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Tandori Dezső

„SIVATAGI ELŐTANULMÁNYOK”

...Hadd legyen ezúttal nekem sem itt az A vagy az AZ fontos, hanem az AHOGY. S a 
-  különös -  tárgyi ellentételezést képezze ám (mégis!) Szabó Lőrinc SZEMÉLYTELEN c. 
verse (némely részletének alapsugallata): „Nem téved el, mint én magamban, /  aki csak 
egyfélét akar;/rajtam bosszút áll a zavar, /  mert mindent ismerni akartam. ” Ismerni mindent? 
Hát azt nem, de, mondom, csak az alapsugallatról van szó, s az igazi versdallam a konk
rét verstárgy és más általi (más tárggyal való) behelyettesítése után is él és ugyanaz. 
Nos, akkor így. S erre következik -  a versben - , adódó megoldásként, mely nem ér
dem, de nem is merőben csak elszenvedett történés (a vers alanya számára): „kitoltam 
határaimat, / kitoltam a személytelenbe...”. És a többi. Amikor (1969 táján) a magam szá
mára mostan „sárga kötet”, vagyis a pillanatnyilag EGY TALÁLT TÁRGY MEGTISZTÍTÁSA 
c. könyvet tervezgettem s alakítgattam (sic!), a címe az lett volna: A. RlMBAUD a SIVA
TAGBAN FORGAT. Bár nem ugyanannál a kiadónál jelent meg aztán (de ez a viszon- 
tagság-sor egy másik történet!), 1970 helyett 1973 végén, amott (a TÖREDÉK Hamlet- 
NEK kiadójánál s kiadója által) határozódott meg végül a Rimbaud nélküli, az afrika- 
járótlanított címe. (Maga a vers benne lelhető, hangsúlyosan is azért, a kötetben. NB. 
a TÖREDÉK HAMLETNEK címe is más lett volna eredetileg: EGYETLEN. A vers benne 
lelhető a TöREDÉK...-kötetben. Képtelenségnek minősíttetett, hogy „Egyetlen” cím
mel -jellegtelen szó, semmitmondó, nem mutatós etc. -jelenhetne meg kötetem, azaz 
kötet ilyképp.) Mindez kényszerű megalkuvástörténet volt s maradt; mert mégis az; s 
az efféléket, ha vitát végképp nem akarok s nem is vállalok senkivel, legjobb emléke
zetem szerint érdemes rögzítenem.

Nem a kényszerű -  de mégis az én részemet „alkotó”, tágítás-szűkítés társjellegével 
megalkotó -  belenyugvás-történet boncolása itt a célom. S a „sárga kötet”-ben ott lel
hető a Rimbaud-vers, és ki-ki meglelheti benne, amire (vonatkozásként netán; jelleg
ként; cégérként etc.) kíváncsi. Mármint sivatagügyben. Erre a Rimbaud-kérdésre 
egyebek közt a minap, Háy János kitűnő és mulatságos WELCOME IN Africac. köny
vének orvén visszatérhettem (Tiszatáj; megj. előtt). Nem akarom erőltetni a sivatag
hasonlatosságokat, vagyis az űn. redukció verseit nevetségesnek tartanám „sivatag
versekké” átminősíteni. Ami sivatag: maradjon tényleg annyi csak, ami tényleg a si
vatagról szól. Ha Rimbaud-val kapcsolatosan magam bármikor is „sivatagba vonul
tam”, vagyis ha a rimbaud-i lépést „követtem” (nem követtem! nem volt a dolgom 
ilyesmi; mindazonáltal ennek kísértésében éltem; ugyanúgy, ahogy öngyilkosságot 
sem hiszem, hogy valóságosan elkövetnék -  pl. utolsó fontos madártársam halálát kö
vetően - , hasonlatként azonban gyakorta használom ezt a fogalmat, ismervén camus-i 
értelmezését, s azzal kb. egyet is értvén; ugyanígy volt hasonlat -  nagyon tág értelem
ben, 1. a Szabó Lőrinc-versetitt-a Rimbaud-alapképlet) (még elemzem másutt, értsd, 
egyéb alkalommal, a részleteit), nos, annyiban követtem csupán, hogy egy nap, meg
lehetősen jó kedvben hazatérve a gyalogosok számára nem ajánlott levegőjű Alagúton 
át (a rimbaud-i lépés: nekem a szabadság jegyében leledzik útvonalként az Alagút, 
mert járnom már nem „kell” rajta át, mint egykor iskolába stb.), előtte a zöldségeshez
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(Kosztolányi etc. értője kb.) a következő kérdéssel tértem be: „Tudod-e, hogy Rim- 
baud-t a lexikonba csak...”—ennyi és ennyi év után vették be Franciaországban, mond
tam valahogy így, alapozásul. És a rimbaud-i lépést elemeztem röviden. Majd meg
kérdeztem, mi az én részemről itt a rimbaud-i lépés: rövid leszek, az, hogy „köpök 
mindkét félre e tárgyban”. S nekivágtam az Alagútnak.

Emelkedett hangulatomnak oka volt részben, hogy az egyik jelentősebb budai új
ságosnál a rádióújságra adott borravaló fejében szokásom szerint belepillantottam a 
számomra azért bármi gyakorisággal is megfizethetetlen Le Figaro galopprovatába, 
hol is Roi de Sommeil győzelméről olvashattam, s hogy African Peace-1 előzte meg. Mai- 
sons-Laffitte-ben tavaly szerencsém (szerencsétlenségem) volt találkozni már e galop- 
pozókkal, s akkor is „könny hályoga fogd be a szemem” (J ékely), mert -  az akkor már nem 
földi körünkben időző -  Samu nevű verebünk jutott elemi erővel az eszembe (és etc.). 
Samu, aki tizenhárom évnél egy kicsit még többet is élt nálunk, s aki (hivatkozhatom 
e névre talán, mint irodalmi alapfogalmamra) Szpéró életében igényt tartott már arra, 
hogy ő (Samu) is nagyon közvetlen kapcsolatban lehessen velem (tenyeremben alhas- 
son délután stb.). Amikor -  egy fájdalmas kórházi ügy, másikunk veseműtéte (mási
kunk = feleségem; „az ő madara” volt Samu) miatt -  1984 őszén heteket egymagám 
időztem idehaza az akkori Nagy Tizenegyekkel (Szpéró, Samu, Éliás, Csúcsú, Pipi Né
ni, Poszi, Böbe, lesi, Pepi, Aliz, Mokka), gyakran aludt a kezemben Samu, vagy ült a 
vállamon, s ilyenkor, esetleg fél kézzel, a Taboo c. számot orgonálgattam neki, nem 
minden hályog -  és félreütés -  nélkül, s ennek volt egy olyan magyar szövegváltozata, 
hogy „Elment... a Samu Afrikába”. Még diákkoromból volt ismerős; amikor az Alag- 
úton át kellett járnom.

A Samu azonban még több mint hét évet élt azután, és ahogy azért nem is oly titkon 
fohászkodtunk, nevezetesebb kínok nélkül, csöndes elerőtlenedéssel múlt el (kezünk
ben; az utolsó másodpercek előtt átadtam őt másikunknak; ez volt a rendje; Szpéró 
pl. az én kezemben halt meg 1988. VI. 6-ra virradó éjjel, három felé; csak igenis ke
rekedjék a legendájuk). S utána, bár „a lovakat” Szpéró vezette fel számomra (az ő, 
holtában nagyon fehérlő szárnyára emlékeztető bécsi, krieaui -  ügetőpálya a Práter
ben -  fehér szárnyú startautóval, és erről most fölösleges volna részletezőbb szót ejte
ni), mondom, bár ez így volt, Samunak is mennyi adatott: névvel'. Sam, Simsam, 
Shimmy, Sámuel, Samma, Sam Grandchamp etc., sőt, Simsalabim! igen, ezt a szót 
lónévként láttam először 1992 februárjában Dortmundban, a Sport-Welt c. galoppúj
ságban, s nem tudtam, miféle szó is lenne... és miután Simsalabim, esélytelenként, 
második lett, tét nélküli szegény mivoltomban is ujjongtam; s akkor, hazafelé tartva 
egy másik városba, az éjszakai pályaudvar szupermarketszerű könyvesboltjában meg
vettem valami könyvet, hátha fordítható lektűr lenne itthon; s ahogy a teljesen üres 
kupéban felütöttem, itt nyílt ki: „Auf einem Baum ein Kuhukuk...”, vagyis német gye
rekmondóka, hajói értelmezem... „Simsalabim Damdasala Dusaladim!” Etc. Életem
ben először láttam a Sport-Welt hasábján a Simsalabim nevet, és akkor nyomban így 
üzent tovább „Afrikából” a Samu. S a történet különös záradéka, hogy hazaérve néz
tem: táskámból hiányzik maga az eredeti forrás, a Sport-Welt. Elhagytam valahol. Igen, 
„egyéb erők” elragadták tőlem, mert -  talán -  túlság lett volna, hogy a könyv mellett 
még az, a forrás is meglegyen nekem.

Henye képzettársítás mindebben csupán annyi, hogy „Afrikából” szólt volna, ka
csintott volna, pislogott volna ide rám a Samu, hogy... mit is? „Jól van, öreg, na, nincs 
semmi baj, nem tettél meg, de én belátom, nem is kérdés... azért együtt vagyunk, Iá
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tód, bár elmentem...” Nem erőltetés azonban, ahogy -  emlékezzünk dolgozatom kez
désére! -  a madarak hozzánk kerültek. (Még a Szpérót előző Flóri; 1977. VII. 9-én.) 
Felébredvén nagy sivárságot éreztem, s Istenhez fordultam, mondjuk így, a Graham 
Greene-regényből kölcsönzött szavakkal, kb.: Istenem, eleget adtál, eleget elvettél, fá
radt vagyok, hogy bármit újra kezdjek, kérlek, hagyj végleg, örökre békén. Mármost
-  ahogy! -  lentről, a kihalt járdáról verébcsipogás hallatszott fel hirtelen. S a többi. 
Flóri volt az. (Gyors halála napján, 12-én leltem azonnal, keresve, amúgy „középko- 
rias-lovag-mód”, Szpérót.) Tehát mintha azt felelte volna „Isten”: Öcsi, majd azt én 
mondom meg, mikor adtam neked s vettem el tőled eleget; majd akkor szólj. (A Nagy 
Tizenegyekből nyolcán haltak meg már, s lesi épp vakon él még, Aliz eleve sánta, Mok
ka sem vidor-vas-egészségű.)

Nos.
A sivataggal véletlenül, Antoine de Saint-Exupéry könyvében találkoztam úgy iga

zán újra. (Az EMBER FÖLDJE; Rónay György fordítása.) Most nem akarom a Simsala- 
bim-jegyű zenés-európaias történeteket tovább sorolni; hogyan tévedtem el egyszer 
a kontinensen az egyik legszebb pályájú Evry zöld oválisa felé igyekezvén, s lett „meg- 
mentőm” egy buszmegálló a semmiben: „SAINT-EXUPÉRY”, láttam döbbenten; ez 
a régi, Agatha Christie-világot idéző Evry és a modern város közötti senki földjén lel
hető negyed neve. Hogyan lett további jótevőm egy orrhosszal nyerő, sivatagias nevű 
ló, Khnoum. Mindez másfelé vezet. A lényeg, ha szabad így neveznem, maga a siva
tagfölfedezés a könyvben (eredeti címén TÉRRÉ DES HOMMES). Már kezdete is jelen
tősnek érződik, most látom: „A föld mélyebben megtanít önmagunkra, mint az összes köny
vek...”, sic. De tovább: „Ha egy bajtárs” (repülőkről van szó, hőskorbéliekről) „meghal, 
úgy érezzük, halála a hivatással jár, s eleinte nem fá j annyira, mint egy más halál... így megy 
az élet. Eleinte gazdagodunk, vetünk esztendőkön át, azután jönnek évek, amikor az idő meg
semmisíti ezt a munkát. A bajtársak árnyéka sorjában elhagy. És gyászainkba belevegyül egy 
furcsa szomorúság: öregszünk.” -  Majd: és mindjárt a sivatagnál tartunk: „Ha emlékeim 
között kutatok... ha fölállítom azoknak az óráknak a mérlegét, amelyek számítottak: mindig azok 
voltak az igaziak, amelyeket nem a pénznek köszönhettem. Egy Mermoz” (neki ő; én Szpérót, 
Samut stb. helyettesítettem be ceruzafirkálásos példányomban) „barátságát, egy olyan 
társunk szeretetét, akivel az együtt átélt megpróbáltatások örökre összekapcsolnak -  nem lehet 
pénzen megvásárolni.. ” Figyeljük csak Saint-Ex végletesen egyszerű „stílusát”! Finoman 
szólva is. Es: „.. .nem lehet pénzen megvásárolni az éjszakai repülés élményét, ezernyi csillagával, 
komolyságaival s azzal a nagyszerű érzéssel, hogy néhány órára mindentől fölszabadultunk...” 
Stb. Most, hogy belátható időn belül eljutok talán a -  tényleges -  sivatagba, nem árt 
mindezt fölidéznem.

S ilyesmiket még: „Milyen sovány díszletek közt folyik az emberi gyűlölet, szeretet, öröm 
hatalmas játéka! Még ki sem hűlt láván élnek, fölöttük a jövendő sivatag meg a hó fenyegetése
-  honnan veszik hát az emberek az öröklétnek ezt az ízét ? Műveltségeik: törékeny aranyozás, 
letörli egy vulkán, egy új tenger, egy homokvihar...”

 ̂(Eszembe ju t azért Klee, Macke és Moilliet útja, a kitűnő könyv -  DlE TUNISREISE -, 
képeik, melyeket Münchenben, Bernben etc. láttam... Hát: igazságaink is: is-is. Azzal 
együtt jönnek, mint a távoli, talán holt csillagok fénye. Jönnek ezek a felismerések, s 
az ellenükben-Scott-kapitányok, Saint-Exupéryk, Klee-k, sokan. Camus-k...)

„A sivatag eleinte: csönd és üresség; nem nyílik meg mindjárt az első napon szerelmesének. 
Hiszen egy otthoni jámbor kisfalu is elleplezi magát! Ha nem mondasz le érte az egész világról" 
(eszembe jut: Szpéró miatt hárítottunk el DAAD-ösztöndíj-megpályázást 1979-re;
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nem utaztunk az Egyesült Államokba, Japánba, a Velencei-tóra, Gödöllőre; Splitbe se 
többé; Bécsben életemben először 1989-ben, ötvenegy évesen jártam),,, ha nem fogadod 
el hagyományait, szokásait, versengéseit, soha nem fogod megismerni mint hazát, otthont, amelyet 
mások szeretnek. Két lépésre tőled a férfi, aki kolostorába falazta magát, és számodra ismeretlen 
szabályok szerint él” (!) -„valóban tibeti magányba vész, olyan messzeségbe, ahová soha, sem
miféle repülőgép nem vihet el. Hiába néznéd meg celláját: üres az! (Weöres verse, Pilinsz- 
kyé... majd még MichauX-t és a festő Wolsot idézem, később.) „Az ember birodalma bent 
van, önmagában. A sivatag se homokból, berberekből és fegyveres mórokból áll...”

(Nem, mégsem élek vissza a sivatagosíthatósággal. Saint-Ex, Szpéró és Samu, ma
darak és emberek megadják nekem e pillanatban azt a -1. fentebb, mily vékony jé- 
gen-homokon is já r az emberi színjáték vándortársulata! — bódult élményt, hogy át
élem Fisher nagymestert, némely legjobb játszmájában. Tovább! Bonyolítsuk le.)

„Megszomjazol: és egyszerre fölfedezed, hogy a kút, amelyet ismertél, fölragyog a távolokban...
A homok eleinte sivár, azután eljön egy nap, amikor egy fegyveres felkelő csapat közeledésétől 
félsz, s akkor észreveszed annak a nagy kabátnak a hajtásait, amelyet a sivatag visel. A felkelők 
is átváltoztatják a sivatagot. ”

Khnoum... Később „az újságosnál”, híre... és Longchamp mezején újra ő... 
„Elfogadtuk a játék szabályait, és a játék a maga képére formál minket. ” (!) „A Szahara ben

nünk mutatkozik meg. Hogy közelébe jussunk...”
Lassítsunk! „
„ ...nem elég meglátogatnunk az oázisokat, azkellhozzá, hogy egyforrás-a vallásunk legyen.
Még ezt, akkor:
Tizenkilenc órát bír itt ki az ember szomjan, és mit ittunk tegnap este óta ? Pár csöpp harmatot 

hajnalban. ” (Ugye, m ilyen ig?  S még -:) „Prévot, tépjünk szét egy ejtőernyőt. A háromszögű 
darabokat leterítjük a földre, köveket teszünk rájuk nehezéknek. Ha nem fordul meg ászéi, haj
nalban majd kicsavarjuk őket, és az egyik benzintartóban összegyűjtjük a harmatot...

(Szpéróék milyen parányiakat, nekünk áhítatos látványként, esszenciálisakat ittak)) 
„Kiterítjük a fehér vásznakat a csillagok alatt.” (Már Saint-Ex tiszteletére játszom. Ez -  

hódolat neki... tőle.) „Prévot előkészíti a tartályt. Nincs más hóira, mint megvárni a reggelt.” 
És Prévot akkor, írja Saint-Exupéry, a roncsok közt „egy csodálatos narancsot” talál. 

Megfelezik, lelkesek... jóllehet húsz liter vízre volna szükségük. Az emberek, gondolja 
az író, nem tudják, mi az, egy narancs. S ezt latolgatja: „Halálra vagyunk ítélve, de ez a 
bizonyosság most sem rontja meg örömömet. Ez a fé l narancs, itt a kezemben, életem egyik leg
nagyobb boldogságát jelenti...” Egy Samut idéző nevű ló, csak helyezésre... ó, istenem! 
„Hanyatt fekszem, gyümölcsömet szopogatom, számolom a hullócsillagokat. Szpéró nekem 
mindig az Esthajnal alakjában látszik. Megyek hazafelé, éjszaka van, a párizsi háztetők 
fölött elcsúszik valami felhő, és ahogy borom meghúzom, hátraszegett nyakkal látom 
a fehérlő kis csillagpontot. Vagy ablakomból kihajolva, a Paradis utcán... ott van.

„A világot, melynek rendjében élünk, nem lehet megismerni, csak akkor, ha magunk maradunk 
vele. ” Szpéróval mennyiszer voltam így. Samuval. S a többi.

„Most megértem a halálraítélt utolsó cigarettáját, utolsó pohár rumját. Sose tudtam fölfogni, 
hogyan fogadhatja el ezt a nyomorúságos ajándékot. Pedig mennyi öröm van benne! Azt hiszik, 
az az ember bátor-mert mosolyog. Pedig azért mosolyog, mert a rumját kortyolgatja. Akik látják, 
nem tudják, hogy az ő távlatai már egészen mások, és hogy ez a pohárka rum emberi életté tette 
ezt az utolsó órát.”

Becsukom ablakom a rue Paradis-n. Szobám sötétben hagyom.
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Michaux: „Megvalósítás. Ne legyen túl sok. Csak ami ahhoz kell, hogy békén hagyjanak: a meg
valósításúival; hogy aztán te magad, álmodva, a magad számára, mielőbb visszatérhess abba, 
ami nem valós, abba, ami nem megvalósítandó. A megvalósítás iránti közönybe. ”

És: „Nem, nem, dehogy szerezni. Utazni, hogy szegényebb légy általa. Ez az, ami neked kell. ” 
Wols: „Cassisban a kövek, a halak, a sziklák, melyeket nagyítón át láttam, a tenger sója és 

az égbolt, igen, mindez feledtette velem az emberfontosságát. Felszólítottak mindvalamennyien: 
forduljak el tevőlegességünk igyekvő káoszától, és a kikötő kis hullámaiban, melyek egyre visz- 
szatémek, de egyszer sem ugyanúgy, megmutatták nekem az örökkévalóságot. ”

(1992. júliusának 7-én, az O 15. évfordulójuk felé közelítve)

„...mind felszólították: forduljak el az emberi sürgéstől, és a kikötő kis hullámaival, melyek 
visszatérnek folyvást, de sosem ugyanolyanok már, az örökkévalóságot mutatták meg nekem.”

(Mikor is...?)

Kálnay Adél

TALÁLKOZÁS

Igazából már sokkal régebben kellett volna elindulni, ám valami mindig közbejött. 
Évtizedeken keresztül, valahányszor gondolatai közé furakodott, sikerült elűzni 
hosszú időre nyomtalanul. Csak attól támadt múló rosszkedve, ha álmai akarata elle
nére végigsétáltatták az időn, s odaállították a ház elé, menjen már be, s nézzen körül. 
Ilyenkor aztán megfogalmazódott benne egy halvány gondolat, egy tétova vágy, de 
hagyta elenyészni. Most azonban más lett a helyzet. Hirtelen azt érezte, ha most nem, 
hát többet nem lesz rá alkalom. Megvárta, amíg leesett az első hó, télen kell jönni, 
hívott mindenkit annak idején nagyanyja, aki hinni akar a varázslatban, az télen 
jöjjön.

Amikor a faluban leszállt a buszról, latyakos hóba süppedt. Mintha még az eső is 
szitálna, nézett szét a kihalt utcán. Csak a köd, szólalt meg egy hang, már napok óta 
tart. Megnézte magának ezt a hangot. A kocsma felől közelített, minden lépésnél na
gyot döccent, ilyenkor rántott is egy nagyot a vállán, ettől aztán úgy látszott, mintha 
szökdécselni akarna. Egy pillanatra olyan érzés suhant át rajta, mintha már figyelt 
volna valamikor egy ilyen mozgást, de mire utánakapott volna az érzésnek, nyoma 
sem maradt. Közben a hang egészen odaért, nem hang volt már, mely átfurakszik a 
ködön, hanem egy furcsa ember, fekete kabátjából alig látszott ki, s mintha a kucsma 
is nagy lett volna rá, bozontos szemöldöke tartotta, hogy ne csússzon le az orráig. 
Nagy, csontos állát előretolta, összeszorított szájában egy üres pipa lógott, szúrós, vizs
lató szemmel méregette, mint aki kérdés nélkül akarja eldönteni, kihez van szeren
cséje. Akár az ördög is lehetne, gondolta.


