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sorozatának, az Illuminációknak, amely fejekből 
áll, kivágta a dúcát, egy konstruktivista dúcot, amit 
ő ezerféleképpen kiszínezett. A dúcot nekem adta, 
és én egy indigóval és egy hártyapapírral forgattam 
rajta a saját belső elképzelésemet az ő szellemében, 
illetve az én szellememben. Jártam föl hozzá na-
gyon sokat, és én rajzoltam meg, ami egy különös 
csoda, hogy az én kezem munkája Korniss Dezső 
által is alá van írva.

Már nem volt elég az írás, és rengeteg időt for-
dítottam a rajzolásra külföldi útjaim során és itthon 
is, úgyhogy nekem sok ezer rajzom van. Korábban 
egzisztencialista rajzokat csináltam meg filozofikus 
rajzokat. Az Ördöglakat (2010 – a szerk.) az egyik 
könyvem, amely az ilyen rajzok gyűjteménye. Ezek 
a fejek a legújabb fejlemény. Annyit olvastam eze-
ket a szerzőket, hogy hirtelen átcsaptam rajzolásba. 
Mándy, Csehov, Ottlik és Simenon.”

A kötet három rajzolt fejezetből és néhány 
gépelt szövegből áll. A gépelt szövegek mintha 

kényszerűségből születtek volna, hogy ne csak raj-
zok legyenek. „De ez a sok duma cucc: ellenemre van. 
(…) Holott úgy lenne jó. Egy egész könyv egy árva szó 
nélk.” (178. oldal)

Az első fejezet címe Egyik rész rosttal, a máso-
diké Másik rész krétával. A harmadik fejezetben 
szövegek és rajzok váltakoznak, de „Rajzok: mégis 
a tietek az utolsó szó.” (180. oldal) Mintegy epilógus-
ként megjelennek Georges Simenon Maigret-regé-
nyeinek szereplői. 

Nincs beszédülés. Nincs beszéd. Ülés van. 
(Három éve nem mozdul ki otthonról.) Szédülés. 
Szobafog  ság. Fotel. Olvasás: „Csehov összes drá-
máját elolvastam az év elején, júniusig. 2018 júniu-
sában készültek az első rajzok.” Rajzolás. 
Prózarajzolás, prózarajzás. Rajzanak a fejek, regé-
nyülnek. Ez is regény. Regényekből műfordított fe-
jekből áll össze az új regény. A sok regényt megidé-
ző fejek, mondatok, utalások és a „kelletlen” 
szövegek önálló regénnyé állnak össze. 

A .  Hor vát h  A ndr á s:  Ta nd or i  Ninc s  be s zéd ül é s  című  kön y v ér ől

2018. december 8-án volt Tandori Dezső nyolcvan 
éves. Születésnapjára a Tiszatáj Alapítvány kiadá-
sában és Tóth Ákos gondozásában jelent meg Nincs 
beszédülés című kötete, mely rajzokat tartalmaz, 
fejrajzokat. „Prózarajzolás, prózarajzás” – írja már az 
első rajzokhoz az író-rajzoló (9. oldal). 

Kedves írói és „irodalmi szereplőim” (7. oldal) je-
lennek meg a rajzokon: Mándy Iván, Ottlik Géza, 
Anton Csehov, Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij, 
Balzac, Stendhal, Goncsarov, Maupassant, 
Alexandre Dumas, Virginia Woolf, Samuel Beckett 
és Georges Simenon – és egy kakukktojás: a „kisasz-
szonyok rue Avignon madámmal és Picassóval” (78. ol-
dal). Még olvasok! – mondja Tandori, és olvasmány-
élményei jelennek meg a fejekben: „Ha tetszik, rajzba 
műfordítva” (8. oldal).

A fejrajzok füzetlapokra készültek, sűrűn, egy la-
pon két-három sorban 3–5 fej, egy oldalon hat-tizen-
öt fej is elfér. A rajzokon nevek, szavak, mondatok, 
utalások, kiemelt szereplők és néhány gépelt szöveg 
a rajzok között, a kötet vége felé. „Nyilván megdöbben 
Tóth Ákos, aki elsőül látja együtt ezt így, és talán viszony-
lag sokan fogják még látni, és csodálkoznak kissé” – írja 
Vannak. Jajz (183. oldal) című szövegében. 

És a használati utasítást megalapozó vallomás 
(174. oldal): 
Csak majd
Ennek a cuccnak engem nem zavaró megjelentetése csak 
„holtom” után lehetne. („Mit képzel, ennyi fej” stb.)
Addig is: nevek futnak végig e képoldalakon – így él tuda-
tunkban pl. az irodalom. Igen.

Elemien és járulékosan (így szólna egy elvárt bölcs fogal-
mazás, ha-ha!).
Vagy: jó újra látni az ugyanazt-és-mégse-ugyanazt. 
Szervesség az egész.
(Tudok én nagyon konstruktívan.)
Lényeg: sok száz fej a kedvencem itt. 

És a mellette lévő oldalon (175.) Picasso és az 
Avignoni kisasszonyok a rue Avignonból:
Az „Avignon”: bűvszó. Így merem sorolni Picassót. 
(Másképp: térdre, én, le… mint Weöres írja.)
Jó együtt lenni ezzel a sok fejjel, még ha „naná, hogy 
egyiktől alig látom a másikat”.
De nekem ma se látás, se beszéd, se olvasás, se írás, se (jaj, 
zene) hallgatás, 
se és se. Sok!
Ha nekem a minimalizmusban a sok kellett.
S ha ezt a szöveg duma cuccot is nem hajítom az akármibe.
Hajítom; ah, enyhén hagyom, oda.

Picasso képe, az Avignoni kisasszonyok határkő. 
Az avantgárd és a kubizmus szimbolikus kezdete-
ként rögzült az európai kultúrában. Annak kezdete-
ként, amikor a dolgok belső szerkezetének ábrázolá-
sa megjelenik, s kiegészíti a látott valóság utánzását. 
Vö. regények szereplői, látott (?) képzelt (?) valóság 
(?): a két Opra, Szeredy, Aljosa, Holmann Endre stb.

Tandori évtizedek óta rajzol, azóta vannak 
kiállításai, illusztrálja saját köteteit is, és rajzolja 
könyveit. Arra a kérdésre, mikor kezdődött nála a 
rajzolás, a következőket mondja:

„1976 körül Korniss Dezső festőművésszel csi-
náltam több száz közös alkotást úgy, hogy egy híres 

A kötet első és hátsó borítója. T iszatáj Alapítvány, 2018
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Tandori Dezső az Óbudai Anziksz olvasóinak rajzo-
kat és szövegeket küldött, s egy rövid bevezetőt írt, 
mintegy folytatva könyve – az előző oldalon is látha-
tó – utolsó rajzát:

„Kinéznek belőlem az arcok”

Ha nem is képmások; ó, nem. Egy telített irodal-
mias tudat szabadulgat így: hol Csehov, hol Ottlik, 
hol Mándy, hol Dosztojevszkij, hol számosan má-
sok örvén. Betegségem alig enged kimozdulni a 
lakásból, nincs egyensúlyom a járáshoz, még a 
lakásban is alig. Kiváló írónk talán hasonló baját 
(arteriosclerosis a fejben?) a legkiválóbb professzo-
rok is „3-an 4-féleképp” diagnosztizálták. (Németh 
László) Magam így plusz sajnálom az időt a kivizs-
gálásra. De idehaza (tornázó igyekezetek és fotel-
rabság mellett) mit csinálok? Sokat olvasok! Sze-
lektíven például legkedvesebb Maigret-könyveim 
közül 10–12-t favorizálok; mindet (evidens élmé-
nyül!) már vagy 8-szor, 10-szer végigvettem; egy-
egy részletüket még többször. A rajzok, mondom, 
csak kitekintések, nem hű portrék. Jellegek. Magá-
nyom oldói. Tartozásom lerovói; a sok ló, mackó, 
madár után: emberek. Izgalmas nekem. 

Pletykának: melyek is a kedvenc Maigret-dolgaim? 
Remekművek:

• Maigret és a magányos férfi
• Maigret és a titokzatos lány
• Maigret habozik
• Maigret türelmes
• Maigret osztálytársa
• Maigret és a becsületes emberek (óriási!)
• Maigret és a lusta betörő (csúcs)
• Maigret és a padon üldögélő
• Maigret és a törpe
• Maigret és a borkereskedő
• Maigret és a csapodár közjegyző (!)

Ez 40–50 kötetből. Kell-e kommentár?
Ilyen vagyok tehát.

Jeligém a születésnapomra: több és fél

*

Az utolsó számjegy után: nyolcvanel éves vagyok

*

Elmúlt. Megvolt. 
Elmúlt? Megvolt.  
Elmúlt. Megvolt? 
Elmúlt? Megvolt? 

Megvolt? Elmúlt? 
Megvolt. Elmúlt?  
Megvolt? Elmúlt.  
Megvolt. Elmúlt. 

*

Arany és Schwitters jegyében
Schwitters és Arany jegyében.
Arany és jegyében Schwitters.
Schwitters és jegyében Arany.

*

Kis abszurd (Kovács Ákosnak, életműgyűjtőmnek)

Egyre nem írok:
Írok.
Egyre nem vagyok:
Vagyok
Egyre nem egyre:
Egyre.

*

álmomban írtam:
persze nincs meg:
álmomban írtam

*

A rajzhoz vissza az írás hoz. 
A rajz hoz vissza az íráshoz. 

Tandori: Nincs beszédülés (204. oldal)
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