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TANDORI DEZSO

"Kapcsolatot

keresek,

de csak a felbontás általlelhetem"
(kb. Háy jános)

azaz
WELCOME IN AFRICA (Holnap Kiadó)
Tehát, szerz<~i- ésegyébi- szokásszerint, kb. Háy Jánosról lesz szó. Persze, ha
azt mondanám, hogy ó olyan tényleg Gulácsy-festo finomságúnak és erejiínek ígérkezo
és látszó költo, akkor eme fogalomban a Garaczi Lacziról, mellette a Podmaniczky
Szilárdról, aztán már szálkásabb változatban a Marno Jánosról, és körülbelül így tovább, is kellene írni. De ezt a dolgot, hogy a világ annyira szétesett, hogy azt a lassan
menthetetlenül bonthatatlan egy-tömböt, mely szinte rohadt-ballonkabát-mészcementtel-megtömött-vasbeton-Iég-tömb, néha rabtáborok csákányaival kell próbálni szétveretni (az emberiség nemesebb céljai érdekében), valamint, hogy titkos urán-kisugárzásában e tömbnek,

ennek a jószerén most már végre egy-Iégiesnek, oly vigyor támad

-

foleg! - az afroid partokra lépok arcán, mintha a boulevard Strassbourgon zsebelnék
ki, miközben az afrofrizura-készítókkirakatai elótt álldogál (4 kirakat, 4 kizsebelés zsinórban, végül a zsebkedvét viszik el a keszkenojévei), ezt a dolgot, mondom, most
Háy János leleményezte,

és

-

legyünk tömörekl - Rimbaud-nak

is olyan emléket állí-

tott, mintha Rambo sosem lett volna, vagy mintha Afrikába fegyverkereskedok járnának, akik költóként, ráadásul a miívégtagjuk helyén palatinuszilag tnegcsodálható húsvér taggal térhetnének haza.
Ez ebben a kötetben mind van. Ami meg azt illeti, hogy sírni és nevetni is lehet
rajta, kéretik: bármelyiket (mindkettót) csak az tegye, ki a holtak kallódó szállodáiban,
vagy az élok szá1longó kalodáiban egyszerjárt legalább, és innen tudja a duinói elénium
magasztalásának dalát, és úgy olvas Schillert, hogy közben a kezébe se veszi, vagy a kezébe veszi, de akkor nem Schillerre afrózza magát.
Afrika - azaz Africa - welcome partjain, persze, palatinalemeztelenedve feredozik
az egészség,amikor pedig kicsi öcsinek nem jön kaki, egy öröklét reményével lehet üldögélni a bilin, s mellette; és Szerdzsó Podmanióként ücsöröghetünk egy fotelmodellben, s úgy dobálhatjuk az ajtóba az injekciós tiíket, és megismerhetünk a Vállalkozás
eleve-kudarcoltatójával, akit Jozef Tákó európai provokátornak is hívhatnak, és a kórház, mely alá egy darab bosnyák talajt kellett volna tolni a légi híd sikerének érdekében, egy dél-amerikai hegyi folyóba esetleg nem lángolva hull, esetleg lángolva, de a
szeretet-szállítmány helyett Svejk mindenkinek egy csokireklámot és egy Rambo-képet
oszt, ez a miívégtagokra ragasztható,: dadogás nélkül. Ha láttam már tündöklet-kavalkádot magyar költészetben - kb. láttam -, Háy János minden "kb.. nélkül ezek közé
tartozik (nem sok van belolük), és a "kb." is jó itt, ha annyit jelent, hogy lia köbön".
Persze, ráismerni ebbol a kötetbol a világra, meg úgynevezett allúziók is vannak (al-tájakról sokszor esvén, helyesen, ha már ez van, szó) (s ha már szó van, és Háynak ez,

50

tiszatáj

hogy .ha már sz6 van., ez a kétségbeesett erkölcsi kényszere: hogy akkor valamiról
kéne sz6nak lennie, és ez Africa) (utols6 zár6jel, a széthullásában lassan végleg-egytömb világ jegyében: ...de nem, rossz villanyír6gépem elakadt, s közben elfeledtem,
mit akartam mondani) hát ezek is vannak a Háy-kötetben, ezek a dolgaink: hogy ha
becsületesek akarunk lenni (ld. a Schiller-félenyilván idea-kérdést), azt is kell mondanunk olykor, hogy alapveto izét akartunk mondani, de épp elfelejtettük. Mármost,
hogy míg az iskolai ünnepségen a vers hiányz6 sorára rájövünk, ráadásul, már föl se
kiabálnak, hogy hülye, meg anyád, mert szövegünk senkit sem érdekel, jöhet egy kis
idókitöltó Africa, például misztikus törzsi erotikus tánc dadog6 táncosokra, kisfiunk
metafizikus bilidala, vagy a Goethe-csibész, és akkor immár minden bércen csend ül a
Kili- vagy Bilimandzsár6 környékén, és rájövünk, hogy ez az, amire mindig vártunk, és
visongunk a nézotéren.
Egy olyan világban ír6dott a Háy-kötet, ahol a narancsszív szonettjét és a man6kat is kijjebb-szorongatja (utalás korábbi motívumaira a költonek; ma is nagyon szeretjük) (oket, is), kijjebb az, hogy a régebbi poézis .ki-ki: csoda!" ideája helyett (Schiller
a-dák6-fügefaleveleként-se a szigetté merevedo palatinuszon, ld. e verseket könyvünkben itt) a "ki kicsoda" áll; ez a tét; és már ez se érdekel minket. Háy mindenféle divatfelhang nélkül teremti meg elsöpro hatású komédiáját, ahol a bajazzo eleve le van
szúrva, de ez csak .annyiban" számít. Különben a bajazzo dalol, igaz, Jannusz Sziveriuszként meg is hal, s közben mindenféle költészeti dologra utal, ám, mondom,
nincs olyan sz6viccezés, hogy az áthallás áthalás lenne, vagy fordÍtva, nem, itt az eroés számviszonyok, például a nyüvánval6, rejtélyes, megfoghatatlan, legközelebb kedv
és ido túltengése esetén a költo szerint nyilvánvalóan egy perc alatt elmondhat6
feladatú Jassassin szerepe, aztán, hogy megtoldjuk szervesen, az "egy kaloda jobb, mint
két szálloda, egy szálloda jobb, mint két kaloda" elve... nos, ezek mind tisztán érvényesülnek. Akár a materializmus a kall6d6 szálloda jegyében, akár az idealizmus (objektív
csak, hogy így mondjuk, sot, kopejktív!) a szétold6 kalodáéban.
Hát nem is kell Africáért olyan nagyon Afrikába engedozni.
Már maga a borít6 is, Heritesz Gábor (na ja, ismertük ot eleve így! csudálatos
munkája - telitalálat e jel szerint. A bedeszkázott guillotine (ha j61 írom: welcome!, ha
rosszul, akkor is marad így; persze, egy ilyen világr61 sz61 a Háy-könyv); vagy Picass6t61 tanulnak fogat vicsorgatni a négerek... igen, leírhat6 e sz6, mert Háy (.fehérek
közt egy , ki ne mondjuk, ma ez tabu) erre is tud alapviccet: feketék közt, pardon,
négerek közt végre egy fekete. Hibák: maradnak. .A" könyv maga is kiadhat6 .hibaigazítás" címen.
Csak épp a Welcome-könyv nem akar kiigazítani semmi hibát. Meg azt se
mondja, hogy hiba volna valahol- milyen igazavan! A krétaport az egyik legkellemetlenebb a kézrol törölgetni, az osztály meg rég haza is ment, a legjobb hát, ha bekapcso16dunk a dadog6s-erotikus törzsi táncba, pláne ha (ölgyink6s vállalkozás?!) megkettozodve ülünk a már említett nézotéren is.

-

Kritikánkat

-

ha önmagunkat

többesben, ezt meg kritikának

mondhatjuk

- így is

cÍmezhettük volna: Versailles-i Jánosnak, ami (Rimbaud-b61 fegyverkereskedóbe fordítva) annyit jelentett volna valaha, hogy Vers Háy Jánosnak. Itt azonban, ahogy ezt
Emil-MarIon

kisfia is megmondhatná

-

a kötet szellemében!

-, szemenszedett

füllentés-

ról volna sz6, mely fülönfogott szellentést álcázna. Hát ennyit pl. a Jozef Ták6k tákolmányair61, melyek mindazonáltal elég veszélyesek. Igaz, a lángok - s nyilván a be-
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zuhanó pengék is - primer élményúleg valósÍtják önmeg a pore hús addig önmagáról
nem sejtett kvalitásait. Hát egy ilyesmikkel gyakorlatozó világban üdvözlodik az
Africa-Iátogató, a humanitárius célú, aki ezt akkor, ugye.
Aki mit is csinál?
Nem fejezhetem be a mondatot, mert Háy könyve errol is szól. Mit is csinálunk?
Hogyan mondta azt, ma is messze-messze közelre-tarthatóan Pilinszky? Hogy: ha
öröklétre születünk, mért halunk meg hiába? Módosítja Háy (sokunkkal) ezt, még így
is: ha öröklétre halunk meg úgyis, miért látszunk hiába élni? Vagy miért hallatszunk
ekképp? Vagy miért nincs Godot-nak füldugója, szemellenzoje? Miért nem a kello
disztingválással használja, már ha jönni nem ér rá, jó... de ahogy les vagy fülel bennünket sivatagunkban a fa alatt, meg az Estragon-Vladimír-jelenetezettségünket, meg
Luckyt, Pozzót velünk, satöbbi, ahogy lukolunk és pózolunk pl., hát ha nem jön
Godot, s mi megyünk el Afrikába, mint a Taboo címt1 sajátos-szép régi nótában a
Samu, ugye (fontos etnikumi elemek!), akkor ez az Africa miért nem "az" az Africa?
Csak hát, sajátos világetnikum, és errol is szól Háy, volt-e valaha,is bármi olyan,
mint ahogy a filozófiák, üdvtanok, nemzetmentések etc. "tételezték". Es a búnbuddhatunkkal mi lesz? Bizony, Schillerrol a búnbuddhatum is eszünkbe jut. Vagy ez inkább
a Goethe-csibészrol?
Sebaj, Háy efféle szuper-mail-artja nem akar klasszikus lenni. Nem kell akarnia.
Kivédve az, a maga egyedüli módján. Abban, amit végül köz-mulatságunkra és közsírásunkra teljesen elmagányosodva hoz létre. Ahol csakugyan sivatagig ér a könyv rettento tarkaságával. A Sétaút-kötet gyakorlása után itt mindenféle út és mód nyílik. Bár
nincs grafikai része a könyvnek bent, ezt a címlap mintha bedeszkázottnak nyilvánítaná épp, és a narancsszív is elveszne a kórház lángbanállásában vagy a törzsi táncban,
vagy a palatinuszságban, netán a Duna korzóján: Háy cipojében jól járunk. Légcipo,
tömbcipo, arcfestékcipo ez, de úgy öltöztet, hogy levesszük tole a nadrágot, a pelenkát,
aztán Jannusz Sziveriusszal szülva megkérünk valakit, öreg anarchista, ülj közénk,
mesálj, azaz mesélj, azaz szólva. Semmi géphiba nem javÍttatik! A gép magára vessen,
ne minket vessenek be gépekkel. Ezt Háy elemi erovel mondja. A poézis elol is, ha az
már mirkócsip, azaz mikrochip (Mirkócsip: o nyilván egy szerbokroatobosnyák muzulmán!), hát a poézis elol is el kell menni Africába. Ha szól a welcome dala, eldobjuk
a mankót, a füldugót, a szemellenzot (bár e három igen jól öltöztet), és szívünk szomorú és szorongó dobogásával mit se törodve, meg hogy holnap mi is lesz, lesz-e
egyáltalán (a) munkánk, meg hogy mikor lesz 8 schilling árának megfelelo az újság és a
még itt-ott 8-10 forintos zsírosdeszka helyett mikor lesz az ilyesmi is oly árban, mint
Bécs belvárosában a körözöttes kenyér, mindezzel - bagatell! - mit se törodve, visszaguggolunk palatinuszba, és lessük... hogy... akár vékony nok képben is, hogy izélhetjük meg majd egyszer ezt az egészet.
Jó, de hát ilyesmibol szokott születni is az ember?!
Minden kérdést sem Háy, sem e sorok írója nem oldhat meg.

Ja, és a honoráriumot

mindehhez negyedére kéne, azt a bosnyákját neki.

Akkor hangzana csak hitelesen a felhívás: föl, Rimbaud! Váll a vállhoz, vállalkozz
Africára. Hiszen oly mulatságos, látod?
Ki se fogsz halni. Na.
De - hát épp ez az. Amit Háy kötete mond. Hogy kihalásról szó sincs. Valami
mód ezt hallja ki e sorok írója végül e könyvbol. S akkor a .Welcome"-ot biztatásnak veszi.
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Mindehhez már-már csak egy Swift-idézet látszik hiányozni a kötet elejérol, vagy
végér61.Persze, burkoltan ott van az is.
Mert járjon, mondja a szerz6 ott, kérem, a fejükben minden. Az enyim is teli
van, teszi hozzá.
S miközben mindez így: oly jó mégis a Duna korzóján lenni újra, oly jó Rugh
Asival, Rug Ashival, netán Rug Hasival találkozni, oly jó, hogy mindezt megbeszélhetjük egymással - és tudhatjuk, hogy a végszó már elronthatatlan. A végszavak egyike
(vagyis a folytathatóság egyik elemi sodrópontja) Háy kötetének szelleme.
Bár hát, mint 6 maga kb. mondja, a legjobb az egészben az, hogy soha a büdös
életben nem volt még a kezünkben szellem.
Ne is legyen, mondom én.

