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Saját emleKeimró1 (L)
Új folyam

Mit akarhat az író?

Mondható-e a kedves Hérakleitosz dolgában - én őt eleve hullám
zásnak tekintem, s ennyi évezred múltán a legnagyobb szellem sem
tiltakozhat! -, mondható-e, hogy "új folyam"? Van-e értelme? Miu
tán Olvasómat ekképpen elszórakoztattam, zordabb és fás-karalá
bésabb témámra térek. Először is, talán észrevették, változtattam a
címen. Hű maradtam tehát ,,felismerésemhez", hogy végső soron ki
tudja, elmondhatók-e emlékeink, vagy mikor boldogságukkal-bol
dogtalanságukkal ismét bajlódni kezdünk, szavakat akarunk-e rá
juk, avagy csak mozgunk tovább, "élünk", s tanakodva nézzük, mi
is volt, s akkor az mi volt, és együtt az egész meg: hogyan van? Ez
valahogyan még Hérakleitoszhoz is visszakanyarodik.

Tehát mit akarhatok én, állítólagos író - vagy több, sokkal
inkább kevesebb -, mi többet akarhatok, vagy miféle kevesebb
re-mutató, fohászkodó lemondásaim lehetnek, hogy "jaj, Iste
nem, ne vedd el még a Totyit" ... ilyesmi, inkább jó leszek, nem
lázadozok, hogy oly pocsékak sokfelé a honoráriumok, meg
hogy pont csak az író helyzetével nem sietnek törődni, legalább
pár hangzatos jelszót nagyon elfogadnék. .. angliai lóverseny-új
ságokban is csak ennyi van... no, sebaj, majd lesz ez jobban. Kü
lönben is; "Én nem visszasírok, én előre sírok", mondtam (mint
író, akitől semmit se várnak, az írótól, mégis mindig produkálja
magát a jámbor). Erre mondtam, hogy mégis jóleső, ha valamire
biztatgatnak; ,,felkérnek", ez túl nyers szó lenne.

Tehát amiért a géphez ültettem magam, írni ezt: a következő

volt. Mint Camus amatőr regénykomponistája, aki egyetlen
mondatig jut, majd elviszi őt a ragály, idekanyarítom én is, amit
mondani szerettem volna. (A "mondat" számomra irtóztató, be
nem vált szempont és közhely. Ne halljam. Hát persze, hogy
mondatokban írunk. De nekem az, hogya Totyira - többször is
- nem léptem rá, olyasmi, hogy miközben mondatokban írunk,
nem minden csak a papírunk, és a "sok" írás közben, lásd Kosz
tolányink, s nem is csupán "a végén", föl kell nézni olykor a
csillagokra, ismernek-e még minket? ne annyira a kéziratok le
gyenek oly fontosak csupán, így mondom, "tenékünk"; sokan
mintha főleg "tenékünk" írnának, vagy "énnektek", ez rosszab
bul hangzik; fel kell nézni az égre, jó, ez sem hangzik jól, bu
tácskán hangzik, elismerem, de mit tegyek, ezt tettem, felnéztem
ma hajnalban az égre, kerestem egy csillagot, melynek képében
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Szpéró madarunkat látjuk, szerettem volna kérni, ne kérje maga
mellé még a Totyit, tényleg maradjon nekem is valaki-valami; s
itt jön akkor a mondat, mellyel emez írást mégsem kezdtem...)

"A minap kis híján kínos, mert elvi-forma vitába bonyolódtam
egy hajdani, sőt ma is kedves kiadómmal; a dolog csacskaságát
csak fokozta volna, ha okosságban akartuk volna tisztába tenni."
Na. Ezen az úgynevezett mondaton sokat lehetne faragni, meg a
pont-pont-vesszőcske eldönthetelenjei is előjönnek, akár egy "Sán
colhat?" jellegű visszakövetkeztetóleges Sherlock Holmes-Raymond
Smullyan sakkfeladványban, ahol az adott állásból kikövetkeztethe
tő, hogy világos, az egyik fél tehát, sáncolhat, csak az nem dönthe
tő el, királyoldalra. avagy mégis csupán a vezérszárny felé.

Ám most mennem kell Totyihoz, igencsak megpitymallott. Be
csukom az ablakot, lassan már azon se jön be hűvösség, csak va
lami bűz, nem jó üzlet, megyek.

Még ideírom: arról nem lesz szó, mert igazán nem tartozik a
lényeghez, hogy az írónak bánni is "jó üzlet-e". Nem tartozik a
kérdéshez az írónál az írói épp-hogy-élhetésén kívül semmi.
Csak a legapróbb konkrétumok. Ám egykor oly kedves ki
adómmal - s ma is ugyanoly kedves embereivel - pontosan
ilyesmin akaszthattuk volna össze a tengelyt. Hanem hát nem va
gyunk mi "hatalmak". Tengely... szövetség... Hagyom mindkettőt.

***
S hagyom a történelmet, és éppen ilyesmibőllehetettvolna a vita.
Mindketten mást akartunk. E kedves emberek is, én is. Pontosab
ban én nem akartam semmit, én csak írtam valamit, mivel azon
ban az írás (ott) nem felelt meg, kiderült, hogy én akkor hát vala
mit csak akarhattam mégis. Olvasóm itt, jelenünk politikás és fel
tárós irodalmán-életén iskolázódva, efféléket szokogatva, lassan
megbékülten szopogatva (mint Megrót, a garat kéményseprőjét?

na nem), nyilván valami falrengető fö1fedezést vár, de semmi Ber
lin Eleste! Azt mondom csak, hogy hála Istennek (szegény hajdani
Szpérónknak és más csillagoknak), Totyi madaram a néhány napi
kétes állapot után remek formában élte meg a reggelt, itt mászkál
rajtam, míg gépelek, s csak azért kell - megint valamiért! - iz
gulnom, a billentyűk közé ne repüljön. Nem mondom én Shakes
peare-rel, hogy a veréb mily fontos, mert hiszen a Gondviselés
"akaratja" nélkül nem hullhat le egy ily "fi" sem, s ugye, a "fi" itt
mindkét nemet jelenti, lásd a fiaihoz szóló madarat, meg a man
szót az angolban stb.; és mellőzöm itt, hogy kedves barátaim és
hajdani kiadóim - áldott emlékűek! - olyasmivel se voltak meg
békélve, hogy túl hosszan vezetem be a... Mit? Kerülgetem, mint a
veréb a forró krumplit (nagy krumplizók a széncínegék is) ...mit is
kerülgetek? Van az írásnak, Salinger után főként, "fontos" része,
magva, közepe, tárgyalása a bevezetés előtt és a befejezés után,
vagy mit beszélek, fordítva ... tehát inkább arról van szó itt, hogy
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olyan nagy csudának a "mondanivalómat" nem tartom, hogy tar
talom és forma ércnél maradandóbb egységébe képzavarilag szö
jem, lenne lámpás, mely kivezet a török iga sötét útvesztőjéből.

S ha elemista társam e dolgozatát (Zrínyiröl) felidézni
merészlern, teszem csak azért, mert egy derék, fiatal, sört-bort
mérő ember a minap azt találta mondani: "Hát a költőknek. .. én
nem is tudom... nem az van, hogy mégis elöl járnak, utat mutat
nak?" Sajnos dehogy is gúnyolódott!

Mit kellene hát tennie az írónak, mit akarhat ugyanakkor, mit
nem kellene akarnia, ezt hogyan kéne tennie? Gubanc, ahogy tö
mören mondatozzák. Vagy hogy szintén utálom - "erről szól".
Szép Ernő jó ebben, verse címe: "Néked szól". A költők jók eb
ben, az esszéisták jók. Mit akart volna szépen Szép Ernő?

Etűnni, mint juh a nyájban, "kit" elszorítanak, nem látszik. El
menni "a városból", hagyni sok nőt, nadrágot (!), könyvet. Vagy
fölemelni a lópata alá került halott verebet, kinek fájdalmát csak:
az ő szíve érzi. Vagy bánkódik e költőnk, hogy túl nagy zsemle
darabot dobott a szigeten a verébnek, aztán a hű szárnyas majd
ezért nem tud aludni, e kudarc élményének okán.

Mit akarhat író még a veréb-témától? Mire jó az én "neves" vere
bem az általános verébfajnak? Mire jó nekem, hogy Szép Ernő a
névtelen verébról, a névtelen zsemléról írt? Nem azt írta, hogy a szi
get .Krammerlí Vendéglőjénél", nem azt, hogy a veréb neve esetleg
(s ő tudta volnál) "Fittyerli Pritty", hanem leírta egy érzületét.

Különben is, azt hiszem, napjaink (mik azok??) bizonyítják az
érzületek hatalmát. Nincs velük apelláta. Ha jóra, ha rosszra. De
ebbe nem megyek bele.

Kedves barátaimmal itt volt az első vita-kérdés. (Nem lett
vita.) Nehogy már belemenjünk valamibe. Mert miről írtam vol
na nekik én? Arról, hogy "az író", egy olyan író, mint amilyen
én vagyok, pusztán könyveket kiadó (magától kiadó), könyveket
(szintén másoknak) fordító ember hogyan "élte meg", miféle há
nyattatásokkal, az elmúlt 14-13-12 évet. De hát természetesen se
.Krammeríi vendéglő"-ket, sem "Fittyerli Pritty"-eket nem nevez
tem meg. "Általában" írtam a konkrétat. Mármost az én kedves
barátaim a konkrét tartalmat ugyanúgy nem akarták "felvállalni",
mint ahogy - jól értettem? - esztétikai, mondom, elvi kifogása
ik voltak a nevek mellőzése okán. Hogy így az írás "nem szól",

Természetes, az író (alkalmasint) szólni akar, s nem kongani,
mint a repedt fazék, amely nem is kong, ráadásul, hanem - mit
tudom én. Jó, Rilke is azt mondja: "Mert akkor szól tisztán a
húr..." Kiemelés tőlem. Azt tehát, hogy nagyon is erősen el
mondtam bánatom s örömem (a .megvaltozott nyomdai viszo
nyok koráról"), nevek említése nélkül nem szólt (volna). Állító
lag. Nem vitáztunk rajta, elköszöntünk. Magam, mint a túl nagy
zsemledarab kudarcos emléke nyomán az a szigeti veréb, még
emésztődtem kicsit, ezzel az írással sem tudom lezárni magam-
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ban a dolgot. Az ember nádszál (Pascal, ha jól mondom), de ad
dig hajlong ide-oda örömeivel-bajaival, míg ki nem tépi a szél,
gyökereit el nem rohasztja az enyészet.

Weöres mondja, milyen hamar elhuny a művész... mije is?
Híre, neve. Műve sem marad ugyanúgy fontos. De hogy mely
kiadók, mely szerzők, ki jóakarók, közömbösek stb., netán rossz
akaratúak "környezték"/ "környűlték"/ sorsát kik "könyörűlték"

(pardon), ezek a nevek nekem, ezek a dolgok nekem, aki nem
vagyok történészi hajlamú, ugyanúgy lényegtelenné válnak (s ha
a jövőben élnék, lényegtelenek lennének hamar, mint ahogy Pe
tőfit tudom, Aranyt/ a többi költőt tudom, még egy rangfokig
tudom a dolgokat - a legtöbb, nálam fiatalabb írónak nem is
biztos, van-e egyetemen túli élménye mindeffélékről, nekem sin
csenek igazán alaposak, meg öregszem, felejtek, de hogy
Krammerli Gedeon volt a fontos nyomda alapítója, hogy Lány
mosoly volt egy jelentős irodalmi lap címe, arra, bizony, nem
emlékszem, s így - ösztönösen, mint író - a szegény drága ba
rátaim által visszatetszőnek, haszontalannak tartott munkámból
a konkrét neveket ki is hagytam. Meg hát itt van bennem az a
hajlam, hogyelgondoljam: hogy jövök én ily írói akaráshoz?
Hogy név szerint "rendet rakjak"? Arról írhatok csak, hogy a
hérakleitoszi vízen igen hányódunk.

Hanem hát ezt már Babits "Hírmondó"-ja is megmondta. Va
lamint: esetleg épp az volt a baj velem, elismerem, lehetett ez is,
hogy zsemlémre a bánatomat túl konkrétan felírtam. Annyit kel
lett volna mondanom csak: Totyi él... Ma ennyit: Totyi él... Nem
szakad ki megint a szívem. (Szép kifejezés, ugye.) Vagy további
badarságokat. Vagy benső kis rendszereket a művészet lehetősé

geinek világából, netán úgy transzponálva mindent, hogy senki
rá se ismerjen. De célozgatni? Azt ne akarja az író.

És itt marad el a vita... hogy kérem, én nem célozgattam...
hogy kérem, nekem ezek az emlékeim... Ugyan, mondja bárki
erre, emlékeim nekem is vannak. Jó/ de ez meg nálam a plusz,
mondom én. Erre: nem érek rá semmiféle pluszra, örüljön, hogy
maga, írókám, ilyesmivel bíbelődhet.

S így tovább.
Mit akarhat az író, kérdem Mándyval.
Írni. De hova?
Ahol megvan mégis a hellyel a valamiben-egyezése.
És akkor megint ott tartunk, hogy sem az ily helyeket sorolni,

nevezgetni nem bírná az író, ízetlen volna az, sem az nem érde
kes/ ha nem nevez meg senkit-semmit.

Az író akarja azt/ tessék neki azt akarnia, hogy amit olyan na
gyon/ de nagyon meg akart írni/ azt írja megJ aztán legyen rajta túl.

Nem veréb az írás, hogy minden nap fohászkodjunk a meglé
téért. S akkor, mert belátom én, belátom, az emberekről még
nem is beszéltünk!
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