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LÁZÁR PANASZA

Parancs János nyolcadik verseskötetének (Sivatagi feljegyzések) címadó siva
taga egyszerre külső és belső helyszín. A bibliai történetek prófétái böjtölni,
megtísztulni, gyarlóságaikkal leszámolni vonultak ki a pusztába, várni és ki
könyörögni az Úr szólítását - a jelenést és a jelentést, a megváltó, megtartó
üzenetet. A mai költőnek nem kell kivonulnia, itt a sivatag, kívül és belül - és
hallgat az Úr, legyen bármilyen alázatos is a szolga. Így a böjt, az önsanyargatás,
lemondás, örökös önvizsgálat és szembenézés a nagyon is kiszámítható végkifej- .
lettel egyszerre heroizmus és rögeszme. De Parancsnál a költői szolgálat heroiz
musa, a mások iránti alázatos figyelem rögeszméje.

Előző kötetének A szegénységről című versében írja: "ma már tudom / a tarta
lék / romlékonyabb mint a gomba / ... csak aki mindenét szétosztja / kegyelmet
csak az remélhet", s logikusan folytatja új könyve címadó ciklusában: "nincsenek
készleteim / napról napra élek / akárha a sivatagban / levegőtlen közönyben." Per
sze Eliot Átokföldje után nem meglepő az eldologiasodott világot sivataghoz ha
sonlítani. S nem is az ötlet, a kép az új, hanem a lírai személyiség vállalt szere
pe. Parancs verse - akár Füst Miláné - bevallottan és vállaltan, smegváltó pózo
kat könnyen mímelő líránkban kivételesen is, lényegében mindig panasz. Csak a
ma-szk más itt, mint Füst Miláné, s így szükségszeriíen a stílus is, mellyel a köl
tészet embertelenül kényelmetlen koturnuszában tétován csetlő-botló hős elénk
lép, hogy bizonytalan mozdulatait meghazudtolva annálpontosabban, biztosab
ban szóljon. Füst Milán maszkja az elűzött királyé, Learé; Parancsé a lakomáról
kitiltott szegény Lázáré, aki már itt a földön testközelből ismeri az átléphetetlen
"közbevetést" a gazdagok hiábavaló hívsága és a kifosztottak porba taszított igaz
sága között, Tudja, olthatatlan vágyunk a tartalékolásra, a felhalmozás dologi és
a parányi hatalom önhitt biztonságára naponta szomorú képtelenségnek bizo
nyul. S vele együtt a törtetés, a fontoskodás, a fecsegés, hogy "mindenki csak a
nyugalmát / biztonságát saját koncát / nem becsüli senki a másét". Füst Milán még
lehetett legalább képzelt királya egy sohasem volt értékteljes világnak, ahogy
Krúdy a vándora, de Parancs költői személyisége már az éhezőé, aki vegyes érzel
mekkel figyeli, hogyan falják a romlott húsból készült pecsenyét, vedelik a megsa
vanyodott, pimpós bort a lakomán a többiek, s néha csendesen közbeszól a "föld
sarában forgolódva", vagy a "sivatagos tájakon sete-sután előrefurakodva".

Az ígyelmondhatóhoz már régen megtalálta a költő a darócgúnya egyszerűsé

gű stílusát, amelyben a gondolati megállapításokat könnyen felfejthető metafo
rák lendítik tovább, s mégis ilyen képek döbbentenek meg: "Odakünn aggastyá
nok deres / szakálla csüng a fenyőfákról ... Végül egy sötétlila gongütés, / egy
inogva leomló házfal".

Parancs a vállalt szerephez méltón kíméletlenül őszinte önmagához. Ugyan
melyik törpe-váteszünk merné "érdektelen nyavalygás"-nak minősíteni saját sza-
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vait. Pedig nincs ebben semmi önirónia, játékosan könnyed kikacsingatás:
"Olyanok vagyunk, / mint az út porában heverő kövek: / a banális élet átgázol raj
tunk" -Irja, és nyomasztóan valóságos mértéktelenségében vállalja az élet bana
litását, megéli a férfikor lemondó szomorúságát. Csontváry a panaszfalnál ágáló
figuráit, Kafka bogárrá változott fiatalemberét, korunk korlátozott, elidegene
dett, Istentől elhagyott emberét és már önmagától, gépiesen is tovább működő

automatikus végzetét idézi a költő öngyötrő panasza. S már: nem is csak a költőé.

Parancs verseinek nagyon is testközeli, érzékletes hőse ebben a kötetben már
olyan szegény, kifosztott, szánalomra méltó, hogy nem is lehet azonos egyetlen
személlyel. Ez az egyetemes fájdalmat megszólaltató alanyi költészet szükségsze
rűen objektivizálódik, túllép önmagán. Beszédesen jelzi ezt a korábbi uralkodó
egyes szám első személy ritkulása a költeményekben - de a formai változás sú
lyos tartalmi fedezettel rendelkezik. Parancs lírai személyisége mára már vala
mennyi szenvedő emberrel azonosul, mert maradéktalanul osztozik osztályré
szünkben: a kisszerűség poklában, az elidegenedés sorvasztó hiányaiban, kínjá
ban. S ha csak ezt cselekedné, akkor is maradandó értéket teremtene. Költőnk

nek azonban van reményt adó üzenete is - s persze ez a legkevésbé látványos, a
legnehezebben tettenérhető, s nem követése, csak meghallása is lényegi azono
sulást, odaadó figyelmet követel az olvasótól. hiszen kevéssé divatos, s igen mi
nőség elvű: "Oly korban élűnk, hogy kifelé nincs mód / kitörni, hogy kifelé nem is
érdemes" és "Légy megértő és türelmes, megalkuvó soha / Akik a mások életére
törnek, így vagy úgy, / azokhoz ne legyen köz,öd. Inkább légy áldozat." Keresztény
etika ez - a naiv hit mankója nélkül, ami kinek adatik, kinek nem adatik, de nem
szándék kérdése. Parancs a minden szégyent, fájdalmat kimondás izzóan etikus
indulatával a kortársakat, a vajudó társadalmat és a hallgatag Urat egyszerre
provokálja és megkísérti - változzanak meg. Legyenek emberségesebbek. S
ugyanakkor tudja: "ami felvillan, s ami meghódításra vár, / azt látványosan nem
lehet megközelíteni, / '" egyre távolibb, mélyebb rétegeit kell feltárnod, / hogy
végül betekinthess a titkok kapuján". Egyszerre szorongató és felemelő érzés a
kötet utolsó versét olvasva itt, ez előtt a kapu előtt a költővel megállni.

PARANCS JÁNOS

Költői vallomás,
avagy ars poetica helyett

Ó, hogyha tudnám, mit is csinálok,
de többnyire nem tudom, csak vaktában
tájékozódom, és maris indulok,
föltérképezni az elémtáruló vidéket,
melynek nem ismerem csapdáit, szurdokait,
törvényeit és szokásait, amiket
csak úgy menetközben kell fölismerni,
néven nevezni és kikerülni, ha élve,
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