
Kialszom még az ifjúság mérgeit,
mély kábulaiát boroknak, csalfa n6knek.
És lelkem szennyes indulatját,
naplopást, tekergést, dologtalan idékei.

Készülvén a nagy raboltatásra.
Csorgatom, el6re már arany fillérét,
hogy álmaim a vámot lustán elérjék.
Hol körmeimbó1 kiJ6 sűrű enyv,
Inisom masszáját szippantják gyökerek.
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2. számunkban közöltük.

Későn lett költő, első verseskönyvét harminchárom évesen adta
közre. Eredetileg festőnek készült, kiállításokon szerepelt, s animá
ciós filmekkel foglalkozott. Pályakezdő kötetének első verse festé
szeti élmény nyomán született, egy Gulácsy-kép érzelmi szerkeze
tét és mitikus háttérvilágát magyarázta. A képszerűség azóta is köl
tészetének figyelemreméltó tulajdonságai közé tartozik, noha volt
idő, midőn szinte szándékosan kerülte a metaforikus kifejezést, és
minél egyszerűbb, tömörebb kijelentésekre törekedett. A tárgyakra
figyel, néhány szóval képes felidézni a látványt: egy szobabelsőt,

egy szűrke pesti utcát, egy Balaton-parti reggelt. Ez a tárgyiasság
hűvös és szinte szakszerű. Kenyeres Zoltán írta róla első verseskö
tetét ismertetve: "tárgyak életét figyeli, még első személyben írott
versei is olyanok, mintha harmadik személyben írta volna őket".

A tárgyak felidézésének és a tárgyias megjelenítésnek mind
azonáltal van egy mögöttes világa is, A látvány önmagában mulan
dó, az időnek van kiszolgáltatva, ezt jól tudja a költő is. A tárgyak
mégis valamiképpen az emberi léthelyzetet jelképezik, akár Van
Gogh híres bakancsai, amelyekről Heidegger beszél: "a műben az
igazság történése működik". Deák László tárgyias versvilága mö
gött is ott rejlenek (és működnek) azok az igazságok, amelyek az
emberi tapasztalatokbólleszűrhetök.Mindenekelőttaz, hogya po
litikában, a tömegkommunikációban, az úgynevezett irodalmi élet
ben megjelenö világ igazából pszeudo-világ. Minden, ami fontos,
ezen túl vagy emögött található: régi emlékek, barátságok és sze
relmek emlékei között, egy-egy pillanatban, amelynek meg
magyarázhatatlan súlya és jelentése van.

A versek mögöttes terében ott rejlik az ember esendősége,

mulandósága, a "lét senkiföldje", amely megváltás után sóvárog.
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Deák László mégsem kiábrándult és keserű költő, inkább nosztal
gikus és ironikus. Fájdalmas, mégis boldog gesztusokkal kelti életre
a gyermekkor és az ifjúság elmerült örömeit, sohasem szen
vedélyes, inkább engesztelőpillanatokat. Budapesten töltötte egész
életét, az elvágyódás ezért távoli városokba, tengerek mellé vagy
csupán Szigligetre vezeti. De a kopár és zaklatott nagyvárosi világ
ban is talál poétikus mozzanatokat.

Költészetének mindvégig van valamilyen elégikus színezete, azt
azonban nem lehet állítani, hogy ez a líra három évtizedes története
során nem alakult volna át. A korai versek groteszk tárgyiasságát
és iróniáját később elvonatkoztató szemlélet és a képzelet játékos
sága váltotta fel (vagy egészítette ki). "Eljátszom a lehetőségekkel

(00) A létezés arcát firtatom" - mondja egyik versében. Képzelet
vagy álombeli tájakat rajzol, imaginárius világot, amely a "s4üma
turalista" festők aprólékos valószerűséggel ábrázolt látomásaihoz
hasonlóan mutat be tárgyakat, amelyek nincsenek. Ironikus
"műtárgyleírásaira"vagy irodalmi parafrázisnak álcázott szövegkí
sérleteire gondolok.

Az igazán személyes hangot abban az inkább retorizált, mint
poetizált pszeudo-epikai kifejezésmódban találja meg, amelynek a
modem európai költészetben az alexandriai görög költő, Kavafisz
volt az első nagy mestere. Hozzá hasonlóan Deák László is olyan
tárgyi és epikai világot hoz létre, amely valóságosnak tetszik, mégis
fantasztikus és mitikus. Egyemlékkép, egy múltbeli vagy akár tör
ténelmi jelenet részletező ábráját rajzolja meg, azonban nem az ábra
a fontos, hanem az a lelkiállapot, az a közérzet, amely el van rejtve
a pontos és tárgyilagos képek vonásaiban, e vonások mögött. Az
ábrázolt arcképek, az epikus történetek zárt világa fölött valami
lyen elégikusan borongó szomorúság uralkodik, és nem ritka az
elégedetlenség sem: a megsértett morál vagy az értékek elbizony
talanodása miatt.

A minden szenvedélyt elhárító objektivitás és személytelenség
igénye szabja meg az előadásmódot. Deák László ritkábban él a
kötött költői formák lehetőségeivel,általában egy gondolati ritmus
hoz igazodó szabadverses kifejezést használ, ez a kifejezés diskur
zív jellegű, versmondatai szabatosak és tömörek. Alkalmanként
jambikus ritmusemlékek ütnek át a sorokon, máskor, főként újab
ban, klasszikus versformák, például a szonett formája jelenik meg,
ha rejtetten is.

Mintha most ismét változna a hang: a személytelenebb, pszeu
do-epikai közlésmódot személyesebb és vallomásosabb előadás

váltja fel, az amúgy is fegyelmezetten haladó verssorokat egy ha
gyományosabb versszerkesztő és strófaképző igény még inkább
megfegyelmezi. A szikárabb stílus ugyanakkor újra megtelik nosz
talgiával, mintha a "lét senkiföldje" benépesülne, és most már nem
csak tárgyakkal, történésekkel, mítoszokkal, hanem lírai érzelmek
kel: örömmel és fájdalommal.
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