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„...UGYANAZ A NAP 

SOKSZOR...”

Tandori Dezsô válogatott versei
Válogatta Ambrus Judit, 
az utószót írta Margócsy István
Unikornis, 2003. 364 oldal, 3000 Ft

Megjelent Tandori Dezsô válogatott verseinek
díszkiadása, aranyozott mintás sötétzöld mû-
bôr kötésben, A Magyar Költészet Kincsestára so-
rozatban, az 5. oldalon a költô szürkés tónusú,
ovális arcképével (a forma és az árnyalat is a
száz évvel korábbi, hasonló vállalkozások em-
lékét hivatott felidézni) és aláírásával, Ambrus
Judit válogatásában, Margócsy István utósza-
vával. Jó kötés, jó papír, gondos nyomás; a
hosszú soros verseknél a gerincoldali margó
lehetne szélesebb, mert majdnem a kötésnél
érnek véget a sorok, és ezeket a lapokat nehéz-
kes olvasni, no meg az is eléggé szokatlan egy
ennyire igényes kiadványnál, hogy a lap alján
sokszor egy sornyinál is kevesebb a margó. De
hát több is veszett Mohácsnál. A dolog lénye-
gében véve rendben van.

Rendben van? Csakugyan az a helyzet, hogy
kortárs klasszikusainkat, Tandorit, Petrit, Ora-
veczet és a többieket minden további nélkül
oda lehet tenni Berzsenyi, Vörösmarty, Arany,
Babits mellé a bôrkötéses díszkiadások polcai-
ra? (Vagy még olvashatnánk ôket egy darabig
– tehetném hozzá rosszmájúan, de nem te-
szem. Tegyük fel, hogy nincs összefüggés a ki-
adás aranyozása és a szerzô olvasatlansága kö-
zött.) Erre persze nem tudok válaszolni; de ma-
radjunk Tandorinál. Vajon az ô költészete nem
vet fel olyan problémákat, melyek az irodalmi
folyamat folytonosságát teszik kérdésessé?

Mondok egy példát. Ha valaki, akkor Tan-
dori az a költô, aki kezdettôl fogva könyvmû-
vekben gondolkodott. Persze az egyes könyve-
ken belül voltak kedvenceink, és volt számos
olyan darab, amit mindig átlapoztunk. Ebben
a kötetben ez nem így mûködik: az átlapozott

darabok (ha feltesszük, hogy többnyire azok
maradtak ki) már nincsenek ott a kedvencek
(ha feltesszük, hogy többnyire azok maradtak
meg) mellett. Mi következik ebbôl? Új könyv-
mû jött létre az eddigiek anyagának felhaszná-
lásával (és persze nem azok helyett, hanem
azok mellé állíthatóan)? Vagy arról lenne szó,
hogy egy rettentô kéz megrázta a rostát, és az
áll itt kötetbe gyûjtve, ami fennakadt rajta,
míg a hitványabbja kihullott; ez azonban már
meg is marad, és ebbôl az anyagból választ-
juk majd ki azt a néhány remekmûvet (HOM-
MAGE, LONDONI MINDENSZENTEK, MADÁRZSOKÉ

stb.), amit a KÖZELÍTÔ TÉL, A VÉN CIGÁNY, a HÍD-
AVATÁS, az ÚJ VIZEKEN JÁROK, A DUNÁNÁL mellett
csakugyan elteszünk magunkban egész éle-
tünkre? Lehet, kell, érdemes ezt? Úgy állna a
dolog, hogy az 1960 és 1990 közti három évti-
zed költészetét ugyanúgy kezelhetjük, mint
mondjuk a XIX. század tetszés szerint kivá-
lasztott három évtizedéét? Csak éppen Kis Jó-
zsef helyén Nagy László, Szabolcska Mihály
helyén Váci Mihály áll? Nem tudok megszaba-
dulni a benyomástól, hogy itt valami kapitális
félreértés történt. Nézzük meg a könyvet, hát-
ha közben rájövünk, hogy mi lehet az. 

A Tandori munkásságát feldolgozó iroda-
lomtörténet-írás többé-kevésbé egybehangzó-
an három egységre bontja az életmûvet: az el-
sô szakasz az elsô kötet, a második szakasz a
második és a harmadik az összes többi. Némi
leegyszerûsítéssel úgy festene a dolog, hogy az
elsô kötet túltelítette és szétfeszítette az úgy-
nevezett „Újhold-paradigma” szellemi terét, 
a második radikális eljárásokkal túllépett az
egész költészeti modernség beszédformáin,
minden ponton határt sértett, és új horizont
felé mutatott, a harmadiktól kezdve a többi pe-
dig egyfajta beszédkényszernek engedve min-
den életeseményt és mentális rezdülést bôbe-
szédûen dokumentáló szövegelés („...ugyanaz
a nap sokszor...”), ami ugyan kidolgozott, for-
mailag csiszolt darabokban jelenik meg, az ide
sorolható versek mégsem akkora súlyúak, mint
az elsô két kötet költeményei. Ha ezt a koncep-
ciót legalább részben elfogadjuk, ennek a ta-
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nulságait a válogatás során is érvényesíteni
kellene, tehát míg a TÖREDÉK... és az EGY TALÁLT

TÁRGY... kötetet válogatás nélkül, teljes egészé-
ben kellene a válogatott mûvek gyûjteményé-
be illeszteni, a további kötetekbôl csak azt az
egy-két darabot, melyekre azt lehet mondani,
hogy azok a kötet gondolati magjai. Például a
KOPPAR KÖLDÜS mûegyüttesébôl csak a BEVEZE-
TO és a LONDONI MINDENSZENTEK jelenne meg a
„Best of”-ban, a VAGY MAJDNEM AZ-ból a MADÁR-
ZSOKÉ és a T. D. SÍRVERSE. Ez a szerkesztôi kímé-
letlenség teremthetné meg a harmadik pálya-
szakasz munkáiban azt a koncentráltságot,
ami az olvasó elôtt igazolja egyrészt az iro-
dalomtörténészi koncepció helyességét, más-
részt azt a tényt, hogy egyáltalán odaállítha-
tó a harmadik mûcsoport az elsô kettô mellé,
tehát hogy ott is megvannak azok a mûvek,
melyek összefogottságukban, átgondoltságuk-
ban, gondolati radikalitásukban egyenrangú-
ak az elsô két könyv darabjaival. A másik lehe-
tôség ugyanis az, amit jelen válogatás szerkesz-
tôje követ, hogy nem az életmûvet rendeli alá
a recepciónak, hanem a költôre bízza az al-
kotást, ô maga pedig a megjelent könyveket
fogadja el realitásnak: nagyjából ugyanannyi
verset hozzávetôleg egyenlô terjedelemben
emel ki mindegyik kötetbôl. Ezzel egyrészt az
a baj, hogy végül mégsem az egyes verseket,
hanem a megjelent köteteket tekinti alapegy-
ségnek, függetlenül attól, hogy az 1970–80-as
években a megjelenés feltételei a mainál ne-
hezebbek voltak Tandori és a többi, a „tûrt” ka-
tegóriába tartozó alkotó számára, míg ma egy-
fajta kiadói késztetés is van, ami arra igyek-
szik rávenni Tandorit, hogy gyakrabban gyûjt-
se kötetbe írásait. Vagyis a VÁLOGATOTT...-ban 
A JÁRÓBETEG egyenrangúvá válik A FELTÉTELES

MEGÁLLÓ-val vagy a CELSIUS-szal (utóbbinál még
nagyobb is a súlya, ha terjedelemben és da-
rabszámban mérünk). Másrészt pedig az a baj,
hogy olvasás közben megfigyelem magamon:
valahogy mindig túlszaladok az elsô két köte-
tet reprezentáló fejezeteken. Persze tehet errôl
a tördelés is, ami agyonzsúfolja a szedéstükröt,
és ez olyan nonszenszeket is eredményez, mint
hogy A GYALOG LÉPÉSÉNEK JELÖLHETETLENSÉGE OSZ-
TATLAN MEZÔN címû versnek csak a címe szere-
pel a kötetben, a szövege kimaradt. (A vers
„szövege” ugyanis eredetileg egyoldalnyi üres
szöveghely.) De nem csak errôl van szó. Már
amikor Oravecz válogatott verseit olvastam,

akkor is mindig túlfutottam a HÉJ rendkívül
koncentrált, az elsô Tandori-kötetekéhez ha-
sonlóan radikális, „horizontváltó” darabjain.
Mintha már nem érdekelne az a méltóság és
energia, ami pedig a maga idejében ténylege-
sen szétrobbantotta a nagyot mondó locsogás
poétikáit. (Ez egyébként nincs így; valahány-
szor a HÉJ új, önálló kiadása a kezembe akad,
félórákra belefeledkezem.) Ugyanígy: mint-
ha ma jobban érdekelne az a Tandori, aki A
MENNYEZET ÉS A PADLÓ szonettjeitôl kezdve aka-
dálytalanul árasztotta/árasztja életanyagát a
költészet mentális terébe. 

Ugyanakkor az egyes darabok akár többet is
mondanak ma (legalábbis nekem), mint ko-
rábban. (Persze az is hozzátartozik a dologhoz,
hogy én sem voltam „egyidejû” olvasója Tan-
dori pályakezdésének, hiszen egyrészt a TÖRE-
DÉK... megjelenésekor tizennégy éves voltam,
másrészt még vagy két évtizedig nem volt le-
hetôségem arra, hogy írásaimat megjelentes-
sem, és így arra sem gondoltam, hogy rendsze-
resen foglalkozzam a kortárs költészet törté-
netével. Így viszont megint oda jutunk, hogy
az én olvasatom meglehetôsen egyedi, hiszen
gyakorlatilag már elôszörre is újra olvasok.)
Továbbá: itt is, mint Oravecznél, maga a kö-
tet, illetve annak második kiadása (borzalmas,
agyonlapított betûivel együtt) egészében is ér-
dekel, leköt, új kérdéseket fogalmaz meg ben-
nem. Olyasféléket, hogy hogyan is áll együtt
irodalomtörténeti idôben és poétikai térben a
TÖREDÉK... Pilinszky munkáival, a NAGYVÁROSI

IKONOK-kal és a SZÁLKÁK-kal? A két mûegyüttes
nagyjából párhuzamosan íródhatott, de a ben-
nük foglalt tendenciák ellentettek. Pilinszky 
ez idô tájt a NAGYVÁROSI IKONOK, a SZÁLKÁK vagy
a VÉGKIFEJLET verseiben saját korábbi költemé-
nyeinek fegyelmezett, pontos, zárt alakzatait
roncsolva alkot új formákat; kerüli a rímeket,
megbontja a jambust, csonkolt sorral véget vet
az épülô versszaknak. Ezzel szemben Tandori
versei közül az 1950-es évek végén keletkezet-
tek (a KERT ciklus darabjai) a leginkább oldot-
tak, ha nem is bôbeszédûek, de kiterülôbb ívet
járnak végig a többinél, míg az 1960-as évek
darabjai koncentráltabbak, enigmatikusabbak.
Ha idôrendbe soroljuk ôket, a folyamat a mél-
tán leghíresebb HOMMAGE-zsal zárul 1966-ban,
aztán a NYERS ciklus három darabja következik
1967-bôl (melyek szinte már az 1990-es évek
laza szövegelését, anekdotizmusát vetítik elô-
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re); és az idôrendet a másik leghíresebb zárja:
a KOAN III. („Némaság a hang helyett. / De a né-
maság mi helyett?”) No meg ott marad kérdés-
nek a VISSZA AZ ÉGBE, ez a groteszk misztérium,
egy clochard mennybemenetele, írásmódjá-
ban egyenlô távolságot tartva Beckett-tôl, Pi-
linszky színpadi mûveitôl, Nádas Péter drá-
máitól és Örkény groteszkjétôl. Vagy egyen-
lô közelséget. Nagyon szeretem benne azt az
ütôdött, geometrikus, burleszk misztikumot,
ahogy a csavargó lépeget egyik kupackáról a
másikra, egészen az égig. Egyébként kevesek-
nek szokott tetszeni, a válogatott kötetbe sem
került be; így aztán semmi sem indokolja, hogy
itt és most emlegessem.

Persze így sohasem jutunk a végére. Rövi-
díteni kéne. Húzzam? Vagy mégse? Hagyj bé-
két – mondjam az irodalomtörténetnek és az
ô szempontrendszerének, ami folyamatosan
akadályoz az olvasásban, mármint az újraolva-
sásban, és a maga regresszív olvasásmódját
akarja rám erôltetni? Már a nálam tíz évvel fi-
atalabb Farkas Zsolt is azt mondta errôl a lírai
paradigmaváltásról (és annak politikai meg-
határozottságáról) a Nappali házban – és az is
hány éve volt már! –: „...aki a hetvenes években
még javában gyerekeskedett és valódi úttörô volt,
akinek nem kellett kockázatot vállalnia azért, hogy
nyugati mûvészeti értékeket próbál becsempészni az
országba, nem kellett egzisztenciáját kockáztatnia,
ha ôszintén akart beszélni, »szövegromlásokkal« tar-
kítania szövegét, sorok közé írni, mint a furfangos
Vlagyimir Iljics, vagy mindennap elásni a kéziratot
a házkutatás elôl a szent anyaföldbe, aki nem úgy
emlékszik az Aczél-korszakra, mint Marigon mar-
sall arra az esetre, amikor Vanek B. Eduárd közle-
gény átnyújtotta neki a névjegykártyáját, annak nem
túl érdekes ez a történet”. Ez azonban nem jelen-
ti azt, hogy másképp ne lehetne érdekes.

Jelentôs költôk életmûvének bemutatása
céljából természetesen elkerülhetetlen a nép-
szerû válogatások kiadása. Ez azonban nem je-
lenti azt, hogy a szelektálás munkáját biztosan
jól el is lehetne végezni. Például én eddig még
csak rossz, torzító és csonkító József Attila-
válogatásokkal találkoztam. Meggyôzôdésem,
hogy József Attila mûveinek leginkább auten-
tikusnak mondható formája az összes verset
keletkezésük sorrendjében tartalmazó gyûjte-
mény. Tandori esetében az ilyen összeállítás
mûszakilag megoldhatatlan lenne, no meg a

versek keletkezését sem ismerjük minden eset-
ben, és vannak mûegyüttesek, melyek ugyan
keletkezésük dátumát nézve széthúzottabbak,
gondolati, poétikai vagy tematikai azonossá-
gaik azonban összekötik ôket. Így tehát magát
a válogatott kollekciót négy szempont szerint
érdemes vizsgálni. 

Elôször is: meggyôzô-e az összeállítás abból
a szempontból, hogy nagy költészettel van dol-
gunk? Vagyis hogy oda lehet-e tenni Berzsenyi
stb. mellé. 

Másodszor: a kompozíció problémája. Jó
könyvet lehet-e szerkeszteni a kiválogatott
anyagból, és hihetô-e, hogy a versek azonos
beszélô hangján szólnak? Itt is lehetnek per-
sze sajátos ellentmondások, mint Verlaine PÁR-
HUZAMOSAN kötete vagy Kovács András Ferenc
sokhangú versbeszéde. Csakhogy ezeknek a
költôknek a saját beszédmódját jellemzi ez 
az összetettség, ez az ellentmondásosság. De
például egy Weöres-válogatásba már nagyon
problematikusan lehet néhány darabot beillesz-
teni a PSYCHÉ-bôl.

Harmadszor: hûségesen reprezentálja-e az
összeállítás az alkotó munkásságát? Ezek len-
nének-e a legjellemzôbb versei, és benne van-
nak-e az életmû sarkalatos darabjai? 

És végül: egész mûvekbôl szerkesztôdik-e a
válogatás vagy szemelvényekbôl? Utóbbira is
van példa, például prózaírók munkáiból ké-
szülô efféle gyûjteményben lehetnek regény-
részletek. De már egy reprezentatív Dante-vá-
logatást nehéz elképzelni a KOMÉDIA három ré-
szébôl kiemelt összefüggéstelen részletekkel;
és még idegborzolóbb lenne, ha egy Eliot-kö-
tetben a NÉGY VONÓSNÉGYES közül csak az egyik
vagy mind a négybôl kiemelt részletek volná-
nak. A Tandori-válogatás esetében mindezeket
a szempontokat érdemes végiggondolni.

Az elsô pontról azt gondolom, hogy persze
vannak a kötetben remekmûvek, de olyan sok-
féle és egyáltalán olyan sok szöveg van össze-
gyûjtve, hogy az igazán kiváló és az olvasó szá-
mára evidensen felismerhetô remekmûveket
nehéz megtalálni. Egy ilyesfajta válogatásnak
több funkciója kell hogy legyen. Jó, ha megta-
láljuk benne azokat a verseket, amelyeket va-
lószínûleg keresni fogunk. Hogy egy példát
mondjak: egy József Attila-válogatást nem le-
het úgy megszerkeszteni, hogy kimaradjon be-
lôle a MAMA vagy a MONDD, MIT ÉRLEL, annak el-
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lenére, hogy ezek inkább elcsépeltek, mint ki-
tûnôek. De az olvasók keresni fogják ôket. Tan-
dori költészetében nagyon kevés ilyen vers van. 

Tehát ebbôl a szempontból vizsgálva a vál-
lalkozást, a feladatot azért nem lehet jól meg-
oldani, mert sem a recepció, sem a befoga-
dók nem jutottak túl az elsôdleges befogadá-
si perióduson. Ismerkednek az anyaggal. Hogy
mondjak egy elkeserítô analógiát: Weöres Sán-
dor életmûvének érdemi része máig ebben a
stációban vesztegel. Bölcseleti költészete, ko-
rok fölött álló mitológiája, mûvészet- és mûve-
lôdéstörténeti bázison épített lírai metafiziká-
ja nemcsak ismeretlen, de talán már érdekte-
len is a mai olvasó számára. Ugyanígy Tandori
életmûve sem jutott el a feldolgozottságnak
arra a fokára, amikor néhány darab kiemelke-
dik a sokaságból, és toposzainak jelentéskör-
nyezete erôsebben jelenik meg a nyelvhasz-
nálatban, mint a szó korábbi köznyelvi jelen-
tésrendszere. Arra gondolok, hogy ha ma va-
laki azt mondja: – Vasútnál lakom –, a mûvelt
ember automatikusan folytatja: „erre sok vonat
jön-megy...”. A József Attila-i szöveghely annyi-
ra erôsen van jelen, hogy erôsebb referenciális
bázist alkot, mint maga a valóság, amiben ez a
tény meglehetôsen hétköznapi. Sok ilyen szó-
fordulatunk van; ha idegen nációkhoz tarto-
zó ismerôsökkel beszélek, azt szokták monda-
ni, hogy ez magyar sajátosság. Az angol gon-
dolkodásban egyedül Shakespeare fordulatai
bukkannak fel, mint a mûvelt közbeszéd for-
dulatai. A magyar nyelv erôsen képi, könnyen
fogad be költôi elemeket, ezért nálunk sok
ilyen akad. De Tandori ebben a minôségben
még nem jelent meg, és nem tudom, hogy el-
következik-e egyáltalán ez a stádium az ô éle-
tében és utóéletében. Meglehet, hogy egy rep-
rezentatív kiadvány, mondjuk TANDORI DEZSÔ

HÚSZ VERSE címmel elôsegíthetné és meggyor-
síthatná ezt a folyamatot. A válogatás ebben a
bôségben alkalmatlan rá. 

A második kérdés talán a legnehezebb, és
erre a leginkább kockázatos válaszolni is. Elsô-
sorban azért, mert nem tudom elôször olvas-
ni Tandori költeményeit. (Még akkor sem, ha
sokat nem olvastam korábban.) A Tandori-
versek legtöbbje (leszámítva a már emlegetett
magányos remekmûveket) számomra elsôsor-
ban nem öntörvényû egységet jelent, hanem
egy kontextust jelenít meg. Így nagyon külön-

bözô költôalakokat nagyon különbözô elbe-
széléshorizont elôtt beszéltetek akkor, ami-
kor az „avantgardista”, kísérleti darabokat ol-
vasom, amikor az „Újhold-as” korai mûveket
mondom magamnak, amikor A MENNYEZET ÉS A

PADLÓ felrombolt, eszméletnaplózó szonettje-
it hadarom akadozva, amikor a CELSIUS alkaio-
szi strófáit „deklamálom” (botladozva, hiszen
koncepcionálisan botladozik maga a szöveg
is), vagy amikor kicsit bohókásan izgatott han-
got kölcsönzök a KOPPAR KÖLDÜS utáni kötetek
versbeszédének. Valamelyest ahhoz a hanghoz
igyekszem ragaszkodni ilyenkor, amelyen a
költô elôadásában hallottam a verseket, de sok
ebben a fiktív elem is, hiszen például a TÖRE-
DÉK... darabjait nem hallhattam Tandori akko-
ri hangján. Ezek a hangok a válogatást követ-
ve csak néhány vers olvastán artikulálódnak a
képzeletemben. Hogy aztán ez baj-e vagy ter-
mészetes következménye annak, hogy távolo-
dik tôlem az életmû, azt végképp nem tudom
megítélni. Meglehet, hogy csökken az életmû
személyessége, egyre erôsebben kapcsolódik
az irodalmi hagyománytörténéshez, és ezzel
párhuzamosan gyengébben a korhoz, mely-
ben az egyes versek íródtak (és mely a magam
kora is, ezért kötôdésem hozzá erôs és érzel-
mileg túlmotivált), azaz olvasási kódjai fokoza-
tosan hasonlókká válnak azokhoz, melyek a
modern magyar irodalom egészére általában
használhatók, és az egyszeri, személyes ele-
mek kikopnak belôle. 

Ami a kérdésnek azt a részét illeti, hogy jó
könyv lett-e a TANDORI DEZSÔ VÁLOGATOTT VER-
SEI, erre megint rettentô nehéz mondani va-
lamit, mert ennek megítélésében persze az
egyéni ízlés játssza a fôszerepet. A VÁLOGATOTT

VERSEK költôje nekem sokkal kevésbé tetszik,
mint az a valaki (és annak a valakinek a köl-
tészete), aki sorra megjelent kötetei révén az
emlékezetemben él. Fura például, hogy meny-
nyire gyakori itt a refrénes strófaszerkezetek-
ben írott balladaszerû vers. Én is emlékeztem
néhányra, de semmiképpen sem ilyen sokra.
Innen pedig csak egy lépés a következô álta-
lánosításig: a válogatás Tandorija sokkal sze-
lídebb, kiegyensúlyozottabb, hagyománytisz-
telôbb és -követôbb alkotó, mint akire emlék-
szem. Amikor már a szövegek sûrûjében já-
rok, hajlamos vagyok megfeledkezni a TALÁLT

TÁRGY... és vidéke radikalizmusáról, és habozás
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nélkül átlapozom a KOPPAR KÖLDÜS akármeny-
nyire is bôséges szemelvényeit, mert ez a költé-
szet mintegy a Reviczky Gyula, Ábrányi Emil,
az ÚJ VERSEK elôtti Ady és az ezekkel rokon,
igen bôven termelôdött századfordulós líra
(ide értve Szép Ernôt is persze) szakadásmen-
tes folytatásának látszik. „Avantgárd” gesztu-
sai nosztalgikusan szelídek (mint az Apolli-
naire-parafrázisok) vagy értelmezhetetlenek
ebben a szövegkörnyezetben. Ugyanez a hely-
zet az epikus természetû költôi szövegekkel,
melyek közül (különös tekintettel a verspró-
zákra-prózaversekre) eleve kevesebb került a
kötetbe, mint amennyi a megértés minimális
szintjéhez elég lenne. Meggondolandó, hogy
(ha már ilyen erôs századfordulós közegben
látjuk) nem lenne-e szerencsésebb a hagyo-
mányos szövegtípusok szerinti bontás (példá-
ul: Dalok, Elégiák, Gnómák, Jelekkel tett pró-
bák, Elbeszélô költemények, Monológok, Köl-
teményes esszék, Elegyes rövid költemények,
Rögtönzések és alkalmi versek). Bizarr anak-
ronizmus lenne, de nem teljesen idegen ettôl
a poézistôl.

A harmadik kérdésre (mint – most már lá-
tom – mindegyikre) megint csak az a válasz,
hogy ez a feltétel teljesíthetetlen. Egyrészt
azért, mert ahányan olvassuk az életmûvet,
annyiképpen olvassuk. Ezek-e a legjellem-
zôbb versei? Annyira szerteágazó törekvéseket
fog egységbe Tandori, hogy a legengedéke-
nyebb szelekció is izgalmas tájékozódási irá-
nyokat metszene át. Benne vannak-e a legfon-
tosabb darabok? Nincs közmegegyezés még a
fômûvek tekintetében sem. 

Ennek ellenére azt hiszem, hogy bizonyos
alapvetô szempontokat nem lenne szabad fi-
gyelmen kívül hagyni. Mondok egy példát. Az
1984-ben megjelent CELSIUS címû kötet szö-
vegei több ciklusba tagolódnak, tematikusan
sem mondhatók összefüggônek, pláne lineá-
ris idôszemléletet követôknek. Ennek ellené-
re a könyv egésze nagyobb, egybefüggô cse-
lekménygerincre épül, és a verseket végigol-
vasva megismerjük a madarak megjelenését a
Tandori család életében, azt az életformát,
amit ez az elhúzódó „szeretetvendégség” meg-
követel és kialakít, és végül is azt, hogy mi 
a tétje ennek az egész különc életjátéknak. 
A verseknek azonban van egy másik sajátos-
ságuk is: legalább kilencven százalékban al-

kaioszi strófákban íródtak. Ez persze egy ra-
dikálisan fellazított, pátoszától (illetve annak
kiüresedett kellékeitôl) megszabadított vers-
forma. De ezzel együtt ebben a kötetben olvas-
ható a magyar költészet alkaioszi strófában
írt legnagyobb szövegegyüttese; megkockáz-
tatom, hogy mennyiségre több, mint ameny-
nyi alkaioszi strófát – ezt a könyvet leszámít-
va – összesen produkált fennállásának kezde-
te óta a magyar költészet. Úgy gondolom te-
hát, hogy történetmondó jellegük és (korláto-
zott, de mégiscsak meglévô) egybefüggôségük
ellenére nem lehet megtenni, hogy egy repre-
zentatív válogatásnál ezeket a verseket figyel-
men kívül hagyjuk. Márpedig itt ez történik: a
kötetbôl egyetlen alkaioszi strófát sem vett fel 
a szerkesztô a gyûjteménybe. Személyes ízlés
ide vagy oda, ez elfogadhatatlan. És van még
néhány hasonló, személyes ízlés alapján tör-
tént mellôzés. Ezek hiányában a kötet nem
reprezentálja Tandori költészetének egészét,
és annak sarkalatos darabjai hiányoznak a vá-
logatásból. 

Ami pedig a negyedik kérdést illeti, arra ja-
varészt már válaszoltam. A MÉG ÍGY SEM címû
kötet fülszövegében maga a költô fogalmaz
így: „...a verseskötet-formálás annyira kiszámítha-
tatlan tevékenység, hogy rászorít: használjunk hoz-
zá egyszerû anyagokat. Az meg, ha az anyag bonyo-
lult, szervezôdései: ezek vagyunk mi magunk”. Fél-
reérthetetlenül arról van szó, hogy Tandori
nem verseket, hanem verses köteteket formál, 
ír, szerkeszt. Eminensen ilyen a MÉG ÍGY SEM, a
FELTÉTELES MEGÁLLÓ, a CELSIUS, persze a KOPPAR

KÖLDÜS és talán a késôbbiek is, bár azok nem
ennyire határozottan. Vagyis a válogatott ver-
sek gyûjteményébe konstrukciók részei, egészek
darabjai kerültek. 

Vannak kiadványtípusok, melyek szerkesz-
tési elvétôl ez nem idegen. Akadnak olyan vá-
logatások, melyekben a szerzô nagyobb tanul-
mányaiból, hosszabb elbeszéléseibôl, regényei-
bôl kiemelt részletek állnak teljes (rövidebb)
mûvek mellett. Én ezeket a válogatásokat nem
szeretem. Mégis el tudom képzelni, hogy en-
nek szellemében emeljünk ki és közöljünk
önállóan Tandori egybefüggô versfüzéreibôl –
részleteket. Ilyenkor azonban tudnunk kell,
hogy nem autentikus mûveket sorakoztatunk.
Vagyis a kötet szerkesztésekor figyelhetnénk
az epikus összefüggésekre is, arra, hogy olyan
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szövegeket válasszunk egy-egy nagyobb egy-
ségbôl, melyek egymás kontextusát teremtik
meg. 

Tévedés ne essék: nem azt tagadom, hogy
Tandori versei önmagukban megálló, egész
mûalkotások volnának. Ha kiemeljük akár-
honnan akármelyik darabot, látni fogjuk,
hogy nemcsak zárt egész, de meg is teremt ma-
gának egy megragadható vonatkozási rend-
szert, egy belátható értelmezési tartományt.
De ha több szöveget teszünk egymás mellé,
elôfordulhat, hogy a részleges, szemelvényes
válogatás a nagyobb egész kontextusát csorbít-
ja; hogy egy száz szövegbôl álló ciklus tíz kivá-
lasztott darabja kevésbé értelmes, mint a ki-
emelt egyetlen. Mi a teendô ilyenkor, milyen
elveket kell követnie a válogatónak? Fogal-
mam sincs. Felsorolt kétségeim és ellenvetése-
im nem a mindentudó bölcs leereszkedô kor-
rekciós gesztusai voltak; sokkal inkább tanács-
talanságomnak szerettem volna hangot adni.
Úgy gondolom, hogy elsôsorban ezek elôsoro-
lásával járulhatok hozzá a vállalkozásról (va-
jon?) folyó eszmecsere sikeréhez. 

És végül még valami. Fogarassy Miklós TAN-
DORI-KALAUZ-ában a TÖREDÉK... élménykörének
központi részeként „a »lét határaival« való drá-
mai »megütközést«” jelöli meg. Kikezdhetetlen
magányát, a semmivel érintkezô felületeinek
éles, kemény megmutatását tartja fontosnak,
és azt, hogy „egy profanizált, de transzcendens,
metafizikai dimenzió burkolja be, az egyszeriség 
és örökkévalóság feloldhatatlan feszültségében”. A
CELSIUS-ban egy helyütt pedig Tandori prog-
ramszerûen megfogalmazza, hogy mi ennek a
játéknak a valódi tétje: „Egyszerûen csak: meny-
nyire szerettünk // S – mennyire? – kiket? – és nyo-
ma is marad, / »amit úgyse lehet megírni«, / mond-
ja a felügyelôné, és ez így van, // Volt ez – van ez –,
és lesz majd, hogy nyoma lesz / az, ahogy megírni
nem is lehetett...” Azt gondolom, hogy ennek 
a két gondolatnak az együttes ittléte, ellent-
mondásának feloldhatatlan harmóniája alkotja
Tandori lírájának gondolati, bölcseleti (és ta-
lán etikai) centrumát. És amennyire a gyakor-
lati szeretet a mércéje ennek a lírai beszéd-
cselekedetnek, annyira ugyanez minôsíti a vá-
logatás sikerét vagy kudarcát. Ha vannak ol-
vasók, akiknek szeretni segít ez a válogatás
Tandori líráját, akkor a munka eredményes
volt. 

Bodor Béla

TALÁLTAM EGY NOVELLÁT

Cserna-Szabó András: Egy nô azonosítása
Megjelent a Fél négy – séta tizenhét lépésben 
címû kötetben (Magvetô, 1998)

1
Cserna-Szabó András a fiatal kortárs íróge-
neráció tagja (1974-ben született), eddig két
novelláskötete jelent meg (FÉL NÉGY; FÉL HÉT,
2001), illetve publikált különbözô irodalmi
folyóiratokban. Írásaira egyszerre jellemzô a
magyar kisepika klasszikus hagyományainak
folytatása, az avantgardizmus, a mese, a fikció
és a valóság folyamatos egymásba játszása, a
humor, a játékosság, a stílusok, mûfajok keve-
rése és a folyamatos reflektáltság a saját szö-
vegeiben megidézett szövegekre, idézetekre,
betétekre. Gond nélkül lép át határokon, dön-
ti le a nyelvi, illembéli korlátokat, tabukat, s
mindezt eleganciával, komikummal, ízléssel
teszi. Elsô két kötete azt tanúsítja, hogy Cser-
na-Szabó vérbeli elbeszélô, nagy mesélôkedv s
az irodalom nyilvánvaló szeretete és tisztelete
mellett magának az írásnak a szeretete, élve-
zete érzôdik mûvein.

Számos írásában kísérletezik a rövid mûfaj
lehetôségeivel (pl. a FÉL NÉGY második része
[KEVAB, LIZA ÉS A MÁGIKUS MEGGYMAG] egy nyolc
történetbôl álló folytatásos elbeszélés) vagy is-
mert témák új variációjával (pl. az EGY NÔ AZO-
NOSÍTÁSA). A szerzô életében bevallottan nagy
szerepe van szülôvárosának, Szentesnek, így
nem meglepô, hogy történeteinek, elbeszélé-
seinek vissza-visszatérô helyszíne ez az alföldi
kisváros (ELBITANGOLT, KURUC EGY SZÍV; A LEGNA-
GYOBB SZENTESI BAROKK METAFIZIKUS KÖLTÔ; A VI-
LÁGHÍRÛ HETEDIK CIRKUSZ ÉS LÁTVÁNYTÁR SZENTE-
SI VENDÉGJÁTÉKA).

2
Az EGY NÔ AZONOSÍTÁSA a FÉL NÉGY címû kötet
APOKALIPSZIS, MOST fejezetének elsô novellája,
szöveg a szövegrôl, írás egy írás megszületésé-
rôl, létrejöttének módjáról, körülményeirôl.
De miközben az elbeszélô állandóan javít („ja-
vítok”, „korrigálok”) történetén, megszületik s a
végére „el is pusztul” története.

Az egyes szám elsô személyû elbeszélô az el-
sô bekezdésben arról ír, hogy hosszas gyötrel-
me, töprengése után „a könyvtári asztalon” vég-
re megszületett egy név – Edina –, megterem-


