
T~~:R~~~~ Testvértörténetek
Ami együtt lenne, szétmegy, nem
is volt együtt. Keresek inkább valamit,
ami nincs is együtt, de nem mehet szét.
Nem mehet szét, bár nincs is együtt? Miattam.

TO

Tandori Dezső 1938·ban
született Budapesten. író,
költő, esszéista. Legutóbbi
írását 1996. 7. számunk·
ban közöltük. Tandori Ág
nes 1942·OOn született
Pécsett. Idegennyelvü le
velező német, francia
nyelven. Tandori Dezső

felesége és munkatársa
(madarak, gyermekköoy·
vek, fordítások).

Mondom Tandori Ágnesnek itt ennek a végén: "És akkor folytat
hatnád, hogy az egér... Szabó Lőrincnél egémek nézték a lihthófba
zuhant madarat... de ez előképe volt - együtt van? nincs? miattam!
- a mi Pipi Néni történetünknek; ahogy egémek nézték, pedig egy
vak veréb volt, aztán nem tudták a kutya-macska miatt tartani,
megkerestek minket... de aki adta, a hölgy, egy percet kért a búcsú
előtt, és sírt, a kis kamrában, ahol a Pipi volt; leírhatnánk, de ez
már egy másik történhet, ahogy első éjszaka a Pipi Néni végig a
kalitka oldalán lógott nálunk, pedig a kalitka olyan volt, mint egy
palota... ahogy te berendezted neki, megtanítottad - és ahogy
megtanulta! -, hogyan menjen végig lent a vakvezető rúdj án,
ugorjon fel a felső rúdra... hol a sajt, a krumpli, nap mint nap, míg
a tavasz, nyár, ősz adta, a fúcsokor a kalitkapálcák közt... ezeket
mind megírhatnád, Mrs. Marlowe... nem az a Mrs. Marlowe, akit
az igazi Marlowe feleségül vesz, bár én az örök üdvösséget nem
unnám, de az, amelyik az igazi Marlowe utódjával a légypiszkos
irodán él, hiába van tisztaszoba... na jó..."

Who Is Coming?

"Ma meghalt anyám." Meursault.
Who Is Coming egy ló volt. Vagy: egy ló.
Feljegyzem ma hajnalban: 14 éve és 2 hónapja jött lesi.

Who Is Coming nem tudom, hogyan kapta a nevét, a mi szén
cinegénk a hangja után, eredetileg Icsicsi volt, de rövidült.

Kalitkájában onnét volt fenyőgally, hamarosan lecsupasztott,
körülbelül, amerre találták őt. Feljártunk a Kis-Svábhegyre, sza
tyorszám szedtük nekik a zöldeket, hoztuk egyszer egy széncine
gés fenyőről egy gallyat. Neki.

Lenéztem a minap, barátainktól, azokra fákra. De furcsa, hogy
a Madártörténetet vittem nekik, egy kéziratot. Benne: lesi 1995.
május 20-án halt meg. Valamivel a 12. születésnapja előtt. Vagyis
hogy mikor hozzánk került. lesi vad volt, de könnyen felnevelhe
tő. Leélte, kiélte a cinegeéletet. Örjöngő repülések a szobákban,
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aztán az évek múltával egyre többet ücsörgött rajtunk, a telefon
nál, azt ütötte-verte, s mint aki hívást vár. Lihegve nézett fel ránk
ilyenkor, ha jól elfárasztotta magát. Házhoz került madárnak, ha
kerted nincs hozzá, pár hét nevelgetés után már nincs rendes,
biztos útja a szabadba. Tehát ha nem vakok, sánták, szárnyuksze
gettek - akadtak sokan így -, a mieink ekképp maradtak ná
lunk.

Tehát ma, hogy ezt írom, 1997. augusztus 13-a van, hajnal. Ma
daraink jelenleg négyen vannak. A Nagy TIzenegy utolsó két tag
ja, vagyis az 1984 őszéig ideérkezettek csapata, lesivel és Alízzal
elment. 1985-ből itt van Rudi Bloom, ő már lehagyta lesit, hajrá
zik ittlét-korban Aliz után. Főleg totyog, de azért szellemileg
élénk, és még udvarol is, teljesen szabálytalanul, Csutorának, aki
a Szpéró halála után került ide 1988-ban.

Idén jött Hertie, Rudi fajtársa, kis sérült tojó, kalitkamadár. A
Nicsak Ki Jön ló nevét Totyi miatt vetettem be. Totyi 4 hete van
itt, és "minden lehet még", azaz máris a második Szpéró.

Szpéró evidenciája hamar kialakult. Vele kezdtek újra úgy lát
szani számomra a dolgok, mint, mondjuk Főmedvékkela legjobb
pillanatban, vagy a Töredék Hamletnek versei írása idején.

Most, hogy itt a Totyi, persze, nem tudni, vele ki jött, ő ki-mi
lesz még. Elsősorban önveszélyesen él. Vigyázni kell rá. Furcsa,
lesi megvakulása óta - onnét ő visszavonult a kalitkába, ott is
egyre szűkebb térbe, ez a tény és látvány szívszűkítő is volt; vagy
a mosoly könnyei - nem repkedett madár a lakásban, vagy csak
alig. Senkink se maradt azóta életben.

Most a Totyival, aki Mándytól kapta a nevét posthum, megvan
ugyanaz, ami a Szpéróval volt. Kínkeserv lesz az a még kötelező

pár utazás, aztán itthon, itthon, itthon: vele. Ez a legtermészetesebb.
Felnézek az augusztusi égre: a csillagok. A Totyi előtti hiány

végződtével mondhatom, amit Meursault. Valamim meghalt. Is
mét a világban vagyok. De szinte elérhetetlenül, pont így: úgy.

Ám a történet itt nem ér véget.
Jó gyerek voltam, írtam ezt, hajnali fél öt se volt, a krumpli

még főtt kint a kvartettnek, mi csináljak; Visszadőlni nem volt
kedvem, az eget eleget néztem, kinyitottam a csatornákat. Pro 7.
Ismétlésnek: a "taff" műsor megy, "Meredek".

És az volt. Alig hittem a fülemnek: a bemondó: egy emberről,

akinek egy széncinege hölgy volt a jegyese, ez azonban egy szén
cinege úrhoz ment hozzá végül. Ah. De semmi bolondéria nem
volt. A széncinege hölgy és Reinhart Brandau, erdei ember 
élettársnője Suzanne Becker - ugyanúgy volt "együtt", mint bár
ki madarunkkal itt mi, társném, Ország Mihály doktor, ismerőse

ink, akinél madár lakik, csak ugyanúgy. Brandaunak van kertje,
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kint is minden széncinegét ismer, mutatta a film. Jönnek hozzá,
neveket adott nekik stb. Készített egy Széncinege-Német kisszó
tárt. "Ismeri" beszédüket. Kb. ugyanazok a dolgok, amiket itt mi
kiderítettünk, szegényesebb körülményeink közt - Reinhart is,
persze, egy öreg hippinek néz ki -, élettársa a szajkók nyelvével
foglalkozik. 300 madarat mentett meg, nevelt fel Reinhart Bran
dau, köztük keselyűt - törött szárny, egyéb -, vadlibát etc.
Széncinegék a képernyőn, tömeggel... és viselkedésük, mint lesié,
sőt, Icsitől több emlékünk van. Nyilván Brandau madaraiból se
mutattak mindent.

Ki is Jön Itt? lesiről írtam, lesi jött. Elküldte társait az égi csator
nán, mondjam így? Csak most, csak most kezdek el keserves homá
lyosan látni, és nevetve, és köszönettel és boldogan. VISzlát, Icsi!

És - slágra, mit mondjak! - ahogy kicsavarom a gépből a pa
pírt, megszólal "krumplifőző" öregvekkerem, halk hangon: "icsi
esiesi ...icsicsicsi..."

Megyek, lezárom a krumpli alatt. Ó, igen, hogy az lesi rnekko
ra krumplizó volt! És amikor a Kis-Svábhegyről hazajöttünk a
nyolc szatyor fűvel, és a konyhában jó hűvös volt, erős paprikát
törtem a paradicsom és barnakenyér-héj mellé, meghúztam egy
üveg vörösbort. Jól kezet mostam, mentem hozzájuk, a magevők

nek még vittem is a kenyérből...

De abbahagyom, mert ennek nincs vége.

"Ha az ember szabad, sokszor nem tudja ..."

Joseph Beuys verebének emlékére.
Ó egy nagy mezim elengedhette.
Mind a szabadban voltak.

"Ha az ember szabad, sokszor nem tudja, mit kezdjen a sza
badságával", nos, körülbelül ilyesmi hangzott el 1996. IV. l3-án a
Kossuth Rádióban, ez történetesen Penderecki kortárs lengyel ze
neszerzőtől. Fogalmam sincs, milyen műsor keretében, vagy mely
alkalomból, és kivel volt a beszélgetés, netán riport.

Tény viszont, hogy élni kell tudnunk a szabadság, a kötetlen
ség - legyen ez csupán egy meghatározott időre szóló, nem is
huzamosabb tartamú lehetőség - csábításával.

Eldöntendő, mi a fontos, a véletlenszerűen beeső ("beesési
szög!") lehetőségekkel éljünk-e, vagy ki-ki belső öntörvényei alap
ján képes az általa gondolt (!) vágyakat, lehetőségeket összhangba
hozni (mivel? egymással?), így egy saját-rendszert kialakítani, ve
le ezt a rászakadt idővégtelenséget vagy akár véges-meghatáro
zott időmennyiségetbetölteni.
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Hősünk élete párjával majdnem húsz évet töltött el véletlensze
rűen hozzájuk került apró méretú lények gondozásával, tették ez
zel lelküket szabaddá, fizikumukat rabbá?

Ős-lényekből hosszú törzsfejlődés során alakultak ki ők is, let
tek a nyárutó kései délutánjain platánfák zsivajgó verebei-rajai,
törzses óriásokon, szeder-eperfákon, erdőszélen, taposófűbe mi
mikri színekkel megbújva csapatban, hirtelen előröppenve - íme,
itt vagyunk, vagyunk. Vagy ha már erdő és liget: erdőszél és li
getszél, és e terepek jelzőmadarai. széncinegék lettek ők, e mosta
nivá-alakultak. A koratavaszt már nálunk köszöntő, minket ván
dorútra talán a legkésőbben elhagyó, bodzaevő énekesek: barát
poszáták. Lettek őt, kik, igen, kik voltak, mikből lettek. Lettek. S
miért is kellene végigsorolní a fajtákat, a fajokat, mikor egyedek
ről lehetne, kellene - sok! - szót ejteni.

A verebek gyorsak, píszkosak, mondjuk róluk. De vajon tud
juk-e, hogy a verebek (makacsul!) hűségesek, (meg)szeretik az
embert? Figyelik, követik e nagyobb lényfélét, az ember változtat
ja környezetét, szokásait, a veréb ezt "kifígyeli", eszerint változik.
A változást az etológusok különféle további megfigyelések ered
ményeképpen rögzíteni tudják, és így tovább.

És az EMBER, aminek csupán nagy betűvel tartja magát, ezt a
folyamatot magán-emberként nem észleli. Holott az evolúció sem
lehetett más. Apró - vagy még apróbb - megfigyelt, még csak
meg sem figyelt, nem regisztrálható részletek eltolódása a meg
nem-szokott irányában.

Ki gondolná, hogy egy német verébetológusnőmintegy tizen
nyolc verébhangot jegyzett fel, mind más és más tartalmú lévén.
Vagy nem is oly rég hősünk élete-párja egy cinege-ember közös
ségéről. csudálatos világáról látott-hallott (filmet), szintén a német
vidékekről. (Készült cinege-német kisszótár stb., hallom.) Közel
került, még közelebbre kanyarított, szelídült széncinegék "adták"
tapasztalatait - és valami más, ami ő maga így lett, amivé ő vált.

A szépen és olcsósan hangzó "világörökség", például a szinte
feledett Szép Emő Margitszigete, a Budai Vár, amerre lakunk 
mit sem szól lakóiról egy-egy ilyen gyűjtőfogalom. Nem mondja
el a széncinegék intel1ígencíáját, amit a vaderdei kisfilm. Nos, van
itt egy "hátra-a-várra" néző erkély, amelynek széncinegék az ál
landó vendégei. Csend és nyugalom honol a magas fal tövén, fák
hárítják tehetésük szerint a turistazajt... egy-két macska portyázik
legföljebb... pár autó zötyög le, fel.

. Az erkély lakója egy nyugdíjas újságírónő, akinek személyes
jóbarátaivá váltak az öreg-einegék, cinkepárok. Télen állandóan,
költés idején - nem rossz tréfa - folyton várja a madáretetője.

tele apró fekete napraforgómaggal, a kitártó látogatókat. Ezen a
nyáron már a harmadik költés fiókáit viszik a szülők az erkély
mögötti szoba (!) terített asztalához. Az öregek a kedves házi
asszony füttyjele hallatán azonnal megjelennek, hívójuk kezére
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szállnak, a falatokat onnét fogadják, viszik. Sőt/ tanítják a kicsiket
is, mik e szokások, mi legyen a "miheztartás"/ aminek a jelek sze
rint sosincs vége. Hősünk e kedves szomszédnővel-egymást li
citálják túl! - beszélget a közös élményekről. Tudják, a "másiké"
mit jelent, ugyanazt jelenti nagyjából, és a világmindenség részé
nek érzik beszélgetéseik tartalmát.

Annak érezhette az apró lényt az a külföldi fiúcska is, aki az
ezévi árvíz idején egy reszkető, mozdulatlanná dermedt, agyoná
zott kisegérrel a nyitott markában jött át az elöntött szigetről a fa
hídon. A gyerek arcán szent áhítat, hősünk kérdésére csupán szót
lan mozdulat a válasz - ahogy felé nyújtotta a csekély tenyeret s
kupacát, a kis szürke menekítettet; vitte, óvta-

(A kézirat itt megszakad; TO)

***
(Tandori Ágnes írásának befejezése és utóhang, TO írnokságával)
Megbeszéltük, innen jönne a vége. De a más írásába én bele

nem írok. Mik hangzanak el? Van a Totyi (Szpéró 11.)/ olyan új
veréb, aki miatt én mindig otthon leszek, amikor csak lehet, itt
hon (TO), csak már tudom, ez az életem-vége-madár. 70 vagyok,
ha kiéli a lehetőségeit, és akkor?

Annyi az, mintha este ID-kor fekszel és már 8 óra múlt... ha
szerencséd van. A Totyi mondja Tandori Ágnes szerint (szavaival,
ötletével: Mondták, hogy vedlek, és kell ennem a sok állati fehér
jét és szépiát. Valamint bedöglött a tévénk az áramszünet miatt,
gondolható, erre T.Á. kirángatta a zsinórvéget, visszanyomta,
nem műkődött. Erre én is. Nem működött. De ahogy a madarak
makacsok, harmadszor is megcsináltam, és működött, nem vol
.tam és nemcsak hogy kelet-európai, az emberi világba sem jól
születtem én, vagy már nagyon készítenek madárnak. Bár ezek
ben a badarságokban nem hiszek. Minden hasonlat, mondta Go
ethe/ alles ist Gleichnix. Én: Alles nix, 9leich nix. (Alles=minden;
gleicheazonnal). A Totyi erre, Tandori Agnes szerint, ezt mondta:
"Kihúztam a dugóból az ablakot, nem történt semmi, megint ki
húztam és visszadugtam, és nyitva volt és csukva volt. Ez volt a
programunk egész nyáron." T.i. szellőztetünk nekik bőven, kell az
is az egészséghez. Hogy mintha a Totyi értette volna, mondja a
meseíró T.Á. ezt, értette volna a tévé-dolgot, és az ablaknyitás
csukás is ilyesmi lenne. Mondom, írd meg legalább Írországodat.
Tandori Ágnes azt feleli: "A fejemben van. Dömi főmedvénk sze
rint majd egyszer átmegy rajta egy dömper, és akkor lapos lesz,
mint egy könyv, egy kéziratlap". Egyírás. Hát hagyjuk, akkor.
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