
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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tam érte, Londonban mégpedig, halálának ötödik évfordulóján, s amit ma nem ten
nék meg többé: gyertyavilágnál. Egy kísértetiesen magas, hosszú függönyű, haj
dan-palota londoni szállodában. Gertyavilágnál ma már semmit, amióta a
szomszéd lakásban (hajdan a mi lakásunk volt az is, igen, lásd Pilinszky, Van Gogh
imája arról, hogy hol én is laktam, s nem lakom, és a tetőről, mely betakart, s mellyel
Isten takart be engem régen) egy eldőlt gyertya okán tűz ütött ki, de megmenekül
tünk. Nem terjedt át hozzánk, "a maradék lakásra", és itt két kreatúra is élt akkor,
egy kutya és egy madár, életünknél fontosabbak, s egyedül voltam otthon, virrasz
tottam - nappal bár - a biztonságunkon, és a hatalmas dörömbölésre, fontoskodó
lakók, nem nyitottam ajtót, ahogy - ismét egy Pilinszky-vers ugrik be, de én
konkrát mondok - általában se szoktam, és mintegy anorexiában, globális lemon
dásban élek így, étel-ital-ember, most egy ideje, de akkor a két lény életét mentet
tem meg, aztán még sok egyébnek az épségét, az egész életünkét itt, jól virrasztot
tam, mondom, nappal.

Aki virraszt, keménnyé is válik, hiszik róla talán. Hidegebbé. Nem gondolom.
Természetesen mintha virrasztanék minden igyekezetem "felett", s ebbe az irodal
mon kívül sok más is tartozik. De nagyon közelről érintenek bizonnyal virrasztá
sos haláljelenetek, mint amilyen az általam sokat emlegetett Evelyn Waugh Utolsó
látogatásának vége, ahol egy nagy "katolizálás" is van (körülbelül ott), és egy nagy
búcsú, épp Isten jegyében, szerelmesek között. A szerelmespár egyik "fele" a saját
elképzelései felett akar virrasztani.

Ebben a virrasztásban magam is kitartok. Kapcsolatom a katolicizmussal küz
delmes jellegű, szerzőim is jellemzően ilyenek: Dosztojevszkij, Graham Greene, Pi
linszky János, Evelyn Waugh. Most Mauriacot, Julien Greent, Bernanos-t szeretnék
olvasni, többet az eddigieknél. A Vigiliával kapcsolatos első élményeim inkább él
ménysort alkottak: első mestereimnél, Nemes Nagy Ágnes, Ottlik Géza, Pilinszky
János, talán Mészöly Miklós stb. mindenütt ott volt a lap példánya. Magam sokáig
nem is mertem volna remélni, hogy e hasábokon publikálhatok. Nekem ez most
mindenképp üdvre van.

Egyébként, öregedvén, jól alszom. Újabban, ebben az anerox életemben. Vir
rasztásunkra nincs mindig felelet, sőt. Ott Londonban, nekem, volt. Másnap vala
mi egészen különös, engem megszólító összefüggésben láttam ezt a nevet: Night
Shift. Éjszakai Műszak. (Mondén dolog, hogy egy ló neve.) Leánya futott, Nessun
Dorma. Ezt többször meg is írtam. Lovakkal az irodalom 1989utáni átalakult hely
zete "ellenében" kezdtem foglalkozni. Ma nem ismerek "ellenében"-t. Jellemző

azonban, hogy az amaz éjszakán, virrasztva fordítgatott Omár Khajjám versek még
csak töredék részben jelentek meg magyarul. A kreatúrák bármi antropomorfizált
dolgai nekem több nyugalmat, nyugodalmasabb virrasztást, értékelhetőbb

"odatúli válaszokat" jelentenének?
Ha ez így volna, az tényleg - senkiföldje.
Ám, hogy az maga mi, virrasztván sem tudjuk meg. Utalás ez arra - s nem önvi

gasztalás a részemről! -, hogy csak amikor ébrenlét, alvás, meg az álom elhagyása,
a virrasztás kioltódik (mint egymás ellentéte), akkor jutunk (az általunk már nem tu
dott) Valamire.
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