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Fried István

„A szerelem elmúlt, Mitya”
(Tandori Dezső irodalomfogalmainak változásaihoz)

„Életem az irodalmam (Eliot hangsúlya)”

„Kátya a Karamazovok végén,
a Szibériába induló Mityának:

»A szerelem elmúlt, Mitya.«
Magam: »A szerelem elmúlt, Litya«” (literatúra)1

Az Úgy nincs, ahogy van fontos helyén, de sokhelyütt szembeötlően két Tandori-idézet azonos vagy 
hasonló említődése az azonosulás és elutasítás, távolba tűnés (tüntetés) között kilendülő (költői) 
magatartások és azok megannyi változatának versbe tördelődései. Ilyen módon akár contradictio 
in adiectio-nak vélhetnők: a legtöbb alkalommal vagy az irodalomba illesztődés (adott esetben 
egy magas fokra értékelt szerző hívószavára hivatkozva) bukkan föl a valahová tartozás, valamivel 
azonosulás kijelentésszerű, tömörített megfogalmazódása, ezzel szemben a kilépés, az elhatárolódás 
„retorikailag” nem vált át költőietlenített formára, érzékeltetvén, minek tagadására keríthet sort a 
beszélő. Hasonlóképpen beleütközünk a tekintélyelvi hivatkozásba, valamint – ezúttal egy hasonló-
ság jelzéseként – egy, tragizálónak semmiképpen nem nevezhető fordulatba. A mottóban idézettek 
részint eljátsszák az utánzás, rímként látszás játékát, részint a tulajdonnévi rímhívó szóra egy torzí-
tott, az „irodalmiságot” ebben a formában szinte megsemmisítésre ítélő irónia segítségével idegeníti 
el a lezárulás, a befejeződés, a visszavonhatatlannak tetsző leszámolás (akár) tragikusba fordítható 
elgondolásától. Ráadásul a mottóban idézettek beépülnek a szétesésre emlékeztető „történetbe”, a 
„jelenlegi” mintha megismétlése volna az egykorinak, csakhogy (ezúttal) az ismétlésben ott rejtőző 
különbözések is a felszínre jutnak. Ilyen módon továbbgondolandó ellentmondás keletkezik egy 
következetesebb végiggondoláskor, egy, az idézendő sorokból kiolvasható történetből, amely az 
irodalomban, az irodalom által juthat ritmizálható formához, amely a Tandori-gondolkodás ismerői 
előtt az életművön végighúzódó (irodalmi) szálra enged rálátni. Továbbá: a tét nem csekély, ha 
„életem [valóban] az irodalmam”, és ezt a tisztelt, a modern, magyar irodalmi jelenségek bemutatá-
sakor is feltűnő Eliot látszik szavatolni, hangsúlya az irodalmi elrendezhetőség, megszerkeszthetőség 
illúziójával kecsegtethet. Talán a sokat vitatott modernség-változat egyikének ideértése sem tűnik 

1 Tandori Dezső, Úgy nincs, ahogy van, Bp., Scolar, 2010, 132, 18.
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egészen lehetetlennek (nem azt sugallva, hogy a Tandori Dezső által konstruált poéta-magatartás 
valamiképpen az Eliot-lírára és kizárólag a „félhosszú vers”-re lenne visszavezethető).2 Mindenesetre 
nem téveszthetjük szem elől, hogy nem az irodalom egésze, nem az irodalom általában említődik, 
hanem az „irodalmam”; az, ami megformálódott, Tandori-művé létesült a Tandori-pálya során.  
A másik idézet egy másik, nem kevésbé súlyos megállapítást tartalmaz, olvasmányemléket, a Dosz-
tojevszkij-regényből (most eltekintek európai utóéletének akár még felvillantásától is)3 kiemelt 
mondatot, amely első olvasásban a személyesbe vezet, egy jelenetbe, hová többfelől futnak be 
a történésdarabok, a folytatás ellehetetlenülését kimondó „vallomás”-ba, amely végérvényesen 
befejezettnek nyilvánítja a Karamazov-fivérek egyike egyoldalúságtól sem mentes érzelmi regé-
nyét, hogy szabad utat engedhessen a másiknak. A történet Kátya részéről zárul le, Mitya jóval 
előbb a végét vetette volna, hiszen majdnem akaratán kívül szövődött így ez a szál. Ez azonban 
a Tandori-magatartás/költészet „hasonló”-jaként tárul föl, annak feltételezésével, hogy „az élet” 
meg az „irodalom” között alakult bonyolult/bonyolított viszony kétségeket, önellentmondásokat, 
önmagában, „tárgyában” hordozó viselkedési formákat tartalmazhat. Ugyanis az irodalomból, a 
híres-neves regényből következhet az, ami majdnem olyan, mint egy regényjelenet, anélkül, hogy 
regényes lenne; ami nem írható le a közhellyé vált bon mot szerint: az élet utánozza a művészetet. 
Jóllehet ami megelőzi, mintha hasonló irányból érkezne, az imitálás imitálásának esetét játssza el, 
tesz úgy, mintha eljátszaná. A Kátya–magam, szerelem–szerelem, Mitya–Litya összecsendülések 
a tagadások „poétiká”-ját célozzák meg, miközben éppen ettől a poétikától távoztatnak el, és ez a 
zárójelbe tett „literatúrá”-val általában történő le/elszámolás jegyében hangzik el. Az ismétlés, bele-
értve a szórendet, a hasonlóságot (azonosságot) sugallja, elhagyva az ide gondolható „olyan, mint” 
fordulatot, mintegy összevont hasonlatként, legalább a párhuzamosság tudatosításaként szolgál. 
Az nyilvánvaló, hogy egy regényből származó jelenet egzisztenciális gesztusa lényegileg eltér egy 
(ki tudja, mennyire egy életterv szerint formált) személyes elhatározás gesztusától, mely dráma-
ibb lehet (nem bizonyosan drámaibb mégsem) az olvasmányból idézett epizódnál, mindenesetre 
közvetlenebb hatással bírhat. A literatúra ebben a szövegben zárójelbe téve szerénykedik, ezzel 
némileg kevésbé olvasódhat egy emeltebb stílus kifejezéseként. Hozzátéve, hogy a belőle, egy orosz 
tulajdonnév becéző formája mintájára kurtított – egyszeri, a rímhelyzet hívásának eleget tevő –  
alakja komolyságától ugyan nem fosztja meg teljesen a leírt mondatot, mindenesetre lebegteti a 
lehetséges „tragikum” (inkább: drámai bejelentés) meg a komikum (a lehetséges understatement) 
között.

Ezek után érdemes az általam önkényesen „függetlenített” négysoros elé vetni pillantásunkat, 
miféle előzmények készítik elő ezt a bejelentést, amely, tetszik, nem tetszik, egy reprezentatívnak 
szánt, a búcsúzás sugalmazásától egyáltalán nem mentes, verseskötet bevezető (jobb híján mondom) 
fejezetében olvasható, sokféle hasonló, távolabbról idegondolható – prózainak tekinthető –  
kijelentés, aforisztikus megfogalmazás, aperçu, sőt, vers között.

2 Tandori Kafka-, Kraus- és Musil-fordításait kommentálva írja körül a maga modernség-konstrukcióját. Uő,  
A szomszédos banánhal, szerk. Tóth Ákos, Szeged, Tiszatáj, 2017, 39–50, 51–68, 69–87.

3 A francia befogadás sokrétűsége igen tanulságos, az irodalomban André Gide-től Camus-ig, megfilmesített, 
színpadra írt Dosztojevszkij-adaptációkig. Pilinszky János Dosztojevszkij-élménye a Tandorié előtt jár. Tandori 
oroszság-képzetének nem egyszer groteszkbe hajlása a Galambocskám c. regény, valamint a Beszédülés portésoro-
zata alaposabb elemzését igényelné, kiegészítve több vers konfrontálásával.
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Nem akarsz irodalmi életet élni?
Sajnos, az irodalom életét sem te fogod élni akkor
Mint pedig Szép Ernő mondta:
    »Szép Ernő voltam.«
te is »Az irodalom voltam.«

A szerkezet az előbbi idézetből, amely valójában ennek folytatása, ismerős lehet, itt azonban az 
önmegszólítás alakzata indítja el a gondolatot. amelynek „irodalmisága” elsősorban a Tandori-pá-
lyán oly jelentős szerephez jutó, poétikailag is, a költészet egy jellegzetes megtestesüléséhez is 
felejthetetlen Tandori-személyiségformálással jellemezhető, szuverén költői hangként funkcionáló 
figura megalkotásával gondolható el. Szép Ernő4 (a Tandori-interpretációk szerint) a két világhá-
ború közti magyar irodalom egyik leginkább félreértett alakja, akit a „gyermekség” kalodájába 
zártak, noha oly (költői) individuumot reprezentált, oly sokféleképpen modern poézisban érdekelt 
személyiség, akinek értelmezése Tandori számára lehetőséget kínált az ő másképpen megalkotott 
irodalomtörténete megalkotásához (mint ahogy Babitsról, Adyról, Kosztolányiról is másképpen 
gondolkodott, Jékely Zoltánt és Kálnoky Lászlót máshol helyezte el, mint általában a kritika).  
Az a költői szerep és hang, amely a Tandori-tolmácsolásban Szép Ernőnek tulajdonítható költői 
magatartás és életrend, az 1944/45-ös kataklizmában felszámolódott, és 1945 után már nem, a 
régebbi módon semmiképpen sem volt folytatható, hogy az 1948/49-es sajnálatos fordulatot 
követőleg egy időre (sokáig) letűnjön, eltűnjön. Ennek emléke a „Szép Ernő voltam” – 
önmegnyilatkozás, helyzetfelismerés, múlt és jelen szembeállításon alapuló összefogására tett 
kísérlet. Hiszen a Szép Ernő tulajdonnév versek, prózai alkotások, legalább egy sikeres színmű 
(Azra), több, a jövőben sikerrel kecsegtethető tragikomédia, a korszak élvonalába tartozó publi-
cisztika szerzőjére emlékeztet, amelynek-akinek a múltba sodródása egy irodalmi jelenség, egy 
valójában még teljességében föltáratlan költőiség pillanatnyi időszerűtlenségét jelzi. Annak tudo-
másulvételét, hogy a múltba utasításért korántsem a szerzőt terheli a felelősség, hanem a 
szükségszerűnek mutatkozó történelmi/irodalmi változásokat, amelyek nem mentesek a kénysze-
rítettségtől, a választás szabadságának a hiányától. Ez a múltba sodródás bizonyul egyelőre 
fölméretlen veszteségnek, a hiánypótlást, a törlésjel alá helyezett szólás visszaperlését Tandori 
Dezső értékelő-elemző-válogató munkája valósította meg, egyben kijelölvén a Szép Ernő-lírának 
az általa értékelt „egzisztencialitás” felé mutató tényezőit. Ilyen módon az évek során anekdotikussá 
szelídülő személyiség-vesztés megfogalmazásával szembesíthető lett a Tandori és az irodalom 
címszó alá foglalható önmeghatározási, önpozicionálási kísérlet. A rímszerű összecsengés során a 
„zenei” jelentés kontrasztjává lesz a merő, értelemre hagyatkozó megfontolásnak, viszont Szép 
Ernőt megidézve a párhuzamosnak feltételezett történések kínálnak a megfelelés és az eltérülés 
között érzékelhető, különbözéssel és együtt-értéssel egyként meghatározható olvasati ajánlatot.  
A gondolatmenetet az önmegszólító kérdés indítja meg: a kivonulás aposztrofálása, mely kényszerű 
és nehezen artikulálható kapcsolatot tételez föl az irodalmi életben (itt nem részletezett módon) 

4 Tandori Dezső Szép Ernő-alakjáról vö. Tóth Ákos Szegeden sikerrel megvédett doktori értekezésének egy 
fejezetével, egyelőre gépiratban. Vö. még: Tandori Dezső, Tandori-light, Bp., Scolar, 2013, 102, 125, 255; Uő, 
Úgy nincs…, i. m., 7, 31, 102 (rajz), 141. stb. Vö. még: Tóth Ákos, Sírni, sírni, írni. Gyermekség , trauma, identitás 
Szép Ernő költészetében, Múlt és Jövő, Új folyam, 2013/2, 82–95.
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résztvevő, részvételre kényszerített létezésmód és az irodalom élete között, a jelzős szerkezet átala-
kítása két-tényezős egyenletre céloz. Az irodalmi életben tanúsított aktivitás fölöslegességét érző 
személy megfosztja (eszerint) magát attól, hogy az irodalmat életként élhesse, mivel ez utóbbi 
feltételének tűnik az előbbihez tartozás. A társadalmi (társasági?) együttesben, az irodalom külső 
köreiben feltűnő beszélő a maga módján élheti az irodalmat életként, hiheti, hogy maga az irodalom, 
élete irodalomként nevezhető, körvonalazható, írható le. Másképpen kizárja magát a körből, amely 
szerint az irodalom meg az élet azonosnak, irodalmi életként tételeződik. Ennek megvilágítására 
kerül elő Szép Ernő szólássá lett mondata, amelyet módosítva a szóló önmagára ért. Az összevonás 
szemléletes, hiszen azonos igéből (mondta) ágazik szét Szép Ernő szava és a beszélőé, a „mondta” 
mindkettejükre vonatkozik. S ha a Szép Ernőtől származó kijelentés „valódiság”-át az idézőjel 
szavatolja, ugyanez illik „saját” mondatára, ugyancsak idézőjel tanúsítja, hogy elhangzott (vagy 
elhangozhatott volna!), és ugyanúgy egy végső stádiumot, egy lezárulást, egy valamiből ki/elma-
radást igazol; „az irodalom voltam”. Visszautal az életem=irodalmam megfeleltetésre; számára nincs 
külön élet, nincs külön irodalom, a Dichtung és a Wahrheit (a költészet és a valóság) közé teljesen 
fölösleges kötőszót írni. Szó sincs problémátlan összekapcsolódásról, két különnemű tényező 
összeolvasásáról. Ugyanarról van szó, nem átfedésekről, hanem különféle hangalakok szinte egészen 
azonos jelentéssé tudatosításáról. És most szétesni látszik; ami valaha szorosan összetartozott, 
amiből a szóló mintha kiesett volna, ami lezár egy korszakot. Az előkészítő-bevezető rész és az ezt 
követő lezáró-következtető passzus közé ékelődik az akár talányosnak is minősíthető, valójában 
csak több jelentésréteggel gazdag, szenvtelennek tűnő, beletörődő és elégikusba hajló kijelentés: 
„nem haltam meg, de már nem is élem.” (Az, hogy mit, bizonyára az előző sorokra utal: az irodalmi 
életet és az irodalom életét.) Ami az első tagmondatot illeti, egzisztenciális jellegű ténymegállapí-
tásnak fogadható el, az eltávozást, a lemondást, a kimaradást az irodalmi élet, az irodalom élete 
körében tartja; minthogy részint önnön akaratából mondott le arról, hogy az irodalmi életben 
forgolódjék, személyesen, „életrajzilag” jelenjen meg olyan helyeken, amelyeken így vagy úgy az 
irodalomról van szó, vagy úgy tesznek, mintha az irodalomról vitatkoznának, anyagi feltételeiről, 
a megjelenés mikéntjéről, szerkesztőségek munkájáról stb.5 Ezzel azonban azt vállalta, hogy nem 
lesz „evidens”, miszerint „életem=irodalmam”, az irodalom és élete között található egyenlőségjel 
széttöredezik, nem fogadják el, ami számára teljesen természetesnek tetszik: tudniillik, hogy nem 
létezik az irodalomtól függetlenül, miként az irodalom sem létezik nélküle. Ellenben az irodalom 
e külső szemlélők, ítészek, kritikusok etc. szerint mintha az irodalmi élettel tűnne azonosnak.  
Ezt felfogva világossá válik, hogy immár a beszélgetéstől is megfosztódik, amelynek élete a tárgya, 
azaz irodalma, hiszen egy irodalmi életen belüli nem érthet vagy kevéssé ért szót egy irodalmi 
életen kívülivel. Ilyen módon hiába van még életben, „Nem haltam meg”, már nem élheti az iro-
dalmat. „A szerelem elmúlt”, a literatúrából annyi maradt, hogy a Mitya rímhívóra felelhessen. 
Utóbb, még mindig az Úgy nincs, ahogy van kötetben tallózva, ideértendő közvetlen értelmezést 
igénylő kijelentés ötlik föl. „Írónak nem lehet érdekesen »kapcsolata«. Evidensen kell, hogy 

5 A versekké, regényekké, esszékké írt életrend életrajzra fordítása kockázatos vállalkozás. Tandori esetében is. 
Jóllehet maga „dokumentálja” életforma-váltását. Mégsem gondolom, hogy az ebbe a témakörbe besorolható 
művekből egy Tandori-életrajz volna konstruálható. Egy költészet-regény megszerkeszthetőségére több esélyt 
látnék. „Életembe csak életem fér” – állítja egy helyütt maga, Tandori.
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mindenkihez legyen köze. Ld. Miskin herceg.”6 Az első mondat ismétlése lehet az irodalmi életen 
kívüliséget tematizáló e könyvbeli és máshonnan idehozható idézeteknek. A második mondat 
ezzel egy magasabb rendű(?), differenciáltabb(?), irodalmibb(?), általánosabb(?) kapcsolat létez-
hetőségén töprengtet el, talán Karinthy Frigyes Tandorinál (is) különféle alakváltozatokban 
előkerülő híres verssoraira utal: „Nem mondhatom el senkinek, / Elmondom hát mindenkinek…” 
Amennyiben konkrét, személyhez szóló, meghatározó kapcsolat nem építhető meg, a „minden-
ki”-hez szólás lehetősége még megmaradt, csak éppen „evidensen”7 kell szólni, megszólítani, 
„dialogizálásra” javaslatot tenni. A példa, amihez hasonlóvá lehet, aki ennek megkísérlésébe belefog, 
ismét Dosztojevszkij-figura, ezúttal A félkegyelmű című regény kalandos utat bejáró, a társaságtól 
furcsán fogadott, felelősségét érző, önfeláldozástól sem visszariadó, de ne felejtsük: sem önmagát, 
sem mást megváltani nem képes személyisége, aki a regény végére, nem utolsósorban Holbein 
Krisztus-képének hatására, összeomlik, visszazuhan betegségébe, hogy egy svájci szanatóriumban 
töltse élete hátralévő részét. Ugyanakkor Miskin herceg képviseli ama utópikus embereszmény 
lehetőségét, aki valóban mindenkinek mondaná el, amit képvisel; akit másképpen lát környezete, 
mint ahogy viszonyulni szeretne a szenvedőkhöz, megértés-vágya és megérteni akarása harmó-
nia-igényéből fakad. Ám kapcsolataiban törések mutatkoznak, félreértések kísérik útját, a regény 
címéül szolgáló „Idiot” (A félkegyelmű) egyszerre utal betegségére, epilepsziájára, amellyel szellemi 
hátramaradottságát magyarázza a „kívülálló”, valamint krisztusi vonásaira, figyelmet fölkeltő személyi- 
ségére, elszánt törekvésére, hogy a szerencsétlennek látott Nasztaszját megmentse. Mármost sem 
odavetettnek, sem elsietettnek, sem kibontottnak nem minősíthető Tandori Dezső Miskin-említése, 
amely ebben a formában nem értelmezés; csupán a privatizálásban kimerülő, önös, konkrét ügyekre, 
irodalmi életre szorítkozó magatartással szemben ennél egyetemesebben, ideális, utópikus példát 
állít, amely eléggé köztudomású ahhoz, hogy érthetővé tegye a senkihez nem, tehát mindenkihez 
szólás jogos emlegetését az írói magatartással összefüggésben.

Máshonnan vett idézet: „»A madárkák« életem vezér-lightjai voltak. Ó olvasóm ne az legyen, 
hogy mihelyt Te és én kezdünk kicsit közelebb járni egymáshoz, kiderül, mily távol járunk 
egymástól.”8

Kimeríthetetlen azoknak a helyeknek a száma, ahol ilyen és ehhez igen hasonló módon temati-
zálódik a sürgetően vállalt írói magányból adódó kettősség. Részint a remélt és ellentmondásosan 
teljesedett „független nyugalom”, amely az irodalmi életen kívüliség következménye lehetne, 
részint az olvasói (kritikusi) távolság, amely akkor is érzékelhető, ha bizonyos jelek a közeledésre, 
a megértésre utalnának. A tisztelt, de alig olvasott író alakja Tandori Dezső írásaiból önmagára 
vonatkoztatásával tetszik ki, az elismerés külső jelei és az olvasói élményként tudatosuló szer-
zőalakok fényévnyi távolságra kerülnek egymástól. Miskin herceg értetlenségbe ütközése ugyan 
nem másolható rá a Tandori-irodalom „életére”, de a madártörténetek fogadtatásakor fölmerülhet 
a Don Quijote-i vonásokkal felruházott író alakja. Csakhogy ez az íróalak az irodalommal nem 
egyszerűen együtt-él, író meg irodalom egyazon létezési forma kétféle megnyilatkozása, nem, 

6 Tandori, Úgy nincs…, i. m., 24. 

7 Szabó Marcell, Írás – Bizonyítás – Posta. Az evidencia fogalmának forrásai Tandorinál, Tiszatáj, 2018/12, 96–109. 
Innen némi távolságból olvasandó nemcsak az idézet, hanem a Tandori-versek különféle szövegváltozatai. A dol-
gozat egyébként lényeges útmutatás a Tandori-fogalomtár összeállításának kívánatos megvalósításához.

8 Tandori, Tandori-light, i. m., 197.
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Adytól kölcsönkérve a szót, „irodalmi író”, hanem egyszerre személyesíti meg, amit a német Dich-
ternek és Schriftstellernek nevez, az előbbit az írásmódra utalással, az utóbbit az íróság mikéntjével 
érzékeltetve (a magyarhoz hasonlóan a Schrift írás és Írás). Hogy miképpen lesz átélhetővé, ezen 
keresztül azonosulás példájává, a végső stádiumban megfogalmazottá ez az irodalom által, iroda-
lomban élés, arra újabb idézet segítségével válaszolnék, demonstrálva: létezik a szövegköziségnek 
olyan esete, amely külső formáját illetőleg a tartalmi idézet révén állítódik színre, több különféle 
helyről származó utalás szövevényévé válik, ugyanakkor a szövegegészbe belesimulva a beszélő 
mondásaként artikulálódik, és egy újabb szövegegyüttes rétegezett – összegző – sajátosságával 
késztet elmélkedésre. Ezt kiegészítve, a Tandori-próza/vers a konkrét-felismerhető téri képzetből 
indul, hogy a sűrű utalások jelezzék, mindez irodalmat hoz létre, csak az irodalmi vonatkozásrendszer 
alapján érthető-értelmezhető, a megidézett író-személyiség a szintén megidézett szövegdarabok 
által én és más találkozásának központját formálják meg.

 
Bronzkéz, laza csónak. Kései köszönytő.
Hát én még mit kerestem tizenegy kerületben, mit kergettem Kosztolányi terén, fejemben kéziratot, 
más-még-mi-a-lény rabjául estem?
Ó, kései, gégéden mi mindenek
kései, s a többi. Örüljek, ha jobb az almom, ha-mi-felette
rémálom, csak kösöntyü MÁGIA, mágiád, bánatod legyen, el
ne hagyjon semmi malmom, suttyon. Persze, dió, mogyoró, mák
roskadt égi kerted spájza meglett mára.9

Nem téveszthető szem elől, igazi Tandori-szöveg olvasható, a rontottnak minősülő szavak 
(köszönytő, mely kösöntyű formában tér vissza, jóllehet köszöntőül volna értelmezhető), a vál-
toztatható alakú utalások (gondolható a keresés tereként szám szerint tizenegy – budapesti – kerület, 
míg a megnevezett Kosztolányi tér a tizenegyedik kerületben található), a többféleképpen érthető 
téri viszony materializálódása (részint a Kosztolányi tér értelmében, részint a Kosztolányi tere 
felfogható az irodalom tereként, vagy kiterjesztve a megnevezett teret egyetemesbe emelő gesz-
tusként), az eldönthetetlen alakot jelző íráskép (az almom esetleg az álmom helyett áll, amelyet  a 
következő sorból a rémálmom igazolhat vissza, egy belső rím erősítő erejével, de természetesen 
az almom sem feltétlenül tollhiba, hiszen miért ne lehetne a fekhely megnevezése, a rémálmom10 
esetleg ugyanúgy igazolná vissza): mindez a Tandori-beszéd enigmákban gazdag jellegzetességeire 
emlékeztet. Mint ahogy a töprengésre okot szolgáltató „más-még-mi-a-lény” meg a „ha-mi-felette” 
egy előadásmód jól felismerhető meghatározói. A kötőjel nélkül nem csak szétesnének az egybe-
fogott, önmagukban kevesebb produktivitással rendelkező szavak, összekapcsolódva azonban 
egyszeri, továbbgondolkodást serkentő kifejezéssé sűrűsödnek. Nem kevésbé figyelemre méltó a 
részlet időbeli elhelyezése, a megismételt „kései” erőteljesen állítja a mondás idejét a középpontba, 
hogy a homonímia érvényesülésével emlékeztessen egy sorstörténetre, az időhatározót átjátszva 
egy történésbe (gégéden mi mindenek kései), egy költőileg élt élet lassú lezáródására történő uta-
lással, megfosztva e történést véletlenszerűségétől, az életrajz tudott adatait szőve a szövevénybe.  

9 Uő, Úgy nincs…, i. m., 142–143.

10 A rémálom a „kései” Tandori vissza-visszatérő motívuma.
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Mely annál zsúfoltabbnak, teltebbnek mutatkozik, minél inkább fejtjük föl, nevezzük meg (egye-
nesen szólva) a Kosztolányi-allúziókat. A leginkább az első bekezdés ajánlja föl az értelmezésre 
vállalkozónak a nemigen titkolt rejtvény megfejtési lehetőségét. A feladat összetettsége nem az elő-
szövegre rádöbbenésben jelölhető meg, a Hajnali részegség11 megfelelő sorait nem nehéz ideidézni, 
hanem abban, hogy a létösszegzőnek, a fenségestől sem távolinak, a realitást (élettörténetet) egy más 
szférába emelőnek, a 20. századi egzisztencia és a rilkei értelemben vett Hiersein (IX. Duinoi elégia, 
amely költői-emberi munkának a dolgok – igazi – néven nevezését jelöli meg) versbe foglalójának 
szintén a köznapiságból, konkrét helyről (Logodi utca!) indított töprengéseit a Tandori-szöveg 
folytatja, egy más élethelyzetű személyiség sorstörténetére fordítja le, mintegy visszautalva abba 
a köznapiságba, a köznapiság lírájába, ahonnan a Hajnali részegség elemelkedett. Nem állítható, 
hogy hasonló helyzetet olvasna rá a beszélő az előszövegre. A Hajnali részegség emeleti magas-
ságából szemlélőjével szemben egy látszólag dinamikus-kereső individuum igyekszik rátalálni 
„önmegszólítása” tárgyára, párhuzamosan futó mondatdarabok (mit kerestem–mit kergettem) a 
szűkülő perspektíva jelzését készítik elő, az egyes szám első személyű beszélő a Kosztolányi-vers-
ben valakihez szól (aki lehetne önmaga is), a „köszönytő” első bekezdéséből azonban kizáródik 
a „te”. A „világ” a keresés, kergetés szűrőjén jut el a kimondáshoz, a bekezdés első szavai mintha 
egy megkezdett monológ folytatására utalnának, célzással az előszövegre, amelynek (ismétlek) 
fordítására, egy más helyzetre való alkalmazására vállalkozik a szóló. A már idézett párhuzamos 
mondatok közül az elsőben a tizenegy kerület beillesztésének jogosultsága mellett szavazhat az az 
értelmezés, miszerint a keresés Budapest-szerte, egy tágabb térben, egy allegórikus mezőben zajlik, 
mely egyúttal Kosztolányi tere is, hogy aztán (ennek ellenére? vagy éppen ezért?) a Kosztolányi 
térre összpontosulhasson a figyelem. Kosztolányi néven nevezése mellett a kézirat említése sugallja 
az irodalom hathatós jelenlétét, amellett, hogy a Hiersein fenségességével (ist herrlich – zengi a 
kilencedik elégia) szemben a múlandó földi dolgokat képviselje. A „más-még-mi-a-lény rabja” talán 
eufemizmus a Kosztolányi-vers nyersebb utalása mellé állítva.

Az idézet következő mondataiban Kosztolányi-kötetcímre ismerhetünk, csupa nagybetűvel szedve, 
MÁGIA, mely újólag visszairányul a költészetre, a megidézettre („mágiád”), azonban nem kitérőképpen 
az önsorstörténet részeként integrált „rémálom” révén immár a kétféle költőalak tartós találkoztatása elől 
sincs kitérő; s ezt a szövegbe belecsempészett (rejtett) rímelés fokozza (almom–rémálmom–malmom, 
és éppen e rímelés sugalmazza, miszerint az almom talán mégsem tévesztés, az almom–malom szópár 
egymásra utalásával a nyelv önmozgására, a termékenyítő ráhagyatkozásra figyelmeztet). A köszöny-
tő-kösöntyű páros nem kevésbé képviseli a nyelv kiszámíthatatlan és meglepetésekkel teli önállósulását, 
a kösöntyű Mágia jelzős szerkezete (a kösöntyű a régi magyar nyelvben kössöntyű, köszöntyő alakban 
is előfordul, 1395 körül nyakláncot, karkötőt jelentett, a köszöntő Mikes Kelemennél is olvasható, 
1800 körül üdvözlő beszéd, vers jelentését említi történeti-etimológiai szótárunk)12 értéktelítettsége a 

11 A Kosztolányi-vers legújabb, széles irodalmi–bölcseleti kontextusba ágyazott elemzése: Kulcsár Szabó Ernő, 
Boldogan és megtörötten? A »fenséges« alakzatai a Hajnali részegség esztétikai tapasztalatában = Uő, Költészet és 
korszakküszöb. Klasszikusok a modernség fordulópontjain, Bp., Akadémiai, 2018, 39–60. Magam Rilke-vonatkoz-
tatásokat is említenék a „kései” Kosztolányi-versekkel kapcsolatban.

12 A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára, főszerk. Benkő Lóránd, Bp., Akadémiai, 1970, II, 623–624.
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Kosztolányi-versbeszéd mágiáját (mágikus hatását) hirdeti. A „dió, mogyoró, mák” szó szerinti idézet,13 
amely a fenti és lenti szféra összelátásába integrálódik. A versbeszéd elszabadulásától nem menekülhet a 
szöveg, ismét a rímelés tehet arról, hogy egymástól távoli jelentésű szavak lépnek egymás mellé (hagy-
jon–suttyon), Kosztolányi rímesztétikájával teljes összhangban. Csupán az érdekesség kedvéért: a suttyan 
igére az első adat 1844-ből való, suttyra Jókai egy mondata a példa, a suttyon14 ebben a szövegösszefüg-
gésben mintha Tandori Dezső leleménye volna, talán a rímelés ösztönétől hajtva. A Kosztolányi-rájátszás 
meglehetősen látványos, hogy e rájátszás kínálta lehetőségek ugyanakkor az onnan történő elmozdulást 
ösztönözzék, ezáltal hozva létre a szöveg mögött rejtőző szöveg kettős természetét, a vissza- meg az 
előreutalások összeszőtte szövegiségét. Olyan, Kosztolányi-allúziókkal tarkított szövegiség komponá-
lódik meg, mely szinte kikényszeríti a „tandorizmusok” aktív beleszólását a szövegalakulásba, és ezt az 
igényt konfrontálják az élet–irodalom, költészet–valóság dichotómiának álcázott, valójában egymásba 
érő, egymást nem nélkülöző rendjével. Az életem=irodalmam felfogható eszerint olyképpen is, mint a 
saját szöveg (amennyiben a saját nincs abszolutizálva) és a máshonnan átemelt szöveg összefonódásá-
ból adódó költészeti sajátosság, amelyben a saját attól lehet sajáttá, hogy a maga módján reagál a más 
szövegek felől érkező kihívásokra, a saját szövegen belül teremti meg azt a helyet, amelyet a máshonnan 
származó szöveg kitölthet, megvalósítván a továbbra is nyitottnak mutatkozó irodalmiság „életszerű-
ség”-ét, amely mindenekelőtt idézet-voltával jeleskedik; választott idézetei nyomán teremti meg, ami 
„eredetiség”-et kölcsönöz, hangsúlyozván a kölcsönzést, amely további kapcsolódásokat feltételez, és 
amelyből a kölcsönösség vonásai sem hiányoznak. A nyitottság (további párbeszédre) felhívás struktú-
rájával rendelkezik; s az irodalmiság torzult működésére vall, ha az irodalmi életből kilépés maga után 
vonja meghatározott típusú irodalmiság értelmezésére történő erőfeszítések szüneteltetését. Ilyen módon 
aligha elégséges, ha a Tandori Dezső-szövegek „privatizálását” emlegetjük, a nagyra becsült szerző általa 
emlegetett visszhangtalanságának okait életmódjára vezetjük vissza. A (költői) életrajz abszolutizálásának 
elutasítása éppen úgy része az Úgy nincs, ahogy van világának, mint az az önmagával szemben támasztott 
követelmény: „Evidensen kell, hogy mindenkihez legyen köze” tudniillik az írónak, akár Miskin herceg 
módjára, még ha várható félreértések árán is. Az, hogy a „szerelem elmúlt” kettőzött alakban része egy 
irodalomfelfogásnak, egyben egy másik (irodalom)felfogás nyitánya, amelyet többek között az Úgy nincs, 
ahogy van kötet egész beszédesen mutat. Nem az elnémulás, hanem a másképpen szólás kezdete húzza 
meg a határvonalat, hogy Tandori Dezső további kötetei egyként szóljanak (kevesebbszer) a határon 
innen, (többször) a határon túl, további teret szentelvén a rajzos „beszéd”-nek.

Nem meglepő, ha azt állítom, hogy Tandori Dezső sosem egy tézis igazolására vagy tanúsítá-
sára írt verset, ellenben verseiből következtethető egy tézis, másképpen fogalmazva: versei nem 
egyszer egy költészetfelfogás olyan körülírására vállalkoznak, amelyek a megalkotottság hogyanját 
kifejtendő tárgyként jelenítik meg: a tézis sokszínűségét, sokféleképpen továbbgondolhatóságát, 
rétegezettségét a versvilág kimeríthetetlen gazdagságával prezentálják. Ilyen módon a Tadori-líra 
mélyről eredeztethető gondolatisága egy költői bölcselet szerkesztődéséről hoz hírt. S ez nem 
azzal igazolható, hogy Tandori páratlanul sokoldalú fordítói tevékenységében a filozófiai, elméleti 
szövegek is helyet kapnak, egyáltalában nem mellékesen, noha ez sem hanyagolható el, hanem a 

13 Erre Tandori Dezső, Aforiz diók, Aforiz mák 1961–2017, Bp., Scolar, 2017 mottójában maga utal, valamint: „Ez per- 
sze, hogy nem mind dió, mák itt. / Kosztolányi versében mogyoró is van.”

14 A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára, főszerk. Benkő Lóránd, Bp., Akadémiai, 1976, III, 624–625. (sutty, 
suttyan, suttyant)
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maga értelmezte, „irodalmiasította” bölcselet, nyelv- és személyiségfelfogás költészetbe építése 
(amely helyenként egyenrangú társa, másutt vetélytársa a kortársak, elődköltők alakját, költé-
szetét elemző-értékelő verseknek, sőt esszéknek) járul hozzá egy versnyelv megformálódásához.  
Nem a szakkifejezések applikálása révén, noha ilyen változatra is bukkanhatunk, hanem a költő 
olvasta bölcselet, egy költőileg újragondolt filozófia versbe foglalásának segítségével.

Erre a helyre gondoltam Tandori Dezső egy sokat mondó gesztusának említését. 2014 kará-
csonyára egy kis csomagban küldte el Leszek Kołakowski: Mit kérdeznek tőlünk a nagy filozófusok 
című, a Typotex Kiadótól gondozott kötetét (2012). Pálfalvi Lajos szép fordításában Szókratésztól 
Karl Jaspersig kapunk néhányoldalas portrékat, népszerű előadásban, az egyes fejezetek végén a 
közönségnek szóló, aktivitását igénylő kérdésekkel. Függelékként egy Plótinosz-fejezetet olvasha-
tunk. Ami miatt fontosnak gondolom e kötet említését; Tandori Dezső megjelölte, mely részeket 
olvassak el nagy figyelemmel, amelyeket akár a magáénak vallhatna, a kötet 193. és 231. lapján 
találtam a sorok szélén ceruzás vonalat, a 231. lapra figyelmeztetés alatt „a költészet (aláhúzva) a 
jó” bejegyzés téveszthetetlenül int, hogy fellapozzam és idézzem. A 193. lap a Kierkegaard-fejezet 
néhány sorát ajánlja olvasásra, dolgozatom szempontjából (de csak abból!) elhanyagolható. Viszont 
a Heidegger-fejezet megfelelő részletét fontosnak vélem idemásolni:

Heidegger egyre többször fordult a költészethez mint forráshoz, idézte Hölderlint, Rilkét, Traklt, 
Stefan Georgét, nyilvánvalóan úgy gondolta, hogy a költészet jobban meg tud ragadni bizonyos 
dolgokat, mint a filozófia. Végül olyan érzésünk támad, mintha az egész fáradságos munkája és a 
mesterien megkötött nyelvi csomók azt a célt szolgálnák, hogy metafizikai tapasztalatokhoz juttas-
sanak minket, kialakítsák bennünk a lét és a semmi fölötti döbbenetet. Ezzel a teljes mértékben meg 
is ragadtuk volna Heidegger műveinek értelmét?

Heidegger az idő múltával mindinkább a nagy német költők intuíciójára hagyatkozik, és egyre többet 
elmélkedik a nyelv titkán (erről árulkodik az Útban a nyelvhez című értekezése). Számára a nyelv nem 
egyszerűen a kommunikáció eszköze. A beszéd beszél, a nyelv a lét háza. Mintha meg lenne győződve 
arról, amit különböző mitológiákból ismerünk: mágikus kapcsolat van a nyelv és a világ között. Olyan 
érzésünk is támad, hogy Heidegger szerint létezik valami olyasmi, mint a szavak igazi jelentése, 
amely feltárható, ha etimológiai elemzést végzünk azokban a nyelvekben, amelyekben a metafizika 
gyökerezhet, azaz a németben és az ógörögben.

A következő mondatban az alétheia Heidegger által tulajdonított jelentésére hivatkozik a lengyel 
bölcselő, de ehhez a mondathoz a Tandori Dezső meghúzta vonal már nem ér el.

Bizonyos kockázatokkal talán rekonstruálható, miért volt oly fontos Tandorinak ez a néhány 
mondat, hogy erre mást (adott esetben engem) figyelmeztessen, ez egybecseng a „költészet a jó” 
intelemmel. Az egyik ok majdnem bizonyosan az lehet, hogy Heidegger oly költőkre hivatkozik, 
akiket Tandori (mint germanista) szintén nagyra tartott, fordított. Megerősíthette választásai indo-
koltságában, hogy Heidegger is azoknak a költőknek a tisztelője, akiknek ő. A másik tényező, ezt 
kissé leegyszerűsítve, a szélesebb közönségnek megemészthetően fogalmazza a szerző: a nyelv nem 
csak a kommunikáció eszköze, a beszéd beszél (die Sprache spricht) nyelvi formájával éppen úgy 
sokatmondó lehet Tandorinak, mint a die Welt weltet formula. Tandori ugyan nem etimologizál, 
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kiváltképpen nem akar a görög nyelv mélyére hatolni, ám (akár az előbbi idézetre is hivatkoznék) 
nem takarékoskodik a szavak történeti rétegeinek feltárásával – a rímelést, általában a költői szólást 
segítségül remélve. Tandori nem nélkülözi az etimológiához (sem) az eszközöket, a rím költészetét 
igénybe véve tárja föl azokat az összefüggéseket, amelyek az összecsendítés erős segítségére számíta-
nak. Ezáltal rétegzi a szó jelentéseit, a tudatos költői cselekvés hatáspotenciáljára számítva. Az ilyen 
esetekben szinte semmi más nem foglalkoztatja, másképpen szólva, minden egyebet kizár, a fontos 
a följebb említett összefüggések felmutatása, egy szó különféle helyzetekben megfigyelt viselke-
désének átvilágítása. Az életrajz teljesen a háttérbe szorul, az életből csak az irodalom bukik föl, az 
irodalmon belül pedig a „kézimunka”, a bíbelődés, amely kitölti a napot; de az idő előrehaladtával 
sem képes maga mögött hagyni ezt az aprómunkát. A rímek hajszolása, a rímek értékelése-értelme-
zése vezeti el a (költői és nem nyelvészeti) etimológiához, hiszen a beszéd beszél, a nyelv nyelvel. 
A Végig nyitott kérdés eldől15 befejezhetőséget sugall, a szonett azonban csak formailag zárul, azaz 
a tizennegyedik sort követőleg nem jöhet tizenötödik. Az 1976714/j időpont-jelű szonett eleve 
utal a szonett sorszámára (a szonett sorainak számára, aznapi sorszámára!), a Goethének ajánlás a 
szonett akaratlan német mesterének szól, viszont a műhelymunka legfeljebb csak megszakadhat, 
„nem lehet/abbahagyni! ezt!”:

Megértitek, ugye megértitek,
mikor az ember napi tíz szonett
után azt mondja: Minek? egyebet;
minek, egyebet? és a rímeket,
beépíti a sorokba, leg-
feljebb vigyáz, hogy a sorvégeket
is ellássa, így-úgy, most ide egy
botrányos rosszat akar, de nem megy,
vagyis megy! úgy nem menne, hogyha »megy«-
et írna csak; megjön a kedve egy-
szerűen nem lehet és nem lehet
abbahagyni! ezt! és egyebeket!
az egyek, az egyebek, a megyek–
Csöngetnek. Még azt leírja: »Megyek«!

A kiszólással és a helyzetjelöléssel indított szonett már a harmadik sorban tudatja, hogy az egyebet 
(a negyedik sorban megismételve) szerephez jut. Nem kell sokáig várni, a cselekvés iránya, jellege 
nem marad sokáig titokban, a szonett minéműségéhez képest részletezve derít fényt a beszélő a 
munkálkodás mikéntjére, egy botrányos rossz rím keresésére. Ettől kezdve egymásba játszik a nyelv 
meg a munkálkodás, a nyelv munkálkodik felrúgva az elválasztás szabályait, annak kiugratását afféle 
összejátszatás segítheti, hogy az egy különféle előfordulásaiból rímek fakadjanak. A játékba más 
szavak is bevonódnak, kitetszik, az egy-szerűen szintén az egyre vezethető vissza; és az egyéb még 
véletlenül sem ekképpen jut a versbe, csupán az egyebet, egyebek alakban, a sor végére ideiglenesen 

15 Tandori Dezső, Még így sem, Bp., Magvető, 1978, 162.
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önállósuló leg, illetőleg az igekötői funkciójában a meg a külső körben húzódhat meg. A körforgás a 
„megy” felhasználása körül tereli a figyelmet az árnyalatnyi eltérésekre, amelyek a szerkezetbe illesz-
kedések során tetszenek ki. Az egyre lendületesebb versmenet csúcspontján marad abba, a külső 
világ jelentkezik, jellemző módon hangi alakzatában (eddig a betűvé vált összecsengetés fonikus 
összefüggései körül folyt a szó); ez is előhívja a vers végén elcsattanó, egyes szám első személyűvé 
egyszerűsödött rímhívó szót, nem a személyesbe utalás kedvéért, pusztán annak szemléltetéséül, 
hogy ami az irodalmi tevékenykedés, a szonetten bíbelődés közben problematizálódik, az „élet”-ben 
folytatódik, visszhangzik, „írásban” ismétlődik, az utolsó két sorban a megyek – Megyek kétfelé irá-
nyít, a sor végén talán a többes számban álló a rímjátékban részes (korábban már főnevesült: megy/
ek), a másikban a hangi jelentkezésre felelet, mely a versben először megszólaló személy híradása 
közvetlen jelenlétéről, jóllehet a versegész egy kifele forduló költő belső monológja, esetleg a meg-
szólítás alakzatában alakuló beszámoló a költő(i) tevékenykedésről, vagy csupán a Goethe tekintélye 
mögé rejtőző beszélő számadása a „napi tíz szonett” után a szonettkészítés közben/után jelentkező, 
nyugtot nem hagyó/ismerő gondokról. Mindez azonban „etimologizáló” műveletet igényel, annak 
a kérdésnek megválaszolását: mi a közös az egyek, egyebek, megy-et, megyek sorozatban, miért 
adhatják emígy együtt egy vers szerkezetét, miként nyelvel a nyelv. Az élet, bár zavarólag jelent-
kezne, miért készteti a végre az írásban megszólalót, hogy az idézett szósorozat körében maradjon 
(ne ott vesztegeljen, hanem a körből kiszólva példázza a nyelv többlet-tudását!). Hogy aztán a 
következő szonett folytassa ott, ahol ideiglenesen a végéhez ért, címbeli visszautalással Goethére, 
az egy halmozásával a megfejthetetlenül maradt „etimologikus” kérdésfölvetésre. A szó/betűjáték 
folytatódik, az alanyiságot képviselő főnevek átadják helyüket a tárgyiságot képviselőknek, ám az 
egy újabb lehetősége villan elő. Az életem=irodalmam, az 1976714/k Mehr Licht! (Már ha–!)16 
című szonettben, az eddigieknél bonyolultabb gondolatmenet által kap alakot, a felsorolás jórészt 
Goethe-művek figuráinak(?) jelentkezését dokumentálja. A szonett végére ezek az irodalomból 
érkező(?) alakok belépnek a szóló életébe (teljesen mindegy, hogy archetípusként vagy idézetként), 
mindenesetre eszközei lesznek annak, hogy hétköznapiba legyen lefordítható (ha nem is egészen 
pontosan) a Goethének tulajdonított mondás. Még egy összefüggés: a Goethe utolsó szavaiként 
számon tartott mehr Licht nyomán nem teljesen meglepő, hogy a Goethe-alakokkal együtt egy 
halál szintén a jelentkezők sorában, utolsóként kér és kap bebocsáttatást.

Téves volt a csöngetés. Egy király,
egy búvár, egy perzsa, egy bajadér,
egy görög isten, egy zsoldosvezér,
egy lány, egy halász, egy dzsin, egy halál

jött, rossz címre. Tévesen egy királyt,
egy búvárt, egy perzsát, egy bajadért,
egy görög istent, egy zsoldosvezért,
egy lányt, egy halászt, egy dzsint, egy halált

16 Uo., 162–163.
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kerestek. Én nem vagyok azonos,
mondta nekik; vagyis mindig csak egynek;
míg érezte a többiek szoros

közelségét, a szűk előszobában.
S ha már így volt… Nem bánom, bejöhetnek,
mondta; hogy ennyi fény van! nem is láttam!

S bár a két szonett egymásra utalásával kapcsolatban nincs kétségem, a váltás nem pusztán az új 
szonett kezdete okán gondolkodtat el; a harmadik személy megjelenítése, megszólaltatása egy külső 
szemlélőt feltételeztet, akinek képzelgése? látomása? mindössze elbeszélése? hihetővé, felfogha-
tóvá tudja tenni az irodalmi alakok(?) látogatását egy eddig „valósnak” elfogadott személyiségnél. 
Minthogy az előző szonettben az egy alapja, kiindulópontja lett mindenféle szófaji funkcióban ágáló 
szónak, itt az irodalmi világ látogatásakor kettős jelentésű: határozatlan névelőként artikulálódik, 
de ugyanolyan joggal kockáztatható meg, hogy számnévként. Az előbbi esetben a Goethe-életmű 
szinte beláthatatlan köréből tódulnak elő a különféle társadalmi és/vagy érdekköröket képviselő 
figurák,17 mögöttük egy halál, az utóbbi esetben mindenféle alak közül egyetlen egy reprezentálja 
a szélesebb választékot, szintén a halállal bezárólag. Az első versszakban az irodalmi alakok csön-
getnek be, a másodikban (feltehetőleg ugyanők) ugyanezeket keresik. Mintha egymástól elváló 
hasonmások érkeznének (nem Goethétől, inkább) a romantikából. De a továbbiak olvasása során 
fölvethető, hogy a keresés tárgya valaki, aki bármelyik lehet a feltételezett Goethe-figurák közül, 
még egy halál is. Hiszen az „én nem vagyok azonos” válasz akár a felajánlott hasonmás funkció 
(szerep?) elutasítását jelentheti; az összegyűlt/verődött „tömeg” minden tagjának elismételve az 
esetleg önmagára nem ismerő, az önmagaságát nem a felajánlott alakokban fölfedező, ajtót nyitó 
személy védekező pozíciója szerinti válaszát. A záró mozzanat a megvilágosodásé, nem egyszerűen 
(ez visszautalás az előző szonettre) a szűk előszobáé (a képzelgésből ismét a köznapiságba buktunk 
le), hanem a Goethe-idézet révén valaminek fölismerése volna feltételezhető, az eddig nem látottra 
derül „ennyi fény”. Találgathatunk: az irodalomból kiközvetítettek vagy az ajánlottakkal nem azonos 
személy állnak-e ennyi fényben, olyan fényben, amennyiben eleddig sosem volt, lehetett része. 
Ehhez a Goethe-szó, az irodalom sugalmazása volt szükséges. Az életem=irodalmam rágondolható 
a két szonettre, előbb nyelvi mélyre ásás, utóbb a Goethe-világ megszólaltatása hitelesíti az iroda-
lomra hivatkozás életté alakításának szonettnyi létrehozhatóságát. Ehhez viszont valóban nem kell 
az irodalmi életben ágálni, csak az irodalomban, irodalom által élni.

A kétféle (költői) magatartáslehetőség közül (e magatartáslehetőségek a versben, vers által 
formálódnak) az életem=irodalmam „tézist” tematizálják a szonettek, különféle aspektusból meg-
világítva: miféle esélyek adódnak az „élet” irodalommá változtatására. S bár a Még így sem szonettjei 
bekalandozzák e megalkotottság területeit, mégsem törekszenek arra, hogy egy mintaszövegre 
csodálkozzanak rá, és abban leljék meg ama „végső igazság”-ot, amelyre igény egyébként egyetlen 

17 A perzsa a Nyugat-keleti divánból, a bajadér Az isten és a bajadérból, a zsoldosvezér talán a Götz von Berlichin-
genből való, a görög isten a Prometheus-versre célozhat, a dzsinn akár A bűvészinasra, a király A thulei királyra, 
a halász az azonos című versre. Lehet, hogy a búvár Schiller balladájából származott ide. Mindez találgatás, egy 
kíváncsi filológus megfeleltetési kényszere.
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szonettben sem mutatkozik. A nyelv beláthatatlan kínálatai (Tandori számára) inkább a nyelvi-nyelv 
általi kísérleteket ösztönzik, nem egy megnyugtatónak ható befejezést, egy, az elejétől a végéig 
tartó folyamatot (akár ironizáló, akár „csupán” rontott szöveggel) tematizálnak, a szonett-válasz 
a föltehető kérdésekre részleges érvénnyel bírhat. A forma ugyan megszabja a kereteket (melyek 
átlépése, módosítása nem rendkívüli eseménye a kötetnek),18 az állandóan újrakezdett versek csak 
közelíthetnek a homályban rejtőző (amennyiben ott rejtőző) célhoz, el nem érhetik sosem, a meg-
teendő távnak mindig csak a felét megtéve (mely gondolat vissza-visszatér Tandorinál). Mégsem 
kell okvetlenül kudarcként felfognunk Tandori-szonettidejének e bizonytalan körvonalazódását; 
hiszen a versekben feltárulni törekvő szonett-gondolat, szonett-idő variációs-technikájával (nem 
egyszer nem valamilyen előrehaladást szimulálva, inkább a körben-forgást jelezve) segítheti olyan 
ajánlások megfogalmazódását, melyek a líratörténet során eleddig kevéssé vagy sehogy nem léphet-
tek a nyilvánosság elé.19 Kiváltképpen a magyar szonett történetének 19. századi megszakítottságát 
váltva a 20. század modernségének ajánlataiban fokozatosan feldúsuló története tehet föl kérdéseket 
a szonett legalább egy ideig elkötelezett művelőinek: a zárt forma, a sok évszázados szabály betartása 
vagy részleges (teljes) figyelmen kívül hagyása, esetleg mindkét lehetőség egyidejű érvényesítése,  
A romlás virágai Nyugatos megszólalása miféle poétikai következményekkel járhat. Tandori szonett-
jei nem egyszer a mottóban, a címben jelölt (nem bizonyos szonettjeiről nevezetes) elődökhöz 
kapcsolódnak, annál problematikusabb, hogy szonett fűződik olyanhoz, akinek ezen kívül semmi 
köze a szonetthez. De Tandori olyan szonettet is problematizál, amely a szonettírástól távoli 
személy „modorá”-ban vagy írásmódját átvéve szonettben illeszti, korántsem azt, ami egy olvasás 
során versötletté válhat, hanem ami kettős versvilágot hoz létre, a címmel, ajánlással, írásképpel 
a megidézettét, illetőleg a szonettet, amelyben vagy van nyoma a versre ösztönzőnek, vagy nincs. 
Viszont a kötetegészből összeállítható „névsort”20 gyarapítják, ezáltal (mármint a hivatkozottak 
nevéből) egy irodalomtörténeti sor ugyan nem szerkeszthető, de valami utalás mégis csak feltéte-
lezhető: kinek neve, művei, élete foglalkoztatják a kötet szerzőjét.

Bármely szonett-változatról lett légyen szó, egy olyan szonett-világ valójában lezárhatatlan 
teremtődési folyamatának lehetünk tanúi, mely a lezárás helyett egyre újabb kérdéseket vet föl, 
ugyanazt vagy hasonlót mindig másképpen (más modalitásban, más utalásrendszerbe, a többi 
szonettel más viszonyba állítva) szervezve, több ízben még a folytatás különféle irányaira is talál-
hatunk célzást.

Összegzés helyett a Minden egyéb 1976710 – Somlyó Györgynek, az ugyancsak szonettszer-
zőnek ajánlott – verssel összefüggésben fölmerülő kérdésekről ejtenék néhány szót. Azok közé a 
szonettek közé tartozik melyek szembetűnő megkülönböztető sajátossága: verssorok, sorkezdő 

18 A 1976721/g Oda-vissza szonettje erre jó példa lehet: Tandori, Még így sem, i. m., 244–245. Máshol emleget-
tem a szonettsor jelentését értelmező lábjegyzeteket, idesorolom az angol nyelvű idézetcímet (Uo., 250.), az 
1976714/n A személy berug mottóját [és hasonló társait] (Uo., 165.): „ne/füdzsazagyama//t” s.uttogja (e.e.cum-
mings); alapvetőnek tűnő módszertani ajánlás, ám a vers kevéssé reflektál az imitálás e módjára, a mottó „hang”- 
és írásképzésére.

19 Faludy György szonettjeinek radikális mássága a külső formát lazítja, a megszokott modalitáson, szókincs stb. 
nem változtat.

20 Egy hevenyészett, teljességre nem törekvő névsor: Klee, Milne, Salinger, Musil, Stevenson, R. M. R. (Rilke-alak-
ban is), Prešeren, Shakespeare, Goethe, Kosztolányi stb.

Tandori Dezső



|53

szavak, esetleg szerkezetek ismétlődése tölti ki a tizennégy sort (a Még így sem kötetben: 1976713 
De csak úgy is!; A főpróba sikerült, a bemutató elmarad 1976716/r; Villa R 1976716/r; A labdáról 
meg is feledkezhetünk; nem lehetne mégis inkább lejátszani a meccset? 1976716/r; idesorolható a 
1976716/q Alig észlelhető módosulás folyamata: a már-más-után-ugyanaz, mely nem szonett, több 
részlete, melyek közül egyet ideírok:

mert másról van
szó: nem róla, rólad, nem rólam,
nem arról, hogy ami nincs miből van,
nem arról, hogy ahogy nincs, megoldjam,
nem arról, hogy ott legyen, ahol van,
nem arról, hogy ne legyen, ami van(…)21

E szonettek úgy vannak elrendezve, hogy még véletlenül se kerüljenek egymás mellé, ne keltsék 
föl a formaismétlés gyanúját. Szinte magától értetődő, hogy ismétlés-változatokba ütközünk, más-
más alakzatok jelzik az ismétlődések újrarendezhetőségének eseteit. A részletezőbb elemzésre 
kiválasztott vers a mondjak és a hely kettősét, két eltérő vonatkoztatási potenciállal rendelkező 
(igét és főnevet) szót állít különféle helyzetbe az egyes szám első személyű szóló által. Miközben 
a cím (Minden egyéb)22 mintha „feladványt” tartalmazna, a minden átfogó jelentésével szemben a 
szűkebb és mellékesebb térre szorított egyéb olyan szerkezetet alkot, amelyből egyként lehetne 
következtetni egy jelentékenyebb halmaz, mennyiség  vagy valami más felmutatására és arra, hogy 
mindez mellékesen kerül csak elő, nem tartozik a lényeges tartományába, mindössze: „egyéb”. Ezért 
aztán akár meglepetésként hat a második tercettben az előzmények nélkül fölbukkanó „szonettem 
lényege”. Lehet, hogy magába öleli a „minden egyéb”-bel jelölt csoportot, tárgyegyüttest stb., 
lehet, hogy valami általánosabb nyilvánul meg. Ugyanakkor a szonett megválaszolatlan kérdései, 
összefogva, szintén helyet kaphatnak e szonett-„lényeg”-ben; jóllehet ezt megelőzőleg a kérdésekre 
adott feleletkísérletek jobban tartanak a bizonytalanságban, mint maguk a kérdések. A kvartettek 
ellentéteként beállított tercettek (íme, a szabályok közül ez is megtalálható) transzformálják, vari-
álják, más szórendbe rendezik a korábbiakat. A lelepleződés látszólagos, vagy azért, mivel nincs 
minek lelepleződnie, vagy azért, mivel újabb kérdés következik, melyre már nem érkezhetik válasz, 
hiszen a szonett helyei kitöltődtek. Ennek kurta közlése visszautalhat a metaszonetti lehetőségre 
(szonett a szonettről, készítéséről, műfajáról, jellegéről, történetéről, mindarról a nehézségről, 
amelyet a szonett szerzőjének az utolsó sorig ki kell küzdenie). Így a szonettben fölvetett kérdé-
sek–válaszok–lényeg jelentősége eltörpül, a szonett „lényegében” elkészült, megalkotódott, teljesült 
az igény meg a követelmény, a „Minden egyéb” olyan szonett-tárgy, amely kifejthető, variálható, 

21 Máshonnan ideemelt rövidvers: Tandori Dezső, Egy Babits-Vas változat = Uő, A Rossz Reménység foka, szerk. 
Tóth Ákos, Szeged, Tiszatáj, 2009, 98. „Már nem akarok senkinek semmit mondani. / Mert nem akarnék sem-
mitmondani. / És nem tudok már mindentmondani.”

22 Tandori Dezső, Minden egyéb = Uő, Még így sem, i. m., 120. Tóth Ákos idéz egy 1988-as Tandori-versből: „Mindig  
valami egyéb ér vissza a kör azonosságpontjához.” Tandori Dezső, A Legjobb Nap, szerk. Tóth Ákos, Szeged, 
Tiszatáj, 2006, 308.
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kibontása kitart tizennégy soron keresztül. A verset lezáró bejelentés valójában (megint) ismétlés, 
a szavakra figyelve, a rímelésre szánt helyet ki/megjelölve.

Minden egyéb, 1976710
Somlyó Györgynek

Mit mondjak minden egyébről, amit kell;
mit mondjak minden egyébről, amit;
mit mondjak minden egyébről, alig;
mit mondjak minden egyébről, van itt hely.

Van itt hely, hogy elmondjam azt, amit kell,
alig mondjak egyebet, mint amit,
s amit egyébként mondok, azt alig,
amit el kell mondanom, hogy van itt hely:

de mire ezt elmondom, már alig;
minden, mit mondjak: mint minden egyéb;
akármit mondok, azt mondom, amit kell;

nem rejthetem szonettem lényegét;
de el tudtam-e mondani, amit
szeretnék? Még… egy rímre épp van itt hely.

A szonett indításakor – noha grammatikailag nem teljesen szabályosan – feltehetőleg a szonettbe 
tömöríthető „minden egyéb” ad nyomatékot a címnek, az egyes szám első személyű elbeszélő 
halad végig (vagy körbe?) a versen, kezdetben a minden egyéb számára juttatható helytől, melyből 
az utolsó sorban már csupán egy rím helyre lelése marad, ismételve a kell és a hely ellentmondá-
sos összetartozásának dilemmáját. Ami közben mondásra készül, az ismétlődő nekirugaszkodás 
ellenére sem mondódik tovább, megszakad. A többszöri próbálkozásból annyira telik mindössze, 
hogy tudatosuljon: a szonett tizennégy sorában van/volna helye (a) minden egyébnek, akármi-
vel „kell” is feltölteni a szonettet, melynek lényegére feltehetőleg ebben a műveletben ismerhet.  
S bár a motorikusan ismételt, illetőleg variált, megfordított sorok akár az abszurd, akár a variációs 
lehetőségekkel való játszadozás képzetét kelthetik, akár az el/kimondhatóság lehetetlenségét, 
mindennek részlegességét érzékeltetik, ezzel szemben az ismétlések ritmikus rendje, mely magába 
foglalja a rímelés hasonló rendjét, a kiszámítottságról gondolkodtat el, így semmiképpen sem 
hagyható figyelmen kívül: az egyéb–lényegét rímpár kiugratásával – elképzelhetőleg – a vissza-visz-
szatérő rímek ellensúlya képződik meg, a vers teremtett „rend”-jében a valami mást képviseli.

Árulkodó jelek akadnak: noha a szonett végig jambusi lejtésű, fontos helyeken megdöccen: 
minden egyébről (itt egy choriambus rejtőzhet), mondjak egyebet, de el tudtam-e mondani; az 
összecsengetések nem teljesen egyértelműek, asszonáncok is akadnak, az egyéb–lényegét fonikus 
játéka talán összeolvasási lehetőséget sugall, olyan értelmezést, miszerint a lényeg az egyéb körül 
található, az egyéb a lényeg (és megfordítva), mely a szonettben azonban nem tud kiteljesülni. 
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Míg az amit és az alig változatlanul ismétlődik, az egyébről, egyebet, egyébként arra látszik utalni, 
hogy az egyébnek nincs pontosan körülírható, egyértelműsíthető alakja, az egyébről lehet (kell?) 
beszélni, az egyebet meg lehet célozni, az egyébként pedig összeköthet és szétválaszthat. Az „egyéb-
ről” az első kvartettben ismétlődik, amikor a kérdések fölmerülnek, a második kvartett lemond 
az „egyébről”. Egy más viszonyrendszert alakít ki, az első tercett a címre visszautalást belső idé-
zetben hasznosítja, részint kiegészíti a címet, részint a mondással hozza más összefüggésbe, mint 
a kvartettekben látható volt. Mire elérünk az utolsó sorig, talán annak mondása feltételezhető, 
hogy aki amennyiben szonettre vállalkozik, aki mondani akar (amit vagy alig), számolnia kell az 
egyéb rögzíthetetlenségével, amely kevéssé látszik kedvezni annak, amit a szonett lényegéül sugall 
(hiszen csak a rejtésről van információnk, másról nem). Hogy tisztázható-e az egyéb meg a lényeg 
minéműsége, erősen kérdéses,23 maga a szonett, a hivatkozott terjedelmi korlát miatt sem, nem 
kínál feleletet, a körbejárás annyi helyet hagy szabadon, amennyi egy rímre elég, csakhogy nem a 
rím, hanem a hely fejezi be a szonettet, de nem a variációs lehetőségeket.

Ami feltűnhet, nemcsak itt, hanem a Tandori-oeuvre-ben, az írásjelek mennyisége, változatos-
sága, talán a „jelentéshez” is jelentékeny mértékben hozzájáruló „aktivitása”. Erről ezúttal annyit, 
hogy a pontosvesszők, a pontok gondolhatók olvasási utasításnak, a tagolásra figyelmeztetésnek, 
az egybetartozás és szétválasztás egymást kiegészítő játékának. Ahány szakasz, annyiféle írásjel 
jut szerephez, így kérdés, felelet, íráskép, rímelés, ritmus egyként (s nem egyébként) része annak 
az előadásnak, amely az efféle transzformáló versek sajátossága. Ennek bővebb kifejtése máskorra 
marad, ahogy minden egyéb is.

23 Erre az általam az utóbbi időben tanulmányozott Tandori-verskötetekből nem érkezett segítség. A Legjobb Nap-
ból a „másik” póluson elhelyezhető locusokra leltem: „…Talán, talán. Vagy rajtam kívül valóban ott Az Az Egyál-
talában; igen.”; „A végül-semmi”; „hogy az egész valami egyebet/jelentsen” (Tandori, Még így sem, i. m., 116); 
„Mivel egyebet nem mondhatok” (Uo., 126). Nyilván a különbözések látványosan, a gondolatok szóródása talán 
kevésbé konstatálhatók, mégsem egyszeri rátalálás a Minden egyéb…
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