
a szörnyű pengén — és látta Krisztust! — 
Zrínyi Péter, és Frangepán is 
bízvást remélte, hogy vére nemcsak 
iszaplucsok lesz, mit feltöröl majd, 
ronggyal a hóhér — hanem a szabadság 
szentelt kovásza s édes kenyere! 

De hát nem így lett! S ezért a sírban 
300 éve ringatja őket, 
mi rossz volt régebb: a folyton forgás. 

De, hogy nevük sem tudják leírni 
s nyomtatni híven Bécs városában 
A. D. 1973 — ettől a vérük, ott Bécsújhelyben 
a díszteremnek padlója mélyén 
éjféli órán megújra felforr, 
kitör a földből sisteregve, 
mint bujdosó-tűz messze repdes, 
s ahol csak éri, császárok ordas 
balzsam-vicsorgó arcába csap. 
1974. 

T A N D O R I D E Z S Ő 

Vállalkoznak a régi színhelyek 

Vállalkoznak a régi színhelyek, hogy; akárha gombhoz 
varrnánk a kabátot; vállalkoznak mire. Ha az elhagynivalókat 
felsorolom, el is intéztem mindent. „Minden elhagynivaló!" Mi 
lesz velük; csak én tudom, kikre gondolok. Akkor meg 
minek mondom; és ha azt mondom: velük, nem gondolok senki-semmi 
másra. Lám csak, lám csak. A jelenetek időhöz kötöttek — 
időhöz vannak kötve; időhöz kötöttek engem vagy másokat; — 
az idő eltelik, közeleg a számunkra bérelt földtulajdon; 
a jelenet lekerül, honnan. Megmarad — szintén elhagynivaló, 
elrothasztanivaló, adott helyen —: egy nyaktartás, egy 
foghiány. Megmarad-e egy „eggyel-több-megálló", a foghúzás utáni? 
(Egy megállóval túlment; olyan volt ez — már csak ezért sem 
képzelhető másképp, csak konkrét mód —, mint egy önmutogatás; 
egyedül volt a buszon, holtidőben, a vezető háttal.) Megmarad-e 
a „nem-volt-még-lámpa-a kereszteződésnél"? (Csak a sálján 
igazított egy divatosat, ezért állt meg a járda szélén; 
hasonlítani akart valakire.) Szokatlan volt a két időpont is; 



ehhez a helyhez. (Kisebb városrész középpontja, templommal, 
két közérttel, eszpresszókkal, keramit köves melléktérrel 
a templom mellett, férfi-női vécével, a hajdani vándorszínpad 
helyén.) Egy nyaktartás legalább nem drasztikusan múlik el; 
de a sál hol van, csak a fejem áll ügyetlenül. (Ki vállalkozna 
ma még itt erkély jelenetre, a járda menti könyváruda mögött, 
a Két-Zérós ház csőkorlátjánál?) Valami zártságra, persze, 
mindig törekedtem. Állammal érintenem kellett a sálat, különben.. . 
Igen, ezek a különbenek is megmaradnak. Csak hol? De legalább 
„hova" nem lesznek. Ilyesmi nem fenyegeti őket; a megörökítés 
cirádája. Az elhagynivalók felsorolása életnagyságban folyik, 
jelenetezve. A helyszínek, az eggyel-több-megállók, 
vállalkoznak; egymást érik a megbízók, válogatatlanul. 

A forgalom egy pillanatra megritkul, 
de az események összetorlódnak 

Az előbb még megörökíteni akartam valamit; „hogyan lehetne", 
ez volt a kérdés, sőt: hogy épségben átérjek az úttest túlsó 
oldalára, a csomaggal és a két, körülbelül két és fél centi-
méteres szárú virággal, a — most már túloldali, mert átértem 
— gyepközegféleségből. A kapualjban aztán hirtelen — lestek! 
és lecsaptak rám fél liter tejföllel; addigra már a postaládából 
is kihullt egy adag; és a hónom alá került az elektromos „ütömű-
malom", a kávédarálónk, piros dobozban. Ilyenkor a feladat 
adott: nem arról van szó, hogy ezt vagy azt a kifejezést nem 
szeretem — mint például most, az „adott"-at; de hát könnyű nekem! 
épségben beszálltam a liftbe és felértem a lakásba; semmit 
sem ejtettem el —, hanem arról: hogyan lehetne semmit el nem 
ejteni. A liftben azután belenéztem a tükörbe; veríték borította 
arcomat, máskülönben egyedül voltam. Már ott elkezdtem a léha 
tréfálkozást; abból lettek a fentebbi és — még nincsenek! 
— az alábbi sorok. A liftben azt mondtam: ilyenkor kerül be 
két szál — szál: ez túlzás — virág a pénztárcába; mert. mielőtt 
a tejfölt átvettem volna, a délutáni — döntővel felérő! — mérkőzés 
előtt átnyújtandó csokrot — illetve: csokrokat; mert ez a két 
szál: két csokor! —- betettem mindenféle tíz-, húsz- és ötvenfilléresek, 
forintos és telefonérmék, kétforintosok közé. Ha itt megemlítem: 
a bajnokcsapatok labdarúgó-mérkőzését már tegnap lejátszották, 
mindenki gondolhatja: nem ott nyújtják át — nyújtották át — 
ezeket a figyelmességjeleket. Nem, nem; és éppen ezen gondolkoztam 
az úttesten áthaladva, ahogy egy jármű közeledett; mondtam: 
írjuk így: — vagyis azt mondtam, írjam majd így, vagy, mindjárt 
idegen személybe helyezkedve: írja így —; „Ahogy átment 

21 



a forgalom pillanatnyi szünetén" (nem ez a lényeg; eltekinteni a 
kifejezésmódtól), „arra gondolt: neki pedig át kell jutnia ezzel 
a két szál virággal a túlsó oldalra. És ha valaki azt mondaná: 
két szál két és fél centis szárú virággal! olyan fontos az? 
azt felelni: A szár még rövidíthető! És — ez már nem az iménti 
válaszköteleztetés esetére —, és (— két ilyen ÉS közé kell-e 
vessző, gondolta volna, ha gondolja) épp itt jött a nehézség." 
Mert — ki gondolná; bár gyanús, ugye? — hogy épp ez és itt 
legyen a lényeg, tehát hogy merőben „valamit mondani akartam" 
természetű legyen... ! Hogy azt (kelljen és kellene nemlétező 
közös-alakja az ige) elmondani, mi lesz az a délutáni mérkőzés; 
kik játszanak; milyen különös véletlene a — véletlen-e? vagy 
ehhez hasonló apróságok már a Nagy (egyelőre vonakodunk a meg-
nevezéstől, mi) eddigi hét hónapja során is adódtak; de 
a befejezés — három nap múlva! — közeledte különös súlyt 
ad a részleteknek; mindegy, a virággal szerencsésen (már mondtuk); és 
az alábbi sorok igencsak megfogyatkoztak (mindjárt vége); 
száz évvel ezelőtt a „mint egy elutazás" titokzatos zaja 
— kártyalapok csattogása, például — vette volna körül ezt a (mit); 
mindenesetre a mérkőző felek néhány óra múlva elkezdik a játékot, 
természetesen előtte kölcsönösen virágcsokrot nyújtanak át. 

Egy idegen városban 

Egy idegen városban hirtelen ráncigálni 
kezdenek, vagy épp ellenkezőleg, ügyet sem 
vetnek rád; ülsz egy padon, körülötted 
fejbekólintós termések egy fáról, nézed, 
felszedik-e, eszik-e, csak aztán indulsz 
ebédelni. (De egy parkba, ezúttal hátulról 
visszaérkezve, eszedbe jut a rapszódiatöredék, 
melyet útitársad fütyörészett az előpályaudvaron 
veszteglő vonatban; akkor érkeztél,, átmenőben. 
És megszólaltatod, mintha otthonról hívna 
valaki, komonáton. Azt mondod: „Ezt csinálja 
tehát épp az én kis barátom.") Az olcsó ebéd 
már odaátra billenti á nap mérlegét; érdemben 
már csak az a park következik, alkonyat 
a bulváron, a virágpiac; de ha néhány 
napodat összekevered, néhány évedet 
netán beismételed, tarkább-e1 a kép akkor is; 
és ha igen, mihez kezdesz vele. (Egy esős napon 
— ezt így, utólag, könnyű megjósolni — 
a nap váratlanul ki fog sütni; be fogsz ülni 
az alsó városrész egyik vendéglátó-helyiségébe, 
közvetlenül a járda szélére, a rácshoz. 



A virágtartók üresek lesznek; az autóhátsók 
betartanak a potyogó leveleknek; asztalodra 
címeres — kétféle címeres — poharak kerülnek.) 
Itt véget ér, érdemben, az egész. Most már haza mész, 
ebben a városban akárhova mész; ami jó, befejeződik, 
és a rossz nem is bizonyos, hogy rossz, csak azért, 
mert elkezdődik. De egy nagyon magas ház 
tövében egy vadidegen (zenész?) leállított 
harmonikáját a legszívesebben felrúgnád. 
Jön a park, szokásos monológod, 
a búcsú, az utálkozás a — minden? — 
várhatótól. A labdázókra mutatsz, egy gyerek épp 
felmegy fejelni; azt mondod, te mindig 
így csalódol; és nem vársz semmit a 
— még nem tudni — góltól. Azután mellémegy a labda. 
(De még mindig a nyakadba veszed a várost, 
legalábbis — úgy teszel; ne kelljen járműre szállnod, 
ezúttal alkalmi várostársaidat utálod, 
keresed azt a sötét kört, a belváros 
központi épületének szabadtéri gyomrát. 
Ott az utolsó pénzeden vett sonkát 
magadba téped; a legszívesebben a tükörablakhoz 
mázolnád az egészet. Pincér jön, rendelsz, 
fehér bort hoz.) A helybeliek kitódulnak 
a moziból; ki látja: végighúzod a szádon 
a vászonkabátujjad. A közeli trafik kirakatában 
valaki, nem úgynevezett „emberi lény", 
nem hallja a legördülő redőnyöket; 
alszik, arccal előrebukva. Még délben, 
egyszerre-poros-napfényben hagytad ott; nem tud róla. 


