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1.számunkban közöltük.

Valóban az írásról
Hát persze, hogy ezt mondom: életem irodalmammá vált, nem
akarom hát senki társaságában élni, nem akarok irodalmi bemuta
tókat tartani. Mégis, ha így veszem, ez az átalakulás tiszta iroda
lomként is fogható: ha írom. Mind többet hallottam belső füllel ezt
a régi, talán 1965-ös versemet. Íme:

"Nem hallom vissza már,
tükörzajából egy
hangom se tér meg:
most már csak néz beszédem."

Ahogy a "Hamlet-kötet" iránti furcsa, elismerő rajongás jócskán
megalapozatlannak rémlik ma nekem - mert rémes! hogy azt a
kb. húsz, máig meg nem haladott, általam lassan megérett és élt
(életem mint irodalmam) tételt, jó, versesen, nem értették, s így
nem értik ma sem, sőt! -,olyképp látom legalább ennek az elma
radt valódibb megértésnek sok nehézségét. Vagy ilyen az életük,
vagy nem érthetik. A vers címe, az még csak rendben, egy pillana
tig elgondolkoztam, miért is "T. S. Eliot-érme". Mert hogy ál
munkban láttuk volna a tenger alatti termet (Prufrock, nem árt is
merni), s megfulladunk, ha majd emberek szava szólít (ama társa
ság és az ott történtek után). Eddig jó. De amire ma, 2007-ben, a
mai életem alapján e versről nekem látszik, amire rá kellett jön
nöm... máshol kezdem. Több papírlapomra se férne, ha - mikor
azt reméltem, 2007 már nyugalmam éve lesz! - elsorolnám, a re
akcióvilágban (kiadók a könyveimre) mennyi a függő, a kétes, a
kacatolva megharcolandó, a valószínűen rossz kifejlet, holott én
azt szerettem volna, ha szolid ügymenet lesz, csekély megértés,
közelség, számomra áttekinthetően tiszta alakulás lesz. Nincs. Ha
pedig azt mondtam: "beszédem" nem akar párbeszéd lenni, mert
jól nem is lehet, itt a példa erre. Nem hallom vissza már, tehát be
szédemnek, igyekezetemnek nincs jó visszhangja, az ügyek nem
intéződnekstb. - nézem máshonnan megint: szerettem volna, ha
nincs is oda-vissza beszéd, szerettem volna csak "nézni" a beszé
demmel, tükörzajt "hallani", nézni, hangomnak nem kellett volna
a válaszokkal "megtérnie" ... eleve kísérteties, hogy egyszerre van
a szándék és a gyötrő kényszer, a nincs-úgyse-más, vagyis: beszé
dem a reakcióközegben csak tükörzaj marad (nekem), mert csak
tükör a másik, nem pedig harmonizáló élet. Eliotnál mi fulladunk
meg, ha emberek szava szólít, itt a szemközti közeg fojt meg min
ket, azaz: térít vissza minimumunkba, hogy már nem is akarnánk
pár ... ld. elébb. Beszédünk csak néztni akarna), vagyis lesz, ami
lesz, legyen meg valahogy, de az írás sokkal fontosabb annál, hogy
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így lehetne hagyni, ennyiben, másrészt életünk lett a fontosabb (ld.
az abbahagyókat), s ennek állagát (történetesen csendjét) zavarja
meg a tükörzaj, ebből nem tér meg egy hang se (ld. Hamlet, utazó),
nincs részem abban, ami a részemről most már szándékként sincs ...
és én ezt 42 éve "előre tudtam", avagy hozzáérlelődtem.Sajnos?

Folytatás

Kis szünet után. Tehát nem is vágyom másra, csak tükörzajra, ami
nem zaj, nem hang, nézés csak a beszédem, a másik fél beszéde
nem tükörzajom lenne stb. Csendemnek is ez felel meg jobban: a
teljesült vágy, hogy ne legyen válasz. Ami még lebonyolítandó
(mit is akarnak itt? mire vállalkoznak amott? mit értenek ebből?

mit füllentenek? mi a félreértés? mi netán a magam fölös gyanak
vása"), oly azonnali zaj, hogy csendemet - evidenciámat, azonos
ságomat, kimondhatatlanomat etc. tönkrezúzza. Kimondhatatlan
ságoknak eleve ne is legyen tükörzaja. A mondandót a befogadás
hiánya vágyhiánnyá teszi, mi vágya lehetne jól a bármit-is-mon
dásnak? Kizárólag a létező lény létezésének gyakorlati része (el
akarja intézni az ember akkor már; visszavonulni is abszurdum;
valami siker is kéne, a pénzt nagyjából hagyhatjuk, ilyes irodalom
ban pénz nincs; holnap is lesz nap, nem gondolkodunk mindig
egyformán, még érzületünk is billenhet), csak az életnek az élet-ré
sze, nem a szellem-része ösztönöz, próbáljuk mégis. Legalább pl.
én "még 2007-ben" próbáljam elintézendőimetelintézni. Ki köz
ben már nem a tükörzajt, távozó sereg zaját, hordaüvöltést, hazug
ságcsendet hallom, ezek Ady-és-utódai-fogalmak, hanem azt a
meg-sem-szólalás-csendet, mely nem is áhítozik válaszra (ld. a
vágy kihal, nem lehet visszaerőltetni, az agy túl sokat nem kapott
oxigént, nem kapta oxigénjét a vágy agya, az írás vágya, az érzület
iránta - és urambocsá mások iránt -, nem), itt jön a már-csak
azt-a-jövő-időt-kívánom-ami-elmúlt-állapot.

"Befejezés"

(A tényleges befejezés itt az lenne: hogy egyelőre minden lehető élet
és gondolattörmelék, mások ily dolga ... közt írnék őrőkvalónakl)

Ami a kimondhatatlan-szférában "van", kifejezésreménnyel
tkp. nincs is. Nincs? A kifejezés reménye nem Pilinszky versének
reményképével azonos? "Ama kései, tékozló remény, / az utolsó,
már nem a földet lakja, / mint viharokra emelt nyárderű, / fel
költözik a halálos magasba." Hogy szervek (irodalmi struktúrák)
"rejtélyes" viselkedéseivel, szentül megfogadtam, ha függő ügyei
men túl leszek, mindaddig nem foglalkozom, míg nem koldulni
megyek hozzájuk, magában hordja ez az érzület: annál is inkább
szeretném mestereim dolgait elemezgetni, a magam már-meg
volt-pillanataimat kiásni az elevennek mondott földi egek sarából,
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fél-értéseiból. A tékozló remény az egyik legszebb enigmatizmus.
A remény tékozol-e, tékozolja magát ránk? Vagy mi tékozlunk,
mert reménykedünk? Nem kanonizálható egyik álláspont sem.
Az utolsó - és kései. Későn jön? Ld. csak tollpihék az üres ól
ban, csak csillagok az ég helyett - de még nincs egészen késő.

Nekem se, hogy fél lábú madárkám, ha 12 évet él, 80-ik évemet
érzékelhetem (?) ma általa, kapcsolatunk révén. Az állat lelke
című kérdést nem taglalom. Nekem ez a veréb, ki is a Gondvise
lés akarata nélkül nem eshetett volna le, gondoskodó emberi kezek
és hozzáértések híján nem kerülhetett volna ide hozzám, társnak. ..
nos, ő egy eljött Lélek. A viharok: hajdanidőn. .. mikor a "Ham
let"-tel küzdöttem. " hittem, megértik... dühöngtem, hogy ki
játsszák más dolgaim ellen ... magam megértettem végre a zsengé
nek nem számítható verseit (amazok kötőanyagok csupán). S
mint mondtam a megfulladunk-ha-majd esetről. De a nyárderű,

viharokra emelve (el nem tekintve a költői kifejezés iszonyatos,
festői erejéről), a fény mégis-elfogadását jelenti.

Valóban az irodalomról beszélni: mindig meghatározhatatlan
szerveződési arány élet és irodalom közt, nyárderű-emelés s vi
harok közt. Ami elmúlt, az a jövő időt kívánom csak: igen, elin
tézendőim elintéztén, meg ha megvettem a hot-dogot a legjobb
árusnál, nézem a fapados kínálatait. .. Nem, így ez nem megy!
Csak meg... a mi? Azonosulásom az időkkel (múlt, jelen ... a töb
bit nem tudhatom), Tehát igenis, bár kíméletlen (magammal
szemben főleg), nem érdekel, nem "evidens" nekem a reakciótér.
Nem mondhatom azt, hogy ennek-és-ennek a kiváló, általam
szeretett folyóiratnak, kiadónak, értő tudósnak, kollégának a vé
leményére (tükörzaj) kívánesi vagyok, mások kíméljenek. Ez
sincs. A teljes lemondódás van, amiről nem tehetünk. Ahogy
alapfigurám, a fejsérült clochard (a "Hamlet"-kötet óta írom őt)

Henri Colpi filmjéből, aki nem bír emlékezhetni régi összetarto
zásaira, feleség, barátok stb. - nagyon szereti is őket, akár, aján
dékokat hoz nekik a romtelepről, de hogy emlékezzék rájuk?
Erre képtelen. Én is így vagyok, csak még függő ügyekkel, me
lyektől nagyon szenvedek. Kénytelen voltam ezekbe a dolgokba
belemenni, ám ... ha lehet, rendeződtükön (vagy ha erőin és mó
dom lesz, bevégezetlenül lezárni ezt-azt) nem kezdeményezek
többé. Ahol kérnek tőlem valamit, úgy, hogy evidenciámat birto
kon belül sem fogják zavarni, vagy ha oly kicsinyek a "tételek",
hogy ám vesszenek ... nem folytatom a részletezést ... ám legyen.
Ezeknek a kezdeményezéseknek bennem nem szabad születniök.
Az általam így átírt Pilinszky-passzusnak kell érvényesülnie:
"Egyedűl leszek, mire megjössz, az egyetlen élő leszek." Tehát
nem jössz meg. Istenem, te viszont. ..? De - hagylak.

Túlélésről csak akkor beszélj, ha már meghaltál. (Jómagam.)
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