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TANDORI DE ZSÕ

Ott ho nom Vá ro sa

Óvé! nem azért ír tam így, 999-cel sem lesz itt sem mi „jaj, de unom már 68. évem ben
ezt a he lyet”, se hogy „a ka pun ki lép ve sem mi meg gyõ zõ dé sem, ho va, mer re”, meg 
ne tán: „még csak el ju tok va la ho va, de on nét meg a ha za út a herótos, üveg gel ha nyatt
a dró tos, hát még az ott ho nom tól, MIN DE NEM TÕL is el vá lasz ta na ez a hely, a sze ren-
csét len, en gem, sze ren csét lent”! Ilyen önhasonlott ön azo no sí tá sok e vá ros sal itt nem 
lesz nek. Ott ho nom vá ro sa, tö mér dek em lék kel, tény leg pró bál juk, hig gad tan bár, de 
ez zel az 1000-rel…

(1000)1

Mo soly gok a kép te len né tett rész cí men. Se baj, raj ta. Ma azon gon dol koz tam el, hogy 
„Bu da”. Jó, Ottlik. Márai. Kosz to lá nyi, ah, el cso dál koz tam, hol is la kott, az ál ta lam nem 
na gyon is mert (nem hi ány ér ze tem) Máraihoz mily kö zel. A na gyon ki vá ló Fried Ist ván 
tol lá ból ol vas tam szép „budás” Kosztolányi-Márait. (Kalligram) Hát Kosz to lá nyi ki den-
diz te ma gát né ha es te, az At ti la úton s kör nyé kén így járt it ten? Tud ták a né pek, „jobb 
em ber”, de nem kö zü lük va ló. Ven dég ség be is járt Kosz to lá nyi. Ha lá lá ig kb. Ha szí vem 
író ja is õ, s ta lán a szá zad leg komp le xebb je ná lunk, ezek a túl ság pol gá ri vo ná sai – tar toz-
ni va la mi ren des kö zeg hez! – en gem tá vo lí ta nak tõ le. Szép Er nõ a ma ga tört mód ján azért 
tu dott ke re set len len ni, ril kei, kafkai, elioti ran gú, mert kívüljáró ma radt. J. A. is.

Hát ez ne kem Bu dá nak az a ré sze, s mert ma dár ká ink itt töb bé nin cse nek, az a szer-
pen tinút, mely a Dísz tér tõl – ne tán lép csõk kel – a Logodi ut cá hoz le ve zet, nem fû sze dõ 
út vo nal már. Az úgy ne ve zett ta po só fû! (Job ban nõ, ha jár nak raj ta?! Oh.) Ko szos kéz, 
te li nej lon szaty rok, a vá ros hoz már ab szurd ál lag. És még is – vis  sza kí ván nám e kö te le zõ-
dést? Ugyan úgy va gyok ve le, mint a vá ros sal. Új verébkénk nin csen. Lesz-e?

Itt ki ha gyom: min de nem (mert: ott ho no mon) „úl” ez a vá ros ne kem még va la ha is bár-
mi lesz-e? Több, mint itt él nem s halnom…? 68 éve la kom u.e. ház ban, rész ben a la kás
is azo nos. A szom széd tel ken vad épít ke zés. A ház né ha reng. Tûz fal nak da ru üt kö zik. 
In kább a ha lál, mint hogy 73 fé le pa pír hal mom mal stb. köl töz zek in nen. A vá ros nem 
te het ró la, hogy én így ér zek a sze ren csét len iránt, oh, jó öre gem, meg job ban fi a ta lo dik 
is, mint én. Nem csak ba bit si fü ve i vel, verébkéivel, ri gó i val. Nem te het ró la, hogy két 
he te, je gén, szétzúsztam-össze a vál lam, 6 hét nyomorúság… félkézzen gé pe lek. Mi ért 
épp ar ra men tem? Ko ra szom bat reg gel én, a vá ros tól tá vol ság tar tó, mi ért akar tam hab-
zsol ni min dent? Pi ac, aján dé ko zás ra ol csó bol tok ból ez-az, új sá gok, an tik vá ri um stb., 
mi ért? Ivás nem volt a do log ban. Mi re ez meg je le nik, már sok hó nap ja lesz, hogy korty 
se. S ta lán ez a vég sõ el ha gyás. Igen? Egy szép bu dai csar nok gaz dag-pol ca in csu da 
bo ro kat fe dez tem fel, épp az el zu ha nás elõt ti nap. Még jó, hogy nem vá sá rol tam is. 
Tö mér dek kocs ma, er rõl jut eszem be: kö rük nem bõ vül, mert nem bû völ már, nul lá ra 
re du ká ló dik szá muk in kább. Lel kem raj ta!

Lel kem, raj ta, ho za kodj szép em lé ke id del, van tö mér dek. De olyan itt nem lesz, mint 
Ottliknál: a sok ap ró, szív for ró sí tó (sok szor vá ro si) rész let, mely tõl nem csak, hogy „min-
den meg van” a bol dog if jú ság ból, gye rek kor ból (Ottlik és ily bol dog sá gok? igen!!), de 
a kar bid lám pa fé nye, az ég li la sá ga, a kék-fe hér szárny csa pás ok kal kö zel gõ hús vét mind 
fon to sabb is, mint a nagy re gény ál lí tó la gos lé nye ge-ele me! Mely nek ta laj vesz té sé vel 
lej jebb a rang. E lé nye ges – sok szor me rõ ben vá ro si as, it te ni es – dol gok regényképzõd-
ménymentõk is, hát tes sék ak kor, mit aka rok én?

Hely ze tem nagy já ból Szép Er nõé. Ele mi hal nak-vi ze volt ne ki a vá ros, Ma gá nyos 
Éj sza kai Csa var gá sa (nagy be tû zök ma!) a sé ta út, a meg ál lás ut cá kon, park ban, ker tem-
ben, par kon, éj sza ka, al kony, ma gány, sok ope rai balettkislány mint an gyal, fe ke te tin ta a 
vo nag ló li ge ti tó vi ze (min Jékely ri gó bú csút szép sé gek re vissz hang zó me den cé je, mely-
ben ta lán fü röd tünk, te meg én, mikor… oh, mi kor is?), ha nem köz ben – mi „köz ben”?
a te rasz te le üres, pusz ta asz tal lal, mon dom, Eliot, Kaf ka, gya nú san pusz ta or szág-ké pek 
a városról… s oh, Vas Ist ván vá ro sa, de olasz piazzák, fó ru mok be le ját szá sá val, míg 
itt sár és feb ru ár, igen, a vá ros, a vá ro sok Szép Er nõ nek a szín tér az el vi sel he tet len pl. 
pol gá ri – és egyéb – lét ren de zett sé gé nek kat to gá sá hoz, a takarítás-fûtés-és-rendetlenség 
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ódon-bar na, nagy aj tós, dió fás, ko lo ni ál, álbarokk, böhöm, wagner-porosz be ren de zé sû 
la ká sa i hoz, mely ben a bár mi „szi tu ált” hi va tal nok em ber is, s ha apa õ!… szin tén bo gár rá 
vál toz va lé te zik. Er nõ úr vo nat tal és ha jó val el ruc can ide gen be, de csak ma gá val jön s 
megy szem be ott is, együtt a né pek kel megy szín ház ba, há bo rú ba, de köz ben meg lát ja 
a kis szol gá ló lány naiv igye ke ze tét a bol dog ság ra, ahogy a mo zi elõtt J. A.-ra is vár, rá 
vár az inas, a ros  szul öl tö zött. Vagy, vá ros, oh, vagy te azért!

• • •

S tart sunk bár hol is most, írom pár hét re az iméntiek után, nem fe led he tem: ez egy kor
az én oly na gyon meg hitt, büsz ke ség re-tárgy vá ro som volt. S ahogy Lon dont, Pá rizst 
már se lel kem mel, se lá bam mal nem bír nám na pi ti zen két órás ada gok ban jár ni, és 1999 
õszén re pül tem utol já ra, azért csak ta gad ha tat la nul meg van nak – Köln nel, Béc  csel, 
Kop pen há gá val, ki csit még Rot ter dam mal is – az ott ho nos múlt bé li vá ro sa im. Ta lán 
én vol tam még a la ká so mon kí vül más ott ho nos ság ra al kal mas. Ma már ma da ra im sin-
cse nek, egy elõ re nem vá gok be le a do log ba új ból. A ma gány vá ro sát vá lasz tom – de az 
enyém így is! –, mi kor uná sig kényszer-járva budapestezek. Vi gyáz nom kell, ik tas sak 
be ke vés bé el nyûtt fé lig-kül vá ro si és kert vá ro si ré sze ket. Ak kor, s ha nem a je ges ta laj ra 
kell vi gyáz nom, tes sék, pár he te el es tem, ös  sze zúz tam jobb vállam… de hi szen el mond-
tam ezt túl sok szor is már… hát öröm ké pes sé gem is van a ve lem szá mom ra ver senyt 
fá su ló vá ros ban. S an  nyi év ti ze dem telt azon a pá lyán, mely nek fo lyo má nya, hogy vá ro-
som ról kér dez nek. Ma nem va gyok al kal mas a fe le let re. Ol va sóm, nézd meg azon ban
köny ve i met – Utol só pos ta Bu da pest; Med vék és más ve re bek (Lon don); egy-két es  szé-
kö te te met; az tán hogy Raszternyak – Egy má sik pá ri zsi re gény stb. Még ma da ra im itt-
lét-tör té ne te is, mon dom, „a” vá ros. (És megint mes  sze száll nak.) A vá ros ne kem olyan, 
mint el sõ vers kö te tem, a „Tö re dék”. Kel lett ír nom most kom men tá ro kat hoz zá, de ha 
ma gam hoz, e most nem épp örö mest vá ro so zó hoz ír nék jegy ze tet, Szép Er nõt idéz ném:
„Vas úton és ha jó val el jár tam ide gen be, / Csak mu lat tak s kín lód tak min de nütt kö rü löt-
tem, / Más-más nyel ven vál tot tam szót s min dig vis  sza jöt tem, / Hi á ba me gyek el: csak 
ma gam mal me gyek szem be.” Én így va gyok itt ott hon.

S tes sék ez a vers is itt van; le gyen ez, a raj zok kal, leg alább sa já tos, egy sze ri kom po-
ná lás!

Mi cso da ön sznob let tem!
A „Tö re dék Ham let nek” né mely mo do rá ban

Meg zú zott vál lam tól, izom, ideg
és ín hü vely, izü let sé rü lé se, fél ke zem van, még is írok,
Mi cso da ön sznob let tem! Már nem tud nám
ma gam oly ma gány ra kény sze rí te ni, jó,
ahogy ez egy kor nem az volt, Pá rizs, Lon don,

most épp az em lé kek mi att ki bír ha tat lan sá guk
az vol na, ez. Vég sõ el gon do lá sa im van nak
– nem jár ni se ho va, nem be szél get ni,
max. „hos  szan le ve lez”, Ril ke, s nem
aka rom éle tem sem mi képp meg vál toz tat ni.

Egy kor, igen, egy kor! Még ma dár ká i mat is itt hagy tam
– most egy sincs, s nem is „ó, jaj” már, s bár
lé lek tõl lé le kig, vagy lesz még oly
ön sznob let tem, hogy min den, ami va gyok, ha
nem szent is ne kem, de „ez van, an  nyi szent”. Bár len ne!
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S ami ó ta ös  sze tör tem ma gam, kö zön sé ges jé gen,
a jár dán, s hal lom, ilye nek bõl mi re le het
jut ni, meg hal ni akár, ha lan dó nak ér zem ma gam
igen csak, va la mi úgy szállt el, hogy el sõ-
sor ban a ma ra dék nem cél tárgy kap cso la to kat vit te ma gá val.

Két sé gek
Vá ros, te is ilyen vagy? „Fel kér desz” bi zal ma san, ri de gen, mit
sze re tek még? Csöndbenotthon len ni ma gam ban,
de en nek se hos  sza-sze re, az egye dül lét nek, s be le lob byzik, be le lob ban
va la mi igény, vagy kény sze rû ség, hogy már is, hogy még is tár sa san len nék.
Egy em lék, kár tya baj nok sá guk kal a med vék – ne kem az egyet len rend szer –,
és nyo mo rú sá gos csönd jé vel a haj nal, a reg gel von szo ló dik,
és túl za jos az es te, mint ha csak épp én nem vol nék itt, más van,
más tör té né se esik, jobb, ha csönd ben meg va gyok ve le. Már nem ér zem,
hogy bár ho vá is el kel le ne men nem,
már csak , hogy a nyu ga lom, vagy egyen le tes, egyenesvonalú moz gás
(lett olyan, mint a za jos, a ha bos ökörpisacsorgás), ve le is szorongás…
sorongás, hány -szor, mi -sor, és el szór tan, ahogy az ut cák
em lé ke, hogy nél kü lem má sok tud nák, mi is vol tam, ha vol tam,
va la mi kor. S jobb, ha er rõl, ami rõl be szél ni nem le het, sem mi se szól.
És nem írá sá ra ha gyom a hely te len he lyet, de ki tud ja, ak kor mi más ra.
Ó, vá ros, ott ho nom más, ta lán, de hol?
Ó, rásorolodó vá ro sok má sa!
Ott ho nom ro vá sa, írás, fal re pe dé se
ne le gyen vá ros épí té sé tõl még se.
A töb bi el de reng.

El sõ kép ze tes vá ros vers
Tandori Castellán

Van már ezem, hogy azom is van

Van már ezem, hogy azom is van,
van már azom, hogy eb ben is,
de re kam mi re ho mo rít sam, ebem,
nem búm, nem va gyok Bagdatisz,
te ni sze zõ, ke nye re met, szer vám,
ja vá ban csó csá lom csu pán, fo gam ezüst,
me ge he tik a ve re bek, ci ne gék.
ami ma rad ezek után. Ku tyám!
Hízlal a mák, a sajt – sze ret nél, hogy vé gez ted!
hol tod elõtt? –, a hír ha rang, bang,
jó ta ka rót dob rád, kö szön nél, vak üst,
gye rek nincs, fe le ség szo rong, 2006,
ugyenegy vi lág tól, ahogy te, 70 le szek?
s ha es te le mész már ma itt, for example,
lá tod a könyv ki ra kat ok ba, Don na Leon he lyett
Gyu la di á kot, Márait, ne vek!
s mi ért ne! Mit tudsz ide gen nek, ma gad,
ha zád fia te, no sza lám, pl.,
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kis szob rod int zú zott ke zem nek, szür kül,
zúz ma rá san, ó, Kosztolány! elül,
Itt egy re ros  szabb a koszt, ó, lány, la za cot,
így Ka rin thy, a vár na gyod, hálj az ut cán,
de csak elmagyarjuk, kosz tol ván csap jon rád
egy anorexiás na gyot. Szám ki vet ve.
És õsünk a jó Castellán, lek vár fo kán! Élj, já ték med ve.

Tandori Dezsõ rajza
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Második kép ze tes vá ros vers
Tandori Alaszkián

Na pod va gyok, városom…

Na pod va gyok, vá ro som, csil la gom, nem is em lék szem rád,
mint Ba bits nál az iga zi nap az iga zi csil la gok ra,
de mint tank ha jó, ha lé ket kap, s ola ját dön ti gyû rûz ve
ha bok ra, ál la tok ra, part fo kok ra, gyújt fák lyát, lo bo gok, ég nek
ben nem csak egy lon do ni re gényt mûfordítva is azok az em lé kek,
me lyek ben én vol tam meg én, hoz zá nem ér tés sej tõ sze rén jár tam
se ré nyen könyv bolt ba, mú ze um ba, ott hon így az ágy ra rá pa kol va
író gé pem várt, for dí tot tam em lék ira tot (Miss Has  szánt), Shakes peare
is me ret len drá má ját (Ophelia min den sar kon, tû sar kon), és a vá ros
fé nyei eliotian de reng tek át a kö dön, gye rünk, mint a mû tõn, te
meg én, an gya lom (ez is én vol tam az tán ma gam), me leg van az iro dán
egy-két ga lopp fu tam. Mi min den el fu tott a csa ló ka a-jelen-mindig-a-
je len nek, vis  sza nem té rek so ha. A re gény ben, mit for dí tok,
fáj dal mak so ka – ne kem. Ó, Bloomsbury, Aldwych, Soho, mi fé le
he lye im! meg an  nyi he lyem. Már csak a csá szár nak, tel jes ki halt ság,
an nak, pró bá lom meg ad ni, ami övé: „s kö zön  nyel vo nul vá ro sok fö lé”,
és le zú dul a ma gány zá po ra. Hí re-po ra sem mim nek se hol, ami vá ro som
bár hol is volt. Már olyan va gyok, mint a meg dõ lõ tanker: em ber
sza va, érint ke zés így, te le fon is csak – több, mint el le nem re van.
Már egy vá ros ban is alig ér zem ma gam. Nem tu dok töb bé érint kez ni.
„Nyu godj egy ki csit dél után”, bú csú zik el va la kim es tig. Né zem,
olasz adón, ahogy Lon don ban is néz ném, ha vol na ott té vém, és
men nék oda, Rexet. Nem is né zem. Az em be rek se baj, míg ve lük-ma gam ra
egy ál ta lán em lék szem. Öregbül a kam ra, te le fon, úti bõ rönd stor nó.
Va la mi utol só út után, va la mi vá ros nyo mán: ha egy szer re dõl ne az az
„Em bert Ne kem Ne!” olaj va la ki re, mint Alasz ka part já ra! Fú ló ma dár,

MAGAMRA…!

Vá ros ba rát ös  sze fog la lás

Sé rü lé se mig, te hát 67 évig két hó na pig és tíz na pig (más lesz már!) él tem eb ben a 
per sze, hi á ba, in kább „sze re tem” mint „nem sze re tem” vá ros ban itt, s ha mint a teg na pi 
na pi lap, avítt (?) is a múlt sze re lem, va la mi ma rad be lõ le, míg el nem mú lik ve lem. Itt 
élt Ne mes Nagy, itt élt Ottlik, in nen a ma dár ká im, jár tunk ba rá ta im mal Bu da pest ut cá in, 
itt is mer tem meg a fe le sé ge met, vé gez zük ve le is ket tes ben a ne gye dik (és +) év ti ze det. 
Per sze, hogy mon dok olyat, hogy már a be te ge va gyok min den sze mé lyes ta lál ko zás nak, 
te le fo ná lás nak, az uta zás nak – a pusz ta gon do la tá nak! –, de ahogy a zú zó dás, a hú zó dás 
(múl jon!) en ge di, en ged nek szí vem me re ve dé sei, gye rünk an tik vá ri um ba! ül jek ki egy pad-
ra! kis pad ra max., mint a vén as  szony ok, ak kor is. Ép ke zem, va gyis a be teg ke zem zsibba-
dozik, e val lo má so mat még is meg te szem, s an  nyi fe ke te le ve sem el len fo lyo má nyá ul, tár-
sá ul ta lán elég is lesz. Mit mond jak? Ang lia, Ad ria, Né met or szág; ódon há zak ma rok nyi 
cso port jai, foldott-takaró-sokmilliósak; bi zo nyul hat tak jó nak, nem vá gyom vis  sza. Ahogy
itt is, egy re haj to ga tom, ke vés örö mem re va gyok. De va la mit itt kel lett kez de nem, s itt 
lesz csak , hogy – ah, iro da lom! – be vé gez he tem. El nem si e tem. Leg föl jebb hogy nem, 
de men  nyi re nem (mi nek?) vágy nék ide töb bé, el múlt sze re lem nek azon ban ez a vá ros a 
vá ros örök ké, rí me i nek sablonához tét len ra gasz ko dom. El sõ (1955) Pe tõ fi-pá lyá za tom 
itt ad tam le, itt lett pol com la kó ja az el sõ fü les-or mós med ve, itt szer vez tem ne kik kár-
tya baj nok sá got fran cia kaszinó spilából, mit J. A., Szép Er nõ is ját szott. Itt né zek még 
egy-két „Ír or szá got”, „Ang li át”, lófutamok gyér so rát, itt va la hol Keglovich, Dombai, 
Pió, a Budai–Kocsis jobb szárny, gom bok, itt ke rül rán tott puly ka mell-szárny vé kony 
cék la s zaf tos pü ré mel lett, s itt, hogy csa lá di kör szal má ján el pi hen jek.
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Az ott ho nos város…

… nem is oly biz tos, „a te vá ro sod”, de ahogy kü lön azt sem kell mon da nod sen ki-
nek, de ahogy Bergmannak ab ban a film jé ben a ne ki ló du ló, rej tél  lyel kó bor ló alak, vagy, 
sen ki nek, és mert épp oly ott ho no san vagy, hogy sen ki nek sem vagy, nem kell mon da-
nod, sem érez te t ned, ez a köz lé si mód, e nem is épp köz lés, egy ír író mely zön gé jé hez 
ha son lít, Hamm, Murphy? Watt? vagy Krapp, nem kell mon da nod ott ho nos vá ro sod 
hoz zád-tar to zó i nak, most ho va mégy, megsimogatsz-e egy hoz zád nem is oly na gyon
tar to zó inat, pél dá ul a ma ga dét, ahogy gyógy ul – ahogy ah, mily ide gen lett! sa ját sá-
god is hogy ki ló dul ak kor hát! –, vagy szom széd fõ vá ros ban eszel iga zi Sacher-tortát, 
vagy egy Ebullient Emotionist ne vû 6/1-es lo vat még ar rébb meg te szel: ami az iga zi
ott ho nod, ott nem kell sem mit mon da nod, a pul tot tá maszt ha tod, elé ge det len le hetsz a 
mec  csel stb. – mert: ál mod ban a ten ger alat ti ter met jár tad, Eliottal szól va, la kó it lát tad, 
Vir gi ni át és Musilt, Bernhardot és a Parzifalt for dí tot tad, az iro dal mi tá mo ga tó-el nyo-
mást, ál ba rát-int ri kát ki bír tad, ez zel azon ban an  nyi ra a ten ger alat ti te rem, is mé te lem, 
la kó ja let tél, az lett ott ho nos vá ro sod, hogy meg ful la dá so dat hoz za már ama ten ger alat ti
hab le ány ok – Sylvia, Vir gi nia, Elfriede – és ördögfiak, mint Samuel, Robert, Thomas, 
Jerome David, Futykuszin Goremontovics és Pszuham Miadal da la után az em be rek 
hang ja, s ha nem kell mon da nod se hogy és sem mi ott ho non, „ho va és mi ért me gyek”
ak kor nem az, hogy „jól be kap tam a le gyet”, de ez, a vá ro som, tény leg ott ho no som, bár 
határosom+ Ezt zá rom. S nem hek tó, nem hek tár, nem hek ti ka, nem he ka tom ba. És nem 
vagy az em ber ke rü lés, a ki vont te le fon, az idõpontmegbeszélés, az em ber re spon tá nul 
nem vá gyás stb. bo lond ja, és olyan fi a tal se vagy már, hogy bár mi vel (a lieratúrába???), 
jól be oszt va idõd, ha szon ra (???) tö re ked nél, nem, csak ott állsz az Ott ho nos Vá ros ban, 
de ha bé ké ben, ha ost rom ban, ha bár mi épül, ha bár mi rom ban, egy szeg le ted nél, és a 
ten ger alól egy sze rû en vis  sza nem ér kez het tél, több ez, mint iskolaahatáron szindró ma.
De, mon dom, nem dõlsz se épü lés be, nem emel kedsz rom ba, et tõl még egy szer el is 
me hetsz Gyõr be vagy Ster ling be, vagy Pamplonába, Os ló ba, Sop ron ba (nem va ló szí nû 
egyik se, sem mi, ami ki zök kent se ve led, ami… de mond tad ele get), és elég. A lé nye gét 
hord ják e fa lak, ma guk alatt, a hol ta két, kik

 en  nyi le gyen ne ked
  min de ned
   ali-törõdésedre is
    fe le let:
     ér tik.
Egy TD ne ve ze tû em ber, és en  nyi ez, élt itt.
Csak hol tán a Felügylõnéje hol tán ho vá ke rül nek majd med vé ik?
Mit ér az em ber tár sa ság? Ha en  nyi re se tud ja vá la szát,
még több, ami vel el jut ló ig, gomb fo ci ig, ve ré big,
de az Ott ho nos Vá ros is ak kor ott ho nos, ha ott ho nát
ad tad va la mi nek, ami nél kü led nem is len ne vi lág,
és nem az, hogy ez va la mi meg tért vagy kre a tív nó ta,
nem, bas  szus
 gi tá ron áram lik el zeng ve a né ma
  kóda.
   S ho va-mi ó ta.


