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l á n G  G u s z T á V

Baráti kalauz Tábori ottó verseihez*

Az olvasó – az irodalomkritikus még inkább – szívesen állítja időrendbe olvasmány -
élményeit, melyeket egy-egy költő ébresztett benne, szert téve ezáltal valaminő mű-
történetre, pályaképre, egyszóval otthonosságra a választott versvilágban. Tábori
Ottó esetében azonban ez kudarcra ítélt vállalkozás. Első kötetével negyvenévesen
jelentkezett, s bár Bernard Shaw szerint negyvenéves koráig mindenki kezdő, a Téli
virrasztó nem elindulás volt a költői pályán, hanem beérkezés, érett, saját hanghor-
dozású lírikus bemutatkozása. Ekként fogadta a kritika is. A kötetben szereplő versek
is a szerkesztőségek szeszélyei szerint jelentek meg korábban (ha egyáltalán megje-
lentek), fittyet hányva minden időrendre; aligha lehet belőlük pályarajzot kikövet-
keztetni. Legfeljebb állapotrajzot, egy költészet milyenségének jegyeit elemezve. 

E különösségnek életrajzi okai vannak. Tábori Ottó Ikerváron született, és rövid
kitérőktől eltekintve egész életét ebben a faluban töltötte, és tölti mindmáig. Kapcso-
lata az úgynevezett irodalmi élettel szórványos volt, legfeljebb a szombathelyi Életünk
folyóirat szerkesztőségével vált bensőségessé, amint szép verse, A csodálatos manó is
vall róla, a korán meghalt szerkesztő, Rózsa Béla emlékét idézve: „Ha fölnézel az égre

* A közeljövőben jelenik meg Tábori Ottó Arc, elmenőben című verseskötete. Az írás a készülő kötet
utószava. 
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felhőtlen / estéken és látsz egy ikercsillagot, / s benne földöntúli ragyogást, / az az ő
szemüvege. Akármilyen / messze van is, mi összekoccintjuk / vele emlékektől részegült
/ fényes poharainkat. Egészségünkre, / Béla! Neked már megadatott / az örökkévaló-
ság.” Eltűnődhetünk, hogy van-e ebben a siratóban kegyeletes túlzás, de nem érdemes.
Az elhunytnak az égboltra vetített látomásos képmása, ez a szívből jövő asszociáció
jelzi, milyen sokat jelentett Tábori Ottónak a későn megtalált irodalmi közösség. Annál
is inkább, mert költőnk nem „vidéki irodalmárként” élt, hanem vidéki emberként, eg-
zisztenciáját minden költészettől független polgári foglalkozások biztosították, ebben
egy kissé hasonlítva (egyik) példaképének, Berzsenyi Dánielnek az életformájához.
Hozzá (róla) írott ódai hangú szonettjében a nagy előd mintegy elrejtezik a tájban, a
táj emblematikus egységében, a Ság hegy régen kihűlt kráterében, s onnan kel új életre:
„a kráter lelke titkon összerezzen, / szunnyadó, vad füstje az égre lebben, s mintha vul-
kán fénye verne ki, / a hegy gyomrában ébred Berzsenyi.” (Berzsenyi) Mint minden
költő, Tábori Ottó is magáról vall, amikor példaképet keres és jellemez. Szonettjében
ott a bezártság mint meghatározó, mondhatni, sorsszerű élmény – a „niklai remete”,
mint egy elátkozott mesehős, „a hegy gyomrában” raboskodik –, e bezártságból azon-
ban a költői szó biztosítja a szabadulást, a vulkánkitörés erejével. Az sem közömbös,
hogy a hegy látványa korántsem harmonikus tájkép: „Felém botoz a bús bazalttető, /
csonkolt ember, nyílt sebekből vérzik, / heges arcán türelem a vércsík, / lehullt a váll,
a költőt zengető.” A csonkaság és sebzettség e képei jelzik, hogy bár Tábori Ottó több-
ször nyilatkozott ragaszkodásáról szülőföldjéhez, a szülőföld tájbeli szépségeihez, vi-
szonya hozzá – amikor ez a táj költői létformájának kereteként, mintegy
létszimbólumként jelenik meg – korántsem ellentmondásmentes. 

Márpedig a tájélmény egyik meghatározója költészetének. Nem készítettem sta-
tisztikát a leírásaiban szereplő évszakokról, de nem is a számszerű arányok a fon-
tosak e tekintetben, hanem a látványokban rejlő feszültségek. Kitüntetettnek érzem
a téli képek szerepét Tábori Ottó tájképeiben. Első kötetének címadó versében (Téli
virrasztó) olvashatjuk: „Ezüstbilincsét csörgeti a fagy”; „gyökerek káromkodása sza-
kad föl / rögök mellkasa alól”; „holdfény-bokrok között halott róka ugat”. A leíró
képek metaforikus elemeit nézve, ezekre a társításokra lelünk: bilincs, káromkodás,
halott. A látvány a negatívumok irányába sodródik, hogy onnan jusson el a kien-
gesztelődéshez: „S a szív piros kunyhóiban / még asztalt terít a szalmakazal-kóc-
hajú / asszony, bölcsőt ringat, kútra jár / fekete keszkenőben, zuhogó /
érförgetegeken át, / időtlen, időtlen...” Ez még klasszikusnak mondható elégiaszer-
kezet, a felismert disszonanciáktól a vágyott harmónia irányába tart a költő képze-
lete. A Téli hangok képeiből azonban végig a fagy fenyegetése árad; az éj „göthös”, a
csend foga „csikorog”, „fagyostor” csattog a tájon. Az utolsó sor meglepő fordulata
e „téli versek” ars poeticájaként is értelmezhető: „hold rohan fönn arany hóban, /
ritmus szökken fényes szóban.” Mindazt a fenyegetést, amit az életre nézve a fagy
jelképez, megszelídíti a költészet – azáltal, hogy megszólítja, külsőből bensőséggé
változtatja. Szép példája ennek a következő sorpár: „kék dombokon hó a süveg, / a
szív vörös kráterüreg.” A külső világ – a dombok koszorúja – és a belső, a szív mint
az érzelmek, a szeretet és a költészet ősi jelképe itt összeolvad, s ezáltal a lírai Én
önmagát szemlélheti a látványban.

Úgy érzem, Tábori Ottó költészetének egyik kulcsfogalma ez az „összeolvadás”.
Ha verseit sorban egybeolvassuk, mint egy lírai önéletrajzot, megcsap bennünket a
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magány hűvöse. Ennek magyarázatát – mint a bevezetőben is jeleztem – megtalál-
hatjuk a költő életrajzában, a korlátozott létfeltételekkel megelégedő „vidéki ember”
és az egyetemességre törekvő költői becsvágy kiáltó ellentétében, amikor is az utób-
binak szükségképpen magára kell maradnia. Ez a magányosságérzés azonban Tábori
Ottó verseiben sohasem panasz, sohasem a kishitűség forrása, hanem olyan létál-
lapot, amelyet a költészet érdekében elfogadni és hordozni kötelesség. A költő nem-
csak szól, hanem mindig meg is szólít valakit vagy valakiket. Tábori Ottó számára
a táj, az őt környező természet az a „kommunikációs partner”, amelyben megsze-
mélyesül a verseit befogadni képes közösség. És amely – a fent jelzett „összeolvadás”
varázsa, szómágiája által – válaszol is a költői szóra, visszhangozza a költői szót. 

Ez a kettős kommunikáció-teremtés érvényesül e költészet stilisztikájában is.
Az eddigi idézetekből is ki lehetett olvasni, hogy a leírásokban uralkodó elem a meg-
személyesítés. A táj nemcsak létezik és látható, hanem mindig cselekszik, érez, szól
– a magány általa telítődik társas tartalommal. És mert a táj a mulandó emberléthez
képest csaknem időtlen és örök, a vele párbeszédet folytató lírai Én is részesül ebből
az időnkívüliségből. „A fákban alszom, s a föld húsából élek”, szólaltat meg egy ha-
lott költőt a Létbizonytalanság. Költői közhely, hogy a költő a halála után is tovább
él műveiben, de ez a halhatatlanság itt összekapcsolódik az „örök anyagba” történő
visszatéréssel, és egyben előre vetíti a lírai Én (és általa minden ember) sorsát. Így
lesz az embert befogadó természet anyagi és szellemi örökkévalóság egyszerre, mely-
ben „alszom” és „élek”. 

Tábori Ottó versnyelvére legjellemzőbbek a szóösszetételei. Ezekben sohasem
– a köznapi szemlélet szerint – összetartozó tárgyiasságok és fogalmak kapcsolód-
nak egymáshoz, hanem látványban és gondolatban távoliak, ezáltal egy-egy ilyen
társítás rendkívül tágas dimenziókat idéz fel. „Árad az éjfolyam”, „hóarany, jégérc,
vérvihar kavarog”, „ág-vézna matrózinas”, „város villanyinge”, és még sorolhatnám,
egész kis szótárt állítva össze ilyen összetételekből. A metaforaelmélet egyik tétele
szerint a szókép hatása azon múlik, hogy egyszerre két tudatsíkot mozgósít elménk-
ben, s mert a kettő végérvényesen sohasem kapcsolódhat egyetlen jelentés jelévé,
ahogy a beszélt nyelv összetételeiben történik (például favágó, kútostor stb.), a két
elem az összetartozás és a szétválás állandó vibrálását hozza létre. Ilyen „oszcilláci-
ókat” teremtenek Tábori Ottó szókapcsolatai, s mert ehhez mindössze két szóra
van szüksége, ebből ered versbeszédének rendkívüli tömörsége. Ez a metaforikus
hatás sokszor (majdnem) magától értetődő, néha azonban oly távoliak egymástól a
társított szavak, hogy szinte rejtvényként kell megfejtenünk lehetséges jelentésüket
(„lélekkristály”, „drótkötélen feszülő farkasok”). A költői irányok közül a szürrealiz-
mus kínálkozik előzményként, bár Tábori Ottó többnyire fenntartással nyilatkozik
a modernizmus minden változatáról. Olvassuk együtt befejezésül egyik remekszép
versét: „A nap / köveiből / építek / magamnak / házat, / a nap köveiben / mindig
van / alázat. // A nap / köveiből / faragok / mellém / társat, / a nap / köveiből / egek
/ hatalma / árad.” (A nap kövei) Ház (azaz otthon) és társ – ősi vágyálmok. De milyen
kő a „napkő”? És milyen kő az, amelyből alázat és égi hatalom egyként „áradhat”?
És társat faragni kőből – nem az ókori Pygmalion-történet „napköves”, szürreális
változata ez? Milyen egyszerű szöveg, és mégis csupa rejtély, csupa kérdés! Válaszo-
kat persze találhatunk, véglegesen megnyugtatót azonban aligha. Éppen a válaszok
lezárhatatlan sokasága a költészet.
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