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Egy örökifjú költő hetven évére

Lassan megszokjuk, hogy a nyugati magyar irodalom legjobbjai itthon is egyre
inkább ismertek lesznek. Műveiket közlik a folyóiratok, s a legszerencsésebbek
'önálló kötetig is eljutnak. Az április 18-án hetvenet töltött Tűz Tamás lesz az
első nyugaton élő költő, akinek hamarosan - remélhetően az év végén- élet
múválogatása fog megjelenni. Minden jel arra mutat, hogy ez, szerencsére csak
kezdet, elindítója annak a sornak, amely az egyetemes magyar irodalomnak is
becses életművekethivatott a közönség elé tárni. Megméretésre? Inkább önma
gunk értékeinek tudatosítása végett, hiszen minden begyűjtött - értéke szerint
kezelt - mű gyarapít bennünket is. Tűz Tamás születésnapja tehát, mint minden
nagy alkotóé, közösségi ünnep. Nem kíván üdvrivalgást, hangos trombitaszót
(különben is az efféle csinnadratta a költő alkatától teljesen idegen), hanem
csöndes elmélyülést, amely egyúttal kalandozás a költő versvílágában.

Egy nagy nemzedék, a Nyugat "negyedik" rajzásának tagja. Indulásukat, akár
publikáltak a legendás folyóiratban, akár nem, meghatározta Babits s tágabban:
a mérték és rend fegyelme. Modern költőKnek tartották magukat. Kosztolányi ev
vel a címmel közreadott műfordításajvaloltotta be a magyar irodalmat, s mind
nyájan a szépség bűvöletébenéltek. Eletrajzi esszéje, a Hova tűntek aszitakötők?

szerint Tűz Tamásnak is a trancendens értékek közül ez keltette föl leginkább
érdeklődését. Már serdülőkorában rajzolt, festettehegedült, verselt, a szépség:
áhítatában csüggött a formán. A szemináriumi bujdosás, amikor saját nevén
nem szerepelhetett verssel, 1939-ben, pappá szentelésének évében abbamaradt.
Első és második kötetében - a Tiszta arannyal (1941) és a Két tenger közt (1943),
címűt a VigUia gondozta - már kész költő, szinte mindenik verse Panaszos ének a
Szépséghez. Már ekkor tudott valami sejtelmeset; vonzódása a természethez nem
más, mint lelkének megvallása, maga is zenei forma. Kétségkívül romantikus ez
a lobogás, de egyben tisztaságkeresés is: formálása a sugarakban tisztuló arcnak.
Hogy ez a sugár égi sugér-e, avagy a klasszikumból erőt merítő költő múveltség
eszményét közvetítő jel, mindegy, a versíró révületben él. Ki tagadná, hogy az
Aquinói Szent Tamás mély főhajtás a megszólított előtt, ugyanakkor a hozzá ha
sonulás igézetében szemérmes beleélés a századoknak példát adó ember sorsá
ba: "Ez Szent Tamás, ki csöndben dómot épít. / Kigyúl az ész és könnyed ívbe
fut, / ,a tornyokat' fölhúzza, lám, az égig / s a rózsaablakon dereng a kék tejút."

Verseit.sokáig, akárcsak Dsida Jenő, az angyalok citeráján szerzi, de ha meg
marad is később ez a kapcsolat a léten túli dolgokkal - legzseniálisabban a Ke
resztút (magánhasználatra). Isten-Ember képében -,'zsoltárai "tépett zsoltárként" ,
fognak hangzani. Nemlefokozása ez a versnek, hanem könyörtelen szembenézés
önmagával és a világgal. Az embert és a költőt a hadifogolysors éppúgy megren
dítette, mint az életében és költészetében nagy határvonal: Búcsú Európától. Ha
visszaruccan is egy-egy évre az öreg földrészre - leginkább a római lakozást ked
veli -, új élmény kerül be versébe: az Ujvilág, a technikai civilizáció érdes való
sága. Harmincéves küzdelem jelzi, bárhogy alakuljon "tiszta arannyal" kerete
zett szépségeszménye, a költő vereségeiből is győztesen kerül ki. Átváltozóképes-
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ségének köszönhető mindez, a világban mindenütt otthon lévő garabonciás ott
hon-tudatának?

Tény: a nagyon érzékeny és tehetséges versvilág ebben a káoszban vált igazi
költészetté. Kemenes Géfin László, Tűz Tamás költészetének legjobb értője, a
Halálos szójáték című esszéjében (1976) már kimutatta apálya nagyon is tör
vényszerű fordulatait: az első korszakot a cselekményközpontú líra naiv élet
szemlélete, a Fény előtt meghajoló alázat jellemezte; II másodikat az Isten-él
mény kivetülése a természetbe; a harmadik pedig az elíziumi mezőkről való
megszaladás, mely a rejtélyes "testiségnek" tört utat. Kanada élettér s egyben a
"képi-szójátékkorszrt'kot" kiváltó groteszk valóság, modern életritmusa hajlékony
ságot követel, s a lehető legnagyobb nyitottságot, amellyel minden befogadható(?).
Tűz Tamás álmélkodása kétirányú: alighanem még ma is csodálkozik azon, hogy
akarva-akaratlan mily könnyen sajátította el a laza asszociácíókra épülő montázs
verset, s legkivált, hogy miképp tudta megőrizni formamívességét, a szonettbe ve
tett hitét és az elégia iránti vonzalmát. Egyik versét parafrazeálva, úgy bujdosott el
a csillagrengetegben s állt be úri haramiának, hogy kivetettsége ellenére sem sza
kította el a fiatalkori költeményekhez vezető szálat. Gyönyörű szerelmes verse, az
Amoris via dolorosa című szonettkoszorú élményvilága mögött nem nehéz fölfe
dezni az ihlető Keresztút (magánhasználatra) végletekig fokozott szenvedését-bol
dogságvágyát, s ha távolról is, nem egy, a reneszánsz szépségeszményben fogant fi
atalkori versét. Átváltozásai tehát, noha líráján sok nyomot hagytak, "misztikus
ártatlansággal" viselt maszkok. Azért a pillanatnyi, bár sokszor megísmételt rejtő

zés, hogy utána még világosabban kibeszélhesse ,örömét-fájdalmát.
Egyik külföldi elemzője szerint az 1980-as Egve felejtett álmokban megjelent

Scerboro-i elégiák "modern énregény". Kabdebó Tamás meglátása azért is iz
galmas, mert mindenkinél érzékenyebben mutatott rá, nem kis beleélést tanú
sítva, a verssé szublimált önéletrajz legnagyobb értékére: a költő kendőzetlen

önfeltárására. S ezek a "megvilágosodások" a kései lírakorszak legfőbb jellem
zói, Sok költőnél az öregedés melankóliába hajló őszikéket hív elő, uem úgy Tűz

Tamásnál. Tagadhatatlan, hogy. ő sem tudja teljellen kiiktatni - bölcs lévén, ezt
meg sem kísérli - a természetszerűen bekövetkező vég fölötti meditációt, az egyre
közeledő "végső nagy vetkóztetést". De mostani korszakának nem a búcsúzás áll a
középpontjában, hanem a visszafiatalodás mámora: az új és új verseskönyveket /
szülő érzés-- 1980 és 85 között öt (!) kötete jelent meg -: a szerelem. Hány évtize
des visszafojtottság, "angyalének" mögötti rejtőzés kellett ahhoz, _hogy egyszer
csak néven szólíttathassék az anagrammába bújtatott csoda: Alion Athis, egy XIX.
századi görög költőnő képében! Nemcsak a Summa creetive alfától étáig nagy sze
relmes himnuszainak - és a ciklust kiegészítő daraboknak - áll a fókuszában, ha
nem szinte minden vers őrzi alakját, gondolattá szublimált lényét, hiszen még a
gyermekkorra való visszaemlékezés, az álombéli hazasétálás is sokkal könnyebb,
ha van valaki a közelben, aki tudja és megérti eme összegzőút szükségességét.

A megszólalás módozatait tekintve az És most mi lesz, kariatida? című verses
könyvvel (1985) bezáródó évtized lírája már nem annyira egységes, mint például
a pályakezdő korszaké vagy a váltást megelőző ötvenes éveké. Félig-meddig ért
hető ez, hiszen a megbolygatott évek nem nagyon alkalmasak az elmélyült beta
karításra. Túz Tamás, hatvanon túl is ereje teljében, mintha örömet érezne a
"szóboldógság" gyakorlásában. Semmi megállapodottság, semmi merev póz, ha
nem szüntelen áramlás, örökös újrakezdés.

Magyarságélménye, melyet korábban nemegyszer megvallott, fölerősödött, a
költő több ezer kilométer távolságból is érzi a haza vonzerejét. S ha Túlvilági
csoportosulást álmodik, csak azért, hogy a magyar költészet részének tudhassa
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magát. "Kormos Nagy László Pilinszky - némi huzavona után közéjük állok." E
tétova, szemérmesen gondolt csatlakozás-igényben vegyiik észre azt a mérhetet
'len fájdalmat, a szétszakítcttság-érzésnek csak öregkorban ily kínzó jelentkezé
sét, amely nélkül kevesebb lenne ez a líra.

Dacos átváltozásai, grimasszal kísért szóbukfencei csak úgy érthetők meg iga
zán, ha "az űr hideg térségein" bolyongó arc mellett látjuk a másikat is, a hetyke
garabonciásét: "elhallgatok nem bőgök utcahosszat / leszek világítótorony kötő

fék / hónom alá csapom. az egyenlítőt" - így a Sárból gyúrt kerub círmí, nyolc
részből álló szabadvers. -r-,

Aki harlekinnak sem röstell fölcsapni, hogy minél nagyobbat rikkanthasson a
"világkirakatban"; tudja, hogy a haza felé tekintés választás is. Jön?, nem jön?,
nem a mi dolgunk. Nekünk egyetlen kötelességünk van: megtartani őt.

TŰZ TAMÁS

Kezdetnek ez is jó

lényeges közlendö nincs csakaz ami a nyelvre jön
a mondat derekáh megbicsaklik mert a Tiszta ldö
nem tűri a történelmi süllyesztőket kigyöngyöli
a monstranciát a világév penész lepte pólyáiból
Káli hiába les a Hírnaléla hegyén ragyog az Anyag
lelki hatalma nem jó túl sokat tudni ez is egy
álláspont a kételkedés idején legjobb elillanni hal
alakjában mínt Visnu különben sötét kartkákjelezhetik
a szem körül az idökör lüktetését az ördögtől meg-
szállott mély vizek árján lehet bujócska lehet
fegyverszün-et vagy a végsö dolgok a filmhiradón
a vereség sebe a csönd közepén arcátlan finomságú
dekadencia foglaltat jelez a készülék úgy alakult
a dolog hogy délig alszik az általános alany harang
szóra ébred amikor kicserélik a foglyokat a senki-
földjén stratégiai meggondolásból kezdődik

lassan a kakasviadal kezdetnek ez is jó akár
hogy is nézzük még nem jött el ideje a meztelen
vallomásoknak sok a töltelék az.intim beszédben is
omlett gulyás marhaszelet pástétom
majd ha leevezünk az Amazon deltájához nem törödünk
többé az igeidőkkel parasztnyelven vagdossuk egymás

.fejéhez fondor érveinket gyökerestül tépjük ki
a szin lelés zápfogait szemmel követjük a. Világ
minderiséget az atomban lsten jelenlétet a tárgyak
ölelkezö rímeiben
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