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pusz ta lánc sze mek egy tör-
té net ben, ha nem ki tün te tett 
él mény he lyek át szû rõ dé sei 
vagy in kább ezek nek az 
át szû rõ dé sek nek le nyo ma-
tai is. Mint ha ez a kü lö nös 

fényér zet fo ga lom olyan, for mál ha tó 
anyag ból vol na, ame lyik azon az egye-
di, fény ér zé keny fe lü le ten hagy múl ha-
tat lan nyo mot, ami egy vég té ben kö rül-
ve szi, be bur kol ja eze ket a je len tõ ség tel-
jes sé emelt életmoz za na to kat: a gyer-
mek kort, a nyár fa sor ki ir tá sát, a for ra-
da lom alatt szer zett se be sü lé sét, al bér-
let ét, sze rel me it stb. A meg ta lált idõ bõl 
te hát nem pusz tán úgy ne ve zett ese mé-
nye ket egy más után sor jáz ta tó köl tõi 
ön élet rajz. Az egyes vers szö ve gek nek 
– mint em lí tet tem – meg van ugyan a 
ma ga, a tör té net linearitásában el fog-
lalt funk ci ó ja, el len ben – ép pen ki tün-
te tett hely ze tük mi att – foly to nos sá guk 
még sem lí rai vagy epi kai, ha nem bal la-
dai: idõ ben és tér ben ál lan dó an meg-
sza kí tott. Ágh nem csak új ra ír ja, át fo-
gal maz za, meg is mét li, ha nem av val, 
hogy egyet len vers fo lyam ban sum máz-
za meg élt vi lá gát, új ra is te rem ti azt.

Mert akár hogy is van, a köl tõ-em-
ber min dig ugyan azt az egyet len va-
ló sá gát mond ja, ma ka csul és el szán-
tan is mé tel ve, mi köz ben az élet még 
ki mond ha tó igaz sá gát ke re si: „a lét is-
te ni ré szét az egész ben.”      

(Nap Ki adó, 2005)
Kemsei Ist ván

Fe lü le tek
te re i ben élek
(Tandori De zsõ:

Az éj fe lé, A Hon lap Utá ni)

Az éj fe lé és A Hon lap Utá ni cí mû 
kö te tek, no ha mû fa ji lag el tér nek (elõb-
bi ver ses, utób bi es  szé kö tet, és a Ta nul-
má nyo zá sok al cí met vi se li), még is sa-
já to san ös  sze tar to zó nak mu tat koz nak. 
Tandori De zsõ a köl té szet re gény után 
az elm(e)életköltészettel kí sér le te zik, 
él. Él, mert az eg zisz ten cia lis ta alap-
ál lás mind vé gig érez he tõ, még ak kor 
is, ha oly kor lát szó lag na gyon szá raz 
té mák ról, hal maz el mé let rõl, geo met ri-
á ról van szó.

De hát Hé rak lei tosz tól tud juk, hogy 
„a lát ha tat lan ös  sze köt te tés a lát ha tó nál 
erõ sebb”, és hogy so kan „nem ér tik, a 
vi szály ko dó ho gyan van egyet ér tés ben 
ön ma gá val: el len fe szü lõ ös  sze köt te tés, 
ami lyen az íjé és a lüráé”. Utób bi kis-
sé erõl te tett in terp re tá ci ó ja ként még a 
fegy vert és a hang szert is ös  sze köt te tés-
be hoz hat nánk, sõt ha az íj le egy sze rû-
sí tett, egye nes és kör ív vál to zó for má-
já ra gon do lunk, ak kor majd nem ott va-
gyunk a kör négy szö ge sí tés ének prob lé-

má já nál, ami Tandori egyik „prob lé má-
ja”, bár be val lot tan in kább csak ürügy 
lét hely ze te meg fej té sé hez.

Az éj fe lé cí mû kö tet szer ve zõ dé se 
igen csak köl té szet re gé nyes. Kosz to lá-
nyi Csáth Gé zá nak cí mû ver sét tör del-
te szét, hogy a vers rész le tek mot tó ként 
szol gál ja nak a négy cik lus hoz. A cím 
és a Kosz to lá nyi-vers alap ján a ha lálte-
ma ti ka ugor hat be. Vagy ki. A té ma 
elé. Mint A Nagy Is me ret len ben, ame-
lyet Balassa Pé ter em lé ké nek szen telt, 
amely ben a Clark Ádám té ren majd-
nem el szen ve dett bal ese té rõl, il let ve 
ar ról a nap ról szá mol be. A vers al cí-
me (a kis is mert), szin tén a ha lál ra utal, 
azon ban jó val több van ben ne, mint fé-
le lem. A majd nem, vagy hogy egy elõ-
zõ kö tet cí met is fel idéz zek, A fel té te-
les meg ál ló kér dé se ket és vá la szo kat 
sür get. Mi, mi lyen lett vol na, és ha 
nem most, lesz?

Mind eköz ben egy faj ta szám adás ké-
szül, amúgy tandorisan, élet mû re, élet-
vi tel re egy aránt ref lek tál va: 

„t.d. ham vai, kis / be tû vel, tö ké let len /
ham vak, bár a Ta bán ban, / por la dó ma da rak, /
a ma dár kái közt, / s bár ez már olyan mind-

[egy, /
e borzalamas ha lál / meg ér te-e a sok / 
kacifántot, a rit must / sok oly ide gen köl tõ, /
a gon do la tot má sok, / a nagy és kis írók mû  vén, /

mind át ten ni ma gyar ra, / arat ni nem tet szést is, /
hiú si kert, kis dí jat / be szed ni, mely le gen da, /
amely a Clar kon így / placcsan szét, nem fi-

[gyel tem, /
mond ták vol na, vagy it tam, / vagy hogy meg-

[kap tam még is, /
em be re ket hi á ba / ke rül tem: meg ke rül tem! /”

A kö tet utol só cik lu sá nak A tûz test-
csonk cí mû ver sé ben szin tén vis  sza tér 
a tûz ol tó au tó val va ló, sze ren csét len-
séggel?, tra gé di á val? nem vég zõ dõ ta-
lál ko zás ra, de ugyan ez zel a cím mel 
A Hon lap Utá ni ban is ol vas ha tó egy 
írás, amely ben „mo del le zi” a tör tén te-
ket, il let ve hét köz na pi és fi lo zó fi ai ér-
te lem ben vett eg zisz ten ci á lis prob lé má-
kat gon dol vé gig, kér dez: „Hogy élek 
én?” / Hogy meg ta lál tam, meg kel lett 
ta lál nom / a tárgy hoz il lõ, hû ki fe je zé-
si for mát? / S meg van, és ez lé tem vég-
oka, egy elõ re?” 

Az azon na li ság ret te ne te, a min den 
más szem pont tör lõ dé sé nek le he tõ sé-
gé tõl va ló el bor za dás in du kál ta ta lán 
a foly to nos ság- és kimaradáselmélet 
Tandori-féle meg ol dá sát is. A már 
jól is mert sakk-me ta fo ra, az élet me-
zõ i re uta lan dó, a 65. me zõ kér dé sét 
te szi fel az élet kor ra vo nat ko zó lag. A 
65. me zõ bár mi le het, mert még nem 
lé te zõ ként van meg az ös  szes ség ben, 
bár mi fé le szám, vagy akár mi le het. [A 
könyv cí me – A Hon lap Utá ni – itt az 
in for má ci ós tár sa da lom idõ- és egyéb 
(meg)határozásai mel lett a hol nap 
utá ni je len tés re is játsz hat, a Koppar 
köldus el gé pe lõs tech ni ká ját idéz ve, 
amely nek fel ele ve ní té sé re amúgy a 
ver ses kö tet ben is van pél da.]

Az életeseménysor mint vég te len 
egye nes rá mér he tõ sé ge egy kör re, 
amely szin tén vég te len – ez megint sa-
já to san tandoris prob lé ma, amely va ló-
já ban szin te az egész élet mû alap kér-
dé sét, fel ada tát je len ti: „igyek szem, 
ha meg te he tem egy szer, csak leg fõbb 
vo nal le he tõ sé ge i met kö vet ni, ama tö-
re dék-egész nek él ni, mely ne kem (ak-
kor még min dig) egész-le he tõ sé gem.” 
A fragmentáltság és a min dent el mon-
da ni vá gyás, a kint/bent-élhetõség, a 
rész-egész dichotómiája a Tö re dék 
Ham let nek cí mû el sõ kö te tig megy
vis  sza, amely az Egyet len cí met kap ta 
vol na, ha a cen zor meg nem vé tóz za.

Az em lí tett Tö re dék Ham let nek és 
az Egy ta lált tárgy meg tisz tí tá sa cí mû 
kö tet ver se i nek, rész le te i nek elem zé se 
szin tén tár gya az es  szék nek. A leg rö vi-
debb út: két pont közt vagy a Koan III. 
(ezt rö vid sé ge mi att idéz ném: „Né ma-
ság a hang he lyett. / De a né ma ság mi 
he lyett?”) ab szurd prob lé ma fel ve té-
sei újabb ér tel me zé se ket, áb rá kat, raj-
zo kat hív nak elõ a szer zõ bõl, ko ránt-
sem füg get le nül a hal maz-, vo nal- stb. 
el mé le tek kel va ló bí be lõ dés tõl. Ar ról, 
hogy még sem eg zakt a do log, árul ko-
dik a Ta nul má nyo zá sok má so dik fe je-
ze té nek cí me: a Majd nem tel jes „fi lo-
zó fi ám” idé zõ je lei közt nem csu pán 
a fi lo zo fá lás más faj ta igé nye (nem 
tu do má nyos), ha nem az az egyé ni, 
egyé ní tett vi lág szem lé let bú jik meg, 
ame lyet a szer zõ globál-perszonál-
anorexisztencializmusnak ne vez, s 
amely nek fõ prob lé má ja a sza bad ság, 
il let ve a bol dog élet. Mind ez per sze 
ál ta lá ban az iro da lom ra, az iro dal már-
ra vo nat koz tat va. Köl té szet re gé nyi leg 
akár. Vi tat koz va, il let ve tár sa kat ke res-
ve Szép Er nõ, Kálnoky, Eliot és má sok 
sze mé lyé ben, még in kább verseiben. 
(Bár a ha lál-té ma ese tén Ba bits, Kosz-
to lá nyi vagy Petri György sze mé lyes 
sor sa is hang súlyt kap.)

Vis  sza tér ve a ver ses kö tet re: az 
anorexisztencializmus a ver sek ben is 
ér zé kel he tõ en je len van, mint ahogy 
a hal maz el mé let és egyéb, lát szó lag 
lí rá tól (vagy egy ál ta lán a szép iro da-
lom tól) ide gen té mák is. Azon ban 
mégsincs úgy, hogy mind ez csu pán 
az antiköltészet meg nyil vá nu lá sa len-
ne, hi szen pél dá ul a Fe lü let te rek cí mû 
vers ben az élet te rek be szû kü lé sé rõl, 
ön kén tes vagy kény sze rû vis  sza hú zó-
dá sá ról esik szó. A négy fal kö zé szo-
rul va-me ne kül ve, te le ví zi ó zás ra kár-
hoz tat va, vagy utaz gat va – mindegy. 
Az igény és a kí ná lat nem ta lál ko zik. 
Mind ez zel szem be sül ve a „min den el-
le nem re van” at ti tûd jét kép vi se li, és 
a vers Utó-jában ke se rû meg ál la pí tá-
so kat és kér dé se ket sze gez ön ma gá-
nak, az ol va só nak és a „Hon lap Utá ni-
nak”. A lé nyeg már nem esz té ti kum, a 
meg ér tés igé nye nem szán dé ka a köz-
lés nek, és hogy min den lát vány fe lü-
let tér, a szem lé lõ dés elviselhetetlen és 
ár tó la gos kö re it al kot va. Mind ez, min-
den a szkep szist erõ sí ti, amely bõl ki út 
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alig ha: „Amíg az ál la pot, az ál lag vis-
 sza nem vál to zik (de ho va vis  sza?), / 
min den ha tás nak, kö ze le dés nek, szó-
nak stb. ki ma rad va kel le ne len nie, / és 
en nél a de-szépen-mondtamnál ré me-
sebb a tény, hogy nem ma rad ki- / ma-
rad va. Ma rad így min den ré gi ben, ahe-
lyett, hogy el ma rad nék én is.”

A szub jek ti vi tás és ob jek ti vi tás, 
az ala nyi ság és tény sze rû ség fo lya ma-
tos egy más ra vo nat ko zá sá ból min den-
hol az el vá gyó dás ke se rû igen lé se hal-
lat szik ki, de nem csu pán a kül vi lág, 
a köz élet, az irodalmi élet prob lé mái 
ûzik, ha nem magán-(madár)életiek is, 
sõt bel sõ ké te lyek: „kin ti átok, ben ti 
átok – / kint és bent is: csak vi lá gok 
/”. Az ér ték hi á nyos, bi zony ta lan kö ze-
gek, ame lyek végsõ soron nem (elég-
gé) meg tar tó ak, a csakazértis és a sem-
mi képp közt le beg te tik az em bert, az 
el ide ge ne dés ér zé se tör elõ, mint Szak-
má ra gon dol ni cí mû vers ben. Vagy a 
Hány cu kor ral a ká vét cí mû ben: „Med-
dig tar ta nod? Med dig jó alap pal? / (....) 
El kezd kö dö sül ni”.

A Hon lap Utá ni kö tet ben a köl té-
szet re gény(ek)hez il leszt he tõ „négy 
mes ter-es  szé” ol vas ha tó. A Szép Er nõ-
rõl írt es  szé ben to vább ra is a nem iga-
zán ka no ni zált, de leg alább új ra ki adott 
köl tõ ér té ke it so rol ja, idéz és kom men-
tál, azo kat a he lye ket ke res ve, ame lyek 
él ni se gí te nek. 

A múlt szá zad ban élt Kellér An dor 
Zöld gyep, zöld asz tal cí mû 1957-es re-
gé nyét Ottlik Gé za Haj na li ház te tõk-
jéhez ha son lít ja, és ta lán a ló ver seny-
mo tí vum mi att is tart ja örök zöld nek a 
re gényt. Emel lett bi zony gyen gé it is 
el is me ri, hoz zá té ve, hogy Krúdy sem 
egyen le tes szín vo na lon al ko tott, akár 
egy re gé nyen be lül is elõ for dul nak ke-
vés bé si ke rült ré szek.

A Weöres Sán dor 90 éve nem port-
ré, in kább laudáció, né hány ked ves 
anek do tá val fû sze rez ve, míg az Ottlik 
Gé za „rej té lye” cí mû írás in kább sze-
mé lyes hang vé te lû, kö szön he tõ en az 
is me ret ség nek, ba rát ság nak. Ottlik sze-
mé lyi sé gét és pá lyá ját raj zol ja meg, 
mi köz ben olyan tit kok ról is vall, hogy 
ál ta la is mer te meg a vi lág iro dal mat, 
hogy az õ ösz tön zé sé re kez dett for dí-
ta ni.

Az éj fe lé kö tet ver sei közt több 
olyan is ol vas ha tó, amely nek meg szó-
lí tott ja va la me lyik pá lya társ. Em lék da-
lok Ka rin thynak Weöres Sán dor nak 
és Jó zsef At ti lá nak, Gottfried Benn-
nek, de meg idé zi Ba bit sot, Ber zse nyit, 
Vas Ist vánt, Kálnokyt, il let ve még töb-
be ket is. En  nyi ben a köl té szet re gény re-
gé nyes köl té szet té ala kult, né hol stí lus-
bra vú ro kat be mu tat va a hu szon egye dik 
szá zad fi gu rá i ként ál lít ja elénk a köl tõ-
ket, per sze sa ját prob lé má i ra „ref lek tál-
tat va” õket, leg fõ képp a ha lál ra. „Fel ap-
ró zó dó örök ké va ló ság / min den-egy pil-
la nat, / min den Egy, és szer te hull: ba-
ka ró zsák, / ko vá szos ubor kák, s a hall-
ga tó ság / a szó nok pö röly sza vai alatt.” 
(Gottfried Benn em lé ké re I.)

Tandori De zsõ két köny ve kö zel 
egyidõben író dott, és a szer zõt nyil-
ván ugyan azon té mák fog lal koz tat-
ták. A ta nul má nyo zá sok és a ver-
sek egy aránt sza ba don ér tel me zik a 
halmazelméletet és egyéb ma te ma ti-
kai-geo met ri ai prob lé má kat, il let ve a 
tár sa da lom ra, köl tõ ség re, egyén re vo-
nat koz tat va tár gyal ja azo kat. A hét köz-
nap ok tény sze rû köz lé sei mö gött is va-
la mi fé le rend szer al ko tás, méginkább 
élet gya kor lás igé nye hú zó dik, mint a 
Tö re dék Ham let nek cí mû kö tet óta: 

 „már csak azt a jö võ idõt 
kí vá nom, ami el múlt...” 

(Tiszatáj köny vek, Sze ged, 2004/2005.)
Szalai Zsolt

Bí ró Jó zsef

Mint ha nem is ugyan az a szer zõ 
ír ta vol na Bí ró Jó zsef két utol só kö te-
tét. A TRAK TA a két ség beesett vi lág-
fáj da lom köny ve; pa na szok, szit kok, 
ke se rû szen ten ci ák sor jáz nak ben ne, 
s az iró nia és a fe ke te hu mor vég le tes 
túl zá sai ér zé kel te tik a po kol ra ve tett 
lény til ta ko zá sát az el vi sel he tet len nek 
ér zett vi szo nyok el len. Mint ha a Sá tán 
ér zé kel he tõ, na pon ta meg ta pasz tal ha tó 
föl di je len lé té rõl ol vas nánk ta nú val lo-
má so kat és ér tel me zé se ket. Az ASIA 
vi lá ga a szó me ta fo ri kus ér tel mé ben is 
kon ti nens nyi tá vol ság ra van ezek tõl a 
nem em ber nek va ló ta pasz ta la tok tól és 
„konk lú zi ók tól”. A tár gya kon „Budd-
ha múl ha tat lan mo so lya” de reng föl, a 
meg bo csá tás és a be le nyug vás ér zé se i-
vel együtt a szép ség és a ve le ro kon ha-
gyo má nyos esz té ti kai ér té kek is vis  sza-
nye rik lét jo go sult sá gu kat.

Az a szél sõ sé ges hang vé tel, ame-
lyet a be ve ze tõ ben jel le mez tünk, leg-
har sá nyab ban a TRAK TA Hu szon egy 
cí mû el sõ cik lu sá ban szó lal meg. Tíz-
egy né hány év vel a rend szer vál to zás 
után az el ha tal ma so dott vad ka pi ta liz-
mus egyik leg ádá zabb bí rá la ta fo gal ma-
zó dik meg eb ben a kötetharmadban. A 
„miniprózákban” la pi dá ris ki je len-
té sek és a köl tõ ön ma gá nak osz to ga-
tott ta ná csai vál ta koz nak. Az in kább 
rö vid, mint hos  szú szö ve gek ön meg-
szó lí tó tí pu sú ak, ez a be széd hely zet a 
ma gá nyos tö meg ato mi zált sá gá ra utal, 
mint a lí rai hõs két ség beesett gon do la-
ta i nak táp ta laj ára. Bí ró kri ti kai at ti tûd-
jé nek nin csen az elõ zõ re zsi met vis-
 sza kí vá nó nosz tal gi kus ár nya la ta: a 
„szo ci a lis ta” múlt to vább élé sét és a 
nyu ga ti vi lág ból is me rõs tár sa dal mi-
íz lés be li kli sé ket, a globalizáció tü ne-
te it ugyan olyan meg ve tés sel uta sít ja 
el. Az ural ko dó Rossz erõ i vel a tisz ta, 
de ki sem mi zett, éle tét vé gig dol go zó, 
de nem mél tá nyolt, jó aka ra tú, de véd-

te len em bert ál lít ja szem-
be. A „clown”- és pap ri ka-
jan csi-sze rep nek nem a hu-
mo ros ol da lát, ha nem a ki-
szol gál ta tott sá gát dom bo rít-
ja ki. Lá za dá sá nak mo tí vu-
mai az éhe zés, a haj lék ta lan ság ve szé-
lye, a csa lá di hát tér meg in gá sa meg a 
Philemon és Baucis-i idõs ko ri idill ve-
szély be sod ró dá sa; ke se rü li a ma gyar 
tör té ne lem nyo mo rú sá gát, a tri a no ni 
vesz te ség re utal va von ja le a kö vet kez-
ményt: „a múl tat fel idéz ned dõ re ség”. 
(Az idé ze te ket vol ta kép pen hely te le-
nül tes  szük macs ka kör mök kö zé, mi-
vel a köz pon to zás és a ti pog rá fi ai je-
lek Bí ró Jó zsef köl té sze té re jel lem zõ 
egyé ni hasz ná la tát itt nem cé lunk rep-
ro du kál ni.)

Szer ke ze ti leg a rö vid pró zák több sé-
ge két rész re ta go ló dik, ame lyek a fel té-
te les alá ren de lõi ös  sze tett mon dat hoz 
ha son ló kap cso lat ban van nak. Egy egy-
sze rû pél da: „Amen  nyi ben fel hagysz 
az élel mi szer-áru há zak ból / va ló rend-
sze res lo pá sa id dal, / (dézs má lá sa id-
dal) – / éhen halsz!” A fõ mon dat ál ta-
lá ban rö vi debb, és a csat ta nó sze re pét 
töl ti be. A zár lat le het iro ni ku san idé-
zett köz hely, Or bán Ot tó-, Weöres Sán-
dor-, Sinka Ist ván- vagy Pe tõ fi-idé zet, 
köz mon dás, az emel ke dett ség lát sza tát 
kel tõ ide gen (la tin, fran cia, an gol stb.) 
nyel vi for du lat: ba na li tá sa meg le pe-
tés ként hat a kör mön fon tab ban, ci zel-
lál tab ban fo gal ma zott és hos  szabb be-
ve ze tõ rész után. A sok ko ló ha tás nak 
más kor ép pen az iró ni át lan fo gal ma zás 
az alap ja; az ol va sás után pil la nat nyi 
ké se de lem mel fog juk föl, hogy amit 
kép te len ség nek hit tünk, az Ve res Pé ter 
sza vá val él ve, „sültrealista”-valóság: 
„dög ku tak ból-ásott hú so kat fal nak 
sok’ ma gya rok / ám be szé lik: ha jut na 
/ whiskast ven né nek”. Az iró nia nél kü-
li, ko moly be széd pél dái kö zé so rol hat-
nánk azo kat is, ame lyek ben a nar rá tor 
olyan kor sze rût len, a di vat ból ki ko pott 
ér té ke ket vál lal ma gá é nak, mint a hit 
vagy a gyó gyít ha tat lan op ti miz mus. 
Ilyen kor a szö veg má so dik, hos  szabb 
ré szé ben bon ta ko zik ki a sza ti ri kus el-
len pont szó la ma.

Ta nul sá gos át me ne tet ké pez a 
két kö tet kö zött a „tavirózsaszülött / 
padmaszamblava-ra” be fe je zé sû  szö-
veg két fé le va ri á ci ó ja. A TRAKTA-
beli vál to zat ar ra fi gyel mez tet, hogy 
az em be ri élet tér fo gyat ko zik a tá gu ló 
vi lág egye tem ben, és bár ta ga dó for má-
ban, de azt sej te ti, len ne ok a pá nik ra 
– az ASIA-ban a ne ga tív hírt köz lõ és 
a pá nik kal kap cso la tos el sõ rész ki ma-
rad, s itt a két pó lu sú szö veg nek csak 
a má so dik ré sze, a meg nyug ta tó ke le-
ti böl cses ség re va ló em lé kez te tés sze-
re pel. A Bardoi toszgrol (a Vi lág iro-
dal mi le xi kon he lyes írá sa sze rint Bar-
do thos-grol) a Ti be ti ha lot tak köny-
ve, az el tá vo zott lel két a ha lál és az 
új já szü le tés kö zöt ti 49 na pig tar tó bo-
lyon gá sa út ján el iga zí tó ima szö veg; a 
ha gyo mány Padmaszamblavának tu-


