
TANOORI DEZSŐ

Könnyűgyors -lassú nehéz
(Szpéró után)

Ha volt lelkemnek üdve itt e földön, aligha kapcsolható egyszemélyhez. aligha
egymadárhoz, aligha oly igyekezethez, hogy mintha bármi is rajtam múlna. A
szavak kettós-érte1me: ez a "múlni" is...! Rajtam múlik, és velem, vagy hát de
hogy, csak úgy kellíett) cselekednem, akár ha. Szpéró valós létező volt, semmi
föltételezettség - mint az álom verse mondja a Tücsökzenében, örök szorongás
foglalata, míg élt, hogy egyszer csak ott felejtik valahol. Nem jön vissza egy
hajnalra (valami létem se, többé, mert vele nem, aztán többé soha), és így, tizen
egy év után, magam is (pontosan: magam immár) elutaztam; persze, nem so
ha-visszára, nem, csak ahová mentem volna már, de Szpéró miatt nem enged
tem el magam - és így jártam Londonban, CheIsea-t jártam, egyebek közt, a
Cheyney Walk fái alól néztem, ha jól emlékszem arra az enyhe kanyarra, a
Temzét, és gyakran elálldogáltam a Tate Galleryben, a mifelénk kevésbé ismert
"nagy G-társaság", Ginner, Gilman és Gore képei előtt, de másutt (Norwich,
Southampton, Leeds, Bristol) múzeumaiban is kerestem őket, újdonat ismerőse
im lettek ezek az élénk színűek, mégis oly kontúrosak - hosszú lenne, mégis
elnagyolt, a szakszerű elemzés; most nem is efféléről van szó itt. De a már
említett Norwichban, szívemnek egyik kedves úticéljának vasútállomásán fölfe
deztem a nyitott standon, kellemesen leszállított áron John Rothenstein könyvét,
a Modern Angol Festők egyik kötetét. s benne a három nagy "G"-től egy-egy
reprót, meg szinte riportszerűbeszámolót mindegyikükről(rég és még régebben
halottak'), meg egyáltalán, az általunk itt szintén kevésbé ismert Lucien pissarró
ról, Gwen [ohnról, Sickertr6l, William NichoIsonról egy-egy fejezetet: boldog lettem,
"ez az én könyvem", dédelgetve-szorongatva, örömtől szorongva vettem meg, vet
tem magamhoz, vittem; hoztam haza. Most ez a könyv, csaknem három és fél év
után, polcok átrakodása révén el6keveredett; mintha hosszú, lassú tartalékok közt
lett volna eddig a helye, és akár ha újra kiérdemeltem volna, hogy lássam, olvas
sam; lehet, ilyesmire volt szükségem nagyon is, hogy egyik legkedvesebb darabom
legyen így ez a kötet. Beleírva az elején: "Norwich, 1988. X. 25., de. 11 óra 45."

Most újra együtt voltunk hát, a könyv meg én, s miután a már említettekr61
rendre olvastam egy kis emezt és azt, és Szpéró emIékét - jelenvalóságát; csak
már olyan jelenlétet, melyet nem kell féltenem többé semmitől: "ő jó helyen
van"! - szemhomállyal felidéztem, ösztönösen is a továbbiakat, a nekem még
a többieknél is újdonatabbakat kezdtem szemlézgetni; s így bukkantam Ethel
Walkerre. Rothenstein, akinek apja szintén a tárgyalt nemzedék "soraiba" tarto
zott, bejáratos volt e műtermekbe; s úgy sok egyéb között beszámol Ethel Wal
ker munkái közt tett utolsó látogatásáról is. Két évvel a művésznö halála előtt

járt a stúdióban ott, a Cheyney Walkon.
Nem sokkal előbb szép gyűjteményeskiállítása volt Ethel Walkernek (életé

ben az utolsó, színhely a nevezetesnek mondható Lefevre Gallery); siker semmi,
sajtóvisszhang csakígy a nullát közelítö, wt, már-már elérő. A művésznőt ez
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nem rendítette meg. Mikor Rothenstein, bejelentés nélkül, de kopogtatva is alig,
betoppant hozzá, csaknem észrevétlenül érkezhetett. Ethel Walker ott ült a mű

teremben, körötte képei. Rendre úgy állitgatva, hogy valóban körülvegyék őt, s
hogya legelőnyösebbenessen rájuk a fény - mint élő lényekkel, oly töródés
történt még ekkor is velük. Ethel Walker ekkor 88 éves volt.

Egyre kevesebbet - már csak két évet - tagadott le a korából. Rothenstein
szeretettel mosolyog ezen; s azt is ugyanígy bensőségesenmondja el, ahogya
képek pillanatok alatt átrendeződtek,mert - még előnyösebb fényben kellett
látnia őket, létező mivoltukat, neki, a látogatónak. Itt minden fontos volt! Ethel
Walker, aki rezzenetlen meggyőződéssel tudta életében szinte szórni az ilyen
megállapításokat: "Valamennyi megvásárolt képemmel a jó képek aránya nö
vekszik a Tate Galleryben..." etc., sosem adta alább. Sosem volt neki semmi sem
elég jó, ha arról volt szó, hogy "az ő létezőiért" mindent, meg azon túl is még
valamit, megtegyen. Mulattak rajta sokat, ahogy kiállítási rendezóbizottságok
tagjaként valami "szent" alvajárói biztonsággal tudta egy-egy vásznát jobb és
még jobb helyre akasztani, másokénak helyére is akár. Ezért senki sem haragu
dott rá. Egyébként, jegyzi meg Rothenstein, dolgainak világi sorsát örök elége
detlenséggel, leendő lelke-üdvének kérdését holtbizonyos öntudattal szemlélte.

Mármost ha valakiről így írnak, aligha azért teszik, mert jelentéktelennek
gondolják őt; s miért akarnák bántani? Szinte ott voltam Rothensteinnel én is
(1949az év) a Cheyney Walk műtermében. Etcetera. Viszont hát Walkemek még
egyetlen képét sem ismertem; nem emlékeztem rá, milyen is volt, ha láttam
netán a Tate-ben, egy is csak, milyen volt. Hát végiglapoztam a kötetet, az én
drága-becsű,poszt-Szpéró (Szpéró veréb tojó volt, és nagy öregünk itt, míg élt)
könyvemet, a norwichit... néztem a 12 reprodukciót. Ginner, Gore, John etc. 
Ethel Walker sehol. Csak öt festő nem kapott bemutatkozási lehetőséget így
repróval is a könyvben - de hát hogyan kerül közéjük a mi Ethel Walkerünk?

Akkor döbbentem rá: ha én jól értem a magam szívének vonzalmát, és a
Rothensteinét is, meg ezt az egész könyvet, hát a borítólapot kell megnéznem.
Azt a külön-papírt, hogy is hívják ... a szép fényeset a kemény kötésen. Volt is
ott egy repró. Keresni kezdtem, hol áll vajon az adat a könyvben: kié ez a kép?
Akkor már, persze, nem volt kétségem. ,

Rothenstein a borítóra tette Ethel Walkert. Es így volt ez, és így is marad ez,
rendjén. Teljesen mindegy, kit ábrázol a repró, egy fiatal nőt, jól van, mindegy az,
mondom. Ethel Walker van a borítón, csak ő lehet ott. Csak Szpéró lehetett az, aki...

Nem, hát nem is tudom. Mosolygok az erős szemhomályon át, minden rend
ben - könnyen? gyorsan? -, és közben semmi sincs meg. Lelkemnek üdve?
Lassan és nehezen... nem vagyok biztos benne, hogy azt olyan hamar kiérdem
lem. A föld pora leszek, mint Szpéró, nem fogunk könyv-reprók formájában
találkozni egymással, semmiféle Túli Emlékezésekben; és mégis, pontosan ott
leszünk, rendjén, ahol lennünk kell...

Vagyis valaki talán igazít még egyet valami képeken, melyekről esetleg mi
sem hiányzunk, madaram és én, mert váratlanul, halkan betoppant egy látoga
tó... és az hadd lásson mindent a legjobb fényben.

Ethel Walker, abban a por-formában, biztos megtesz ilyesmit "tűnt lelkem
vélt üdvéért".

De hát nem is jövök én az ilyen nagy fogalmakhoz sehogy.
Visszateszem, egy... nem is mondom, milyen, lassú, de nem nehéz mozdulat

tal Ifa helyére" a könyvet. Rávillan egyszerre a fény.
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