
1381

m é h e s  k á r o l y

a tanDori Dezső granD prix
Eredmény a 80. körben

amikor 18-19 éves az ember és nagyon szeretné, hogy azért, mert verset ír, költőnek tart-
sák, minden apró elejtett szónak, gesztusnak örül, főleg, ha úgy érzi, valamiféle titok jut a 
tudomására – aminek amúgy leginkább végtelen tudatlansága az origója.

ilyen mondat volt számomra 1984-ben, amit Deák lászló költő, későbbi kiadóm vetett 
oda, igazából nem is nekem, hanem csak úgy, beszélgetés közben; jelen volt még parancs 
János, keszthelyi rezső és bodor ádám is, vagyis a régi, Vörösmarty téri magvető egyik, 
cigarettafüsttől terhes szobájában kotlottunk, és akkor én még nagyon élveztem ezt a fajta, 
költői cigarettafüstöt is.

– Jól van, gyerekek, de akárhogy is nézzük, a tandori akkor is jobb költő, mint a petri.
egyszerre három súlyos információval lettem gazdagabb és megterheltebb: van egy 

petri nevű költő, van egy másik, a tandori, ráadásul – állítja Deák, akit nagyon komáltam 
és akire felnéztem – a tandori jobb a petrinél.

ennélfogva, hazatérve győrbe, ahol akkor segédkönyvtárosként lézengtem, még csak 
epekedve az egyetemi lét után, tandorit cipeltem haza. gyakorlatilag az összes kötetet, 
ami a munkahelyem kölcsönzőjében fellelhető volt – szomorúan állapítva meg, hogy a 
legtöbbjénél én voltam az első, aki kölcsönzése mellett döntött. szegény petrinek várnia 
kellett, majd csak bő egy évvel később, immár a pécsi egyetem egyik szemináriumán mu-
tatott valaki pár agyongyűrött átütőpapíron elfolyó, lila betűs verset arról a bizonyos, 
brezsnyev-féle „nagy októberiről”.

tandorit hazacipeltem, és belemélyedtem. Vagyis igyekeztem belemélyedni, mert mi ta-
gadás, a nagyjából József attilával vagy maximum kormos istvánnal véget érő költészeti tu-
dományom talaján az Egy talált tárgy megtisztítása nem volt kis feladat. De erőltettem, nem úgy, 
mint egy évvel korábban a matek érettségire való felkészülést. ebben valahogy jobban érez-
tem az érést. meg hogy ér valamit. az értől az óceánig – na, szóval csupa ilyesmi ifjonti hév.

legelőször angol-amerikai költők verseiből készült műfordításaimat küldtem el tD-
nek (egyúttal kálnoky lászlónak és Vas istvánnak), amire szinte postafordultával érke-
zett a válasz, miszerint:

Kedves Méhes Károly!
Kedves Barátom!

Ezek igen jó dolgok, a választásod, a kezdeményed. Végignéztem, hogyan csináltad. Pl. a Douglas 
Dunn Emblemes alig vitathatóan jó. A Theology-ban érzem a továbbtöprengés legtöbb szükségeltető-
jét. Küldd el ezeket, vagy más darabokkal elegyítve, pl. a Nagyvilágnak. Mit szólnak hozzá, „csak úgy, 
ha betoppansz”? Küldd Kada Júliának, hivatkozz rám, én nem szólok neki. Ez a próba.

Kiderül. Röviden írok, mert elég sok a gyógyszert igénylő, műtétre váró egészségügyi baj a 
környezetemben, velem. Szó szerint, különben jól, a leveled örömével is.

Leveled tegezve várom,
sok üdvözlettel, drukkolva Neked

Tandori Dezső 
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kell-e bizonygassam, hogy a hájjal való kenegetés e levélhez képest smirglipapír lett vol-
na, annyira odáig voltam és vissza. tisztán éreztem, hogy e kedvességre és odafigyelésre 
úgy tudok igazán méltó lenni, ha olvasom és olvasom a mester könyveit. tényleg ezt 
cselekedtem, és egy nap jött a teljes döbbenettel vegyes ájulat: a Még így sem című, 1976-
ban megjelent kötetben ezt találtam:

Szonett-tanulmány
(a „Forma-1” ürügyén)

Mint a barcelonai versenyen
nagyjából más okokból Fittipaldi:
nem akarok több pályán rajthoz állni,
ahol a biztonság elégtelen.

Nem óhajtok, mint szegény Stommelen,
lángbaborult versenygéppel kiszállni,
a gyenge korláton át. (b./ További
vágyálmaimat nem ecsetelem.)

Ne kapjak idegösszeroppanást se,
mint a mögötte hajtó (rím-e?) Pace,
kivágódva, átcsapódva, miegymás;

(a versenyt, persze, azonnal leintik;
eredményt hirdetnek: „állás szerinti”-t;
győz Jarrier és Ickx előtt Jochen Mass).

hinni sem akartam a szememnek. ez… lehet? ilyet, hogy a Forma-1 és a vers egybefonó-
dik, és nem csak úgy, viccből, hanem valódi költészetté emelkedik, és egy jeles poéta kö-
tetének lapjain nyeri el helyét?

igen, lapjain, mert pár oldallal később még ez jött:

Tizenhét sor a Forma-I 1975 köszöntőjéül

Elkezdődnek a versenyek újra; a számra tizenhét
Egyes-Forma futam színhelye ismeretes.
Semmi közöm hozzá; s „így” – biztos – semmi közük nincs
Hozzám mindöknek, kik ma e hexametert
Olvassák. És mégis! Roppant-mennyi közünk van
Egymáshoz. Várom, mit hoz az új január
Laudának, Jacky Ickx-nek, Massnak, többije-mindnek;
Mint ha a könyvújság rólam is így – soha így! –
Írna elő-jelzést: „Deux Mix”, Bulmár, Cs., Lapos és mind
Rajt-kész áll, várják még e Karácsony-utót,
És aztán, tizenegyedikén, lecsapódik a kockás
Zászló, indulnak; és hova érkezik így,
És mi hová, ha megérkezik is, majd ott mi lehet? s hol –
Zárul a kör; kezd így új formát a Mezőny;
És lecserélődünk, lecserélődöm, koaláim
Nem versengnek majd már soha MINT A NAGYOK.
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akkor már rég ízig-vérig Forma-1-rajongó voltam, de az épp csak bontakozó irodalmi 
pályán kissé szégyelltem; illetve nem szégyenről volt szó, hanem az attól való félelemről, 
hogy ez amolyan komolytalan és léha, a költészet és a parnasszus magaslataival soha fel 
nem érő, némiképp időrabló tevékenység. ám íme: itt a feloldozás, az élő bizonyíték. 
nemhogy léha és komolytalan, hanem egyenesen a vers tárgyát képező téma lehet az 
autóverseny, amit nem más, mint az egyik mester, tD énekelt meg. Íme, egy költemény az 
1975-ös szezonról, amikor lauda először lett bajnok, hah! aztán azon belül is a barcelonai, 
tragikus spanyol nagydíj – egyenesen szonettbe szedve!

rajongásom az egeket ostromolta. Jobban mondva, a lánchíd utca 23-at, a gyorsan 
mítosszá lett lakhelyet, ahol tD születése óta él, és – mi tagadás – akkoriban könnyebben 
becserkészhetőnek tűnt, mint niki lauda salzburgi villája vagy enzo Ferrari főhadiszállá-
sa maranellóban. Újabb és újabb, versekkel és fordításokkal kitömött, vaskos borítékokkal 
siettem a győri főpostára, tD pedig nem volt rest, és minden egyes küldeményre válaszolt 
– no, nem mindig olyan alapos precizitással, mint legelőször, hanem többnyire kalligrafi-
kus kacskaringóival efféle levelek érkeztek:

Károlyom, jó, amit csinálsz s ahogy! Most rohanok, TD-d

méltó karácsonyi ajándékon törtem a fejem – vagyis nem törtem, hanem amikor meg-
akadt a szemem azon a pici Ferrari 312t2-es modellen, amit bernben vettünk 1979 nyarán, 
rögtön éreztem, hogy bár nálam is nagyon jó helyen trónol a polcon, van egy hely, egyet-
len hely, ahol még méltóbb körülmények közé kerülne: a Forma-1 költőjénél…!

gondosan becsomagoltam, írtam mellé pár szokványos karácsonyi sort, és feladtam a 
lánchíd utca 23-ba.

és december 24-én délelőtt levelet hozott a posta. 

Kedves Károly! Jó Barátom!
Hódolattal vette át DÖMI, a helyi szövetség szervezőtitkára a FERRARIT!
Igazságos elosztás lesz a mi vegyes versenyünkön!
Egyebekben: az Angol Liga mezőnye és a Nagy és Kis Koala Kártyabajnokság minden klubja 

üdvözöl!

és hozzá a rajzocskán Dömi maci kockás zászlóval integet.
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az angyal nekem aznap kicsit korábban érkezett a szokásosnál. és nem a mennyből, 
csak budapestről. 

nem ragozom nagyon sokáig. 
egy biztos, hogy gyalázatos „tD-szerű” versek tucatjait vagy tán százait produkáltam 

akkoriban, lehet, hogy két éven is át. tele idézőjelekkel és zárójelekkel, abban a hitben, 
hogy a költői(nek vélt) nyakatekertség emeli el a verset a rögvalóságtól, abba a különös, 
intellektuális kozmoszba, amilyennek tD költészetét éreztem, érteni véltem. 
Felbátorodtam, hogy magánvilágom igenis ér annyit, mint az iskolában tanult szabadság 
és a szerelem, ahogy tD koalái, medvéi, kártyapartijai, madarai beköltöztek a verseibe, 
elhittem, hogy minden lehet költészet – ami különben teljes mértékben igaz.

külön vonzott tD rejtőzködő mivolta, és ha néhanapján a fővárosban jártam, nem volt 
olyan alkalom, hogy akár gyalog, át a lánchídon ne vegyem arrafelé az utam, az – akkori-
ban – kopott-vörös házhoz. lesni, hátha jön vagy megy, illetve, egyszerűen ott lenni, ahol 
ő él, ballag a szatyraival tyúkhúrt szedni… néhányszor felmerészkedtem a harmadik 
emeletre, ott is füleltem, hallgatóztam, mint egy titkosügynök, és ha egy házbéli elbakta-
tott mellettem, még rá is úgy néztem a lépcsőház sötétjében, hogy milyen jó neki, itt lak-
hat… a legtöbbször úgy jártam, hogy csöngettem – és nem történt semmi. kétszer nyitott 
ajtót tD felesége, és természetesen azt hozta tudomásomra, hogy tD nem tartózkodik 
otthon, és nem is lehet tudni, mikor jön haza. amit hoztam, átvette, és megígérte, hogy 
átadja neki. a háttérből apró neszek, kalitkazajok hallatszottak, és már-már ez is elég volt.

olvastam tovább, és ily módon feléig-meddig neki köszönhetem beckettet, rilkét, 
musilt, bernhardot, szép ernőt, sokakat. De persze, amilyen a lángolás természete, egy 
idő után alacsonyabb fokozatra szelídül vissza. aztán már nem ostromoltam sem a 
lánchíd utca 23-at, sem tD-t magát. amikor egy angliai kiadótól Forma-1-es könyveket 
rendeltem, a kézbesítés után kiderült, hogy az egyik, címében „racing tracks” kifejezést 
hordó kötet nem autóverseny-pályákról szól, hanem lóversenypályákról – nem volt kétsé-
ges, kit illet ez az opusz. lelkendező, rajzos levélben köszönte meg, ami bekerült az archí-
vumomba a korábbiak mellé. ennél sokkal fontosabb pillanat volt, amikor a Dérczy péter-
féle Magyar Naplóban első kötetemről, a Szombat délutánról, ami inkább nézett ki valami 
vidéki buszvállalat menetrendjének, maga tD írt recenziót, és hát hogyne dicsérte volna 
azt a debütáló költőt, akit ő maga oly sokszor bátorított…

a tatai írótáborban találkoztunk végre-valahára, ahová 1996-ban csodák csodájára el-
jött. a legszebb mégis az volt, hogy a délelőtti hosszú beszélgetés végeztével németh 
gábor mazdájával hármasban mentünk vissza pestre. tD hátulra ült, de kettőnk közé 
előrehajolva gyakorlatilag végigbeszélte a másfél órát – nem tudnám megmondani, miről, 
és ebből a szempontból igazából mindegy is. ott voltam, együtt utaztunk az életben egy-
szer, valahonnan valahová.

s lám, milyen jó, hogy ezek az egyszer-volt, aprócska történetek, mint fentebb áll, 
megvannak. mert bizony nagyon igaz, hogy talált tárgyainkat egyfolytában tisztogatjuk, 
ápolgatjuk, és közben, néhanapján, eszünkbe jut, hogy most, amikor ugyanúgy, mint mindig, 
legfőbb ideje, hogy.






