
„Öröktől fogva — cseng a bal fülem" 
G O N D O L A T O K A K Ö L T É S Z E T R Ő L M A R S A L L L Á S Z L Ó 
P O R T Á N C F I G U R Á K C Í M Ű V E R S E S K Ö N Y V E Ü R Ü G Y É N 

Erről a könyvről alig lehet szólni másképpen, mint föllapozni előzményeit, az 
1970-ben megjelent Vízjeleket és az 1977-ben megjelent Szerelem alfapontot. Nem 
föltétlenül azért, hogy az 1980-ban megjelent Portáncfigurákban kimutassuk az 
„egyenesvonalú" fejlődést (nem is hiszem, hogy van ilyen), hanem mert az előző 
kötetekhez, a gyökerekhez kényszerít minket tátogásunk, mérgelődésünk, oknyomo-
zásunk, de a csodálatunk is, és főleg az, hogy a Portáncfigurák üvegszilánkos, má-
konyos és vasreszelékes ízeit kellőképpen ízlelhessük. 

Mielőtt kemény (és tévedő?) vagy méltányló (és sejtő) ítéleteket fogalmaznék 
Marsall költészetéről, kimondom: barátnak a tenyerem élét mutatom oda, szeretetem 
okából. Aki közömbös nekem, akár bele is csücsülhet a tenyerembe. Tudom — 
feszengve —, hogy élet és halál kérdése Marsallnak az írás. Már-már öntépő alapos-
sággal, púposra görnyedve papírja, szerelmei és rombolódása fölé ír és él. 

Kezdjük a címmel. Az ember teszegeti a szavakat ebben a szóban: Portáncfigu-
rák: mi a csudát jelent ez? Nem volna elég Portánc vagy Porfigurák? Már itt át-
szivárog a vászonfalon valami keresettség, ami máig e költészet egyik szimptómája? 
Aztán a Vízjelekben rálelek egy szóra: „űrszéltáncfigura" (Szösz)... Egy költészet 
különösségeit csak elfogadva képes az ember részben megérteni, részben „fölébük 
kerekedni", mivel olyan belső logikáról van bennük szó, ami a külső megközelítő 
számára egyenesen misztérium. Igen ám, csakhogy az elfogadás fölhatalmazza arra, 
hogy beléhatolva a műbe, önmagával mérje őt, sőt, számonkérje magán magát s 
azután pedig azt rajta, ami nagyobb nála: a költészet máig vakító szeme sarkát lát-
tat ja vele, amelyben sötét, átlátó pillantás csillog: mondhat, fújhat az „akadémiz-
musra", amit akar. Az a csillogás a titok egyetemes paramétereit közli, elégedettsé-
get vagy elégedetlenséget fejez ki, matematikai a pontossága, értéktudata, rezzenése. 
Igenis, lehet mérni a poézist. Ezt nemcsak tudjuk, hanem mérjük mi is. 

Marsallnak „öröktől fogva — cseng a balfüle" (Eekviem barátomért). Nem ijed-
tében; azt hiszem, igazán cseng a füle. Ebben a mondatában, ebben a szaggatott, 
őszinte, félszárnyú, bicegő, sírásra álló versben olyan igaz, olyan megrendült, hogy 
minden nehézség nélkül átcsúszik a „túlvilágiba" gyász, barátság, jelenlét, füle csön-
gése, s hirtelen az ember egyetemes létre hallgatózó füléről tud szólni, - anélkül, 
hogy akarna. Csak éppen dadognia kell. Meggyőző, egyre növekvő hatalmú mondata 
ez egy ágrólszakadtnak. Mert ezeké a poétikai mennyek országa is. De Marsall nem 
mindig ágrólszakadt. 

Első kötetében — úgy az első harmad táján — van egy csúcspont (Mit akarsz 
velem), amely fehérizzású, visszavonhatatlan, kegyetlen döntésről ad hírt: a költő 
széttépi kötelékeit. Lassú röpüléssel (kétszárnyú versei) ú j látóhatár felé mozdul, de 
egyben súlytalanabb lesz. Igaz, a kifejezés új erőire tesz szert, a látás ú j kísérletei 
ú j eredményeket hoznak, de mintha felületibb volna verseiben a tragikum — a 
gyötretés múlt el? a szenvedés lett elviselhetőbb? — holott a kifejezés szóban, kép-
ben, fölütésben tragikus maradt; jobban mondva őrültebb lett. Aztán a kötet vége 
felé szervül és a mélybe nyúlik le ez a változás, és a „tábla-versben" a hiteles köl-
tészet sokfelé ágazó termését mutatja (Ködben kővel a ködöt eltalálni). Megszületett 
és „elkészült" az új költői magatartás, itt műveiben nedvdús, póztalan, minden sorát 
újszerű lüktetés veti előre. A Szerelem alfapont az új látásmód kisebb verseivel 
indul, jólesően csettintgetünk melléjük, de azért sajog bennünk a Vízjelek annyi — 
fekete szomorúságában is friss — emléke; a költő, sajnos, fölnőtt. Rimbaud-ról írhat 
ugyan, de már nem hasonlítjuk őt a züllött-gyermek-angyalhoz, mint tettük eddig. 
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Viszont a Szerelem alfapont bevonult a mai magyar költészet emlékezetesen jó mű-
vei közé. Lehetséges — amit e sorok írója lehetetlennek tart, de ez nem számít —, 
lehetséges, hogy „ . . . A személyiség átalakításának rimbaud-i előfeltétele pedig — 
az ember mindig valaki más — nemcsak deklaráció, hanem utasítás a személyiség 
bővített újratermelésére: a »-lehetett volna« és a »-lehetne« éppúgy való, mint a volt 
és a valósuló. Meg nem tagadva az itt és az egyetlen nevében az »-itt is, ott is«-t 
és a sokfélét..." (Marsall). E sorok írója nem arról vitatkozik vele, hogy a személyi-
ség változhat-e vagy sem. Nem hat, kell, hogy változzék, hiszen él. Arról vitatkozik 
vele, hogy milyen eredménnyel jár a költészetben a személyiség (mesterséges?!) meg-
változtatása, vagyis, hogy az előidézett változás — változás-e? Nem leszegényedés-e, 
elváltozás-e, torzulás-e? Szellemi arculatunkat megbarkácsolhatjuk, fölöltöztethetjük, 
összevarrhatjuk, mintha álarc volna, bemázolhatjuk, megstruktúrálhatjuk. Alul meg 
minden marad a régiben. Így nyomva el a személyiség hajszálerekig szétáradó, lassú 
és észrevétlen, de kiszámíthatatlan és totális változását. Nem is beszélve arról, hogy 
végül is nem a változás, hanem maga a személyiség fontos. Következésképpen a 
személyiséget kell odaadnom a költészetnek akár az életem rovására is, ellenkező 
esetben „fölélem" a személyiségemet, az lesz igazi kárvalottja a „mesterségemnek". 
Persze, világos, hogy létünk alsóbb tájain ilyen éles elhatárolódások nincsenek, és 

C valami spirális együttes változás az igazi. S erről van itt szó. De arról a művészi 
alázatról is, amely éles és pattanásig feszült, de alázat; nem fogadhatja el, hogy 
legbenső dolgai ne titokszámba menjenek. Ragaszkodnia kell ahhoz, hogy változásai 
őt rendítsék meg a legmélyebben. Ez a megrendültség adja tollára a verseket, ne a 
változás, és ezek a versek általa legyenek mások. 

Marsall verseiben van valami eloldódott keménység, sokszavúság; kilúgozta lágy-
ságait. Mintha az ötletet többre becsülné a lélekben, ott lent eldöntötteknél, ott bent 
jóváhagyottaknál. Van valami erőmutatvány tartásában, valami aggodalmas találé-
konyság. Hova lett az Aranyörömpont matt ragyogása? A stílusváltoztatás kínlódó 
kényszere ez, ami képes a — még költői — szöveget a halandzsáig eltolni? . . . Tény 
az, hogy irodalmunkon időnkint végigsöpör egy-egy hisztérikus sirokkó, amit művek 
keltenek. Nem mindig jelentős művek, sőt, az „illő", a most éppen korszerűen izgal-
mas művek okoznak ilyen tikkasztó hőmérsékletet. Azok, amelyekből valamennyien 
meríthetünk, halkan remek művek. Ezek nem sirokkót, hanem csöndet támasztanak. 
A sirokkó nyomában aztán megkezdődik az „ügyeletes" mű sorozatgyártása, elszórt 
nyomai fölfedezhetők itt is, ott- is. Nem állítom, hogy Marsall könyvéből ki lehetne 
piszkálni ennek vagy annak a szerzőnek a „petéit", de neki is jó oka van, hogy 
védje magát, a magáét. „A modern mágus elnyújtott szavakkal" (Beteg katedrák) él, 
írja, s a „tant mint szeszt alkalmast kiokádom / s vigyorgok" (Beteg katedrák); a 
fenébe, csak nem r a j t u n k ? . . . Hogy bevesszük-e a kapásból egymás mellé hányt két 
szót, a „Vesét" és a „csillagot", pillanatukkor? (Beteg katedrák) Vigyorog ra j tunk? 
Akkor azt mondjuk neki (igaz, kacsintunk is melléje): a költészet alkímia konyhája 
nem lacikonyha ám! Ha modern mágus, hitesse el velünk, hogy a vese elrohad, a 
csillag meg szétpukkad, ha nem vágódhatnak kikerülhetetlenül egymás mellé, pilla-
natukkor! Hogy ő sem dől be rímkényszereknek, s ha rákérdezünk, rá, a költőre, 
valljon színt. Cinkos azonosulása a lefelé hajlóval, a prométheuszíval, azzal, akit a 
lét alá szorítanak, nagy helyeslésünkre talál. De vágyunk olykor az egy, tiszta 
marsaili pillanatokra: melyik ő? Az, akiről szól? Akiket kifütyül? Akikről hall-
gat? Se ez, se az. ö a sem ő, a sem ók. Velük van nélkülük. Mindig bennük 
más. Miért, ezt talán nem szabad? Talán éppen ezt szabad leginkább! Jó, de vala-
hogy folyton cserben hagyja őket, akárcsak magát is. ítélő bohóc talán, aki felelőt-
lenségen azt érti, hogy szabadság, velükön azt, hogy velem s e . . . Már-már tisz-
telem érte. 

S egyszer csak a modern mágusról kiderül, hogy — magára erőszakolt vascsim-
bókingben, s mintha a keramitkocka-úttest alá fúrta volna magát, s bele kiszakad, 
akkor is fölmagasodik széthullani képtelen úttest-kocka-köpenyben — kiderül, hogy 
ügyetlen kisromantikus bujkál benne, aki kissé írodalmias, sérülékeny, szégyenlős, 
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ha nagyvágyú is (Hogyan találkozhatnánk, ha . . . ) . És vannak pontatlanságai: „moz-
donyok vánszorognak lassabban mint a vakvágányok" (Gyors); a vakvágányok vak 
vágányok, nincs róluk lefutás, nem mozdulhatnak. „Nap mint nap"; napról napra, 
napra nap, helyesen. Meg ilyen nyelvi csúnyaságai: „színekre érzéketlen szemed 
látóterét áthasítja a hamar felgyorsuló egynemű kemény szürke gömbbé tömörülő 
volt-pepita"; „hátát meghorzsoló salakon-csúszással érkezhet meg időben"; „légiesen 
evidens 2X2" (Beszámoló a röplabda leütésének pillanatáról). Ez a túlírt, bonyolult-
ságba csavart szóözön nem abból a hiedelemből fakad-e, hogy a költészetnek abszo-
lút joga a túlfeszített képzelőerő? A költészetnek joga az elképzelhetetlent is meg-
érzékíteni. Szabadságát nem lehet kicövekelni, nincs a költészetnek „eddig"-je. De 
nem az a lényege, hogy az elképzelhetetlennel bajlódjék. Az a lényege, hogy haj-
meresztő kísérletet tegyen a lét legmélyének megérintésére, oda tegye ujja hegyét a 
lüktető titokhoz, ahol már éget. Ehhez pedig nem elég a képzelőerő, ehhez a teljes 
költői létezésre, a jelenlétre, szüntelen szellemi-lelki elmerültségre van szükség; 
tehát magasfokú értelemre is. Ezt á l l í tom. . . És a semmire is. Marsall „Ki!" című 
versében is eljutunk a valamitől a semmiig, de nála az abszolút semmiig, amitől 
már csuklani kezdünk. Mert — szerintem — a „messze-messze-sehol" semmi már 
annyira semmi,' hogy önmagából is kibukik. De az „igazi" semmi csak annyira 
semmi, hogy valamivé kezdhessen lenni. Végtére is művészet ez, nem filozófia. Ha 
semmi is, testesedjék. 

* 

Hohó! S azu tán? . . . Hát igen, most jön a java. Mégse lesz több fél oldalnál. 
Mert a javáról nem lehet írni. Említeni is alig lehet. Mégis a kötet túlsúlyáról szó-
lunk . . . A „Mintha ritkulnának" című, szelíden erős, tömör, kereken kimondott, fáj-
dalmas és rövid, bevillanásos versről, ezzel a záró mondattal: „De kit nem kísért 
meg tárt ajtó ablak huzat / keresztül sivító világosság?"... Hogy önmagát ez a költő 
is a legjobb műveivel méri, például kis verseinek — dühöngés nélküli — szabatos 
világával. A „Hogyan találkozhatnánk h a . . ."-ban a citerás öreg ráolvasó, egyszerű 
ítéletét és útrabocsátó szavait mondja: „Jogodat eljátszottad a nagy álmodáshoz. / 
Nincs visszaút. Nyomoztál? Jó. Keresd tovább." Marsallhoz beszél. De valameny-
nyiünket fenyeget. És neki van bátorsága, hogy álmai vesztén is tovább keressen 
egy költői nyelvezet teljes hosszában. S mintha sarkkövére mutatna az ismétlés: „Ha 
nem álmodni nem mertél — keresni merj!" . . . És a kitűnő, igazán a köznapok 
döntő és fontos semmiségeit igazságokként fölismerő és fölsoroló, a „Krúdy Gyula 
emlékére" című verse. S a legjobbak közül: a „Gyors", „A rekviem megtagadása", 
„Rekviem barátomért", a „Holtak postája". És a „Szárnyas szerkezetek" tejszínű 
üvegernyőn remegő villámjel szavai, s mögöttük a piros jelentéslázvonal. Ezek még 
kijátszatlan versei Marsallnak, hiába írt belőlük már sokat. Nemcsak matematikai 
kedve telik bennük, hanem a hajótörött kapkodó hebegésével tud drámai morsejele-
ket is a d n i . . . Továbbra sem hiszem el Marsallnak, hogy a költészet szó-biliárd-
csata, csak jól kell „falssal bökni", s „elme-tőben" törni kell „pár szó-tojást" (Sza-
vak fickós fortyogása), de az biztos, hogy akinek nagy nyelvalakító, nyelvmegújító, 
nyelvkitaláló, nyelvhasználó bősége és leleménye van, akár törhet is. 

Külön kell szólnunk „A rekviem megtagadása" című verséről. Ez a — pokoli 
köreiben — roppant tágulékonyra feszített nyelv talán itt a legméltóságosabb, látta-
tóbb, s. főleg — a gondolat átsütő fényeire utalva — a legremegőbb; igazi indulat és 
érzékenység együttes hatásaként. A költő jelenléte versében nagyárnyékú és pontos, 
átélt és élő, könyörtelen és néma, pedig mintha folyton motyogna cipekedés közben. 
Veszekszik minden halottért. Nemcsak az övéiért, a mieinkért is. Zsákba dugja őket 
és kicsempészi a trójai, faló méretű halálkutyából. Elszánt és eszelős tett. Abszurd 
halálgyűlölete szeretetből ered. Hiszünk minden sorának . . . A „Gyors" című verse 
szavaival kell befejeznünk, mert bennük Marsall László jövőjéről van szó. Enigma-
tikusan tiszta és biztos szavak: „vízből csinált magának tükröt a víz / s a vízben 
nézi a víz a vizet." 

VASADIPÉTER 
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