
Kitől, mitől/ügg
hogy mit irunk? Valaki elénk tesz egy könyvet, belelapozunk és fölkiál
tunk : ez az, ezt kerestük! Márís e:gy idegen szellem vizein úszunk, sod
rása, hullámai, átlátszóságá velünk marad egy darabig, meghatározza tem
pónkat, a szájunk ízét, a fényünket; írhatunk miatta is, általa. De amikor
íróasztalunk mellett, a téma megidézésének perceiben azt érezzük, hogy
míndenről,' a szó szoros értelmében mindenről lehet - tudunk? - fontosat
írni, egyszerűen azért, mert valóban minden fontos, akkor - egy céllö
völde figuráinak tekintve a seregnyi témát - vajon miért ezt, és nem egy
másikat "lövünk ki"?

Ugyanakkor ez a téli napsütés, amit nem Is az értelemmel, hanem a
bőrömmel fogok föl, a verandáról kilépve elönt, s éppen azzal, hogy oly
gazdag, oly teljes, kizárja a megírás lehetőségét. Vagy ahogyan ez a mon
dat a 50k cédula egyikén fölizzik: "Az ember jó". Egy másikon megeleve
nül az elkapkedott följegyzés, a nem is írott, hanem vésett s táncoló sza
vaival: " ... Így e1sikkadnak a szentmise szövegei, jellegtelenné válnak,
rniért nem szólnak a szövegek - minden bizonnyal - szent összefüggé
seiről? Nagy lehetőség, kihagyva! Színtelen pusmogást, nehezen kivehető

dörmögest hallok, pedig az üzenet a húsba vág. Méltósággal, lassan, átélve
s jól hangsúlyozva kell elmondani, nem itt fukarkodva az idővel. Tessék
a saját elmélkedésben takarékoskodní, úgy, hogy üres szó, hézagkitöltő

mondat, rosszul leplezett szó-keresgélés ne hangozzék el. Krísztust akarjuk
hallani." Jegyzet ... Es végül erről sem, meg arról sem írunk, hanem ar
ról, hogy kitől-mitől függ?

Amikor az ember leül s bámul ki az ablakon, szemét mereven a sem
mibe szegezye, ez - tudta nélkül Is - az egy, a megragadott gondolat kö
zeledtét jelzi; mielőtt bizonyos lenne, már bíztos. A belső présből mondat
kanyarog ki, s mintha mézes zsinór lenne, egyre többször tapadnak rá
vagy "ki-keletkeznek" belőle a kész képek, szófordulatok, kifejezések, uta
lások kristályaí ; épül a véletlen vázon a konkrét szerkezet, melynek már
alakja van, mérhető, természetes szögletei, meg nyers kinövései vannak;

. amazokat megerősítjük, emezeket letördeljük. Most már az egyetlennel rnér
kőzünk. S jó keményre szorítjuk, ,.elkötjük", a fölös nedveket elfolyatjuk,
álljon, ha már megszületett : megírjuk. De kitől, mitől függött, hogy éppen
ezt írjuk meg?

Vagyunk, mint valami raktár, okos összevisszaságban, kiszolgáltatva a
szellem magnetikus rendező elvének, de nem automataként; finom rezze
nésekre és határozott parancsokra mozduló rendetlenség vagyunk, mi em
berek, az orrunk előtt és a belül burjánzó létre s jóra éhesen; megpillant
juk, átéljük, el-elkapjuk működésünk pontos titkait, de a közegünk. a
kinti-benti szabadság túl nagy és túl mély ahhoz, hogy számot adjunk ró
la. Mégis, mindennél valóságosabb.

Kltől--mitől... ? Mintha azt kérdeznők, kitől függött, hogy megszület
tünk ? Aszüleinktől? Ez kevés, bár igaz. Nem a szüleinktől? Ez meg elég
telen, mert függ ugyan tőlük, de mivel ők is függenek másoktól, saját füg
gőségünk tovasiklik ; a faji függés áltaLánossága kielégíti-e személyes függé..
Bem konkrét követelményét? .. A legnagyobb pillanatoknak ura van. Aki
annálláthatatlanabb, minél biztosabb. Elég a vaknak olvasáshoz, hogy amit
ujjheggyel kitapogat, tisztességes domborulat legyen: a nyelvbe vetett hi
tünk azt jelenti, hogy hiszünk szavaink vrnegtestesűlésében. A megtestesült
szó él, lábon áll, hűséget követel tőlünk, mert benne és általa létezünk.
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