
már, hogya meginduló Vigilia máris erkölcsi-írói szorongásban volt. 1947 után
szellemi, 1948-tól kezdve egyértelmű politikai erőszakba került. De Sík Sándor
óvatos szavak mellett meg tudta teremteni a katolikus különállás következtében
azt a lehetséges függetlenséget, amelyet 1948-től kezdve létrehozott, s amelyet a
többi folyóirat - az eleven szellemi-irodalmi élet - nem tudhatott. Megszűntvagy
puszta politikai szócsővé alakult. Ez nem felejthetőel.

A Nyugat írói, a már alig eleven első nemzedék, a második és a bővebb harma
dik nagyjából kiszorult a publikálásból, az akkori fiatalokról, az én nemzedékem
ről nem is beszélve. Emlékszem, hogy az akkori vonalas Írószövetség tagjait bein
vitálta és sorban azt faggatta, hogy mit készülnek írni. Kassák például csak annyit
mondott: "beteg vagyok, semmit sem dolgozom!" S épp úgy nem akart és nem tu
dott publikálni a többi színvonalas nemzedék se.

Másutt nem, de a Vigiliában olykor igen. Sík Sándor főszerkesztő és Rónay
György szerkesztőségi tag, majd később szerkesztő jóvoltából. Ám azok az írók,
aki sajnos többnyire meghaltak, ma is elevenek műveikben.A Vigilia dicsőségére.

Nevüket más ízben már felsoroltam, ma minden szellemi ember tudja őket. Elmon
danom nevüket fölösleges.

MARNOJÁNOS

Az éjszaka teste

Gyakorló (s ne hagyjam ki: gyarló) virrasztó vagyok. Mióta az úgynevezett esze
met tudom; anyám, hálóingben már ő is, odalépett az ágyamhoz, keresztet kör
mölt a homlokomra, megcsókolt és eloltotta a villanyt. S arra nekem felpattant a
szemem, és bámultam a fekete ablaküveget, mikor bukkan fel rajta a hold, amely
engem már akkor is kórosan vonzott. A bensőségesség, no meg a belsőségek

bolygója; megfelelő udvarral, némely felhőcsíkokkalmintha testünk bomladékát
tárná elébem, alkalmasint (ez későbbi ráismerés) az Apokrif egyes tájait, a szeles
csillagokkal, rabruhával, bottal és megannyi egyéb színpadi kellékkel - mintha
ezekért tanulnék még mindig járni; hiszen a forró, kicsi erdő nekem is szívszorí
tó, legelső emlék, paradicsomi, ha egyáltalán, a kelő napot is ott a sűrűjében tud
nám (kellő módon) üdvözölni. Vadu!', megindultan, és talán ártatlanul újra. Mert
máskülönben nagyon nem szívesen tudom az eszemet, sokra se vittem vele soha,
ám ez hagyján; rosszabb, hogy mintha engem sem szívelne az eszem. Nincs ínyé
re - mondom most fogam-veszetten -, ha okoskodom vele. Hanem, mindunta
lan, visszataszít a testembe (szakemberek ezt mondják pszichoszomatizálásnak),
mint egy két lábon rogyadozó ispotályba (Goethe jósolta meg, hogy egy nap is
potállyá nyeszlik az emberi faj), képzelhető hát, hogya nappalt így még nehezeb
ben viselem, jóllehet öregedvén egyre többet innék magamba fényéből-melegé

ből. Testem legyen egészen az övé. Elválna akkor, hogy állok-e másból is? Netán
csupa kétségből (estemből egyikből a másikba), lévén ez annyi, mint égen a csil
lag, hatalmas közökkel (köztünk a Jeges Úr lakik). Van, kitől tartózkodni illik.
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Mert ez biztosan nem az a vendéglátó Ismeretlen, akit Kosztolányi tippelt meg
egy kora hajnalon. Az égbe bál van. Legyen, mondom, habár ki mit ért rajta. Min
denesetre bál van. És nekem mindig az volt - ma is a halálom a bál. Mit csinálnék
én ott? Kollektív, mulatozó virrasztás? Hogyan szólhatnék ott közbe (l) avval, kit
úgy szerettem stb.! Szóval áll a bál, odafönt és idelent, torzsalkodás kívül-bévül,
xanaxot is hiába szedem (a valóságban már vagy nyolc hónapja nem).

Virrasztok csak úgy-e, vagy fölnézve az égre, ama csöndes reményben, hogy egy
szerre csak - átlátok a szitán? Harminc éve annak, hogy egy augusztusi éjszakán
a Pilist jártuk meg szívbéli barátommal, szót alig váltottunk, madarat-tücsköt-bo
garat összehordott eleget az erdő, egy lankás tisztáson hanyatt dőltünk, hagyván,
hadd dőljön ránk az égbolt. Kezünk a tarkónkon. S mint utóbb regisztráltuk, tel
jes szinkronban váltott át a csillagzat negatív kópiává előttünk. Mintha - ahogy
ma mondanák - be lettünk volna lőve. Selymes ezüstfény a millió fekete pont kö
zött, zizegő derengés, magunkban, külön-külön, sírva fakadtunk. Napkeltére ér
keztünk vissza a hegy lábához, s onnét a vasúton keresztül le a faluba, mesebéli
házak közé, baromfizajba, a diszkó és a punk zene fénykorában. Aznap, emlék
szem, úgy maradtam fent tovább ("egy szikra alvás nélkül"), belelógva a másna
pi hajnalba, hogy sehol, egy pillanatra sem kellett nyugalmat erőltetnemmagam
ra. Mint egy frissen gyúrt-tapasztott agyagember (Gólem), akit az éjszaka
fazekasa készre égetett ki. (Felfogtam volna, amit láttam?)

Az éjszakázó persze, még többedmagával is, mindig kisebbségben, és ez, ha nem
hivatalból az, hogyne volna szálka az államalkotó többség szemében. Nemrég, az
Alkotás útján túli parkban, egy éjjel, öreg hajléktalan szólított meg, amikor cca.
már a tizedik kört róttam: Mondja, uram, ha megkérdezhetem, maga itt az éjsza
kai parkőr? Megnyugtattam, hogy nem vagyok az, privát dolgomat végzem, fej
ben költögetek, a kutyát sem érdekli, hogy mettől meddig. Hajléktalanom vissza
feküdt a padján, én pedig igyekeztem halkítani a léptem. Nagyképűen szólva:
mint egy álomalkotó. Legalábbis, aki a hajléktalant nem veri fel. De azért a politi
kai felhangokat így is érzem, büntetlenül nem tarthatja magát senki kisebb
ségben, sőt, ha meggondolom, bűntelenül sem; de elóbb a büntetés. Nem győzőm,

magamnak is, elismételni: bűnös az, akit büntetnek. Nem tudom, hogy ez
ontológiai-é, vagy csupán pszichológiai (szociológiai) kauzalitás, avagy mindkettő

- mert mi az ontológiai, ha nem a mindennapi praxisnak valamely eltárgyiasított,
idealizált szűrleménye. Szitálmánya. Kisebbségemen tűnődve azonban mégsem a
jogviszonyok izgatnak elsősorban; a rossz a jogban (valamint az igazságszolgálta
tásban) csupán egy alfaja (és nem alfája) annak a fejünkre mért csapadéknak, ami
vel (és itt muszáj belezavarnom a képbe) az élet maga esik meg velünk, elapadha
tatlanul. Közélet, magánélet: egyre megy. Virrasztván élem csak meg igazán, hogy
mennyire kilógok a természetből, fizikumomat hogyan kezdem ki magam, mint
egy önszántamból, mint akit ennyire nyugtalanít a természetfölötti.

Nyugtalanságom pedig (értelemszerűen-é")... alatti; természet-? tudat-? ég-? s el
végre: föld-alatti? fIde nincs és nyugtalan vagyok, / ezt nem értem." - mondom
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magamban a József Attila-i másfél verssort, és meghatódom rajta; tehetem, hi
szen nem az én szavaim. Közvetlenül magamba tekintve ez képtelenség: veszte
ségeimnek erősebb így a bomlásszaga, idegenkedhetem csupán az önenyészettől,

s persze eltűnődhetek (l): hol az az értelem, amely napirendre jut mindezek fö
lött? Pilinszky fája? József Attila után megint ő? "és szólok én, mint éjidőn a fa
(vagy Fa?); Ismeritek az évek vonulását?"... Éjszaka, pláne így télen,
megrendítőek a fák a parkban. Mintha bennük rejtőznék ama természetfölötti,
olyan védelmezőleg.forróságot sejtető csöndben merednek fölfelé - talán ezért is
asztalos-, ácsmester Jézus földi apja? És a keresztfa? .. Nincs rá szavam, a félelem
elakasztja, lépek tovább, kijárom magam. A szerelmet értem, az magától értető

dik, ám az élet magában, anélkül, abszurd és gyámoltalan. Szokás a kort hibáz
tatni, amiért hiú, önző fantáziáit törekszik keresztülvinni bármi áron, de ha meg
gondolom, hogya hajtómű ebben a gyámoltalanság, akkor, elvben legalább,
máris megint megesik a szívem; összeszorul és félredobban. Ítélkezni már nem
tudok, meghatódni még nem. Önzésem amolyan köztes állapot, testem és a
tudatom között, melegágya az úgynevezett neurotikus tünetképződmények

nek. Mégis, ha valamivel ellenszenvezek, az a (szintén) manapság felkapott si
ker-tréning. Holott ezt is érteni vélem, az embereknek, általában, elegük lett a
róka-fogta-csukaszürke apokaliptikából. Persze, magam is merevre bágyadtam a
rendfenntartó dögunalomtól; na de most, mostantól az új-rend-terjesztő zöldség
színek? Kertészet-misszió? ..

Politikai, aktuál-poitikai allúzióimtól, éjszaka lévén, visszahőkölök;ne legyenek 
és nem csupán a szó megtekerése okán -, ne legyenek illúzióim. Oly korban élek
én is a földön, amikor az ember - az ember ismét felfúvódóban-és-össze
menőben, szétlottyadóban, el-ábrándulóban. Talán nem tehet róla. Tegnap tűz

harcba keveredtem, fogam alatt tört ki a háború, és a lovasok éjt nappallá téve ti
porták, égették, robbantották a fél orcámat, halántékomtól le a torkomig, s ha
egyszer-egyszer túlfáradtan belealéltam a fájdalomba, akkor mintha írásaim és
olvasmányaim papírrrengetegét szaggatták-tépték volna féltekémben ízekre a
pusztító kezek. Semmilyen szuper-thriller nem múlhatja ezt felül. Mert - belül
játszódik! És - kimondani is borzalom - ki-ve-tit-he-tet-le-null Közölhetetlenül!
(Nota bene: orvosom is vonakodott a megértésétől.) Mármost ez volna a privát
szféra. Egyrészt a szakember (például orvos), másrészt a - nevetség, avagy a köz
unalom tárgya. Nekem azonban, összezárva lévén a testemmel, a kimerítő min
denség (alkalmasint a pokol), Most persze, hogy írok róla, már a tornácán csak,
félig kívül- akarva-nem akarva szellőztetvén, ami odabent esett. Hétköznapi
részlet-az-apokalipszisből,ha túlvagy rajta, történetté szelídül, konszolidálhat
egyéb történetekkel, belefelejtődvea történelembe. De hol az a történet, mely, az
apokalipszist magában foglalva, önálló értelemmel bír? S ha hébe-korba adódni
látszik is ilyen, értelmét már nem egy másik történet viselője tulajdonítja-e néki?
Mintha nem is én, az ember, agonizáina szüntelenül, hanem a világ, amint újabb
meg újabb tereibe és időibe bomolván törekedne saját sarka után, akár a meg
semmisülés árán is. Engem, mint virrasztó (őrző-félő) alakot csupán felhasznál

152



(és természetesen elhasznál) eme törekvésében, el nem árulván véletlenül sem,
hogy különben mi a célja velem.

Vagy én hol tartok épp, min állapodhatott meg a célkeresztem. Itt ülök, a klavia
túra fölé hajolva, éjszaka, tíz perccel ezelőtt még verseket olvastam kint a kony
hában egy rég meghalt költőtől, találgatva-méregetve bennük a "találatok" szá
mát. Mit számít neki, hogy mire jutok? És nekem, hogy mennyit szórt szerte a
vakvilágba, és hol maradt elvétve világosság utána? Netán mégis a véletlenen
múlnék a java? Két rövidebb verse szíven ütött, a többi húsz-harminc darab csak
részleteiben, hozzávetőlegesen érintett meg, noha költőjük nyilvánvalóan sokat
ölt beléjük magából. Megszenvedett értük. A múzsát meg mintha hidegen hagyta
volna áldozatának a ver(s)gődése; másutt, talán kéretlenül már, egyszóval várat
lanul szökött oda a költő kezébe, két aprócska vers erejéig. Művészek az ilyet, ha
egyáltalán észreveszik, kegyelemnek mondják. De ritka az olyan író, mint Doszto
jevszkij, aki az első, ordítóan valóságos kegyelem után szinte sorozatban részesült
a fentebbi, titkosabb fajtából. Más szóval: az átlagnál (alkotói átlagról beszélek)
jóval gyakrabban jutott transz-levegőhöz. Azután, köztudomásúlag, nekilátott
szenvedéllyel rongálni valamit a lapjárásán - mert az égi adományt ki kellett va
lahogy egyenIíteni. .. Nem tudom, miről jutott ez most az eszembe; talán a rongá
lás kedvéért? .. Vagy azért, hogy célkeresztemet átruházhassam a szerencsejátékos
ra, aki ugyan én tételesen nem vagyok, ám a bensőmet tekintve... Akár a testemet
értve bensőmön, amihez mindenekelőttmagam nem férhetek hozzá, annyira tel
jes a tét! Külső tekintet meg biztosan elvéti. Testem, jobban mondva, a test, olyas
mit tud, amiről én csak álmodhatok; mert álmomban, elvben éjszaka, ott szállok
meg benne, közel úgy, mint egy halott. Átmenetileg. Lehetséges tehát, hogy hasz
talanul virrasztok, nem lesz szerenesém magamhoz úgy sem, testem még ilyen
kor is egy két lábon járó rejtekhelyként viseltetik irántam; eltüntet magamba.
Nappal más a helyzet, akkor megfeledkezhetek magamról, a testről, amely elve
gyül a többi test között, feltűnik itt is, amott is mások számára, megléte folyama
tosan mérődik, mérlegelődik.Most éjszaka, kétszemközt, egyedül, csupa titokká és
csupa bensőséggé idegenül, figyelmemet sem eltűrni, sem szabadon engedni
nem hajlandó. Minden testnek keresztútja ... ? József Attila versét buktatja fel az
emlékezetembe, egy költőtársának írta, sértettségében-fájdalmában, hogy neki
nem volt szerencséje, neki úgy sikerült - "hogy csupán száraz kenyeret egyem /
az isten testén való osztozásnál." A vers persze ennél jóval talányosabb; akárcsak
az, amire oly többértelműenhivatkozik, az Eucharisztia. De hát hogy is mondha
tó róla bármi érvényes, ha egyszer éppen az Áldozat nem jut benne szóhoz! Az
újabb meg újabb testek útkereszteződésében emésztődik, testekében, melyek
mintha egyszerre volnának helyszínei és eszközei a kísérletnek - Isten feltámasz
tására.
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