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TANDORIDEzs6

QUASI UNA FANTASIA - SZPÉRÓ FELÉ
("IXTLAN" !)

Hamburgi derbyhét: a pálya, Domicella,
egy takarékos végigszívás

(Ottlik Gézának és Ottlik Gyöngyinek is)

Vasárnap volt afopályaudvar kOmyé/cén, Rahlstedtbol
buszoztam be a Wandsbek Marktig, onnét metróval tovább.
Nem tudtam mihez kezdeni, a derby napja volt, maga
a derbynap, én a derbyhez kissé kezdo vagyok, (gy kombináltam,
egész héten Lomitas h{reivel voltak tele a lapok: Koinben
megtagadta, hogy bemenjen a startboxba, a valagánál
tolták ballonkabátos pályaszakszemélyek, hiába, ez nem
sok jót (gért a tulajdonosának, Amerikából hoztak egy ló-
pszichológust, o Lomitast - ez le volt (rva megannyiszor, mely
módszerekkel- ismét rávette, hogy újra hajlandó legyen etc.
(Lomitas, Leone - az egyes és a kettes volt hatvan klJrUli

favorit, itt ilyen arányok voltak, a Hondo Mondo, akit végül
t(zzel-t(zzel én játszottam, 184-en állt, és a tObbiekr61 akkor
nem is szóltam.) Ültem a pályaudvar klJmyé/cén a kihaltas
Hamburgban, hol itt ültem, holott, bejártam a vasárnap nyitva tartó
üzletterepet a pályaudvar új sétacsamokában, vettem is
egy üveg bort, azzal a Szent GyOrgy utca kIJzelében, egy téren
raktam le magam egy fa tiJvébe, szemét folé kicsit, üreges

fémkorlátra. Valaki hozzám lépett; sokadszor
tiJrtént, itt és a metróállomások tájékán ez mindennapos,
valamiért lejmolnak, mit tudom, ennek mindene reszketett,
és sOrhabkaparóvallehetett volna szedni róla a verltéket.
Megkfnált egy Camellel. Ennek megOrUltem. Volt egy kisebb
futamban egy McAle nevu ló, gondoltam rá: megjátszom, hát a
Camel betui pontosan 6t adták. Rágyújtottam, vártam, mit
kér. Nincs-e piád, pajtás. Szóval kiszúrt a túloldalról a borommal.
Nem sokat tétováztam. Elóhúztam táslWmból a bort, és

megint egyszer láthattam valami rOntgenképemet: átvilág(tottam
magam ezzel - ahogy a háromnegyedéig telt üveget neki adtam.
Ahelyett, hogy jól megszfvtam volna még a Camelt, aztán
meghúztam volna a burgundit, és ami marad, vidd, fazonlWm.
De nem. Nyert is McAle, én akkor már óvatosan játszottam,
nagyjából bizony(tottam magamnak a - szomorú? - tételt:

a lovak: mostanság egyetlen esélyem. Kaptam is elismerést.
Vettem egy pakli nem-tudom-mit, rágyújtottam. Késobb kimentem
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a pályához. A rendezok vendége voltam, ingyenjegyem volt,
szemkiJzt nem mentem be az ismer6s virágoshoz, magam akartam
lenni, voltak kint vagy Otvenezren. VlP-sátor, fátyol-szalma-kalapok,
lilák, Bismarck hercegnók, az SPD vagy SDP elnöke, mit tudom,
nem rontom el ilyen tudásokkal pont azt, ami alópályával
akkor még természetvédelmi terUletként megmarad nekem
a világból, nem? Mit rontsam el? Semmi VlP-sátor, sajnos,
az is meglesz az 6sszel, már ak... két k-val? ...reditálnak.
Ez is a világ egyik legszebb tiJrténete. A semmi újsághoz,
maga egy pálya sajtóirodája ak... De itt egyelore leheveredtem
a távoli kanyarban, a horniban, vagy én nem tudom, és elaludtam
lapulevelek kOzt, meg olyan füvek tOvében, amilyeneket
idehaza S1Péróéknak - és akik élnek még - szedtünk,
szedank. Táskámat sz(jával jól a lábamra csavartam, táskámat
magát afejem alá tettem, egy doboz sOrt megittam, borom is
volt újra, elaludtam. El6tte megnéztem ezt a kanyart, amelyet
távcs6vel se jól látni. Majd a hamburgi - ahomi - pályáról
mesélek még, ha lesz rá alkalom: a nagy tavacskáról, melyen
egy "úsztató akadályversenyen" a mez6ny tényleg keresztül-
úszik, a hidegvéruek versenyér61, meg hogy az úgynevezett
"új szOvetségi államok" lovainak egy kalonfutamot szenteltek, hadd
menjék a maguk ritmusát, sokan {gy is vánszorogtak csak, és a
kalonben zseniális-forma kOzvetft6 csúnyán kigúnyolta oket. "Ott
jOn a horni kanyarban Diseuse, utána Factory... még Fashion Volkseigen
is feltunik... fellÚn6en a négy lábukon jOnnek... de hát még mindig
jOnnek? Ennyien vagytok? Muszáj? Tessék nézni, néz6im, mennyien
vannak... ezek a lovak az új szOvetségi államokból... Beérnek-e
a célba? Stb. A neveket direkt kitaláltam csak, megváltoztattam.
Égett a pofám. KalOnben szenzádós volt a s1P{ker; és a kanyart,
mondom, {gy álmomban jobban láttam, mint a triban el6tti térr61.
Sok volt az es6, a sár, jól meg tudtam tippelni pár "elasztikus"
és ,1'lély" talajon jó lovat; kedves GyOngyi, Domicellához ott
kellett volna lennie, hogy egy kis vagányságra biztasson, társaságomban
eléggé apró tétekkel játszottak, ez engem is rosszra hangolt; tavaly
kés66szr61, az utolsó dUsseldorfi versenynapról elfeledhetetlenül
emlékeztem még Domicellára, nagyot nyert, nagy meglepetésre,
csúcs svéd lovak el6tt, ezekkel a csúcs svéd lovakkal nagyon kell
vigyázni, itt is volt néhány, meg a Saarprinz, voltakfavoritok,
Domcella, akinek a neve nekem mindig a Domi medvémét idézte,
134-en állt. Rá kellett volna pakolni egy százast. No, és akkor
boldogabb lennék? Tymbarknál, szintén akadály, elég jól játszom
akadályt, már jobban megnyomtam a londoni Margaret Streetr61
hozott kisfogadóironomat. Minden rendben volt, mondom, laktam
s megéltem, és a derbyt is lefutották. Ez lett: eszembe jutott
a születésnapom. Semmi Hondo Mondo még akkor. Taóról, aki DUsseldoifban
tavaly jó volt, de egy héttel korábban a dán derbyt nyerte, rOgtOn
letettem. Lomitasékkal nemfoglalkoztam komolyan. Tudtam, outsider
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jiJn be, éreztem. Ráadásul az epsomi derby gy6ztesének,
Generous-nak - késtfbb az {r derbyt is nyerte! - a neve zsongott
az agyamban. Temporal... volt egy ilyen ló itt. A 8-as. A szUletés-
napom: már-már hajlottam rá, tfzzel. 8-1-2. December nyolcadika.
Akkor mellettem azt mondja valaki: 6 megjátssza a szUletésnapját.
7-1-2, azaz július 12. Ez Slpéró napja! De a 7-es ló nem volt
posszibilis. Nagyon er6sen Slpéróra gondoltam, mondom, és mentem
Hondo Mondót megtenni. Egy esztelen befutó volt! Amilyen magasak,
kaliJnben is, hatalmasak, zuhogó, súnI vágtában megjiJnnek, és zutty,
átrobognak a patkó el6tt! Temporal, és ráadásul Dettorival,
igen, "Dettori = Tandori Ol;és akkor a szemmel nem kiJvethet6
kavargásból a 8-1-2 hármas befutó tisztult ki. Tfz márkára,
mesélem itt az egyik kocsmában, ahogy rágyújtok egy Szofira,
valami 9701 márka. De semmi, mosolygok csak - ..mint taós", mint
.)zondo-mondós". Mit tehetnék? Átpréselem magam alkony után
egy este megint a Sportkórház vaskerltés-oszlopai kiJzt; most
9701 márkávallennék boldogabb? MegszUlettem, elmegyek - már cigizve-
néha arra, a Gy6ri út és az Alkotás utca tájékára. Mit emésszem
magam ezért, a szuletésnapi dologra gondolok, mondom ismer6seimnek.
De tényleg! Egy: aznap Don Pepével, aki Pipi Néni nevét idézte,
megnyertem a magamét, még rárámoltam Wakidivel, aki Pipi vaksága
miatt volt evidens, és a végén Uranost helyre tettem. Ezzel
a derbyhét véget ért, most Lifestyle-t, s6t, ha volna Music TV
nevu ló, azt is megjátszanám. De majd legkiJzelebb, mondom, kifújvafastiJt,
hondó-mondó. Professzor, mondják ismer6seim a kocsmában, el is
várjuk, hogy valami nagy VIP-h{rrel térj haza, mondom erre: kett6:
ha ebben nem lennék biztos, neki se vágnék, nem én, mondom
nekik, sajnos, manapság, egy ilyenféle {rónak, mint én, ez
az egyetlen komoly esélye; majd éppen házaini fogok akár azzal is,
hogy amit a német versenyekr61 {rok,franciára, amit afranciákról,
németreford{tsák le! Majd mit! Az angoloktól meg csak ilyen
fogadóironokat lehet elhozni; Angliában, mesélem, nincs nyer6 esélyem.

*

Aztán ma reggel, hogy ezt átnéztem, el6szedtem a galopp-
újságok kiJzUIaz Út Ixtlanba c. kiJnyvet.Castanedának, a
szerz6nek mondja ott don Juan, az indián: ..Aztán,persze, ahogy
ez mindannyiunk számára a legtermészetesebbmindig, nekilódulsz,
vissza: Los Angeles-be. Csak hát Los Angeles-be tiJbbénincs
visszaút. Ahonnét elmentél, elhagytad iJriJkre."Astartautó
fehér szárnya, igen, Slpéró fehér szárnya, holtában, ez volt
a kérdés: rajt? cél? mikor nekilódul a mez6ny... és mikor Slpéró
már nem aludt a kezemben, mikor már halott volt... véget ért,
elkezdtfdiJttvalami? Aztán Castaneda megkérdi: .,Demi lesz
azokkal, akiket szerettem?" - "Mind, mind elmaradnak, hátra,
le... " Nincs tarelmempontosanford{tani. ..Nemkockáztathatom-e,
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hogy egyszenlen mégis magammal vigyem oket?" - "Nem. A te utad
már egészen más, ismeretlen világokat nyit neked, és azontúl
ott leszel, és aztán megint más, ismeretlen világokban. " - "De
Las Angeles? Azért vannak busz- és repil.l6járatok... vehetek
magamnak egy autót! - ! ! - "visszatérhetek, és meglesz, ott
lesz. Vagy nem?" S akkor don Juan és Genaro sorolni kezdi,
komoly arccal és nevetve, a maguk megannyi ily helyét: Manteca,
Temecula, Tucson, Pie(JrasNegras... mind megvan, ott van, hát per-
sze... Sorolni kezdtem a lovak nevét: Ayrton, Sam Grandchamp,
Jay Arr, Suave Dancer, Wakidi, Waky Na, Bergerac, Hobel Nobel, Lady Du,
Christine Sir, Gallup Diabolesse, Basinger Foothold, Chris Girl...
"Szomorúságom olyan elsiJpr6volt, hogy eufóriába sodort. Don
Genarofelállt, mosolygott. Don Juan is, és rendesen vállon
veregetett, szinte gyengéden... " ElkiJsziJntil.nkRahlstedt állo-
máson. Hát visszajiJttél,kérdeztem, lemondtad a... Igen, hogy
kicsit... Még beszélgethessil.nk,mondtam. Aztán nem szóltunk, a vonatig
egy szót se. &péró akkor megint valóság lett, a vonat nekilódult, s{rtam.

BERNÁTII CSABA: A GAZDÁRA VÁRVA




