
TANDüRI DEZSŐ

"Gondolj a kicsi Nelsonra...!"

Igen, hogy rá gondoljak, azt mondták nekem majdnem minden nap, főleg este,
elalvás előtt - vagy mikor inkább nem tudtam elaludni -, ezt mondták kedves
szállásadóim 1946-47 táján, a Balatonnál, ahová apám és anyám azért minden
évben "leadott" nyaralni; nem is tudtam, milyen jó sorom van, nem, azt hiá
nyoltam, hogy ők nincsenek velem, ott hagynak, aztán a háziak bezárnak valami
kamrába, annak kis ablakán át látom-hallom a vonatot, mely anyámat visszavi
szi Pestre; talán még sírtam is. Hét-nyolc éves koromat érve meglehetősenmeg
tanultam így a magányt, megedződtem- bírni csak azt nem birom belőle, amit
soha is... amit aztán se, azóta se. A többi nagyon hamar ment, Nemsokára már
osztálytársaim érzékenyebbjét istápoltam táborban, hosszabb kiránduláson;
másrészt ma is szívesebben csatangolok magányosan a német múzeumok vagy
lópályák közt, utazgatom a Szajna mentén, járok esetleg Koppenhága oly közel
séggel más-és-más negyedeiben. nem fog el igazán a társas vágy. Mármost a
Balatonnál este sokszor a hajók képei riasztottak, ezek a "kemény létezés" szim
bólumai voltak, tengeri viharban hánykodó hajók, Tempestatc eecuriias, emlék
szem egy ilyen jelszóra valamelyikről, és ugyanígyestente a kis Nelson törté
netét kellett volna olvasnom, gyerekkorát, hogy edződjem - a kicsi Nelsonra
kellett volna gondolnom, magam bátorítandó, ugye, Nelson verte meg a fran
ciákat, vagy nem is tudom, és az admirális - jól mondom? - emlékműve

mellett nap mint nap eljártam Londonban, innen oda slattyogva, magányos
utcajárások során, lévén hogy abban a városban az utcák formálódása, a házak
egymásmellettje is múzeumi értékű sokszor, de a National Gallery, a Tate Gal
lery, a Serpentine Gallery, netán a Cork Street galériás sűrűje, a Whitechapel
Gallery, meg a Saatchi, persze, és sorolhatnám, mindazonáltal kihagyhatatlan.
Nekem Londonban szegény - miért szegény! hát persze! - Nelson admirális
soha az eszembe se jutott. Első nap megittam kivitt italomat, ravedeltem még
egy üveg valamit, megértettem, ez így nem lesz jó, huszonnégy napon át egy
szál sörözőbe nem mentem be - én, a párizsi nagyivó! és etcetera -, teljes
magányt éltem, tizenöt-tizenhat várost megjártam. néha 1000 kilométert vona
toztam egy nap, Yorkban egy borús, esős newcastle-i délelőttöt követően tényleg
kiragyogott nekem az égitest, a Hyde Parkban hasaltam, ahol Beckett Murphyje
daklit őrzött megélhetésül, a Round Pond mellett. és ha a Lánchíd utcai ablakon
kora októberi délután most kinézek, a fák felett a pasztell köd, a szürkeségek.
a sárgás-zöldek fakó ja olyan "emlékem-londoni", hát nem is baj, hogy ilyen,
mert valami egészen egyszerű szempontból nem józan dolog oda visszavágy
nom, Virginia Woolfék Bloomsburyjébe... Németország fele annyiba kerül... és
ott is lehet mászkálni magányosan, jelentéktelenségben... Neuss, Krefeld, Gel
senkirchen - a Santa Ippi városa, a Vak Pipi Néni madaram emlékéé -, Mön
chengladbach, ahol jó érzés rájönni, a múzeum fantasztikus épülete az Abtei
bergen olyan ismerős, hát persze, ugyanaz a bécsi építész tervezte, aki a Step
hansdommal szemben a sokat vitatott, jeles sarokházat, ó, az Abteíberg, a nagy
Beuys-kőcsoportokaz előcsarnokban, a műalkotásnak is beillő mód tagolt, belső
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fényű, mégis áttetszőnek feltűnő terek, és Ó, a repülőtér, helyi forgalmú, egészen
az ügetőpálya közelében, s ahogy egy-egy futam felett elhúznak a gépek, em
bernek-lónak szeme se rebben... nem, hát a kicsi Nelsonra, aki rossz példa volt
érzelem-Iskolául. de visszatér, mint írás-elem, rá nem gondolok úgy, hogy szo
bor-alakját viszontláthatom, hanem egészen más jár az eszemben.

Megint érzelmesre veszem, mint ott, hétévesen a magányt?
Nem is annyira eről van szó, meg nem is a gyakorlati kérdésekről,habár...

Igen, s leginkább leheletnyi - mint egy épület ellentmondásossága, nagyon
a térben, mégis nagyon foghatatlanul -, a legillanóbb itt az, hogya meg
szerzett magányossággal már "szépen vagyok", már így, az egykori vad vi
harok képeinek elalvás előtti emlékein - hála! jól! - edzve ücsörgök Neuss
katedrálisának tövében, vagy nézem Krefeldben a két múzeum közt a füves
sétányt, netán Maisons-Laffitte-ben így szedem elő az úrlovas kérdésére,
''hány óra?", kínai vekkeremet a halottak fényképei mellől - Szpéró, Samu,
Pipi Néni etc. -, meg cipőfűző és zsilettpenge és dobókockakészlet és met
rójegyek és tollak és vadgesztenyék és kávétabletták és még huszonkét dolog
társaságából, hogya csurom víz árokba hulljon az egész, és szedegessük
össze, "az én múzeumom", mondom, s az óra háromba hullva mutatja szám
lapjával az időt - lásd: Nemes Nagy Ágnes a mesterséghez, mely utóbbi
igenis méri, ami mérhetetlen, s a fényt elválasztja az éjszakától, hát így
edződtem meg én mégis "kicsi Nelsonnal", "kicsi Nelson nélkül", így mász
kálok Hamburgban, erős város, jó pár részén az, megyek le a Baden-Baden
melletti Iffezheimben megsimogatni a szomszédom, a Volga nevű ló pofáját,
hogy aztán annyira ne tudjunk mit kezdeni egymással, és a Kincsem Strass én
is így állok ugyanott, meg így temetek el harmadnapon egy ott szikkadozó
feketerigót, tudom a magányosság becsületét. kicsi Nelson, és mégsem veled
beszélgetek én. Majd ha "lelkemnek" olyan fene muszáj lesz, elmegyek em
lékműved (egyik?) városába, és ücsörgök a Round Pond mellett fakó ködök
ben, meg a vizes padokon, alóújság agárversenyes részét ülepem alá téve;
addig inkább csak gyerekkönyveket fordítok ama világról. Nem, hagyjunk
téged most, kis Nelson. Erzelmi és tematikai visszacsatolás jegyében írom,
amit itt, inkább. A Pipi Néni már meg is volt.

A Samut is megemlítem. Ahogy tavaly még élt. De már fogyott el belőle

az élet. Tizenharmadik születésnapja egybeesett valami gelsenkircheni ver
sennyeI. Az ARAL-kupával. Istenem, már az is olyan egyértelmű, nem kell
ezeket a "nagy dolgokat" akarni. A kezemen a két csomó - "bejön a régi
képlet?", kérdi írásaim jó ismerője -, s fülemben a már-már Karinthy Fri
gyes-féle "vonatok" zaja pár hete (nem a fürdőszoba rossz csapját hallom
tehát messziről isl): egymást kizáró, másfelől egymást tetéző fejlemények. ..
mindkettőbe nem pusztulhatok bele... mindkettő egyszerre aligha fog lehe
tetleníteni! Az ARAL-kupa. Tavaly nem mentem ki, elengedtem ezt a parányi
meghívást is. Ahogya DAAD ösztöndíjat 1978-79 táján Szpéró és Samu mel
lett döntve... ahogy annyi mindent. Egyetlen büszkeségem: szinte kuriózum
ként maradtam huszonhét év alatt ugyanaz a mesterember, aki voltam 
prózafordítás a stílusom, a megélhetésem. Szívesen csinálom. (Amíg: lásd:
dudorok, fülbéli hupa-hupa-surr hang.) Samunál csak azért fohászkodtam,
csöndesen múljon el. Ne az agya bomoljon fel, ne nyolc és fél órát haldokol
jon a kezünkben - akkor: megmenthető lett volna netán? mit hibáztunk?
stb. -, mint a Pipi Néni. Vakon. Aztán a Santa Ippi nevű ló képében, még a
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télen, Dortmundban. Különös hely az ali weather course, a "pálya minden
időkre", vagyis az európai homok-galopp-pálya! Fényszórófényben is fut
nak... s olyan hatalmas némaságban jönnek, mint egy Pilinszky-versben az
"egy égbolt madár". Most elhomályosult szemmel hajlok az írógépre. mint
ahogy ott van: "falnak támasztom fejemet". S mindenfelől az irgalomnak
valamijét nyújtja felém valami: az esti Dortmund könyvesbolthátterében, a
pályaudvaron, ott egy leszállitott árú könyv, megveszern, s benne az üres
vonaton, magányomban, mit látok épp az első olyan oldalon, ahol felütörn a
könyvet? A gyerekrnondókát, a "Símsalabim"-ot, Hát a Samu, mint a Jékely
Zoltán füvei a temetőben, így folytatja az üzengetést, mert akad valaki, aki
megérti. Az ausztrál "with a sparrow's ticket" kifejezés (verébjeggyel; tehát
potyán, belógva, ingyen menni valahova) ölt testet, amikor a gelsen-horsti
pálya kapujánál, Samu idén már megnézhetőARAL-kupájának napján, a Sa
mu hozzánk-kerülésének napján (ó, mit "tudom" én a háború végének nap
ját, a német egység napját, nekem túl nagy fogalmak ezek) rárncsönget valaki
bicikliről. s egy szép kék-világosa és fehér ARAL-meghívót ad. Neki kettő

van, tessék. O! Elrnagyaráznám neki a Samut, de érzem, ez nehéz. Megyek,
nagy volt a forróság, gyalog mentem végig Gelsenkirchenen, 45 fokban a
napon, miért? Hogy pont így időzítődjem, a Samu-féle verébjegyet megkap
jam? Nem tudom. Vagy valami teljesítményvágy van bennem, ami tárgyát
nem találja? (Lásd: nem akartam a világban vinni semmire" -?) S ahogy
lemosni megyek arcom a pálya alatti toaletthelyiségekbe, két tér között az
ajtó felett nyitva egy őrült ablak. Fölemelem a fejem, belevágom, dőlni kezd
két fülembe a vér. A Samu 1978-ban egy ilyen ablakon át érkezett valakihez.
Hát ennyiben ott volt Gelsenkirchenben "nekem" a Samu, teljesen túlvilági
naívan, jelezte, "így jöttem". Nem akart rosszat. Sőt, pontos volt, alapos, több
részletre is kiterjedt a figyelme.

Igy. Ez van abból.
Nem, én ezt mind nem akartam volna elmondani. A legszívesebben azon

mód folytattam volna prózafordítói munkásságornat, a ma délben befejezett
regény után munkapadra téve a következőt ezennel. Nem akarom kifejezni
magam! Ezt éreztem, sokadszorra. Nem akarok én mondani semmit. Hát
azért mondom, hogy nem a kicsi Nelsonra gondolok, hanem akiről a múltkor
írtam - visszacsatolás! -, a londoni Ethel Walker festőművésznőre, aki
annyi kudarc és siker után, jó nyolcvan-valahány évesen is adott rá, hogy
műtermében a Cheyne Walkon a képei a lehető legkedvezőbb fényben áll
janak körötte, mikor a váratlan látogató, "az író" érkezik. Az író? Nekem
Dortmund a karácsonyi piacával, Gelsen-Horst a gyalogsétával, amott a pá
lya a Sirnsalabimmal, itt a verébjeggyel és a fejbeverős ablakkal a legjobb
fényben akart tündökölni. Mint egykor Lingfield a "Sal1inger-jellegű" lóne
vekkel; egyszeri ott jártamkor Franny Frances-t, Teddyt, Ewald Seymourt stb.
láthattam. Az én hibám, Kafka mondja, "mindig az író a hibás!", hogy nem
"éltem" a lehetőségekkel. Már ugyan mekkorát élhettem volna, persze...

Ethel Walkert kéne megkérdeznem odatúlról, hogyan is van ez, hogy az
író állitólag nem akarna "már" mondani semmit. Aztán nekilódul, s abba
hagyni alig tudja. De kételyei megmaradnak. Nem hisz cselekvésformájának
már maradéktalanul. Kisüt a nap Yorkban, persze, rosszkedvünk tele tündök
Iővé változik át. Persze. Na igen. En ezt magamnak nem hiszem el. Ethel
Walkert kéne megkérdezni. De ő sok évtizede hallgató halott.
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Kosztolányi Nelsont nem említi, történetesen, az Ének a semmiról sorolásá
ban. "Ha félsz, a másvilágba írj át.;." Es hogy: "Mi fájt szivednek és szivem
nek Caesar, Napoleon korában?" Meg hogy - nekem a legszebb magyar
verssor ma, ugyancsak tőle - "e nyári koraestén, hogy még mind vacsoráz
nak. .." Igen, egy nyári koraestén megyek haza, mondjuk, Maisons-Laffitte
ből, és szeretnék Szpéróval találkozni, Pipi Nénivel stb., de ők talán épp
vacsoráznak a másvilágon, ahova csak a szellő repül, útlevél nélkül, és egye
nesen, a domboldaIakon. Meg egyáltalán: "Mit járok erre én? Azok már rég
alusznak..." Kik ők? Kik voltak ők? Ez a vonat, a fülemben hupa-hupa-sur
ranó, esetleg oda visz el? Fohászkodik értem valaki "jól", mint a Samuért itt
én? Vagy...?

De nem is erről van szó. Csak épp: nem ez a természetes állapot? Mi volna
olyan különös? Nemes Nagy Agnes a mesterséghez írott versében ugyaner
ről beszél. Kafka erről beszél. Goncsarov az Oblomovval erről beszél. Baude
laire a felhőket nézve erről beszél. Jó, hát nem írok verset, jó. Fordítok. Sa
muék után még élő lényeimet veszem körül kétségbeesett és újra nagyon
elmélyült kapaszkodással. Jó. De hát, úgy látom, mindig erről volt szó, Hogy
az ember, akinek szólnia kéne, a legszivesebben nem is akarná, hogy általa,
külön bármiről "szó" legyen... Csak fölkelne, járna, menne, mint a háború
után a rommezőn az emlékezete-vesztett clochard, Albert Langlois? Mindig
erről lett volna szó?

Nem tudom. Ethel Walker egyemlékkép formájában hallgat. Ez az alap
vető. Ha akár a Cheyne WaIkon is környékezni akarom a hely emlékszelle
mét, már csak impresszió.

Este van, semmi értelem, mégis - ma akkor hát, mert megengedhetem
magamnak, "gondolok a kicsi Nelsonra".

Rosszabb már úgy sem lehet semmi.
Most már azért ne is legyen. Es lesz. Egyre az lesz, kis szünetekkel az.

Hogy vígasztaIóan visszacsatoljak: "is".
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