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Tarján Tamás

MATT, HÁROM LEPESBEN
Tandori Dezső „sakk-trilógia”-járói

Az 1973-as kiadású Egy talált tárgy megtisztítása című kötet 74., 75. és 76. ol
dalán, Az AMATŐRSÉG ELVESZTÉSE című ciklus részeként látott napvilágot az a három 
különleges, összetartozó versképződmény -  mondhatni: „sakk-trilógia” - , melynek 
elemzésével máig adósak vagyunk. Pedig az 1969-70-re datált játékos vershármas 
megfejtése lassan negyedszázad elteltével és immár vagy hatvan különféle műfajú 
Tandori-könyv olvastán is tanulságosnak ígérkezik. Csakhogy ezeknek az alig-szöve- 
gű költeményjeleknek az értelmezése kedvéért nem csekély kitérőket is kell tennünk.

1

Az eddigi egyetlen Tandori-monográfia, Doboss Gyula 1983-ig terjeszkedő H érak - 
leitosz Budán (1988) című könyve számos alapvető fontosságú megállapítást és élet
rajzi jellegű dokumentumot tartalmaz. Részint ezek nyomán, részint azonban alapo
san eltérve tőlük és a szakirodalom sok állításától, az 1960-as évek eleje óta (vagy a 
T öredék Hamletnek című, megkésett első kötettől, 1968-tól számítva) három perió
dust vélünk világosan elkülönülni az írói-költői pályán. Az első szakaszt maga a TÖRE
DÉK... képezi és összegzi, sokszorosan beszédes címével mintegy föl is fedve a nyitány 
lényegét. A világ, a létezés és benne a művészet, a költészet mindenkori töredék vol
táról -  s ekként, következtetése szerint, nem-voltáról -  vallott Tandori. A kételkedés, 
az átgondoló halogatás tragikus magatartásformájának legismertebb, reprezentatív 
világirodalmi szerepalakját, Hamletet hívta segítségül és tanúul a nem kis részben fi
lozófiai, ontológiai természetű, spekulatív bizonyítási művelethez. (Vele együtt még 
sok teremtettet és teremtőt, hőst és művészt, példájukkal erősítve a maga szkeptikus 
igazát.) Halálközeli, halálcentrikus, gyászmezű líra volt ez. Aligha lehetett más, hiszen 
az Hommage híres nyitóversében oly fájdalmas-szépen megénekelt mezsgye, a „most 
még” és a „most már” köztese: a halál nagy fordulópontja ugyanúgy magába sűríti a 
töredék-problémakört, mint ahogy ez a végső mozzanat Hamlet eldöntetlen dönté
seinek kulcsa: következménye és föloldása is. A hamleti éjszaka mindehhez sötét teat
ralitást is kölcsönzött a verseknek.

A kötetben, mely a később monodrámaként fölfogott és előadott Vissza az égbe 
kivételével főleg rövidebb, néha szembetűnően aforisztikus szövegeket gyűjtött egybe, 
hemzsegtek az egyetlen, kizárólagos tárgyat megvilágító mottóversek. Csupa sírvers 
volt az egész. Hamleté-e, a költőé-e, az olvasóé-e, egy virtuális személyé (=az embe
rébe, annak eldöntését a megszólalásmód erős kihagyásossága, rengeteg zéró-morfé- 
mája, verstani és nyelvtani trükkje, virtuóz formajátéka, észjárásbeli és stiláris szokat- 
lansága szinte tisztázhatatlanná tette. A bizonytalansággal is létrehívott általános ér
vény nyilván célja volt a költőnek.

Az „irodalmi berkekben” már korábban is jól ismert és elismert poéta bemutatko-
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zása átütő sikert aratott. Sok értő kritikusának egyike, Tábor Ádám e líra úttörő, a 
magyar költészet addigi kereteit feszegető jellegét is azonmód föltárta, tudatosította. 
Ám amiként ez a lényegre tapintó bírálat is eldugott helyről (az ELTE időszaki folyó
irata, a Tiszta szívvel egyetlen 1970-es számának lapjairól) igyekezett a napvilágra, úgy 
maga a TÖREDÉK ..-kötet is belterjes esemény maradt. Mindmáig állítható, hogy a 
Tandori-oeuvre kivételes beccsel bír az írótársak, a literátorok, a művelt olvasók szá
mára; heves elutasítást vált ki az írócéh igen sok más tagjából; s nagyrészt érintetlenül 
hagyja vagy akár elborzasztja azún. átlagolvasók tízezreit (gyermekkönyveinek áldot- 
tabb fantáziájú ifjú közönségéről itt nem beszélünk). Monumentális életművéből a ja
va termés vélhetőleg pontosan akként foglalja majd el helyét az irodalmi köztudatban, 
ahogy az régtől fogva történik az „érthetetlen" -  ráadásul nemegyszer „túl sokat író” 
-  alkotókkal. E tekintetben a Tandori-kötetek befogadásának kérdése közismerten a 
Juhász Ferenc-művek és -világkép elfogadásának heveny reakcióival mutat párhuza
mot. A sakkversek elemzéséből kitetszhet, hogy az első látásra meghökkentő -  „nem 
irodalmi” -  forma miért, miként tarthatja távol a versbarátot is a végső soron pofon- 
egyszerű jelentéstől, az arculcsapás kijózanító hatásával bíró tartalomtól.

„Jobb lesz itt is ugyanolyan kevés” -  e sorral zárult a TÖREDÉK Hamletnek utolsó da
rabja, a H. KIRÁLYFI, mostohaapja ELŐTT. A hétsoros (három ponttal kezdődő, átve
zető) töredék teljes szövegösszefüggésében ez a sor jóval bonyolultabb funkciót töltött 
be, semhogy az Egy talált tárgy megtisztítása (1973) fülszövegén írottak egysze
rű, közvetlen előzményének tekinthetnénk. Az ötévnyi szünet önmagában is feltűnő, 
mivel az addig -  harmincöt éves koráig -  oly szűkszavú Tandori a későbbiekben majd 
ontja a szót, s a csönd esztétikáját a folyamatos beszéd szünetnélküliségének ellenesz
tétikájával váltja föl.

A Talált tárgy... -  melynek József Attilától vett mottójára, illetve címére, a gesztus 
posztmodern kezdeményeire itt nem térhetünk ki -  ugyancsak egymagában képezi 
és foglalja össze a második pályaszakaszt. A T öredék... Tandorijának tíz esztendő ver
seire volt szüksége a múló szerves világ, az akkor és ott irodalmi leképezésére. A Talált 
TÁRGY... költője -  sőt immár a költ., a szerz..- két esztendő, 1969 és 1970 egésznek mu
tatkozó töredékeiből rakosgatta ki (híven a napsárga kötet mozaikos címlapképéhez) 
a most és itt, a múlóbb szerves világ ábráját. Árulkodó a fokozás, a középfok két b-je: a 
halál jelzője a. múló lehet, az életé viszont a múlóbb. Tandori e második pályaperiódus
ban életté fokozta le a halált, és tragikomédiává a tragédiát. Ennek az elforgatásnak, 
életmű-szituációnak alighanem legjellemzőbb dokumentuma a sakkversek hármasa.

Harmadik pályaszakaszként fogjuk föl mindazt, ami a T alált tárgy., .-at követő ösz- 
szes könyv változatos műfajú és színvonalú sorozatában máig is végbemegy. A költő 
harmincéves koráig várt az első kötetre. Felezve az időt, újabb ötöt a másodikra. Aztán 
következett az idő- és szórobbanás: az 1992. december 8-án ötvennegyedik életévét 
betöltő Tandori Dezső az 1976 és 1992 közötti tizenhat-tizenhét év alatt jó huszonöt
szörösét írta meg annak (a könyvek számát tekintve), mint amit a nagyjából 1959 és 
1973 közötti mintegy másfél évtized alatt kiadott. A teijedelmet nézve sokkalta na
gyobb az aránykülönbség. A mennyiség uralmára abban találunk magyarázatot, hogy 
az első periódus (halál; „múló szerves rész”) és a második periódus (élet; „múlóbb szerves 
rész”) után e tömbszerű harmadikban a legmúlóbb, de legszervesebb élet-rész, a perc, 
illetve minden mérhető és leírható létezésegység vált főszereplővé. Az első, a halálnak 
szánt könyvben nem sikerült megbirkóznia a halálélménnyel, a szükségszerű vereség 
azonban esztétikai diadalban: a tárgy fölényes és szép megérzékítésében fejeződött ki.
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Az életnek szánt, második könyvbe nem sikerült befogni a teljes életet, de a művészi 
kísérletek végtelen számát megsejtetve és élvezettel ízlelve a költő mint formai sikert 
osztotta meg olvasójával a megint csak szükségszerű egzisztenciális kudarcot.

A harmadik pályaszakasz, a hetvenes évek közepe óta tartó Tandori-jelen soktu
catnyi könyvében minden létezésmolekula megörökíttetik, versben, esszében, kriti
kában, detektívregényben, gombfocikönyvben, gyermekklapanciában, fordításban, 
nyilatkozatban, képversben. Sőt: életvitelben. A pályatársak számára szinte megfog
hatatlan az eltünékeny, mégis elképesztően aktív, legendásan „bogaras” Tandori-lét- 
mód. Tartalmi értelemben ez a harmadik törekvés is vereségre van kárhoztatva, mivel 
végső soron a létezés birtoklására tett bármiféle kísérletünk reménytelen. Minden a 
tőlünk függetlenül múló Idő magánvagyona. Ezt a faktumot csak a hit, a meditáció 
és a művészet kezdheti ki. A hívő rátalál a Meglévőre: a Teremtőre, s megnyugszik 
benne, mert Istennél nem létezik idő. A gondolkodó eljut bölcseimének határaiig, és 
megbékél a bizonyosságnak látott bizonytalannal. Előbbit az alázat, utóbbit a méltóság 
vonja ki az Idő korlátlan, de öntudatlan uralma alól. A művész sem a Teremtővel, 
sem a bizonytalannal nem érheti be, noha fűtheti hit, és marcangolhatja kétség. Nem 
„rátalál”, és nem „eljut”, hanem maga is teremt. Esetleg Istent teremt, esetleg a bi
zonytalanság bizonyosságát teremti.

Még mindig csupán előlegezve a sakkverseket: e trilógia sem nem a világminden
séget átható Meglévő, sem nem az univerzumból kispekulálható Bizonytalan, hanem 
a szinte a semmiből létrehívott Teljesség nihiljének tökéletes kivitelű, utánozhatatlan 
formájú, lenyűgöző okosságú és szellemességű, egyszeri és maradandó alkotása.

Tandori az első pályaszakaszban koanszerű végérvény-verseket és filozófiai kiin- 
dulású nagyobb kompozíciókat szentelt a halálélménynek. Irodalmi kapcsolatokat 
leginkább az abszurddal keresett. A második periódusban életképeket vázolt (melyek, 
mint a sakkversek is, egyben versképek, képversek is lehettek). A harmadik korszak 
a naplóé. A több tucat könyv, műfajtól függetlenül, mint az utolsó másfél évtized nap
lója jelenik meg. Ezen belül egyik könyv a másiknak is a naplója. Ez „a napló napló- 
ja ”-attitűd Tandori áldetektívregényeiből, e játékos-ironikus önéletrajzi sorozatból 
kacsint ki leginkább. Vall róla az (anagrammás és egyéb) álnevek váltogatása, s az, 
hogy a jellegzetes epikai hősnek -  aki a lírai és az esszéisztikus műveken is árnyként 
átsuhan -, a felügyelőnek nemegyszer szintén ju t felügyelő. A naplóíróról is naplót ír
nak. Ha más nem, a saját fél évvel, egy évv el későbbi, más(ik) énje. A felügyelő egyéb
ként nem csupán vigyáz az élet rendjére (például az oly sokat emlegetett madarak kö
rüli tennivalókkal); nem pusztán a lehetőleg nagyobb bűn nélküli, tiszta élet óhaját, 
törekvését sugalmazza jelenlétével, foglalkozásának megnevezésével; még abban sem 
merül ki munkálkodásának értelme, hogy mint detektív „utánanyomoz” huszonnégy 
óra valamennyi percének, s ezzel az életet kalanddá konstruálja és dokumentálja. 
Nem, a felügyelőben az a legfontosabb, hogy fel-ügyei: „ügyeket” csinál, létértelmet 
talál ki. Ami semmiség, nem ügy, azt is fel-ügyeli, üggyé emeli, hogy legyen ügy, ha 
már nincs Ügy. Tandori összes felügyelője -  és ki nem felügyelő nála? -  annak a bi
zonyos „legmúlóbbnak” a nyomkeresője. Felügyelői az épp nyomot hagyó felügyelők 
nyomában járnak.

A sz.em előtt élés profánul istenes (minden tételes vallástól merőben független) kép
zetének megejtő kifejeződése az író önképe, alteregói mellett az ugyancsak sok alak- 
változatban, szeretve-dorgálva-becézve szerepeltetett feleség mind közelebb kerülése 
a könyvek centrumához. A „minden percünlmek tanúja van” (tehát minden percünk 
mégiscsak maradandó) gondolat tetőzése, hogy a félj és a feleség (Felügyelő és Fel-
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ügyelőné, Minyu és Lánymaci stb.) fólcserélhetően, mint Egyikünk és Másikunk lép be 
a történetbe, amely persze lehet épp vers is.

A tisztán tragikus első pályaszakaszt, mint láttuk, a tisztán tragikomikus második 
követte, hogy az meg átadja a helyét a leghétköznapibban profán, mégis legösszetet
tebb harmadiknak. Megítélés kérdése (és egyelőre még a várakozásé), hogy a „lóver- 
senyesbe” váltott Tandori-munkásságot már negyedik periódusként igyekszünk-e ér
telmezni, vagy -  mint e sorok írója másutt tett rá kísérletet -  egyelőre az örökkévaló
ságba távozott, oly sokáig létmeghatározó madarak és az európai versenypályákon szá
guldó lovak között inkább azonosságot, szereprokonságot tételezünk föl.

A sakkversek a második periódusból valók. Reprezentálják azt: katasztrófagondo
latukkal visszakötik az elsőhöz, kimeríthetetlen játékosságukkal a csúcsra táncolnak 
önkörükben, és végső egyszerűségükkel átvisznek a harmadikba. Ebben a három sa
játos költeményben a túlságosan is szerteágazónak vélt, valójában meglehetősen ho
mogén életmű egysége is sűrűsül.

2

A modern irodalomnak jól tudott, közhelyszerű válságtünete, hogy az irodalmi alko
tás alapanyaga, eszköze, a nyelv elvesztette, elveszti becsületét. A hétköznapi informá
ciócserében vagy a tömegkommunikáció fórumain elkoptatott, kizsigerelt, önmagá
ból kiforgatott szókészlet, az agyonhasznált nyelvi szabályrendszer mind gyakrabban 
alkalmatlan arra, hogy kezes anyag legyen az író, a költő műhelyében. A nyelv súlyos 
rongáltságának vagy a szavak hamis, hazug voltának a tényével a nem művészi be
szédre törekvő, egyszerűen csak érteni és értetni kívánó átlagember is naponta talál
kozik.

A kortárs irodalom a legkülönfélébb válaszokat igyekszik adni a romlás kihívására. 
A tradíció erejébe fogódzó író a jelenségről tudomást is alig véve stiláris teremtőké
pességével igyekszik átlendíteni magát a szakadékon. De épp ellenkezőleg, a maradék, 
a rom is lehet építőanyag, például az ún. magnós próza esetében. Az archaizálástól a 
halandzsáig sokféleképp lehet védekezni a mai nyelv ellen.

Tandori mindezekkel és a nem sorolt lehetőségekkel is számot vetett, sokat ki is 
próbált közülük. S kipróbálta azt a lehetőséget is, hogy a nyelvi jelek megszokott rend
szerének helyébe valamilyen más, eredetileg az írott-beszélt nyelvtől idegen jelrend
szerként funkcionáló nyelvet ültessen. Ezzel kinyilvánította eltávolodási szándékát az 
elértéktelenedett szavaktól, a betűk garmadájától, a nyelvtan szabályaitól -  egyben új 
jelvilágot koncipiált, amely mégis irodalmi.

Az író csakis közös jelrendszer: közös nyelv révén társalkodhat olvasójával, csak ak
kor bízhatja a befogadóra szellemi portékáját, ha egy nyelvet használnak. De vajon 
mennyi az esélye arra, hogy a hagyományos nyelv eltaszításának, „megszüntetésének” 
pillanatában, egy másik jelrendszer alkalmazásával létre is hoz egy új és viszonylag 
sokak által azonnal dekódolható, természete szerint rögvest „irodalmi” (bár már nem 
irodalmi) kódot? Tandori is megtapasztalhatta, milyen kockázatos vállalkozás elhagyni 
a megszokott nyelvi ösvényt. Egy Kosztolányi-vers című verse -  amely nem áll 
messze a kötetben a sakk-hármastól -  hiába őrzött meg annyit a hagyományos nyelv
ből, amennyi (pár töredék szó formájában) elegendő a vájt fülű literátor által Koszto
lányira (Kosztolányi egy élethelyzetére, valamint halálára) vonatkoztatható informá
ciókhoz, a verstestet döntően kitevő hat számoszlop (a „Nap Hold kelte óra perc”, a
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„Nap Hold nyugta”) nem hozott létre valóságosan konkretizálható, tartalmasán meg
fejthető „szöveget”.

Szintén egyszeri nekilódulás volt A MENNYEZET És A PADLÓ (1976) lapjain közölt 
Posztumusz játékszelvény. Ez azon a (föltételezett) együttgondolkodáson, vélt kö
zös ismereten alapult, hogy a totószelvény kitöltésének technikájával tisztában van az 
olvasó (lehetőleg minden olvasó). A szöveggé visszafordítandó „szöveget” itt az 1, 2, x 
szám- és betűjel hordozta. Egy kitöltött -  fiktív -  hathasábos, 13 + 1-es totószelvény 
mellett ugyané szelvény nyeretlen, értéktelen változata állott. Az eltalált, „helyesen 
megtippelt” mérkőzéseket -  a legsikeresebb hasábban is csak hatot -  bekarikázás je 
lölte. A harmadik „versszak-oszlop” az 1, x, 2 mechanikus ismételgetése egymás alatt, 
13 + 1-szer. Végül a negyedik ugyanez, ám ebben a bekarikázások kiadták -  noha per
sze nem egy hasábban, tehát „nyerés” nélkül -  a 13 + 1 találatot. (Ez megfelelő összegű 
kollektív totójáték esetében végül is telitalálat!)

A totóvers versképző szisztémája nem áll messze a sakkversek elvétől: mint játék
versek rokonulnak. A cím döntő versképző elem, döntőbb a szokásosnál is. Ellentétben 
a vers javával, a cím hagyományos nyelven fogalmazódott, s a Posztumusz játék
szelvény jelzős szerkezet metaforikája elég egyszerű is. Az élet, „mint fogadás”, csak 
utólag, „lejátszása” után nyeri el értelmét (amikor a távozót fogadja Valaki-Valami); 
de akkor biztosan elnyeri .Játék az egész -  de a posztumusz jelző kérlelhetetlenül figyel
meztet az elmúlásra, a halálutániságra.

Tandori négy összefüggő, tradicionális szövegdarabkát is megőrzött az irodalmi ér
telemben nem konvencionális „szöveg”, a tipphasábok fölött. Ezzel volt kénytelen -  
már a versen belül -  segíteni az l-x-2 hálójának kibogozását, illetve nyelvvé való 
visszabogozását. Ezek a fragmentumok a „szelvény” nélkül maguk is bogozhatatlanok 
lennének. Nézzük mármost a művet, mely eredetileg csak két szomszédos könyvol
dalon fért el:

POSZTUMUSZ JÁTÉKSZELVÉNY
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Hat kis gyertya: a tippszelvény képpé avatása, metaforizálása. Leég: odavan a nyerés 
esélye, „leég” a totózó (mert a szelvény első fele totógyilkos „mérkőzésekről” tudósít, 
és akkor már hiába a második „rész” átlagos papírformaszerűsége). Innen nézve az 
előbbi hat hasáb tényleg hat „gyertya”. De az örök világosság: kikezdhetetlen képrend, 
az 1, x, 2 „matematikája”. Az „örökvilágosság”, az üdvözülés (= „jó tippelés”, „nyerés”) 
összekapcsolása a sportfogadással: szentségtörő móka. Am hátha csak a „gyertyák”-kal 
van összefüggésben az „örök világosság” mint fény? És: fényeskedik: valahol megvan 
az, ami a mi szelvényünkben nincs meg...

Ez a vers tehát címből, négysorosként („Hat kis gyertya /  leég l  de az örök világosság / 
fényeskedik”) is olvasható, egymástól elmozdított fragmentumokból és négy különféle 
szám- és betű-, azaz jelhasábból áll. Önmagában egyik sem elegendő ahhoz, hogy iro
dalmi alaptermészetű (és képzőművészeti élménnyel is megtoldott) esztétikumot, 
verslátványt hozzon létre. Bármely két elem együttese értelmetlen volna, s meg is 
fosztaná a művet jellegzetességétől: a mozgástól, a zaklató-izgató benső dinamikától 
(a szövegdarabkák egymás után, de messzire szakítva is appercipiálhatok; a „fényes
kedés” cikcakkban történik stb.). A három versképző elem csakis egymásra vonatkoz
tatva, egyszerre szövegként és képként, egyszerre térben és időben szemlélve pöcköl 
meg azzal a fricskával, amely lelkünk csücskében váratlanul erős szorongást, szépséges 
fájdalmat, riadt tanácstalanságot kelt. Átjár a kosztolányis ,/íkarsz-e játszani halált?” él
ménye.

Mint láttuk, Tandori a nyelvet, e jelrendszeregészet nem hajította ki eszköztárából. 
Elvett belőle, hogy hozzátehessen. A költő kitűnő értője, Fogarassy Miklós így írt e 
megoldás kapcsán: ,/4 szövegszerkezet mozgásában, metanyelvi elemekből formálódó struktú
rák építésében mindenképpen megmutatkozik egy »logisztikus« észjárás. Különösen az Egy TA
LÁLT TÁRGY megtisztítása című kötet verseiben jelentkezik élesen ez a készség, de talán nem 
tévedünk, amikor a zárt szonettformának, mint lejátszásmódnak a gazdag variációit és álta
lában a játékformáknak (sakk, kártyajátékok) a művekben való gyakori szerepeltetését is ilyen 
irányú személyes készség és vonzalom megnyilatkozásának ítéljük.” (Jelenkor, 1979/7-8.) Fo
garassy Tandori záporozó szonettkorszakára utal, amikor naponta húsz-harminc da
rab is készült (ráadásul „időre” akár) e műfajból. De a Posztumusz játékszelvény 
(sőt: minden totószelvény!) lecsupaszított formai értelemben: szonett! 13 + 1 = 14. 
Kész, eleve kész: benne van a világban a szonettstruktúra. Hogy a költő mennyire vé
giggondolta a szonett matematikáját és mértanát, azt számos szöveges bizonyítékon 
kívül A szonett című képverse, versképlete is illusztrálhatja (szintén a Talált 
TÁRGY...-ból). Ez a mű vagy kétsoros, vagy tizenhat soros -  bár persze könnyűszerrel 
lehetne tizennégy is (16 -  2 =14).

A nyelvtől való szabadulás mint visszavétel annál korrektebb és teljesebb, minél in
kább a kikezdhetetlen alapelemekre korlátozódik. A betűkre. Az AMATŐRSÉG elvesz
tése ciklus záróverse (Rimbaud még egyszer átpergeti ujjai közt az ábécét) első 
sora a huszonöt betűs „nemzetközi” ábécét adja, majd háromszög alakban fogyatkozó 
ábrával soronként mind kevesebb számú idézőjelet tesz a betűk alá. Az utolsó, tizen
harmadik sorban az állandó, kétoldali „fogyasztás” eredményeképp egyetlen macska
köröm látható. Tudván, hogy a legzseniálisabb poéták egyike, Arthur Rimbaud egé
szen ifjan fölhagyott a költészettel, s útja valóságosan és jelképesen is a sivatagba ve
zetett, nem különösebben nehéz, viszont megint váratlanul szép élményt adó a logisz- 
tikus formavers dekódolása. A háromszögalakzat megfelel a cím fölidézte mozdulat 
látványának, vagyis a kép képe. Asszociáltat a homokórára is, mintegy követelve az ábra
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másik, szélesülő felét, az alsó piramist. (Érdekes, nyilván véletlenszerű párhuzam, 
hogy a Tandori rajzolta kép mint költői kép található meg Utassy József Arthur Rim- 
baud-nak ajánlott Szárnyasoltár című verse második szonettjében: „Pereg és pereg 
a száraz tenger, /  fordulnak óráid zokogóra, / mert könnyűnek mutat minden percben /  a sivatag, 
e nagy homokóra. ”

A fogyó homokóra-idő sugallatához az elfogyó irodalom sugallata társul. Rimbaud 
mint homokra mered a tenyeréből kipergő ábécére. Csak az ismételhető, csak a jel 
macskakörmözhető, betűből csak betű lesz, az is egyre kevesebb. Aztán vége. A tizen
harmadik, a szerencsétlen számú, baljóslatú sornál. A tizennegyedik előtt. A szonett 
már a semmiben teljesedik ki: nemlétében.

A betűtár mellett a szótárt is említenünk illene, mint amiben -  akárcsak a szobor a 
nevezetes, még megfaragatlan márvány tömbben -  „minden vers benne van”, noha 
„egy vers sincs benne”. Tandori nem is hagyta ki ezt az esélyt (A SÁTÁN KÖRBEMUTO- 
gatja J ézusnak A VILÁGOT -  a „világ” a hegyoldalszerű lejtéssel egymás alá írt, a-val 
kezdődő szósor, laza, kihagyásos szótárrészlet, ezernyi képzettársítás lehetőségével; 
Egy szó alibije -  az Országh-szótár trancsírozása, különös nyomatékkai az alibin: a) 
a szavak bűnügyekbe keveredtek; b) a szavakkal -  és e bűnügyekkel mint alkotás- és 
életproblémával -  elfoglalt ember maga is „alibit” kell igazoljon. Persze pontosan a 
szavak vagy a szavakat helyettesítő jelek segítségével).

A logisztikus formaprobléma jellegzetes műveként futólag említsük még meg a jó
val későbbi időkből az 1991-es Koppar KÖLDÜS-t. Ebben-m ár nem először-az ábécé 
helyét az írógép klaviatúrájának betű- és írásjelkészlete, ez a „bővített ábécé” vette át. 
Arra nem térhetünk ki, hogy az írógép hogyan és miért lett Tandorinál az „író Gép”, 
a Sokat író író testrészbe. A Prásident electric 2012 márkájú gépen hiába keressük a 
magyar ábécé bizonyos betűit, ezért írásképében eleve romlott textus csavarodik le a 
hengerről. Az olvasó, a befogadó rekonstrukciós munkára is kényszerül, amelynek 
néha nem is csak egyféle eredménye lehet. Tandori a tudatos és a véletlenszerű ron
tásokkal, valamint a rontások javításával (a jav.-okkal) szintén a beteg nyelvi jelrend
szer, a nem ép nyelvhasználat gyógyítását igyekezett elvégezni. Rontással orvosolt.

A betűkihagyások, szóösszevonások, szétválasztások, szójátékok, hangzó- és szócse
rék, idegen szavak, félreütések stb. tucatjai hol „ómagyar”, hol „németalföldi” szöveg
képzetet eredményeztek. Miért is ne? A Köp(penhága)par(is) köl(n)düs(se\áorí) egy ré
sze a Flandrischer Hof Hotel egy szobájában íródott, más részét otthonába: „Budapest, 
kvártély Lanchid utca 23 ” címezte a költő. Ez az itt csak vázolt gondolkodás- és eljárás
mód, írásmechanizmus a nagy nyelvi játékok mellett, előtt az anyanyelvhonvágy sokje
lentésű, tipikusan literátori erkölcsét teremti meg.

Doboss Gyula említett könyve a félreütések, akart és akaratlan hibák (=nyelvi kor
rekciók) kérdésével nem sokat foglalkozik -  annál inkább kitér erre a szerző Nyelv 
És KÉP című tanulmánya: ,JAéha a félreütések a tudatalattiból hoznak föl jelentéseket; nem 
kizárt, hogy helyenként ilyen késztetésre jönnek létre. Például a másír, jav., máris -  egy szomorú, 
»sírós« résznél. Ez részbenpáranomáziásjelenség -de a mélytartalom szavát (sír) csak az olvasói 
tudat közreműködése teremti meg. ” (Jelenkor, 1985/12. ) Doboss, úgy tűnik, arra már nem 
vet ügyet, hogy e félreütés szövegösszefüggésében a más ír (— valójában nem én va
gyok, aki írok vagy félreütök) képzettársítás is lényeges.

Áttekintésünk számos hiányát érzékelve és fájlalva most már valóban át kell térnünk 
az eddig csak ígérgetett sakkversekre, amelyek a nyelvi jelrendszer helyébe egy má
sikat léptetnek -  noha az új jelrendszer magából a nyelvből fakad, és különbözőségé
ben is azonos vele.



Tarján Tamás: Matt, három lépésben * 379

3

Tandori Dezső a magánéletben a jellegzetes sportmániákusok közé tartozik. Ezt a lát
szólag személyes információt interjúk tömegében, valamint gombfoci- és kártyaköny
veiben nyíltan tudatta olvasóival, mint irodalomképző, műképző vonást. „Felírtam ma
gamnak egy papírra -  fordult hozzá egy alkalommal Kocsis L. Mihály riporter, akkor 
sportújságíró - , ha kölcsönadná a verseiben föllelhető sportszavakat, meg tudnánk tölteni vele 
egy teljes újságoldalt. ”„Egyelőrefordított a viszony -  felelt Tandori én kérek kölcsön önöktől. 
Vagy nem is kérek, csak veszek. Itt van például Koratavasz című versem [szintén a Talált 
TÁRGY... -bán; T. T.], amelynek szövegét szinte szó szerint másoltam ki egy olasz bajnoki forduló 
összefoglalójából. ” Megtudhattuk a költőtől, hogy „általában a közösségbe szervezett egyéni 
sportokat kedvelem. Nem vagyok úgynevezett csapatjátékos típus. Visszatérő álmom egy kilences 
1500-as olimpiai döntő, melyben egy bolyban futok a többiekkel... Szeretem, ha a végén dől el a 
küzdelem, ha egy verseny soklehetőséges”. (Népsport, 1977. április 2.)

A sakk egyéni sport. A küzdelem általában a végjátékban dől el. Tandori űzte is ezt 
a magasrendű, „logisztikus természetű” és művészetnek is tartott szellemi sportot: 
„ Sakkoztam. Negyedik táblás játékos voltam az iskolában Csőm István mögött -  mesélte a kér
dező Nádor Tamásnak. -  Négyünk közül aztán csak ő lett igazi, sőt nagy sakkozó. ” (Magyar 
Ifúság, 1981/31.) Szerteágazó műfordítói életművében akadnak sakktárgyú könyvek 
és cikkek is. Magánbeszélgetésekben szívesen veti be a sakkozók jelmondatát: Gens 
una sumus, Egy család vagyunk, az irodalmat művelők céhére értve.

A sakkra egy-egy hasonlat, utalás erejéig ki-kitér sok könyvében, költeményében, 
íme egy beszédes szemelvény A mennyezet És a padló kötet Egyebek című versének 
b) tételéből:,Ahogy egy-két dolgot elnézek, /  van egy bizonyos T. S. Eliot, / akihez remélhetőleg 
úgy viszonyulok, /  hajói kiépítem a centrumot, / mint biz,onyos B. F. -hez egy bizonyos Max Euwe. 
/  A7,az: épp fordítva. Látja, milyen keserves /  mesterség ez az enyém is; /  mire a gondolat eljut 
ríméig, /  az olvasók réges-rég elfelejtik /  a hajdani világbajnok nevét. /  És mondanak egyszerű 
euvét. ”

Tandori elsüti a nevét -  euvét (ajvé...) kínrímet, a gondolatrímek esendő képvisele
tében. A részlet nem kevesebbről vall, mint hogy sakkvilágbajnok (Max Euwe, a XX. 
század első harmadának jeles matadora) és sakkvilágbajnok (B. F., Bobby Fischer, ta
lán minden idők legtalentumosabb sakkozója) között különbség van -  bár mindkettő 
világbajnok. És Eliot is, T. D. is költő... A fájdalmasan finom önirónia legföljebb azzal 
nem számolhatott, hogy Fischer, a sakkozás Rimbaud-ja, 1992-ben újra sakkasztal
hoz ül.

A centrumkiépítés már sakkműszó. A pozíciós harc sorsdöntő eleme. Műszavak isme
retére ugyan nincs szükség a három sakkvers dekódolásához, azt azonban tudnia kell 
az olvasónak, hogy a versenyszerű sakkjátékban a hatvannégy fekete és fehér mező 
jelölésére egyszerű betű- és számsor-kombináció szolgál. A négyzetek mentén a-tói 
h-ig, illetve 7-tői <§-ig futó jelölés minden mezőt egyértelműen meghatároz: ez az al, 
az a c4, amaz a h7, és így tovább. A négyzetek betűjelei kisbetűk.

Nagybetűs „monogrammal”, névrövidítéssel rendelkeznek a tisztek: az a nyolc-nyolc 
figura, amelyeket a világos, illetve a sötét bábokat vezető játékos a tábla hozzá legkö
zelebb eső somban (az 1-es, illetve 8-as sorban) meghatározott rend szerint fölállít. A 
három vershez -  részletezés helyett -  csak annyit kell megjegyeznünk, hogy a H  je 
lentése huszár, hétköznapibb nevén ló. Ezzel a figurával tehetjük a jellegzetes -  rejtvé
nyekben is sokszor kulcsfontosságú -  L alakú (három + egy mezőt átfogó) „lólépést”.
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A figurák és a mezők együttes jelölésével leírható, melyik bábu épp melyik négy
zeten áll. A versenyszerű sakkjátékban a két félnek a játszma során kötelező is ezen a 
módon regisztrálni a lépéseket. Hc3 például azt jelenti, hogy a(z egyik) huszár a c3-as 
mezőn foglal helyet. A három sakkvers szempontjából fölösleges, hogy további játék- 
szabályokkal és az írásmód rejtelmeivel untassuk az esetleg járatlan s még inkább az 
esetleg jártas olvasót. Annyit még: a tisztek előtt mindkét oldalon fölsorakoztatott 
nyolc-nyolc gyalognak (egyszerűbben: parasztnak) nincs betűjele. Ha tetszik: nincs ne
ve. Ezt a figurát a helye elégségesen meghatározza.

Tandori sakkversei hagyományosan strukturált címből és helyzetet (vág)' helyzet
változást) jelölő specifikus információból tevődnek össze (vagyis két elemből: a vers
testen belül nincs szöveges elem, mint volt a totóversben). E két egységből szervezett 
ákombákomokat kell az olvasónak -  nézőnek? szemlélőnek? játékosnak? -  kisilabizál- 
nia. Akár tud sakkozni, akár nem. A „sakkírás” kisbetűinek, nagybetűinek, számainak, 
hiányzó betűinek (morfémáinak és zérómorfémáinak) rövid bemutatásából kiderül
hetett, hogy viszonylag kevés variációt biztosító jelrendszerrel van dolgunk, amely 
ugyan a beszélt és írott nyelvnek is alapjául szolgáló betűk (kiejtésben majd: hangok) 
egy részét, valamint kettő híján az egyjegyű számokat kölcsönzi, ám nem anyelv nyelve. 
Sajátszerű metanyelv. Jelrendszer, amely alkalomszerűen az irodalom hagyományos 
nyelve, a nyelv helyébe iktatódik.

Lépjen elő a három vers!

A BETLEHEMI ISTÁLLÓBÓL 
EGY KIS JÓSZÁG KINÉZ

Hc3
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A GYALOG LÉPÉSÉNEK JELÖLHETETLENSÉGE 
OSZTATLAN MEZŐN
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Mint a bevezetőben jeleztük, a három vers az Egy talált tárgy megtisztítása című 
1973-as kötetben három külön oldalt foglalt el. A harmadik versnek látnivalóan csak 
címe van, „szövege” az üres papír. (A Vigyázz magadra, ne törődj velem című, 
1959 és 1987 közötti válogatottverseket tartalmazó k ö te t-1989-hely takarékosságból 
egy oldalra, egymás alá, A PUSZTA LÉTIGE szomorúsága című vers társaságába zsú
folta a trilógiát. A záró mű a lap aljára, a lapszám fölé került, és így sajna nem fedheti 
föl önmaga láthatatlanságát, sőt akár a 49-es lapszám tetszhet szövegnek, hiszen nem 
teljesen illogikus, hogy valami számokat is tartalmazó furcsaság után egy szám követ
kezzék versminőségben. Az érvényes textus tehát mindig a Talált tárgy...-bán ke
resendő vissza; és visszakeresendő, mert külalakjához, borítójának színéhez és ábrá
jához, összképéhez, tipográfiájához, verskömyezetéhez -  a kötettárgy egész hangula
tához szervesen hozzátartozik e három sakkvers, és megfordítva: e művek ebben a 
kötetben nyerték el helyi értéküket.)

A sárga borító hatvannégynél több, nem világos és nem sötét kis négyzete (inkább: 
apró kerete): széttördelt, amorf, túlnövekedett, rendeződni akaró és rendeződni kép
telen, fiktív sakktábla.

5

A BETLEHEMI ISTÁLLÓBÓL EGY KIS JÓSZÁG KINÉZ verscím oly teljes és telt mondat, hogy 
első pillantásra mintha nem is volna szükséges ügyet vetnünk a hozzá képest eltörpü
lő, mindössze három összepréselt jelből álló verstestre: „Hc3”. Valóságos információ- 
és érzelemáradatot zúdít olvasójára a költő, aki a cím szokatlan hosszúságával, „cím- 
szerűtlenségével” különös nyomatékot ad ennek a versképző elemnek.

Betlehem, illetve a betlehemi istálló élre vitt említése természetesen azonnal Jézusra, 
Jézus születésére asszociáltat. A konkrét hely neve az irodalomban s még inkább a 
képzőművészetben (és a filmművészetben) oly sokszor ábrázolt locust idézi föl a ke
resztény kultúrkör akár csak igen szerény műveltségű ismerője előtt. A közelebbről 
meg nem határozott egy kis jószág evidenciaszerűen otthonos ebben a szegényesnek 
tudott, egyszerre emberi és állati hajlékban, a legmisztikusabb születés színhelyén. Evi
denciaszerű, hogy valamely kis állat úgy lakozzék ebben az istállóban, amiként a temp
lomi gipszjuhocska festett figurája a lécekből, nádból, szalmából tákolt-ragasztott, ka
rácsonykor fenyőágak közé kihelyezett „betlehemben”. Vagy lehet az bárányka is: bá
rány, Krisztus-szimbólum. A kis jószág kifejezés meghitt, leheletmeleg légkört áraszt. 
A jelző a kicsinységre tereli a figyelmet, a jelzett szó alakszerűén is befoglalja a. jóságot, 
és egyértelmű érzelmi telítettségével, a szó aligha tagadható szépségével gyöngéd 
emóciókat gerjeszt. A cím(mondat) végére helyezett kinéz állítmány igekötős ige, s az 
igekötő irányultságot, távlatot fejez ki -  hiszen ki-.

A verseimbe többszörös kezdésélmény, kezdésképzet koncentrálódik. A betlehemi is
tállóban történt születés, Krisztus világra jötte a kereszténység eszmekörében és jó 
részt az azon túli világban is az időszámítás fordulópontja. A Kr. e. után ekkor kezdő
dött a Kr. u. Materiálisakban: az i. e.-t ekkor váltotta fel az i. sz. A kis jószág a jelzőjével 
indukálja a majdani cseperedést, növekedést. Az ige az irányultsággal, a benne rejlő 
homályos kereséssel, fölmérő tapasztalatgyűjtéssel folytatást, valamely bizonytalan 
szándékot sugall.
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A gondot az egy határozatlan névelő okozza. Mi vagy ki néz ki a betlehemi istállóból? 
A cím információit és hangulatát tárolva érkezünk e kérdéshez -  és a verstesthez. S 
bizony tudni kell sakkozni ahhoz, hogy „kisakkozhassuk” a válasz(oka)t. A sakkjáték
ban nyitólépést vagy a gyalogok (láttuk: a „névtelenek”) valamelyikével lehet tenni, 
vagy egyetlenegy tiszttel: a huszárral. Csak ez a figura ugorhatja át rögvest a gyalogok 
sorát, csak ez az egy léphet a név nélküliek hadának feje fölött előre. A világos bábokat 
vezető játékosnak két huszárja van, mindkettőnek két nyitásalakzatra van módja, ösz- 
szesen tehát négy olyan lépés kínálkozik, amelyet nyitólépésként tiszttel -  a hétköznapi 
szóhasználatban: főbábuval -  tehetünk meg. A Hc3 -  huszár a c3-as mezőre lép -  e 
négy lehetséges nyitólépés egyike, mely magába záija, sematizálja a másik hármat is.

Most már a verscím és a verstest kölcsönösen, megvilágító-megvilágosító ragyogás
sal értelmezik egymást. A mű centrális gondolata, egyszavas lényege a nyitány (a nyi
tás). A biztos tudás, hogy volt (tehát van) nagy horderejű induláspillanat.

A kezdés a címet és a három jelből álló jelsor jelentését is uralja. A nyitány, nyitás 
két párhuzamosan futó, de egységként összefüggő értelmet nyer: a) Jézus születése vi
lágtörténelmi nyitány; a Megváltó érkezése a (keresztény) emberiség aspektusából 
minden idők legnagyobb horderejű eseménye (nem kétséges, hogy a kezdéspillanat
hoz viszonyuló fölfogásban a kereszthalál összehasonlíthatatlanul nagyobb súlya és 
méltósága, tragikuma és jelentősége föl sem merül!); b) kezdetét veszi egy játszma, 
sakkjátszma. A világtörténelem és egy sakkparti mint mérhetetlenül távol eső végletek 
mintázódnak egymásra. A kikezdhetetlen komolyság máris együtt áll a játékkal.

A mű bravúrja, hogy az a bizonyos kis jószág lovacska, kiscsikó is lehetne a valóság 
síkján, lévén a sakk huszárja, „ló” a tábla síkján. Csakhogy a nyitólépést e versben az 
egyedül lehetséges fő  bábu  teszi meg, vagyis ha a címet és a „szöveget” valóban egymásra 
vonatkoztatjuk, analógiásán értjük, a kis jószág maga Jézus! Pusztán az első vers is
meretében meghökkentő az ilyen mértékű profanizálás, amit azonban rögtön föl is 
old, hogy jószág szavunkat, épp érzelmi értéktelítettsége okán, alkalmanként gyer
mekre is szokás mondani (bizonyságként 1971-ben Mezőcsáton, 1972-ben Szennán 
végzett saját néprajzi gyűjtéseim adataira is hivatkozhatnék). A rangot kifejező tiszt 
szó az esemény, a lépés nagy jelentőségére utal, és kiegészítéssel asszociáltatható a tiszt
ség, tisztesség, tisztaság szóalakok jelentése is. A megemelés munkál a főbábu szó fő- elő
tagjában is. Az érzelmeinket fogva tartó kis jószág ily módon kivételes lénnyé avatódik, 
várakozásunkat, netán /óhajtásunkat is kiváltja. Mindez a címben és a „szövegben” 
egyszerre történik meg. A címbeli puritán, originális és komoly közlés összefonódik a 
titkosírásos-játékos közléssel, a tradicionális rész a nem tradicionálissal. Remény, bi
zakodás, a folytatás biztos várása -  vagy a biztos folytatás várása -  járja át a művet, 
melynek szakralitása ugyanakkor nem vallásos jellegű, a krisztusi kisded jelenléte el
lenére sem. Esztétikai gyönyörűségünk forrása a többszörös, finom és derűs egymás- 
bajátszatás, valamint a cím és a „szöveg” együtt és külön-külön is bizsergető rejtvény
szerűsége, rébusz volta.

Ha a „betlehemi istállóban” és a „sakktáblán” is némiképp otthonosabbá váltunk a 
parányibb részletekre ki sem térő elemzés után, akkor a második verset már egyként 
közelíthetjük a „szöveg” vagy a cím felől. Izgalmasabb és eredetibb nyilván az előbbi.

Két hasábot, két „versszakot” látunk. írás -  „sakkírás”, képírás -  által jöttek létre. 
Dekódolásuk előtt érdemes megint Dobosstól idézni: ,A nyelv lineáris eszköz (a beszélt 
nyelv), az írás mindig is rendelkezett a térbeliség lehetőségeivel. Tandori már a lineáris írásban 
is térbeliesít -  az értelmezési szinkronlehetőségek hangsúlyozásával. A papír síkján nála nemcsak
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lineárisan rendeződnek az írásjegyek, ám ügyel, hogy azért a jelsor értelmes legyen. Azaz -  a 
modern szövegelmélet szerint -  Tandorinak minden műve szöveg, tudniillik (Petőfi S. János 
meghatározása): természetes nyelvi elemek konfigurációjaként minimálisan közvetett értelemmel 
avagy korrelátummal rendelkezik! Ha ez a fajta korrelátum vagy értelem a befogadó által belát
ható -  közönségesen is »értelmes« műről szokás beszélni. Ha ez a minimális verbális-gondolati 
értelmesség is hiányzik, művészeti ágazatváltással (pl. irodalmi helyett képzőművészeti dekóru
mokat, jegyeket keresve) ismét tartalmai, jelentést találhatunk. Azaz: ha egy Tandori-képződmény 
már nem minősíthető szövegnek, s így irodalomnak sem, célszerű képzőművészetként vizsgálni. ” 
(Jelenkor, 1988/12.)

A TÁJ KÉT figurával „szakaszainak” térbelisége alapvető tényező. Ez a térbeliség 
egyben a mozdulatlan szöveg által imitált mozdulás: a figura lépése(i). Az első oszlop 
„c5 /  c6 /  cl /  c8H” négy sora azt tudatja, hogy egy gyalog lépésről lépésre, négyzetről 
négyzetre halad, egyesével lépdel a táblán, majd beérkezve az utolsó, a nyolcadik túl- 
nani sorra, egy (eddig nem említett) sakk-alapszabály szerint átadja önmagát és ön
maga helyét egy tisztnek. Ebben az esetben, mint a H  betűből látjuk, egy huszárnak. 
S ezzel egy világ omlik össze bennünk.

A gyalog-tiszt csere a sakkjátékban nagy nyereségnek szokott számítani: a játékos 
erősödik általában. A pár betűnyi-számnyi minimális jelsor azonban nem kevesebbet 
rögzít (a Betlehemi istálló... kontextusában), mint hogy az előző vers//-ja ^ M eg 
váltója) nem a született krisztusi ember, Jézus, hanem csupán egy lehangolón, lomhán 
bekövetkezett átváltozás kreatúrája. Nem az, aki. Egy gyalogból, egy „névtelenből” „lé
nyegük át”. Mivel egyelőre a trilógia közepén tartunk, ez tán nem is olyan vészes, mert 
Krisztus emberségének jeleként is fölfogható: a „c8H” sorban egyszerre láttatik a név
telen-jeltelen, a gyalog, akinek csak helye van, és a tiszt, a főbábu, aki a csere pillana
tában lényeg szerint azonos azzal, akivel cserél, akit fölvált. Az idő villanásnyi töredé
kéig egyszerre, együtt birtokolják ugyanazt a mezőt, helyet. Egymás-önmagukba ol
vadnak.

A verstér másik figurája, oszlopa majdnem teljesen szétfoszlatja ezeket az illuzóri
kus elképzeléseket. Ez a második a robusztusabb „szakasz”. Mindig nagybetűvel kez
dődik, hét sorból, huszonegy jegyből áll. Ránehezedik az előtte levőre, a törékenyebb
re -  de ingatagsággal is idegesít (a váltást érzékeltetendő az előző oszlop talpa lentebb 
van, a versképből hiányzik a szilárdság, bizonytalan a statikum). Míg a „Hc3” és a „c5 /  
c6” stb. is tökéletesen értelmes, követhető és okszerű lépés, illetve lépéssor volt, ebben 
semmi rációt nem tudunk fölfedezni. A gyalogból tisztté -  huszárrá -  váltott főbábu 
magányos figuraként szökdécsel a táblán. Nevetséges és céltalan ez az összevissza, 
egyedül és önmagáért való lóugrálás. Hiányzik belőle a játék értelme, a játékegész, 
amit az első vers a nyitólépésben még maximálisan hordozott. A sorvadás e második 
vers első egységében, „szakaszában” vette kezdetét, a figurák összességét a magányos 
vándorra redukálva. A fogyatkozás a harmadik versben már megsemmisítés, totális 
nemlét lesz.

Az értelmetlenség és nevetségesség még nyilvánvalóbb, ha e látszólag a szemnek 
szóló, térbeli költeményt akusztikusán fogjuk föl: hangosan olvassuk, „elszavaljuk”. 
Meg kellett ezt tennünk a „Hc3”-mai is, amely hangosan kimondva tömör egyetemes 
képletnek hatott (és leírva is valami £  = mc2-szerű világtörvénynek). A há/ cé /három
nak az erőteljes alliteráció dominanciája injektált versjelleget. A TÁJ KÉT FIGURÁVAL 
első figuráját is a sorkezdetek alliterációs monotóniája viszi előre, a számok emelkedő
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egymásutánjának sajátos rímelésétől támogatva: cé öt/cé hat stb. A második figura viszont 
hangtestbe költöztetve valóságos nevetőáriára fakad. Háháhat /  hágénégy /  háefhat /  ká
kákét /  hágéöt /  háehat /  hádényolc -  olvashatjuk fennhangon. Az állandó há-s kezdéshez 
uralkodó jelleggel a há-, ha-, hé- szótag (,,szó”-töredék) kapcsolódik. A haházás, hehe- 
részés, hehegés szomorúan kaján dallamában minimális verbális-gondolati érvényes
ségként ott van a feltételesség, a ha, a -hat, -hét feltételes módja is. A huszár, a H -  hatá
rozzuk meg most Msünkként -  útjának semmi értelme. A leírt lépések ugyan megfe
lelnek a sakkban lehetségeseknek, ám föltűnő, hogy a második „versszak” lépéssorá
nak kezdete már el is mozdult az első „versszak” lépéssorának végétől.

Az első figura „fölfelé” nyitott: előzményekkel rendelkezik, rendelkezhet; c4, c3, 
c2 előzménynél nem többel. A második figura „lefelé” nyitott: tetszés szerint folytat
ható, végtelen számú, bár ismétlődő lépésekkel. Tandori ezt a lezár -  kinyit átfordu
lásképletet más nem tradicionális versében is alkalmazta. A Talált tárgy...-bán a 
megint csak nagyon hosszú Halottas urna két füle e. e. cummings magángyűj
teményéből cím alatt két „fül”, két (növekvő, illetve fogyó Holdat is idéző) sarló állt. 
Két nyitójellé lett zárójel mint tengely, centrum:

Hogy ez a két „fül” miként nyitja ki, amit „bezár”, közrefog: a halottas urnát, benne 
valakinek a leglényegével, maradványával, a porhüvely mementós pulvisával (már ha 
egyáltalán van benne valami), s hogy ennek mi köze e. e. cummingshoz, azt kényte
lenek vagyunk hely hiányában az olvasó immár remélhetőleg Tandori edzette kép
képzeletére bízni.

A TÁJ KÉT FIGURÁVAL Cím rímel A BETLEHEMI ISTÁLLÓBÓL EGY KIS JÓSZÁG KINÉZ 
címmondatára. Utóbbi tényleg mondatként értékelhető, az előbbi szegényesebb, noha 
voltaképp teljes közlés. A betlehemi istálló konkrét (és konkrét jelentésű) locusát az 
elvont és be nem határolt táj helymegjelölés foglalta el. Kitágult ezzel a verstér s vele 
a vershármas értelmezési köre. A szó -  táj -  némiképp beugratós módon közelebb visz 
a természethez; ezt majd a harmadik darab fogja kamatoztatni. Az egy kis jószágot két 
figura váltotta föl (ha az egyet számnévi értelemben is megfontoljuk). A figura sző el
mozdít az élőtől (jószág!). Teátrálisan előtérbe tolja a megjátszottat, csináltat, s egyben 
erősen tudatosítja a figurákkal játszott játékot, a sakkot. A jószág pozitív értéktartal
mában a lehetőség lélegzett -  a figura semlegességében az önmagával való azonosság 
hiánya fagyott holttá. Táj és figura: sokkal kevésbé összeillő, összekívánkozó szavak, 
mint amilyenek az első verscím rokonuló szavai.

Összegezve: a trilógia második versében megrendül, elveszni látszik a nyitányba, a 
kezdésbe, a megváltásba vetett optimista hitünk. Az első darabot a sakk-kai semmiféle 
kapcsolatban nem levő szép és jelentésdús cím fölénye, és a sakk(játék) kezdésére utaló 
három szerény betű alárendeltsége határozta meg, állította az eleven élet oldalára. A 
második darabban a cím és a verstest legalábbis azonos súlyúak, sőt a cím tizenöt, a 
„szöveg” harminc jegyből (nem egyazon jelrendszer jegyeiből) áll. A címbe: az életbe 
benyomul a (sakk) játék. E középső tételben a leghangosabb -  hangokká alakítható -  a 
komikus elem.

A harmadik vers: A GYALOG LÉPÉSÉNEK JELÖLHETETLENSÉGE OSZTATLAN MEZŐN. 
Ahogy már a második címben sem volt, úgy ebben sincs igei, állítmányi rész. A kezdet



386 • Tarján Tamás: Matt, három  lépésben

dinamizmusa (kinéz,) eltűnt . Most már egyértelműen gyalogról esik szó. AH-t, Hősün
ket puszta tévképzetnek kell minősítenünk. Az is, hiszen monumentális nyitólépést 
ígért, azután fölfedte önazonosság-hiányát és tehetetlenkedését. Harmadjára, befeje
zésül és végérvényesen: már nincs, talán soha nem is volt.

A betlehemi istállóra és a tá/ra harmadik locusként az osztatlan mező következik. A (kö
zép )pontszerű Betlehem, a kiterjedt és behatárolatlan táj után ez a még megfogha- 
tatlanabb, de egyben keretes léttér. Táj és mező részint szinonimák, ám ez már aligha 
a természet mezeje („rét”): ez sokkal inkább a sakktábla egy négyzete, szaknyelven: 
mező. A  „betlehemes” cím eleven életteliségével szemben már e tagadó, halott cím 
kontradikciója áll. A táj és a többféleképp értelmezhetőfigura áttételével jutottunk idá
ig. De meddig is?! Tandori tovább játszik velünk: a gyalog az egyszerű, hétköznapi 
ember is lehet(ne), a mező meg csak mező. A hat (hét) szótagos, hivalkodóan szakszerű 
jelölhetetlenség(e) szó azonban arra int: a sakk, a játszma, a végjáték vette át a főszerepet. 
Vagyis a gyalog: bábu, és az „osztatlan” mező olyan „tábla”, amelyen nincsenek 
négyzetek. Mivel a gyalog létezésének, ottálltának tényét csak a helye jelölheti -  név 
híján - , a hely jelölhetőségének megszűntével a gyalog jelölhető, látható léte s így ő 
maga is megszűnik. Az osztatlan sakktáblát mint egyetlen négyzetből, mezőből álló 
„sakktáblát” kell fölfognunk. Az esetleges és egyetlen al helyjelöléstől el kell tekinte
nünk, olyannyira abszurdum, értelmetlenség.

A cím alatt tátongó üres oldal letörli, elsöpri azt a reményt, semmissé teszi azt a 
játszmát, amely oly grandiózus nyitánnyal örvendeztetett mindössze két lappal koráb
ban. Tandori hétmérföldes költői lépésekkel száguld végig a háromfelvonásos drá
mán: az emberi nem reményeinek történetén. Az üres lap, a sokszor kipróbált, néha 
bevált avantgárd-vagy posztmodern -  megoldás a sorozat nélkülözhetetlen részeként 
működik. A GYALOG... címhez csak ez a „szöveg”(hiány) rendelhető. Itt nem az óriás
cím növi túl a verstestet, hanem a verstest, az üresség negligálja (= teszi teljessé) a 
címet. A hiátus, illően a trilógia ironikus-tragikomikus-játékos színezetéhez, mulatsá
gos is, mint fricska, mint a nyomtatott irodalom kigúnyolása.

Bár a három sakkversből a sakkozni tudó számára nem hiányzik a „minimális kor- 
relátum”, a három mű képzőművészeti alkotásként is hathat a kívülállóra. Az első elég
gé csenevész: „Hc3”. Két magasabb jegyalakzat szorosan közrevesz egy kisebbet ebben 
a „Szentcsaládban”. A második mű jellegzetesen képzőművészeti (is), festő vagy szob
rász adhatta volna a címét. A két hasáb nyilvánvalóan a kisebb és a nagyobb bábu, a 
gyalog és a huszár elvont ábrája, szobra. Míg a „Hc3 ” azzal keltett feltűnést, hogy sze
rényen csak minimális teret töltött ki, a két figura erőteljesen nyomakszik a papírlapra. 
A „Hc3 ” tengelyes -  lényegi -  szimmetriája itt már aszimmetria. A harmadik mű, az 
üres lap a kitöltetlen térben a -  metaforikusán -  egyszerre legszimmetrikusabb és leg- 
aszimmetrikusabb hiánylátvány. A képek képe; ürességével az.

A költő TÖREDÉK, -kötetének, illetve egész munkásságának részint becketti ihleté
séről gyakorta értekezett a kritika. Kézenfekvő, hogy bár A JÁTSZMA VÉGE (másik köz
keletű címén a VÉGJÁTÉK) nem a sakkból vette tárgyát, ám összefügg azzal, s Tandori 
nyilván számolt ezzel az áthallással. A három sakkversnek mégis csak annyi köze van 
a Beckett-színműhöz, hogy bennük Tandori Dezső a rá szinte mindig jellemző formai 
eleganciával, elementáris szellemességgel, fájdalmas humánummal ötvözte a kezdetétől 
bemutatott nagy játszma csődjét, az eltűnést, az értelmetlenséget, a véget.

Nála minden, mindig, együtt sár, és vér, és játék.


