a tavirózsák
a halakban
gyökereznek
hajnalonként
a pontyok álmait
kiillatozzák
még sosem voltak a parton
a tavat tengernek
tudják
s elégedettek
de naplementével a legboldogabbak
ilyenkor egy pici árnyékuk
nekik is serked
A miniatűr kép a tavirózsák megszemélyesítésével, s a csak emberre vonatkoztatható iróniával sugalmazza, hogy emberi jelentésű. A természeti kép konkrét egyediségében is tökéletes, mégis elsősoron a kisszerűen szűk, törpeségében elégedett,
sőt áligazságokkal önmagát áltató emberi mikrovilág ironikus megsemmisítése a
vers üzenete. A költő világváltoztató indulata íme, iróniává szelídült-élesedett. Az
indulat akkor is megfoghat, ha nem eléggé motivált, ha igazságtartalma egyéni, az
irónia viszont összetettebb szemlélet eredménye, a pontosság, a telitalálat a mértéke. Az Érintések ciklus verseiben az ironikus szemlélet az uralkodó, a legkülönfélébb témákat tárgyiasítja (Tanulmány a Balaton lényegéről; utolsó vacsora, a
költő és a nyúl stb.).
Tőzsér Árpád objektív, tárgyias költészete lindig intenzív élmények közvetítője, de éppen pontos tárgyiassága, személyes \ „gyiassága teszi, hogy személytelen,
kollektív érvénye is van. Az egyéni élmény, érzésvilág, látásmód rendezi a tárgyakat úgy, hogy a legjobb darabokban az egyéni és az egyetemes egyszerre érvényes,
egymást segítő jelentésű. Korábbi lírájában az egyéni élmény és érzésvilág, a szubjektum szuggesztív közvetlen kivallása hatott a szélesebb érvény erejével, az énen
volt a hangsúly, most a törvényen. Az ember által alkotott vagy felismert törvényen. A költő most ritkán szól közvetlenül, ha mégis, akkor jobbára zárójelben. Ez
az objektiválódási folyamat egyenes ívelésű Tőzsér lírájában, a költői én tudatos
törekvése. Nem rejtőzködő, nem parnasszista költészet az eszménye. A lírai anyag
alapvető drámaisága, a lírai személyiség drámája most sincs kipárolva a versből.
Szociális indulata sem (radiátor). A Tőzsér-vers tárgyiassága ellenére megfelel a
József Attila-i kritériumnak, miszerint: „A költő akkor költő, ha magávalragad".
Költészetében a magávalragadás titka és minősége változott az idők folyamán. Művészete az egyetemes magyar irodalom értékes része.

ALFÖLDY JENŐ

A vakfolt körül
MARSALL LÁSZLÓ VERSEIRŐL
A romantikus költészettel vitatkozó Goethe írta: „Van az agyban egy üreges
f o l t . . . , ahol semmiféle tárgy nem tükröződik, mint ahogy a szemben is van egy
foltocska, mely nem lát. Ha az ember fölfigyel e helyre és elmélyed benne, akkor
szellembeteg lesz, dolgokat sejt egy más világból, melyek azonban valójában képtelenségek és nem ismernek alakot, sem határt."
Ha jól meggondoljuk, a romantika óta a költészet egyik legmakacsabbul használt „érzékszerve" éppen a szemnek ez az idegvégződések, csapok és pálcikák nél.88

küli vakfoltja, tárgya pedig a benne föltáruló végtelenség, az érzékelésen túli érzékelés, vagyis a víziók világa. S ez nem egyszerűen képzelődést vagy káprázatot,.
netán a világtalan semmibe révülést jelenti; a „vakfolt" a teljes látómező része,,
mely arra kényszeríti szemmozgásunkat és fantáziánkat, hogy a tárgyakat dinamikusan körültapogatva vegyük megismerésünk birtokába.
Analizálásra hajlamos európai tudatunk, miközben fölismeri a világ anyagi
egységét, egész kölcsönös függvényrendszerét, ú j r a és újra megkísérli, hogy e szétbonthatatlan egységből kiragadva is szemügyre vegye a dolgokat. Goethe, a klaszszikusan harmonikus világszemlélet messzelátó és összefogó tekintetű, „polihisztori"'
költője, a világ egységét hirdette; az embert tartotta minden dolog mértékének, s az
antropomorfizáló esztétikai felfogást vallotta. A romantikusok, szimbolisták, majd a.
századvég, a századforduló és a huszadik század lírikusai egészen korunkig megújuló kísérleteket folytattak az ismeretlen tájak bekalandozására. Ha fizikusokhoz
hasonlítjuk őket, azt mondhatjuk, nem á protonok, neutronok és elektronok érdeklik őket, hanem az a fluidum — vagy talán antianyag —, ami az atommag és.
elektronok „közötti" űrt, az úgynevezett elektronködöt kitölti. Kétségtelen: ez a.
kaland föltételez valami lemondást az emberi élet, a társadalmi viszonyok lényegi
megismeréséről; eleve van benne valami nárcisztikus és dekadens. Kár lenne mégis
e költőket a „polgári dekadencia" emésztőgödrébe utalni: nemcsak Novalistól Reverdyig és Lermontovtól Gottfried Bennig, hanem Shelleytől és Vörösmartytól Eluard-ig;
és József Attiláig, s korunk olyan jelentős lírikusaiig kellene terjednie ennek a
pusztító fertőtlenítésnek, mint Octavio Paz, Gregory Corso, vagy Juhász Ferenc . . . .
Az önismeretnek igenis vannak nárcisztikus eljárásai, melyekben éppen a.
világismeret föltételei teremnek meg. S ezt is bátran nevezhetnénk a realizmusegyik útjának — vagyis nem zsákutcának, hanem mellékutcának —, még ha azzal a.
megszorítással is, hogy nem társadalmi körpanoráma-, hanem csupán lélekrealizmusról beszélünk.
Ha egy jól nevelt kritikus egyszemű nőről hall valahol, mindjárt szürrealizmusról — a valóság fölé való művészi kicsapongásról — kezd értekezni, talán mert:
oly jól nevelt, hogy elfelejtett a felelőtlen gyerek módjára gondolkozni. Pedig a
maga helyén nemcsak nem ártana, de szükséges és üdvös is volna a gondolkodáskiszabadítása a nehézkedés newtoni törvénye alól. Az ólomcipő legalábbis előnytelen viselet, ha nem mélytengeri búvárlásra, hanem egy kis földerítő vitorlázórepülésre vállalkozunk. Az egyszemű nő látszatra groteszk példájánál maradva,
gondoljuk csak, hogy közelről, nagyon közelről nézünk egy számunkra kedves nő
szemébe. Oly közelről, hogy orrunk összeér az övével. És a gyönyörű arcú nő máris,
egyszemű lett — és, csodák csodája, éppen így találjuk a legszebbnek! Ha valaki,
nem képes másra gondolni az „egyszemű" szó hallatán, mint az otrombára maszkírozott, tévébeli Küklopszra, annak inkább olvasnia, minél többet olvasnia kellene az.
irodalmat, s minél kevesebbet b í r á l n i a . . . De hogy is állunk ezzel az egyszemű nővel? Vegyük csak még jobban szemügyre; azt fogjuk tapasztalni, hogy — miközben,
orrunkat ismét néhány milliméternyire távolítjuk az övétől — nemcsak egybeolvadt
két szeme kezd ismét elválni egymástól, hanem észrevesszük, hogy arca kontúrján,
kívül még egy-egy szeme jelenik meg jobbról is, balról is — de hiszen négy szeme
van kedvesünknek!... S hányan meg hányan átkozzák még ma is a modern festőt
— aki végre le merte festeni az évezrek óta tapasztaltakat —, ha az arcon kívülrefesti a szemet!
*

Marsall László gyakorta összpontosítja figyelmét a Goethe emlegette vakfoltra..
A szerelmi egyesülést így írja le a Lényünk közös testében című versben: „közös
szemgödrünkbe hullt a szemünk / már nem a tiéd már nem az enyém / az asztal,
lapja felett / négyszemű óriás született / picassói kéthangú négykezű oltalmas szörnyeteg". Ennek a versnek számomra az a különössége — és furcsasága —, hogy
miközben hitelesen ábrázolja az összefonódó emberpárt, a „négyszemű, kéthangú,
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¡négykezü" lényt, mintegy kihátrál ebből a szubjektív lelkiállapotból, s nagy józanon
„szörnyetegnek" nevezi az összeborulókat. Vagyis egyrészt átéli ezt a helyzetet,
másrészt csodálkozik, majdhogynem megütközik rajta.
Vajon miért? Ügy érzem, ez a miért? a huszadik századi líra egyik legfontosabb
"kérdésével függ össze. 'Mert azt tapasztaljuk, hogy a modern költő egyrészt á t a d j a
magát a teljes önfeledtségnek és mámornak, másrészt fagyos közönnyel, boncmesteri
"tárgyilagossággal ábrázolja a mámor alanyát, önnön lelkét. És éppen arra törekedik
nagy-nagy következetességgel, hogy minél maradéktalanabbul végigjárja mind e két
utat. A legrajongóbb érzelem is csupán jelenség, a „pozitíve" létező jelenségek
•egyike, akárcsak a kőzetté dermedő láva, vagy — stílszerűbb hasonlattal — mint
az autóversenypályán tudatosan előidézett karambolmutatványok; s a mámor maga
.sem egyéb, mint a különféle — valódi vagy képletes — drogok által művileg kiváltott fiziológiás reakció. S az az újdonság mindebben a régebbi idők művészi
produkcióihoz képest, hogy miközben tudva tudjuk, hogy a látszat csak látszat, a
m á m o r érzékcsalódás, látomás és illúzió — mégis intenzíven éljük át idegrendszerünkkel. Talán mert sejtjük: a hétköznapok bármikor valóságosan bekövetkezhető
lélektani vagy fizikai karambolaiban részesítenek a versenyzőpálya és az absztrakt
művészet dublőrmutatványosai.
Van ebben dekadencia — pontosan annyi, amennyi a produkció valóságos dramaturgjában: a modern társadalom életében. De van benne egy nagy adag igazságkereső kíváncsiság is (és ez — az autósmutatványok példájával — fontos és
közhasznú tapasztalatokkal szolgálhatja a balesetvédelem ügyét) — és minél krudélisabban pontos lesz a személyiség tárgykénti szemlélése és élveboncolása, annál
•inkább tisztelhetjük a költőt a megismerés kalandjaiért.
Nem nevezhető egészen újkeletűnek ez a költői attitűd. Eredetének vizsgálatát
meglepő régiségbe vezethetnénk vissza; ezúttal maradjunk századunknál — Rever•dynél. „Az ismeretlen láng az ajk-remegtető S a kegyetlen hideg a lázat elvivő
•Összegyűrt bőrödet veti minden sarokba" — írta. (Weöres Sándor fordítása.) Marsall László verse szinte túlságosan is emlékeztet erre a képre: „Bőr mint levetett
•overál / reflektorkéken / egycsomóban a kőpadlón." A kép megdöbbentő érzéki pontossága és krudélitása ugyanolyan végletes, mint Reverdynél. „A csönd mélységeit"
is — a csöndben megszólaló benső hangokat és más képzeteket — merészen tárgyias
képpel jeleníti meg: „szén-láncok lágy csörrenése". Szinte tréfásan hangzik a kép,
holott csupán arról van szó, hogy a költő tovább lépett egyet azon az ösvényen
(majdnem így mondtam: „az értelemig és tovább"), amelyen József Attila idáig
•érkezett: „összekoccannak a molekulák".
Kockázatos vállalkozás a „vakfoltra" összpontosított figyelem; a személyiség
magvát veszélyezteti és sikkaszthatja el, azt, amelynek elvesztését Ibsen oly halhatatlanul ábrázolta Peer Gyntjében: hőse addig-addig hántogatja személyisége rétegeit, míg nyomtalanul el nem fogy, mint a hagyma. Ilyesfélével találkozunk Marsall
versében, a Szemed csapdájában is:
A szemedbe nézek, most meglátom, ki vagy.
Szemedben mogyorónyi arcom mákszemnyi
szemem,
mákszem-szememben
gombostűhegy-arcod,
tűhegy arcodban
vasreszelék-szem.
A szemedbe nézek a szemembe
nézel,
senki sincs odabent.
Ha a szigorú, lét- és ismeretelméletből eredeztetett esztétika mércéjével közelít ü n k ehhez a vershez, véleményünk csak a mindenkori romantika elleni, legfőbb
kifogáshoz vezethet: „Az »egy minden és minden egy« elve a . . . romantikában kétségkívül egy olyan misztikus világegész szerkezeti képéhez társul, amelyben egyes
és általános két közvetítés nélküli szélső pólus dualizmusaként jelenik meg: egyedi
tárgyak világa az egyik oldalon — titokzatos világértelem a másik oldalon. . . . Az
•allegorizáló magatartás ilyen módon egyszerre van innen és túl az esztétikailag
.90

termékeny antropomorfizáláson" — írja Zoltai Dénes Az esztétika rövid története
című munkájában.
Zoltai így foglalja össze az allegorizáló-dezantropomorfizáló szemlélet legfontosabb ontológiai-esztétikai jellegzetességeit: A művész „vagy hangsúlyozott privátlétének, a külvilág nyomaitól érintetlen-szeplőtlen bensőségének partikuláris tartalmait vetíti bele tárgyába, vagy teljességgel transzcendens tartalmak emblémáivá
változtatja az emberi létezés alapjául szolgáló tárgyi világot."
Marsall néha valóságos iskolapéldáit szolgáltatja e romantikus felfogásnak: „Angyalra körzőre elmére / bízom ezt a világot, / s arra aki csont szerint odavaló."
E néhány sor minden egyes szava azt a szemléletet példázza, hogy távolodni kíván
a művészi antropomorfizálás eljárásaitól: az „angyal" mitológiai, emberfölötti lény;
a „körző" — s vele az „elme" is — a dezantropomorfizáló természettudományosság
•eszköze; a „csont szerint odavaló" pedig a romantikusoknak azon lételméleti meggyőződéséhez kapcsolódik, mely szerint az ember — Walter Benjamin szavával —
„nem egy arcban, hanem egy halálfejben ölt végleges alakot". A halálfejben, mely
•oly tetszetősen egyesíti magában a szemlélet rideg tárgyilagosságát és a lélek borzongó halálsejtelmét vagy éppen halálvágyát.
A személyiség „mag-nélkülisége", s a létezés „halálközpontúsága" nem idegen
fogalom Marsall lírai koncepciójától. E megállapításokkal azonban akkor sem érhetnénk be, ha Marsall sohasem tenne kísérletet arra, hogy meghaladja e tulajdonságait. Kártékonynak tartanám azt a fajta műbírálatot, mely beérné a filozófia —
akár a legautentikusabb — idevágó általánosságaival, majd egyszer s mindenkorra
•elmarasztalná a talentumot, melyet ily módon fogott vallatóra egy elképzelt cenzori
bizottság előtt. Egy verseskönyvet nem elemezhetünk alaposan, ha csupán deduktive
visszavezetjük valamely esztétikai sémára. Ezt csakis oly mértékben tehetjük,
amennyire a lírai mű önmagát sorolja valamely esztétikához. Az eddigiek korrekciójára semmi szükség: Marsall könyve — az elemzett idézetek alapján — romantizáló, gyakran dezantropomorfizáló és allegorizáló mű. Ám a tulajdonképpeni elemzés nem végződhet, csupán kezdődhet e megállapítással, akárcsak Ady elemzése a
szimbolizmus, Vörösmartyé a romantika, Kassáké az avantgardizmus konstatálásával. A valódi kérdés nem az, hogy Vörösmarty romantikus-e, Ady szimbolista-e és
Kassák expresszionista vagy szürrealista-e, hanem hogy a költő, miközben óhatatlanul alkalmazkodik (akár újító létére is) a művészi korszakáramlatok sodrához,
miként használja föl új, korszerű eszközeit a valóság — ember és társadalom —
régebben nem tapasztalt összefüggéseinek megközelítésére, művészi szemléltetésére.
Néhány versével kapcsolatban fölmerül, hogy a társadalmi-Én helyébe a privátÉn eszményképe kerül, s így mindössze dokumentálja a modern személyiség kiüresedését. így érezzük, amikor a visszahozhatatlan gyerekkorral valamiféle mitizált
ősboldogság képzeteit búcsúztatja:
a gyerek

aki voltam
az idő vizözönében aki
és eltűnt hirtelen

elsodródott

Mihaszna
védekezés
ügyetlen mozdulat az emlékezés
ócska esernyőt
kifeszítve
száraz szigetet
kerekítve
magamat
elkülönítve
magamat
magamat
(Kirekesztett gyerek)
A „szigef'-képzet a privát-lét metaforikus megfelelője, s a „magamat" szó makacs ismételgetése a gyermeki énérzés rendíthetetlen önbizalmát idézi föl nosztalgikusán; a gyermek önfelfedező, bensőséges képzeletvilága teljesebb és tökéletesebb
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a maga zártságában, mint a felnőtt áttekinthetetlen közege, a társadalom. A v e r s
zárósorai az otthonosan belterjes gyerekkori és a szétesően, diszharmonikusan k ü l terjes felnőtti lét párhuzamát — és ellentétét — fogalmazzák meg:
Egyszer majd nem kívánok
vágyakozni
se emlékezni
ahogy a falrésben lakó ecetfa
lebontja lerontja otthonát
A kép tiszteletre méltó őszinteséggel mutatja be a környezetére romboló p r i v á t Én monstruozitását. Marsall nemcsak megjeleníti ezt az Én-monstrumot, hanem ler
is rombolja bálványát:
Enem-Cet
Hus-albérlet
Zsugori ketrec
Mit akarsz velem?
Te kérdés-nevű
Te Mi Lesz Velem
Meg a mélyhűtések
Az örökös
halálfélelem
En: járványos
önérdek-tenyészet
Én: mindenkit meglopok
orgazdája
En: gyilkosok utolsó tanyája
En: végső impérium
Elegem van!
A befejező sorok programszerűen nyilatkoztatják ki a megoldást: „Üjra a M i n d e nek / A Mindenkik!" Az Én-bálvány ledöntése, az „Én-Cet" megsemmisítése történt
e fölismerésben, mely megvilágosodásértékű, katartikus.
Nemcsak egy-egy kivételes pillanatra haladja meg azt a privát szférát, mely
gyakori absztraháló-elszemélytelenítő magatartását magyarázza. A vasárnap
útjai,
és útvesztői című ciklusban — más szóval: képversfüzérben — megkísérli a nagyobbösszefüggések helyreállítását a tudatban. A világban immár eligazodni kíván, nemcsak egyszerűen beilleszkedni; talán e szóhasználat is utal arra, hogy intellektuális,
műveletről van szó. Az úgynevezett naiv költő beéri az adaptációval, alkalmazkodik
ahhoz, amit áttekinteni képtelen, vagy ha ez nem sikerül, kesereg a rátörő rossz
közérzet miatt. A tudatos költő nem éri be ezzel: nem csupán része akar lenni az.
egyetemes létezésnek, hanem részesülni kíván értelmével a létnek azon mozgatóerőiből — társadalmiakból és természetiekből —, amelyek megszabják sorsát. S ha:
vállalkozása kudarcokkal jár, megszólaltatja erőfeszítéseinek hiábavalóságát, legszemélyesebb emberi tragikumát, mely a gondolkodó ember tragédiája, tehát általánosemberi, közérdekű tapasztalat, bárkiember esélye.
A vasárnap ú t j a i és útvesztői tizenkilenc versszakból épült; a könyv széthajtogatható mellékletén nyilak igazítják el az olvasót a gondolati keresztöltések, összefüggések bonyolult rendszerében. Gondolati kiindulópontja: „Ködben kővel a ködöt
eltalálni". A kép ismét rendkívül érzékletes és sokatmondó: alapvető ismeretelméleti fölismerést hordoz. Szemléletességétől és konkrét-érzékletes tartalmától megfosztva így fogalmazhatnánk át a fogalmak nyelvén: „a káoszban értelmünkkel a
káoszt megismerni". (Az átfogalmazás természetesen nem egyenértékű a „lefordítással"; csupán a kép egyik síkjára — a fogalmira — -utal.) Eszméletünket ugyanazok
a természeti törvények határozzák meg, amelyeket eszméletünkkel iparkodunk „meghatározni", azaz megérteni. Talán a „meghatároz" ige két jelentésárnyalata —
„determinál", illetve „bemér" — maga is jelzi, hogy ugyanazon jelenség passzív és.
aktív oldaláról, végső soron az anyagi világ egységéről van szó. A tudat azonban.92

csak úgy képes a világ vizsgálatára, ha elvonatkoztat, ha függetleníti magát a
vizsgált tárgytól.
A költemény hol eltávolodik a költő személyiségétől, hol ismét azonosul vele;
minden újabb fokozatában gazdagabban ismétli meg e műveletet. A személyiség
megkettőzése a tárgyilagos és elfogulatlan önvizsgálat érdekében történik; az „önfeladás" és az „elszemélytelenedés" csupán latba vetett esélyként méretik meg.
Minden egyes lépésben szemügyre veszi szemlélődő, gondolkodó önmagát; gyakorlati önkontrolljának lehetünk tanúi, ellentétben azokkal a régebbi típusú verses
önvizsgálatokkal, amelyekben a költőnek valamilyen véleménye alakult ki önmagáról, s azt mintegy revízió tárgyává tette. Sikerült így kiiktatnia az előítélet lehetőségét: figyelemmel kísérhetjük, amiről ítélkezik, s azt is, ahogyan ítélkezik, hiszen
a tudat különböző állapotait és folyamatait a versben, a vers által játszatja le.
A végső gondolat megsokszorozva, tizennyolc emelettel magasabb szinten, spirálisként
tér vissza az első sor gondolatához:
ködben kővel a ködöt eltalálni
a szó a szerszám a szó a kő
fölröpül

és Nap
legyen világosság
mindig megszületik a ködből
a világteremtő

Végkövetkeztetésként, úgy érzem, ez a gondolat kívánkozik ide: sem a stíluselemzés, sem a tartalmi elemzés nem elegendő ahhoz, hogy egy verseskötetet megértsünk. Formaelemzésre van szükség, hogy a befogadói vizsgálódás a mű legaprólékosabb stiláris jegyeitől egészen a költői világszemlélet és világnézet széles horizontjáig terjedjen.
Marsall költői monodrámáját nem követhetnénk nyomon, ha csupán romantikusabsztraháló-objektivista jellegét konstatálnánk. A költői tevékenység lényege nem
stílusjegyek halmazának „elemzésével" vagy a deduktív módszerrel kikövetkeztetett
filozófiai-szociológiai tartalom vizsgáztatásával érthető meg, még kevésbé a „magatartás" pesszimista vagy optimista gesztusaiból, hanem a versek belső dramaturgiájából, lélektani konfliktusaiból és katarzisaiból, mindabból, amit egy-egy vers
logikája, valamint a kötet tervezése — közös névvel — formaként állít elénk.
A Vízjelek egyik fő rendezőelvéről maga a kötetcím is árulkodik: nemcsak az
írott szöveget kapjuk általa, hanem a költői szándék azon lappangó rejtjeleit is,
melyek a személyiség jelenlétét magánál a műnél is hívebben éreztetik — a mű nem
•öncél, hanem a személyiségvédelem eszköze.
Ügy érzem, a manierizmussal is gazdagon tenyésző mai magyar lírában a figyelemre méltó kísérletezők sorában kell Marsall Lászlót számon tartanunk. A kritika
föladata, hogy a „vakfolt" költészete se maradjon fehér folt a költészet térképén.
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