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val in dít ja: „Üd vöz légy”, 
majd hoz zá te szi: „uta zás, 
egy ki vi lá gí tott / té li vil la-
mo son.” A vers in dí tó emel-
ke dett ség, ér zel mi fû tött ség 
érez he tõ en át hat ja a kö vet-

ke zõ sza vak je len tés tar tal mát. A hét-
köz na pi élet hely zet fo ko za tos je len-
tés vál to zá son megy ke resz tül, hi szen 
a „ki vi lá gí tott té li vil la mos”, mint va-
la mi mo dern Kháron la dik ja szin te el-
hagy ja a pro fán va ló ság síneit s ve le 
az élet meg szo kott ál lo má sa it. Pon to-
sab ban nem is hagy ja el. A vil la mos 
megy a ma ga ren del te té se sze rint, mi-
köz ben a szem lé lõ kí vül rõl és fe lül-
rõl fi gye li út ját. Így lesz fent és lent, 
sö tét ség és vi lá gos ság, ég és föld, itt-
lét és oda át vi szony rend sze ré nek áb rá-
ja a vers. Mind ezt meg erõ sí ti a foly ta-
tás, amely – lát szó lag – a konk rét lát-
ványt ír ja le, va ló já ban a lát vány mö-
göt ti transz cen dens je len tés re ref lek-
tál: „Üd vöz légy, sö tét, / dél elõt ti Nap. 
Se ho vá sem né zõ / égi test, pil lan tá sod 
ma nem / nyug szik meg raj tunk.” Ta-
kács Zsu zsa nap ja érez he tõ en kü lön bö-
zik As si si Szent Fe renc ex ta ti kus nap-
já tól; sö tét, ob jek tív égi test, mely koz-
mi kus kö zön  nyel pil lant alá. Ez a nap 
sö tét sé gé vel Ke resz tes Szent Já nos fé-
lel me i re em lé kez tet. Ar ra a stá ci ó ra, 
hol a lé lek el ve szet ten té ve lyeg. Mind-
ezt meg erõ sí ti a vers foly ta tá sa, mely 
szisz te ma ti ku san kö ze lí ti mai va ló sá-
gunk deszakralizált ta pasz ta la ta i hoz 
a Szent Ferenc-i rek vi zi tu mo kat, ame-
lyek az is te ni egy ség ro kon sá gi fo kok-
kal ki fe jez he tõ vér kö ré be kap csol ják a 
lé te zõ vi lág ele me it: 

Fi vé rünk: sár az or mót lan ci põ kön,
nõ vé rünk: gu mi szõ nyeg rán cai.
Ha van meg in dult te kin tet
a fe ke te tü kör ben – a mi énk az.
Ha van szív bá tor – a mi énk.

Kö ze lí ti, de ho gyan? A fi vér és a nõ-
vér po zi tív je len té sé be cso ma gol va. A 
pa ra dox vég ered mény, hogy a rossz is 
jó. A lé te zés sel adott esen dõ ség el fo ga-
dá sa túl lé pést je lent ön ma gun kon: az 
el sõ lé pés a vi lá got át ha tó és kor mány-
zó egy ség meg ta pasz ta lá sá hoz. El fo ga-
dás és bá tor ság mint a vé ges ség meg-
ha la dá sá nak szár nyai re pí tik a ver set 
a büsz ke konk lú zi ó ig, mely az em be-
ri kül de tés köl tõi ün nep lé se: „Ha van 
szív bá tor – a mi énk”.

Ta kács Zsu zsa „uta zá sa” vers rõl 
vers re egy re újabb né zõ pon tot tár az én 
he lyé nek és hely ze té nek meg ha tá ro zá-
sá hoz. De meg ha tá roz ha tó-e, hogy mi-
kor és ho gyan csú szunk be le az örök-
ké va ló ság ba? Hogy élet ta pasz ta la ta-
ink mi ért daj kál tak, ne vel tek, mit akar-
tak ve lünk? Le het-e mást, töb bet mon-
da ni mind er rõl, mint azt, hogy ért jük 
a vi lá got, élet je len sé ge i nek szün te len 
ára dá sát. Mind azt, ami rõl az Ez a vi-
lág vé gi hely így vall: „Újab ban még is 
ki áb rán du lást ér zek, / un tat ez a kény-
sze res is mét lõ dés. // A le tö rölt, te le írt 

és is mét le tö rölt / táb lán sze ke rek / 
ráz kó dá sa, edény- / csö röm pö lés, ülé-
sek vö rös kár pit ja, / raj ta a be bu gyo-
lált, szün te len szü le tõ új szü löt tek.” A 
vers né zõ pont já nak kö zép pont já ban 
az élet fá radt ság be is me ré se rej lik, hi-
szen né mi ki ha gyás után így foly ta-
tó dik: „Mert be telt az idõ és alá szállt 
velem…” Va ló já ban ez a lé nyeg. Az, 
aki en nek a tu dás nak a bir to ká ba ju-
tott, más kép pen né zi a va ló sá got, mint 
ko ráb ban. Ugyan ak kor az élet na pon ta 
meg ha lad ja az élet fá radt ság ke se ré des 
min den tu dá sát. Rá adá sul nem csak er-
rõl van szó, ha nem a fé le lem rõl, mely-
nek ár nyai egy re fe nye ge tõb bek. A vi-
lág, ez az ott ho nos hely, ott hon ta lan ná 
zordult. Ment he tet le nek va gyunk. Em-
be ri és köl tõi bá tor ság kell minden nek 
át élé sé hez, a szük ség sze rû el fo ga dá sá-
hoz. A ver sek er rõl szól nak, vég sõ so-
ron – a köl tõ egyik vers cí mé vel szól va 
– „A tá vo zás te rét” raj zol ják meg. Töb-
bek közt így: „A kan dal ló ban égõ fa ha-
sáb ok / moz gó ár nyék ke resz tet raj zol-
tak a bú csú zók hom lo ká ra, a fal ra / vé-
gül a ka bá tok há tá ra is. Úgy / lép tem 
ki az aj tón a je ges lép csõs or ra, / mint 
aki re pül ni ké szül.” A szi tu á ció ezen 
a pon ton érez he tõ en ki len dül a tra gé-
dia irá nyá ba: „Az el ször nyedt ven dég-
se reg kö rül állt, se gí te ni akar tak, / de a 
jég pán cél ra nem mert rá lép ni sen ki. A 
moz du lat lan / tér ben a meg hí vot tak te-
kin te té nek / ke reszt tü zé ben egye dül én 
mo zog tam: / ki tar tó láng nyelv üt le gelt 
és nyal do sott, / szá gul dot tam elõ re le-
fe lé a lép csõn.” A moz gó film éles sé gé-
vel ve tí tett je le net az élet bõl va ló tá vo-
zás drá má ja. A tör té nés mö gött a bel sõ 
tör té nés, a lé lek ta ni fe szült ség áb rá zo-
lá sa a fon tos, ho lott épp er rõl, mi ként 
ko ráb ban is, csak me ta nyel vi uta lá so-
kat ka punk, ám ezek bõ sé ge sen ele gen-
dõk ah hoz, hogy a re a li tás sík ját el moz-
dít sák az ir ra ci o na li tás fe lé.

Az öre ge dés azon ban, mint a vi lág-
ból va ló ki re kesz tett ség drá má ja, nem 
nél kü lö zi a re mény esé lyét, sõt ez a 
köl tõ iga zi mon dan dó ja. Pél dáz hat ja 
ezt A (vak) re mény fi lo zo fi kus meg ál-
la pí tá sa: „A re mény, me lyet a jö võ be / 
ve tet tünk ta nús ko dik majd mel let tünk 
/ ta lán.” Az ös  szeg zés szán dé ka vers-
cí mek kel is jel zet ten (Vé gig gon dol ta 
új ra éle tét, Hon vágy) egy új di men zió 
meg pil lan tá sát ígé ri. A nõi sors ta pasz-
ta lat a ha lál ban rej lõ élet hez fel leb bez 
az Egy má sik szü le tés kö vet ke zõ rész-
le té ben: „Rég ha lott anyánk cse cse mõ-
ként / szo rít ma gá hoz, és lel ken dez ve 
/ visz meg mu tat ni va la ki hez / min ket. 
Érin tés re szom ja zó, édes / bõ ré be ta pa-
dunk, és sí runk / a ré mü let tõl, de sí rá-
sunk nem több / en  nyi nél: most kez-
dünk él ni.”

Ta kács Zsu zsa az itt és most vég já té-
kát – mi kép pen az utol só vers idé ze tek-
bõl ki tû nik – a spi ri tu á lis di men zió se-
gít sé gé vel át ér tel me zi. Nem ta gad ja a 
lé te zés drá má ját, de tud ja, hogy „tü kör 
ál tal ho má lyo san lá tunk”. Mind ez ki ol-
vas ha tó a kö tet zá ró For ma, üveg ko por-

só nak c. cik lus ver se i bõl. Ez az a pont, 
ahol a leg kö ze lebb va gyunk a meg idé-
zett, sok szo ro san át élt el mú lás hoz. Kér-
dés, hogy le het in nen fel ível ni? A cik-
lus cím adó ver sé nek mot tó ja Hó fe hér-
két idé zi elénk: „Ak kor ki gu rult fo gai 
kö zül a mér ge zett al ma és mint aki ál-
má ból éb red, hir te len fe lült.” A mér ge-
zett al ma a ha lál. Az élet ta ga dá sa. A 
vers azon ban a ta ga dás ta ga dá sá vá nõ:

For ma, üveg ko por sónk,
te lát ni en ge ded, de ma gad ba
zá rod, hogy sis te reg ve szét
ne foly jon ta ga dá sunk. Fe ke te
haj jal, üveg lap ok közt fek szünk,
és egy érin tés re várunk.

Ta kács Zsu zsa lí rá ja az el telt több 
mint há rom év ti zed alatt ki ke rül he tet-
len élet mû vé gaz da go dott. Új köny ve, 
mi képp egész élet mû ve, a ma gas köl té-
szet meg ren dí tõ ere jé vel szól esen dõ sé-
günk rõl és an nak meg ha la dás áról. Vég-
sõ so ron a „for má ba ren de zõ” sze re tet-
rõl, amely Pi linsz ky ide kí ván ko zó sza-
va i val „nem a ha lált kí ván ja el tö röl ni, 
csu pán meg pró bál se gí te ni meg hal ni. 
A ha lál ugyan is nem a tér és idõ bün te-
té se, ha nem a tér be és idõ be ágya zott 
vi lág ir gal ma”.

(Mag ve tõ Könyv ki adó, 2004)
Baán Ti bor

Az idõ meg van
(Ágh Ist ván: A meg ta lált idõ bõl)

Ágh Ist ván köny ve re mek mû. Tar-
tal mi és for mai tö kély egy szer re, hogy 
az em ber hir te len nem is tud ja, mit cso-
dál jon ben ne. A kü lön-kü lön, az élet-
mû egy-egy pont ja fe lõl is me rõ sen 
fel vil la nó szö ve gek gyé mánt sze rû csi-
szolt sá gát, a Tü csök ze ne-ter je del mû, a 
Sza bó Lõ rinc-mû re ev vel a gesz tus sal 
mes  szi rõl, de ro kon mód rá kö szö nõ, ép-
pen ti zen nyolc so ros köl te ményt, vagy 
azt a ve re tes blank ver se-t, a szö veg-
lej tés nek-szö veg tar ta lom nak te li ta lá-
lat tal meg fe le lõ, sû rûn al kal ma zott 
enjambement-jeivel a pró za ze ne i sé ge 
fe lé is ki ka csin tó drá mai jam bust, ame-
lyen ez az egész meg szó lal, vagy a tel-
jes ze ne kart együtt?

Hogy a re mek mû-mi volt ér vé nye sü-
lé sé nek mi ért egyik el sõd le ges kri té ri-
u ma a szö veg tar tal mak be fo ga dó ál ta-
li elõ ze tes is me re te, hogy mi ért él vez-
zük in kább az is mer tet an nak szám ta-
lan va ri á ci ó i ban, s mi tõl tud az el sõ pil-
la nat ban ne he zen be fo gad ha tó an ide-
gen vagy csak fá rad ság árán meg szok-
ha tó len ni egy-egy erõ sza kol tan elénk 
ve ze tett, új don ság nak mon dott va la mi, 
va ló szí nû leg sen ki nem tud ja meg mon-
da ni, de így van ez már a gö rög drá ma-
köl té szet meg szü le té se óta, vagy ta lán 
még ko rább ról. A ta nul ság eb bõl az, 
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hogy a köl tõi igaz sá got suly kol ni kell, 
több ször egy más után el kell mon da ni. 
A ki nyil vá ní tá sok több év ez re des ha-
gyo má nyát te kint ve le het eb ben né mi 
igaz ság. Min den más, ami a vi lág ban 
új sze rû ként je lent ke zik, mu tat koz hat 
ki tû nõ nek, meg hök ken tõ nek, di va tos-
nak, iz gal mas nak stb., de re mek mû nek 
csak vé let le nül. A re mek mû meg szü le-
té se ugyan is a leg több eset ben ös  sze ge-
zés ered mé nye. Mind an nak a tar ta lom-
nak és for má nak vég le ges alak ba ön té-
se, ami ad dig is lé te zett, s rész le te i ben 
az elõ dök vagy ma ga az al ko tó már ki-
pró bál tak. Ép pen azért foly tat ha tat lan, 
kö vet he tet len, má sol ha tat lan a re mek-
mû, mert vég le ge sen le zárt. Nincs be-
lõ le ki ve ze tõ út, mást kell kez de ni.

Az Ágh-oeuvre olyan épü let, amit 
mes te re ap rán ként, sa ját ke ve ré sû ele-
mek bõl ra kott ös  sze, még pe dig az al ko-
tói mód sze ré re an  nyi ra jel lem zõ ko mó-
tos gon dos ság gal, min den tég lá ján ott-
hagy va utá noz ha tat lan kéz jegy ét, aho-
gyan csak az iga zi mûépí tõk tud tak 
dol goz ni egy-egy ka ted rá li son, s ma-
radt ránk ezer év táv la tá ból is a mes-
ter kõ be vé sett ne ve; olyan vegy tisz ta, 
ala po san ki vá lasz tott, ne mes anyag ból, 
ame lyen a min dent el tör lõ idõ csak ne-
he zen vagy egy ál ta lán nem ké pes ki-
fog ni.

Olyan köl té szetépít mény ez, amely-
nek épí tõ kö vei foly to no san egy be ját-
sza nak, s mi köz ben egy más nak tá masz-
kod nak, szi lár dan tart ják egy mást, ez-
alatt pe dig az egyik fo lya ma to san elõ-
hív ja a má si kat. En nek a köl csön ha tás-
nak a fé nyé ben nem vé let len, hogy A 
meg ta lált idõ bõl hat van ver sé nek min-
den mo tí vu ma is me rõ sen cseng elõ 
Ágh Ist ván ol va sói szá má ra – el sõ sor-
ban pró zai al ko tá sa i nak egy-egy sze le-
té bõl. Ugyan is Ágh a kö tet ben sze rep-
lõ ver sek mind egyik él mény da rab ját 
írás ba fog lal ta már egy szer-két szer – 
más képp, más szö veg kör nye zet be he-
lyez ve. En nél fog va, ha a tar tal mi lé-
nyeg nem is volt az em lí tett pró za szö-
ve gek ben a ver se ké tõl el ütõ, a más tex-
tú rá ban más je len tést ka pott, s ev vel 
együtt a mon da ni va ló is ál lan dó mó-
do su lás ban volt. Va ló já ban te hát ez 
az egész ver ses könyv meg is mét lés és 
mó do su lás. Ha nem is pon to san af fé-
le, mint amit a kü lön bö zõ val lá si szer-
tar tá sok meg is mét lé si rí tu sai köz ve tí te-
nek, ha a vál to zó-vál toz ta tott szö veg 
új já szü let te tõ gesz tu sa i ban kö ze lebb 
áll a nép me sék tör té net szí ne zõ va ri á ci-
ó i hoz, ak kor is. Az egye di-föl di nek a 
koz mi kus-uni ver zá lis sá vá lá sá ról van 
szó mind egyik eset ben.

Egy sa já to san a ma gyar tör té nel-
mi alap szi tu á ció-sor ba ágya zott köz-
na pi élet út, mint a töb bi kö zül ki vé te-
le zet ten ki met szett pro fán-egye di, az 
em lí tett meg is mét lés és mó do su lás ál-
tal emel ke dik e ver ses könyv se gít sé-
gé vel a koz mi kus-uni ver zá lis szfé rá-
já ba. Ez az egye di egyetemesül, sõt 
szakralizálódik a meg is mét lé si fo lya-
mat ban, „szent” tör té net té ala kul: Ágh 

Ist ván ma gyar köl tõ nek s né mi képp ti-
pi kus sor sú em ber nek a Som ló-hegy 
alat ti Felsõiszkáztól a Gel lért hegy kö-
ze li Bu da fo ki útig íve lõ éle te, mint 
pél da adó min táé, s mind az a lét- és él-
mény kör nye zet, ami ezt az éle tet meg-
te rem ti és kö rül ve szi. 

Kell eh hez a fó ku szá lás hoz bi zo-
nyos kü lö nö sen egyé ni lá tó szö gû, a 
gyer mek ko ri el sõ rá cso dál ko zás pil la-
na tá ban rög zült, erõs fel bon tá si ké pes-
sé gû vi lág né zés. Egy meg ta lált el mél-
ke dé si pont, ahon nan az él mény és a 
gon do lat egy szer re ké pes sza ba don föl-
re pül ni. Meg õr zött és gon do san ápolt 
föl te kin té si haj lam egy mind vé gig fé-
lig ért he tet len s ép pen ezért bû bá jos-
ra, köl té szet re ér de mes sé kon zer vált 
„fel nõtt” vi lág ra. Ez a kü lön le ges te-
kin tet ar ra is ké pes, hogy az ezer szer 
lá tott dol gok ban ál lan dó an újat ta lál-
jon. Elég hoz zá csu pán egy ap ró fény-
tö rés, szel lõ fu val lat, hogy a va rázs lat 
is mét lõ dõ en ki tel je sed hes sék. Olyan te-
kin tet ez, amely nek su ga rá ban a gyer-
mek ko ri, ka masz ko ri és fel nõt ten meg-
fi gyelt-át élt és sa ját tá át lé nye gí tett vi lá-
gok örök ké fris sek ma rad nak, nem tör-
nek, la po sod nak el az idõ ben, ha nem 
ne mes sé ne me ze sed nek.

„Az õs kor út ját bir to kol va / s a je-
len kort ál ta la meg ra gad va / rá lát ni 
minden nek ere de té re: / ez az út ve ze tõ-
fü zé re.” – ír ta a Lao-ce – „Öreg Mes-
ter” – név vel meg be csült is me ret len 
óko ri kí nai köl tõ-gon dol ko dó a Tao 
Te kingben. Bi zony, ez az igaz ság is 
kö rül be lül két ezeröt száz éves.

Meg ér ke zé sem per ce ün ne pé lyes,
mint ha le vett nap szem üveg utá ni
vi lá gí tás ba lép nék, amit né zek,
meg le põ, zsú folt lá to más sá vá lik,
hol min den rész let is me rõ sen föl di,
de tel jes sé ge va ló ság fö löt ti
vissz fény meg ár nyék, el fe lej tett dol gok
erõs szí nek ben ját szó tün dök lé se,”

Ágh fen ti kö tet in dí tá sa nem áll mesz-
 sze a ré gi mes ter maximáinak tar tal má-
tól. Ho gyan is áll na, hi szen a gyö ke rek-
bõl ere dez tet te tés min den idõk ben ér vé-
nyes alap tör vé nyé rõl van szó az õ köl-
té sze té nek ese té ben is. Hi szen alig van 
olyan na gyobb lé leg ze tû írá sa, ame lyik-
nek ne az iszkázi szü lõ ház, az iszkázi 
ut ca, az iszkázi em be rek vagy a Som ló 
len ne az õs for rá sa, az „el fe lej tett dol gok 
/ erõs szí nek ben ját szó tün dök lé se”.

Eb bõl a szü lõ föld bõl föl de ren gõ 
fény bõl hang zik ki önál ló szim fó ni a-
ként az Ágh-Tücsökzene. S nem kü lön-
ben: ezek nek az egy más ba ját szó fé-
nyek nek osz cil lá lá sá ban tün dök lik fel 
a lé nyeg: az egye di és meg is mé tel he-
tet len em ber élet, egye sül ve a szak rá lis 
meg is mét lés idõt len ség be ágya zott fo-
lya ma tá val. Az eh hez al kal ma zott köl-
tõi mód szert mond hat nánk „ra vasz”-
nak is, hi szen Ágh úgy rak ta a kö tet 
ver se it egy más mel lé, hogy át szer kesz-
tett egyes em lé ke zetmor zsa mo tí vu mo-
kat az elõ zõ vers bõl a kö vet ke zõ be. Ki-

emel ve és át he lyez ve egy-
egy moz za na to san meg je le-
nõ kulcs szót, pl. az Ámu lat-
ból a mály vát, az Idõt len 
mály vá ból a nyá ri ker tet, 
a Nap imá dó ból a fé nyes sé-
get, a Kí sér let a nem is mert idõvelbõl 
a csa lá dot, és így to vább. Majd azt épí-
tet te lánc sze rû en egy más ba kap csol-
va té ma-kö zép pon ti vá. Oly kor nyil-
ván va ló an, oly kor csu pán a tá gabb, a 
köz na pi ér te lem szá má ra ke vés bé át-
fog ha tó me zõ tar to má nyok ra as  szo ci ál-
va, meg ad va ev vel a vers tör té net bi zo-
nyos re gény sze rû linearitásának ol va-
sá si le he tõ sé gét is. A linearitás a kö tet-
nek azon ban csak az egyik, fel szí ni ol-
da la, amely ar ra va ló, hogy ne hagy ja 
el té ved ni az Ágh-lírában ke vés bé tá jé-
ko zott ol va sót. A mély ben más fé le, rej-
tet tebb, gaz da gabb tar tal mak is lap pan-
ga nak. Az egyet len mon dat ból épü lõ 
ver se ket az él ményas  szo ci á ci ók egész 
rend sze re tart ja moz gás ban, a meg pil-
lan tott, s egyet len verspil la nat ra meg-
ra ga dott, a te kin tet va ku vil la ná sá ban 
ki me re ví tett vers tárgy kom po zí ci ós vi-
lá gán be lül egy egész boly gó rend szer-
be lép he tünk: 

ülök az ud var gyö pén meg te rí tett
asz tal nál, mint az ün nep részt ve võ je,
lát szat ra most is ak ko ra me nyeg zõt
vél het a ke rí té sen be te kin tõ
utas, mi ként az örök múlt ba né zek
a gond ûzõ tár sa sá gon ke resz tül,
s meg je le nik az es kü või ké pen
csa lá dom há rom nem ze dé ke együtt

Eb ben az eset ben pél dá ul tör té ne te-
sen a csa lád tör té ne té be. Nem ze dé kek, 
meg bar nult fo tó kon ki me re vült ar cok 
lép nek elénk hir te len egy nyá ri dél után 
me nyeg zõi su gár zá sá ban, ép pen ak-
kor, ami kor min den tör té nés nek va do-
na túj nak, egy szer va ló an meg is mé tel-
he tet len nek kel le ne len nie. Hol tak és 
élõk egyet len, a szakralizálódott idõ ál-
tal ös  sze mon tí ro zott tab lón: õsök („azt 
hi szem, él ve van nak el te met ve”) és a la-
ko dal mi ün ne pet ülõ ké sei utó dok. Je-
len lé võk és mind örök re je len va lók. A 
va ló vi lág és an nak örökidejûségben ál-
lan dó sult tü kör ké pe. Hir te len fel öt lik 
a kér dés: le het, hogy Proust utol só, 
a szer zõ ha lá la mi att né mi képp ki dol-
go zat lan mun ká já nak cí me: A meg ta-
lált idõ egy hi á ba va ló ke re sés vég ered-
mény ét köz li ve lünk, s az el tûnt idõ 
még is, ele ve: meg van? 

Ez az idé zett a vers, az Idõn tú li, 
tör té ne te sen nem a pró zabé li em lé ke-
zet bõl me rül fel, ha nem egy ré geb bi, 
A kép ze let em lé ke kö tet ben meg je lent 
köl te mény, a Me nyeg zõ a ma gas ban ér-
zel mi-lét fi lo zó fi ai pa ra frá zi sa. De tör-
té net ez is, mert fo lya ma tá ban lé te zik. 
S mint ilyen: sum má zat. Meg ér dem li, 
hogy be le fér jen az egy mon dat nyi vers-
be, a vi lágszös  sze net be, azt, hogy elõ-
re- és vis  sza kap cso ló dó lánc szem le-
gyen az el bur ján zó élet fo lya mat ban.

A kö tet ver sei ugyan ak kor nem csak 
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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 


