
KORTÁRSUNK

MARSALL LÁSZLÓ Meditáció után, éjjel
Vajon egy-, s másfajtája megszerkeszthető-e

a csöndnek? jól elszigetelt hang-stúdióban
egy éjszakára hogyha ott-rekednék
- mint John Cage mondja: "hosszan fülelünk,
idegrendszeriink alaphangját halljuk" -,
hallanám-e a fülemre tapasztott
óceáni kagyló búgását - voltak
kagyló-kürtök és ihletett zenészek.
Vagy: ülve éjjel kihalt város-téren
a Dóm kórusán orgona-közelben,
sok reccs, puffanás, üvöltés után
érezném-e tüdőmbe áramolni,
mint meg nem szólalt orgona-sípok,
a tagozódott ártatlan teret?
Volna-e hangja? talán a macskám élné,
emberi fülnél negyvenegyszeresen
élesebb hallásával? S nekem csupán
egyetlen homogén csönd jutna? - kérdés.
Jelképezné-e; "amaz ősi nyugvást...?"
Midőn egek és vizek még nem voltanak.

Talán Honnecourt sejdített csönd mögött
- s a katedrálisok-tervező társak 
csöndek mögötti és előtti hangzást,
szökkenóben fel, csokorba fogva
kő-szárakat, szabályos ágazatokat,
mintát tervet, és bátorsággal hitték,
nem kell félni: félni - ám követni
az ívet, aki bennük rajzolódott,
faragni követ, illeszteni nap-nap
egyét a másikára gondosan,
mert nagyobb éleiü lesz a teremtmény,
mint életük hossza. TenyeTÜkbe köptek,
fogták a kalapácsot, és csinálták,
tették, amit már megtanultak. Amen.
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Vers, melyben
//a szerzo

a Matematikát
megszemélyesíti
Hasonlítva magamat Hozzád, aki is a Zenével,
mint kedvenc húgával kar-karban ábrázolható
allegóriákra érzékeny együgyű korszakokban,
s vele együtt olyan mihaszna létező vagyok,
akáraz egyhetes káposztáskocka-maradék elmosatlan
kislábasban, és Nyelv-anyácskám sincs másként.
Tudunk ugyan konyhanyelven is beszélni,
vagy írásjeleket vastag káromkodással pótolva szaporán.
Tanultam beszélni magyarul - e sarok szerzője - én is,
de mondhatnám a magamét valami nemzetközi
trixi-paxi-trikk-trakk-trágárul akár.
Csodák csodája az emberi nyelv is, akár a Zene,
de valaki nagyapónak tetsző farkas vonítása is,
meg tölcséresen lefolyó víz hörrögése a kád torkából.
Mégis a Te mindenségedben kis szegénykék vagyunk,
a Tiédben, aki valamennyi nyelvet magadba kerítettél.
Mondjuk magyarul "on-en-ön" - "ine-enütt-uno-t" aligha...
Benned elfér a "blű-lahla-rogac-porib" ~ .
s még mi-mindennémű hang-betű variáció.
Bárki beszélő, mint monogrammos étkészlet fiókban
elrendezve, "szakosítva" embernek igen tetszően.

1930 óta tudjuk, mióta Goedellel megszólaltál:
Gyermekeim, zenék és nyelvek- ti picinyek -:
"a matematika végtelen". Gyertek csak, gyertek!
Ebédelni belőlem! Van, hogy rágós a falat.
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