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A tanúk nélkül
dolgozó mennyország
Nem is tudom, mit is jelentsen... Vagy hogy összevissza csatan
golok... Heine, Pilinszky "dalvilága"? Sziklanapfényesen sötét
mennyország? Ez jár eszembe napra nap. S még valami, nyomban
akkor: angyalokat rajzoltam, a Párizsban, a Crimée-ben hirtelen,
váratlan az égen megjelenő fehér "valami" ihlet meg így, em
lékével: egy göngyöleg lemez volt, egy francocelllap... nyilván nem
hungarocell, akkor biztos francocell, lehullt egy törmelékhalomra,
valami óriáskonténerre, építkeztek mindenütt, szürke por szállt a
szürke ég alatt, a szám tapadt a vacakságtól, s akkor ez a tiszta,
"mely igen angyal" forma az égből, nekem, "hamlet-töredékesnek"!
Leszedtem az angyalt a törmelékhalomról, mit tegyek veled, szép
séges figura, hozzalak haza? Hogyan tovább? Megmutatlak valami
performanszon? A szél oldotta meg a kérdést, a szél, mely az an
gyalt hozta. Eltörte őt kezemben, szégyenletes habozó kezében, aki
iszonyúan nem tudott mit kezdeni ezzel az égi jelenséggel. S utána,
hogy a kettétört lényt visszatettem a sittre, csupa fehér élmény... s
templomhajóban széktornyok, tört székek... fehér gyertyák éleszt
getése, egy fekete ember válláról aláhulló fehér könyvtorony, Pi
linszky tornya, összeszedtük, eleredt az eső, megkávéztunk, míg
elállt, aztán egy láng-arcjegyes nő szállt autóba, mikor öngyújtóm
lobbantottam, hogy Caporalra gyújtsak, de "ugyanabban a pillanat
ban" kért tüzet tőlem egy vakítóan fehér galléros arab. Most, hogy
tűnődvemegyek újra Budapesten - cipőírn visznek, lásd Szép Er
nő -, s nem a várost és határát akarom elhagyni, ellenkezőleg,nem
ellenkezem, engedelmes jó vagyok, végigesnék a földön, mint me
gint Pilinszky mondja, gondolatomban mégis a leginkább vele csa
tangolok, úgy látszik - Wittgenstein mondja az ilyen kifejezés
módra: "úgy beszélsz, mintha két ember volnál", igen, így készülök.
valami performanszra, így gondolom: megmutatom madártojás
dudoros kezem, csuklóm, s azt mondom: ,,56, 56 és egy negyed
éves vagyok lassan, hát visszakézből,csuklóból nem lehet ellenér
veket hozni, ha valamit mondok, gondolom, történt velem egy s
más életemben", mondom majd ezt, ha mondom, így, bár hát mire,
inkább az angyalt mesélem el. S hogy most angyalt rajzoltam, és
Klee-re gondoltam, az ő kései angyalaira, és azt adtam címül, hogy
"Eredj, angyal!", ezt mondják az angyalnak, a Menj-Országban,
igen, elemi iskolai osztálytársam írta a "m!,!nnyország" szót, mert
ez, hogy "Menj Ország" neki világosan jelentett valamit, hát ott
mondják az angyalnak, menj ... és az angyal nekiered. Eredő An-
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gyal, minden angyal eredő, írom alá, Eidola, igen, Eidola, ilyesmi a
Klee-angyalok neve-címe, hát az enyémnek, amatőr rajzoló angyalaié,
az, hogy Eredő Angyal, mert minden angyal Eredő, és az ember egy
idő múlva egy Nagy Sötét Eredőbe, sic, eredőbe, jut. Erről lett volna
szó eredetileg? Az ottliki kérdés - meg még sokaké.

Közölhető-e vagy sem, elküldök pár ilyen angyalt, rajzoltam
olyat is, hogy a Crimée utrillós házai felett száll, mintha zsine,ge
lenne, elkapható, holott az igazi angyal foghatatlan. Egy kométá
nyi konténer, ahová leszáll, mégis. Az egész tenger zúgja vissza a
- miféle? - szakítást. Ahogy Szpéró meghalt, a halálára majd
nem fehér szárnyú veréb. Eltört. Ahogy a francocell angyal.
Ahogy kivételes magányban mentem nélküle, fehér élmények,
visszaélesztett, újra elhaló gyertyák közt, és ahogy újra eleredt az
eső, a Canal St. Martin partján, a csatornáén, ahol egy évre rá el
hagyott az alkohol, ki-alkoholbólított, és Szpéró eredeti neve Mar
tin lett volna, csak aztán, hogy sparrow-ból Szpéró lett, és most
látom, az angol Jockey Clubnál, a Levy Board nagyhatalmú elnö
ke Sir John Sparrow. Áldást érzek magamon, egyáltalán nem sö
tét mennyország környez.

Csak meg kellett érni, élni ezt is - csak mindent túl kellett él
ni hozzá. Érdekes, az angol gátzsoké champion, Richard Dun
woody, aki akhilleuszi haragjában akarhatja - dőrén, maga is
tudja - beleszorítani egy-egy ellenfelét olykor a korlátba, holott
tudhatja jól, keményeltiltást, húsz-harminc napokat kap érte 
"Ahogy a világot elnézem", így ő, aztán, "nem az a legnagyobb
tragédia, ha valaki az angol gátbajnokságban harminc napig nem
lovagolhat -, igen, érdekes, hogy mindig ugyanazt a vétséget
követi el, ahogy az én alakjaimnak. Maurynak és Mornynak is
megvan a maga - nyilván megbocsáthatatlanul "direkt", szemet
szemért - kézjegye és lábjegye, igen, ahogy azonnal megtorlással
élnek, Dunwoody mondja... ahogy a nagyhatalmú nagytanács, a
Jockey Club, kicsit perverzül, Ipp. 31. születésnapján idézte be, a
várható zaftos-zsíros eltiltás kihirdetésére, Dunwoody mondja az
újságírók kaján kérdésére: "Várja-e a születésnapját?", azt mondja
feleletül: "Én minden napot egyformán várok". Pilinszkysen szép
mondás, nem tudok betelni vele.

Végig esem a földön... Vagyok-e ily engedelmes jó? Vagy csak
a véletlen teszi, hogy én, aki már oly rég hűtlen lettem minden
szeszhez, a dublini Guinness Sörgyár téglakerítése mellett hullok
térdre, kiszakítva ugyanazt a szürke, porszín nadrágomat, melyet
még Enghienben, Mauryék Párizs melletti kisvárosában, akkor
még vörösbor hatása alatt bizonytalankodva? Öcsi, te csak ne
képzelj olyan sokat magadról, mondja a néptelen, esti dublini
rakparton a Tanúk Nélkül Dolgozó Mennyország. Nem, nem a
pokol, ahogy Pilinszkynél. Kenyéren és vízen élek két heteket,
tudatom hihetetlenül éber, halálra fárasztom magam lóirodázás
sal, füzetes regény fordítással.. a böjt és az össze-vissza csatango-
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lás, ha Dublinban, ha Belgraviában, ha Vesztfáliában, ha a Sohó
ban, ha a Mayfairben, igazi vigaszom, életközegem. Ahonnét
majd hazajövök a honi partokra.

Mit hozok? Kenyér-víz rekordjaimat? 201 zígemet, melyekkel
- mert közben vesztettem is - 2 font 47 pennyt nyertem? Jegy
zeteimet hozom, melyeket talán sosem dolgozok fel, vagy sokat
inkább kétszer írok meg, mint azt a poént is, hogy minden dolog
túl indiszkrét, csak az nem, ha eltűnsz innét? Igen, rnindenből

"balhé" van, lesz, lehet, hála érte a tanúk nélkül dolgozó men
nyországnak, ha nincs... csak halálunkból nincs már bajunk, aztán
már minden rendben van... hogyan is mondja Szép Emő? Jó neki
elaludnia...az alvás boldogságát ajkát rágva, könnyét nyelve ér
demelte ki. Külhoni magányaim: hagyom, dolgozzon velem, üdv
tanára, a tanúk nélkül munkálkodó mennyország.

A mennyország még kevés, módosítom a mondást, a pokol:
már sok. Nagy üdv, ha azt érzed: már sok volt a pokol, életedé, s
kicsit te is a tanútlan - tanulatlan - mennyország aktív részese
akarsz lenni: nem iszol soha többé szeszt, alig eszel, nem vásá
rolsz újságot, legföljebb lószaklapot. Feltápászkodsz méltatlan
méltó bukásodból, nevetsz, körülnézel, senki se látta, tehát joggal
mondhatod: ez a térdedet felvérző. nadrágtépő bukás is üdvtan
rész volt. Módot adsz, eltávozásaiddal, hogy a mennyország ta
núk nélkül dolgozhasson. Enyhén favorizálod - enyhe kifejezés!
- a pokol lehetőségeivelszemben. Mondják, rajtad is múlik min
den? Rajtad aztán ne múljon!

Tréfálkozásod nem dac, dehogy az.
Most, hogy ezt írod, halkan, jeltelenül elkezdesz sírni. Nem si

ratsz senkit, ó, dehogy kell, nincs kit, boldog az a teljes magányban,
vízen - zígen - és kenyéren mászkáló, hajléktalanjának cipőt és
fogkrémet ajándékozó Akárki, aki te vagy az esti Sohóból, Mayfair
ből hazamenvén, magányos szobádba, a Rojális Hotelbe, te mégy le
még, negyedórára, kenyeret venni, megosztod a madarakkal, kicsit
nézed Virginia Woolf arcképét, hát "Bar"-t, "Grill"-t neveztek el róla.
Rólad nem fognak. A Tandori név eleve olyan, mint a "Tandoori",
ami grilles készítmény, roston pirította akármit jelent. Talán mégis
inkább az a kárhozat legyen a tiéd, másoknak kárhozat, neked nem,
mely hevesebb égéssel nem jár, inkább szenvedélyes szen
vedélytelenséggel, ezzel a kivételes magánnyal, melyben - hagyod
- ekképp dolgozni vágyó mennyországod kezel. Megrendülten bol
dog vagy, Pilinszkyre és Szép Errtőre is így gondolsz most, már vi
gyorogva sírsz, abbahagyod, ülsz, ez is megvolt akkor - s mit tet
tél? Hogy mégse a teljes magány, a némaság... bár menne, menne
már... nem, legyen, hadd legyen.... legyen meg ez az írás. Valld be
vétkedet: már nem vágyol rá. Egyetlen fő bűnöd ez, már, most ér
zed ezt először, nem vágyol rá igazán. Még nem vagy vele csaló, de
lassan talán végig esni kellene, ha engedelmes jó is akarnál lenni,
és nem csak mondani, mondani egyre.
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