőlényhez, a  kivert kutyá
hoz sóvárgó társkeresés, szellemidézés elár
vult ruhadarabok, gazdátlanná vált tárgyak 
gyöngéden elősorolt leltárából: m ind a kor
társ m agyar líra m aradandó elégiáinak füzé
re, együtt a  lelki pusztulás önkínzó művé
szettel megrajzolt térképe.

A helyrehozhatadan tragikum a u tán  a  ko
rábban életvidám , fenegyerek kedélyből 
m egint felszökik, sőt túlhabzik egyik ihletfor
rása: az archaizáló, pszeudo-litániától a bal
ladáig terjedő skálán tarka, legénykedő 
hangnem ben penget verseket. Pedig ha  oly
ko r szellemi nyugtalanságának eszmélkedése 
alakot ad , s em ezt párját ritkító érzékletessé- 
gével ábrázolja, hetyke közvetlensége és létél
ménye emlékezetes sorokban ötvöződik: „Az 
időben együtt gyaloglóknak /  túl hosszú vagy túl 
rövid a lába /  előrefutnak vagy elmaradoznak /  véli 
mind: éltem hiába -  nem hiába. /  Múltjából ki tép”. 
A  húsvéti tojás pingálását az anyaszeretet és 
a  kíváncsiság olyan aprólékos figyelmével 
részletezi, hogy leírása önm agában is megej
tő, de  terem tő  képzelete továbbragadja, s a 
kifújt héj vég nélküli teljességében a  lét ha
tártalanságát ismeri föl és h irdetí (EGY VILÁG 
MINTÁJA).

Művészetének csúcsára a NEGYVENEGY 
ÖREGEK (1988) cím ű kötetével ért. Vágyako
zása a mulatságos élet sokfélesége u tán  sze- 
nespincék és borozók bugyraiból roskadozó 
tanyákon keresztül egyetemi katedrák köze
lébe, a  Parnasszusra vezette, s az emberek 
közd bóklászásának údrajza ez a  jellemké-
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pékké árnyalt portrésorozat. Németalföldi 
m esterek realizmusával vetekedő éleslátását 
éli ki a furcsa, nemegyszer torz és m eghök
kentő, de  m indig kifejező s fizikai és viselke
dési form ákban, élőbeszéddel is egyénített 
sajátságokban. Vitalitásának ezekben a kép
m ásokban m aga a  figura a d  alakot: így alkot
ja  m eg végre költészetében Marsall az egysze
r i és a szükségszerű egyensúlyát. Az arckép
sorozatban valamennyi erénye érvényre ju t, 
megjelenítőkészsége éppúgy, m in t gyors, 
vakm erő képzetfűzése, term észettudom á
nyosán pontos észlelése, akárcsak elvonat
koztatásra ajzott lényeglátása. „Már öregember 
volt, amikor megismertem, /  büdös, mint a rókalyuk 
és szemében /  mint kicsinyke bányatóban /  meg nem 
rezdülő csillag” -  így m utatja be, naturalista 
merészséggel egyik modelljét (A BOROS 
öreg). Egy másik, nem  kevésbé élethű színre 
léptetéséből: „Tavasszal itt gurult el az ablakom 
alatt az özvegy /  pedálos frászkarikán...” -  re 
gényíróhoz m éltón összhangzó miliőrajzzal 
teljesíti ki m odelljének sorsát: „Ősszel házasod
tunk a gesztenyefák /  kicsi sündisznóinak társasá
gában a kórházkertben’’, hogy vállalt szerepé
hez, a gézengúzéhoz illően, egy tem etőláto
gatással adjon csúfondáros végkicsengést 
portréjának (Az ábrándozó). A  költői arcmás 
m űfaját sokféleképpen fogja föl, am ikor sza
tirikus ábrázolását beleélő helyzetdallal vagy 
m ár-m ár tárgyiasított szellemképpel válto
gatja, az utóbbit A kizárt öREG-ben.

Vállalkozásának legközelebbi rokona Ed
g ár Lee Masters Spoon River  ANTOLÓGlÁ-ja, 
egy fiktív am erikai kisváros tem etői epitáfiu- 
mainak gyűjteménye. Csakhogy m íg a sírfel
irat, bár az eltávozott legendája csoportké
p en  és színes környezetrajzból bontakozik ki, 
beszédhelyzetéből következően m ihdig epiló
gus, ezért a tanulságra, az egzisztenciális lec
kére összpontosíthat, Marsall valamennyi 
modellje öregem ber, azaz egy beírt u ta t m eg
testesítő, ám  m ég lezáradan sors, ami így m a
gukban a versekben m ég b enne  rezeg, más 
szóval váratlan további m ozzanat lehetőségét 
rejti. A két kötet közt eltelt több m in t hetven 
év m últán a két felfogás különbségében tük
röződő változás fejeződik ki, a  kerekre zárt 
expresszió mércéjével a függőben hagyott 
m űalkotás eszménye áll szemben.

Rába György

A FOGADTATÁS

Péter Nádas: Buch dér Erinnerungen 
Fordította Hildegard Grosche 
Rowohlt-Berlin, Berlin, 1991. 1308 oldal, 48 
DM, 374,40 ÖS

A tavalyi év októberétől decem beréig az EM
LÉKIRATOK KÖNYVE ném et m egjelenését a 
legtöbb jelen tős ném et nyelvű napilap és 
igen sok kisebb is terjedelm es bírálattal ü n 
nepelte. Érdem i recenzió olvasható a m ün
cheni Süddeutsche Zeitungban, a  berlini Tages- 
zeitungban (a tozban), a  Frankfurter Allgemeine 
Zeitungban, a Frankfurter Rundschauban, a 
Kölner Stadt-Anzeigerben, a  Stuttgarter Zeitung
ban, a Badische Zeitungban, a Saarbrücker Zei
tungban, a Frdnkische Landeszeitungban, a  Neue 
Zürcher Zeitungban, a bécsi Die Préssében  és a 
Standardban stb. A  hetilapok közül -  többek 
között -  jelentős kritika je len t m eg a Die 
Zeitben. A  szerzőt az osztrák állam díjjal ko- 
szorúzta, regénye idén  jan u árb an  a negye
dik, februárban pedig  m ár az első helyen állt 
azon az ajánlólistán, am elyet hónapról hó
nap ra  huszonkilenc neves ném et iroda
lomkritikus -  köztük Marcel Reich-Ranicki és 
H ellm uth Karasek -  állít össze a Südwestfunk- 
nak. A regényt m ár harm adszor nyomják ú j
ra: a szeptem beri egy-hatezer u tán  követke
zett a  ja n u á ri hat-tízezer, m ajd a márciusi tíz
húszezer.

M agyar keblünk dagad. A recenziók re
cenzensét ezenkívül m ég sárga irigység is 
környezi. Képzeljék el, kedves olvasóim, 
m indegyik napilapkritika el tudja m ondani 
(és el is m ondja), m iről szól a  könyv! Mind
egyik birtokában van azoknak a  poétikai is
m ereteknek, amelyek segítségével jellemezni 
tudja. M indegyiknek van valami ötlete, javas
lata a rra  a  kulturális kontextusra, amelyben 
értelm ezhető. Egyiknek-másiknak gondolata 
is van. A rról nem  is szólva, hogy noha az el
m últ évekből jó  néhány hazai könyveseményt 
em líthetnék, a rra  nem  emlékszem, hogy egy
két hónappal a megjelenés u tán  több m agyar 
napilap m egem lékezett volna róla. Pedig -  
régi sirám  -  a  megbízható, szolid zsurnálkri- 
tika nélkül a folyóiratok esszékriticizmusa 
csonka és ingatag.

A szemlézők általában nem  ismerik beha


