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de-ezúttal nagyon is a német idealista esztétika legkellemetlenebb normatív hagyo
mányait őrző dogmatikusnak bizonyult filozófus nézőpontját és felfogását a legkevés
bé sem tudom osztani, sőt indulatosan utasítom el. Velence ügyében Vas Istvánnal 
tartok. Az EGY GALUPPI-TOCCATA, mint említettem, legkedvesebb verseim közé tar
tozik. Mind az eredeti, mind Vas fordítása. Permanensen ingadozom közöttük. Brow
ning verse komplexebb élmény. De -  nekem tényleg -  pörölnöm kell a szívemmel, 
hogy maradéktalanul át tudjam magam adni neki. Mert annak a számára Vas fordí
tása vagy inkább Browning-fordítás burkában írt saját verse a személyesebb, s ezért 
intenzívebb élmény. Mint egy másik versében, a TlNTORETTO címűben írja: „Nagy 
dallam peng a mélyzengésű húron, / S egyenesen a szívünkbe talál. ” Legalább az enyémbe -  
biztosan.

Tandori Dezső

„SZÁLL AZ IDŐ ITTHAGY ENGEM”

Apollinaire: A MlRABEAU HÍD 
(Vas István fordítása)

A  műfordítóval találkoztam először. S mivel a műfordítóval, s mert ez a találkozás meg
annyiszor ismételendett még -  lehetett sejteni: fontos volt a műfordítás akkoron, és 
még soká, a versé; érzelmek-iskoláim, hogy így mondjam (fontos volt, hogy megala
pozódjék: csináljunk is valamit az anyanyelvvel, leljünk új kis vívótechnikarészeket, 
elemeket), a Nemes Nagy Ágnestől (tanáromtól a gimnáziumban) kölcsönbe kapott 
Tóth Árpádon (műfordításain; Kosztolányiéin), Baudelaire-en, Rimbaud-n kezdtek 
végeződni, mondom, mert ez így volt, az ötvenes évek jó-derekán megjelent HÉT 
TF.NCER ÉNEKE, az alap Vas-gyűjtemény a kellő hatást tette rám. Jobb szó nincs rá: 
kellett. S hogy a gimnáziumi irodalmi „verseny” páros-jutalma (vers- és prózakategó
ria) külön értelmet kapjon, s mert kétszer száz. forintot a két kategóriahelyért irodalmi 
szakkörös „menőként” el sem fogadtam volna, annyit azért kimódoltam — illetve ezt 
módoltam ki -: legyen az előző évi Hemingway mellett (AKIÉRT A HARANG SZÓL; még 
a régi kiadás!) most, búcsúzóul, egy ilyen „hét tenger”-em, legyen ez az egyik százas 
helyett, mondjuk, a novellapályázati placcomért ajutalom. Szóval, akkor hát még stíl
szerű is, hogy most Vas Istvánról, a műfordítóról beszéljek. És csak ahogy beszélni 
bírok mostanság (ahogy tehát „szoktam” ): hogy ámulva nézem, mint is képes bárki 
irodalomról vagy „társadalomról” szólani úgy, hogy el ne mondja, miként ment át a 
Mirabeau hídon, járt-e külvárosokban, lópályák környékén netán, krumplizott-e ara
boknál, avagy Sir Henry sírkövén egy Lingfield nevű London-a-környéke Agatha 
Christie-t idéző kisvárosban ivott-e (aztán a pályára is belopott) London Dry Gint, meg 
hogy biciklizni akkor Dániában milyen, vagy ha épp téged ütne el, járatlan oda nem 
szokottat, egy ily pár-kerék, meg hogy mi az Utrillo-elem a montmartre-i manzárdok 
bádogszürkéiben, és mi a különbség az olyan sörözők s az. amolyanok közt, ahol elébed 
teszik már a poharat, ahol nem, és hogy még így tovább, fák alatt milyen padokon
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ülni mifélés, miközben az impresszionisták egykori pavilonja felől a hideg, még tél
utó-márciusi vízpermetet grandőr medencéből veri a pofádba a szél, és hogy a hónod 
alatt szorongatott normandiai könyvben miként lapul Sagan Deauville-ja, ahogy ott 
neki a galoppfutamhoz a tarka zsokék kivonulnak, és hogy miként halt meg Ph. Bar- 
nard barátod, bár bukósisakja volt, és ahogy erre a fekete kabátod helyett fanyar bá
nattal kezded hordani az „Oh So Risky”-kockást, a vidám küllemű tarkát; mondom, 
egykor elemi erővel értettem -  hittem stb. -, mi is „az a bizonyos szellem", mik emez 
esszéfogalmak, hogyan van akár Rilkénél is épp csak jelzésesen a sok végső tisztaság 
világában némi emberi konkrétum, ami aztán, persze, a legelemibb erővel teszi mi
énkké, hozza közelünkbe az éterit: nem, ma már/épp ez nincs így, s még azt is meg
kockáztatom, azért nincs, mert akárha illegalitásba mentem volna szellemijeimmel, 
akár egy Maigret-könyvben az xy Jean-Pierre vagy Arragano, Marseille-ben fogadnék 
enghieni tiercé-quarté-quintéket, kockadobósdit játszanék a tulajjal, igen, ha érthe
tetlenné vált a számomra, miként is lehet egyenesbe irodalomról írni, mintegy csak az 
égiről, hát azért vált, mert nagyon is ehhez akarnék visszatérni, de nem a folyamatok 
alamizsnamenetében, elnézetten stb.; abból elég volt, abból volt elég. Tanárnőm meg
mondta -  vagy inkább Lengyel Balázs készülj fel rá, fiacskám, hogy lesz nagy adunk- 
s-kapunk is. O, hát ezt Vas István fordította, a RiCHÁRD ez, melyben -  de nagy pénz 
volt az egy-estére-harminc-forint akkortájt! -  statisztáltam, s az ő szövegeit hallgattam. 
Igen, ismétlem e szót, hát ez az: most, hogy beismertem érzékeléshiányomat -  most- 
időbéli tiszlaeszíétizálás iránti csudálkozó csodálatomét, azaz csodálatomé éppen - . ju 
talmul megadja az ég (vagy, hogy ma legaktuálisabbjaim egyikét, Saint-Exupéryt idéz
zem, sivatagom, melynek elfogadtam törvényeit, nagy és hullámzó kabátját, versen
géseit, ahol egy-egy forrás a vallásommá is tud lenni, ahol, ha egy Waitowin nevű ló 
jövőre nem jön, nem, mert elaltatták, valami sós kortytöredékké is összeállók magam
nak, csak jó l föl kell szegni a fejem, ahogy arcomon gördülget ez, föl, mintha onnan 
várnék valamit, mintha onnét), megadja mindez jutalmamul, hogy eszembe ju t a III. 
RiCHÁRD amaz előadása -  egy későbbi versben ama bizonyos Samu is előjön, aki oda 
besikerített, hát a Pós, persze, ó! - ,  az előadás, ahol estéről estére élőben hallhattam 
a York napsütését... s az adunk is, kapunk is szentenciáját... Ha véget érnek a gimna
zista pályázatos évek, jön az, hogy nem azt keresi senki, mi lenne jó  nekem. Nem is 
nagyon keresték. Féltett is N. N. A., nem aludt, hallottam kamaszkori barátomtól, az 
ő rokonuktól, egyetemi társamtól aztán, nem aludt N. N. A. a felvételim előtti éjszaka; 
féltett, mondjuk így. Kétféleképp is. S aztán, mert műfordítani vonakodtam, végül az 
Illatos út iparitanuló-intézete, ott a portásságféle, az jött, meg utána bizarr kötelmek
nek tűnő furcsa-szerencsék, mellékutak, kényszervágányok. S közben York napsüté
se, gombfoci -  szélső figura maradhattam. N. N. A. és Ottlik Géza -  ki utóbbival is úgy 
találkoztam életemben először N. N. A.-éknál éppen, hogy tanárom a friss Rilke-for- 
dításait olvasta fel, s ahogy egymagámban távoztam, a Vérmezőn megszereztem azt a 
megerősített magány-lét-élményt, melyhez később egy vak madár e-vonali kalitka-ha
zaszállítása is jött, meg egy e. e. cummingsot idéző lottyadt kék labda rugdosása, meg 
hogy az epsomi versenyekről -  ingyen -  erre, az N. N . A.-táj újságosához jártam, járok, 
egy szál magyar napilap áráért kiolvasni a Times vagy a Guardian vonatkozó részét, de 
Kemptont is, Ascotot, Cheltenhamet, Lingfieldet... mit csinált Oh So Risky, Generous, 
Mujtahee, Shadayid; és milyen eszeveszett formában van W. Carson, R. Swinburn -  
nem a poéta! a zsoké! -, Pat Eddery, és hogy a newmarketi pálya olyan hosszú még 
Európában, mint az én szeretett Maisons-Laffitte-em 2,2 km-es egyenes, a Hosszú Ko
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porsó. Riadt és esztelen a század, ha hívsága mögött nem állhat valami mozdulatlanul, 
idézem idézőjel nélkül már azt a Rilke-részletet; ó, nem esztétizálás ez!, meg hát nem 
is mondtam én semmit se az imént; műfordítani próbálom ma is „az életemet” , mint 
Kosztolányinál a ceruzákkal a színezés menne, kiszínezés, igen, a sivatag nagy, hul
lámzó kabátja, meg egy zsokékabát. Már csak egy szemellenző hiányozna, az olyan 
szép hóhércsuklyaszerű a lovon, vadtengerkék és narancs, rajta a kis fekete félkörök, 
oldalt ne nézzen a szem, ki ne törjön a négylábú -  műfordítás-kor volt az, ami jött a 
Lengyel Balázs jósolta „koromban” , és legalább az volt. És Vas az első öt-hat műfordí
tóélményem közé tartozott a kötetével. Aztán az egyetemen: Szeredás és Asztalos ba
rátaimmal mennyit idéztük Jékely és „az Ágnes” mellett, meg Mándy és Ottlik szöve
geinek társaságában, „az Apollinaire-t”, a kis Lout például, szerelmek idején, vagy ki 
tudja, Vas fordításait ekképp. A madaras dolgok, melyekre még visszatérek, nekem 
később ugrottak be, már Szpéró élete során. „Kis Lou az éj leszáll enyém vagy és szeretlek... ” 
Tele volt mindenféle időm mindenféle Vas-műfordítással. S most mégsem írhatnék 
-  ezzel küszködtem az imént! ezt elmondani -  úgy, hogy e sorok veretét, széphang
zását etc. elemzem, vagy akár csak fel is mutatom, felmutatom is, nem, itt két dolgot 
kell megjegyezni („pluszban”, ha „mínuszban” elmondjuk: az a bizonyos Mirabeau 
híd a valóságban ma csöppet sem romantikus, igézetes, sugallatos; erősen össze kell 
szednünk az emlékeinket, hogy az legyen, ami azért, persze; ami), két dolgot: az egyik 
a Bécs melletti Badenból van: nézem csak egy ügetőfutam indulóinak sorát: York For
tune! Egy ilyen ló. De nagyon meg kellett volna rakni, meg kellett volna nyesni. Sebaj, 
valami ez is lett, szolidan. A  portásság emlékei, a statisztapénzek világa... hathatós ha
tások, maradandó maradványok. S akkor Enghienben -  nem véletlen említettem! -: 
fut egy Vas Magna nevű ló. Vas Magna, ezt a Pistának el kell majd mondani; s tele
fonon még el is mondtam. Voltak néha ilyen telefonok: Ottlik Gézával éjszaka, Vassal 
egy-egy délelőtt, Nemes Nagy Ágnestől még valamivel halála előtt kértem volna lovas 
folyóiratszámhoz írást, ó... végül -  szám nem lett -  abban maradtunk, hogy ezt idéz
hetem: „Mert végül semmisem marad, / csak az angyalok s a lovak". Ottliknak a londoni 
Café Royalt mondtam el; hogy ti. hallom ám ott, ott az az egyetlen olyan igazi kávéház; 
s hogy ő, aki aztán igazi londoni lett egy időben, nyilván odajárt. Ottlik milyen jó t 
hahotázott, igen, hahotázott, jó  értelemben kinevetett, kinevette e dolgokat, mond
ván, a ruhatári jegyet nem tudta volna ott megfizetni; ezóta így nézem, ha látom, busz 
emeletéről azt a tündöklő helyet, s helyette, ah, nemes bosszúból a bécsi Ascot kávéházat 
vezettem be, ajánlom bárkinek, a Wien-Mitte pályaudvarnál, I I I .  kerület. Vasnak a 
Vas Magnán kívül Lingfieldet is elmondtam: hogy a papiak mellett épp olyan gépko- 
csigumizó-műhely van, az ablakokon épp olyas drót, a templom és az iskola közt az a 
fajta keskeny járda, és Miss Marple-féle nénik járnak arra, meg a főtéren, s a főtér, 
egyáltalán... és Vas még most is azt mondta: Látod, kérlek, egy Agatha Christie-t... 
nem tudom, pontosan hogyan is mondta... mindig szerettem volna fordítani. H átfor
díthatott volna, vagy ha nem, akkor nem fordíthatott volna; az ő műfordítói életműve, 
hogy így mondjam, igazán nem vasvillával lett a szénásszekérre hányva. De ez a HÉT 
TENGER...-bői már sejlett.

Ugye, milyen mulatságos az egész. Iskolai jutalomkönyv -  egyetemista korbéli sta- 
tisztálás -  ugyanekkori érzelmitöltet-szövegrészek -  Mirabeau-közjáték -  madaras sza
kaszok Szpéróhoz és társaihoz, majdnem Rilke-öröklétileg. Bár hát ha e. e. cummings 
az, ahogy Pista mondta, Apollinaire bőven sanzonköltő -  szanszon és az Isten áldja 
meg érte. De Apollinaire-emet egyre befejezésül tartogatom. Itt valami fontosabb ju 
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tott az eszembe, ami már megvolt egyszer, csak nem írtam le még; s eszembe jutott, 
mert kimentem felfrissülni a frissítőnek igazán nem nevezhető fürdőszobánkba, érin
tettem a polcot, melyről a minap a Hosszú Koporsó-íráshoz a Saint-Exet elemeltem, 
ez jutott vissza az eszembe: szép, nagy túlzás, túl bő sivatagkönyv, hogy az egész élet
értelmezés: műfordítás/műfordításunk, azé s a miénk, ez szép, de szorítsuk lejjebb a 
dolgot a tárgyhoz: amikor valaki/mi még ismeretlen költőt/észetet olvasni kezdünk, 
olyan, mintha le kellene fordítanunk, „idegenségből” . Szintén Szeredás, Asztalos etc., 
és Székely Magda, Gergely Ágnes stb.: ilyes volt az a műfordítószeminárium-társaság, 
ahogy a Babits-házat látogattuk Esztergomban valami 1958-as, 59-es évben, s Kéry 
László, Kardos Laci bácsi, valahogy ők dobták be a Goethe-idézetet, melyet -  mit csi
nálna belőle az Asztalos Jóska, gondolom most, vajon? -  máig se tudtam jó l lefordítani, 
valami efféle volt: „WerdenDichterwillversieken, / Mtiss ítis Dichterslandegehen... ” Tehát 
a költő országába kell menned, hogy őt megismerjed, ezt kéne verslábakba rázni, ga
tyába, de nekem már csak egy pár kakasláb jut erről az eszembe, sasláb, ölyvláb, és 
hagyom. Mi is megy az Astra Vadvilág-adásában? Nézzük. Futottak-e tegnap Kemp- 
tonban? Játsszák netán az Aldwych vagy a Café Royal környékén a 111. RlCHÁRD-ot? 
De csak... nem akarok semmi híranyagot megsérteni... ezt meg azt látok. Mit szólna 
Pista Horvátországhoz? Az esetleges iszlám atombombához nyilván semmit. Vagy 
igen? Nem ismertem őt azért ilyesképp.

Mindenfélével „itt van” . A  földi valóban. Ezért is emeltem ki a hídszekvenciákból 
épp e címsort. Az idő szállása, a szó kettős értelmében, inkább -  a szintén nem valóság 
felett kószáló, azért nem! -  Ottliké. Pista nagyon is ezt akarná: szálljon az idő, legyen 
benne szállása annak, aki arra vágyik, őt az idő is hagyja itt. Ez megtörténik.

Az ő verses életművével is úgy kezdtem találkozni 1970 táján, ahogy „műfordítan
dó” volt, más léptékkel, mert más életkorban, mert másra, Nemes Nagy Ágnes, Mándy 
Iván, Mészöly Miklós, Weöres Sándor, Jékely Zoltán, Pilinszky János, Ottlik Géza 
könyve. Még a borítójuk, a papirosuk szaga is... az a világ volt. S az N. N. Á.-tól köl
csönbe kapott „nyugatos” könyvek! Nem, nem... sorolni sosem szabad. A  sivatag bő 
köpenyét úgy kell szemünknek lebbentenie, hogy ne legyen az már lényeges, a felso
roltakhoz hol és hogyan csatlakozott elemi sugárzásként Kálnoky, Szentkuthy, Berda 
stb.; Vas. Vas István a műfordításaival különben is ott volt a primer élmények között, 
nekem ott. Másképp nem volt, nem adódott hozzá utam; véletlenül. De hát Szentkuthyt 
már nem adatott meg színre látnom. S mit mondjak? Műfordítás és Szentkuthy: annyi 
minden helyett, ami ma idegenhon-könyv itten, előbb Szentkuthy naplóoldalait for
dítanám le németre, aztán vissza... s akkor jöhetnének egyebek. Nem is nagyon jön 
nek. De erről már volt szó.

Persze hogy „izgalmas” lenne -  miért?, kérdezem; hiszen azt se firtatta, gondolom, 
e sorok senki olvasója, játszottam-e Vas Magnát Enghienben, hol végzett ez az aka
dályló, meg hogy, ó, a Richárdból egy anyám-verssor is kiugrott egy versem elé, cím
nek, ezt elfelejtettem „a műfordítóból” -  de még Apollinaire...! - ,  - ,  igen, gondolatjel 
tolul gondolatjel mellé... izgalmas lenne arról írni (nekem ugyan nem!), arról hallani, 
hogyan is volt az a TÖREDÉK HAMLETNEK-história, meg a TALÁLT TÁRGY... Milyen 
kettősséggel szerette meg, vagy értékelte, Vas István egy alig-pályatárs, egy mégis 
meglévő valaki/mi dolgait. Miféle áramlatai voltak azoknak az időknek. Hanem hát 
erről majd egyszer máskor. Azt hiszem, elemi fogalmak körében találkoztunk, és ez a 
továbbiakat is meghatározta.
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Ennek így kellett rendjén lennie. Csak mintha igazából mindig a műfordításairól 
szerettem volna írni -  emlékek, emlékek kora! azért szerves ez is: hogy akkor most 
hál így.

Szervesen írhatok róla. A  Yorkkal... ó, de nem is folytatom. (A sok „ó” a halottak 
emlékére kerekedő, ágaskodó képződmény.) Egyszer ezért is felhívtam -  főleg 1970 
és 1974 között találkozgattunk, úgy különben Yorkért. Ez Szpéró halála után volt... 
a Café Royal-féle év. Tizenegy év után, ismétlem a szót. Végre megint utaztam, a Szpé
ró elküldött. Ezeket a dolgokat én a legkomolyabban gondolom, s nem okvetlen a 
földön élek velük, még ha tudom is pontosan, hogyan kell viselkedni a rue Saint De- 
nis-n vagy a wolwerhamptoni bányász-lóversenypálya sörözőjében. Szóval a Szpéró. 
De Pista ezt a történetet „nagyon vette” , tudta ő venni, ami a másikfnak a) jellege, sőt, 
hogy valami talán lényegeset mondjak a személyességéről: tudta mutatni, hogyan ma
rad szuverén az ember, miközben a másik dolgát megérti (felfogja etc.). Ez nekem 
mindig tetszett. Nem hozott semmi változást (nekem, ez), ugyanúgy zárkózom el, to
lakszom, hiszek, baiekoskodom, rondaszájúskodom (talán ezt ritkán), igyekszem, ob- 
lomovozok... s mégis. Valami megmaradt, egy belső kép a tartásról, mely a vershang
nak a pontos megfelelője. Volt nála ebben egy -  nem tudom, hogyan minősíthető, de 
hát nem szabad...! -  összhang. Evidencia volt abban, ahogy a Pista viselkedik, meg 
ahogy ír. Ennek a kettőnek a végső rétegeiben -  most nem az, hogy ez fontos lenne 
az irodalom története szempontjából; holott hát, hogy az ő hangsúlyát idézzem, persze 
hogy fontos! - , e rétegekben ő azonos volt. Ő, önmagával: persze. De ez az önazonos
ság valami külön létezővé vált, ami akkor jó l is volt így. Szeretni tudjuk, ha némelyek
nél erre számítani lehet, s nem akármi szinten. Akkor a többi/nk ezzel el is van intézve, 
azzal már mehetünk oda, ahová való, ahol kapcsolódik. Mindenféle változás nyilván 
az ő része is volt/lett. Maradt azonban egyforma ez a fenntartásos-néző magatartása 
nyelvben és viselkedésben, majdnem „viselet” -et mondtam, s persze hogy nem nyak- 
kendőre-kalapra érteném. Hiszen én annak örülök, hogy „a VVaitowint nem látja raj
tam senki” ; hogy ilyen ostobán fejezzem ki. A  Saint-Exnek „mesélek” róla netán, a 
Waitowin nevű elaltatott lóról; de azért nem megyek „költőországba”: mondjuk, Szi
cília környékére, ahol a háborús pilóta, gépével, eltűnt.

Nem járjuk meg igazán egymás országát, költők; ezért -  hogy Ottlikot idézzem -  
csak elnagyolt jelekből stb. ítélünk, ilyeneket forgatunk magunkban; a fejünkben és 
a.szívünkben tudniillik. Biztos, hogy nekem merőben mást jelentenek némely Apol- 
linaire-sorok, mint Pistának egykor. Biztos, hogy ez Apollinaire-ben mind benne van. 
Biztos, hogy Vas nélkül ezek a dolgok nekem nem lennének meg. Hát mit is mond
hatnék? Amikor ezeket a sorokat felidézi az emlékezetem, őt mondom. Ezek magyar 
verssé vált szövegek a légi semmiből -  egy másik költőországból. Ő  elment oda értük, 
nekem pedig elég ennyi. Valami módon a legtöbb történt meg, ami valami módon 
megtörténhet. A  többi: henye, elnagyolt jeltákolás lenne már csak tőlem is. A  sivatag 
nagy kabátjának hullámait látom, mikor e sorok, szakaszok jönnek. Ahogy a fehér 
startautó a bécsi ügetőn 1990-ben. A  Krieauban. Mit idéztek? Majd... az Apollinaire- 
soroknál mondom. Szpérót idézték, persze, az ő fehér szárnyait, ahogy holtan ült éj
szaka a kezemben. A  mezőny visszafogottan robogott. Akkor rajt. De hát rajt-e? Nem 
cél inkább? Ám most nem ez a téma.

A  MlRABEAU HÍD fordítását saját verssé alakítottam némely bekarikázásokkal. Az 
ilyesmi nem a Pista világa volt. A  Kosztolányi-Csáth-dolgot, s talán a lényegesebbikei.
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azt „fogta” ő. Nagyon megértette. Jót is tett vele. Akik meg ezért másképp tekintenek, 
azoknál rosszat (hah!) tett. Most akkor ezt kezdjem? A  rosszkedv telénél is rosszabb 
volna.

§" +  !%/=?:,._-ezekjeleim a gépen. Mi legyen az idézésjele? Magamról is kell írnom, 
ha bárkiről „Róla”-írok. S itt mi aktuális? „Tennyson! mi múlik már a tenni szón ?” Mert
hogy az imént erről lett volna szó. Ama kis vívótechnikák: érzékelni, hogy a „tenni” 
az tétet is jelent, meg hogy „teszek rá” stb. Mit tesz Isten? Ezt egy galoppfutam előtt 
is kérdezhetni. Nem? Bizony, azt kéne ott tudni, mit tesz Isten. Vagy nála nincs tét, 
így? Teszi, csak úgy? A  költészet alapkérdéseihez is elérkeztünk. Vas István, bizonyos 
vagyok benne, nagyon komolyan tűnődött azon, és igen sokszor, hogy Isten vajon mit 
tesz. A  szónak abban a szép értelmében is, hogy -  túl a cselekvésen, a megtevésen -  
mi is az, mi is ő? Mik vagyunk általa mi. A  költészet is az ismeretlen isten köpeny-hul
láma. Az meg, hogy kinek milyen a sivataga aztán? íme, Apollinaire:

„Madár nyugodt madár fordított röptii te 
Te levegőben fészkelő 
A határon hol már a mi napunk ragyog 
Hunyd le másik szemhéjadat elkápráztat a föld 
Fejedet fölszegőben

Vagyok a köd mely lámpásokat sötétít 
A kéz mely hirtelen a szemet elfedi”

-  ebből, ha még emlékeződik rá, ki az, Nat Roid-könyvcím is lett például. Csekély 
mód.

S tovább:

„Es árnyak közepette feltündökölve távozom...
...A határon hol máraz emlékem ragyog
Hunyd le másik szemhéjadat
Nem is a nap miatt nem is a föld miatt
Hanem e hosszúkás tűz miatt melynek ereje egyre nő majd
Egy napon ez lesz az egyetlen fény mely megma rad

Egy napon
Egy napon önmagámra vártam” etc.

És: Szpéróra is vonatkoztatva, de emberekre, meg Waitowinra is stb.:

„Mert van-e fölemelőbb
Mint ha valaki halott férfit szeretett vagy halott nőt
Oly tiszta lesz eljut odáig
Hogy az emlékezet jégmezőin
Az emlékkel összetéveszti magát
Az élethez erősödik
Es nincs többé szüksége senkire”
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Összevétem magam bármi emlékkel? Talán nem, ha eszembejön itt, hogy Yorkot 
talán nem fejeztem be; hogy Pistát ezért hívtam fel, már rég ezeknek a ritka-telefonos 
éveknek az évadán -  Szpéró halála után is kicsit-: „Képzeld, Yorkban kisütött a nap, 
tényleg kisütött a nap...!” (Newcastle-ba mentem át, egy nap közel ezer kilométer volt 
ez vonattal oda-vissza, és az északabbi városban az apró szemű, szürke, szitáló eső és 
ég a rácsos hidakkal a „gothic horror”-ok világát idézte. Ám akkor a yorki várfalak 
alatt... a nap). S most érzem, mennyire az „adunk s kapunk is” világa volt mindez. 
Most valami más; most, persze, valami más.

Mi végre?
S amit a végére hagytam: a NÉGY SZÜRKE vers végét. Előtte Apollinaire:

„Nem halott csak ami most még nem létezik 
Múlt fény fakítja el a holnap színeit 
Idétlen a jövő de az ami bevégzell 
Az erőt 5 a hatást mutatja az egészet”

Hát semmiképp se véletlen, mondom erre én, hogy nem Krúdyék, Tersánszkyék, 
Kosztolányiék- szívemnek bármi szentjei ők\-világából lett Longchamp, Ascot, a Mar- 
mottan Múzeum, a Beaubourg, Maisons-LafBtte, Orsay vagy Pat Eddery, Cash As- 
mussen, Dominique Boeuf, Llanfranco Dettori, Beatrice Marié, Emma O ’Gorman. S 
mégis -  vagy épp ezért! -  oly igaz, amit a NÉGY SZÜRKE versében Vas ír, vagyis hogy 
ezt kinek-kinek magának kell eldöntenie, s a hatás és az egész se függ ettől a megítélő, 
urambocsá számonkérő döntéstől: „S éltük, nem azt, amit akartunk, / Csak amit lehetett”. 
Mennyi volt, másoknak mennyi is, „amit akartunk "-akarunk, mennyit lehetett, hogyan 
értettük etc., ez múltként „a földi” . Gondolom, nekünk a megítélés számára ugyanígy 
elérhetetlenül „az égi” . Ennyit tudok.

„F.g veled ég veled" -  akkor hát, Apollinaire-rel még, szintén.
Most már Enghienben is, Vincennes-ben is etc. -  eszembe jutsz.

Víziváros, 1992januárjában

Imre Flóra

L’ADIEU

Vas István emlékének

letéptem ezt már tudhatod 
az ösvény itt sötétbe téved 
a rím tudja a mondatot 
halott az ősz és várni téged


