
TANDORlOEZSÖ In mem. P. J.
(VI/III. rész) Az utolsó élő felé

1938-ban születeIt Buda
pesten. Költö, író, műfor

d~ó. A sorozat korábi ré
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Ismeretes Pilinszkynek az a verse, melyben csak tollpihék vannak
"aztán" az üres ólban, csak csillagok az ég helyett, s Ő maga, a
dolgot közlő személy (vagy hang, ha beckettien vesszük) "az utolsó
élő", s hogy mikor van mindez? "Mire megjössz".

Szerelmese, jóbarátja ez a "te" a beszélőnek? Vagy csak úgy
bárki? Meddig bővíthető a szereposztás? Isten?

A temetetlen árvaság... a téli szeméttelep... a hulladék közt
(madárként, állatként) kapirgálva szemelgetett élet... mind jól
megjegyzett képeink, bennünk keringenek.

Bennünk? Hiszen az utolsó élőről lévén szó, elképzelhető,

hogy valóban ez az egy lény maradt fenn a földön... jaj, hagyjuk
e képtelen elképzeléseket. Az ilyen költői-filozófiai megnyilvánu
lások, mint ez az "utolsó élő" is, elsősorban hasonlatok. Ám ha
valami tiltakozik bennünk, mondván - szeszélyünk szerint tán
épp -, hogy hasonlatok pedig nincsenek (egzisztencialista felfo
gás? ne így!), jó, maga a valóság, netán a pőre örökkévalóság ez,
annak szava, érzetsugallata.

Mindig az utolsó élő vagyunk szélső helyzeteinkben, a felül
múlhatatlannak már nem is hitt, mert előtte-kivédett (lelki) fájda
lomban. Lelki? Csak annyit akartam mondani ezzel, hogy nem
azonnalian és nyersen testi. A .Jelki't-ből a következő pillanatban
"testi" lehet - egyszerű mechanizmus révén, öntudatlan akár.
Kihagyásosan, sorsszerűen: lentebb kategóriák, ne.

Mivel egy józan, bár borús reggelen, ha csak ablakokból előre

hátra kinézünk, emitt emberi forgalom, amott madarak... nem va
gyunk az utolsó élő. Milyen jogon beszélünk? Természetes állapo
ta az ily megszólalásnak: az utolsó élő - az valami olyan letéte
ményes-helyzet, azért beszélhetünk (remélhető joggal), mert bízunk
benne, mások is vannak ezzel így. Azzal, amit mi elmondunk. Vagy
amit nem bírunk elmondani. Mintegy körbetámaszkodunk - épp
magányunk végtelensége okán, épp ezért az esetleg érzékelhetetlen,
nekünk most mit sem jelentő (rajtunk nem segíthető) másokra.

Ahogy a múltkor Graham Greene regényeit előszedegettem (em
lékszem, P. J. azt mondta úgy a hatvanas évek legelején: kész ...
Greene kész ... s el is adta antikváriumban a Graham Greene-köny
veit, ha jól tudom; bár ez teljesen mindegy), rábukkantam egy Léon
Bloy-idézetre, arról, hogya szívben vannak olyan zugok, melyek
csak akkor kezdenek létezni, ha a fájdalom beléjük hatol, anyaggal
tölti ki, megformálja őket. Lásd Shakespeare-nél a légi semmi,
az Igazi Lényeg, melynek "a költő" ad nevet, lakhelyet stb.
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A fájdalom valamiféle nagy-nagy költő lehet akkor, gondoltam,
mert ez kapóra jött nekem. Ezen a borús, bár nem kellemetlen,
magányos hajnalon, melyet egy szál verebem társaságában tölt
hettem (a család további részei nyaraltak éppen), pontosar.. a fáj
dalom természetéről gondolkodtam, s pontosan verebem, meg
annyi (25-30) "elköltözött", rég nem élő (az angolban bátran azt
mondják: "meghalt, halott") madaram révén.

Madaram négy éves, életvárhatósága 10-12 év, esetleg több, er
re nálunk számos példa volt már, de arra is, hogy "hirtelen" be
ütött a vég 4-5 éveseknél. Mind a társaink voltak, régiesen fogal
mazva: váll a szárny mellett "hadakoztunk a sivatagban".

Vagyis hát a csudát se hadakoztunk, még csak azzal se (mit
tudták ők!), hogy Ifa világ" nem veszi igazán komolyan az ilyen
madári, lói, kutyai, macskai létezést, jóllehet rajongva szeretik e
társaikat sokan, csak. .. Van ez: "Törvényen kívül, mint az állat.,."
Semmiért Egészen, Sz. L. verse, ilyen legyen az, akit ő szerethet.

Nos, ez nehéz dolog, mert... Hagyjuk is. A veréb, ha sas erejű

lenne, s ha közbe ugyanilyen hirtelen szeszélyek, haragok, törné
nek rá, nem biztos, ő húzná-e a rövidebbet vagy mi. Ritka vi
szont a gazdájára támadó állat. "Klasszikus" hír a gazdáját félté
kenységből agyontaposó szerencsétlen víziló esete, de az ilyen
történetek irodalmi ismertetését Déry Tibor emlékének hagyom.
Mindegy, az állat az újdonat traktorra lett féltékeny, s pár nap
múlva nem tűrhette - és végzett Ifa hűtlennel" .

Nem így beszélek én itt.
Nem tudnám azt se mondani, érezni, gondolni: "nekem 20-24

évem ment el ezekre a madarakra". Ment el? Mire ment volna el
máskülönben? Amit én ehelyett míveltem volna, az nem lett vón
az én életem (fogalmazok Szép Ernő nyomán). Valami elrendelte
tésben hiszek tehát? Na tessék, a világ teremtésénél vagyunk. A ha
lál pillanatának "tudatánál". Mi is volt az? Milyen lesz emez? Miből

lett valami, hogyan megy át "semmibe"? Bloy "üreg-hasonlata" illik
a kérdésre? Valami attól kezd lenni, hogy tartalommal telik meg, sőt,

alakot is attól kap? Érzelmes slágerek "szövegfelütése" is jobb vá
laszt ad olykor - "Hogyan kezdjem eL" -, mint okoskodásunk,
sőt, rációnk. Nem szólva róla, hogy ennek-a-mi-üres-életünknek hir
telen értelmet adhat valami-valaki (egy madár, mondjuk). A termé
szettudós Huxley, többször idéztem, telitalálattal írja a madarakról
(szonettjében, ott lelhető Kosztolányinál, Idegen Költők), hogy egyál
talán nem csak kicsi énekről van szó, nem távlatokról, nem egy kü
lönleges, elemi képességről, arról se, hogy valamennyien külön
egyének. Ez szép és nemes és bölcs és csupa jó megfigyelés. De an
nak, aki a mélyükre néz le, ők a hatalmas élet csonka része, így
Huxley-Kosztolányi, s ez tiszta fénnyel, vagy mivel, egyre árad; s
nincs bennük (a madarakban) ábránd, gondolat, se bánat... (Elszorul
a szívem.) Mert az égbolt szárnyas érzelmei ők... (Abbahagyom,
sokadszorra se bírom el jól.) Örök jelenbe örök repülők.
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Igen, az én nagy fájdalomokozóimnak (e halálra született lé
nyeknek, akik örök jelenükben örökké repülve mit sem sejtenek a
halálról, s bármi felfoghatatlan is nekünk - mint a teremtődés,

mint a halál stb. - fajtársaiknak tekintenek minket, vagyis csu
dás folyamat következik be, s e rögzülés nem múlik többé, ha fi
óka kor óta van), nekik nincsenek "ábrándjaik", nem bánatosak
(fiókáik elvesztését is feledik pár óra múlva, mármost a párvesz
tést a nagyobb madarak vagy bizonyos kis fajok, nem tudom, el
könyvelik-e simán), én vagyok csak ábrándjaim rabja, bánataimé?

Azt hiszem, ily óriás-távolságokból érintkezvén a pontos visel
kedés okvetlenül jó. Korábbi cikkemben vázolt "semmi-állapo
tom" sem segíthet azonban a fájdalom fenyegetésének kivédésé
hez. Részegen ajtókat csapkodó "gazda" ritkán szorítja be halálo
san valami résbe a madarát stb., és a legjámborabb kis néni is rá
léphet a szárnyas jószágra. Szóval ez se.

Nem hinném, hogy foglalkoznék a kérdéssel, ha nem "az utol
só élő" alaphelyzetéről volna szó. (Madaram épp rászáll gépelő

kezemre.) Csak el ne hagyj, csak el ne pártolj... vagy csak meg ne
csalj... sokféleképp idézzük legfontosabb verseinket. De nincs vé
günk akkor se, ha a roppant ábránd (a mi ábrándunk) után ágy
ban, párnák közt, utcazajban kell felriadnunk.

Talán én magam is csak erre "trenírozok". Jaj, dehogy, mon
dom rögtön. Milyen kisszerű lenne az, magamnak mondanék el
lent (az élet mindenkor egyetlen "helyes" lehetőségével. az örök
jelen evidenciájával kapcsolatos "nézeteimnek"). Semmiféle elemi
fájdalom elviselésére nem készülhetünk fel. Bár az kétségtelen,
hol ilyen, hol amolyan állapotunkat-állagunkat helyeselheljük "in
kább" egy-egy gondolat, egy-egy ábránd dolgában. Óriási távol
ságokat élünk meg ember s madár közt... ám általában ember és
ember lélektől-lélekig jeges-űr-utazásaival szoktunk volt foglal
kozni... múlt időben, igen, míg mára el nem hittük a gyors, hihe
tetlenül sok szállal jót ígérő kapcsolatrendszer lehetőségét.

Kinek-kinek az ő hiedelme szerint!
Magam úgy érzem, halottaim sűrű hálója épp elég kibogozha

tatlanságot őriz, ugyanakkor épp eléggé nagy fényben villog ku
sza pontossággal. Nem a leendő fájdalom (ha megérem), valami
más, a Semmi-Ágán-Megpróbált-Helyes (elégséges, elérhető) az,
ami időnket kitölti. Ez a mi örök-jelenünk. A tudatosság áldásával
és átkával. mondanám, ha kor-helyzetelemzők csudásan balga,
óhatatlanul így bölcselkedő mellékútjára akarnék tévedni.

Nem, nem. Tematikus író, én, botorkálok a magam másik
tévútján, mely azonban nekem evidens. Megszokjuk az evidenci
ákat, azt, hogy sokra ugyan nem lehet menni velük (hova is ké
ne), megszokjuk, hogy akaratlan se ér készületlen minket a várha
tó fájdalom-evidencia, a Nincs-Másképp. Egyetlen igazi birto
kunk.
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