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Tóth Ákos

Arany-koincidenciák
(Megjegyzések a közreadott művekhez)

Az irodalom irodalomból van.
(Tandori Dezső)1

Tandori Dezső itt olvasható versei 2019 januárjában (feltehetően január 9. és 14. között) kelet-
keztek.2 A 2018-as év végének eseménydús időszaka (Tandori 80. születésnapjának számos 
irodalmi-művészeti fórumon való megünneplése és utolsó, rendhagyó könyve, a Nincs beszédülés 
megjelenése) utáni viszonylag rövid intervallumban Tandori számos új művet hozott létre és még 
eltervez(het)te következő kötete szerkezetét, arányait. A kései pályaszakasz jellegadó problémái- 
hoz sok szállal kapcsolódó, elméletileg töredékben maradt, gyakorlatilag szinte készre formált 
Felplusztulás – leplusztulás című kötetében – melynek anyagai közé szánta a szerző az itt olvas-
ható, Arany-jegyben született versciklust – Tandori folytatni kívánta az egzisztencialista íróság 
küldetéséhez tartozó lét-leleplezés és ön-bírálat nyelvi bravúrokban megfogalmazott programját, 
a fájó poénokra járó aforizmák, nem-versként aposztrofált kvázi-versek bemutatását. Erre utalnak 
a választott cím nyelvünkben szokatlannak (vagy egyenesen agrammatikusnak) számító eljárásai, 
melyek által a neologizmusokban dúskáló költői nyelv a késői életműrész mérvadó témájává tett 
romlás és pusztulás folyamatát kiszabadítja patologikus referenciái köréből, hogy egy új, dialektikus 
értelem hordozóiként valamiféle többlet, fejlődés, kezdet jelölőiként számíthasson rájuk. Mi sem 
természetesebb (?), mint hogy a megálmodott, vegyes műfajú kötet anyagai: a szerző válogatott 
Ottlik-tanulmányai, lírai életművének maga által is hivatkozott darabjai, a vallomástétel változatos 
lehetőségeit kiaknázó megszólalásai, valamint több újabb, a búcsú kérdéskörét feszegető versciklusa 
körében föltűnik Arany életműzáró művészi kísérleteinek, az Őszikék címen ismert ciklusnak a 
művészi sugalmazása. 

1 Tandori Dezső, A Szo Korterem = Uő, A Rossz Reménység Foka, Szeged, Tiszatáj, 2009, 177. 

2 A szövegeket tartalmazó borítékot 2019. január 14-én adták postára. A szilencz című vers 4, füzetből kitépett és 
félbevágott vonalas lapon olvasható, Tandori golyóstollal jegyezte le a szöveget. Az 1. és a 3. oldalon számozás 
található a helyes sorrend megállapítása érdekében. A kézirat 3. oldalán 3 sornyi utólagos, a szövegbe iktatott írás 
különíthető el. A további versek 8, mindkét oldalon golyóstollal teleírt írólapon olvashatók. A versanyagot egy 
kisebb, Kiegészítés II. felirattal ellátott boríték tartalmazza.  

Tandori Dezső



|35

A Tandori által is elkülönítetten, versek kisebb csoportjaként kezelt együttes darabjainak közös 
jellemzője, hogy minden szöveg Arany Jánossal és művészetével kapcsolatos reflexiók megjelení-
tésére vállalkozik. A forma következetes használatán túl éppen ez, a választott irodalomtörténeti 
távlat állandósága nyújthat fogódzót az olvasó, értelmező számára, akit a felvázolt kontextus(ok)on 
túli információk és tematikus-motivikus szervetlenségek tömkelege késztet állandó újragondolásra, 
módosításra. Ezúttal, kimerítő elemzés és értelmezés helyett csupán a vers-szériában megje-
lenő néhány tárgy lehetséges eredetének, származási helyének, előzményének megemlítésére 
vállalkozhatunk. Amikor a 2010-es évek Tandori-műveinek közegében számba vesszük a pálya- 
zárlatra készülő Arany alakjának és alakzatainak megnövekedett jelentőségét, mindenekelőtt a kézí-
rásban való alkotás választott és/vagy kényszerű gesztusára, akár médiaarcheológiai szempontból 
is vizsgálható mozzanatára kell gondolnunk,3 mely az Őszikék költőjének esetében és Tandorinál 
egyként, de természetesen rendkívül különböző módokon az autográfia valóságos kultuszát ala-
kította ki. Nyomon követhető, ahogy a műveit mind elmélyültebb magányban létrehozó Tandori 
természetes szövetségesére talál a Kapcsos könyvét író Arany személyében, és ahogyan párhuzamba 
állítja az Őszikék darabjainak nyilvános és privátjelzés közti státuszát saját megszólalásainak jellegze-
tes köztességet sugalló kommunikatív fordulataival. Vagyis a versek által emlegetett beszédhelyzet, 
a nagy költőelőd margitszigeti életmódjának igen jól ismert irodalom- és művelődéstörténeti keret-
rendszere – természetesen nem a tényszerű megfeleltethetőségek szintjén – mindvégig a lezárás 
és késeiség felismert és elismert művészi feladatköreire vonatkozó hasonlóságok jelzésére szolgál. 
A Tandorihoz hasonlóan jellegzetes életmódváltozatot megvalósító Arany anekdotikus elemeket 
is magába foglaló életrajza tekintetében, számos szóba jöhető, valószínűsíthető közvetett forrás4 
mellett ki kell térnünk egy közvetlennek tűnő, szinte a szövegek hivatkozásaként is felfogható 
cikksorozatra.5 Nem csak az Arannyal kapcsolatos említések nagyfokú hasonlósága miatt való-
színűsíthető, hogy Csontó Sándor életrajzi jegyzete, az abban foglalt megfigyelések befolyásolták a 
versek tematikus világát, de az is a kapcsolat mellett szól, hogy Tandori élete legutolsó időszakában 
gyümölcsöző munkakapcsolatot alakított ki a szövegnek helyt adó közéleti lappal, kedvelt fórumai 
között említi azt, mi több, az Anziksz következő, 2018. téli számában maga is közzétesz néhányat 
legújabb műveiből. 

A ciklusban és tágabb kontextusában (az egyelőre kiadatlan művek között)  refrénszerűen ismé-
telt, József főherceggel kapcsolatos kedélyes epizódok mellett, az írás alábbi közlendői térnek vissza 
a Tandori-műbe, megváltozott hangsúlyokkal: „[Arany János] folyamatosan csiszolgatta Shake-
speare fordításait, és itt fejezte be a Toldi szerelmét, amit még harminc éve, szalontai jegyzősége 
idején kezdett el.”6 A szilencz címadásával és makáma-szerű kezdősoraival egyértelműen utal erre 
az érdekes alkotáslélektani szituációra. A vers fokozatosan, de határozottan vonja be jelentéseinek 
környezetébe Arany Hamlet-fordítását, a magyar műfordításirodalom etalonját, mely Tandori 

3 Az kései Arany-líra ilyen szempontú feltérképezésére tett utolsó kísérlet: Szilágyi Márton: „Mi vagyok én?” – 
Arany János költészete, Bp., Kalligram, 2017, 264–279.

4 Ilyen lehet a versben szintén „szigetlakóként”, saját jogon emlegetett Krúdy Arany-emlékezése: Ld. Krúdy Gyula,  
Toldi szerelme és körülményei [1932] = Uő, Írói arcképek – Kármán Józseftől Kiss Józsefig, szerk. Kozocsa Sándor, 
Bp., Magvető, 1957, 247–252. 

5 Csontó Sándor, Szigetlakók – Arany szigeti alkonya, Óbudai Anziksz 2018. ősz, 44–50.

6 Uo., 46.
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számára konzseniális megoldásaival mégis, évtizedek óta a részleges újraértelmezés, „újrafordítás” 
parancsát hordozza. A szilencz ennek értelmében jól illeszkedik azon Tandori-variációk közé, 
melyek a dráma közismert szavainak („A többi, néma csend.”)7 lehetetlen/lehetséges átültetését 
vállalták magukra, többnyire az Arany-féle klasszikus megoldástól elütő, abszurdnak tetsző lehető-
ségek felvillantásával.8 Ha akarjuk persze, már Tandori legendás kezdőkötete, a Töredék Hamletnek 

7 William Shakespeare, Hamlet, dán királyfi, Ötödik felvonás, 2. szín, ford. Arany János, Bp., Magyar Helikon, 
1974, 139.

8 Pl. „A többi annyi.” Ld. Tandori Dezső, Duchamp-utánp., 2000, 2010. május, 36. vagy: „A többi: »is silence«, 
mint Hamlet mondta.” Ld. Tandori Dezső, Két múzsai II. (Néha zökkenő versezetek) = Uő, Úgy nincs, ahogy van, 
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akkurátusan kimerevített és sorolt hallgatás-metódusait is felfoghatjuk a shakespeare-i nyelv 
kihívására adott válaszadásként. A széles körben Arany epikai főműveként elkönyvelt Toldira való 
utalás nyomán („Eltaszítva, mely a szigetre / bajnokot vitt, pörgött a sajka – / én ezt a partot rúgom 
el, / mert nincs szükségem másik partra.”)9 a kötet sokat elemzett hamleti egzisztencializmusának 
értékelése a fordítás-értelmű közvetítés nehézségének említésével is ki kell, hogy egészüljön.  
A Macabre… klasszikus versízlésnek is megfelelő irodalmias teljes hasonlata, annak Arany művére 
tett félreérthetetlen utalása igen sokáig a Tandori-oeuvre kivételes pontjának látszódik: elég csak 
a következő évtizedek Tandori-műveire és a névsorolások népes művészeti kánonjára gondo-
lunk, hogy belássuk, költőnk érdeklődése nem annyira a 19. századi nemzeti klasszika, mint az 
internacionális modernség alkotói felé fordul. A ’70-es évek során, mikor Arany (természetesen 
a korszak elődként megnevezett költő-idolához, Szép Ernőhöz képest hasonlíthatatlanul ritkáb-
ban) fel-felbukkan a Tandori-költészetben, mindannyiszor, mint a művészi folyamatot precízen 
értékelő, a lírai beszéd által felajánlott alanyisággal szemben distanciát tartó, a nyelv társalkotó 
szerepét előtérbe állító tudós költő figurája jelentkezik. Az önmagát kommentáló költői gya-
korlat fontos és bátorító szerepéről árulkodnak A mennyezet és a padló bizonyos, a paratextust 
szokatlan főszerephez juttató szonettjei,10 vagy olyan, kötetbe sem emelt, alkalmi darabok, mint 
az Élet és Irodalom pályázatára írt, ál-Arany-jegyzettel ellátott Illyés-paródia.11 Nemigen vizsgálták 
még, hogy Aranynak az értekezői attitűdöt a lírai beszéd folyamatába elegyítő példája milyen 
ösztönzést jelenthetett a szonettjei apparátusában valóságos lábjegyzet-univerzumokat létrehozó 
korabeli Tandori számára. 

Az azonban már irodalomtörténetileg – ha más által nem, legalább a magát ön-szakértővé kinevező 
Tandori-beszélő által12 – feltárt tényként konstatálható, hogy a ’80-as évek végével a Tandori- 
költészetben bekövetkező dal-forradalom nélkülözhetetlen előzménye, képzetes költészettörténeti 
kezdőpontja Arany úgynevezett dalköltészete, vagy legalábbis az, amit a dal mibenlétéről, múltjáról 
és jelenéről értekező Tandori Arany kikerülhetetlen kezdeményezését említve akként regisztrál. 
„A végső soron »kései« Arany dal-hangú töredékeinek nyelvi vonatkozásait is megkíséreltem 
előtárni.”13 – hangolódik feladatára és hangolja közönségét dalköltészetének ezek szerint nem is 
olyan újdonat újdonságaira Tandori. Kijelenthetjük, hogy az ekkor megpendített, Aranytól (is) 
örökölt lant dalhangzatai sosem hallgattak el a későbbiekben Tandori kezén, vagyis hogy az elmúlt, 
több mint két évtized változatos formákat preferáló – magát anti- vagy poszt-líraként felkínáló – 
költészete mindvégig kitartott a paradoxonokban való megszólás részben Aranytól eredeztetett, 
kvalitásos és kimunkált változatokat termő gesztusainál. 

Bp., Scolar, 2010, 39–40.

9 Tandori Dezső, Macabre a mesterekért [1964] = Uő, Töredék Hamletnek, Bp., Fekete Sas, 1999, 64. 

10 Pl. Tandori Dezső, (49) = Uő, A mennyezet és a padló [1976], Bp., Fekete Sas, 2001, 161. 

11 Tandori Dezső, Pápuakunyhó – Arany János megjegyzésével, Élet és Irodalom, 1976. szeptember 18., 15.

12 Ld. a következő olvasási ajánlatot: „(De jó: »Tandori… dalkorszaka«. Irod. tört. elemzés)” Tandori Dezső, Dal 
meg cécó, Jelenkor 2000/május, 445.

13 Tandori Dezső, A dal változásai (Az ELTE Bölcsészettudományi Karán 1994 márciusában elhangzott „Arany 
János előadások” szövegváltozata), Bp., ELTE Magyar Irodalomtörténeti Intézet, 1994, 12. 
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„Nagyon fáj. Nem megy. / Ez volt Arany. / S erre magam: / Nagyon fáj, megy.” 14 – idézi Tandori 
költő-ősét, immáron ismerősét, illetve az Arany-panasz bevallását a travesztia kiforgató erejével 
feldolgozó korábbi önmagát, egyetértőleg, 2013-ban. A líra mint elhallgatáslehetőség Tandori szá-
mára mindig izgató – olykor otthonos – analógiáit, lám, nem annyira a tájékozódás természetesen 
felmerülő körzeteiben, a háború utáni költészeti gondolkodás berkeiben keresi és találja meg, mint 
inkább az Arany-líra kiegyensúlyozott középhangjaiban, tartalmas hiátusaiban. A ’70-es évek egyik 
legfontosabbnak vélhető Tandori-költeményére, a sajátos lírai geometrikusságot szuggeráló Arany 
középre15 való utalás kétszeresen idézi meg az Arany-problémát: egyszer áttételesen, a lírai (ön)
retrospekció és ítélet költőelődtől ellesett gesztusrendjén keresztül, másszor pedig közvetlenül, a 
mind jobban ismert és átérzett Arany-mű centrális helyének megerősítése által. 

Kétségtelen, hogy a „pusztuláspontokat” érintő és gyűjtő kései Tandori-művek fájdalmas 
összegzései számára az Arany-féle sors-rezignáció, ha nem is maradéktalanul, de az elérhető és 
viszonozható lírai magatartásformák egyik legérthetőbb és -élhetőbb mintázatát testesíti meg. Nem cso- 
da hát, hogy ebben a „felplusztuló-leplusztuló”, a bomlás sokféle, külső-belső jelére 
fogékony atmoszférában Arany – mind legendássá formált alakja, mind letehetetlen életműve által –  
jelen van, Tandori által felfogott és kialakított portréja komplex karaktert közöl. „Öröm, hogy Arany 
/ nemzeti nyelvének / egyetemes / írásjeleivel élhetek:…” – nyilvánítja ki a szerző egy, a 2017-es 
Arany-évben, faximile közölt művében,16 egyrészről ódai meghajlással az Arany-mű nagy eredményei 
előtt, másrészről az Aranytól megkapott nyelv iránti elhivatott játékosság, az elnyert végtelen lehető-
ségek nevében. Máskor Arany művét a minden klasszicitáson túli elevenség, a kultúra mechanikus 
hordozóképességétől független érvényesség példájaként ünnepli, és a „költőtárs”, Petőfi hanghordozását 
„kölcsönvéve”, sosemvolt közelségbe vonja magához költészetünk e meghaladhatatlannak vélt ered-
ményét: „Már csak ezem-azom búsul ezen-azon. / Jó hű Arany Jankóm ABC-m, Centrumom.”17 E 
közelség azután, az írás mindennapi – és Tandorinál aztán tényleg mindennapos, -perces –, sosem 
rutinszerű gyakorlatában a meghívott társalkotó által képviselt ethosz oltalmazó felügyeletét vonja 
maga után: „Írtam: másoknak a nyelve jár ki-be, beszélnek, tartalmaskodnak. Én inkább a nyelvben 
járok ki-be, rengeteg alagútja nyílik, csak ezek nem a föld alatt vannak, hanem levegőből és a magyar 
nyelvből, és sokszor kérdezem meg Arany Jánost és Kosztolányit, megy-e a dolog.”18

Arany jelenléte és felhatalmazásának jelentősége mindezen előzmények figyelembevételével 
sem túlozható el, ha az utolsó nagyobb verskollekció, e Tandori esetében is különösen gazdag ins-
pirációról árulkodó együttes darabjait tüzetesebben szemügyre vesszük. Nem csupán fel-feltűnik 
Arany a „mindenkori referenciák, referenciás SZENTEK” társaságában, de mondhatjuk, hogy 
alakjának-életművének háttérsugárzásával a ciklus létrejöttének egyik indítóokaként nyilvánul meg. 
A „felplusztulás – leplusztulás”, keletkezés és romlás, örökérvény és rögtönzés közt billegő drámai 
kijelentések, Tandori sorakozó végszavai mindvégig természetes módon kapcsolódnak egybe a 
búcsúvétel lehetőségein töprengő Arany-líra konstans véghangoltságával, halálközelségével és 
alkalmazzák az ehhez járuló, ezt kiegészítő (ön)irónia, szarkazmus és a nyelv reflexív kezeléséből 

14 Tandori Dezső, Arany közép, új ily pont, Kortárs, 2013/12, 6. [Kortárs-költőverseny]

15 Tandori Dezső, Arany közép = Uő, Még így sem, Bp., Magvető, 1978, 56.

16 Tandori Dezső, Örömem, Műhely, 2017/5–6. [Öröm], 256. 

17 Tandori Dezső, Álpoétás bringatúra (Egy arany-ál-petőfi), Műhely, 2007/5–6. [Bicikli], 23.

18 Tandori Dezső, Réváldozat – Forrásmű, Forrás, 2013/3, 46. 
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eredő (ön)fegyelmezés eszközeit. „Alant a lant mit jelent?” – hangzik egy helyütt,19 majd visz-
szhangzik, variációk végtelennek tűnő során át a költőtárshoz intézett túlvilági-evilági szólítás.  
Az Arany-féle verskezdet („Letészem a lantot. Nyugodjék.”)20 félreértésének-elismétlésének koráb-
ban meglelt21 és friss lehetőségei a minden játékosságon, perbe fogó ellenkezésen túli mély harmónia 
kifejezésének poétikailag igen indokolt és jól előkészített példáit nyújtják. A versbéli központozás 
megváltoztatásával gyakorlatilag új értelmet nyert eredeti bejelentés csend-igénye mindenkor a 
felhangzás, a lírai hang megtalált folytonossága, mint végképp váratlan eshetőség irányába mozdul 
el. A Tandori-művekben létesülő párbeszéd menetét a lírai hang állandóságának olyan tudása szer-
vezi és alakítja, melyben minden valaha-volt és egyszer-lesz költői tudomásulvételének lehetősége 
és kötelessége a frissen birtokolt kincs, az Arany-i „szilencz/szelence” hitelességére, hitelesíté-
sére támaszkodhat. Az Arany-mű ösztönzése, egyszerű szellemi továbblendítésnél fontosabb, de 
nehezen elemeire bontható közlése – Tandori számára: valóságos közlékenysége – a vers örökös, 
továbbörökített gondjára, a búcsúesemény nyelvi utolérhetetlenségének paradoxonára kínál megol-
dást. A „szilencz” néma, de nem némuló üzenete a lírai beszéd eredendő elégikusságát újrafelfedező 
késői Tandori-versek végső tanulsága. Olyan tanulhatatlan tanulság (bár „tanulni kell…”), mely 
valóban mindvégig, e rendkívüli költészet legutolsó szaváig kitart: 

Arany, a tölgyek

N. N. Á. a fák, 
valaki arra
jár legalább.
Kimondhatatlan 
tettek a csendben,
ha megtanuljuk,
zsarnok-világunk múljuk.
Élre-él múljuk,
napra-napjainkat.
Krúdy Óbudára
költözik, leginkabb
…mért is? legyint csak,
nem is legyint. Napra-nap élek.
Megint leint. 22

19 Tandori Dezső, Ki se zöldül (Aranynak plusz) = Uő, Zúgolódások-ciklus (2019), kéziratban

20 Arany János, Letészem a lantot = Arany János Költői művei 1. Kisebb költemények, Bp., Szépirodalmi, 1981, 111.

21 Ld. „Leteszem. Alant. Ott nyugodjék.” (Tandori Dezső, Napcirkusz, régi mesterek – (Mesterszonett), Liget, 2006/11, 54.)

22 Tandori utolsó befejezettnek tekinthető verse. A szerző a művet tartalmazó csomagot a halálát (2019. február 
13.) megelőző héten, 2019. február 5-én adta fel szerkesztőjének. A tervezett kötetbe válogatandó, illesztendő 
versdarabok ezen „utolsó adagja” 23, mindkét oldalán felhasznált (beírt és rajzolt) papíron olvasható. A művek 
mostani sorrendje valószínűsíthetően elkészítésük időrendjét tükrözi, amit alátámasztani látszik, hogy egyazon 
vonalas nagyalakú spirálfüzet kitépett lapjairól van szó. 
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