TANDORI DEZSŐ

Orallis, Alezeray avagy kitől, mire várj
(Olvasandó:

félhalkan,
rajt—cél,
nagy iramban)

Most nyomban az, hogy: várj, nemsokára. Meg hogy: nyugszol te is. Hanem a menetrendszerű hajnali depresszió megint egyszer, megint egy napra
elmúlt. Majd még lesznek kétségeid. De azért legalább mégis inkább büszkélkedhetsz. Ha ennek az alján ott is a zacc, hogy add föl, add föl. Nem, korántsem — korán van még, persze, el is feledted mondani; az ablak nyitva, június
elsejének levegője árad, minden biometeorológia nélkül, mert neked még amaz
időkből, mikor szemközt nem a Dunát láttad rögtön teljes panoráma-hosszban, hanem a régi szóértelemben garni-szerű Fiume Szállót; majd erről még:
később; és por szállt, maguk alatt csákányozták a falakat a nekigyürkőzött
munkások és munkásnők, ez utóbbiak: „érzékletességük élményét" nyújtva a
tízéves fiúnak, hogy modorban fogalmazz; na, jó, hogy a modoron meg a tegezésen túllégy, jöjjön ez is: nem az, hogy most akkor a fák irtodnak'szépen,
nem is olyan gyorsan mégse, vagy ahogy évre év, talán tűrőbb leszel, nekitűrkőzöl, nekibb és nekibb, az „add föl!" kényes határán innen megleled, ahol,
mint a falon, lábfej elé lábfej, járni lehet, na, jó, hát a tűzszerészek, ugye,
gondolom, mindegy, a jöttek szerészei, vagy épp az általuk szentesített intézményekéi, mindegy, vonakodtak, de hát a Fiume Szállóból azt a lőszerraktárnyi-föl-nem-robbantat ki kellett hordani, kellett az az újjáépülés épségéhez,
nem igaz? nos, a logika ez volt: ha felrobbant volna...!
akkor se lennénk;
így a házat kellett vőn elhagyni, mindőnknek, úgy, ahogy voltunk, ahogy az
ostromot túléltük, és akkor hogyan elhagyni, minkkel, azzal, amit a leszakadt
három és fél emelet ormairól, romlejtőiről összeszedtünk, például mi, gyerekek,
vagy amit a felnőttek tartottak még a jövevények általi és a honfitársaink jóvoltából történt szabad rablások után megmaradt értéknek, a fiókos szekrényt,
melyen ma, mondjuk, Alizom kalitkája áll — Aliz az imént állt, kicsit bicén,
már amilyen az ő lába, de kinek baj ez? két napja volt hétéves, sikerült a
megmentése, jó vicc, kell-e mondani ezt? csak hát társnémmal emlegettük,
igen, kegyetlen munka volt az, kegyetlen fájdalmai lehettek, a kloákája vérzett, a lábán nyílt törés, mindegy, ennie kellett, téptük a csőrét, életmentő szájtépés, adagoltuk a vöröskölest, lehúnyta a szemét, a kék szemhéjakat, aztán
felhagyott a tiltakozással, elképzelhetetlen fájdalmai lehettek, igen, de másnap
reggel már maga csipegetett, és kész, öt-hat napig vérzett még, öt-hat napig
mi féltünk tehetetlenül, s aztán maradt élve mégis —, a fiókos szekrényt, a
kitörött lábút, mely a legjobb szótárakkal van megtámogatva, a fiókos szekrényt, melybe „az ötvenes években" az elfogyasztatlan zsíroskenyereimet, egybeírás—különírás, rejtettem, mert nem tudtam igazából összeegyeztetni, minden rendszerrel ez lehetett, vagy lehet, vagy lehet majd, a bajom, hogy eleve
összeegyeztetni nem tudok, hogy mintha sok lenne nekem, hogy „lenni", egy,
és „így-vagy-úgy-lenni", kettő, a kettő egy térbe nekem mintha nem férne, és,
de majd erről később lesz szó, ezért különös, ezért szinte csoda, és főleg ahogy
ez Párizsban van velem, hogy egyetlen rendszernek tudok számítani, mondjuk,
„valami Isten színe előtt", ahonnét ez, akár ha műholdjáról, visszavetül belém,
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minden test-lélek-ízembe, egyetlen tudok lenni „a versenynappal", a várossal,
a saját cselekvésemmel stb., nem tudtam összeegyeztetni az iskolát a tízperces
szünettel, az ozsonnaelfogyasztással, lehet, hogy a tűzszerészek ugyanígy, vagy
másképp, nem tudták összeegyeztetni a nem-tudom-mi-nekik-mit a lőszerkészlet elhordásával, lehet, az ilyesmit másoknak is meg kell engedni, és akkor
most pont. Vittük volna, mi például, akkor, ezt a fiókos szekrényt is, melyben később a gombfocikapuim voltak, a csapatok, a naplóim, egész irodalmi
munkásságom úgy tizenvalahány éves koromig? A fiókost, anyám szerint —
miliő! mindazonáltal! — a smizettet, én inkább kismizettezetteknek neveztem
magunkat, akkor, az ostrom utáni időkben, mikor azért, persze, lelkesen capitalyztunk, meg az Erzsébet-hídhoz némelyőnk aranyat mosni is járt, én spatz
nem, nekem elegendő volt az a már többször is említett szögkészlet, mely a
vár oldalából úgy került elő, hogy apám sírt ásott nagyanyámnak, időpont
1945 február ilyesmi, és előkerült, erről nincs több más mit mondani, a nagy
láda, egy láda szög, melyet Máig Ható Koporsószegkészletünknek nevezek, nekem elég volt ez; vittük v o l n a . . . anyám emlékére akkor, legyen, egyszer: a
smizettet? Mikor a tűzszerészek a házat robbantják a Fiúméval együtt? A fiókos szekrényt, melynek anyámat nekirepítette a légnyomás? A fiókos szekrényt, mely akkor, egy pillanatra, anyám pár éven belül támadott harminchat
kilónyi súlyával képletesen ugyanúgy érintkezett, mint a későbbi — ugyaneme
hormonzavarból lett — kilencvenhat kilójával? Vagy mit vittünk volna? Mikor
már nem kellett senki elől stb. Inkább a lőszerkészletet vitték, a felnőttek, „a
férfiak a házból", furcsa, hogy ma én is „egy férfi vagyok a házból", és velem
mik történnek? nem vagyok házbizalmi, pártsejt-vagy-egykori-pártsejt tag, ld.
Shaw, Ember és felsőbbrendű ember, avagy inkább Tanner John házassága,
hát nem? Apámék behordták a lőszereket a Dunába, később, gondolom, mikor
az ostrom után tevékenykedő tűzszerészek vagy parancsnokaik vagy az a polisz, ld. politika stb. nem élvezhetett már oly ájult tiszteletet, szakszerű tűzszerészek a Dunából a lőszerkészletet újra kiemelték, már ahogy ez az „újra" szó
oly kedves használattal van, „újra folytatása", meg altalaj és intézményrendszer; kihordták, én meg ott ültem a sok évtizeden át — ma is netán? — rom
Alsó-rakpart lépcsőin, készültem az érettségire, például P. Howard olvasásával,
meg árvíznézéssel, nem is tudom, most akkor nehogy — lásd: nem vagy sziget
stb., jóllehet, a rakodópart egyik alsó kövén, illetve föllebb-kikötőoszlopán, ülve, a víz lassan körülvenni kezdett! íme, a világ „jaj-már-nehogy" állagának,
ld. unokahúgom kártyája Németországból, nyomtatott kártya, r a j t a : A három
európai csapás: Tschernobil — AIDS — Újraegyesítés; hozzáteszem, minden
ebből lett trójai faló, falósság-vágy-és-elképzelés stb., amin napra nap őrjöngésig bosszankodom, tehát homo politicus! de hát mindig, igen, ez meg volt alapozva a leszakadó házzal, a tűzszerészekkel, a tejfölös nénivel, vagyis egyetlen
luxusunkkal az ötvenes években, aki — ami? — épp a kitelepítők napjára
esett, az ő jötte, és akkor — még csodálkozom a lassan beálló hajnali depreszszión? ugyanannyi ez, ahogy Hun Májdagasztónak avagy az Apró Lépésű Temetőnek hívjuk a környékbeli borozót, de hát semmi sem ily egyszerű, a homo
politicus nem lehet kizárólagos, mert ma is a bezárólagosságtól fél, ez már csak
ilyen, de ámulni lehet, ámul, csodál, tetszik-neki-csomó-minden, csak a lakásmegvételről, a kötelező-féle megvételről, a privatizálósdiról valami ősdi jut
eszébe, pl. tűzszerészek, mindegy, most akkor nehogy, itt hagytam el, de mit is
akartam mondani. Apámék kihordták az aknákat, a bombákat, a lövedékeket;
apám kirúgta az egyetlen népnevelőt, aki becsöngetett hozzánk; mindezt több24

felé megemlítem, hátha valaki elolvassa. Mindezzel nem akarok közölni semmit. Most akkor nehogy levezessem az érettségi-korból Anarchist Aristocratot,
aki Auteuil-ből hazajövet támadott a Ranelagh tér kavicsos útján, ahol az ottani 9-es metró felbukkan a föld színére, és a Marmottan Múzeum magasát elhagyva a sűrűbb Passyba érkezel, lám, a tegezés is elmaradt valahol itt, még
csak ezt a formát sem akartam közölni akkor, nyilván, ja, igen, a világ a jajmár-nehoggyal: megérthető, hogyne, így futnak a maguk rendszerében
Auteuil-ben, Evryben, St. Cloud-ban stb. a lovak, így van bizonyosság az árakban, a bérekben, így van úgy-egyáltalán-az, ami van, hogy tán nem kell úgy
szorongani, a keserűt majd egyszer kiokádjuk, írta mesterem és tanárnőm az
ostrom után, persze, aztán máig se, azt. Persze, de azt sem/nem állítom, hogy
ez ilyen egyszerűen átjönne/jönne át; hogy valami ilyen következményszerű-szerves rendszere van annak, hogy — olvasom itt pl». Baden-Baden lóversenyeinek történeti kalauzában; egyébként Kincsem ott nyert háromszor, és
egy Lehetetlen nevű ló még, van Iffezheimben egy Kincsem utca is, látni fogom nemsokára, igen, ott megyek majd a Kincsem utcán, de erre már nem
megy rá, erre a mintázatra, hogy akkor a Lehetetlen utca, hogy azon meg hol
mennék, az aktualizálással hal el akkor most a költészetnek megannyi ilyen
rossz és ál lehetősége is, és nem más van, mint hogy így jársz és kelsz, például
— ó, ez csak riem kulcsszó? mert az sem lehet! olyan se! — már előző estétől
a másnapi versenynappal, ami lehet Vincennes — ott, hiába van sok vendéglétező, munkás stb., sok szín, hogy így mondjam, hiába akkora a késsel vághatóság a fogadóhangárban etc., mégsincs az, hogy bárkit bunkózni lehetne ügetővagy-galopp okán, hát nem, ide nekem Vincennes-t, de akár Enghient! nem
szólva róla, hogy itt, ez utóbbin ügető és akadály is van, és akkor a Rotschildbáró-féle Compiégne-t még hol hagytuk, ahol hat vagy hét pályaváltozaton
ügető, galopp és akadály etc. —, lehet Auteuil, Longchamp, St. Cloud, Evry,
Maisons-Laffitte... na, erről majd még külön, épp Orallis miatt, de ezt azért
említem ilyen jókor/jókorán, hogy azt ne higgye már senki, arról lesz szó, meg
Alezerayról se, külön és érdemben, nem, Anarchist Aristocrat, itt hagytuk el,
a Ranelagh téren, talán épp az Alezeray-féle búcsúfutam után — búcsú Párizstól! hosszabb időre az utolsó ilyen „esti átkelés" három óra járása a lassan még
a melletted sorra becsukdosó boltokkal is leszálló alkonyattal, utolsó palack borod kinyitása a Guatemala tér lelógó, nagy gesztenyefaágai alatt, egy utrillós
meredek lépcsőn lelátással a Szajnára, még elmégy az otthagyott, már emittott kifosztogatott, egészen jó formájú, de poros, már elhanyagolt kocsik mellett
az Egyesült Nemzetek útján, aztán az Eiffel hídja, aztán a rue Saint-Dominique, a könyvesbolt még nyitva, most akkor, ami Alezerayon jött — vagy
visszajött —, megvehetnéd belőle bőven a képes Sagan-életrajzot, minek neked,
persze, egy képes Sagan-életrajz, de mégis, ahogy mentél Auteuil-be, ezen az
utolsó napon, betértél ebbe a könyvesboltba, antikváriumféle, láttad tömérdek
könyvedet, az otthoni polcod előtt állhattál volna akár ha, otthoni polcotok
előtt, van, amit ti vettetek meg, oly években, a 80-asok elején, amikor még
ilyen könyveket vett az ember, jó, mondjuk 86-ig te, amikor még egyáltalán,
amikor még élt Szpéró — akinek Aliz lassan a vetélytársnője kezdett lenni,
bár ez botorság, így azért ez az, mégis, miért éreztél ilyet? ahogy ott álltál a
fiókos szekrény előtt, kezed a kalitkában, Aliz a tenyeredben, hasalt, kék szemhéját lassan lecsukta, azaz felcsukta, ők felcsukják a szemhéjukat, miért éreztem mégis, hogy Szpérónál kellene lennem, Szpéró pár méternyire volt tőlem,
egy másik ilyen házban, társném hihetetlen felzöldezésében elbeszélve, rezgő-
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fűtől tyúkhúron át taposófűig, sátor-és-pagoda lapulevélig, Istenem, hol voltak
azok az idők, mikor Szpéró . . . most ezt lehetne m o n d a n i . . . még a hetvenesek
vége; mikor Szpéróé volt „az egész lakás"; mikor Samu jött — Enghienben f u t
Sam Granchamp! holnap fut Enghienben Sam Granchamp! de erről m a j d : arrébb; vagy: másutt; a leborozott, elszakadt övű, kiszakadó térdű szürke kordnadrágról ott Enghienben, mind a jelekről, melyek, ld. Klee, nicht von ungefähr mutatnak arra, hogy fenyegetően itt az idő, ki se nyissuk a gondolatjelet,
amikor Samu és Szpéró miatt a két szobánkat — folyton verekedtek m á r ! egy
fali fűodú körül! — szét kellett zárni, akkor is ez volt, ez akkor velem van:
hogy mikor Szpéróval voltam, Samuval lettem volna, hogy Samu ne legyen
egyedül odaát, amikor Samuval, akkor stb., ez velem van így, de mitől, van,
mint a hajnali depresszió, most már száma van, már bolondvicc, ,vicc-száma
van a hajnali depressziómnak — nem akarom a klasszikumot idézni rá: H a j nali szarnyalás, ahogy lehull az ékezet, társném most váltott kendőt Aliz házában, Aliznak ki van bélelve a háza habszivaccsal és kendőkkel, a lába miatt,
ne zuhanhasson akkorákat, megyek máris, mondom, írnám közben ejjt, hát
megint, Szpéró meghalt, nincs az a kettősség, Aliz él, Samu él, velük lennék,
de ezt írom, nem kell sietni, mondja társném, Aliz hasal a puszta kendőn, szóval, ráér a homokszórás, kölesszórás, fűfektetés, egészséges lelkek ők, mondja
társném, azonnal átadják magukat. Párizsban a versenynapoknak azonnal átadom magam, egészséges lélek vagyok hát? ahogy koszvadék-féle lakhelyemről
nyomban a République térre sietek, vagy vissza a Gare du Nord-hoz, vagy le
a Montmartre körút és a hasonnevű utca sarkára, „az" újságosomhoz, meg-,
venni a Paris Turf öt, és akkor máris: rohanás Vincennes-be, át a hasonnevű
erdőn, ahol a patakom mellett haladhatok, leülök egy-egy padon, vagy egyegy ismerős fatönkre, kutyák fürdőznek a vízben, kocogok jönnek, egy csavargó bent áll a kövön, a patak közepén, ahol a két ág szétágazik a bürü túlján,
és valamit csinál, lehajol, a víz tükre fölé, mely hallgat, a pataknak a mélye
fecseg itt,- az áramlik, mint az apró vízesések, zúgók feltárva mutatják aztán,
egészen lassan, de az évszakok szerint más és más a földszín, azért az más, hol
hulló-leveles, hol békalencsés, hol jéghártyás, hol meg csak semmilyen, víztükrös, vagy metrózás Auteuil-be, az akadálypályához, át a hasonnevű városrészen,
később esetleg gyalog, sőt, később már mindig, végig az Egyesült Nemzetek utcáján, át a Guatemala téren, föl a Passy úton, Ranelagh, ja, Anarchist Aristocrat, az érettségi táján kezdődött volna? de nem gyaníthattam, hogy kezdődik;
ahogy aztán, egészen más ez, 1978-ban, 79-ben, apám halála előtt, ahogy átjártunk hozzá társnémmal, ültünk az ostromból kikerült, föl-nem-tűzszerészintett bútorok ritkásában, egy-egy szék, a fordítható' lapú gyerekkori gombfociasztal, és a poharak, melyek közül, emlékszem, még pótlólagosan, a ház romlejtőjén, pajtásaimmal el-elpendítettünk egy-egy épen maradottat, így is volt
vagy hét-nyolc ilyen pohár apámnál, hát valahányszor átmentünk hozzá, vett
egy üveg „jobb vörösbort", azt elkortyolgattuk, és akkor gondoltam ezt, nagyapámra visszagondolva, akinek története kissé homályos előttem, maradjon is
az, csak ennyit: apám aztán az utolsó évtizedben, ami 1938—48-at jelentett,
nem nagyon tartotta vele a kapcsolatot, sőt, levelezés is alig volt köztük, nagyanyám pedig hozzánk költözött, akkor feljött a víz a pincébe, nagyanyám a
tüdőgyulladás utolsó hetét már a földszint egyik szükséglakásában élte meg, és
akkor meghalt, ez volt a láda szög leleményesete, a Németvölgyi temető helyén
pedig park van, kongresszusi központ és Novotel Szálló. Egy csomó minden:
így alakul át; egy sor akárminek: így lesz nyoma-se-nyoma csak. Mármost:
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motívumok, röviden. Hogy akkor azt gondoltam: jó ég, a végén apám révén
fogok rákapni? De hát azok a boradagok, hármunknak hét deci, és még hagytunk is apámnak, vacsora utánra, nem ígérhettek törvényszerűen semmi ilyet.
A kikerülgetősdire meg akkor a gimnázium utolsó éveiben kaptam rá, igen?
Már az érettségire is (A. A.?) így készültem? Már „az egyetemen" nem is volt
rá belső módom, hogy bármire készüljek? Hogyan képzeltem? Volt az írás,
volt a . . . Na, igen, most erről mondom társnémnak — ja, igen, volt az érettségi előtt: tanárnőm, a költő, volt aztán Ottlik, Mészöly Miklós, Jékely, Pilinszky, igen, Nemes Nagy Ágnes mellett ők voltak, voltak A Szép Hűtlen Fordítások, azaz a Nyugat — a Nyugat! — költői, volt Camus, Kafka stb., voltak idézetek, jött Wittgenstein, a kínai filozófia valahogy kimaradt, meghagyom a valahogy félreütést, jött, 1962—63 körül, a zen, „a zen"! De ez nem nevetség, ez
nem az ellenkezője sem, de nem nevetség... ld. Németvölgyi, KongresszusiNovotel, ld. pár borozó a környéken, ld. ahogy az Öbudai temetőben kiszórja
a tanács a sírok tartalmát, apámék maradványait még jókor elkapjuk, most:
kis urna, nagyanyám néhány csontja körül apám és anyám hamvai egy gesztenyefa alatt. Szpéróék a Tabánban. Most akkor ez az egész dolog, az írás, ez,
mondom társnémnak, akkor ez most: hogy most kezd derengeni — most kezd?!
ja, még Anarchist Aristocratot is elmondom: a kikérülgetést! meg hogy minden rendszer így van, pl. nekem, vagy nem nekem, meg hogy A. A., tulajdonképpen, ezt eszeltem ki a Ranelagh téren, utolsó-estén-haza-menet a koszvadékkvártélyba, nem is olyan koszvadék, csak lihthóf, hegyesszög szögletek, mindenben hasra esés, kinyithatatlan szekrényajtó — csak az ágyon ülve —, a
klozettról a mosdóba hajolva, így ülsz, fejed lehajtod, belehajtod a mozdulatlan
porcelánba, és a Paris Journal a Paris Turf, Oktogon-és-NagybuIvár, és pont.
Mondom társnémnak: akkor hogy ez is, ugye, ez, ahogy kezded megérezni, mit
is csinálsz, miért „érdemes" mégis, nekiülni pl., csinálni, pl. ezt, miért „érdemes" mégis, talán, hol jön az, hogy az előadóművész, aki te vagy, ha vagy, a
kész zenematériába, ami az, amit elmondanál, ami megvan — ez is micsoda
evidenciafelfogás! hogy szerinted valami, ami aztán annyiban van, amennyiben
láttatod, megvan, hogy megvolna, a láda szög és a Ranelagh, meg az utolsó futam, mikor Alezerayjal „tarolsz", vagy ahogy Orallis ott Maisons-Laffitte-ben
végigmegy a négyezervalahány méter akadályon, és minden reményed hozzá
köt, mi ez, ld. Kosztolányi, Éjjeli az alvó mellett cö. versét, Éjszaka az alvó
mellett? ugye? Hogy ez a kis gőzkelep, ez a kis f ú j t a t ó . . . ez minden reményed, mely leállhat, zötyörögni kezdhet stb. — most aztán már nehogy idézzem! meg lehet keresni, ez tőlem idézve van, általam idézve, ezt én megidéztem. Kijönnek a télből. A korai galoppversenyek: a lovak kijönnek a télből.
Szpéró, ahogy leállt a fújtató, éjszaka, már nehogy akkor „a sosem múló fitzgeraldi három órán, sötéten, mely örök", már nehogy, Szpéró átadott a lovaknak,
már nehogy megint! Orallis, meg a Pad nevű ló, aki legfőbb ellenvárományosa
volt, és, persze, hogy Aliz miatt bíztam a (különben) posszibilis Orallisban, másutt Alezerayban, Pad ledobta a zsokéját a Sec és a Securitas nevű ló alá, két
szék alá, de hát ebből csak az Orallis az igaz, a Pad és a bukás, a többi nem,
majd közlöm a mezőnyt; akkor az utolsó auteuil-i futamot, meg hogy Ubu
III-mal, Ubü Troa, mi volt, de közben, mondom társnémnak — szóval ez azt
akarja ábrázolni, hogy idehaza így beszélgetünk, „egész nap duma van", ha ez
ingerült vagy lekicsinylő éllel akar fogalmazódni, hát persze, fogalmazódhat! —,
mondom, ez akkor így lassú fáradás, sich bemühn, Rilke, ugye, ez, ahogy a
tanárnőm-a-költő-és-mesterem fordítása, a riadt és esztelen a század, ha hívsá27

ga mögött nem állhat valami mozdulatlanul, és így volt az, hogy mikor egyszer, de egyetlenegyszer tényleg csak az életben, ott ültem, a Kazinczka medvémmel és másokkal, ott ültem egy asztalnál, és mondtam ezt így, meg más
egyebeket, hátul monitoron galopp futott; galoppversenyek, német futamok. Én
kértem. Mert egyszer egymagam jöttem haza a Vérmezőn, Ottlik Géza és Nemes Nagy Ágnes társaságából, talán 1957-ben, és volt egy tulipáncsokor egy
versben, és később, hogy mintha egy szív madár-szilánkra . . . szét. És szét. És
szét. ö k virulni akarnak . . . de mi beérni, s ez szürkeséget jelent, fáradalmat.
Vagy: sötétet jelent és bajlódást. Dunkel sein und sich bemühn. Sötét és stb.
vagyok én is, írja. Apollinaire. Átmegyek a Mirabeau-hídon. De szeretem utána
ott azt, ott, a rue Remusat jön fasorával, kicsit hátrahúzott házaival, ahogy a
loggiákra ezek a fák szinte örökárnyuk vetik, aztán: avenue Théophile Gautier,
ó, Gautier, ó, 1954—55—56 irodalmi szakkör délutánjai, N. N. Á. Rimbaud-ról
beszél, nekem Rimbaud eszembe jut Longchamp tribünjén, még várni kell az
első futamra — Niarkhosz és Nakhtoum sejt, mit, „sejt", félreütés a pártkorszakból, sejk, ez az, öböl-korszak, most, Mohammed sejk lovai, és a tribün
mint egy gyönyörű kórházépület, Longchamp létesítményei
szanatóriumparki
szépségűek, vadonat az egész, ropogósak a világos murvautak, a kőlapok jól illeszkednek, a mozgólépcsők működnek, a falak mozaikkiképzései tiszták, aztán,
persze, jön az is, hogy a folyosók koszvadozni kezdenek, a mozgólépcső leáll, 3
sör drága, mindegy, vinni kell bort, a pénztárak előtt hosszúak a sorok, sebaj,
jókor be kell állni, ha fogadni akarsz, a nagy tömeg, a tömeg, a tömeg zavar,
gondolataidat nem tudod összeszedni, miért ott kellene, már előző esté óta készülhetsz a versenynapra, jól magadba kell darálnod, sötétnek és szürkének
kell lenni belül, de lecsapni készen a megoldásra, az esélyre, úgy kelletik ott
már járni, ebben a fontoskodó ünnepélyességben, ami a futamot mindenkor
előzi, langyosság semmi, egy lötty se, és ugyan hogy panaszkodnál koszvadékkvártélyokra, ha a klozetton (A. A.!) itt leguggolsz üvegeddel, meghúzod, közben is a Paris Turf, kiterítve, zörög, kihallatszik, mintha az üleped tisztogatnád,
vigyorogsz, kint valaki fésülködik... fésülködik! a milyen-is-tükörben? üvegkoporsó... és Maisons-Laffitté nagy, 2,2 km-es egyenese neked a Hosszú Koporsó, de most nem ezt mondod, meséled társnédnak, itt hagytad el ezt, már
órák óta gyúrod a gépet, és mondod társnédnak, ez az, ez kezd jönni akkor,
hogy miféle köröket is jár, ami kikerül a kéz alól, magad se tudtad, nekivágtál a fáradozásnak, és kiderül, miért is volt, milyen mégis? milyen kevés, mégis, ami kiderülhet, és nem, az nem lesz meg, hogy-volt Longchamp kerítésén
kívül az a pad, a te padod, nem a Pad ló, egy igazi pad, és egy másik patak,
nem a vincennes-i, és egy malom, és nem az, hogy gondolataid szélmalmai, nem,
hogy majd.Szpéró egy örök forgással visszajár, és nem a mozdulatlan rajtketrec zöldje a zöldben, gumikerekeken, a futam kezdésére várva, mikor majd,
mint a köztisztasági autók tetején, sárgán forogni és villogni kezd a rajthely
mellett egy lámpa, a tribün előtt, hogy a bemutatókört elhagyják, hogy a kis
harang megszólal jelével, végigvágtatnak a lovak, végig a zsokék, beszélgetnek
még egymással, de némelyikük magányosabbra veszi, elérik a forgó lámpás
autót és vidékét, még pár gyors vágta, aztán kezdik járni a köröket, tovább,
mint a fölvezetőben, a bemutatóban, onnét a tömegek a kasszákhoz rohannak,
mind, aki még nem tett, megpróbálja, tettél már, most visszaemlékszel, eléggé
gyengén dolgoztál ezen a te első longchamp-i első-futamodon, hogyan van ez
is, mi az Elrontás Pillanata, honnét lesz rossz, ami addig a fáradozás volt, a
majdnem egy egész napi fáradozás, melyben hiába voltak a fasorok, az Anar28

chist Aristocrat-szerű ötletek, ugye, hogy te ezt olvastad, anarchisták, azok
nem az, hogy bum-bum, erő-szak, nem, az kikerülgetést jelent, tudomásulnem-vételt, végül is a legmélyen, ott, a fölszínen kevés a változat, egyik rend,
váltás, másik rend, még régebbi rendek, és elkövetkezők, de nem, A. A:? AKI
MOST — TÖRTÉNETESEN! — nem radírozol, legyen ennyi a forró napsütésnek, forrón süt be a nap a Fiume Szálló egykori helyét átfúrva sugaraival, a
lejjebb-pusztult gesztenyefasor szélső fa-tűnéseinek helyein át, forrón süt, talán
vakít is, kihagysz, félrenyomsz egy billentyűt, hol kezdődik az elrontás, mi az,
hogy „kikerülgetés", mi az, hogy Egy Ismeretlen Űrnak Vendége voltál, így kerülgetted ki, ami kikerülgethető volt, Longchamp fontosabb annál, Auteuil
és Longchamp és Evry és etc. fontosabb vagy lényegtelenebb, nem kell
rendszereket kerülgetni itt? vagy téted épp ez? el akarsz találni valamit, de —
egy! a csak egyetlent ismerni akaró, a „hamletes" stb. lényed bosszújaként? —,
kettő: hogy ne légy következetes a jelölésben: kettő: a kikerülgetés mutat rá,
hogy te, alfa, egy nagyon rossz kikerülgető vagy, béta, hogy ez is kikerülgetés,
félrefogni, egy ekkora mezőnyben, tizenhárom ló, se sok, se kevés, végigvágtattak a tribün előtt, most ott köröznek, villog a startautó lámpája, hányszor megírtad, elhúz kint, de ez inkább Auteuil-ben lehet, ott vezet főút rögtön a pálya
túlsó kerítésének másik felén, elhúz tényleg egy köztisztasági autó, s mintha a
rajt helyét hátrább és hátrább tolná, akkor elhangzik, hogy „Szlözopp", vagy
„Szlezor", igen, Rendelkezés Alatt, Sous les ordres, ez hangzik el, és te ezt tudod, ez a sötétnek lenni-és-fáradozni, és nem az, hogy netán te ide kifáradnál,
nem, ez, mint Doderernél a bécsi Strudlhof-lépcső, az élet színpada, ahová a
szereplőket visszaviszi... a láb . . . valami elrendelés . . . ahogy „rendelkezésbe"
kerülnek, jó, hát ez nem ilyen drámai és túlnani, csak neked, mert te „onnét"
érkezel, ahonnan az. Princesse Melk, Borodino, Ferola, Paddle Steamer, Gingerson, Simonetta Vespucci ott köröz, lassan beállnak a rajtketrecekbe, Great
One, Orange Bud, Cathay Pacific, Helle, Top Fuel, La Purka, Solicitation... és
itt van Angliából Pat Eddery, itt a helyi champion, Dominique Boeuf, nyeregben már Mongil, de aztán jönnek a többiek is ma, a francia élgárda, Mossé,
Boutin, Asmussen, Guignard, Legrix, Freddy Head s a többi. Vagy a másik
futam, aznap-nyolcból-egy: Sardarmati, Subotica, Pigeon Voyageur, Dragon
Bleu, Pistolet Bleu, Northern Park és' mások. Te itt Suboticát játszod. Ó, persze, no, p e r s z e . . . az egész: mint az esztéta Théophile Gautier, egy emlék, megannyi emlék . . . a családod: Újvidék, Szabadka . . . vagy Kosztolányi, akkor
most ez a futam fut, fut, Pistolet Bleu után Subotica bejön másodiknak, te ezt
tudtad, tudtad, te ezt írod, írod mindenütt, mit fejez ki, talán a neveik már
hozzák azt a csupa-tétovaság-bódulatot, ahogy nem tudni, nem tudni, tudni-ésnem-tudni, tudva-nem-tudni... és akkor néma rajt, a rajtketrecek csattanása,
a nyíló ajtók zaja nem is hallatszik el talán füledhez, és néha a lépcsőházban
ülsz, befogod a füled, közvetítik is, mi az a fekete gombóc, ami önmagán átbukdosva jön, jön, közeledik messze, befogod a füled, ne halld, vagy ott vagy
a cél piros-tábla-körénél, és elvillannak előtted, alig fogod föl, mi volt; Pistolet
Bleu, hát persze, Pistolet Bleu, olvastad őt még a Guide to the Fiat 1991
könyvben, amit a Sloane Square sarkán vettél márciusban, olvastad a kétévesek tavalyi produkcióit. Phoenix Park és Curragh, Newmarket, Ascot, Longchamp, Saint Cloud. Pistolet Bleu nem sokat mond neked; de sokat vártak tőle, ezt az eredményt várták. Megmaradsz Suboticánál; nem akarsz partikuláris
lenni, de kapkodni se kapkodsz. A titkokat ne lesd meg; maradj fölöslegesnek;
Szabadka. Ha átvágsz a rue Leconte de Lisle-re, a Gautier után, a rue La
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Fontaine-re jutsz, és akkor a messzi, széles kanyar felől kerülöd az auteuil-i
pályát, de te a másik irányból mentél, a rue de Passyn, ott volt az olcsó-borosboltod, vagy a rue de la Pompe-on megittad aznapi pohár sörödet, mindig
ugyanott, és akkor visszakeveredhettél akár az avenue Henri Martinre, fasor,
megértettél „belőle" egy másik várost, üldögéltél sokat a padjain, a szaklapot
csak magad mellé tetted, borodat, alkalmasint déli tizenkettő után, szertartásosan — minden szertartás nélkül, dugómorzsolódásra vigyázva inkább — kinyitottad; elhaladtál a szerb király terén és szobra mellett, át a külkerülőút forgalma fölött; aztán a tavak. Hollód, még tavalyról, a magányos, félénk madár.
Hoztál neki itthonról kekszet. Eltereled a galambokat, jusson hozzá a holló
ahhoz, ami a jussa. Vincennes-ben nyert neked egy hollós nevű ügetőló, és Poe
hollója is van, ugye, és Poe-tól az a Maelstrom-pokol, és hirtelen, egyszer,
megpakolsz egy utolsó futam utolsó kassza-pillanatában, valami kombinációt,
ahogy egy Barracelli — Torricelli? törvény, piff? — és Maelstrom Light igazán
nem csúcsesély. De bejönnek, első-második. Jó a hazamenés, eznap, a Ranelagh
téren át. Talán engedélyezhetnél magadnak még egy pohár sört, de abból harmadik lenne és negyedik, maradjon inkább „törzsújságosod" környékén a sült
krumpli az araboknál. Marad. Erre laktál valamikor. Most másutt, a koszvadék
most egyebütt van. De erre veszed utad. Talán Oralisszal és Alezerayjal is enynyit akartál csak elmondani: nem felejted őket, itt vannak, tessék, „örökké élnek"; mi az az örökké? megvannak, pár évnyi pillanatra, lásd a pirami rossz
tréfa, percnyi ezredévekre. De a séta, hazafelé is így, teng Longchamp vagy
Auteuil vagy Vincennes után, a legszebb alkotás, hát nem? Nézni a térképet,
utcaneveket keresni, most nem az, hogy ezek sugallatosak — a sugallatot, ha
volt a hazafelé-alkonynak bármi sugalma, ha az a még egy kinyitott üveg bor,
a tobzódás palackja, a Guatemala tér környékén, netán az örökre-otthagyott,
ld. megint: „örök", roncsolódó-gépkocsik járdaszegély szakaszán kicsit még túl,
följebb a kaptatón, kétszeres árnyban, házéban-fáéban és az alkonyéban, ha az
a pár pillanat bármit belesugallt még a nem-tudni-mibe, ha mintegy eltalált
befutó, még hozzáadhatott valamit a mezőny úgyis-teljes-találatához, hát legyen, és itt van az, hogy nem is tudod, mit kell mondanod, mit kellett volna,
ha ez netán, valakinek is, akkor hát megvan; ha ez a sugalom most megvan
valakinek. Nyugodtan összeszámlálhatod maradék apród, és ha bizonyos vagy
magadban, hogy szárazulatos marad, belefinghatsz, akár ha a pad két deszkalapja közé, az este, ma este úgyis a szekrénysarki szennyeszsákba dobandó
nadrágod ülepébe. Sam Grandchamp-nadrágod el se mondtad! Tessék! De hát,
elnagyolva: érdemes? Enghien, a golflyuk, a Boulanger-Danger pék, ez az egész
mesélt legendakör és állegendakör... Tanner John házassága! már aztán hogy
nehogy! Oralisszal és Alezerayjal is adós vagy. Meg hogy Ubü Troa, nekik.itt,
micsoda vicc. Rátértek erre a mókára. Meg hogy milyen volt, de tényleg milyen volt, a hűvös, szeles április késő délelőtt az Étoile-on, ahogy nem azon
gondolkodtál, hogy nem sok-e kicsit a jóból, a túl-újból, de Gaulle-ból, a
nagy tér, a reptér, nem aránytalan-e a jelen mindenkori igénye, a túlsúlyozó,
túlhangsúlyozó, nem, nem, becsesebb dolgod volt annál, és azért, persze, megnézted a formákat, az eleveneket, és az ipariakat, a Kléber sugárúton, járdán
és kirakat mögött — például Lanciák, J a g u á r o k . . . láttál két kutyát, ahogy
mögöttük egy csóka ugrált nagy ketrecében, nyugodtan és unottan, és a két
kutya téged ugatott vadul, lassan elkezdted megtanulni — hogy elfelejtsd — a
Victor Hugó sugárút és a Kléber közti mellékutcarendszert, s hogy „középről"
a George Mandel és áz Henri Martin hogyan közelíthető, merre visz a rue
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Longchamp . . . de, mondod, a jelen, a homo politicus dolgainál, netán a tényleg-hát-azért-már-nehogy dollárszázmilliárdoknál neked ott különb dolgod volt:
egy Kopelman és egy Kagou nevű, akkor még sötét — ld. fáradozás! — ló közt
kellett döntened, elő kellett készítened egy kínos embertömeg-helyzetben, sietve
meghozandó döntést, keresel egy Bright Glow nevű lovat a Kopelmanhoz, ezzel
így aztán, megint egy nap szinte-zárófejezeteként, jól is jársz. Annyi vesztés
után! Visszaküzdöd m a g a d . . . megint, aznapra. De hát ez volt csak Orallisszal
i s . . . az a Schubert-képű kasszás, ha valaki emlékszik még rá, jelszó: Vimitr i . . . ! elvisz nagyon, valami irodalmi irányba, ez az ihletés a Hosszú Koporsónál történik, az Alliteration nem jön be, negyedik csak, és akkor küzdheted
vissza magad, most majd idemásolod az Orallis mezőnyét; szép. Oralisszal viszszakapaszkodsz, nullára; így visz vissza az R. E. R. vasút az alkonyi városba,
kiszállsz az Auber megállóban, az Operánál, ott mégy az • Olasz körúton, vagy
hogyan nevezd, az Hausmannt keresztezed, jön a Montmartre körút, jön a hasonnevű utca, az arab hús- és krumplisütő. A szállodák; és osztrigahéj. Osztriga
egy bécsi éjben, ahogy az N-es villamossal hazafelé tartasz a Krieauból, ahol
egy Maljnkaja nevű ló célfotójával másztál vissza a nullára. A Práter fasorban
a csípőig-meztelenre kiháromszögezett kurvák sorfalán át egy öregemberpár biceg, mint egy Beckett-darab ütközői közt. (Ottlik Gyöngyi: „hogy miért pont a szerelem volt olyan fontos" a Krappben, igen, last tape. Hm. Krieau,
Freudenau.) Freudenauban a zsokék, ahogy a Kafka-halotti-házból térsz haza,
a rajtegyenesben, a forgó sárga lámpa mellett, még vágtatnak, rúgtatnak egyetegyet páran, de a többség már lassan ring, hányszor elmondtad, mintegy közelebb az éghez. Már magad se látod őket? Nem vagy otthon az égben? De, még
vissza akarsz menni a Freudenauba, csak vajon szólnak-e a Ragúza-számok,
Hajnali háztetők, s hol az az 1958-as forró, nagy-napsütésű február? Amikor
megvetted az okker könyvet! Ülsz egy kerti széken a Freudenau poros-deszkatribün-teraszán, mint Balatonlellén, negyvenes évek vége, a nyitott verandán,
melyről egykor szőlőskertet láttak, akik láttak, akik ott ültek; amíg a tribünt
át nem építik, te is mint-ilyen-vagy: valaki, aki jeltelen ott ült. Jeltelenséged
volna, persze, a jeled. Ubu III: ültél a lépcsőházban, fejed a két kezed k ö z t . . .
add föl, add föl, aktív, túlsággal is aktív párja a hajnali semmi-lélek-semmitest állapotnak, a depressziónak. Öblöb-löblöblöb. Ennyit hallasz. És, persze,
nyert Übü Troa. De neked a hölgy-kaszás, a szemüveges öregasszony a 3-as
pénztár üvege mögött, félreütötte a 15-ösödet, Kaj etán lett az Ubu III-ból, 16
a 15-ből, és kész. Marad a dühöngés. De nem baj, vége még semminek sincs,
még Goycosszal — Gojkó Mitics! — csinálsz egy fölvezető gyengécske harmadik helyet, és a k k o r . . . ! Valami írás, mint ez is, a korábbi részleteivel legalább
valódi, nem külerejű fölvezetés önmaga későbbi részleteihez, s ezzel életed mása.
Nem? Most nem az, hogy Milena — Kafka! —, Maljnkaja, Natacha, Mása . . . a
szláv vonal! Vlakowa, Vimitri, Tatiana Viennoise . . . jó, a z é r t ! . . . ahol, amir e . . . és amennyire . . . na, akkor az utolsó, de a párizsi végdélután utolsó f u tama: Alezerayt hozza. A rajtnévsor a következő — helykímélésül, mert ez
már akkor írásnak van írva itt, az Orallis-féle futamot is közlöd, balról az
auteuil-i, jobb felől a Maisons-Laffitte-ben rendezett akadályversenyé, ott ez
kivételes, az egy galopp-pálya! De volt egy ilyen — neked — idegőrlő „akadály". Orallis végig vezetett, ám még Pad lovasának bukása után is jelentettek
rá néhányan'veszélyt. Ezt csak erről, akkor, modorban. Íme: bemászol az asztal alá, ezek az újságok, az angol The Sporting Life, a füzetek, programok, a
Paris Turf stószai, mindig ott vannak; valamikor Szpéró üldögélt az asztal ke-
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resztrúdján; most már ícsi széncinegétek is csak egy-egy gyors félkört ír ie ott
alant, útvonalai megváltoztak a szobában. Mennyien elmentek! Poszi, aki utolsó
egy és negyed évére meg is vakult, és — sötétnek lenni! fáradozni! — kézből
etettétek végig emez egy és negyeden át; és Éliás, elment, aki a karotokra, ha
összefontátok, fűből fészekanyagot hordott, elment a Pipi Néni, a vak, de
Szpéró szerint, ahogy ő legutóbb felintegetett neked a Mirabeau-hídnál vagy
egyebütt egy kirándulóhajóról, a Pipi megint lát, csak nem lát el „egészen hozzátokig". Elmentek ők, de ahogy ültem a hollóm padján, a kis Monet-a-festője
farácsos oldalú átkelőhajócskát bámulva, mely a szigetre vitt át valami aprótársaságnyi népet, a Paris Turfre, talán nagyon is oly kabalaszándékkal, hogy
nekem valami jót jelentene, elkezdtem triónként sorolni, írni a nevüket. Most
ezt itt elhagyom, most annyit csak, Alezerayt-és-Langoont játszottam győzelemre és helyre, és mindkettejüket győzelemre és helyre külön-külön is, de hát,
persze, tízzel, nem sok, épp valamennyi, a napi bor kijön belőle, a sör, egy-két
dátumra vissza-, meg előremenőleg. Mit járok erre én, kérdezem, ahogy a Guatemalára érek, elhagyva Passyt, mellettem a boltok lassan zárnak — Beckett:
Murphy: Zárunk! zárunk! —, a rue Saint-Dominique-on azonban még nyitva a
saganos bolt, csak a könyv kelt el azóta. A koszvadék-szoba, félrehúzom a ragacsos függönyt, szellőztetésül ott a lihthóf, készülnek holnapi kaják. Csomagolok, összepakolom írógépemet,, műfordítási m u n k á m a t . . . minden nap lenyomtam azért 3-4 oldalt, néha 5-öt, olykor e g y e t . . . az írás kockázatát nem vállaltam. Az írás megvolt, meglett az, ami csak kophat, ami csupán elveszíthető.
A Ranelagh felett hirtelen elnéptelenedett a kiszélesült fasor, behúzódtam egy
kerítés-töve-padra, kihullt a napokkal azelőtt összeszedett, közben lepréselődött
gesztenyelevél-tenyér; visszaemeltem, levertem róla a port. Üvegem-alját fölhajtottam, a dugót — rendes faragott példány, párizsi flaskákhoz — elraktam,
a palackot a pad betonlábának széléhez állítottam. Megkockáztatok még egyet.
Éjszaka, ha fölébredek, legyen a szekrény tövében. Ott már csak ez lesz, bőröndömben a holmim, vállon viszem, föl a gép fedélzetére, táskámban a Paris
Turf példányait, mégis valami kapaszkodó: mi is volt? Különben csak a holló,
Gautier, Szpéróék kirándulóhajója, a gesztenyelevél. Csak? Hány mezőnyt sorolhatnék ki és föl ebből? Mégis, ha azt akarom, hogy tűnődve megállhassak,
és valamire, igen, talán — ám legyen! — Valamire azt mondhassam, amit itt
majd a végén, igen, ahhoz kell, hogy most a stószt, amire közben, június napfényében, átmenetileg rátelepedtem — ó, hát igen! kellemesen magasít! talán
máskor is megpróbálom! egy ilyen halmon ülni: is valami! —, a stószt szétrakom, a két programlapot kikeresem, neveiket ideírom; hozzátenni már, ezúttal, aligha van mit. Közben a nyárfa — jól mondom? vagy más fa — fehér
bolyhai szállnak; és akik még közülük élnek, Samu, Aliz, Mokka, Icsi, Tóni és
még öten, a másik szobában, napfényben ők is, zajonganak, mint egy kellő
tribün, „nekem".
Maisons-Laffitte,

1991. IV. 12.

5. futam, Prix Général Mangin
Esélyesek a Paris Turf szerint:
SIAN RAYVIC, PAD
és QUADRUPEDE SF
(kisebb betűkkel kisebb esélyek
Cristomet, Orallis, Régane IV)
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Auteuil, 1991. IV. 14.
7. futam, Prix Turco,
akadály, 3000 méter
Esélyesek a Paris Turfben:
LÁNGON (na, rosszul írtam),
AMBERS (valamint Barbatti,
Guillo, Alesaray) (őt is

Az indulók, számsorrendben:
Pad
Orallis
Megalo
Regane IV
Tino AC
Quadrupede SF
Nelombo
Rings Road
Cristomet
As de Tregonneau
Sian Rayvic
Le Printemps AA
Pirasun
Quadrille de Guy
Sale Temps
Ulster
Mondevert
Qlody des Mottes
Ez utóbbi: sic! Qlody. Hát voltak páran; a táv meg 4500 méter; az egész,
úgy egy fokon túl, nem javítja az idegeket; de hát, persze, az is van, hogy
egy fokig mindegy; csak ha netán élethosszt akarod csinálni, vigyáznod kell,
eszközeid végesek, kedved letörhető.
(De azért: hogy Rimbaud pl. hogy
megvan a Niarkhoszok és Makhtumok
mellett is, igen Longchamp-ban eszedbe jut, miért is? Elemien.)
1991 tavaszán

NAPÉJEGYENLŐSÉG

végig rosszul írtam) (és
Diezeke) (ő elbukott, és
azóta is elbukott egyszer,
mint olvasom)
Az indulók sorrendben:
God Black
Alesaray
Great Bell
Guillo
Las Cajas
Robot Dancer
Pline
Barbatti
Sykaro
Norman Duke
Diezeke
Lángon
François Premier
Ambers
Mauring
Fontos volt, azért, hogy — ha lehet —
jól zárjam az egészet; még veszélyesebb lenne, persze, ha most a legközelebbiekben túlságosan bíznék. Persze,
hogy mindaz, ami kezdetkor még épség, hogyan romlik el, lesz küzdelem
tárgya? Tulajdonképpen a legtermészetesebb, ám ugyanígy — rejtély.

MANDALA

