
TAKÁCS ZSUZSA

Az írástudók felelőssége

Megilletődöttengondolok mindazokra, akik megroppanva az írástudó felelőssé

gének súlya alatt úgy határoztak, hogy megsemmisítik írásaikat. Akik életük sö
tét, talán: megvilágosító pillanatában úgy látták, hogy könyvükben nincs elég re
mény, és így a világ ártalmára írták meg művüket. Akiknek hitére Kafka érvelése,
a: "nem elegendő bizonyíték-e~ .. a puszta tény, hogy élünk?" nem bizonyult többé ele
gendőnek. Betegágyán maga Kafka is úgy végrendelkezett, hogy barátja, Max
Brod égesse el kéziratait. Hálával gondolok Max Brodra, aki író volt maga is, és
így tisztában volt az írástudó felelősségével,és nem égette el a kéziratokat. Az Is
teni színjáték Ötödik énekeben Dante a Purgatóriumba száműzi szerelmespárját,
Paolót és Francescát, mert hagyták, hogy Galeotto könyve bűnre csábítsa őket.

"Mint holttetem zuhan, én elzuhantam" - fordítja Babits Dante ének utolsó versso
rát. A szerelmespár iránti részvéttől zuhan el Dante, az alvilági látogató? Vagy
beleszédül a könyv íróját terhelő felelősségbe, mely emberi sorsokba nyúl, jóra és
rosszra csábít? Valószínűbb, hogy magára is vonatkoztatja a Galeottót terhelő fe
lelősséget, és annak súlya alatt ájul el, ezért hangzik el a híres zárósora: .caddi
come corpo morto cade". Jókai jár az eszemben, aki a nemzet vigasztaló mesemon
dója lett a szabadságharc leverése után, és vigasztaló szerepkörét szem előtt tart
va, eltemette magában a rosszul végződő, kiábrándult művek megírásának gon
dolatát. Arany Jánosra gondolok, aki a Tragédia kéziratát elolvasva, hozzáírta az
utolsó mondatot, a "Mondottam, embert: küzdj és bízva bízzál!" a madáchi műből
nem következő vigaszát, mert túlzottan komornak találta a befejezést. Utolsó
verse utolsó szakaszának kapcsán felidézem a halálra készülő József Attila utolsó
fényképarcát. A kortárs megemlékezések megemlítik, hogy barátainak levelet
küldött, és szanatóriumi ágyához hívta őket, és - a szárszói végpont felől nézve 
ma már értelmezni is tudjuk: azért, hogy kibéküljön velük és elbúcsúzzon tőlük.

Az Íme, hát megleltem hazámat kezdősorú utolsó versének utolsó szakasza olvasói
nak - így az utókornak - szóló ilyen kibékülő versüzenet. Vajon belátás, megbá
nás rejlik-e az utolsó szakaszban? Vagy az a szándék vezette-e megfogalmazásá
ban, hogy mások számára elfogadhatóbb lesz költészete, személye, búcsúzása, ha
nem kívánja, hogy vele együtt pusztuljon a világ is? Mint ahogyan kívánt már a
befogadhatón messze túl eső ijesztő kívánságot a Nagyon fáj című versben példá
ul, ego-ja teljes kiszolgáltatottsága idején, a kudarccal végződő Siesta szanatóriu
mi kezelés körüli időkben. De térjünk vissza az elóbb említett vers bevezető sza
kaszaihoz, illetve a megbékülő verszáráshoz: .Íme, hát megleltem hazámat, I a
földet, ahol nevemet I hibátlanul írják fölébem, I ha eltemet, ki eltemet. (.. .) Egyedül vol
tam én sokáig. I Majd eljöttek hozzám sokan. I Magad vagy, mondták: bár velük I voltam
volna én boldogan. II Így éltem s voltam én hiába, I megállapíthatom magam. I Bolondot
játszottak velem I s már halálom is hasztalan. II Mióta éltem, forgószélben I próbáltam
állni helyemen. I Nagy nevetség, hogy nem vétettem I többet, mint vétetteknekem." - írja
a bevezető szakaszokban. Versét pedig a következőképpen zárja: .Szep a tavasz és
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szép a nyár is, / de szebb az ősz s legszebb a tél, / annak, ki tűzhelyet, családot / már vég
képp másoknak remél." Az olvasó talán meglepődik a fenti sorokon, azt mondja,
hogy nem kívánhat másoknak tűzhelyet és családot az, akinek magának saját ott
honra nincs többé reménye. Van azonban, aki úgy gondolja, hogy születhetett a
többieknek szóló jókívánság a teljes elesettség állapotában lévő, saját sorsával
szemben már közönyös József Attilából. A költő fenti versének befejezésére külö
nösképp illik Kant megállapítása. Hadd írjam erkölcsi törvényének meghatározá
sát ide, hogy világos legyen, mire gondolok: "Cselekedj úgy, hogy akaratod legfőbb

irányítóelvemindenkor egyúttalegyetemes törvényhozás elvéül szolgálhasson." Kant az
akaratot irányító gyakorlati ész vizsgálatából próbál kötelező erkölcsi elvet meg
állapítani, amely túllép más (többek között: hasznossági> szempontokon is.
"Ilyen elv nem lehet... egy bizonyos cél elérésére vonatkozó feltételes imperatí
vusz, csak az akaratot feltétel nélkül kötelező kategorikus imperatívusz" - mond
ja. Ha versében József Attila azért fogalmaz (íróként: cselekszik így), mert utolsó
versei írásának idején már csak félig számolja magát az élők táborához, de még
képes ajándékozni, azért vagy nem azért, hogy szeretetében megőrizze őt az utó
kor, utolsó kívánsága pszichológiailag teljességgel áll helyt a versben. Ha azon
ban nem akar már tetszeni, és mindegy, hogy szeretik-e, jókívánsága mintegy
(beteljesedő) szabadsága felől hangzik el, és magában foglalja az összeomlása
idején is működő (lehet, kényszeres) felelősségérzetét.

TANDüRI DEZSŐ

A virrasztás senkiföldje?

"Senkiföldje egy csecsemő szeme!" - kiált fel verse nyitányául Pilinszky János
(Senkiföldjén). S a kicsinyek éjszakája az, az elhagyandó szép sivatagban, mely ta
lán "álom, mely lassan... elaltat". Künn csecsemők égszakája az éj. Melybe az új
szülött egyszerre csak először néz.

Ez az Apokrifállapot később elágazik a világ borzalmaivá. S a költő ezt mondja:
"De virrasztván a számkivettetésben, /mert nem alhatom akkor éjszaka... " Az ár
vaság megannyi neve van jelen ebben az éjszakában, s a sorolás még fogyatékos is.
Más verseiben mondja el Pilinszky a borzalmas ráébredéseket, az alvás utáni Sem
mit, mely kikerülhetetlen világunk akkor: "csak tollpihék az üres ólban, / csak csil
lagok az ég helyett."

Ám virrasztani nemcsak kínkeserv. s ezt József Attila is elmondja a Falu (1934)
zárásakor: "Alszanak a nyers, nehéz szavú / kiszikkadó parasztok / Dombocs
kán, mint szívükön a bú, / ülök Virrasztok"

Mintha valakiért, valamiért virrasztanánk Legföljebb magunk miatt. Magunk
nak? Képtelen rag. Nem is mindig emberszabású e virrasztás két eleme. Huszonki
lencedik éve élek úgynevezett kreatúrákkal, csodálatos lényekkel; "élnek mada
rak" (Pilinszky); s van, aki közülük holtában például valamelyik égi csillagként
virraszt nekünk, felettünk, értünk (Hogy csak Szpérót említsem.) Én is virrasztot-
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