
TANDORI DEZSŐ

1. Lizi

Született 1938-ban Buda
pesten. író, költő, esszéis
ta. Legutóbbi írását 1996.
2. számunkban közöltük.

Két álom
"eltűnni és feküdni holtan" (Kosztolányi)

Työtyöle-mötyöle az, aki työtyöle-mötyölét gondol. Meredek, fele
postáját akár olvasatlan szemétkosárba hajító gyerek vagyok, anya
gi világban most már, ötvennyolc éves koromban csak anyagi prob
lémákat ismerni óhajtó, magamban csak gyakorlati kérdéseket szá
moló, az önkifejezéstől gyakran csömört érző hapsi, az vagyok. Az
írói életkort a régi szerencsétlenebb nagyok - Móricz, Babits, Kosz
tolányi, Karinthy, Ady - életévtizedein számoló túlélő. Mit akar
már tőlem bárki? Hagyjanak békén! Keressék Dide urat a sírban;
másutt kérdezzétek, hogy írunk mi, ti, ők. De ez az álom lesi szén
cinegénkkel olyasmi, hogy elmondom.

Fenébe kívánnám, ha éreznék így is akár; fenébe, aki szentfe
rencezik. A madarak és mi (társném, Tandori Ágnes; meg jóma
gam). Semmi szentfranciskaság. Meló volt, 19 éven át másodperc
nyi figyelések miriád-sora, hajnali felkelések, végig. Drága kaják,
nekik. Nem magunknak. Elutasított dúspénzű DAAD ösztöndíj
már 1979-ben (Nyugat-Berlin). És halálok sora. Belül embert-le
pusztító halálok. Mintha a sivatagi tábornokok vagy századosok
valamelyike lennék, és szörnyhalált halni látnám minden embere
met, valakimet.

lesi széncinegénk tizenkét évet élt itt nálunk, sérülten hozzánk
kerülvén. Élete utolsó három évét vakon, majdnem világtalanuL
Óránként etetve őt, mi voltunk neki a világ. Meg a saját egészséges
cinke-természete. Botorkálva, bukdácsolva is vészt-jelzett, ha "vész
volt", szerinte. (A cinkék, ha jól tudom, jelzőmadarak is az erdőn.)

Tisztálkodni alig bírt, lába ragacs kolonc lett, de folyton rendezgette
hiányossá kopott tollazatát. Szeretett minket, állíthatom, legalább tu
dott rólunk. Azt hiszem, csupa jót. Nem is érdemeltük.

Vagy tőle talán igen.
Most, hogy a Duna-part gesztenyefáit úgy letarolták, hogy a

Hetedik kereszt leforgatható lenne itt, vagy már természetű an
tif...izmus, a Dunát ellenszenves tónak látom. De mert a Lánchíd
is nagyon látszik, lett egy ilyen álmom. A híd pesti pillérjénél a
járdafordulón kuporogtam, társném a túlparton (miért tettük?). S
megjelent a pillér mögött lesi feje. Holló-nagy volt a széncine
génk? Igen, és élt. Jó ég, mi lesz? Veszély, szerettem volna jelezni
neki. A nagy víz stb. Ám akkor lesi szólalt meg. Emberi nyelven.
Érthető mondatot kezdett: "Nem kell félnetek semmi...blublucsí
vuvikk. .." A mondat végét nem tudom. Ilyesmi értelmetlenségbe
fúlt.
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S akkor egy hatalmas ív, ragadozó-madár-röpte, át lesi a híd
alatt, gyönyörű lendülettel. Vissza a pillér mögé, rá a kezem fejé
re. S rám nézett. Társnémnak mondtam még valami ámulót, s fel
ébredtem.

Ismételtem, a gyengébbek kedvéért: a madár beszélt velem em
beri nyelven. Nem én madárul. Kérek más fejreállt viszony-kép
zeteket is mellőzni mellőlem, s ha némi tényleg okossal, javamra
gyakorlatilag szólóval nem jöhet valaki, hagyjon békén a bánata
immal, jó? Ez van.

2. Lizi

AIíz is tizenkét éves lesz, ha megéri, és "vele" is álmodtam. Azaz...
Még 1978-ban, mikor a Kis-Nagy Szpéró, első életben tartott

madarunk kilenc hónapos volt, ráléptem. Szerencsére csak a
szárnytollaiból etc. szakadt ki egy csomó. Ö több napig néma lett.
De túlélte. Így lettek "a madarak".

Nem "Tandori és a verebek", Tandoriék-és-az-ez-meg-az, Nincs
címszó. Ez az, ami elől (e világ elől) Salinger (nem rokonszenve
sen, dróttal-őrzőkutyákkal, gazdagon) elbújt. Nem tudok elbújni.
Nem vagyok gazdag, nincsenek vérebeim. Drótom és cémám van
csak, fogy. Nos, Szpéróékat etc. el kell olvasni. Németh Gábor (is)
jól mondta: "Tőled tkp. mindent kéne olvasni, akkor van kép."

Ez az álom egy képkocka.
A szoba padlóján kuporgok, mint nagyanyámrnal 1944-ben,

mikor az aknatalálat nyomán az ablaküveg halálra hasogatta mö
göttünk a parkettát. Nem minket. Így van, így lehet egyáltalán
"mindez". Előttem madarak. Több madár, mint ahányan ma még
(hárman) élnek. Nem tudom, pontosan kik ők. De mögöttem egy
madár ott totyorászik, tétovázik. Hohó! Szpéróra én így léptem
rá, így, hogy tompán hátraléptem, nem néztem oda. Oda kell néz
ni, mondom álmomban. Nem szabad moccani. Vigyázat! És büsz
ke vagyok álmomban, nem, én nem fogok Lizire (ő van mögöt
tem) rálépni. Megvárom, hogy elébem kerüljön. S ez megtörténik.
Jön Lizi. Aha, szia. Már moccanahatok. Még most is hátranézek.
Nincs-e ott (nincs-e csoda?) még madár.

Nincs.

3. De csoda - van!

Csoda a trió (a hármak) kórusa reggel. Hirtelen vigasz, erős, sodró.
Régen tizenöten is daloltak. A három is "elég". Meddig lesz?

A világ (bár nem vagyok gazdag, halálig kell gályáznom, nincs
őrkutyafalka,csak egy lengyel pásztor eb) a daluk mellett bátrabb
érzettel nem kell. Nem kell. Nem tud igazán érdekelni.

Meghaltam (a halottaimmal), csak a megélhetés érdekében tá
madok fel, kell feltámadnom, néha.
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