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(VIIVI. rész) Amíg nem késő (?)

Hagyjuk Wittgensteint, hagyjuk Dosztojevszkijt, hagyjuk Kafkát,
hagyjuk az idézősdit, mellyel sem érdekessé, sem fontossá nem
akarnánk tenni dolgunkat, s nem is tehetnénk. Nincsenek végső

szavak. Nincsenek jól illő idézetek. Mi van akkor? Mármint ha az
sincs, hogy helyzetünk teljesen egyedi lenne?

Bizonyos irodalmi alapérzülettel - hangsúly mindenütt az
érzületen! akkor itt azon, végig -, ennek gyakorlatával szembe
azt állíthatom: ti a formát tematizáljátok, magam, már az
1960-1968 közötti verseimben (Töredék Hamletnek, durván) is a te
matikát formalizáltam, végestelen végig élményköltészetet mű

velek azóta is (élményprózát, azt aztán végképp), igen, ama kez
deti korszakban ez volt az élményvilágom, a "gondolkodás", ez
mutatósan tért vissza 1995 táján (Evidenciatörténetek), és ma is
egy jó kis absztrakt expresszionista kánonhoz fordulok vigaszért,
merev tételekhez... de hagyjuk az idézősdit, mondtam.

Így ne jöjjön elő a "mert nem remélek új fordulatot", ne, s a
"taníts törődést, nemtörődést, megülést csendben", az se. Mihez
kellene remény? Mit kellene így - s kivel, mivel szemben? 
udvariaskodni. A durva érzelmek és a durva szavak teljes híján
legyünk csak igenis durvák. Általánosítsunk, ha legsajátabb
helyzetünket - szerintünk - csak ez fejezheti ki híven. "Sen
ki", meg "mindenki". Mindenki szépen meghunyászkodik, hajtja
a magáét, örül ennen javának, mindenki húszfilléres alapon gya
va, közömbös. Na és? Ha a "senki sem segít" közhelyét félre is
söpörjük már - miért segítene? vagy tessék, lelke dolga, ha
mépis -, ott vagyunk, ahol lennünk kell.

Igy értettük: hidegvágással, "durván" magunk vagyunk. De
vagyunk. Legalább. Nem adjuk át magunkat csalképzeteknek,
nem képzelődünk - "valóságalapja mégis egy ember! pfuj" -,
nem törekszünk többre, mint hogy fedelet találjunk annak, ami,
s csak a mi magunkét értem ezen, ami tehát dolgunkból
jól-rosszul megvalósult. Jelenjen meg (lassan ez lesz a legnehe
zebb), de ne higgyük, hogy majd most. .. ! Amíg nem késő, amíg
még ennyi is megy, tegyük. Semmi eredményre ne számítsunk.
Legyünk, léleknyugalommal, annyiak, tudjunk, bírjunk annyinak
maradni, már életünkben, amennyi egy Kafka, egy Wittgenstein,
egy Rilke, egy Dosztojevszkij világából vett idézet, töredéke egy
világnak, s mégis. E postáktól, csengetésektől, számláktól, ár
emelkedésektől, más romlásoktól gyötört benső körünkben - a
védvonalat, na és, meghúzva, de nem magunkat rekesztve ki se-
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honnét, ugyan honnét? -, verebünk, íme, az EU-rendelkezések
értelmében már védett madár, nocsak, van fejlődés, lesz. S ezt
nem gúnnyal mondom.

Maradjunk benső körünkben. Verebünknél, s tartsunk ki, le
gyen szerencsénk hozzá, hogy ő pedig szólómadár marad. Így is
van vele baj elég. Halljuk meg a halottak visszaszólását, képze
legjünk velük - s nem az élőkkel! -, hogy valami suhintásuk
elér, utasításokat adnak köröttünk. Éljük, játsszuk a magunk kis
hagyományos rendszerét. Írjunk. Bár ez nehéz. Írni annyi
"mint... " Annyi hasonlat. Régi vicc. Annyi "mintegy". Mintegy
valakiknek szólna. Találjuk meg a Fitzgerald-hasonlatot, azt,
amely kifejezi, a magunk konstellációjában, hogy "ha éjjel három
kor magányos házam ablakán zörömbölsz hóviharban, menj más
hová inkább, tőlem ne várj semmit, drága öregem". Nem te ne
várj, de tőlem már. Legalább innen továbbmehetünk, amíg megy.
De hogy mi is, na tessék, itt se bírtuk elmondani. Ez a mienk.

Ne legyünk? Sőt! Ami van, nincs. Sincs. Bár ezt csak mi mondjuk.

Na, jól megmondtuk. S... ?l

Ezek mind tetszetős látszatbefejezések lehetőségei. A kezdetek
sem kuszák. Csak ami közben van. Velünk.

A kezdetek keservesek voltak, rosszak. Amikor mintha "sike
rek" ideje következett volna el, ugyanolyan lehetett az ellen
szenv, mint manapság a miénk. Csak hát kivel ellenszenvez
zünk? Á, senkivel se.

"Amíg nem késő": nem azt jelenti, hogy amíg még valami
megvan. Hanem hogy: amíg egyáltalán érdekel minket, mi van,
mi nincs szerelmetes foglakozásunk (az írás) rendszervilágában
(irodalom). Ahogyan ez minket érdekel, nem "rendszerfüggő".

Tehát ha bal, ha jobb, ha lib az irányító kulturális fórum. Sebaj,
az. Más volt mindig a helyzet. A "baj". Igenis van szabadfalazó
páholy. (Vannak ily páholyok. Páholók talán nem, de másképp
"eltángálók". Leszámolók. Nem veled számolnak le. Leszámolják,
hogy belőled túl sok van. Kezdünk eltünedezni ekkép. Akárhogy
váltogatjuk a személyt. De nem a kedv megy el.)

A kedv, a kedv. Kedves dolog. Egy jó szó visszahozná, ha
olyasmi lenne ez. (Rémes szóval: "ha arról szólna".) Nem, nem.
Igényeink abszolutisztikusak voltak mindig is. Dehogy úgy,
hogya maximális-legjobbat hajhásszuk, méltósággal netán, cin
kos mosollyal, ifjonti temperamentummal, amikortól fogva már
ez is ment. Jó, hát jobb, mint a forma szerinti tagkönyv. Épp
mert a világ-szabadságnak nem sok a híja, már ott, ahol a globál
nem nyomorít el (s akit), épp ezért: ma érdemes. Így kezdünk
nem érdemesülni. Ám erre véletlenül sem viszontválasz a vála
szunk. Nem vesszük figyelembe (azt). Ha (és azl) kegyes hoz-
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zánk az Akármi, hajdani abszolútumérzületünk tér vissza. És
lenyistázzuk.

De hát mi is ez a sok beszéd, beszéd, szó, szó, szó? Magammal
gyakorlom, váltom? Wittgensteinre parafrázis: Amiről már beszél
ni is lehet, nem nagyon érdemes. Legyintés. Ugye. Vagy: ember?
Pfuj? (Ottlik: Ereklye? Piff.) Bor: nem. De nem, nem úgy, hogy nem
iszom. Hanem hogy italt, azt az állapotot ne! Cigaretta? Nincs
vonzása. És így tovább. Ám mindez az elmondhatatlan körében
reked meg (rekedek meg vele, ott). S a zen, akkor? Nem arról
van-e szó, hogy túldivatozódott, a Kimondhatatlan Érzet Filozófi
ája, még a "filozófia" szó is tabu, a "zen" kimondása tabu. Nem
szükségből csinált-e erényt a nagyon is bedigitalizáló hajlamú
"nyugati világ"? Nem egyszerűenerről van szó csupán? A zen ne
künk a Witti "amiről nem lehet beszélni"-je. Meg lásd még: a tao
néma. Ellenben mégis a szólásról: nem az "ember", nem a Másik a
pfuj. Hanem az én közlésigényem. Napokig voltam telefontávol
állapotban. Aztán hirtelen rámszakadtak a hívások. No persze,
kedves emberek, nekem még jót is akart némelyikük, informatív
volt (netán akaratlanul) másikuk. De hogy ettől nekem a közlésvá
gyam (ami elmúlt) visszatérjen? Hogy ez is úgy legyen, mint ami
kor összefutsz valakivel az utcán, tele vagy már-már megfogalma
zott "sötét" (reális) gondolatokkal, de ő mond neked két jó szót, s
te máris szinte pletykakészen-finomfóliában adagolod neki. .. azt,
amit végképp nem érdemes, lásd fentebb. Ne térjen vissza a köz
lésvágyad! Maradj magányodban! Az ám, csak ez az év nagy ré
szében, a nap komoly hányadában mégsem magány, nem tiszta
"cella-állapot". (Ég óvjon bármiféle cellától.) Az idő legnagyobb
részében latolgatnod kell, megint mi történt ellenedtre) stb. S ak
kor csak te légy lemondó? Ne is tudjanak rólad? És ha tévesen
akár! Írsz.

Gyatra kis fordulat: írod ezt.
Ám hirtelen az vonz legmeghatóbban, ami olyan nyűtt már,

(el)kopott.

Sehova sehonnan, még 1960-68 között írott verseimben volt ez,
emlékszem. Nem túl eredeti érzület. De voltak ott más dolgok is,
arról, hogy minél jobban kiegészülök valamivel, valamikkel, annál
jobban megfogyatkoztat ez. Hagyjuk, persze, az egzisztenciális él
ményköltészetet.

Ami mégis fontos itt, ha bármi: hogy "egzisztenciális" . Vagy
is: miképpen próbálunk létezni. Nem megy úgy, hogy egy nap
kiszállunk. Minden postánkat a szemétkosárba vágjuk, vagy egy
kartondobozban elrejtjük. Pedig olyan elég! Sokszor olyan elég.
Alig, hogya hétvégén 15 levéllel (szerzödések, magánlevelek ...
ezek alig!. .. köszönetek stb.) ott állunk, hogy most akkor kiszál
lunk a halmok halmaiból, már kedden újabb tizenvalahány ilyen
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kötelesség. És ami a rengeteg levél stb. mögött "áll" - nem biz
tosítja az egzisztenciát. Hanem már az is olyan unalmas, igen,
hogy arról írjunk: éhbérért minálunk... Ne!

Hogyan, miképpen? Érintkezni például, kikkel? Miért ilyen
élettelen a legtöbb kapcsolat? Nem közösek a témák. Még N. N.
Á., Pilinszky, Mándy idején másképp volt ez. Nem pergett szét a
szűkebb "együttes", együttesek sorai egészítették ki egymást.
Mándy mondásairól beszélgettünk a Lukácsban, arról, hogy mi
ért nem ír Ottlik, mik ezek a Pilinszky-féle világcsavargások. Ma
nem érzem ezt. De a szűkebb környezetben sem. A sablonok,
persze (honorárium... csoportok értékelése... kiszúrások... "nyo
mulások" ... ezek témák, hogyne), ezek vannak, "élnek". Nekem
olyan holtan! Mi hiányzik? Attól félek, hogy a gyakorlati meglét
sikerszempontjain és kudarcszempontjain túl: a kovász, az.
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