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A mégis-meglét
poétikájából
Kafka (-) Pilinszky

Vagy hogyan is jelöljem. És mit. És csak a legtömörebben, röviden.
Mert tönkrement mindkét kezem, egyik emígy, a másik - az egyik
nek a sérülése nyomán - úgy... de madaram szereti a gépzaj t, haj
nal van, kora reggel, első éneklésein, verébhangzatain túl is van szé
pen, evett mind enfélét, ült sokat a kezemben. 6 is nyomorék, mint
én, csak neki a lába. Végleg. Azt hiszem, én is tud om, mi a "végleg".
Végérvény? Miben érvény? Verébkém a géphango kra válaszol.

6 az első, egyébként, harminc év alatt, aki az emberi "csípp"
hangutánzatot veszi, válaszol rá, "megfelel neki". Tud ja-e, hogy
hamisítvány? Kétnapos kora óta mente tte őt emberkéz, ez a kéz
adta át őt nekünk, ez egy ember-veréb. Beszélgetek vele. Ahogy
(a 4-es kafkai pont: nála m már, örö kre megnyomorodott kezű
embe rnél, s orvost nem is láttak sérüléseim, nem hiszek másban,
csak az elrendelésben, kivétel az azo nnal fogászat i vagy sebésze
ti beavatkozásigény, nem fogom megúszni ezeket, tud om) be
szé lgetni már nem akarok k ülönben senkivel. Nem "nem aka
rok"; betege vagyok, ha kell. És kell, és néha magam is
kezdeményezem. Híva . (Verébkémne k a zenét be kell vezetnem
talán, a géphangokra igen változa tosan felelget a másik szobá
bó l.) Az írás helyettesíthetné a beszélgetést. De (3. kafkai po nt:
megsemmisíteni minden művet) az írás már nem elemi. Pilinsz
kynél, Szép Ernőnél sem tartott a vers (írása) úgy örökké, ahogy
Kosztolányinál és József Attiláná l példá ul végig kitartott , meg
marad t. A szörnyű vas ú ti halál előtt, még csak megért em, József
írt, miért ne tette volna . Han em hogy a Dide úr, az utolsó évek
ben, egyre szé tny iszáltabb szá jjal, torokkal. . . a puszta pu sztulást
oly egyá ltalán nem pu sztán , de szé pségesen (túl is úgy!), himnu
szosa n (sok kicsit, jaj, a szegény) dalolta (igen, da lolta) .. . Ah, én,
aki nem vagyok árnyékaikhoz sem mérhető, miért gépelek nyo
morék kezek kel? Ez a kérdés, bizony.

S a 2. kafkai pont: az éhezőművészé. Sem éte l, sem ital nem
"vonz" semmi koncepcióval. Mint a veréb, hirtelen indulatbó l,
ráindulásból: jó, igen. Kukoricát! Vagy a bor. Teljesen elhagyható .
Csak a nap beosztása. A konyakként kortyolt - megválogatott,
mégsem igazán jó? - bor. Amire jó, arra jó. Kezemet pihentet-
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tem, nem használt. Hála az égnek, akkor legalább dolgozhatom,
nem vagyok könnyelmű, önrontó. Ráadásul a hőségtől (vagy mi
től?) bőrhibák is jöttek két karomon, nem részletezem. Ha csak
bőrhibák. Nem vagyok képzelődő-beteg. De Kosztolányinál is
bőrhibákat hittek, és az arcon, mint felesége írta (tessék elolvas
ni, mondom én is), a rák jelei voltak azok is. Amivel nem azt
mondtarn, hogy kézrákom lenne, még hogy.

Az éhezőművész után az 1. kafkai pont jön: igen, a szomszéd
faluba lehetetlen egy élet hossza alatt átlovagolni, csak annyi se
megy. Az utazás elment. "A lovak" elmentek. Felidegesítenek a
politikai hírek, a gazdaságiakat fatalistán veszem. (Nyomorékul.)
Felháborítónak tartom, hogy ugyanaz a csavargó-féle ront rám
szinte kétnaponként (merre meneküljek előle? nem pilinszkysen
francia fogoly, ki a szívemet követeli víz és kenyér helyett, in
kább kafkai ... merre meneküljek? jön, mint a keselyű ... már
össze is csaptunk... nem kellett volna szólnom? de miért őrzöm
akkor már-már görcsösen a csendem, mikor egymagam lehetek
itthon újabban megint madárkával) elmúlt a tollpihék, üres ól,
csillag az ég helyett ... a csillagban halottaim, a csillagnak oda
lengetem koszos trikómat) - itt még valamit.

Amikor előző madárkám élt még, a Totyi veréb, és nyaranta
magam voltam itthon (halála után végképp magam, olyankor,
máskülönben feleségemmel s kutyánkkal hármasban, s akkor a
házi munkák nem rám hárulnak), a kismosás leszedése a kony
hai fregoliról. .. pilinszkys és nem kafkás téma! ... többet ért, így
írtam, mint egy találkozás, egy beszélgetés. A fehérneműdara

bok, ingek, zsebkendők. zoknik, pizsamák berakása a szekrény
be (pilinszkys'): Totyi jelentette. Nem üres ól volt. Most, hogy
újra lett verébke, mégsem érzem többé ezt a fregoli-kismosás
üdvöt. Nem verébfüggő tehát! Az én életem egy része múlt el
így. (Írom ezt, mert még nem akarok elmenni hazulról.)

Félmúlt. Megmeredve, üvegkoporsóban az emlékek. Nem akna
az üres szoba, nem kell segítségért könyörögni sem hófödte ház
tetőkhöz, sem nyári napveréshez. Valami megvolna, ennyi-annyi.
Tudom a határát, mennyit gépeljek egy-egy nap. Harmadát annak,
amit egykor könnyedén megcsináltam. Hiszen az érintkezések gya
korlati hasznáról is lemondva, így "állítottam" be az életemet. Be
szélgetések: már annyi évtized után, annyi minden irományom
után, azt várnám, beszélgessünk például regényírás-tanulásomról.
A már elért szerkezeti, lélekábrázolási, világkegyetlenség-ábrázo
lási eredményeimról. .. legalább jeUegekről. De nem lehet. A be
szélgető másik - nem ismeri e témát. Engem ismer. De mi ez az
"engem"? Ez nem sok. Ennyivel, ennek bővítgetéseivel, nem
akarnám rabolni élete idejét (a másiknak). Ezért nem elemezgetem
100 feledhetetlen, betéve tudott, ízig egyre "élt" Pilinszky-helyei
met. Milyen jó lenne. Csak megtettem már ezerszer. (Írom ezt: ve
rébkémmel - s a Vigiliával - rövid jelek révén beszélgetek.)
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Tandori túl hosszú volt, az élet rövid? Tessék, miért nem vol
tunk türelm esek? Tandori egész "élete munk áját" két mutatóuj j
nak köszönheti. Írógépen . Lap top, ilyesmi : nem használna már.
A fóbia a nyom orékság miatt oly erős, hogy nem túr vigaszt. Pi
hentetést sem javulás miatt kér. Csak sétálni a nyári hőben, el
menni a piacra, felhajtani két pohár bort, megenni egy lángost:
az érintkezés legkevésbé nagyralátó esz köze i. .. vagy a nem
önsajnálga tó magányéi. Verébkémet fogom kezemre venni, két
mutatóu jjam m űkődik önmagában, a hát sóbb tartomány, a többi
ujj, a kar meghúzódott izma, a váll maradandó sérü ltsége.. . a
másik kézben az ideg- vagy ínhüvelygy ulladás ... az teszi a rossz
használhatóságot. Aztán elmegyek, intézek valamit. De amit in
tézek, egy munkám sorsá ról va n szó, már kafkaian nem érde kel.
Valóban a Kafkára Pilinszky élmé nye i révén is rárakódott időbe

li, világé vszázadbéli plusz (rn ínuszokl ) nyom án vagyok így. Ha
nem fogják vagdosni kezem (Kosztolányi torka és vér), szelíde n
bánik velem életem. His zen oly sokan jutottak oda, hogy csinál
ni még tudták, de már nem az ilyen emberi rn ű-rendszer létezett
számukra igazán . És "igazán" nem tudhatom, nekem akkor mi .
Lásd kismosás, vigyázni kell a nagyon is emberi nagyralátá ssal!
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