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Az írás a szavak megválogatásával kezdődik. Nem minden szó született
arra, hogy leírjuk. Mindegy, hogy a szó mit jelent, nem ez a lényeges. Nem
lehet túl bonyolult, ellenben lehet nagyon egyszerű, ám nem lehet túl
triviális. Mert amelyik triviális, mindennapi, az messzemenően nem érdekes.
Az irodalom szempontjából legtöbbnyire nem érdekes, amit megtalálhatunk a
konyhafiókban, a járdán a csikkek között, vagy a lépcsőházban, ha éppen
kimerészkedni van kedvünk. Nem érdekes az, aminek rendesen úgy, ott és
akkor kell lennie, ahogy van is.
Olyan csapda ez, mint amikor felgyalogolunk egy kirobbanón zöldellő
tavaszi erdő ösvényén, fel a csúcsra, körbenézünk ott fönn és egészen
komolyan azt hisszük, nincs ennél szebb a világon. Lefényképezzük, azután
megnézzük a képeket és nem tudjuk, miért is fényképeztük le azt a pár fát.
Hiányérzetünk támad. Emlékszünk még halványan, de már nem az akkori,
túlzó elszántságunkkal. Nem valljuk be, hamis csapdába ejtett a látvány, a
narancsszínű, megbabonázó hangulat, az, mi nem is létezett kívülünk
objektíve, hanem csak bennünk szubjektíve, íme a bizonyság, e nagyon
triviális dolgokat, néhány fákat ábrázoló fénykép.
Ilyen dolog az írás is. Megtalálni azokat a hegyeket, mert vannak,
melyekről a látvány nem csak pillanatnyi. Érdekes az, ami lehetne, de
általában, mindenki által elérhetőn nincsen, mégis nagyon jó lenne, ha
lenne. Fel kell nyitni a vágyak panorámáját. Feltörni azoknak az érzéseknek
a kőbörtönét, amit az emberek képtelenek elmondani és leírni, hiába is
igyekeznek, magukban érzik csak legbelül ezeket. Mindenkiben ott lobognak
e tüzek.
Aki ír, annak legfőképp olvasni kell, újra és újra azt, amit papírra
vetett valaha is. Néha tetszik, amit tegnap írtunk. Ez már vonásnyi remény.
Ha egy év után is tetszik, megérezhetjük a minőséget. Kezdetben ritkán,
később egyre többször. Legszigorúbbak vagyunk ilyenkor, reméljük.
Az írás a szavak játéka. Nincs történet, ha van, többlet csak az a
szavak csodálatos halmaza felett. Lényeg, hogy lebontsuk a nyelvet
legapróbb részeire s azután úgy rakjuk össze, hogy több legyen a kiindulási
anyagnál. A szavak megválogatásával kezdődik minden. Szétszórjuk őket s
mikor mind-mind ott hever körülöttünk, kihúzzuk azt, amelyik a legjobban
tetszik. Továbbá kihúzunk még olyanokat, amikkel együtt aztán
összerakhatunk egy mondatot.
Egy igazán jó mondat már nagyon nagy dolog. Sokszor egész
könyvekben nincs egy igazán jó mondat. Szürke mondatokból pedig csak
nagyon-nagyon fekete könyvet lehet írni. A bravúr az, aminek ott kell lapulni
a mondatok s a szavak mögött.

Leírhatunk sok mindent, de még többet nem. Nem írhatunk le
bizonyos szavakat, főleg azokat, melyek az írást túlzottan egy-egy jelenközeli
pillanatra fókuszálják s megszüntetik annak méghacsak szűkebb értelemben
is vett időtlenségét. Továbbá bármely szó csak nélkülözhetetlensége okán
írható bele a mondatokba, elszántan kerülni kell a fölös jelzőket s
határozókat. Az alanyra és az állítmányra kell összpontosítani minden erőt.
Nem kellenek a túl hosszú mondatok, ha mégis, akkor azoknak nagyonnagyon hosszú mondatoknak kell lenniük.
Megállni kell tudni a legerősebben. Megérezni, hol kell abbahagyni a
mondatot, a tárgyat és a történést, amit körüljárunk éppen. Pontosan
egyszer körbekerülni mindent, vonásnyi pontossággal. Nem menni fölös
részletekbe, de nem elnagyolni semmit. Tökéletesen beállítani a kényes
egyensúlyt.
Megtalálni a pontot, ahonnan kezdve a dolgok meggondolása az
olvasóra van bízva. Lépni egyet előre, megnézni azután, nem mentünk-e túl
messze. Akkor visszalépni. Nem kötni több csomót a legkevesebb
szükségesnél. Kimérni gondosan a sarokpontot, mint a geodéták, leverni ott
a karót. Erősebb ez, mint a határban, a falut hagyva a feszület. Azon túl már
egyetlen szó sem nőhet ki a földből.
Ahogy állunk ott fenn a hegytetőn, nagyon el kell gondolkodni. Sok
csalódástól menekülhetünk meg, ha le sem írjuk azt, amit nem kell. Ami már
másnap idegenül nézne vissza a papírról. A kétkedés a legfontosabb.
Elolvasni újra meg újra, addig alakítani, míg tökéletes nem lesz. Nem
hinnénk, de az adott szavakból összeszerelt mondatnak van messzemenően
ideális megvalósulása. Amikor minden szó a legjobb helyen van. A jól
megválogatott szavak. Kiderül, az írás, a mondatok tervezése már-már
mérnöki munka.
Az író legelőször fél a szavaktól. Egyszer mégis rászánja magát és leírja
őket. Már távolról sem fél annyira. Mert a szavak csak addig félelmetesek,
amíg le nincsenek írva. Akkor megtörik a gonosz varázs. A papírra csapódott
szavak menten megszelídülnek, nem hánykolódnak többé itt benn, nem
kifelé néznek már, hanem befelé. Kezdjük látni, képesek voltunk-e kifaragni
pontosan azt a követ, mit behunyt szemmel láttunk magunk előtt lebegni,
éppen egy kicsit távolabb kinyújtott kezünk ujja hegyénél.
Most újra kinyújtjuk kezünket s már elérjük azt. Megfogjuk, először
hitetlenkedve. Megtapogatjuk, körbemegyünk rajta. Érződik a forma, még ha
nem is tökéletes. Megnézzük, mit lehetne alakítani rajta. A vésőt s a
kalapácsot idővel finomabb szerszámokra cseréljük, kisebb vésőre és kisebb
kalapácsra, azután még kisebbre, végül már puszta kezünkkel simítjuk meg
az anyagot. Kételkedünk legvégig. A legtökéletesebb irányába akarjuk eltolni
a történéseket. Tudjuk, soha nincs vége.

