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1. számunkban közöltük.

Marsall László költészetét önkereső küzdelmek hatják át, az önépítés
műve szubjektíve sem bizonyult egyszerűnek, a költő mindig úgy
érezte, hogy az elmúlt évtizedekben tapasztalt általános szabad
sághiány már eleve gátat emel a személyiség merész kiteljesedése
elé. Mindennek jelképe a labirintus, amely a választás illúzióját kí
nálja, de nem ad kivezető utat. A személyiség ilyen módon csak
nosztalgikusan valósulhat meg, többnyire az emlékezés körén. A ko
rai versek nagy része emlékekből épül: a gyermekkor boldog és gyű

löletes emlékeiből. A költő mitologikus fényben mutatja be a gyer
mekéveket s a legfájóbb tapasztalatot: a kiűzetést a gyermeki létből.

A valóságos világ a korábbihoz képest egyféle "pszeudo-létezést"
jelent, ezért az álomnak és a költészetnek kell a valóságos létet hely
reállítania.

Ebből a költői közérzetből kétfelé vezet út: egyrészt a szemé
lyiség szinte teljes kioltásához. amely a "pszeudo-létezés" végső

következményével azonos, másrészt a személyiség teljes kibonta
kozása érdekében vállalt tudatos küzdelemhez, amely a minél tö
kéletesebb önmegvalósításért folyik. Marsall László mindkét úton
elindult, mindkét lehetőséggel kísérletet tett. Eleve bizalmatlan
volt a személyes "én" fogalma iránt; ebben a bizalmatlanságában
alighanem Weöres Sándor ösztönző példáját követte. Érem cÍIDű

versében az individuum mind szélesebb körben érzékelhető vál
ságára utalt. A személyiség "kioltása", mint a modem nyugati
költészetben annyiszor, azt ígérte, hogy a költő elvegyülhet és fel
oldódhat a mindenségben: "a létezés ártatlan hullámverésében"
(Huzatos maskarák). Marsallnak vannak költeményei, amelyek las
san hömpölygő soraikkal is mintha azt tanúsítanak, hogy a léte
zésnek ebben a végtelen áramában kíván elvegyülni.

A másik lehetőség a személyiség küzdelmes önmegvalósítási
folyamata. Marsall a magányos vállalkozás konok hőseiről: Bolyai
Jánostól, Körösi Csomától, Csontvárytól vagy éppen Blake-től és
Rimbaud-tól kapott biztató példát. A "belső körben": a személyi
ség mélyén ható tapasztalat felkutatásában és leképzésében talált
izgalmas feladatot. A személyiségnek ezt a "belső körét", valóság-
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gal a költői "én" magvát mozgatja meg mindig az érzelmek vi
harzó szenvedélye, elsősorban a szerelem. Marsall 1977-ben köz
readott Szerelem alfapont című második kötete igen jól mutatja
mindezt. Ez a kötet a legkevésbé sem "petrarcai" ihletésű "dalos
könyv", nem a születő és fejlődő érzés belső történetét tárja fel,
mégis kirajzolódik általa az érzelmek íve, kirajzolódnak a szenve
dély változatai. Az évődéstől a szerelmi "zsoltárokon" át az elra
gadtatásig, a mindent magával sodró mámorig emelkedik ennek
az ívnek a vonala.

Mégsem a kihívás gesztusa a fontos, hanem a mámoros elra
gadtatás, nem a kendőzetlen erotika, hanem a nyíltan megmutat
kozó szenvedély. Ez az elragadtatás szólal meg a Zene a dobhártya
mögött című versben, amely látszólag tagolatlan előadásban, a
grammatika megtörésével, egyetlen motívum ("gyönyörűm gyö
nyörűségem és gyönyörűségem") állandó ismétlésével fejezi ki az
érzelmi elragadtatást. Az elragadtatást, amelynek kifejezésre jut
tatása valójában nem tűri a tiszta artikulációt, s igazában új: "sa
ját" nyelv teremtését követeli meg. A "dobhártya mögött" zakato
ló "zene" fejezi ki ezt az elemi erejű, pontos artikulációt nem is
merő szenvedélyt.

Az elragadtatás és a szenvedély általában felforgatja, valóság
gal feldúlja a szabatos grammatikát, a modem irodalom (Joyce és
az "új regény") szándékosan pszeudogrammatikai formákban
szervezett "belső monológjaihoz" hasonlóan halmozza egymásra
a képeket, megfigyeléseket és vallomásszerű kijelentéseket. A sző

vegnek éppen ez a töredezettség és diszkontinuitás ad lélektani
hitelességet és evokatív erőt. A kompozíció és a grammatika fel
forgatása mégsem spontán lelemény, ellenkezőleg műves eljárás.
Ezt igazolja a költemények szóképeinek erőteljes kidolgozottsága
is. A költő, talán a látszattal ellentétben, sohasem bízza magát
pusztán az elragadtatásra, s a szövegalakítást sem bízza a szó és
a kép ösztönös áradására. A kompozicionális-grammatikai fel
lazulás és a tisztán kidolgozott műves képanyag különös belső

feszültséget jelent. Ez a feszültség szabja meg a versek költői ha
tását és erejét.

A kifejezés látszólagos fellazítása és felforgatása mögött hatá
rozott poétikai elképzelés rejlik, és ez az elképzelés általában a
matematikai gondolkodás belső logikáját követi. Marsall László
variációkat és permutációkat alkot, a szavakat és a grammatikai
jeleket úgy kezeli, mint egy variálható sorozat elemeit. A "gyö
nyörűm gyönyörűségem"motívumára épülő, imént említett köl
temény nagyszerűen jelzi azt a poétikai elgondolást, amelynek
keretében a szóhalmozás egyszerre tölti be az elragadtatott szen
vedély kifejezésének és a variálódó matematikai egységnek szere
pét. Máskor egész vers (pontosabban: versciklus) épül a fogalmak,
kijelentések és képek kombinatórikus módszerességgel megszer
kesztett rendjére (Tükör a tükörben). Roman [akobson egy tanul-
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mányában (1962) "a grammatika poétikájáról" értekezik, s a szö
veggrammatika "rejtett vagy nyilvánvaló geometriai elrendezésé
ről" beszél. Ez a "geometrikus elrendezés" jelenik meg forma
szervező elv gyanánt Marsall László több versében is.

A "geometrikus elrendezés" és a "kombinatórikus kompozíció"
gyakran költői játéknak tetszik. A költő némelykor maga is "játék
nak" tekinti a szövegalakításnak ezt a módját. A játék: a szójáték,
a grammatikai játék vagy a játékos névmágia több versében is
uralkodó szerepet kapott. Máskor a természettudományos-mate
matikai "metanyelv" kap ironikusan játékos színezetet. Ebben az
esetben a tudományos "metanyelv" beépítése a máskülönben
köznapi szövegbe ugyanazt a hatást kelti, mint a Karinthy Frigyes
által "feltalált" és népszerűsített halandzsa beszéd.

Mégsem értenők Marsall László költészettanát, ha a matemati
kai logikával létrehozott szöveget pusztán grammatikai, nyelvi já
téknak tekintenénk. A játékos szókombinációkat maga a költő is
"kombinatórikus kotyvalékok"-nak nevezi (Álmatlanságoe). A ma
tematikai (kombinatórikus) szövegalakítás magyarázata sokkal
mélyebben található: ennek a költészetnek szemléleti és filozófiai
forrásainál. Mint korunk költészetére, Marsallra is bizonyára ha
tott a Wittgenstein által megfogalmazott bölcselet, amely szoros
összefüggést tételezett fel a nyelv és a logika között. Igazából
mégis távolabbra mutat az ő költészettana. Nem az analitikus lo
gikára és nyelvfilozófiára, hanem a pythagoreizmusra, amely ma
ga is a kombináció és az analízis bölcselete volt, csakhogy emellett
a matematikát a mágiával is összekötötte, megőrizve a számmisz
tika "orfikus" kiindulását és szemléleti alapjait.

A szerelmi mámor, egyáltalán az erős vitalizmus, a titokzatos,
szinte misztikus elragadtatás, amelynek során a költő valamikép
pen saját személyiségének benső magj ához s a létezés rejtelmeihez
kerül közel, és a költői tevékenység matematikai (kombinatóri
kus) elve, amely megszabja a szöveg grammatikáját, felépítését,
szerkezetét, ebben az értelemben szorosan összefügg: egymást
egészítik ki. A pythagoreusok valójában matematikusnak képzel
ték a költöt, és Marsall László most valóban matematikus módjára
lát hozzá az ősi "orfikus" szertartáshoz. Az ősi és a modern költői

alkotásmódot egyesíti ebben, úgy követi a szürrealisták merész
tanácsait, hogy egyszersmind visszatalál a líra legrégibb, metafi
zikai forrásaihoz.

Marsall László kötetei: Vízjelek Bpest, 1970; Szerelem altapont
Bpest, 1977; Portáncfigurák Bpest, 1980; Egy világ mintája Bpest,
1987; Negyvenegy öregek Bpest, 1988; Holdrafargó. Válogatott versek
Bpest, 1989.
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