
PSYCH°-j¢vel, noha elsûsorban RÀkos SÀndor
farsangi mulatozÀsÀnak Ãjabb fejezete, akÀr-
csak a megisten¡lt, àbutaÊ Claudius csÀszÀr
pszeudomonolÂgja, valamint magyar kirÀ-
lyok ¢s Cluny apÀturÀnak k¢pzelt lev¢lvÀltÀ-
sa, az elûbbi az intuitÁv jellemz¢s mintadarab-
ja, az utÂbbi valÂsÀggal tobzÂdik a k´z¢pkori
nyelv ¢s illemkÂdex korfestû effektusaiban.

A legutÂbbi tÁz ¢v term¢s¢t, r¢szben pas-
tiche-ok stÁlusjÀt¢kaival vÀltogatva, az ´narc-
k¢pÁrÂ gesztus erûs´d¢se jellemzi. T´bb lÁrai
sÂhajban, sz´sszenetben, fintorban kivehetû
Arany JÀnos szellemujja, mint ahogy nem-
igen akad ´reg magyar k´ltû, aki az ýSZIK°K

po¢tikai csÀbÁtÀsÀt semmibe vehette volna.
De RÀkos SÀndor a maga ûszik¢it is egy far-
sangi menet r¢sz¢nek fogja f´l, tollÀt csÃfo-
lÂdÂ ´nirÂnia vezeti, ¢s ez eleve mentesÁti a
korszerütlen narcizmustÂl. Ugyanakkor a
deheroizÀlt vallomÀsok a lÁrÀt ism¢t egy drÀ-
maibb, megjelenÁtÂ szemhatÀr fel¢ tÀgÁtjÀk.
àAmi benned kezdûdik / olyan meccs hogy a pÀlya
/ mindk¢t fel¢n te jÀtszolÊ ä Árja a KºL¹N¹S M°R-
KýZ°S-ben, s ´nmagÀra vicsorogva megfesti,
¢s ez a magas müv¢szet ig¢nye, sajÀt l¢thely-
zet¢nek torzk¢p¢t: àez a testedre szük¡lt / ¡reg
istent kizÀrja / magad teremts magadbÂl / magad-
nak cella-istent...Ê (çLLñZçRKA). IfjÃkora iro-
dalmi ¢let¢nek nagyjairÂl hasonlÂ csipkelû-
dûkedvvel, az ¢lû bÀlvÀnyok fonÀkjÀra nyÁlÂ
szemmel kerekÁtett Hogarth alaklÀtÀsÀhoz
sem m¢ltatlan arcmÀst a FºST MILçN KEZE,
FºST MILçN TçRGYAI, illetve SzabÂ Lûrincrûl
a KONOK SZíV cÁmü versben; egy¢bk¢nt Ho-
garthnak is van çLARCOSBçL cÁmü k¢pe!
Ezeknek a k´ltûi megjelenÁt¢seknek elgon-
dolkodtatÂ vet¡lete, hogy RÀkost mindk¢t
modellj¢nek emberi furcsasÀgai izgatjÀk, ¢s
nem mühelyfort¢lyaik.

Az ¢vek mÃltÀval minden k´ltû mozgÀste-
r¢ben ´nmaga marad meg modellnek. Igaz
ez RÀkos SÀndor farsangi szeml¢let¢re is. De
a vitathatatlan tehets¢g, aki idûs korÀra mü-
hely¢nek büv¢sz¢v¢ vÀlt, leleplezû talÀl¢-
konysÀggal ´nn´n figurÀjÀt, testi-lelki jegyeit
ironizÀlja mozgalmas kom¢diÀvÀ: àuram nagy
baj vagyon kenddel / haja kÂcos mint a kender /
bûre sÀrga mint a sÀfrÀny / eld´bbenek szÁne lÀttÀn
/ beomlÂ kÃt szeme s¡pped / k´r¡lte k¢k udvar l¡k-
tet...Ê (MAGA-K¹SZ¹NT°SE HETVEN¹T¹DIK

SZºLET°SNAPJçN). A hajdani ¢lethabzsolÂ fia-
talember ´ngy´trû igazmondÀssal n¢z itt

szembe erû ¢s eg¢szs¢g r¢szletekig kinagyÁ-
tott romlÀsÀval. ¹nmagÀt sorolja farsangi fi-
gurÀkkÀ lefokozott hûseinek sorÀba, s ez a
gesztus ´nmagÀban erk´lcsi f´l¡lemelked¢st
t¡kr´z, a naturÀlisan ¢rz¢kletes r¢szletek, a
jÀt¢kos, szinte tÀncl¢p¢sekre szedett ritmus,
a groteszkig fokozott rÁmekkel tüzdelt vers-
besz¢d a parÂdia müv¢szet¢nek csÃcsain jÀr.
HasonlÂ karnevÀli hatÀst kelt, amikor tÀrsa-
dalmi talÀlkozÀsok felsûfokÃnak hÁrlelt esetei
fonÀkjÀt mutatja meg. így jÀr el globalizÀlt vi-
lÀgunk nagyra becs¡lt kultÃrcser¢j¢vel EB°D

EGY VILçGHíRþ PçLYATçRSSAL cÁmü vers¢ben.
Az irodalmi int¢zm¢ny àaltisztviselûjeÊ-k¢nt
n¢masÀgban elt´lt´tt eb¢det fogyaszt el a
nemzetk´zi hÁress¢ggel (valÂszÁnüleg a g´r´g
Ritszosszal), s miutÀn a verebek n¢zeget¢s¢-
vel mÃlatjÀk a marad¢k idût, a vend¢g fran-
ciÀul magasztalja hozzÀjÀrulÀsukat àa vilÀg-
kultÃra egys¢g¢nek / erûteljes tudatosÁtÀsÀhozÊ. Ez
a vers is az Àl¢rt¢kek mesteri szatÁrÀja.

Mennyire fogyat¢kos az à¢nlÁraÊ meghatÀ-
rozÀs! Ha a k´ltûi ¢n szÀz ¢letet akar ¢lni, ¢s
kortÀrsakba, t´rt¢nelmi ¢s legendÀs szem¢-
lyekbe sokszorozza meg magÀt, igazi emberi
szÁnjÀt¢k pereg le elûtt¡nk, ami egy f¡st alatt
alkotÂjÀnak àsürÁtettebb ¢leteÊ. Bûv¢rü k´l-
t¢szet teljesedik ki Ágy, sokszÁnü mikrokoz-
mosz, a nagyvilÀg müv¢szi pÀrja. Ez a müv¢-
szi eredm¢ny adja meg RÀkos SÀndor vÀlo-
gatott versei k´tet¢nek nem mindennapi ¢r-
t¢k¢t.

RÀba Gy´rgy
 

BERTñK LçSZLñ:
DESZKATAVASZ

Jelenkor, P¢cs, 1998. 84 oldal, 680 Ft

243 szonett, tÁz ¢v term¢se: ez volt a HçROM

AZ ¹T¹DIKEN, felsugÀrzÂ ¢s megjelen¢se Âta
is izzÂ f¢nyt ÀrasztÂ mü; ÃjÁtÀs ¢s beteljesÁt¢s,
pillanatnyi ¢lm¢ny ¢s tartÂs koncentrÀciÂ ih-
let¢bûl sz¡letett. Akaratlanul is t¡kre lett a
kornak, amelyben k´ltûje ¢rlelte, megalkotta
¢s kibocsÀtotta; ´sszefoglalta a befejez¢sekor
hatvan¢ves BertÂk addig szerzett tudÀsÀt a
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l¢trûl ¢s a k´lt¢szetrûl. Neh¢z ilyen szint¢zis
utÀn mÀsk¢ppen megszÂlalni. L¢legzetet kell
vÀltania a k´ltûnek, mÀr-mÀr lemondania
egy nyelvrûl, amelyben oly tartÂsan otthon
lett. Gondoljunk SzabÂ Lûrinc szituÀciÂjÀra a
TºCS¹KZENE vagy A HUSZONHATODIK °V

utÀn. Nem szakÁthat gy´keresen a ciklusok-
ban teremtett vilÀgokkal, de Âvja magÀt,
hogy m¢g m¢lyebbre eressze oda k´lt¢szete
gy´k¢rzet¢t. T´bbszÂlamÃ, lÀtszatra r´gt´n-
z¢sszerü ihlettÁpusok nyomulnak elû ilyen-
kor. ValÂszÁnüleg erre c¢loz Parti Nagy Lajos,
amikor a k´tetet bemutatÂ soraiban olyan
hosszÃ d´nt¢si folyamatrÂl besz¢l, ahol àmin-
den ugyanoda mutat, noha a r¢szletek sz¢pen ¢s re-
m¢nykeltûen szanasz¢tÊ. Vagy Lator LÀszlÂ, aki
Ágy fejezi be talÀlÂan jellemzû kritikÀjÀt:
àMÂdszerek k´zt vÀlogat, ez a k´tet csupa kezde-
m¢ny, de m¢g nem dûlt el benne semmi.Ê

KorÀbban mÀr becserk¢szett tÀjakon pil-
lant v¢gig elûsz´r BertÂk, sajÀt r¢gebbi for-
mai invenciÂi ¢s eredm¢nyei ´sv¢nyein kere-
si a szonettk´tet vilÀgÀtÂl valÂ tÀvolodÀs le-
hetûs¢g¢t. KÁnÀlkozik a szonettnek is olyan
vÀltozata, amely nem nyolc szÂtagos ¢s gyak-
ran ¡temezhetû sorokbÂl Àll, kev¢sb¢ ¢pÁt ra-
gozÀsi ¢s mondattani licenciÀkra, nagyobb
szÂtagszÀmÃ, a szabÀlyt k´vetûen jambikus,
egyszÂval: a hagyomÀnyosabb szonett-tÁpus,
amelyre legalÀbbis az EML°KEK VçLASZTçSA

k´tetben mÀr f´lfigyelt¡nk. Ezt folytatja p¢l-
dÀul a KERºLýVEL MENJºNK MA, KEDVESEM

vagy a M°G KIDERºL, HOGY TE, MEG TE, MEG

°N: vÀltozatok Babits, illetûleg JÂzsef Attila
rÁmt¢mÀira, sz¢p versek, inkÀbb a pastiche
kategÂriÀjÀhoz k´zel. KivÀlik ebbûl a sorbÂl
az ONGºRº CSITçTI (ñT¹R¹K-FINNUGOR K¹-

NY¹RG°S) cÁmü-alcÁmü, k¡l´n elemz¢st ¢r-
demlû vers. KitalÀlt nyelven ÁrÂdott, ihletûi
k´z´tt bizonyÀra ott vannak We´res SÀndor,
Vas IstvÀn, KÀlnoky LÀszlÂ hasonlÂ tÁpusÃ
versei, de elt¢r tûl¡k BertÂk t´rt¢nelmi asz-
szociÀciÂkat keltû, r¢gi magyar nyelvi-irodal-
mi szÂk¢pz¢se, irÂniÀba rejtett nemzeti ¢s
vallÀsos emelkedetts¢ge. Mivel korÀbbi meg-
jelentet¢sekor nem szonett alakban t´rdelte,
gondolat¢bresztû jelent¢st´bbletet kapott a
sz´veg a keleti ¢s ¢szaki rokonaink nyelv¢t
id¢zû hanganyag ¢s a kidolgozott nyugat-eu-
rÂpai forma lappangÂ fesz¡lts¢g¢tûl.

TovÀbbfejlesztette BertÂk azt a jambikus
k¢tsoros pÀros rÁmü szakaszokbÂl ÀllÂ verstÁ-

pust is, amelynek eml¢kezetes p¢ldÀit adta
korÀbban az ELMENNI KEV°S, ITT MARADNI

SOK, majd az EGYIK RíMTýL A MçSIKIG cÁmü
vers¢ben. ¹sszefoglalÂ ars poeticÀk voltak
ezek, nemcsak a k´lt¢szettan, hanem az ars
vitae ¢rtelm¢ben is. A tÀpai Krisztus JuhÀsz
GyulÀjÀra visszaeml¢kezû formÀra ä mely
egyben ´nid¢zet is ä a BertÂk-szonettûl ¢p-
pen tÀvolodÂ k´ltûnek volt sz¡ks¢ge. °rde-
kes mÂdon korÀbban sem az ¢rzelmess¢g, ha-
nem egyfajta groteszk, akÀr durva mell¢kszÂ-
lamokat megszÂlaltatÂ hang lehetûs¢ge csÀbÁ-
totta ebben a ritmikai ¢s strofikus vÀltozat-
ban; a Nemes Nagynak ajÀnlott ELMENNI KE-
V°S...-ben is leÁrta p¢ldÀul: àMint a szem¢t a
f´ld lÀgy r¢szein, / ´sszegyülnek a h¡lyes¢geim.Ê A
sz¢p, eufonikus k´ltûi besz¢d n¢mely ´ns¢r-
tû, durva àtartalmakÊ kimondÀsÀval kapcso-
lÂdik ´ssze. A groteszk ellent¢tez¢s gesztusÀ-
rÂl az EGYIK RíMTýL A MçSIKIG k´ltûje sem
mond le (a BertÂk-kronolÂgiÀban most
1982ä1983-ban tartunk), az ´nirÂnia nem
hagyja elandalodni a pÀros jambusokra rÀha-
gyatkozÂ k´ltût: az ihlet term¢szet¢t kutatva
tudattalan, k´znapi ¢s vegetatÁv motivÀciÂt
id¢z f´l: àmintha egy Àllat l¢pne be, / s nem tudnÀ,
mi¢rt j´tt ideÊ.

A DESZKATAVASZ-ban f´lbukkanÂ k¢tsoros
szakaszos versek utalnak elûzm¢nyeikre, de
kÁv¡lrûl ¢rtelmezik ûket, ironikusan jÀtsza-
nak rÀ a formÀra, sût netÀn szigorÃ Át¢letal-
kotÀs alkalma lesz az ´nid¢z¢s. Nem felt¢tle-
n¡l a legjobb, de Àtgondolt kritikai szellem¢t
tekintve tanulsÀgos p¢ldÀja ennek a versalak-
zatnak az ELK°PZELEM A FALANSZTERT. A cÁm
¢s mÀs c¢lzÀsok rÀjÀtszanak AZ EMBER TRAG°-
DIçJç-bÂl ismerûs toposzokra (raktÀr, sz¢klÀ-
bak, felvigyÀzÂ, zord Àcs, felnyalÀs stb.), ¢s
f´ltünnek mÀsf¢le, csak lÀtszÂlag divergÀlÂ
k¢pzetk´r´k, a n¢pies müdal¢: àS amott mÀr
kilenc csÂk a forgÀcsÊ, majd egy obszc¢n me-
r¢szs¢ggel deformÀlt Ady-reminiszcencia:
àMi lesz, ha lÀngra kap a szikra / s rÁmelni kezd
a lik a likra?Ê Fenyeget¢s n¢lk¡li prÂf¢ciak¢nt
is ¢rtelmezhetû BertÂk verse (nem csak ez).
Olvassuk egybe a jÂkora tÀvolsÀgbÂl disszo-
nÀnsan rÁmelû elsû ¢s utolsÂ sort: àS hogy ver-
set Árni megint flanc lett, [...] Ha meg nem, hÀt az
lesz a vesztek.Ê NyomasztÂ, groteszks¢g¢vel le-
taglÂzÂ keserüs¢g Àrad a nyelvi jÀt¢kbÂl; kon-
szonancia ¢s disszonancia stÁlushatÀsa f´lcse-
r¢lhetû; a k´ltûk szÂval a p´rk´lt cseng ´ssze.
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A vilÀgn¢zettelen, minden mindegy hangulat
ellen fakad ki a hasonlÂ formÀjÃ, sokat sejte-
tû cÁmü LEHETN°K KURUC, SýT, LABANC IS,
mÁg a SAJçT çRNY°KçT ELýZI A Lñ inkÀbb a
talÀnyosan sz¢p vers tÁpusÀt folytatja nosztal-
gikus harmÂniamegid¢z¢s¢ben ¢s ´sszeb¢kÁ-
tett kontrasztjaiban (àC¢lba futnak a marad¢k
napok, / oda sietek, ahol ott vagyokÊ).

Ha mÂdszerek k´zt vÀlogatÂ eklekticiz-
musra keresn¢nk p¢ldÀt, akkor a szonetthan-
gulat utÂrezg¢sein ¢s az àegyik rÁmtûl a mÀsi-
kigÊ alapelvü k¢tsorosokon kÁv¡l netÀn azok-
ra a mÀs k´ltûi vilÀgokat virtuozitÀssal ¢s hi-
teles pÀlyatÀrsi bele¢rz¢ssel megid¢zû versek-
re is gondolhatnÀnk, amelyek t´bbnyire ha-
lÀllal, gyÀsszal kapcsolatos àalkalomÊ ihlet¢-
bûl fakadnak. MegkockÀztathatÂ, hogy az
eg¢sz BertÂk-¢letmüre kitekintve is a leg-
szebb bÃcsÃztatÂk k´z¢ tartoznak a Nemes
Nagy çgnesnek, Csorba Gyûzûnek, PÀkolitz
IstvÀnnak ¢s Fodor AndrÀsnak àodaÀtraÊ
ajÀnlott versek (àEGY ISTENT KELLENE CSI-
NçLNOMÊ, SIRATñ, PçKOLITZ ISTVçN ELMENT,
MINT A MADçRSZçRNY). Az utolsÂ barÀti k¢z-
szorÁtÀsok gesztusÀt id¢zik; az idûszeml¢let a
àminthaÊ k´ztes tartomÀnyÀba sürÁti a m¢g ¢s
a mÀr kettûss¢g¢t, a mÀgikus rem¢nyked¢s
olyan hangokat csalhat elû, amelyek legalÀbb
annyira jellemzûk az eltÀvozottra, mint a rÀ
eml¢kezûre.

Nem vadonatÃj vonÀs lÁrÀjÀban, hogy egy-
re nagyobb ¢s fokozottan tudatosÁtott szerep-
hez jut benne sz´vegk´zis¢g, az id¢z¢s ¢s uta-
lÀs. Sz¢p p¢lda a gyÀszolÂ verseken kÁv¡l a
KOCOGçS EGY ADY-SOR UTçN. A Lñ K°RDEZ

v¢g¢n elhangzÂ feledhetetlen Ady-mondat
utÀn àkocogÊ a vers (àHÀt mi lesz ebbûl, tekin-
tetes Ãr?Ê), szelleme ¢s hangneme keserüen
parodisztikus. AdynÀl a kigyÃlÂ-sz¢p fejü Pe-
gazus k¢rdez, BertÂk vers¢ben egy k¢pzelgû,
bolond k´ltû.

Van azonban egy olyan r¢tege vagy irÀ-
nya, koncepciÂja a k´tetnek, amely az eddig
jelzettekn¢l elt´k¢ltebb, mer¢szebb formate-
remt¢sre vall, ¢s k¢t szempontbÂl is bizo-
nyÁtja, hogy BertÂk megtalÀlta a vÀlsÀgos ke-
res¢s k´zben az Ág¢retes Ãj po¢tikai tÀmpon-
tot. A szabad versnek egy sajÀtszerü vÀltozata
az, amit most tovÀbbfejleszt, mondjuk ki: a
t´k¢lyig, a legjobb darabokban, amelyeket,
ahogy MargÂcsy IstvÀn is kiemelte egy r´vid
kritikÀjÀban, nagy t´bbs¢gben a F°MíZþ cÁmü

elsû ¢s az IDý ELýTTI cÁmü negyedik, utolsÂ
ciklusban szerkesztett t´mbszerü egys¢gekbe.
BertÂk mindig kitünt a hidegv¢rüen precÁz,
de sokat sugallÂ k´tetszerkeszt¢s k¢pess¢g¢-
vel; most is az elej¢re ¢s a v¢g¢re helyezi
nemcsak a term¢s legjavÀt (mert a t´bbi is ki-
tünû minûs¢gü), hanem a szÀnd¢kÀra, ÃjÁtÀ-
sÀra jellemzût, a k´lt¢szete alakulÀsÀra rÀvi-
lÀgÁtÂt, ¢s t´bb mint valÂszÁnü, hogy egyben
a legÃjabbat is, t´bbs¢g¡kben a k¢t k´z¢psû
ciklusnÀl k¢sûbb keletkezett, a àfejlûd¢sÊ irÀ-
nyÀt vektorok gyanÀnt szeml¢ltetû verseket.

A rÁmtelen, gyakran egymondatos, legin-
kÀbb a l¢legzet ¡tem¢tûl pulzÀlÂ versnek is
van elûzm¢nye k´lt¢szet¢ben: id¢zz¡k f´l a
TçRGYAK IDEJE cÁmü k´tet korszakÀt (1977ä
1979), a D°MOSZTHEN°SZ ELSý BöCSöLEVE-
L°-t, a D°DAPçM, MçRCIUS-t. A szavaktÂl ¢s
a retorikÀtÂl bÃcsÃzott akkor a k´ltû, szava-
kon tÃli jelek fontossÀgÀra ¢bredt rÀ, vers-
nyelve mondattani elk´telezetts¢gü lett, leg-
alÀbbis a szÂban forgÂ verstÁpusÀban. Maga
az a l¢legzetv¢tel, amely a t´bb szÀz soros D°D-
APçM...-at k¢t mondatba tudta pr¢selni, a t¡-
dû ac¢los fiatalsÀgÀra vall, ¢s (ha besz¢lhe-
t¡nk ilyenrûl) a tartalom ¢s a forma belsû
azonossÀgak¢nt szeml¢lteti a nemzed¢kek
korokon, dÀtumokon ÀtÁvelû kontinuitÀsÀt.
K¢rdûjel Àll ugyan a hosszÃvers v¢g¢n, de az
utolsÂ szÂ m¢giscsak a àbefejeztemÊ, felt¢tele-
sen bÀr, de a v¢ghezviv¢s elk¢pzelhetûs¢g¢re,
lehets¢gess¢g¢re utalva:

às ki lesz az, aki ÀtnyÃl majd f´l´ttem,
fiammal egy¡tt, ¢s mondjuk, szÀz´tven,
vagy talÀn szÀznegyvenk¢t ¢v mÃlva, hogy
d¢dapÀm ¢letkorÀt ne feledjem,
tehÀt k¢tezeregyszÀzhuszonegyben,
talÀn mÀrcius tizen´t´dik¢n,
talÀn d¢dunokÀmmal, ¢s helyettem
elmondhatja itt, hogy befejeztem?Ê

A PçRHUZAMOSOK most mÀsfajta, k¢tke-
dûbb j´vûsejtelmet villant fel. A r¢gi pince
(pr¢shÀz), a d¢dapa birodalma: lebontva. A
gerendÀk egyik¢be beleakad a k¢sei utÂdok
autÂjÀnak kereke, arrÀbb kell tenni, elbÃ-
csÃzni a mÃlt architektonikus-paralellisztikus
rendj¢tûl. SÃlyos epikai magja van a versnek,
nagy idûtÀvlatokat Ável Àt; a d¢dapa m¢g be-
tyÀrokat fogadott a tetûgerendÀk alatt, az
utÂdok az autÂhoz tartozÂ r´gzÁtûgombokat
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keresg¢lik a szalmÀban, azt is hiÀba. A mÃlt
¢s a jelen ilyesfajta alakulÀsa a jelen ¢s a j´vû
viszonyÀnak rezignÀltan konstatÀlÂ ¢rt¢kel¢-
s¢t k¢szÁti elû.

àNem igaz, hogy a pÀrhuzamosok
talÀlkoznak a v¢gtelenben. Mit kezdhetek
vel¡k, akik a halÀlom utÀn
sz¡letnek? A f´ltÀmadÀskor
ugyanazok vesznek majd k´r¡l,
akik ma.Ê

MÀs alkalommal olyan intertextuÀlis pÀr-
huzamok n´velik a vers hatÀsÀt, amelyek
´n¢letrajzi kapcsolatra utalva egyben klasz-
szikus toposzra ¢s k´ltûi elûzm¢nyre is eml¢-
keztetnek. A KERºLGETED az egyik legszebb
p¢lda (ennek kezdûszava a k´tetcÁmadÂ
àdeszkatavaszÊ). RÀismerni benne az ¢letk¢pbe
Àgyazott ironikus moralitÀs verstÁpusÀra, k´z-
vetlen k´zelrûl Arany JÀnos KERTBEN-j¢nek
rokonsÀgÀra. A n´v¢nyeit, fÀit ÀpolÂ gazda
akarva-akaratlanul tanÃja lesz a szomsz¢dsÀ-
got sÃjtÂ halÀlesetnek ¢s gyÀsznak. A lÁrai hûs
(Arany¢ is, BertÂk¢ is) mindent elk´vet, hogy
tÀvol tartsa magÀtÂl a megrend¡l¢st. Arany:
àEh, nekem ahhoz mi k´z´m! [...] Kit ¢rdekel a mÀs
sebe?Ê, BertÂk: àR¢g volt, / amikor megilletûdt¢l.
[...] Holnap / benne lesz az ÃjsÀgokban.Ê M¢gis
mind a k¢t vers katarzist tÀmaszt; az Arany¢
azzal, hogy rÀd´bbent az embermegvetû ci-
nikus ¢s sztoikus szÂlamok el¢gtelens¢g¢re,
noha ism¢tl¢sekkel nyomat¢kosÁtja az idevÀ-
gÂ k´zhelyeket (àkert¢szkedemÊ, àK´z´ny´s a vi-
lÀg...Ê). BertÂk vÀltozata a lÀtszÂlagos egyez¢-
seken tÃl markÀnsan k¡l´nb´zik, ¢s nem el-
sûsorban a nagyszalontai meg a mecseki helyi
szÁnezet elt¢r¢se k´vetkezt¢ben. Az û verse
´nmegszÂlÁtÂ (Arany egyes szÀm elsû sze-
m¢lyben ¢s ÀltalÀnos szentenciÀkban besz¢l),
¢s a ragozÀsi forma ezÃttal belsû vitÀnak, lelki
drÀmÀnak a t¡kre is. A kettûs ¢n egymÀshoz
ä egyik a mÀsikÀhoz ä int¢zett szavai eleinte
tudati ¢s ¢rz¢kel¢si reflexiÂk, amelyek az em-
l¢kek, a mÃlt vilÀgÀbÂl a jelen pillanat fÀjdal-
mas aktualitÀsa fel¢ haladnak: àmegilletûdt¢lÊ,
àazt k¢pzeltedÊ, à¢rintedÊ, àtudodÊ. A k´vetkezû
igesor brutÀlisan megkurtÁtja a mÃlt-jelen vi-
szonylat ¢rz¢keltet¢s¢t, s akÀr babitsi remi-
niszcenciÀt is kelthet: àamit / ûsszel ¡ltett¢l, el-
ment a t¢llelÊ. V¢g¡l pedig a kÁm¢letlen ´r´k
jelen, a mÁtosz idûtlens¢ge veszi Àt a vez¢r-
szÂlamot; megint csak az ´nmegszÂlÁtÂ ig¢ket

id¢zve: à¡tszÊ, àegyengetedÊ, à(k´veket) rakszÊ,
àker¡lgetedÊ. V¢gzetes lÀtomÀsba torkollik az
¢letk¢p, memento mori lesz belûle, de nem
allegÂria, m¢g csak nem is bÃskomorsÀgra
felszÂlÁtÂ ¡zenet: a kert, a karÂ, az ÀsÀs, a ku-
tya f´lvillanÂ ¢letszerü motÁvumai elvÀlaszt-
hatatlanok a m¢goly megf´llebbezhetetlen
tragikus belÀtÀstÂl.

Az az Ãjf¢le BertÂk-vers, amelynek a po¢-
tikÀja a szem¡nk lÀttÀra alakul a k´tetben ¢s
az azÂta megjelent folytatÀsÀban, a szintaxis,
a versmondattan rugalmassÀgÀt a metafori-
kus gondolkodÀs frissess¢g¢vel egyesÁti, de a
àgondolkodÀsÊ szÂ is el¢gtelen a jelens¢g
meghatÀrozÀsÀra, hiszen k¢pnek, hangzÀs-
nak, eszm¢nek, asszociÀciÂs k´rnek egymÀst
ÀtjÀrÂ ¢s erûsÁtû egy¡ttmük´d¢s¢rûl van szÂ,
az Ezra Pound fogalommeghatÀrozÀsa ¢rtel-
m¢ben f´lfogott imagizmusrÂl. Szili JÂzsef
id¢zi Pound POETRY cÁmü tanulmÀnyÀbÂl:
àÏk¢pÎ az, ami egy intellektuÀlis ¢s ¢rzelmi komp-
lexumot egyetlen idûbeli pillanatban prezentÀl [...]
Egy ilyen ÏkomplexumÎ pillanatnyi prezentÀlÀsÀ-
nak hirtelen szabadulÀs¢rzet a k´vetkezm¢nye ä az
az ¢rz¢s, hogy megszabadultunk az idû ¢s t¢r kor-
lÀtaitÂl; az az ¢rz¢s, hogy hirtelen megn´vekedt¡nk,
ahogyan ezt az ¢rz¢st a legnagyobb müalkotÀsok je-
lenl¢t¢ben Àt¢lj¡k. ä Jobb egy ¢let alatt egyetlen K¢-
pet alkotni, mint terjedelmes k´teteketÊ. Vegy¡k
p¢ldÀnak a k´tet nyitÂvers¢t:

ºVEG N°LKºLI

Valami rozsdasÀg, bÀdogv´d´r
aljÀn a vÁz eml¢ke, ¡res,
¡veg n¢lk¡li ablakkeretben
borotvÀlkozni, r¢gi
tÀrsakkal (barÀtokkal?), mintha
l¢trÀt akarnÀl keresztben
Àtvinni az erdûn, mintha
megfagyott, d´gl´tt lovon
szÀnkÂznÀl, mintha
bel´ktek volna egy
fogolytÀborba, ahonnan
sohase szabadulsz, pedig
oda mehetsz mÀr, ahova akarsz,
ugyanaz a v¢r szÀrad a kerÁt¢sen,
ugyanazok
emelik szÀdhoz az ecetes ruhÀt,
ugyanolyan f¢mtÀrgyak
eszik az oxig¢nt, s ugyanÃgy
motyogsz, ha
azt mondod, rÂzsaÀg.



HÃsz sor a cÁmet nem szÀmÁtva; lÀtszÂlag
szabad asszociÀciÂk k´vetik egymÀst, de ¢p-
pen nem a sz¡rrealista automatizmus szelle-
m¢ben. InkÀbb fugatotechnikÀra v¢l¡nk rÀ-
ismerni, k¢t t¢ma vÀltogatÀsÀra ¢s kontra-
punktikÀjÀra: mÃlt ¢s jelen viszonylatrend-
szere az egyik, szabadsÀg ¢s fogolyl¢t ellent¢-
tes egys¢ge a mÀsik. TalÀlkozik a kettû, kÁs¢r-
teties m¢rtani ¢s zenei precizitÀssal, a àmint-
haÊ ¢s az àugyanazÊ k¢pzetek szimmetriÀjÀ-
ban, ism¢tlûd¢s¢ben. Szerkezetet meghatÀro-
zÂ elemm¢ izmosodik egy n¢vmÀs ¢s egy k´-
tûszÂ; egyazon fogolytÀbor rabja marad az
ember, vagy àcsakÊ az als ob filozÂfiÀja sugall-
ja a jÂvÀtehetetlen determinizmust? Mesteri
szÂjÀt¢k segÁts¢g¢vel l¢p ki BertÂk a büv´s
k´rbûl. Az elsû sorban rozsdasÀg (eml¢k)k¢pe
r¢mlik f´l a lÁrai alany tudatÀban, az utolsÂ-
ban azt motyogja, hogy rÂzsaÀg. Nem mer-
n¢nk ÀllÁtani, hogy a n¢hÀny betüt-hangot
¢rintû vÀltoztatÀs bizakodÂvÀ hangolnÀ Àt a
komor l¢t¢lm¢nyt, az ¡ress¢g, a szomjÃsÀg,
a lÀgerek, a d´gl´tt Àllat, a korrÂziÂ, a ke-
resztre feszÁt¢s, a v¢r motÁvumaihoz kapcso-
lÂdÂ botrÀnyos tapasztalatokat. RozsdasÀg ¢s
rÂzsaÀg m¢gsem ugyanaz, bÀr tagadhatatla-
nul k´z¡k van egymÀshoz. Akusztikai ¢s sze-
mantikai hasonlÂsÀguk ¢s k¡l´nbs¢g¡k mint-
ha egy pillanatra megnyitnÀ az el¢rhetû sza-
badsÀg tÀvlatÀt. Komplex k¢pet ¢rz¢kel¡nk,
eg¢szen Ezra Pound szellem¢ben, olvasÂi ¢l-
m¢ny¡nk a hirtelen szabadulÀs ¢s megn´ve-
ked¢s. S erre a revelÀciÂra m¢g vagy tucatnyi
p¢ldÀt lehetne id¢zni a DESZKATAVASZ-bÂl.

Csür´s MiklÂs
 

àPLETYñ K¹NYVÊ

Tandori Dezsû: PÀlyÀim eml¢kezete
J´vendû KiadÂ, 1997. 162 oldal, 1980 Ft

MÀr-mÀr Ãgy tünik, hogy Tandori Dezsû az
utÂbbi idûben bÀrmit tesz, mond, rajzol vagy
Ár, nyilvÀnossÀgot kap. Ismereteim szerint ez
a lehetûs¢g kev¢s ¢lû ÁrÂnak adatott meg Ma-
gyarorszÀgon. Csak a legnagyobbaknak: JÂ-
kainak, MikszÀthnak, talÀn Adynak. Tandori

rÀadÀsul abban is hasonlÁt hozzÀjuk, hogy el-
k¢pesztû mennyis¢gben ontja a legk¡l´nb´-
zûbb müfajÃ k´nyveket. A prÂzai, verses-, ta-
nulmÀny- ¢s gyerekk´tetek, a szÁnmüvek, a
rÀdiÂjÀt¢kok ¢s hangkazettÀk szinte szÀmon-
tarthatatlan t´mege jelent meg a sajÀt vagy
valamely ÁrÂi Àlneve alatt az elmÃlt hÀrom ¢v-
tizedben.

Ez a harminc esztendû tekint¢lyes ¢s im-
mÀron ÀtfogÂ m¢rlegel¢sre ¢rdemes pÀlya-
szakasz, azonban m¢rt¢kadÂ, monografikus
Àttekint¢s, mint a feh¢r ver¢b, olyan a Tan-
dori-irodalomban. Irodalomt´rt¢n¢szeink
mintha ÂdzkodnÀnak az eg¢sz vizsgÀlatÀtÂl,
mert abban az esetben nemcsak krimikkel ¢s
tanulmÀnyk´tetekkel lenne c¢lszerü valamit
kezdeni¡k, de a hangjÀt¢kokkal ¢s a àgyerek-
k´tetekÊ k´z¢ sorolt müvekkel is. Fogarassy
MiklÂs TANDORI-KALAUZ-a besz¢des p¢ldÀja e
szerteÀgazÂ ¢letmü felfejthetûs¢ge ¢s bemu-
tathatÂsÀga neh¢zs¢geinek.

S valÂban nincs k´nnyü dolga, aki ennek
az unikum madaras-medv¢s vilÀgnak meg
akarja keresni a hely¢t a Tandori-¢letmüben.
Mindez talÀn az¢rt lÀtszik mÀr-mÀr megold-
hatatlan probl¢mÀnak, mert talÀn ¢ppen for-
dÁtva kellene vizsgÀlÂdni: a szerzû ¢let- ¢s
gondolkodÀsmÂdjÀt k´zismerten meghatÀro-
zÂ t¢nyezûk folyamatos szem elûtt tartÀsÀval
m¢rlegelni az ¢letmüvet. Meggyûzûd¢sem,
hogy a hetvenes ¢vek mÀsodik fel¢tûl elker¡l-
hetetlen, hogy ezt is figyelembe vegye, aki
nemcsak egy-egy versre vagy k´tetre kÁvÀn
koncentrÀlni.

Igaza lehet Fogarassy MiklÂsnak, amikor
hatÀrozottan elveti a àmagÀnmitolÂgiaÊ ter-
minust, amely alapvetûen leegyszerüsÁti a àMit
is kezdj¡nk a madarakrÂl ¢s medv¢krûl tÀr-
salgÂ Tandori Dezsûvel?Ê k¢rd¢st. Sût nem-
csak leegyszerüsÁti, de gyakorta el is bagatel-
lizÀlja, ¢s Ágy v¢gsû soron f¢lretehetûv¢ vagy
megker¡lhetûv¢ teszi. Nem k¡l´n´s magÀn-
mitolÂgiÀval (vagy nem csak azzal) szembes¡l,
aki Tandori eme k´nyveit kez¢be veszi, illetve
v¢gighallgatja a madaras-medv¢s rÀdiÂjÀt¢-
kokat, hanem egy sajÀtosan dokumentÀlt ma-
gÀn¢lettel, melyben a jÀt¢k medv¢k korlÀtla-
nul tÀgÁthatÂ imaginÀrius vilÀga ¢s a lakÀsban
¢lû vadmadarak valÂsÀgos l¢te Tandori De-
zsû meghatÀrozÂ inspirÀciÂi. Az eg¢sz ¢let-
müvet Àttekinteni szÀnd¢kozÂ szÀmÀra ¢p-
pen ez¢rt c¢lszerü lesz tisztÀzni, hogy ennek
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