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Tűz Tamás:
Sosevolt
hideg orchideák

Tűz Tamás az egyik legtermékenyebb ma
gyar költő. Mintha az utóbbi esztendökben
versenyt futna a könyörtelenül műló idővel:

egyre-másra adja ki köteteit, melyek között
a versesek az uralkodók, de akadnak esszék
és regények is. Igazi műfaja a líra volt és
maradt, áradó temperamentumú lírikus,
bármihez nyúl is; verssé lényegül fantáziájá
ban. Legelső ösztönzőjeHarsányi Lajos volt,
de ha közvetlen rokonai és felmenöi után
nyomozunk. alighanem Kosztolányihoz ju
tunk el elsőnek. A Sosevolt hideg orchideák
is egy jellegzetesen "kosztolányis" felütéssel
kezdődik, a Karácsonyéji. utazás-sal, mely
magába sűrítve őrzi és mutatja Tűz Tamás
költészetének minden értékét. minden jel
legzetességét.

"Karácsonyeste kezdem" - indul a vers.
Szinte szenvtelen közléssel, pontos idő

megállapítással, melyre a könnyed elbeszé
lő hangnem a legjellemzőbb. Ilyesformán
indul a Hajnali részegség is, Kosztolányinak
talán legnagyobb, összefoglaló verse, amely
nek az a "trükkje", hogy szándékosan indít
"lentről", hogy aztán egyre magasabbra
szárnyalhasson, egészen az "égi báléj" nagy
szerű leírásáig. a hajdan volt, de a költőben

. mindvégig' nosztalgikusan továbbzengő

"gyermek-mennyország" visszaálmodásáig.
Tűz Tamásnak is megvan a maga "gyermek
országa", az Aranyrét utcában, ahol gyermek
éveit töltötte, a Rába-parton, ahol első ka
landjaira indult; de talán általánosíthatunk
is: szívében és idegeiben ott él egész ifjúsá
ga, érlelődésének első szakasza, amelyet le
zárt ugyan, de amelyhez sosem lett hűtlen.

Ebben a versben is visszatér a hajdani nya
rak emléke, "Micsoda nyár volt akkor!" - só
hajt föl, érezni véli a "kecskesajt" ízét, halla
nia .fenyöóriasok" zúgását, látni a képzelet
beli ifjút, aki nagy terveket dédelgetett el
méjében.
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De nézzük csak tovább a vers ívét! Kosz
tolányi az alvókra kitekintve szökke~ a földi
terekről följebb és följebb, olyan élethely
zetben, amikor maga is egyre nyitottabb lett
a halálra és a végső dolgokra. Nemegyszer
írt arról, hogy elmúltak a hajdani lázas idő

szakok, a derűs felelőtlenségek, s mintha az
ő felismeréseít visszhangozná Tűz Tamás is:

Nincs visszhangjuk már a bohémtanyákon
följajdult szának; szomorú daloknak.
Kiiozanult az agy, elszállt a mákony,
minden a messze múltba roskad.
LÓtás-futás - emlékezz csak szavariira 
öles léptek a kongó pénztelenség
[elhdkakukkvárában. Dicsértessék
a mindenkori csavargók vigalma.

Mégis más ez az élethelyzet. Tűz Tamás lírá
jában az örök villoni hang is megszólal: a ki
vert csavargóé, aki hol szelíd, hol fanyar
öniróniával szemléli magát, s csak egyetlen
reménye van, hogy egyszer végeszakad
majd a búnak és győtrelernnek, s a megnyílt
mennyei kapukon "koldus-condrában sik
lik, ringatódzik". A sarkig kitáruló kapukat,
s felszikrázó égi fényeket megint csak a Haj
nali részegség-bŐI láthatjuk: viszont, de ami
ott talán csak sejtelem volt, az itt végső,

megszenvedett s megérett bizonyosság: ez a
ma élő költő életelvévé kristályosította azt
az igazságot, hogy a mennyei boldogságot ki
lehet érdemelni ttt, a földön.

Ha már összehasonlítjuk - s aligha alapta
lanul - a két költöt, azt is el kell még mon
danunk, hogy Tűz Tamás sokkal szabályta
lanabb: asszociációi és emlékei is beleágya
zódnak a versbe, melynek menete így sok
kal szeszélyesebb és kiszámíthatatlanabb.
Tiszta, már-már klasszikusan leszúrt, éteri
verssorokat és versszakokat követnek szür
reális víziók és látomások. melyeket csak a
szubjektum jelenléte szabályoz és fog egybe.
Ez a kettősség nem zavaró, inkább egy való
ságos élethelyzet versbeli jelenlétére utal: a
költő, aki elődje nyomán újraálmodja az
egykori poétikai közeget és tartalmakat,
egészen más világra lát ablaka l1\ög~1, egy



nyugtalan, kiszámíthatatlan, minduntalan
más és más arcát rnutató "Újvilág"-ra, amely
bármily izgalmas és kecsegtetö is, sosern
lett igazi otthona, Ez az otthontalanság Tüz
Tamás lírájának egyik kohéziós ereje, meg
határozó tényezője. Újra meg újra egymás
nak feszülnek verseiben a jelen valóságtöre
dékei és a múlt emlékei, s mintha maga is
tudná, teljes határozottsággal érezné, hogya
kettő között nem teremthet szintézist a tu
dat fegyelme, bármily nyomatékosan hang
súlyozza is, hogy a teremtő képzelet ideje el
járt, hogy átadja helyét a rendező ész puri-
tán látásiűódjának. '

Szerencsére Tüz Tamás sosem kísérlete
zik olyasmivel, a~i költői hajlamaival és
adottságaival ellenkezne. Megmarad az
anyaggal viaskodó lírikusnak, aki leginkább
a nagyszeru és szabályokkal nem kötözhető

képzelet vidékein o~onos. Miközben tuda
tosul benne az egyre fenyegetőbb öregség
magánya, látni véli hajdani kenyeres pajtá
sait, akik habzó szájú lovaikon tovavágtat
nak az égi mezökön, hogy azokon hirdessék
tovább a szépség lebírhatatlan diadalát.
Ezek a látomásos versek a kötet legszebb
darabjai. Mintha csak költői erejét próbál
gatná, amikor a szonett szigorú kereteibe
ágyazza őket, mint a Végh György emléké
nek szentelt Auguste Corbeille-ben;

Egyre ritkul a függőlámpasor

kialudt most is szegény Auguste Corbeille
ki szált a csillagok gyújtásakor
csak egy kis ürmöst kérek - nem volt korhely

langyos vizet ivott mert élni jó
még így is él gyógyíthatatlan láza
a szenvedély carnis rebellio
a test gyönyörű-gyilkos lázadása

képzelt kalandjaiban vág utat
az álomnak - gyötrelmes kábulat
eszméletlen á Pegazusra pattan

mindig akad félelmes látomás
Haláltánc Holbein vagy valaml más
az extázis másképp elmondhatatlan

Ai. élet gyönyőrűséges bizonytalanságának
ábrázolása Tűz Tamás egyik fő erőssége.

Verseiben szemünk láttára csatázik egymás- .
sal a bűnös és büntelen állapot: az ember
két énje, s a költö nem is tagadja, hogy oly
kor gyenge, elesik, enged a kísértéseknek. A

megélt és, átélt életnek "halálos pátoszát"
ugyanolyan szenvedélyesen tárja elénk,
mint a kegyelem gyönyörüséges pillanatait,
amikor a költészetében oly gyakran felvilla
nó disszonanciát felváltják a hagyományos,
békés, megigazulást ígérő harmóniák, me
lyek azt hirdetik: "Ha Szentlélek fűti a hár
fát, a régi heg / rózsát nyílik s esztendők

múltán / megnyikordul az Éden kapuja."
A költői teremtés munkája ismételten

megtermékenyíti Tűz Tamás képzeletét.
Már önmagában ez a tény is jelzi, hogy a
reflexió az ő lírájában még akkor is másod
lagos elem, ha nyomatékosan hangsúlyozza
fontos voltát. Erőssége soha nem a leírás és
az ábrázolás volt, hanem a pillanat telített
ségének megragadása, azé a percé, amikor a
képzelet létrehozza a lávázó, forrongó alko
tást, azt a csodát, mely képesmegsejtetni
valamit a világ különben oly nehezen felfog
ható titkaiból. Eza fajta teremtő költészet
mind ritkább manapság. A reményeiben
megcsalatkozott .művészet sokkal szíveseb
ben választ új kifejezési formákat, melyeket
adekvátaknak érez önnön kiábrándultsá
gával. TÜl Tamás viszont' ízig-vérig romanti
kus lángolású egyéniség., változatlan. eltö
kéltséggel bízik a költészet erejében, hatásá
ban, s abban, hogy a szépség törvényei erő

sebbek, rrlint a pusztuláséi, Az oÍvasó ezért
is szívesen követi őt felfedezőútjain, melyek
a lélek mélyrétegeibe éppúgy .elvisznek.
mint a csillagvilágba. Hogy a' kettő közül
melyikben igazán otthonos Tűz Tamás? Úgy
látszik: a csillagokkal már nagyszeru és ben
sőséges viszonyt alakított ki, de önmaga s
általában az emberi lélek olyan meglepeté
seket rejteget számára, amelyek új és új fel- .
fedező utakra ösztönzik termékeny és nyug
talan képzeletét.

"Őrjítő vad alkonyatban" áll a költő, s fel
gyúlt képzelettel veszi számba, mit tehet
még, mit mulasztott el kalandos, kivetettnek
ábrázolt élete során. S amint l~zasan rajzol
ja betüit, e múló jeleket, szinte észrevétle
nül növekszik maga is. A mai Tűz Tamás
nemcsak megérett, hanem fogcsikorgatva
kivívta magának az igazi, a teremtő költé
szet folyvást nyugtalanító sugárkörét,
amelyben kicsinek, esendőnek érzi magát,
pedig amit alkot, az az egyeteines magyar
lírának igazi, maradandó értéke. (Herp ki
adó, München, 1983)
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