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Tandori Dezső

A KIS ÉS A NAGY KÁRTYABAJNOKSÁG

Kurt Schwitters emlékének

Bármi érzéki érdeklődés kihalt belőlem az ember iránt.
Az emberek érzéki jelensége iránti bármi érdeklődés kihalt belőlem. 
Mi az, hogy kihalt?
Mi az, hogy emberi érzéki jelenség?
És mi vagyok én (Így, mi voltam enélkül)?
Mi voltam e nélkül nélkül?

A Nagy Koala Kártyabajnokságot huszonhét éve játsszuk.
Formája „francia kaszinó”.
Mindegy, hogy játszotta Szép Ernő, József Attila, Zelk.
És nem mindegy.
Bújtatott közlés a versben: minden jó barátommal játszottam ezt. 
Házasságkötésünk után öt évvel feleségemmel is elkezdtük 
a kaszinót.
Két ligánk van.
Mindegyikben öt-öt csapat, a csapatokban négy-négy klub.
Mivel egyrészt körmérkőzéses alapon zajlik a bajnokság, 
másrészt -  forma szerén -  mint a kieséses tenisztornák 
(a 16 közt, a 8 közt, a 4 közt stb.),
na, hagyom. Krúdy Írja: emberekről, férfiakról és nőkről, 
meg hogy mi mindent tud ő (!), élt át (!) velük, ha erről mind 
Írni próbálna, be kéne 
zárni őt egy toronyba.

(Hajnal van, éjszaka kettőkor keltem, egy könyvet 
fordÍtottam amerikai emigránsokról, a Történelem 
egyik nagy éjszakáján vodkáztak a reménytelenség ellen.)

Schwitters művét, ha úgy tetszik, szétzúzta a Történelem.
Egy motívum a Történelem fennmaradására, egy esély.
Schwitters könyvek gerincébe lapÍtva küldött
titkos üzeneteket a nácik háta mögött Franciaországba.
Schwitters és Wols különös képzőművész szentek.
Nevük sajnos nem fordul elő a Koala Kártyabajnokságban.

Medvék, növények, élő v. halott madarak neve fordul elő ott. 
Egyszerre Schwitters p...pardon, normálemberibb lénye
és
abszolútművészlénye a Nagy és a Kis Koala Kártyabajnokság. 
Naponta öt parti történik. Sic.
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A még élő két madarunkon és a két kártyabajnokságon kívül 
külön fontos dolog 
az életemben nincs.
(Persze, a szabadság, az egészség etc. Oké. Nem írom le, kire-mire 
gondolok. Egyszerre gondolok egy sovány költőtársra meg 
egy dél-angliai lópályára.)
Ha a kártyabajnokságokat a nagyközönséggel ismertethetőnek 
találnám: torony.
Mégis, íme:

(Ez a vers valahova ki fog lukadni/ez a vers az Anna Blume is.) 

Tehát mégis:

(Kortyolok egy korty rossz bort az írótárs tiszteletére. Gyuri! 
Hajnalodik.)

Ha csak a tárgyról akarnánk beszélni, 
e vers tárgyáról,
ez érdekes műfajelméleti kérdéseket 
-  mint víz a vízihullát -  
vet föl:

(Mellesleg, és nem mellesleg, a papírtömbön, 
melyből a vershez papírlapokat húzok ki, 
szobanövények és snidlingek állnak.
A növények említése itt ugyanolyasmi, 
mint hogy a két Bajnokságnak 
halottidéző szerepe is van: 
öröktemetők és eleven mécsvándorlások, 
madarak és múltak neveivel.
A játék medvék a meg nem eleveníthető múltak.
Hiába, hogy egy Ormár, egy Alabár, egy Paddington nevűt 
megpuszilsz az orrán, mondjuk. Játszanak ők is a Bajnokságban.)

Amit el akartam mondani (ami ez a vers): 
valami feltűnt nekem (derengeni kezdett):

A legújabb Bajnokság (1972 óta a nyolcadik Szuperkupa, 
a 26. torna, de ezt hagyjuk, a Nagy Koala Kártyabajn.-ban) 
első fordulójában a Bayosh/Poszi (egy szlovák medve, 
nagy prakkercsempész a Vágon át, fatutajjal úsztató, 
férje B. U. Bush úr, első medvém 1939-ből; Poszi 8 évet élt 
barátkaposzátánk, a végén megvakult, majd elvérzett) nevű 
klub nyert,
a másodikban Dömiék (Főmedvénk).
Mármost:
mi kezdett el nekem derengeni?
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Az kezdett, hogy egy kis klub, 
a Bronzék/Mikóka/Ormár,
ahol is
Bronzék a nagyapámék leomlott lakásából 1945-ben a tűzfal 
alól
kikotort bronz medvepár,
Mikóka egy veréb, akit a Mikó utcában leltünk 
vihar után, már
menthetetlen állapotban (estére kis sikollyal meg is halt, 
kirohantunk a konyhába, ott volt fészke, megágyazva, 
kis sikollyal meghalt) -
ja, és Ormár egy medvés folyóirat clmlapképe, amerikai, 
ez a klub tehát
-  igen, feltűnt valami derengve, titkon.
S azt mondtam: 
ha -
igen, ha! -
ez a mi bajnoki rendszerünk olyan, mint 
az igazi sport
(és most próbára teszem a figyelmet),
akkor
Bronzék,
akik
az első fordulóban Bayosh/Poszitól,
a másodikban Dömiéktől kaptak ki
rögtön a tizenhat közt,
ergo a későbbi győztesektől,
tehát akkor elképzelhető,
hogy ők nyerik a harmadik fordulót.
Miért gondoltam ezt?
Szoros küzdelmekben maradtak alul.
(Engem, mondom, ez érdekel. Ez foglalkoztat. Nem egyéb.) 
Tehát jó formában lehetnek (ha ez igazi sport).
És mit tesz isten, a harmadik fordulóban 
simán a 8 közé jutottak,
igaz, ott döntetlen után vívták ki továbbjutásukat, 
majd a négy közt megint döntetlen után sorsolással 
(a játék: francia kaszinó, játszotta Zelk, J. A., Szép, Tandori), 
majd a döntőt megnyerték.
Tehát igazi sport. De tovább megyek, mennyire.
Aki ellen sorsolással győztek,
megnyerte a következő fordulót, majd
akit ez a klub (Kék-Sárga/Pippa/Cicu) a döntőben megvert
(a Lapos/Szivacs/Wágner/Totyi nevű klub),
nyerte az ötödik fordulót.
Ez ilyen szervesen alakult.
(Megj. Kék-Sárga két kaucsukmedve, Pippa egy kék-sárga kacsa, 
igazi párizsi agyag, sic, Cicu egy kis veréb,
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egy napot élt, Vas Pistáék háza előtt leltük egy viharos 
délelőtt; Lapos egy azóta széthullt szivacsmedve, 
azóta: amióta anyámtól kaptam; Szivacs egy szivacs, 
megjárta velünk az Adriát 1967-1977 közt,
Wágner egy lándzsás fafigura, Totyi jószerén utolsó madarunk, 
bár Rudi még él, Rudi, aki 14 éves lesz 
augusztus elsején -  ezt július 30-ra hajnalt Írom, 
tehát Így szerves az egész.
És mégis igaza van Krúdynak: torony.
Én ennek ellenére megpróbáltam.
És hátha innen Írom tovább az egészet.
Költői művemet, úgynevezett.
Hátha itt túlestem a nehezén.
Hátha ez egy sikeres kezdet volt.
Elhittem a hihetetlent.
Hátha Így tértem vissza ahhoz, hogy a költészet mindig
ilyesmi.) BERKELEJI PÜSPÖK, / ANYAGI A FRÜSTÖK. / ANJÁÉ A FRISS...

Hát akkor ilyesmi.

(S a bajnokság leírása kísértetiesen hasonlít 
arra, hogy váradyszabolcsszékekadunafelett; 
csak
ennyit változott talán a világ -  nekem -: hogy
a szereplők nem férfiak és nők, nekem,
hanem... ld. fentebb. Mondom, semmi érzéki valóság.
Ebben überolom Berkeley Gyuri püspök szubjektív idealizmusát 
is.)

Nekem, ha a rohadt anyag
iak nem volnának, tényleg nem volna anya
g.

Állítólag a Berkeley Gyuri is azért 
tagadta annyira, hogy volna any
ag, mert egy Anja G. (lónév) 
nevű csajba volt reménytelenül szerelmes.
(Nem bírt kibújni neki a talárból?)
Vagy úgy egyáltalárból.
Nem volt neki anyag. Ehhez képest, Schwitti: 
a Gyuri írásai nekem csak hosszas tanulmányozás után 
hozták be, hogy tényleg „szubjektív idealizmus”.
Persze, a Nagy és a Kis Koala Kártyabajnokság is, 
ha úgy vesszük, anyag.
De, mondom, ha nem volnának a rohadt anyagiak, 
ez a vers se lenne stb.
És teljesen mindegy, 
azért-e nem, mert
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nem kéne rohadt anyagiakat megkeresnem vele, 
vagy mert a Holmi nem ünnepelné tizedik évfordulóját, 
vagy mert tényleg anyagiatlanodnék a Bajnokságokkal, 
vagy satöbbi és satöbbi.

Felállok a székből. Szabolcs, Kurt, George, tényleg 
az emberiség új hajnala kezdődik e júliusi napon (vagy nem?). 
Menjek a picsába.

T. S. ELIOT TÁVIRATA MÜNNICH FERENCHEZ

Amikor Déry Tibort letartóztatták (1957. 
április 20-án), világszerte, de különö
sen Franciaországban és Angliában még 
magasabbra csaptak a magyarországi be
börtönzések, kivégzések elleni tiltakozás 
hullámai: Írók, tudósok, újságírók, állam
férfiak, köztük Francois Mauriac, Albert 
Camus, Roger Martin du Gard, Bert
rand Russell, Stephen Spender, Jean
Paul Sartre, Alberto Moravia, Ignazio Si- 
lone, Italo Calvino, Arthur Koestler, Karl 
Jaspers, Tristan Tzara, Vercors levélben, 
táviratban kérték a magyar kormányt, 
hogy bocsássák szabadon a letartóztatot
takat. Párizsban hamarosan megalakult a 
Comité Déry, tiltakozó íveket köröztek, pub
likáltak.

1957 őszén Budapesten elterjedt a hír, 
hogy hamarosan megrendezik a „nagy 
íróper”-t, a négy vádlott Déry Tibor, Háy 
Gyula, Zelk Zoltán, Tardos Tibor lesz, s 
félő, hogy az ügyész halálbüntetést fog 
kérni a fővádlottra. A hír napok alatt 
Nyugatra is eljutott. Szeptember 25-én 
Cs. Szabó László, az emigráns magyar 
írók egyesületének egyik vezetője több 
neves angol írót kért fel, hogy táviratoz
zanak a magyar belügyminiszternek, til
takozzanak a titkos per ellen. Levelében, 
amely most került elő egy magángyűjte
ményből, s tudomásunk szerint ittjelenik 
meg először, T. S. Eliot erről a táviratról 
számol be Cs. Szabónak.

A levél szövege, fordításban:

Argyll Hotel 
Scarborough

Kedves Uram, 57. IX. 26.
ma délután megkaptam sürgönyét, és a következő táviratot küldtem:

„Münnich Ferenc
Belügyminiszter
Budapest.
Mély aggodalommal töltenek el Déry Tibor peréről érkező hírek stop mint írótársa 

szenvedélyesen szót kívánok emelni ennek a híres és köztiszteletben álló írónak az éle
téért és szabadságáért Thomas Stearns Eliot.”

E hét végétől ismét Londonban leszek.
Szívélyes üdvözlettel 

T. S. Eliot


