
bitter lemonra maradt pénzem, és egész
éjszaka nem alhattam - a másnapi járatot
nem lehetett lekésni már, szombat voU ráadásul,
a ktlpualjak valamelyikében
alhattam volna, és aztán is mi lesz.
Dehazaénem, és most itt vagyok,
s csak azt mondhatom, mindezek után.
Hanem hDgy ez mitakar jelenteni, annál
kevésbé tudom, mert tudom: valamit, azért.
Tenni, amit már nem lehet hagyni, és hagyni, amit
már tenni nem, tenni nem. Gyerünk hát, te meg én.

POMOGÁTS BÉLA

Vízivárosi világegyetem
Tandorl Dezsőverseiról

Tandori Dezső költészetét nem könnyű megközelíteni. A vers hagyományos
fogalma nála alaposan megváltozott. Tekervényes előadásokat olvasunk régi
gombfocimérk6zésekről, egy kaktuszgyűjtemény alakulásáról, játékmackókról s
az általuk rendezendő Nagy Koala Kártyabajnokságr61. Vagy ellenkezőleg: né
hány szót, groteszk módon hangzó mondattöredékeket, "koant", amely a szem
léleti és nyelvi képtelenségek különös rejtvényét adja fel. Máskor a nyelvtől

idegen jelek - sakkállások, repülőjáratokat szemléltető diagramok, kitöltött to
tószelvény-változatok - helyettesítik a szöveget. Az olvasó nemegyszer gyana
kodni kezd: talán beugratják, talán a költő maga sem gondolja komolyan, amit
a papírra ír.

Szokatlan, ismeretlen világba kerülünk, ennek "hősei" nemcsak a játék
medvék és a verebek, hanem versek, régebbi költők szövegei is, például Szép
Emőtől. akinek ..kobold-alakja hosszú időn át Tandori költészetének "házi
szelleme" volt. Onálló világ jön létre így, igaz, imaginárius világ, mondhat
nám, világpótlék és személyes értelmű panoptikum, amelynek megvannak a
saját természeti és kulturális törvényei. E törvények mögöttes terében ál
talában egy invenciózus, játékos és játszani szerető elme áll.

Kétségtelen, hogy Tandori költészetében sok a játékosság, a nyelvi tréfa, a
"polgárpukkasztó" ötlet. A szöveget (vagy a különös szó- és jelkombinációt)
életre hívó szándék mégsem a tréfálkozásé. A költő felismert valamit, amit
különben a modem nyelveimélet és költészet egy egész áramlata is. Neveze
tesen azt, hogy a "szép vers" stílusformáinak egy tetemes hányada egysze
ruen kiüresedett, elveszítette értékét és jelentését. A közhelyek, a mindenho
vá beépíthető olcsó nyelvi panelek ócskapiacára került. Ez a felismerés radi
kális változásokat hozott: a verstechnikát, a grammatikát, sőt a verseiméietet
kellett átalakítani. Az átalakítás benső igényében és reményében épült fel
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Tandori Dezső kihívóan személytelen antilírája és a korábbi hagyományokat
elutasító költői laboratóriuma.

Ennek a laboratóriumnak kezdetben a vers minél magasabb fokú elvonatkoz
tatásában voltak eredményei. A magyar nyelv rendkívül konkrét, sokkal gazda
gabban jelöli a tárgyakat, dolgokat, cselekvéseket, mint az elvont fogalmakat. A
nyugati nyelveknél erősebben él a képes beszéddel, még a gondolatokat is sze
reti metaforikus módon megjeleníteni. Költészetünk legnagyobb erőforrása

ezért a képteremtő fantázia: a magyar költő szemléleti képekben vagy láto
másokban szokott teret adni élményeinek és felismeréseinek. Tandori Dezső
radikálisan szakított ezzel a hagyománnyal. Ahogy Vas István megállapította:
"Nagy és eredményes erőfeszítést tett a magyar nyelv elvonatkoztatására.
Névmások önállósításával, határozószavak főnevesítésével és szinte megha
tározhatatlanulleleményes módszerekkel egész új mondattant tud teremteni,
meghökkentő és sohasem sejtett kapcsolatok, vonatkozások jelzésére."

A kísérletezés következő szakaszán ellenkező irányú folyamat megy vég
be. Tandori az elvonatkoztatás bűvészmutatványaiután a köznapi valóságot
akarja rögzíteni. Mintha filmre vagy magnetofonszalagra venné életének,
környezetének véletlenszerű rezdüléseit. Otletesen, gyakran jóízű humorral
hangzanak ezek a beszámolók. Tárgyi anyaguk bármi lehet: egy televízióban
látott kép sorozat, egy újságoldal, egy utcakép. akár a koalák és a kaktuszok.
"Közhelyszerűen létezünk; és mégis mennyi furcsaság történik velünk" 
írja 1976-ban megjelent verseskötete, A mennyezet és a padló fülszövegében,
magyarázat gyanánt.

A közhelyszerű létezés költői lenyomata már nem csak a hagyományos köl
tészet iránt érzett bizalmatlanságr61 tanúskodik. A költői alkotás és az alkotó
személyiség iránti gyanakvásr61 is. Tandori úgy érzi, hogy az alkotás értéke és
az alkotás mögött a költő személyisége végképp meghatározhatatlan. Nincse
nek "versek", legfeljebb "szövegek", és nincs költő, legfeljebb egy nyájas fiatal
ember, aki a filmfelvevőgépek és magnetofonok előzékeny tárgyilagosságával
"megörökíti" - pontosabban: lejegyzi - mindazt, ami történik vele.

E vélekedés és magatartás nem ismeretlen a modem művészetben. Irány
zatok és elméletek lépnek fel, amelyek szerint a .rnúalkotés" és a "használati
tárgy" között nincs, vagy alig van különbség. Egy jégszekrény éppúgy lehet
.rnúalkotés", ahogy egy szobor, s egy alkalmi újságkivágás éppúgy lehet
"vers", ahogy egy klasszikus költemény. A művész feladata legfeljebb a "ta
lált tárgyak" összegyűjtése, esetleg megtisztítása lehet.

Egy talált tárgy megtisztítása - ez Tandori Dezső 1973-ban megjelent ver
seskötetének címe. A "talált tárgy" bármi lehet: köznapi dolog, játék, élethely
zet, esemény. A "megtisztítás" a lehető legkevesebb: egyszerű leírás, beszá-

. moló, meditáció. Tandori határozottan szakít az "élménylíra" poétikájával:
nem a lélekben kavargó, egyelőre formátlan élményt akarja kifejezni, hanem
pusztán leír valamit, bármit, majd a leírás maga kelt benne élményeket. Az
"élményIíra" képviselőinél kezdetben van az érzés, a felismerés, és ezt követi
a kifejezés, az alkotás. Tandori először írni kezd, valóban bármiről, és maga
a kifejezés hozza létre az "élményt", indítja meg a lélekben zajló folyamato
kat.

Tandori egészen különös, igazából véletlenszerű egyéni világot hozott lét
re, s eközben valami olyasmit ismert fel, ami a modem bölcsei ettől sem ide
gen. Azt tudniillik, hogy a létező dolgok adott rendje tulajdonképpen nem
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szükségszerű, lehetne másmilyen is az ember, a történelem, a világegyetem.
Megbizonyosodott arról, hogy minden viszonylagos, s ezért néhány szobá
ban tartott verébnek is lehet a teremtésben akkora jelentősége, mint a
"világpolitikának", a "gazdasági helyzetnek", akár a "kulturális élet küzdel
meinek". Berendez magának egy kül ön valóságot: Vízivárosi Világegyetemet
és Történelmet. Mindez elfér egy szobában. Ebben a zárt térben mind
azonáltal mindaz megtörténik-megtörténhet, ami az emberi lény számára
fontos és végzetes: élet és halál, felismerés és kiábrándulás, összeomlás és
újjászületés.

Ez a k ülön világ a szernlél ő előtt általában játéknak látszik, pedig nem az.
Megvan a maga pátosza, megvannak a maga sorsfordulatai és tragédiái.
Nagy kérdés, vajon milyen mértékben átélhető és befogadható mindez. Tan
dori ravasz elbeszélőés megejtően változatos költő, aki rendkívül érzékenyen
tudja kifejezni annak az egyszemélyes világegyetemnek a finom árnyalatait
és rezdüléseit, amelyet létrehozott. Az olvasót azonban mindenekelőtta saját
sorsa foglalkoztatja, kivált egy olyan világban, ahol mindinkább kiszolgálta
tottnak érzi magát. A Vízivárosi Világegyetem és Történelem így személyes
költői sziget marad, igaz, messze világító és izgalmas szellemi sziget, ahová
azonban nem mindenki nyer bebocsáttatást.

Emblémes ou devises chrétiennes
(Lyon, 1701)

303


