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Tenni? Hagyni? Megtenni valamit, ezzel
akkor elhagyni - ahogy egy kesztyűt

letettél a padra a György sugárút tövében
lenn, letetted, csak hogy följegyezd: "Mert"
- vagy "de", s hogy valahol ott felejtesz?
Az álomnak mondta Ő, mondtad. Az ébren
létben visszamentél, a kesztyű ott volt,
az a fél pár később veszett el. Vagy a másik
fél pár. Nem dolgod, hogy kesztyűt dobj. Még
azon is ámulsz - megérted bár! -, amit Virginia
mondott itt, látta, három ház is por, tégla,
törmelék, füst, roncs vas- ésfadarab, üveg-
szilánk, ennyivel sincs gond. Naplójának
füzeteit kotorgatta elő. Emlékszel
vasgerendára jelszúródott

zongorátokra? Létrán
jeljártatok, s a későbbi Fő Bíróság
jelé tekintve klimpíroztatok, késoöb
játékokat keresgéltetek, tányérokat - vesszenek! 
törtetek, diszkoszvetők a klasszikus korból,
mikor tizenegy amerikai srác, az atlétika
szabályait könyvből eltanulva és gyakorolva,
Athénba ment. Itt állok, a tévétornyot
nézem Bloomsbury egyik ablakából, felépültek
azok a házak, nyilván megjelent a Napló
megannyi része, kevés kÖ1lyvesboltot jársz most,
nem ismerkedsz meg ezzel a kínálattal,
állsz és nézed a karácsonyfa-tévétornyot,
kék, piros, sárga, nappal majd ködben,
szemközt asztaloknál még valami rejtélyes
munkálatok folynak, kötetlenség
látszata, aztán, mikor legközelebb jardulsz
arra, ezek a furcsa, gólya.fészek-törnböket
égnek emelő, háború utáni épületek feketélleni
tudnak csak, az ő dolguk, vettem egy flakon
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bitter lemont a Safeway szupermarket
nagy világosságában, bekapom az Eunoctint, alszom.

•
Lehetne aludni délig, zavar, hogy
ott felejtett tárgyként volne'k, kint
kis kocsikJlt to[ogatnak a folyosókpn, lepedOkkel,
szappannal, friss törölk.ijz6kkel. Es a reggelihez
is jobb korán érkezni. Ulök az étterem
félhomályos két asztalának egyikénél - ezt
megszereztem! -, kint az eső jéggel is veri
az ablakot, dea gólyafészek-betonos (e ki
szögellő ablaktalanságokban van az épület
gépészeti részi), barnálló, eszményien
(vízcsorgással) díszftett közház-
sor még sötét. Villognak a sarkon a közlekedési
lámpák. Valaki átvág, egyfekete taxi
bekanyarodik. Megáll mellettem a pincér,
újabb kávét? Ráérek, mindketten széttárjuk
karunkat. Akaratlanul is a zöld deszkázatú
kis galéria felé mutatok. A zaj csitul.

*
Barna-kék kötött rablósapkám szemembe húzva:
nekivágok, óhatatlanul is a zöld
deszkázatú kis galéria felé indulok el.
Természetesen nincs ott a bot, rajta a kabát, az
öt éve volt, és akkor se Virginia botja.
Az ott maradt, az agyagba döfve, az Ouse partján.
A kabát megrajta volt, zsebei megtömve kövekkel.
(Jó úszó volt, különben túl jó úszóként... mi
lett volna a vállalkozás sikere?) Egy hét
sodródás, akkor most. Fel-jelpillantok, még
az Oxford Streeten is észreveszek olyan
jeketéllő kis házakat, aranyozásokkal, változott
valami bennem pár év alatt, most ezeket a tagolt
formákat keresem, a kiszögellóket, három keskeny
ablakot az egyetlen helyett, a moderntól
elfordulok, és csak - bokáig sárban -
a Round Pondt61 a Serpeniine Gallery felé
haladva, lélek sehol, elégedetlenkedem
a klasszikus lovasszobor láttán, mely most
Barbara Hepworth munkáját helyettesíti. Bent
a galériában: éles fényben - kint: eső! 
Patrick Caulfield parádés pop művészete.

Hajdani képzőművész-rajongáSQm kései jeleként
mégmegvásárolom a katalógust. Talán utolsó
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ilyen ténykedésem. A St. ]ames's Parkban
újdonság, hogy a verebek csapatai mellett
ke'k cinege és széncinege is jön a kezemre, ők

villanásnyit időznek csupán, annál érdekesebb:
érezni, hogy a bokrok mélyérőllesnek,

várják a kellő pillanatot, aztán márnincsenek
is sehol..Dehogy egy seregély is megtisztel,
valami másik köztéren, ez megdöbbentő. A
seregélyek ezrei kavarogtak a fekete-égett téglás
palota mellett a kopár fákon öt éve, azt hittem,
szellőztet6berendezés zúg. Egy égbolt madár!
Akkor halt meg Szpéró, ez küldött Angliába.
Kinézek a gép ablakán, látom a szárnyat idén is,
igen, a jeget mossák róla, késünk egy órát.
Legalább megérkezünk. Lásd: kesztyű.

*
Lásd: kesztyű, e1számítom magam hazaúton
(bementem még egybitter lemont venni!),
elbizakodottság volt, holott akadt bennem
ösztönös "alázat", aho9:Jl- esőben, vasárnap! 
hagytam magam el50dórni az út hajlatával
megint az itteni úínchíd mása meilé, ésa szélben
- sapkám, megkötött zöld sálam, pergető fekete
kabátom - átmentem a Hammersmith Bridge-en.
Kis piros vasárnapi extra-autóbusz volt
a jutalmam, erről szálltam lea Round Pondnál. és
mint már meséltem. "Szt. Pál Nyitott Terepén "
- egy kis park neve ez a Hammersmith Roadon 
ittam a bitter lemonból, téptem két szál füvet
- az eso1Jen -, és Szpéró meg Samu fényképtokjába
tologattam, közben eltört, elszakadt, jobban
be is fért rögtön. Kellemetlen volt lekésni
a járatot aztán, de nem döbbentett meg.
Egy szót se szóltak, semmi kiokítás,
átigazították a jegyem másnapra. Metrózhattam
vissza a városba, törmele'k pénzen
beváltottam magam - kesztyű! - egy aljább
szállodába. Fekete zsák állt a szobámban szeméttel,
a mosdó a lábamra akart zuhanni, a kulcsérl
letétet kellett jizetnem. Ez másnap
hajnalban jól jött, ennyifixre támaszkodhattam,
megvenni a jegyet megint, fél hatkor
a takarlt6munkások közt lefurakodni, át a
vasrácson, Paddington, ódon és rideg fvek,
már minden hihetetlen, akár ha egy padon hevernék,
mert valaki fölfrt egy fontos megjegyzést.
Az esőben elázott a sült krumplim, még egy
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bitter lemonra maradt pénzem, és egész
éjszaka nem alhattam - a másnapi járatot
nem lehetett lekésni már, szombat voU ráadásul,
a ktlpualjak valamelyikében
alhattam volna, és aztán is mi lesz.
Dehazaénem, és most itt vagyok,
s csak azt mondhatom, mindezek után.
Hanem hDgy ez mitakar jelenteni, annál
kevésbé tudom, mert tudom: valamit, azért.
Tenni, amit már nem lehet hagyni, és hagyni, amit
már tenni nem, tenni nem. Gyerünk hát, te meg én.

POMOGÁTS BÉLA

Vízivárosi világegyetem
Tandorl Dezsőverseiról

Tandori Dezső költészetét nem könnyű megközelíteni. A vers hagyományos
fogalma nála alaposan megváltozott. Tekervényes előadásokat olvasunk régi
gombfocimérk6zésekről, egy kaktuszgyűjtemény alakulásáról, játékmackókról s
az általuk rendezendő Nagy Koala Kártyabajnokságr61. Vagy ellenkezőleg: né
hány szót, groteszk módon hangzó mondattöredékeket, "koant", amely a szem
léleti és nyelvi képtelenségek különös rejtvényét adja fel. Máskor a nyelvtől

idegen jelek - sakkállások, repülőjáratokat szemléltető diagramok, kitöltött to
tószelvény-változatok - helyettesítik a szöveget. Az olvasó nemegyszer gyana
kodni kezd: talán beugratják, talán a költő maga sem gondolja komolyan, amit
a papírra ír.

Szokatlan, ismeretlen világba kerülünk, ennek "hősei" nemcsak a játék
medvék és a verebek, hanem versek, régebbi költők szövegei is, például Szép
Emőtől. akinek ..kobold-alakja hosszú időn át Tandori költészetének "házi
szelleme" volt. Onálló világ jön létre így, igaz, imaginárius világ, mondhat
nám, világpótlék és személyes értelmű panoptikum, amelynek megvannak a
saját természeti és kulturális törvényei. E törvények mögöttes terében ál
talában egy invenciózus, játékos és játszani szerető elme áll.

Kétségtelen, hogy Tandori költészetében sok a játékosság, a nyelvi tréfa, a
"polgárpukkasztó" ötlet. A szöveget (vagy a különös szó- és jelkombinációt)
életre hívó szándék mégsem a tréfálkozásé. A költő felismert valamit, amit
különben a modem nyelveimélet és költészet egy egész áramlata is. Neveze
tesen azt, hogy a "szép vers" stílusformáinak egy tetemes hányada egysze
ruen kiüresedett, elveszítette értékét és jelentését. A közhelyek, a mindenho
vá beépíthető olcsó nyelvi panelek ócskapiacára került. Ez a felismerés radi
kális változásokat hozott: a verstechnikát, a grammatikát, sőt a verseiméietet
kellett átalakítani. Az átalakítás benső igényében és reményében épült fel
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