
TANDORI DEZSŐ
író, költő

Fenyőtűk

és angyalok,
gyalult asztalok
Senki meg ne vessen, ki se nevessen, én arról a részről akarok írni
itt - tudományos vagy metafizikus fölfedezésem a tárgyban ho
gyan is lehetvén? -, ami az "élet". 1944-ben, az utolsó háborús
karácsonyon nagyanyámmal, Turfitt Annával (akinek a nevében
ott a "turf") víg lóversenyt játszottunk lakásunk ablaka alatt (a
szobában, maga a lakás a Vár aknavető i alatt és a Dunához közel),
a becsapódó légigránátok egyike összezúzta témyomásával abla
kunkat, az üvegdarabok azonban a lóversenyt játszó nagyanya és
unokája mögé - mögénk - vágódtak a padlóba. Nem hiszem, hogy
szerepe lett volna a dologban (hogy megmenekültünk) ama gon
dosságnak, aggályosságnak, mellyel az előző év karácsonyfatűiből

mindig eltettem pár maroknyit, azzal szórtuk fel a kockadobásos,
karton játéklapot. A lovak innen indultak. (Nekem.)

Párizsban, a kilencvenes évek elején, mikor életemben először

keveredtem ki igazán lópályára, a nagy párizsi (Vincennes) ügető

(fekete salak neonfényben, ámulat, mintha gyerek lett volna újra
a - gyerek) hangárszerű terében a tribün alatt, jó kétszáz méter
hosszú L alakú világban, gyalult fa asztalok álltak és tarka áru
sok a francia vidék sok tucatnyi specialitásával, borral, sonkával,
fűszerrel, sülttel, fánkkal, mindennel, én nem is tudom. Mert ak
kor évek óta nem éltem szesszel, s bolond lettem volna szuper
könnyű súlyom (57 és fél kiló) étellel rontani, csak csodáltam az
egészet, szívtam illatát. Kint a pálya szélén karácsonyfa állt a
nagyszerű fényben, glóriásan - már december elején. Ez volt a
születésnapom. Csilingeltek a csengők, mikor a lovak a célegye
nest elérték. Lehunytam a szemem.

Angyalokkal a duisburgi piacon találkeztam egy másik évben,
de nem őket választottam, hanem egy fa madarat. Fekete kis
harkály-féle, olyan volt - ma is olyan -, mint a Pipi Néni nevű
verebünk, aki vakon került hozzánk, s itt csaknem nyolc éve t élt.
Ahová a háború alatt nagyanyámat temettük, a gödör egy ládát
dobott ki: tele volt szöggel. Ahol madaraink nyugosznak, kövek
jelölték a helyet, mígnem a parkrendezés el nem takarított min
den külső emléket.

A fa madár, ha megpöckölöm, leszalad fém rúdján. Angyal-je
lenség ő is.
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Gyerekkoromban, tizenkét éves lehettem, végignéztem a hús
véti szertartásokat, leírtam rendjüket. ahogy bírtam, és nyertem
egy doboz temperafestéket. De nem lett belőlem festő, nem is
ígérkeztem annak.

A párizsi ügető-ünnep, a tájak boraival, a gyalult asztalokkal,
a finom kenyerekkel (én nem kóstoltam őket) az apa Józsefet, a
szentet idézte nekem. Nem tudom másképp zárni évezredem
(mit! évszázadom... azt se... ezt a kis évtizedet), kimegyek Párizs
ba, el Vincennes-be, és elköszönök (78 kg) kétezer évtől, borral és
kenyérrel, a karácsonyfa körüli csilingeléssel, a lovak körül tán
csalásokkal (bocsánat! nem biztos), semmi tudással, szívemben
valami csudással, és - a többi nem is kell, hogy biztos legyen.
Kétezerrel nem indul semmiféle új számítás. De a mi időnk, akik
ebben a kultúrában nevelkedtünk, elemi módon ezeket a számo
kat és képzeteket ismeri. Csalás lett volna, ha nem is a csudákról
számolok be, csak hát ez meg aztán ilyen köznapi volt, nyilván
keveset lehet vele kezdeni, be is végzem.

TAT~~~~~~; Homály és arc
A kérdést, hogy milyen szerepet játszott személyes életemben a
kereszténység, megpróbálom lefordítani a magam számára arra a
kérdésre, van-e olyan élményem, amely valóban meghatározó volt,
vagy - úgy érzem - utólag legalábbis annak bizonyult. A keresz
ténységhez zsidóként fűződő szellemi viszonyomról éppen eleget
írtam és beszéltem, s bizonyára még fogok is. Ezúttal csupán két
találkozásról szeretnék megemlékezni, melyek - ma már tudom
- időben is mintegy "közrefogják" azt, aki vagyok.

Az első közülük olyan korai emlék, hogy még képszilánkjait
is csak úgy tudom helyreállítani, ha lehunyt szemmel visszaszál
lok hozzá, és mélyet szívok abból a rég elszállt levegőből. Talán
öt éves lehetek. A szomszéd, szintén zsidó kisfiúval együtt - az
ötvenes évek legelején vagyunk - a szüleink "kiadtak" minket
nyaralni, nyilván pénzért, Balatonzamárdira, egy ki tudja ki által
ismert keresztény családhoz. Az arcukra egyáltalán nem emlék
szem, de a nevükre igen: Járóéknak hívták őket. Ma azt gondo
lom, nem lehettek idősek: rajtunk kívül sosincs gyerek a kertben.
Nem emlékszem a Balatonra, nem emlékszem a kertjük alakjára
vagy nagyságára sem. Egy naptól fehéren csillogó ház töve rém
lik csak, és éretlen málnától roskadozó bokrok, melyekről persze
folyton ettünk, és egyik gyomorrontásból estünk a másikba. Es
ténként pokrócba burkolózva lessük a szomszéd szabadtéri mozi
vásznát. Hang alig, csak fehér libegések a sötétben. Magából a
nyaralásból csak ennyi rémlik. És két jéghideg kép. Ha nem vol-
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