MARNO JÁNOS

patt, patt, patt
dísz-távirat és függelék T. D.-nek
olyan ez, mintha valami
mégsem
az utolsó
pillanatban
de azért vigyáznunk'is
mégsem árt!, intem
magam, mielőtt a csupa-néma, süket
tárgy,
közt beszédre fogom a négy-öt,
billentŐ-képes ujjamat, mert a többi mint egypár
gyökérkezelt fog érzéketlen fityeg a betűfejecskék tarkóserege fölött...;
nem tudom: fölér
ennyi egy kezdéssel? . . .'vagy inkább a fenébe
hagytam volna ezt a kiszámolást, s helyette
rögtön a szavatolt kérdésekre
lett
volna jobb, szebb, szerencsésebb,
illőbb a körülményhez stb. rátérnem? ... — csakhogy cca. tíz és fél kör
választ még el az ünnepelt
élménytől
és vagyok oly félős, hogy remélni se
igen mernék magamnak 50 esztendőt
olyan ez, ismétlem törött-ferdén
kissé
mintha valaki mindent csak a felében
hinne
talán mert a tudata is hol a világ mellé
hol a test sötétjébe kívánkozik, s
azt, hogy „meg", meg egyenesen
hitszégésnek érzi; így aztán, persze, a dolgok se (hacsak nem
neki!) mennek sehogy; elbánnak egymással, ő és
a zárójel, takarós-kínos patthelyzet
áll elő
éjjel van, mondjuk, pontatlanul, elnyúlva a tenger
papír fölött — bár ez, ez még viccnek is rossz
nyitány
verses levélnek pedig túlontúl
hirtelen
indult...
— no de mit szólsz, mennyire üdvös, ha', mondjuk,
iratot mondok, nem a „csillagtól
csillagig"
szóló értelemben, hanem mindössze egy szelíd
elszórás példájaképp,
mintázva—és—törölve
a különbséget potyogtatás és pötyögtetés
között (nálam ti. a szív dolga a félreütés)
mert nálam, meglehet, némely értelem híján, a lét
szemvillanásra
mindjárt érzelmekbe fordul, meghúny, nem ölt maradandó formát, sem olyat, aminek legalább az elmúlás-ritmusa
még egyszer
felidézhető lenne; bármit gondolok stb., a bolygóideg
diktálja nekem, tartósabban igazán az érzelmet
sem
engedni kitelni, megállapodni kicsit ez vagy
az mellett, és ez az, ami aztán-— ide ugyan
komiszul

20

táv-

illő szóval — rendszerint annyira
indulafössá heccel magammal és másokkal
szemben egyaránt; ilyen örökös lehet, nem-de?, a héber
megszállottság,
a f . kafkáé vagy az o. weiningeré
például (nemhiába úgy falják befelé
magukba az óvatlan olvasót, mint egy
mindenki-tettes-felügyelő-nélkül-maradt
bűnügyi regény) s nem mindegy-e, hogy ilyenkör, vagy nem mindegy-e
ilyenkor
hogy az ember skatulyában vagy dohos odúban
tálálja egyszerre bezárva magát, és így, föld
tckorckcdt állaga szerint vizsgálja,
leskedi
a világot is, nem mint bíró, hanem mint sokszori,
többfedelű bűntárs, aki eltökélt-szigorú
jóindulattál sem képes többé a sorsa feletti
döntést csillagokra bízni, inkább egy
másodsorsú
bolygót vesz szemügyre — „a holdat nézi"
azt fixírozza, gyönyörködik
a kórságig benne
mintha az önnön bensőségei váltogatnák,
leplezetlen, a színt a környező sötétség
mindenfajta bámészai előtt, úgyhogy számára az úgynevezett éjszaka leple alatt szövődő cselekmény nagyon is
szörhyen-előre
kifejlettnek
látszik, és az már
hiú szertárfás csupán a részéről, ha e
kifejlethez a maga ebben-abban
eltérő
módján
— hangulattartássál,
-rontással, -fokozással,
-feszítéssel
-leütéssel stb. — ő is hozzájárul
hát kb. itt áll meg nálam az emberi ész
és ezért inkább sajnos, semmint örvendetes,
hogy
nem az utolsó
pillanatban
hiszen akkor legalább hihetném, hogy van, mert volt
mire vigyáznom, míg így most egy merő csupa
zsigeri óvatosság vagyok, mint egy
agyonfagylalt
nyúl a korántsem mesepiros
hóesésben
sár és vér és nézés — és csak annál ostobább a helyzet
ha valaki ezen túl vagy emögött célszerűséget gyanít; dehogyis;
fehéren
feketén szertelenül, tehetetlenül
állok én
ideszórva-szorítva
a magam pártján,
ütöm
szerte az örökségtől tágítani nem és
semmi módon nem képes fantáziákat,
ülök
illetőleg, s éppen hogy még összébb igyekszem
fogni
összefoglalni,
„mint is van?", ezt az állapotot
de azt már nagyképűség volna állítanom,
hogy
ezzel általában az úgynevezett
megismerés
szolgálatát vettem a vállamra; lírázok
egyszerűen, érhet ilyen vád is, s hozzá egy olyan ünnep
ürügyén, amelynek pedig a
megtartásától
kivételesen semmi nem ódzkodik bennem; s azt meg kivált
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furcsállom, rríás furcsálkodókkal
együtt,
meghökkent
szóval, hogy akkor mégis miért kizárólag a bajnokság árnyoldalait vagyok hajlandó — akárhányszor — keresztbe-kasül
járni? . . netán
valamely rossz, régi,
régen-rossz-megragadáskészség
tetteti ezt velem így? . . . szöknék,
szökdécselnék
én bizony madárléptékben
is, ha ez a derűs •
apropó nem éppen a fajsúlyom
sarokpontjánál
szorít meg, ha a T. D.-i fordulatrengeteg
nem szédít
kényszerít úgy rá a tulajdon mászókámra, görbe és
foghíjas és páratlan játékrudamfa
— hogy a beszéd.
ami más hétköznapokon
sokszor már mintha
közvetlenül
a levegőcsere gondja alól szabadítana
fel
most csak és csak a papírhoz présel közel
kifoszt a hasonlóságaimból,
s ezzel mintegy valóban
táviratilag hajszol nem-nem-nem
lennem, csak fajtalankadnom, visszaütés — a semmi
számlájára
„sem-?"; dehiszen ebből már igazán hiányzik minden indulat, a számla helyett helyénvalóbb
is, ha tárlót
mondunk, természetesen
nemcsak valamely
tartalomjegyzék fontosságára utalva e csúszószóval; végeken és bonyodalmakon
van a hangsúly
a személy-sem'„?"-jein
tehát —- ami az alkotót
ha elegendő szálat lát egyik fejezetből a másik fejezetbe átlógni (hangsúly az „ó"-n,
,,á"-n)
bizonyos süket; néma kárörömmel tölti el, harsoghat felőle, gondolja,
ákár„?"-ket a levegő, suhoghat
lélekszakadtan
mint egy fél bot, melyet a bolygóideg fog, ő
végre nyugodt; hát nem eredeti egy megoldás
volt
idézem, hogy érzi, „hogy közben sem-„?"-t, de sem-„?"-t
nem
kötöttem sen-,,?", de sen-„?" személyhez,
a legkevésbé pedig bár-„?"-fajta tulajdonságot
magamagamhoz? . . . jöhetnek most már fcozt posztfeudális
idők
a rond, azaz, ismétlem megint őt, „a rendes
tapasztalatokból aligha születik még egy ilyen
fészekalji világ"; és innentől fogva, mondjuk, mi, balmadarak is, jobb ha eltekintünk a költői
illetőleg a tényleges szavatossági idő
különszálaz-
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gátasától, nem kérdésképp
mondjuk többé, hogy ennek vagy
amannak
„?" van a mélyén, hanem örömest eltekintünk a két tő egybefo„nógatásától" úgyszintén; marad a osárnyaa
hangyatojáa, s mivelhogy nincs szeretőnk, a nyelészavarokat, ez világos, a papír okozza, „marad" tehát „a száraz hangyatojás", cca. tíz és fél év még
még, még bentebb az előporított zsigerek közt
mert azt már mégse veszi be a fejünk, hogy mért ne
mehetne rá kétszer ugyanarra.a mesére egy több
mint öt éven át a legkülönféle fűszerekben
gazdag forrófagylalton
tartott nyúl, miért ne ugyanaz
pengethetné
ezerszer is újra vele „a százszorszép szárnyaszegett
hangot", patt, patt, patt, patt
hevíti némely omlókaajy széltolás a hallr
ócsontot, vaktában pattognák, pattogzanák „?" vagy „?" fele
a pirosas szemek — hiszen a skatulya
csákugyan gyúlékony, függetlenül attól, hogy o.w. illetőleg f . k. hordtak-e valaha is a zsebükben
ilyet
valamint attól, hogy az ünnepelt
n e m hódol a „gyilkos
füstnek"
míg nálunk itt egyéb dolog sincs már; potyára ébred
alszik az egész raj — papírunk zörgő fehére
után mennyi, de mennyi apró fekete
pötty
árad, terül szét az égen; pont
azazhogy függeléknek(!) itt van még
előttem a zsalu sarokvasábdí valami; ez a valami
„szörnyű idill" — nyelési zavaraimon
segít
néhanap keresztülvergődnöm,
megoldja á légbogokat a torkomban, és szinte látványosan pukkasztja
ki
fülemből a faggyúdugót,
szeretni kezdem az életbiztaíáoi, biztosítási ügynököt, csakúgy, mint a fentebb
kissé oldali billent, kissé félredöntött
sz(hangsúly
a szisszenésen)
épégboit-„parabolát"
« ám éz a szeretetérzés
is hamis lesz
hamar, ugyanazon ernyő alá kerülök vele — mint amiről
a regény-előtti,
-közbeni és azontúli közvetítők mind egyhangúlag
„állítólag" vaUaTiak, beszélnek, továbbgerjesztve,
növelve ezzel is a szerelemtől-vagy-gyűlölettől
támadt,, tehát igénis önkéntelen gyanút az emberben, hogy állítólag
semmi nincs — hanem csupa pucs van, konkrét bűn
csak, vagy csak többé-kevésbé
le-lerótt
vezeklés
és akkor „?"-t higyjoh merjek elgondolni: „?"-nek a békés
avagy „?"-nek a gonosz világa mellett derül
majd egyszer csak fény rá, hogy történt-e
érdemben
lépés, mióta megvan, a mészégető körül
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