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Mágusok horoszkópja
LLáásszzllóó ZZssoolltt úújj vveerrsseesskköötteettee

A 2000-es Vándorfüzér, a 2001-es Pagoda a csalán-
mezõn és a 2003-as Pernye és pecsét után a Mágusok
horoszkópja a Székesfehérváron élõ és dolgozó László
Zsolt negyedik verseskötete. Nem mondhatjuk túlzottan
korainak, de talán megkésettnek sem indulását. Ahogy
mondani szokták: mindennek rendelt ideje van… Az min-
denképpen örvendetes, hogy ez a markáns líra egyre
fontosabb teret nyer a regionális könyvkiadásban, az
országos és határon túli legjelesebb folyóiratokban.

Az új verseskönyv címe adja a sokféle értelmezés
lehetõségét. Beszélhetünk akár a mágusok önmaguknak
készített horoszkópjáról, ugyanakkor emlegethetjük a
nekünk készített horoszkópot is. S persze eszünkbe juthat
a csillagok állásával való bulváros visszaélés, a kétségkívül
hagyományos ismeretanyag, a lerakódott emberi tapasz-
talat mellett. Akár korunk megannyi szélhámossága,
emberi, közéleti visszaélése is. Hiszen László Zsolt
költészete és élményvilága lehetõvé teszi a szabad
képzettársítást. A címadó vers néhány sokatmondó sora
egyébként így hangzik: „Csak a hókusz-pókuszok segít-
hetnek / csontunkig meztelenkedni / Mágusokká leszünk
hogy kibírhatók maradhassunk – / Vacogva hallgat a
szánk csak a fejünk bólint / és kövér hópillék szállnak alá
/ a semmi magasából –“.

Arra a kérdésre, hogy mi van azzal az emberrel, aki
nem akar mágussá válni, egy nekem adott interjúban ezt
mondta a költõ: „Az az ember elveszíti a létezés értelmét.
Abban a létközegben élünk, amelybõl az empátia, az
együttérzés, a beleélõ képesség teljes mértékben kiko-
pott. A másság elismerésének korszakát éljük, s közben
elsikkad a személyiség“. Igen, pontos ez a látlelet, s hoz-
zátehetjük, hogy László Zsolt éppen a személyiség elsik-
kadása ellen küzd verseivel. És küzd a szürkeséggel, a leg-
újabb világ megannyi válságával, vészjósló tünetével.
Természetesen tisztában van vele, hogy mindezt a költé-
szet „csupán“ áttételesen írhatja le, azonban éppen ez
teszi költészetté.

Álljon most itt egy olyan verse, amelyben az átlagos-
nál is áttételesebbek az összefüggések!

Csöndes esõ áztat
lejárt szavatosságú termék a testem
Ravatalon hevernek kedvenceim – 

Csöndes esõ áztat…
Csak a temetõkert örökzöldjei

Hajlonganak az õsz trónusa elõtt –

Azt hiszem, az ilyen versre mondhatjuk, hogy minden
szó a helyén van benne, nincs egy árva fölösleges elem
sem a szavak között. Az ilyen versre is gondolhatott a
kötetet kiadó Péntek Imre, amikor „önsajnálat nélküli
rezignációt“ emlegetett.

Mindennek kiváló „terep“ és idõ az, amirõl szól a
költõ. Szelídebben, mint másutt, hiszen László Zsolt
nagyon karakterisztikusan és lendületesen, szenvedéllyel
mondja a magáét a világról, amelyre valóban igaz, hogy
a valós értékeket inkább takargatni kényszerül az ember.
Nemes módon viszi tovább azt a szellemi-morális örök-
séget, amit elsõsorban a hajdan Székesfehérváron élt
költõelõd és -társ, Takács Imre nyomán tart igen fontos-
nak. A 2000-ben elhunyt poéta természetesen más kor-
ban mondta el elmarasztaló ítéletét a korról, ám nap-
jainkban sem annyival jobb a helyzet, hogy a mai költõ ne
találná meg azokat a negatív pontokat, amelyekkel vitáz-
nia kell. Kimondásuk: ön-és társadalmi terápia, a látlelet
megfogalmazása, még ha fájdalmas is a szembenézés a
megváltatlanság (külsõ és belsõ) dimenzióival.

A fentebb idézett versben azonban a temetõ és az
õszi esõ jelenti a díszletet, és mindez találóan jeleníti meg
a belsõ lélekállapotot. Önsajnálat nincs, ezzel szemben
van viszont csönd és az idõ múlásának tudomásulvétele.
Ám nem valamiféle romantikus módon, hanem a nagyon
is tárgyi világot jelzõ eszközökkel, a „lejárt szavatosság“
emlegetésével. A test termékké lép vissza, miközben a
ravatalon is „hevernek“ a kedvencek. Végig azt sugallja
ez a vers, hogy a lét és a nemlét határán való egyensúlyo-
zás az igazán izgalmas kérdés számunkra, s ezen kívül a
matéria és a lélek kettõssége is hangot kap.

S eközben az emberi-mûvészi tartás is egyértelmû. A
hajlongás az örökzöld sajátja, és ez egyben azt is jelent-
heti, hogy az embernek viszont nem kell feltétlenül haj-
longania mindenféle szélnek, vagy éppen mindenféle
trónusok elõtt. Kivételt jelent természetesen az idõ és az
elmúlás, s ezt jobb, ha tudomásul vesszük! Erre is int az
a szép László Zsolt-vers. Miként más mûveinek jelentés-
tartományában is találunk hasonló „intéseket“. Lírája
tapasztalati alapokra épül, szemlélõdésének tárgya a
minket körülvevõ köznapi valóság, annak összes szép-
ségével és gondjával. A hétköznapi létszféra motívumai
azonban rendszerint a vers végén „megemelkednek“,
transzcendens síkra váltanak. Többek között ez is egyik
„titka“ ennek a rendkívül konzekvensen építkezõ, erõtel-
jes költészetnek. A Mágusok horoszkópja viszonylag zárt
világot tükröz, akár tematikusnak is mondható verses-
könyv. A folytonosság is élteti és erõsíti; A paraván mögül
címû ciklusban különösen erõs a múltból átvett számos
gondolattöredék.

A józan látásmód, az illúziótlan „széttekintés“, a ba-
jok „túlnövésének“ szinte vegetatív energiája reményt ad
a méltó folytatásra.

(Pannon Tükör Könyvek, 2005.)
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