
Tandori Dezsõ
Válogatott versei

Az Unikornis Kiadó gondozásában
az utóbbi években megjelent már né-
hány kortárs költõ, mint a Petri
György, az Ágh István, az Oravecz
Imre vagy a Somlyó György mun-
kásságát bemutató kötet, s most vég-
re itt A Magyar Költészet Kincsestára
sorozat legújabb, régóta várt ékköve,
a Tandori Dezsõ válogatott költemé-
nyeit tartalmazó gyûjtemény.

Adtak már ki Tandori válogatott
költeményeit tartalmazó kötetet bõ
egy évtizeddel ezelõtt, azóta azon-
ban gazdagodott (s még gazdago-
dik) az életmû, így ideje volt már egy
átfogó képet adó versgyûjtemény
megjelentetése a kortárs irodalom
egyik megkerülhetetlen alkotójától.

A könyv tizenhárom verseskö-
tetbõl merít, ám egyáltalán nem
�szerencsétlenül�. A tartalomjegyzé-
ket böngészve és elsõ olvasásra is
egységesnek hat. Sõt ha aztán sze-
melgetni kíván az olvasó, akkor is
azt érzi (vagy gondolja), hogy a fo-
lyamatosság nem szakad meg. Mint
ahogy nem szakad meg Tandori De-
zsõ lírájának folyamatossága (fejlõ-
dése?), még ha állandóan le is rom-
bolja a róla kialakított képet, s ahogy
mindig újítani képes. Az elsõ, a Tö-
redék Hamletnek címû kötet óta,
amelynek már a címében ott rejlik a
soha-be-nem-fejezettség/fejezhetõ-
ség, valamint egyforma súllyal a

mégis-be-kell, Tandori úgy szemléli
a létet, mint játékot, etikát, kínt.
Észrevette, észre vette, és minden
úgy kitágult, hogy azóta is elegendõ
témát szolgáltat, még �Witti� (Witt-
genstein) intelmei ellenére vagy
mellett is. Nem lehet mindenrõl be-
szélni, de amirõl lehet, arról lehet.
Ám néha nem törõdve Parmeni-
désszel, még a nemlétezõnek is kér-
dést szegez. Kérdezni lehet, még ak-
kor is, ha válasz nem, vagy csak nagy
sokára érkezik.

Megtalálható a válogatásban az
elsõ posztmodernnek tartott ma-
gyar verseskötet, az Egy talált tárgy
megtisztítása. Az itt felvonultatott,
T. S. Eliot, Ezra Pound, Cummings
és a többiek hatását mutató versek
már jól jelzik azt az irányt, amelyet
Tandori követ. Õ az, aki elhatárolja
magát az ideologikus-közösségi köl-
tészettõl, és a saját világát akarja
megalkotni. Éli a saját életét, amely-
ben a számára fontos dolgok kap-
hatnak csak helyet, s ezek mind
megjelennek a verseiben is. Ebbõl
a naplójelleg, az utazások felvillanó
mozaikképei közti réseken áthallatszó
monologizáló-kérdezõ líra, a konk-
rétversek, a vizuálisan is megjelenített
lét- vagy néha kvázi-lét(-)problémák.

Aztán itt vannak A medvék min-
den mennyiségben, és még verebek is,
akik életükben és haláluk után is ver-
sek ihletõi. A mennyezet és a padló cí-
mû kötettel kezdõdõ, és A megnyer-
hetõ veszteség költeményeivel záruló
hagyományos, klasszikus formák-
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hoz való visszatérés játékossággal te-
lített változatait ezek a felnõtteknek
is szóló gyerekversek jelentik.

A KOPPAR KÖLDÜS címû kötet
egészen más színfoltja a Tandori-
életmûnek. A Koppenhágát, Párizst,
Kölnt és Düsseldorfot átszelõ kör-
utazást a szerzõ egy aközben vásá-
rolt írógépen örökíti meg, betûkké
transzformálva a látványt, a szituáció-
kat, a gondolatokat; az (újra)olvasó
számára a javítatlanul hagyott félre-
ütések miatt nagyon nehezen értel-
mezhetõen, ám nagyon jól kifejezve
a kommunikáció akadályozottságát,
körülményességét.

A következõ kötetekben a dal-
forma éled újjá, kitágítva határait,
újraértelmezve a �dalolás� fogalmát,
hogy aztán A fõmûben ismét próza-
versekkel cáfolja meg a véleményt,
mely szerint Tandori költészete
klasszicizálódik. Bár ebben a köteté-
ben írja meg a Szonettkoszorút, az
általa kedvelt szonettforma egyik
csúcsteljesítményét, de ellenpont-
ként szerepel a Szonettkosz, a forma
ironikus változata, amelybe a Mes-
terszonett nem fér bele, hanem külön
versként szerepel, a válogatásban
utolsóként. A gyûteménybe az Az-
tán kész címû, tavaly megjelent kötet
versei már nem kerültek be.

Margócsy István utószava ki-
emeli Tandori hatását a fiatalabb, sõt
a most induló nemzedékre. Problé-
mafelvetései, kérdései � mint a nagy
kérdések általában � válasz nélkül
maradtak (ha egyáltalán várható rá-

juk válasz), és a költõ alkotói korsza-
kainak bármelyik kísérlete kiinduló-
pontként szolgálhat egy ifjú lírikus
számára.

A Tandori Dezsõ válogatott ver-
seit közreadó kötet egységes, a szer-
zõ költészeti munkásságának fõbb
vonulatait követi nyomon. A róla
eddig kialakított képet tükrözi
ugyan, ám Tandorit ismerve csak az
összes versei, még inkább összes
mûvei jelenthetnek majd az értelme-
zõknek alapot a biztos megítéléshez.
Egy ilyen kötetet azonban még nem
szívesen lapozgatnék. Aki pedig
most ismerkedik Tandori Dezsõ
munkásságával, annak kiváló segít-
ség lehet ez a válogatás, hiszen belõ-
le átfogó képet kap a szerzõrõl, és
egy nagyszerû élménnyel lesz gazda-
gabb az életmû változatosságának,
mélységének és értékeinek megta-
pasztalásával.

SZALAI ZSOLT

(Unikornis Kiadó, Bp., 2001.)

Tímár György: 
Este a hegyen

Kopár, bazaltig csupaszított hegy-
csúcs fölött az égbolt bazaltjába
metszõ keskeny, növekvõ holdsarló
pecsétjével a könyvhétre jelent meg
Timár György Este a hegyen címû
válogatott és új verseinek gyûjtemé-
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