
A k´ltem¢nyekben megjelenû vesz¢lyhely-
zetek, a hurokszerü szorÁtÀst ¢rz¢keltetû ta-
pasztalati mintÀk hosszÃ Àrnyat vetnek a so-
rok m´g¢; a mü valamely lassÃ torlÂdÀs szÁn-
ter¢v¢, szoros sz´vegcellÀvÀ vÀltozik.

Ezt az ´r´k´s l¢p¢shÀtrÀnyt sugalmazÂ ha-
tÀst SzabÂ T. Anna fûleg k¢t müv¢szi eszk´z
tudatos alkalmazÀsÀval ¢ri el.

Az egyik: f´lfedezi (Ãjra f´lfedezi) a pont
indulatfokozÂ szerep¢t. A ponttal m¢rs¢kelt
intenzÁv mondatfüz¢s term¢szetesen k´zis-
mert a mesterhagyomÀnyban; gondoljunk
p¢ldÀul erre a k¢t eml¢kezetes darabra met-
szett klasszikus sorra:

àTanulni kell. A t¢li fÀkat.Ê

K¢ts¢gtelen, ez a sor mÀsk¢ppen hangza-
na, sût Àrnyalatnyit mÀst jelentene a k´zep¢re
ejtett pont n¢lk¡l. Itt nem pusztÀn arrÂl van
szÂ, hogy a pont lassÁtja a k´zl¢sfolyamatot.
A pont, mondhatni, egyenesen keresztmet-
szett¢ hasÁtja a k´zl¢st, kivilÀgÁtott ablakot
nyit a jambusok falÀn. Alaphelyzetbe ÀllÁtja a
sort. (KortÀrs k´ltûink k´z¡l BertÂk LÀszlÂ ¢l
gyakran ezzel a lehetûs¢ggel.)

Id¢zek kettût SzabÂ T. Anna talÀlataibÂl:

àA most. A percek dallama.
A kint ¢s bent k¢tszÂlama.
A hüs, a zsongÂ ¢ji lomb.
ýszidû. çg-sÁp. Lomb-doromb.Ê

(KñRHçZABLAK)

àF¡vek. R´g´k. N´v¢nyi b¢ke.
KorhadÂ Àgak csendess¢ge.
Itt lent mindennek sÃlya van.
A lÀthatÂt a f´ld lehÃzza
de az ¡ress¢g sÃlytalan.Ê
(A HET°RA A HALçLT VçRJA)

A mÀsik: SzabÂ T. Anna elûszeretettel al-
kalmazza a tûmondatot, kijelentû mondatot.
JelsulykolÀsÀnak egyik leghat¢konyabb ele-
me ez. A visszafogottsÀg, a f¢kek mük´d¢se,
a l¢pten-nyomon megszakÁtott jelformÀlÀs
mintha embrionÀlis t´rpetagokra szaggatnÀ
a sort; a k´ltû szÂinfarktusokat iktat a sz´veg-
be. Hamar kristÀlyosodÂ sortÁpusnak nevez-
n¢m ezt az eljÀrÀst.

Flaubert mondja egy francia ÁrÂrÂl: stÁlusa

olyan, mintha vakondokok laknÀnak a mon-
datai alatt. Ilyen SzabÂ T. Anna stÁlusa is: egy-
egy hirtelen fel¢nk tÀtongÂ lyukbÂl csak-
ugyan àa semmi hüv´s szeleÊ fÃjdogÀl. íme, k¢t
szakasz a k´tet cÁmadÂ vers¢bûl (mintha Pi-
linszky Àrnya suhanna Àt a sorok m´g´tt):

àMegnyitja most az ablakot.
ögy tekint ki a t¢li kertre,
mint aki mindig itt lakott.
A szilvafÀt mÀr û nevelte.

HÃsz¢ves, asszony. Messzirûl j´tt.
HomlokÀn hosszÃ forradÀs van.
Lassan leengedi a t´rlût.
Rebbenve Àll a ragyogÀsban.

(A MADçRL°PTE Hñ)

SzabÂ T. Anna szemlÀtomÀst sikeresen
harcol a vers prÂzÀvÀ sorvasztÀsÀnak kÁs¢rte-
teivel (mester¢t, Lator LÀszlÂt is ez lelkesÁt-
hette). A vÀrakozÀsra ¢pÁt, mint a klassziku-
sok, s nem a meglepet¢sre, mint n¢melyik
modern.

Ha van ilyen, A MADçRL°PTE Hñ klasszikus
primûr.

BÀthori Csaba

BESZ°D A TENGERRýL

TÀbor Eszter k´lt¢szet¢nek
àegyik lehets¢ges ¢rtelmez¢seÊ

TÀbor Eszter: A MeteorolÂgiai Int¢zet jelent¢se
Kozmosz K´nyvek, 1984. 68 oldal, 11 Ft

TÀbor Eszter: K¡l´n Âra
L¢legzet K´nyvek, 1994. 64 oldal, 128 Ft

àOlvasÂ, ¢rtsd helyesen ÁrÀsomat!
Nincs hatalmunkban Isten sz¡le-
t¢s¢rûl besz¢lni, mert ennek ´r´ktûl
fogva nem volt soha kezdete; egyed¡l
Istenrûl, a mi AtyÀnkrÂl vagyunk k¢-
pesek besz¢lni; arrÂl, hogy mi û, ¢s mi-
k¢nt van, ¢s mik¢ppen van az ´r´k
sz¡l¢s.Ê

(Jakob B´hme)

292 ã Figyelû



à...pedig a fÂliÀnsrÂl
lassan lehull a fÀtyol
szeretne Àtderengni
az egyik lehets¢ges
¢rtelmez¢s de senki
nincs akinek derengjen...Ê

TÀbor Eszter EL IDEGEN cÁmü vers¢nek so-
rai ä tudatosan vagy ´nk¢ntelen¡l ä rÀmutat-
nak e k´lt¢szet ¢rtelmez¢s¢nek, sût olvasÀsÀ-
nak (meg¢rt¢s¢nek) talÀn legfûbb neh¢zs¢g¢-
re, de egyÃttal karakter¢re is. K¡l´n´s, meg-
foghatatlan ugyanis TÀbor Eszter verseinek
vilÀga, amelyek a lakhatatlansÀg tradicionÀlis
¢lm¢nyk´r¢nek lÁrai tematikÀjÀt hangszerelik
Ãjra. çm nÀla ez a tapasztalat nem vÀlik olyan
egyetemes l¢t¢lm¢nny¢, mint mondjuk Pi-
linszkyn¢l, ahol is a lÁrai alany pozÁciÂjÀt bÀr-
melyik figyelmes ¢s ¢rz¢keny olvasÂ elfoglal-
hatta, s ezÀltal nemcsak a versekben meg-
szÂlalÂ vagy formÀlt figurÀk, de a befogadÂk
is r¢szesei lehettek egy univerzÀlis tapaszta-
lÀsfolyamatnak. Itt azonban, TÀbor Eszter ez
idÀig megjelent k¢t versesk´tet¢ben, Ãgy ¢r-
zem, nehezen megnyithatÂ, marad¢ktalanul
meg sem hÂdÁthatÂ, kietlen horizont tÀrul
fel, melynek talÀn egyetlen lakÂja, sût isme-
rûje: csakis a versek besz¢lûje lehet. No de ki
mÀshoz szÂlhatna m¢gis ez a meglehetûsen
ezoterikus, mÀr-mÀr misztikusan ´nmagÀba
fordulÂ k´lt¢szet? ValÂban nincs, akinek àÀt-
derengjen az egyik lehets¢ges ¢rtelmez¢sÊ? Vagy ta-
lÀn behatÂbb vizsgÀlÂdÀs segÁthetne ebben?
PrÂbÀljuk meg, s meglÀtjuk.

MÀr a szerzû elsû k´tet¢ben is rendre
olyan gondolatilag (filozÂfiailag) sürÁtett,
megterhelt versekkel talÀlkozhatunk, ame-
lyek valamely egyszerre szenvtelen ¢s sejtel-
mesen misztikus t¢r¢lm¢nyt id¢znek, p¢ldÀul
à...itt hagyjam tettemet a t¢rben / csak az¢rt mert
jÀrtak elûttem / kik e tettet cser¢nek v¢lt¢k / s ma-
gukat Ágy sz¢pen kiv¢dt¢k / legalÀbb az utolsÂ perc-
ben / nem jÀrtak ûk abban a kertbenÊ (NEM AZ

ºRES T°R). A megc¢lzott-sejtetett t¢mak´rh´z
m¢rten a k´tet besz¢dhelyzet¢nek ÀllandÂ di-
lemmÀja: àA tengerrûl nem besz¢l / aki tengerben
¢lÊ (FRISCO BöCSöJA). Ennek ellen¢re TÀbor
Eszter megprÂbÀl besz¢lni a nehezen k´z´l-
hetûrûl. (Hogy mi¢rt mertem ilyen k´nnyel-
müen azonosÁtani a versr¢szlet Ãgynevezett
jelent¢simplikÀciÂit a szerzû Ãgynevezett
szÀnd¢kÀval, valamint hogy mi is lehet e k´l-

t¢szet titokzatos àtengeranyagaÊ, nos mind-
erre k¢sûbb visszat¢rek.) M¢ghozzÀ Ãgy,
hogy egy meglehetûsen zÀrt k¢pi-grammati-
kai viszonyrendszert konstruÀl. S bizony nem
kev¢s idût ¢s kitartÀst ig¢nyel, hogy szÀmos
k´ltem¢nyen Àt felt¢rk¢pezz¡k a ä l¢nyeg¢-
ben mindig ugyanazon ä lÁrai univerzumot.
K¢rd¢s, meg¢ri-e. Izgalmas, egyedi tapasz-
talatnak ker¡l¡nk-e Ágy birtokÀba? Vagy ta-
lÀn a lehetû legÀltalÀnosabb ä eleve eld´nt´tt
¢s lehatÀrolt ä b´lcseleti k¢rd¢sek n¢mileg
tÃlbonyolÁtott porondjÀn talÀljuk magunkat?
L¢teznek-e egyÀltalÀn eld´ntetlen k¢rd¢sek e
terepen, amelyek TÀbor Eszter pÀlyÀjÀnak
k´vet¢sre ¢rdemes dinamikÀjÀt adhatjÀk?

A nem ¢pp probl¢mÀtlanul felfejthetû
verssz´vet legfûbb ism¢rve tehÀt a viszonylatok
bonyolult hÀlÂjÀnak aprÂl¢kos ¢s precÁz kidol-
gozÀsa, azaz: ugrÀsok t¢rben, idûben, foga-
lomhasznÀlatban, a k¡l´nb´zû jelent¢sszinte-
ken vagy ¢ppen a grammatikai szem¢lyek
hasznÀlatÀban, p¢ldÀul: àEg¢sz reg¢nyt k¢pez-
n¢nk ha benne / mÀsik asztal ter¡lne csodÀkra /
Edd meg helyettem ezt vacsorÀra, / ¢s ne Át¢lj csu-
pÀn fegyelemreÊ (SZONETT). MegvÀlaszolandÂ
tovÀbbÀ, hogy vajon a besz¢lû ¢n ezekkel az
eszk´z´kkel a teremtett k´ltûi horizont kitÀ-
gÁtÀsÀt, gazdagÁtÀsÀt ¢ri el, vagy pedig az el-
t´k¢lt szerzû ä akarva-akaratlan ä ´sszet¢-
veszti, sût az ¢rtelmezhetetlens¢gig ´sszemos-
sa magÀt egy t¢telezett (kitalÀlt, sejtett, vÀ-
gyott) ezoterikus jelens¢ggel, netÀn valamely
misztikus ¢rtelemeg¢sszel. MeghatÀrozhatÂ-e
vajon a mindezen viszonyrendszerben ¢s bo-
nyolÁtott formÀban megszÂlalÂ vagy rejtûzk´-
dû besz¢lû pozÁciÂja? °s vajon ¢lvezhetûbb,
eml¢kezetesebb lesz-e mindettûl a versek ¢r-
z¢ki karaktere?

TÀbor Eszter Ãj k´tet¢nek nyitÂverse, az
°PíTKEZ°S cÁmü, lÀtvÀnyosan p¢ldÀzza e mü-
v¢szet ¢rtelmez¢s¢nek fentebb megelûlege-
zett probl¢mÀit. Ugyanis a harmadik vers-
szak, amely ¢pp a k´zep¢n metszi a kompo-
zÁciÂt, megformÀltsÀgÀban ¢s gondolati telÁ-
tetts¢g¢ben egyarÀnt el¡t a k´ltem¢ny eg¢-
sz¢tûl (a t´bbi n¢gy strÂfÀtÂl): àK´r¡ln¢zni
sincs idûm. / Azt hiszem, bonyolultabb / Az egysze-
rütûl haladva / ImportÀlni a mÃltat.Ê ä Az ¢rin-
tett szakaszt megelûzû ¢s k´vetû k¢t-k¢t vers-
szak a r¢sz ¢s eg¢sz hagyomÀnyos k¢rd¢sk´-
r¢ben elrendezhetû fogalmakkal ¢s metafo-
rÀkkal operÀl, melyeknek sz¢lsû koordinÀtÀi
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a àf¢szekÊ ¢s a àszÀmkivetetts¢gÊ: e lÁrai vilÀg ¢r-
v¢nyes alternatÁvÀja. Ebben az ´sszef¡gg¢s-
ben nem igazÀn tudtam megnyugtatÂan ¢r-
telmezni az id¢zett szakasz valamely minûs¢gi
rendszerbûl valamely idûbelis¢gbe vezetû
mer¢sz ugrÀsÀt. Ami persze nem felt¢tlen¡l
hiba (sem az eny¢m, sem a vers¢), sokkal in-
kÀbb TÀbor Eszter k´lt¢szet¢nek kiker¡lhe-
tetlen jellegzetess¢ge. Hiszen mÁg a n¢gy sor
valaminek a neh¢zs¢g¢re (àbonyolultabbÊ), vala-
minek a lehetûs¢g¢re (àaz egyszerütûl haladvaÊ)
¢s valamely eltünt ¢rt¢kkomponens vissza-
szerz¢s¢nek es¢ly¢re (àimportÀlni a mÃltatÊ)
utal, a versszak a viszonylag pontos helyzet-
leÁrÀs (àk´r¡ln¢zni sincs idûmÊ) ellen¢re sem
nyÃjt megnyugtatÂ jelent¢seg¢szt. M¢gis
nyilvÀnvalÂ ¢s kifejtett a lÁra alap¢lm¢nye,
amely a ciklus cÁm¢t adÂ LAKHATçS-ban is tet-
ten ¢rhetû, utalva Pilinszky nevezetes soraira:
àLakhatatlan, kiÀltjÀk, lakhatatlan!Ê (NAGYVç-

ROSI IKONOK.) Mind a PROLñGUS àteremtettÊ ¢s
àreÀlis tereÊ, mind a PARCELLA ´t´dik darabja
a t¢r¢rz¢kel¢s vÀltozÀsÀban rejlû homÀlyos, ki
nem fejtett es¢lyt c¢lozza; az utÂbbi k´lte-
m¢ny elbizonytalanÁtott perspektÁvÀja p¢ldÀ-
ul Ágy: àAz ÀtvÀltozÀs elûtti / ñhajtott r´gz¡l¢s /
Nem a f´ld egy pontjÀra irÀnyul ä / Egy pontra:
a f´ldre. / Mikhez k¢pest az ez?Ê

Az egy¢rtelmü, k´zhelyszerü, lapos ¢s
akarnok konkretizÀlÀsnak ellenÀllÂ jelkap-
csolatok tehÀt e k´lt¢szet elvitathatatlan ¢rde-
mei. TalÀn ¢pp emiatt besz¢l a k´tet f¡lsz´-
veg¢nek ÁrÂja àjelent¢skioltÀsrÂlÊ. çm ez a meg-
ÀllapÁtÀs TÀbor Eszter verseirûl kiss¢ tÃlzÂ. E
müv¢szetnek, v¢lem¢nyem szerint, igencsak
hatÀrozott jelent¢sintenciÂi vannak, hiszen a
sz´vegk¢p milyens¢ge (p¢ldÀul elbizonytala-
nÁtott grammatikÀja) nem hatÀrozhatja meg
egy az egyben a jelent¢smezûk milyens¢g¢t
(ÀllÁtÂlagos àkioltottsÀgÀtÊ), kapcsolatuk sok-
kalta ´sszetettebb. A misztikus (ezoterikus)
nyelvi burok komplikÀciÂi nem rafinÀlt jelen-
t¢sfosztÀsrÂl Àrulkodnak, hanem ¢ppen hogy
valamely bizonytalannÀ vÀlt ¢rtelemeg¢sz
(vissza)keres¢s¢re buzdÁtanak ä egy sajÀtos
jel/nyelvrendszer segÁts¢g¢vel. TÀbor Eszter
k´lt¢szete ugyanakkor ä a stabil, erûteljes szÁ-
nekkel megrajzolt, egy¢rtelmü-monolit jelk¢-
pek, netÀn hatÀrozott ¢s erûszakos felszÂlÁtÀ-
sok, instrukciÂk hÁjÀn ä vÀltozÂ, sût variÀlha-
tÂ kulcsfogalmakat, azaz dinamikus viszony-
rendszereket mozgÂsÁt. (LÀsd p¢ldÀul az

alÀbbi k¢t nÂment: àt¢rteremtûÊ, àf´ld¡nk para-
lel szellemeÊ.) RÀadÀsul e versek misztikus vi-
lÀga nem az egyes¡l¢srûl, sokkal inkÀbb a
csalÂdÀsrÂl, a megmÀsÁthatatlan osztottsÀgrÂl
szÂl (utal erre p¢ldÀul a misztikusok lÀngolÂ
szeretettematikÀjÀnak feltünû hiÀnya). T́ b-
bek k´z´tt ez¢rt is lehet olyan neh¢z e verse-
ket megformÀlni ¢s k´z¢rthetûv¢ tenni, de
m¢g inkÀbb neh¢z e vilÀgba otthonos olvasÂ-
k¢nt/¢rtelmezûk¢nt bel¢pni. MagÀnmisztika
ez, ahol nincs feloldÂdÀs ¢s beteljes¡l¢s. E
müv¢szet alapterm¢szete: hajlama a miszti-
kus magÀnyra ¢s elm¢ly¡l¢sre, amelynek iga-
zÀn csak k¢t fûszereplûje/r¢szese lehet: a vÀ-
gyÂdÂ ¢s a VÀgyott. De hogy TÀbor Eszter
k´lt¢szet¢t marad¢ktalanul misztikusnak ne-
vezz¡k, annak k¢t (egymÀst erûsÁtû) akadÀlya
is van: (1) A versek szükÁtett, lecsupaszÁtott,
rideg ¢s rem¢nytelen horizontja alkalmatlan-
nak bizonyul a szeretet¢lm¢ny ¢s az ÀtfogÂ vi-
lÀgmagyarÀzat szenved¢lyes tolmÀcsolÀsÀra;
(2) a jelenkori lÁra l¢tmÂdjÀt jelentûsen meg-
hatÀrozÂ szellemi k´rnyezet sem kedvez a
versnyelvet nem racionalizÀlhatÂ sz´veg-
konstrukciÂk¢nt, hanem rejt¢lyes, megfej-
tendû à¡zenetk¢ntÊ kezelû befogadÂi strat¢-
giÀknak. M¢gis, e k´tet kurrens ¢rtelmezûi
szempontoknak ellenÀllÂ sz´vegk¢pe felbÀto-
rÁt, hogy TÀbor Eszter pÀlyÀjÀt egy sajÀtosan
ÀtÁrt, Àt¢rtelmezett hagyomÀnyk´r: a miszti-
kus k´lt¢szet k¢sei, t´red¢kes variÀnsak¢nt
¢rz¢kelj¡k.

Egy k´nnyebben ¢rtelmezhetû darab, a
SZTEREñ cÁmü, az ´nt´rv¢nyü müv¢szet di-
lemmÀjÀt szÂlaltatja meg a àhangolÂdÀsÊ ¢s a
àhangolÀsÊ ellent¢tpÀr segÁts¢g¢vel. Ez a belÀ-
tÀs a MþV°SZET A MçSIK°RT cÁmü versben ä
TÀbor Eszter k´lt¢szet¢ben szokatlanul ä
szinte t¢telesen kimondatik: àSzabadcsapat a
lÀtvÀny nem lehet, / EgymÀsba vÀlt a k¢p a k¢pke-
ret. / A hÀtt¢r itt csak Ãjabb alkalom, / AlÀÁrÀs ¢s
dÀtum a falon.Ê ä E àb´lcseleti t¢zisÊ a kortÀrs
k´lt¢szet neh¢zs¢g¢t, hagyomÀnyos szerep-
k´r¢nek beteljesÁthetetlens¢g¢t c¢lozza, ami a
sajÀtosan bonyolÁtott nyelv- ¢s sz´vegformÀ-
lÀsban kulminÀl. Hiszen, talÀn nem Àrt m¢g
egyszer hangsÃlyozni, e lÁrai vilÀg sarkalatos
pontja ¢s k¢ts¢ge: az egyedi-sajÀtos misztikus
nyelvhasznÀlat k´z¢rthetûs¢ge, interpretÀl-
hatÂ volta. N¢mi probl¢mÀt okoztak p¢ldÀul,
noha a k´ltem¢ny eg¢sz¢t ¢rteni v¢lem, a
SZUBTRñPUS alÀbbi sorai: àElindul a f´ld f´ld
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bujdokolni / MÀr szÀmkivetve minden lent lakÂja
/ BÃjik alÂla sok alattvalÂja / Vez¢rlû lÀtÀs csalo-
gatja hÁven.Ê ä A helyviszonyok hatÀrozatlan
volta ugyan magyarÀzhatÂ a vers ´nt´rv¢-
nyü-misztikus karakter¢vel (miszerint a bi-
zonytalan, olykor zavaros metaforÀk vala-
mely magasabb, ÀtfogÂbb szinten nyerik el
v¢gsû ¢rtelm¡ket), az id¢zet utolsÂ sora m¢g-
is egy kiss¢ tÃlterheltnek tünik: mintha a àlÀ-
tÀsÊ fûn¢vhez rendelt hÀrom szÂalak (vez¢r-
lû, csalogatja, hÁven) ´sszezavarnÀ, sût egye-
nesen ¡tn¢ (tehÀt itt m¢giscsak: àkioltanÀÊ)
egymÀs jelent¢s¢t. A K¹RºLM°NYEK HATALMA

cÁmü kompozÁciÂban viszont az ¢rt¢kt¢telezû
kulcsszavak (bÃvÂpatak-gondolat, igazgy´ngy,
¡st´k´s, ¢gi rÂzsa, r¢gi csÂva), valamint a dina-
mikus igei t¢r-idû viszonylatok (visszajutsz, t¢r
vissza, ¢rlelûdik, Ãjra nyÁlhatsz) pÀrhuzamosan
¢pÁtkeznek, s biztosÁtjÀk azt a vilÀgos ¢s k´-
vethetû sz´veg- ¢s jelent¢sformÀlÀst, amely az
utolsÂ sor szelÁd, nyugodt ¢s egyenletes moz-
gÀsÀhoz vezet: à...BÂlogatÂ pillanat.Ê HasonlÂ-
an szerencs¢s ¢s meggyûzû eljÀrÀs, amikor
a J¹VýRE N°ZVE cÁmü vers utolsÂ szakaszÀ-
ban a hÀrom igealak (mell¢kn¢vi igen¢v,
fûn¢vi igen¢v, k¢rdûszavas ige) a sugallt je-
lent¢s k´r¡l ´sszpontosul: àki a megmondha-
tÂ / ellÀtni hold-napig / ki a r¢szletekben / tud-
ja-e hol lakikÊ.

A k´tet utolsÂ, J¹VýRE N°ZVE cÁmü ciklusa
olyan szimbolikÀt teremt, amelyrûl Jakob
B´hme az alÀbbiakat Árja: à°s ahogy a Nap he-
ves sÂvÀrgÀsÀt a Miszt¢riumba, a tudÀsba, neveze-
tesen az elsû hÀromba: Sulphurba, Mercurba ¢s
Salba bevezeti, hogy benn¡k meggyulladjon ¢s meg-
nyilatkozzon: ugyanÃgy vezeti vissza a tudÀs is he-
ves sÂvÀrgÀsÀt a csillagok Quinta EssentiÀjÀbÂl
Sulphurral, Mercurral, Sallal, e hÀrom elsûvel a
Naphoz, az û term¢szet-Isten¢hez. A Nap pedig a
Miszt¢rium Magnum lelke a k¡lsû elemi vilÀgban,
hasonlata a belsû, rejtett Istennek.Ê ä N¢mileg ha-
sonlÂ lÀtomÀsos jelent¢sk´rben mozognak
TÀbor Eszter HOLD NAP ELýTT cÁmü vers¢-
nek befejezû sorai is: àF¢nyesednek a t¢telek /
Tisztul az udvar ä ¢bredek / KiegyenlÁtû b¢ke j´tt
/ Elk´sz´nnek az ´szt´n´k // °s a tÃlsÀgig lÀthatÂ
/ F¢lhomÀlyban az ÀthatÂ / K´z´s ¢gitest k´rbes¡t
/ Ugyanaz lÀtszik minden¡tt.Ê De esz¡nkbe id¢z-
hetj¡k akÀr T. S. Eliot N°GY KVARTETT-j¢nek
vÁziÂs zÀrlatÀt, ahol is: à...minden jÂra fordul ¢s
/ A dolgok minden mÂdja jÂra fordul, / Ha a lÀng-
nyelvek ´sszehajlanak / A tüznyalÀb koszorÃjÀban,

/ °s egy lesz a tüz meg a rÂzsa.Ê Azonban TÀbor
Eszter verseinek k´zeg¢ben korÀntsem oly
egy¢rtelmü a Nap, a Tüz, az Egys¢g ¢s a Sze-
retet metaforÀk jegy¢ben megvalÂsulÂ misz-
tikus nÀsz Ág¢rete, legfeljebb: àK¡ld´nc´kk¢nt
k´z¢j¡k k´lt´z¡nk. / Egy fagyott vilÀg ¢ben vitri-
n¢ben / Elkap a h¢v a dolgok sürüj¢ben, / K´zve-
tÁt¡nk, ahol k¡l´nb´z¡nk.Ê E k´lt¢szet inkÀbb a
àk´zvetÁt¢sÊ ¢s a àk¡l´nb´zûd¢sÊ ÀllandÂ, felold-
hatatlan fesz¡lts¢g¢bûl (a k¡l´nbs¢gek k´zve-
tÁt¢s¢nek bonyodalmaibÂl) nyeri energiÀit,
ahogyan p¢ldÀul az ugyanebben a versben
k´rvonalazÂdÂ k¢tosztatÃ t¢rk¢pzet (àfagyott
vilÀg vitrineÊ ä àr¢gi k´zegÊ) is k¢t egymÀsra
utalt fogalom ment¢n (àmondatÊ ä àtÀrgytalan
¡zenetÊ) talÀl pontosÁtott helyet ¢s jelent¢st:
àSzeml¢lgetj¡k a r¢gi k´zeget, / Hol szublimÀlja
tartalmÀt a tÀvol, / Hogy mentesÁtve ´sszes monda-
tÀtÂl / Felizzon a tÀrgytalan ¡zenetÊ (OBJEKTíV

SORS). De lehet-e valamif¢le egyetemes
àtÀrgytalan ¡zeneteÊ TÀbor Eszter àmondatai-
nakÊ, k´lt¢szet¢nek? Illetve megtalÀlhatja-e
hely¢t az à¡zenetÊ az adekvÀt àmondatokbanÊ?
De legfûk¢ppen, megtalÀlhatja-e a àmondatÊ
(s Ágy az esetleges à¡zenetÊ is, ha van ilyen) az
olvasÂt? TalÀn ¢pp ezekben a kiss¢ erûszakolt
k¢rd¢sekben rejlik TÀbor Eszter k´lt¢szet¢-
nek a mai irodalom¢rt¢s felûl leg¢getûbbnek
lÀtszÂ dilemmÀja: lehet-e, s ha igen, mit lehet
birtokolni, sût megosztani a t´redezett, elbi-
zonytalanÁtott versnyelv Àltal? Hiszen, mint
mÀr mondtam, szeml¢lhetû ez a lÁra Ãgy is,
mint amelyben az egy¢nÁtett nyelvhasznÀlat
¢s sz´vegformÀlÀs Âdon hagyomÀnyt mozgÂ-
sÁt ¢s hangszerel Àt (legalÀbbis alapterm¢sze-
t¢t tekintve): a nehezen konkretizÀlhatÂ ¢s
megoszthatÂ misztikus k´lt¢szet mÀra, ¢rthe-
tû okokbÂl, hÀtt¢rbe szorult ´r´ks¢g¢t. S ez
nem kis feladat.

Azt hiszem, TÀbor Eszter versei elsûsor-
ban ´nmaguk¢rt, ´nmaguk (¢s szerzûj¡k)
probl¢mak´reinek tisztÀzÀsÀ¢rt l¢teznek (le-
tünt korok nagy misztikus sz´vegeihez ha-
sonlÂan). De hogy ennek a folyamatnak lesz-
nek-e n¢zûi, olvasÂi, az innen, a misztikus
magÀn¢lm¢ny felûl n¢zve mÀsodlagos. çm ha
m¢gis eminnen, a befogadÀs felûl k´zelÁt¡nk
e k´lt¢szethez (s mi mÀst tehetn¢nk mi, olva-
sÂk?), mÀr korÀntsem tünik mÀsodlagosnak,
hogy vajon tudunk-e pÀrbesz¢det folytatni
TÀbor Eszter verseivel, oda tudunk-e hallgat-
ni sejtelmes, furcsa hangjaira ä amelyek talÀn
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Ãj ¢s ismeretlen belÀtÀsok birtokÀba juttat-
nak minket. A pÀrbesz¢det megk´nnyÁtû
¢rintkez¢si fel¡let lehet p¢ldÀul a misztikus
lÁra deformÀciÂi, t´r¢svonalai ment¢n jelent-
kezû rezignÀlt hang¡t¢s, amely Ágy m¢gis az
ezredv¢g mindnyÀjunk szÀmÀra Àt¢lhetû (in-
terpretÀlhatÂ) tapasztalatÀt szÂlaltatja meg.

BazsÀnyi SÀndor

MAGçN(Y)MITOLñGIA

Egy eddig ismeretlen t´rt¢nelem
nyomÀban, avagy jÂ elbesz¢lû csak az

lehet, aki szeret eml¢kezni

HÀsz RÂbert: A SzalmakutyÀk szigete
A Symposion Egyes¡let kiadÀsa. Szabadka, 1995.
124 oldal, 330 Ft

N¢hÀny esztendû Âta vÀltozik valami a ma-
gyar prÂzÀban. Nem alapjaiban, de m¢gis
szembetünûen. E vÀltozÀst egy¢rtelmüsÁtû
müvek egyelûre m¢g nem bukkantak az ol-
vasÂk el¢, Àm olyanok mÀr igen, amelyekre
¢rdemes odafigyelni, ¢s amelyek minden bi-
zonnyal a hazai epika j´vûbeni irÀnyÀnak el-
sû Ãtjelzûi. MÀr akadnak szerzûk, akik mer-
nek, akarnak ¢s k¢pesek is let¢rni a hetvenes-
nyolcvanas ¢vekbeli elûd´k taposta ´sv¢ny-
rûl. ArrÂl az ÃtrÂl, amelyen m¢g napjainkban
is akkora a forgalom, hogy a felvert portÂl
gyakran egymÀst sem lÀtjÀk a tolongÂk. E
forgatagbÂl manapsÀg azonban mÀr csak n¢-
ha tünik elû egy-egy hatÀrozottan k´rvona-
lazhatÂ Ãj arc.

Persze ez a k¢t ¢vtizedes Ãt nem zsÀkutca,
mik¢nt az elûzû sem nevezhetû annak. Csak-
hogy e mostanin egyre ritkÀbb a virÀg, ¢s a
fü is mind nehezebben nû. A t¡lekedûk mint-
ha csupÀn egymÀsra figyeln¢nek ¢s vÀlasztott
vezetûikre, elriasztva, kik´z´sÁtve maguk k´-
z¡l, aki a kanonizÀlt diskurzus nyelvjÀrÀsÀtÂl
elt¢rû dialektusban besz¢l.

Pedig oda kellene figyelni arra, hogy mit
¢s mik¢nt besz¢lnek ezek a mai mÀsk¢nt szÂ-
lÂk, ahogy ¢rdemesnek bizonyultak e figye-
lemre azok is, akik a hetvenes ¢vek elej¢n az

addigi kÀnontÂl elt¢rû mÂdon kezdtek a prÂ-
zÀrÂl gondolkodni. EsterhÀzy, HajnÂczy,
Krasznahorkai vagy MÀrton LÀszlÂ akkori di-
lemmÀi mÀra t´bb¢-kev¢sb¢ elvesztett¢k ak-
tualitÀsukat. Ez azonban semmivel sem cs´k-
kenti annak jelentûs¢g¢t, hogy ezek a hatva-
nas ¢vek utÀn indulÂk, ahelyett, hogy alkal-
mazkodtak volna az elfogadott szabÀlyokhoz,
inkÀbb Ãj, Ág¢retesebb utat kerestek az unt ¢s
mind term¢ketlenebbnek tünû addiginÀl.
Eset¡kben a Lehet-e? k¢rd¢st hamar felvÀltot-
ta a Hogyan?; a nyelvvel valÂ bÁbelûd¢s, az ´n-
reflexiÂ ¢s a mühelygond munkÀik szerves
r¢sz¢v¢ vÀlt, ¢s nem ´nc¢lÃvÀ. EsterhÀzy¢k-
nak siker¡lt a modern magyar irodalom epi-
kai hagyomÀnyaiba illeszkedni¡k.

A nyolcvanas ¢vek v¢g¢n azonban megtor-
pantak ezek az Ãtkeresûk. Müveikben egyre
t´bb a t¢tovasÀg; bizonytalannÀ vÀlt az addigi
hatÀrozott irÀny. K´vetûik egy r¢sze, Ãgy tü-
nik, nem vesz errûl tudomÀst. Hangosan bi-
zonygatjÀk, hogy tudjÀk, merre kell menni,
¢s mivel ûk vannak legel´l, a most indulÂk-
nak legalÀbb az Àltaluk felvert por jelzi a leg-
fûbb csapÀst.

A kilencvenes ¢vek eleje Âta azonban egy-
re t´bben merik vÀllalni a k¡l´n Ãttal jÀrÂ ve-
sz¢lyeket. ýk is felfedezt¢k, mint az el¢gedet-
lenek ÀltalÀban, hogy egy irÀnyzat alkonyÀn
a korszerütlens¢gben csÁrÀzik a modernitÀs.
Azon fÀradoznak, hogy müveikbe, a korÀbbi
´nreflexiÂ ¢s mühelygond mell¢ visszacsem-
p¢ssz¢k a t´rt¢netet, a mesemondÀst.

HÀsz RÂbert e szerzûk k´z¢ tartozik.
K´nyv¢t, A SZALMAKUTYçK SZIGET°-t a szÀ-
zadv¢g fel¢ taposhatÂ egyik lehets¢ges Ãt
fontos irÀnyjelzûj¢nek ¢rzem.

A most harmincegy esztendûs, Szegeden
¢lû vajdasÀgi ÁrÂ elsû k´tete hat elbesz¢l¢s
gyüjtem¢nye. HÀsz RÂbert ÁrÀsai eddig csu-
pÀn antolÂgiÀkban lÀttak napvilÀgot, ¢s olyan
rangos folyÂiratokban, mint az öj Symposion,
a Pompeji vagy a TiszatÀj.

àMa mÀr nem k´vetelm¢nye a reg¢nynek sem,
hogy olvashatÂ, hogy szellem- ¢s t´rt¢netk´zpontÃ
legyen; a müvek megsz¡letnek, pusztÀn az¢rt, mert
a szerzûk müveket akarnak l¢trehozni, ¢s a monda-
nivalÂ hiÀnyÀban, a sz¡ntelen stÁlusÃjÁtÀsok verse-
ny¢ben valahol ¢szrev¢tlen¡l lemarad az iroda-
lom.Ê ä E nagyon is egy¢rtelmü megÀllapÁtÀs
minden bizonnyal szerzûi hitvallÀsk¢nt ¢rtel-
mezhetû. V¢lem¢ny¢t az ÁrÂ egy titokzatos,
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