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szőr a modern prózatechnika szempontjából. 
Oldalakon át folyik a szó két házaspárról és 
gyerekeikről, de hiányzik a megnevezés, s 
még az sem igazít el, hogy a gyerekek bab
szemeket tologatnak az asztalon, és abból 
próbálnak jósolni. Egyszerre csak kiderül, 
hogy a háziasszonyt Klütaimnésztrának hív
ják, a lányait pedig Iphigeneiának, illetve 
Elektrának, a vendéget pedig, akit a babsze
mek kirajzolnak (bár nincs megnevezve) Pá- 
risnak. Nagy dráma kezdődik itt, de ezt még 
csak mi tudjuk, a szereplők nem; ideírom a 
novella utolsó, lakonikus mondatait, amivel 
a vendéget fogadják: „Klütaimnésztra mosoly
gott. Hadd jöjjön. Van itt elég szoba” (167.). Ami
ről hirtelen az ju t eszembe, hogy a Te r é z  
ESZTENDEJÉ-ben a ház macskáját Elektrának 
hívják, vagyis hogy minden ősszefügg, és már 
itt is vagyunk megint Debrecenben.

A Mé z e s c s ó k  Ce r b e r u s n a k  didaktikus 
szőveggel zárul: tanácsok egy pályakezdő író
nak, akit történetesen Szobotka Virgilnek 
hívnak, és aki az írónő „majdnem megszületett 
f ia ”. Szabó Magda elmondja írói hitvallását, 
sűrű utalásokkal a magyar történelemre és 
irodalomra; tanácsai kőzül az egyik legmeg
szívlelendőbb az, hogy minden fiatal írónak 
„meg kell tanulnia a szakmát”. Amit ez a kitűnő 
írónő már nagyon régen alaposan megtett -  
egyebek között ez a könyv is bizonyítja. 
Egyébként ha elképzelem Cerberust, miután 
megette mind a három mézescsókot, most 
nyalogatja mindhárom szája szélét, békésen 
döglik a Hádész bejárata előtt, és talán meg
engedi Szabó Magdának (rusnya egy állat, de 
most elégedett), hogy megsimogassa. Kha- 
rón pedig türelmetlenül topog a borongós 
Sztüx-parton -  csak nem dedikációra vár?

Gömöri György

,, AZ ID Ő K  M ÉLY ÉN  JÁ R O K ”

Tandori Dezső: Nem lóverseny!
A B  OVO, 1999. 215 oldal, 1490 Ft

Valóságos evidenciatörténet, a következőkép
pen esett meg: már csaknem a végén tartot
tam a könyvnek; a szokásos ceruzás aláhúz-

gálások, felkiáltójelezés és jegyzetek. Na meg 
tétova fejvakarás, hogy miként is vagyok ez
zel a legújabb Tandori-kötettel?

Jobb híján a televízió elé ültem, és magam 
elé bámultam. Hová tegyem? Persze a PÁLYÁ
IM  EM LÉKEZETE után/mellé, de aktuálisan 
mégis hová? Ezúttal hogyan fogalmazható 
meg mindaz, ami a fejemben kavarog? Tet
szik, azonban az említett kötet után ezúttal 
némileg elbizonytalanodtam. A PÁLYÁIM-nál 
érteni véltem, hogy Tandori mit akar a lovak
kal meg a fogadással, és tetszett, ahogyan és 
amit ezzel az egésszel kezdett. De a Ne m  L Ó - 
VERSENY!-nyel mire megyek? Sejtettem, hogy 
a választ nem érdemes elkapkodni, ám fogal
mam sem volt, miként fogjak hozzá...

Efféléken töprengtem a távirányító gomb
jainak szórakozott nyomogatása közben. S 
akkor valami furcsa történt. A német nyel
vű 1 ARD csatornára kapcsoltam, melyen egy 
nemzetközi akadályversenyről közvetítettek. 
Egy ír lovas ugratott éppen. Micsoda tartás 
és milyen feszültség az arcán! S a ló! Milyen 
elegancia és nemesség! Elbámultam, és druk
kolni kezdtem. A lovat Pascalnak hívták...

Egyszeriben nyargalni kezdtek a fejemben 
a gondolatok.

Megjelenésekor a PÁLYÁIM EM LÉKEZETÉ-t em
lékek íratta útinapló-memoárnak éreztem, 
ám amióta elolvastam a Ne m  LÓVERSENY!-t is, 
azóta nyilvánvalóvá vált, hogy egy sajátos ön
életírás-sorozat bevezető kötete is egyben. 
Tandori abban a korábbi munkájában -  ma 
már úgy tűnik -  újfajta önkifejezési forma ki
dolgozására tett kísérletet, melyben a „lóver- 
senyes” élményanyag a maga súlyának és je
lentőségének megfelelően ragadható meg. A 
PÁLYÁIM e m l é k e z e t e  áradó asszociációk he
lyenként kifejezetten József Attila szabad öt
leteit idéző láncolata, a szorongás, a rossz 
közérzet okainak őszintének tetsző, ugyanak
kor művészi önfeltárása.

A Ne m  LÓVERSENY!-ben Tandori ismét ne
kirugaszkodik emlékezete folyton ugyanoda 
visszatérő pályáinak. Ezáltal a kötet tulajdon
képpen önismétlés, de csak úgy és annyira, 
ahogyan a versenylovak futnak körbe-körbe 
a derbiken: mindig ugyanúgy, de sohasem 
kétszer egyformán. Amíg a PÁLYÁIM-ban a 
szerző útközben próbálja megragadni az él
ményt és az általa felkavart emlékeket, addig 
az újabb kísérletben a visszatekintés az uralko



1450 • Figyelő

dó narrációs pozíció. A szerző ezúttal ottho
nában, felesége és megmaradt madarai tár
saságában szeretné rekonstruálni a vele tör
ténteket. A kilencvenes évek első felének-kö- 
zepének (úti)jegyzetei és az akkori külföldi 
lófogadási lapok alapján írta meg visszaem
lékezéseit. (Elgondolkodtató, hogy Tandori 
Dezső milyen feltűnő módon nem foglal ál
lást a hazai lósportról. Beszédes hallgatásnak 
érzem.)

A Ne m  l ó v e r s e n y ! létállapot-összegzés. 
Annak az embernek számvetése önmagával, 
akinek sorsdöntő fordulat történt az életé
ben. Tandori pedig már sokszor és sokféle 
formában megírta az elmúlt évtizedben, 
hogy amióta kedves madarainak többsége 
örökre elröppent, nem találja helyét a világ
ban. „Hiányuk az életem elmúltát jelenti ma, 1997 
nyarán -  vallja az És M EG IN T MESSZE SZÁLLNAK 
című kötetben. -  Nem is tudom megmondani, a 
Szép Ernő-féle »elmúlni vágyom s vágyom«-on kí
vül mire vágyom. Hagyjanak békén. Ne tudjak 
semmiről. Legyek »meg«. Ez máris túl nagy plusz, 
túl nagy »meg«. Erről próbálok csak beszélni.”

Krúdyt és helyenként Márait idéző retros
pektív szemléletmódjából következően -  mi
ként ez utóbbi írja az Id e g e n  EM BEREK-ben: 
„néha úgy jutott eszébe magának, mint egy emlék” 
-  az újabb élmények Tandori Dezsőnek is 
folyton a régi szép időket idézik fel. Azokhoz 
képest a jelen csupán vegetálás, mintha egyre 
inkább a múltban élne és az emlékeinek. „Én 
lassan már rég nem »vagyok«. Csak amennyire és 
ahogy a Totyiékkal” -  olvasható a Ne m  LÓVER- 
SENY!-ben. Tandori úgy érzi, egyre kevésbé 
van értelme bárminek is, amióta a családtag
ként kezelt tollas lények eltávoztak. Az elmúlt 
negyedszázadban a madarak minden bizony
nyal a legszorosabb kapcsolatot jelentették 
számára, mely ehhez a mind embertelenebb
nek érzett világhoz fűzte. Talán (nem is any- 
nyira?) furcsa módon: a humánum lehetőségét. 
S ezek a kötelékek az utóbbi időben végérvé
nyesen oldódni látszanak. így valóban -  mi
ként Tandori írja -  „nem lesz könnyű mindha
lálig leélni az életet, mondom valakinek. M i több, 
minden napom »megoldása«: nagy HOGYAN? Ezért 
nem lesz könnyű, csekélységekből áll össze valami 
lehetetlenség”.

Ennek a „Hogyan tovább?” dilemmának a 
drámai erejű megszólaltatása teszi igazán hi
telessé, tehát figyelemre méltóvá Tandori De

zső legújabb könyvét. Az idősödő, kiábrán
dult és szorongó ember tanácstalanságának 
tragikussága elemi erővel szólal meg ebben 
az újabb -  látszólag -  mellé-beszélésben.

Mert hát Tandori ezúttal is ezt teszi. Most 
is következetesen csinálja, ám arról koránt 
sincs meggyőződve, hogy leendő olvasói szá
mára nyilvánvalóvá válik-e, miért használ kis 
szavakat életbölcsességeihez. Inkább az újfaj
ta önkifejezési forma kidolgozásával bíbelődő 
szerző dokumentált műhelygond-forgácsai- 
nak, mintsem meddő modorosságnak érzem, 
amikor efféléken töpreng: „Nem akarom, hogy 
bármiért is korholj, olvasóm. Hogy agyonnyomom 
e könyvet a mellékes adatokkal. [...] Tulajdonkép
pen én is érzem, mit érez az olvasó, ha nem vágta 
földhöz a könyvet eddig -  s ha errefelé tart benne, 
miért is vágta volna? - , azt érzi: taposómalom ez? 
sivatagi menetelés? vagy tarka érdekességek szőnye
ge stb. ? [...] Olvasóm, észrevetted talán, merre tar
tok (mindig). Semerre se tartok úgy egészében, csak 
minden részlettel nagyon tartok valamerre. Közben 
nagyon tartok valamitől is.” Leginkább talán at
tól, hogy a lóversenyutalások mellett elvész a 
lényeg, mégpedig a veszteség elmondhatat- 
lansága, melynek azonban mégis újabb és 
újabb körüljárására készteti a gyász. Erről be
szél az És m e g i n t  m e s s z e  s z á l l n a k  című kö
tetben is, amikor azon töpreng, hogy „mond
hatunk-e bármit úgy, hogy akkor tényleg »azt« 
mondtuk el? Többé-kevésbé csupán”.

Minden bizonnyal a „Nem mondhatom el 
senkinek, elmondom hát mindenkinek” kény
szerével magyarázható a kötet sajátos narrá- 
ciója. (Könyvében Tandori maga is állítja, 
hogy Karinthy és Kosztolányi „folytatójának” 
tekinti magát!) A Ne m  l ó v e r s e n y ! szerzője 
egyfajta imaginárius hallgatóságot teremt 
magának a „képzeld el, olvasó” szófordulatok
kal, ezzel is jelezve, hogy valami fontosat akar 
mondani, nem pusztán monologizálni. Tisz
tában van azzal, hogy mindez csak akkor ta
lálhat meghallgatásra, ha unikum élet- és 
gondolkodásmódjának újabb dokumentáció
jával nem idegeníti el magától a hazai iroda
lomban egyedül álló, variációkra, asszociáci
ókra, önreflexiókra, folyamatos előre- és 
visszautalásokra épülő prózája iránt érdeklő
dőket. Az elmúlt esztendőben megjelent 
könyvei alapján Tandorit egyre inkább fog
lalkoztatja az a dilemma, amelyet a Ne m  L Ó - 
VERSENY!-ben így fogalmaz meg: „Miféle »ol
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vasást«, mely »összetartozást« várok, ha Szpéróékért 
nem szorítja meg valaki, bárki némán a kezem?” 
Hiszen „nehéz megértetni bárkikkel bármit, akik 
másképp élnek, mint te”. Am ha ezt a kézszorítást 
-  akár csak jelképesen is, de -  megteszi, „akkor 
az olvasó nem is olvas engem, hanem velem együtt 
él, már amennyire ez kölcsönösen jó és lehetséges”.

Ebben az esetben érthetővé válik, amit 
Tandori nyomatékkai állít, miszerint a látszat 
ellenére a Ne m  LÓVERSENY!-ben „tényleg nincs 
szó) arról se, miféle »hozadéka« van az én lovazá- 
somnak. [...] Ez a könyv egy ember élete lesz ezen 
a Földön, történetesen lóban elbeszélve”. A ló 
azonban csupán ürügy, de nemcsak az utazás
ra, sokkal inkább arra, hogy szerzője a ma
darairól beszélhessen, illetve arról, hogy mit 
jelentenek számára ezek a lények. Anélkül, 
hogy bagatellizálnám, a lóverseny -  egészen 
pontosan: a szárnyaló lovak élménye -  volta
képpen a mellé-beszélés lehetősége. Vessző
paripa és Pegazus fej fej melletti küzdelme. 
Megannyi alkalom, hogy az Idővel és az El
múlással szembesülő Tandori is elmondhassa 
lóhalálában mindenkinek, hogy itt van már, 
és még itt van. S ez sokkal -  manapság: min
dennél?! -  fontosabb kérdés számára annál, 
mintsem érdemes legyen azon töprengeni, 
lóvá akar-e tenni bennünket, amikor arról 
beszél, hogy „én egy másik fajba léptem ki, a ma
darakéba [...] bár hát dehogy lehet egy másik fajba 
belépni”.

Játék ez az egész, miként az volt a gomb
foci és a madárlátta tollaslabda is, meg a 
Nagy Koala Kártyabajnokság. Halálosan ko
moly játék. (Karinthyt idézi ebben is, aki sze
rint „a játék rögeszméjé”-nél, „a játék tébolyá”-nál 
„nincs üdvözítőbb részegség”.) Tandori a játék
ban nem ismer tréfát. Játék a lóverseny is, 
olyan, mint az irodalom: szó-játék. A Ne m  Ló 
v e r s e n y ! esetében konkrétan: névmágia. (Az 
alapélmény nyilván az apai nagymama neve, 
akit Turfitt Annának hívtak.) A futamok csu
pán ürügyek, a véletlenek és a választások ti
tokzatos találkozásai, a kedves halottakra em
lékeztető névnapok, amikor is a versenyek 
„egy-egy indulója »megszólít a nevével«”. Tandori 
nyomatékkal hangsúlyozza, hogy „bennem a 
Life eredményoldalai ébresztik a legtöbb emléket. 
[...] Mennyi szép régi név! [...] Icsi miatt fogadtam 
a favorit Istibshaart. [...] Jaj, Positivót (Poszi!) mi
ért nem játszottam”!

A lóversenypályákat látogató Tandori ne

kem mind gyakrabban a foci és a mozi révén 
saját, alternatív univerzumot teremtő Mándy 
Ivánt juttatja eszembe. Miként annak a gyep 
és a tribün, a vászon és a nézőtér egyfajta ma
ga választotta kényszerpálya (is) volt, úgy a 
turf világát Tandori hasonlóképpen élheti 
meg. Az utóbbi esztendők prózakötetei leg
alábbis ezt sejtetik. Olyan öntörvényű, szuve
rén színterek ezek, ahol a jobbak győznek, 
mégpedig a szemünk láttára. Ezeken a helye
ken a néző egyszerre kívülálló és központi 
„szereplő”; miként a foci és a mozi, a lóver
seny is érte van. Mindenki a maga hőseit nézi 
és biztatja, akik, miután a tehetség nyilván
való -  szemben a politikával -, nem önjelölt 
sztárok, s akikkel így feltétlenül azonosulni 
lehet. A foci, a mozi, illetve a lóverseny egy
aránt áhítat és rajongás, ünnep és szertartás, 
ahol hasonszőrűek társaságában lehet az em
ber, anélkül, hogy mindenképpen társalog
nia kellene a többiekkel. Mindhárom olyan 
mikrokörnyezet, ahol a valahová tartozás ér
zése és a háborítatlan egyedüllét vágya egy
formán kielégülhet. Ha akarja, ezeken a he
lyeken békésen magában lehet a zavartalan 
nyugalomra vágyó, aki -  miközben szemmel 
követi az előtte zajló eseményeket -  akár éle
te megoldatlan kérdésein is töprenghet. 
Ezért nem paradoxon, amikor Tandori arról 
beszél, hogy a lóversenyen „csak ők nincsenek. 
A lovak. Vannak ők. A madárkák. (Nincsenek vi
szont a lovak.)”

A Ne m  LÓVERSENY!-ben Tandori Dezső 
egyébként maga is emlegeti Mándyt, aki sa
játos, külön(c) világot teremtett magának „a
mozijaival, színészek neveivel. Nem az lenne itt ló
ban?”

Meggyőződésem, hogy ugyanaz. Szemlé
letmódját tekintve mindenképpen, sőt még 
írói technikájukban is feltűnő hasonlatossá
gokat vélek felfedezni. A Tandori-próza 
olyan, mint amilyen önéletrajzi némafilmet 
Bunuel és Brecht készített volna közösen: 
képzettársítások szervezte snittsorozat és ma
gyarázó-elidegenítő feliratok elegye, az önfel
táró mélylélektan jegyében. Mögötte pedig 
az az életérzés és írói szándék, amelyet Tan- 
dori Dezső így összegez: „Most amúgy is az idők 
mélyén járok. [...] Jó lenne, ha az emberek kicsit 
megkedvelnék ezt a könyvemet, mondom feleségem
nek. Csodálatosan elkalandozgathatnék... az idők 
mélyein. ”
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Nem tudom, leírta-e már valaki Tandori- 
val kapcsolatban, hogy a mai magyar iroda
lomban ő a homo scribens. Tandori Dezsővel 
kapcsolatban is elmondható, amit Wolfe-ról 
írt Malcolm Cowley, miszerint munkáit te
kintve „egyik sem regény a szó szokásos értelmében; 
írásai a tudatos emlékek roppant tárházai. [...] 
Még fontosabb adat, hogy gondolkodása szinte tel
jesen verbalizált volt; ritkán kereste a szavakat”.

Tandori Dezső évtizedek óta a kortárs ma
gyar próza maga útját járó -  efféle teljesítmé
nyét tekintve érdemben még alig-alig érté
kelt -  rendíthetetlen pionírja. Újabb próza
köteteinek feltűnő száma sejteti, hogy az el
múlt évtizedben fokozódó figyelemmel és el
szántsággal folytatja kísérleteit. Az értetlen
ség és a visszhangtalanság időről időre nyil
ván őt is elbizonytalanítja, de nem munkái
nak jelentőségével, hanem megismerésükkel 
kapcsolatban. „Kinek írom én ezt a könyvet? -  
töpreng legújabb kötetében. -  Eléggé sok min
denből rakódik össze. Nem lesz ez baj? [...] ÉS HA 
N EM  ÉRTIK! MIÉRT, A M IT  ÍROK, A Z T  É R 
TIK?”

A választ nem kívánom elkapkodni, végül 
is az irodalmi kritika sem lóverseny. Majd ki
derül. A folytatás minden bizonnyal segíteni 
fog ebben, ugyanis ez a mostani Tandori-kö-
tet „egy könyvpáros első darabja”.

Sánta Gábor

A  D UPLA CSA VA R L O G IK Á JA

Korompay H. János: A „jellemzetes” irodalom 
jegyében. Az 1840-es évek irodalomkritikai 
gondolkodása
Akadémiai-Universitas, 1998. 548 oldal, 590 Ft

Korompay H. János munkája -  az IRODA
LOM TUDOM ÁNY ÉS K RITIKA  sorozat újabb kö
tete -  a szó szoros értelmében véve alapku
tatás. Nem csupán azért, mert át- és megraj
zolja a múlt század negyvenes éveinek jelen
tős kritikusairól alkotott képünket, hanem 
azért is, mert lenyűgöző az a forrásismeret, 
amely alapján mindezt megteszi. Az Erdélyi 
Jánostól, Bajza Józseftől vagy Toldy Ferenc- 
től származó bőséges idézeteket finom érzék

kel -  azok metaforikájára is ügyelve -  értel
mezik a kommentárok.

Az „újraértelmezés” tekintetében számom
ra talán a Petőfi fogadtatástörténetét vizsgáló 
fejezet a legemlékezetesebb. Korompay a Pe- 
tőfi-értelmezések egyik leggyakoribb előfelte
vését tudatosítja: a kritikatörténésznek ugyan
is ez esetben esze ágában sincs belesétálni a 
Petőfi állította „csapdába”, nem érvényesül
nek reflexszerűen a költő nagyságáról és bí
rálóinak igazságtalanságáról beépült néze
tek. (398.)

A kritikatörténeti monográfiák között Ko- 
rompay munkája köztes helyet foglal el Dá- 
vidházi Péter Arany-könyve és Csetri Lajos 
Eg y s é g  v a g y  k ü l ö n b s é g ? címet viselő köte
tei között. Ezt a köztes helyet véleményem 
szerint nem csupán a kronológia biztosítja, 
hanem latens módszertani kerete is. Egyfe
lől ugyanis Korompay könyve a Csetri Lajos 
által vállalt „close reading” elvével rokon, 
másrészt Dávidházi eredményeit is kamatoz
tatja, amikor egy-egy életmű kapcsán kritikai 
normák feltárására törekszik. A két módszer 
persze remekül kiegészítheti és ki is egészíti 
egymást, különösen a korszak elméleti szin
tézisének tekintett tanulmány: az Eg y é n i  ÉS 
ESZMÉNYI interpretációjában. A könyv egésze 
azonban mégsem a „szoros olvasás” logikája 
szerint épül fel: vagyis Korompay számára 
fontosabb egy kritikusi normarendszer több 
szövegen bemutatható alakulása, mint egy- 
egy kritika vagy tanulmány külső és belső 
kontextusának feltárása. Ennek eredménye
képp az olvasó a kötet végén az egyes szer
zőkhöz rendelhető írások hosszas felsorolása 
helyett csupán névmutatót talál. Ha valaki 
például konkrétan Henszlmann Imre: A 
HELLEN  TRAGOEDIA T E K IN T E T T E L  A KERESZ
TÉNY DRÁMÁRA című értekezéséről szeretne 
bővebben tájékozódni, azt is megteheti: a ke
resett írásról alapos elemzést talál a Henszl- 
mannról szóló fejezet egyik alszekciójában. 
Ám a Henszlmann-életmű egyéb részleteire 
történő sorozatos utalások miatt valószínűleg 
kedvet kap hozzá, hogy az írást a teljes fejezet 
ismeretében értelmezze. Korompay munkája 
olyan „kézikönyv”, amely arra csábítja olva
sóját, hogy ne kézikönyvként használja. Ko- 
rompay egyébként nem szentel hosszas feje
zeteket a kritikatörténet-írás módszertani 
előfeltevéseinek vizsgálatára, bár gyanítom,


