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TANDORI DE ZSÕ

A ke rék-pár tes te-lel ke
Mi kor Kant-meg lá tá so mat 1969 tá ján köz re ad ni ké szül-

tem, az tán ve le vagy 4–5 évet vár ni kény sze rül tem, nem 
sej tet tem, hogy a „mo der nis ta” mû vecs ké bõl (A fû nyí ró 
gép – oda kint; vil lany bo rot vám – ide bent; Kant-em lék zaj) 
konk rét krumplirajzolás lesz még, kül lõs ke rék csil la gok-
kal, lásd áb ra. Ilyen ke rék kel az tán tes tünk, lel künk plá ne 
ne he zen halad(na). S ha lad-e?

Tu dó mû vek re bár mely nyel ven kön  nyen szert te het-
ni, s akár egy fe lü le te sebb le xi kon ból is meg tud hat nám, 
ki ta lál ta fel a ke re ket (név re alig ha van meg az il le tõ; 
va la mi õs-em ber, nyil ván), de nagy sza ba da lom, an  nyi 
szent. Ko csi hoz (l. áb ra, mai üge tõ ver seny, ke rék-pár), 
gép ko csi hoz stb. a ke rék ele mi en fon tos. De ahogy egy 
ke rék nem ke rék, ar ra csak bo lon dok le he tünk, ke rék re, a 
köz le ke dés ben – a ke rék pár a mi ni mum klas  szi kus. Rá adá-
sul em be ri erõ hajt ja, te hát szub jek tív ma rad ezer szab vá-
nya kö ze pet te. A ke rék pár ok faj tá i ról, a jár gány tech ni kai 
fej lõ dé sé rõl is sok min dent szí ve seb ben ol vas nék, mint 
ef fé le em lé ke zé se ket, ami lye nek, saj nos, az enyé men (is 
ma rad nak). De mit te gyek?

A má sik két áb rám hoz nem kell kom men tár; a mai 
(mo dern) ke rék pá ros-ver se nyek faj tá i ról is csak or szág-
úti lag majd… feb ru ár ele je van, ha kis tü rel mem len ne, 
jön az idény, kö vet het ném a nagy egy na po sa kat, az egy-
he te se ket (?), s így to vább. De ezt Ol va sóm is meg te he-
ti, té vé-ré vén, mit kell ne kem okos kod nom, meg hát… 
van-e ked vem az or szág úti brin ga mû fa já hoz oly ele mi en, 
mint rég? Ezek a morfondérjaim sem lesz nek túl egye di-
ek, de meg ke rül he tet le nek, úgy ér zem, szá mom ra, so kat 
csa ló dot tan, igen.

Em lé kek.
Az úgy ne ve zett ál ta lá nos is ko lá ban, ké sõbb a gim ná-

zi um ban – ott csak ele in te – hár man vol tunk el vá laszt ha-
tat lan, ké sõbb még is el vá laszt ha tó, ma már egy ha lál eset 
ál tal is elválasztott(an va gyunk) jó ba rá tok. A gomb fo ci 
volt az el sõ szá mú ös  sze kö tõ, azt vi szont nem bi cik li-
rõl játs  szák, hát ha gyom is. Csak , ki zár ha tat lan köz lés, 
ne kem még a sakk, a (gyen gén ját szot tam, de lel ke sen) 
fo ci sem volt oly evi den cia, hogy e hár mas ba rát sá gon 
kí vül pl. bár ki hez is el jár tam vol na, osz tály- vagy év fo-
lyam társ hoz. Gom boz ni se, ha mon dom, sakk baj no kit is 
csak egy srác nál ját szot tam – fu ra pol gá ri ott hon, ér zé kel-
tem, jó, hát kb. akár a mi enk, az ost rom utá ni fél-rom 
la kás. És kö te le zõ gyõ ze lem, sö tét tel.

De ha dr. M. ba rá tom mal a gomb fo cit ro gyá sig ûz tük, s 
ez a bajnokságosdi foly ta tá sa volt a ma gam ban min dig is 
ját szott, még be teg ágy ból (ló gá sok ból) is ve zé nyelt gomb-
fo ci nak, ir dat lan mód pa za rol tam min dig az idõ met, nem 
ké szül tem az élet re, de ko mo lyan mond ha tom, 28 éves 
ko ro mig sem…! – igen, ha ez a bajnokságosdi foly ta tó-
dott az tán pár év nyi or szá gos gomb fo ci sze rep lé sem mel, 
sem mi vé let len, hogy Gyõ ri ETO vol tam, a Kis pest már 
nem ne kem ju tott, de úgy fix 5–6. hely min dig biz tos volt 
ne kem a bu da pes ti tor ná kon, vil lám tor ná kon a 3. hely 

alatt so sem ad tam, és biz tos pont vol tam, dzsó ker, ha 
vesz tés re áll tunk a csa pat baj nok ság ban, be száll tam, hoz-
tam a 2:1-et, ahol az 1:0 ke vés lett vol na. Ha gyom. A mai 
if jú sá gi igé nyek nek már ak kor se fe lel ne meg az egye tem 
utá ni ipa ri tan. int. ne ve lõ ta nár ság az egye tem után, ha a 
TD ne vû úr ból ez idõ ben az OSIRIS Di ák könyv tár egyet-
len élõ „klas  szi ku sa” lesz, lett. Más vi lág; övék.

A hi va ta los, már a mai sza bá lyok sze rint ját szott 
klub sze rû gomb fo ci ban ma gam vol tam a há zi és ba rá ti 
tár sa ság ból az egyet len jó al kal maz ko dó; el len ben má sik 
ba rá tom, dr. G. már gimi alatt ab ba hagy ta a gomb fo cit, 
ös  sze se jár tunk na gyon, s most, hogy õ már kü lön bö zõ 
va ló di világországokban él csa lád já val, nem jött ös  sze 
– ho gyan is, ve lem!? – az új kap cso lat. Meg cso dál ga tom 
há zu kat, ha a Nap he gyen já rok (egy re rit káb ban já rok én 
bár hol, fõ leg, hogy új in va li dus – ki csiny sántika – ve réb 
van a ház nál itt, hát övé va gyok, s ta vasz tól mel let te né zek 
bi cik li ver senyt, fo cit, úszást, té len sí ug rást, új ra al pe sit 
stb.; min de nem itt hon van, vi dék re se já rok, pe dig ho ni 
fa lak kö zé me het nék, ha só gor hoz, ha fes tõ mû vész hez, ha 
kis tár sas nya ra ló rész be, 13 éve én se ho va se já rok így, és 
két éve, ne héz lég zés, be teg kéz-láb okán Bécs be se már, 
re pü lés utol já ra 1999-ben, Dub lin, szép bú csú zás), de az 
em lé kek ele ve nek.

Pél dá ul a bi cik li em lé ke.
Dr. G. pa pá ja még a há bo rú elõtt nagy sze rû jég ko ron-

go zó volt (amúgy ma gyar szin ten), mûkorcsolyázgatott is, 
de mi, a ké sõb bi dr. G. és én, nem vol tunk pro fi spor to ló 
lel kek. Ha mai éle tem re gon do lok, mi kor a sok itt hon-ülés-
tõl a hí zo ga tás is el ke rül he tet len, azt mon dom még is: a 
kor cso lyá zás, szán kó zás, me zei fu tás, min dennap dél utá ni 
ut ca fo ci, eve zés, vi tor lá zás, úszás, íjá szat (!) – az, hogy 
ti zen négy éves ko rom ban sok min den ben vol tam egész 
ügyes… de az osz tály ban csak 30-ból a 27. futó… a 21. 
magasugró… s nem foly ta tom. Bi cik li re sem ter met tem. 
Mégis…

(Dr.) G. ba rá tom pa pá ja a há bo rút kö ve tõ en in kább 
dek kol gat va élt, na gyobb pro fes  szo ri kar ri er (mint dr. 
E. M. pa pá ját) nem vár hat ta, sõt. Mel les leg dr. E. M. (E. 
Mi si) tény le ges sport te het ség volt. Ké zi lab da ka pus, ví vó 
(sem mi lyen egye sü le ti szin ten, per sze), tenisz… le ány kái 
let tek ügyes já té ko sok, ki vá ló edzõ nõk így. De a bi cik li 
tõ le tá vol járt. 

G. ba rá tom pa pá ja kényszerített rá min ket a brin gá ra, 
s oko san tet te. G. egyéb ként na gyon apás-anyás volt még 
13 éves ko rá ban is; jel lem zõ, hogy én már hét éve sen 
ma gá nyo san nya ral tam (szü le im nek, ki bom bá zott sze-
gé nyek nek, an  nyi juk volt csak , hogy jó ba rát juk hoz – a 
Ba la ton nál! – ki ad tak na pi ak ko ri 10 fo rin tért, egész nyár-
ra kosz tos nak-kvár té lyos nak; a leg több sport ott volt), 
G.-éknél is nya ral tam Kapos-Ikszen, fel nõtt srác több 
szem pont ból. De ta lán G. volt az erõ tel je sebb, szí vó sabb 
al kat. Én vagy meg híz tam (ak kor még nem na gyon, per-
sze), vagy collstokkra le men tem. A brin gá hoz G.-nak volt 
na gyobb te het sé ge, hogy gyor sabb volt-e, nem tu dom, 
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mert ket tõnk nek csak egy bi cik link volt. Ab ban az idõ ben 
nem a brin gá sok nál volt az elõny, nem min ket, gya lo go-
so kat zaklattak… ha nem õk me rész ked tek ri zi kó san az 
or szág utak ra. Hagy juk. Te hát fõ leg hegyibringázás volt 
ez az el sõ ke rü let ben.

Hogy brin gáz ni meg ta nul tam, jól jött 15–17 éves ko rom 
kö rül, mi kor apám mal nya ral tunk vál la la ti üdü lõk ben a 
Ba la ton nál (Lelle, fõ leg Föld vár, ahol ké sõbb elég me nõ 
és ma gá nyos és ló gós ide gen ve ze tõ is vol tam, egye te mi 
évek és rög tön utá na, sok NDK, ott ta nul tam to vább né me-
tül, jó vol tam, de így is az Il la tos út jött; mó kás, hogy ma 
ak ko ri egye te mi ta nár se gé dünk, ké sõbb pro fes  szor után 
ua. Goe the -dí jat ka pom München–Weimar… 1962-ben 
csak az Il la tos út jö he tett, nem áll tam be NDK-s iro da-
lom el mé let be, ha ha), te hát apám – mint a brin gás Jules 
és Jim épp bú bá na tos sze rel me se, a hü lye! – és Ba la ton. 
És rossz kap cso lat. Pe dig apám imá dott en gem, míg 
ti zen öt nem let tem. Hm. Apám, csak én eb bõl nem írok 
apa re gényt, mert sok ki vá ló tu laj don sá gát is is me rem dr. 
Tandori De zsõ ne vû, nem kön  nyû pá lyá jú, ides to va 30 
éve ha lott úr nak, igen, apám nyíl tan tá ma dott, go rom ba 
volt, leszúrt… ki ké szí tett. Ez még ma gá nyo sab bá tett. 
Sze ren cse, hogy nem ke rül tem kö ze lebb rõl meg hitt 
hölgy tár sa ság ba ak kor, min den csak fu tó la gos volt, 
félbe-szerbe… na gyon éhes let tem vol na a leg ve szé lye-
sebb dol gok ra is, élet ron tás etc. – apám emígy, anyám 
amúgy tett ró la, hogy sza rul érez zem ma gam. Így jött 
jól 18 éves ko rom tól Ottlik, Ne mes Nagy, Mé szöly Mik-
lós (nem ös  sze il lõ lel kek, nem min den ben), õk ba rá tok, 
tanár… meg Mándy, Kálnoky, Jékely tá vo li is me rõs sé ge, 
Weöres cso dá ja. Szentkuthy ma radt ki csu pán. Ta lán jól. 
Õ volt a leg na gyobb, len ne má ig. (Ha igaz, de ki tud ja.) 
S a brin ga ré vén úgy sza ba dul hat tam apám tól, hogy na pi 
30–40 ki lo mé te re ket le szá gul doz tam, Sió fo kig és Sze me-
sig (Föld vár ról), meg föld uta kon. En nek el le né re gyen ge 
vol tam ház bé li ba rá ta im-ha ver ja im ba la to ni brin ga tú rá i-
hoz. Ki tar tó vol tam, de egytagban so sem erõs, nem jó 
ve re ke dõ (csak ta lán szel le mi leg, ké sõbb). E nya rak kal 
az ak tív brin gá zás az én szá mom ra ugyan úgy vé get ért, 

ahogy az én szá mom ra min den vé get ért (két-há rom do log 
ki vé te lé vel), má ra már a ször nye teg-szent iro da lom nak is 
a ré me, in kább csak rajzolgatós ré sze ma rad na, ha te het-
ném. Radis Ri chárd ba rá tom re mek ta lá la ta: hogy raj za im 
iro dal mi ér té kû ön ki fe je zé sek. Ez a be széd, nem va gyok 
én gra fi kus, na. Vár nagy Ti bor ugyan ak kor er rõl mást gon-
dol. Én már sem mit.

Per sze a ke rék pár még két fé le képp meg volt ne kem. A 
cent rum: a Tour de France. Te ni szez ni kel lett vol na jár-
nom, in kább ücsö rög tem csön des Vár-tö ve ut cá kon, hall-
gat tam ide gen rá di ók ból a Vasas–Rapidot, is mer ked tem 
kü lö nö sebb cél kö ve tés nél kül (jó ég, mi lyen ka lan dos volt 
a 16–17 éves srác nak a Raymond R. életkorkülönbségû 
„part ner nõ”, de ha gyom, an  nyi van be lõ le, hogy ha majd 
ki ta lá ci ós re gényt írok megint, van hon nan el ru gasz kod-
nia a képzeletnek… mely a re a li tá sok part vi ze it ta pod ta, 
át úszás ele in te nem volt, túl só part, ak kor), és ol vas tam 
a sport lap ban a Tour hí re it. He gyi me nõk stb. Men  nyit 
néz tem az óta ilyes mit, men  nyit csa lód tam a dop ping bot-
rá nyok mi att, men  nyi re el vesz tet te iga zi ro man ti ká ját 
ne kem az egész… nem hi szek ben ne. A Vueltát a vá ro sok 
szép sé ge mi att sze ret tem, a Girót sem mi ért. És ak kor ez 
van kö rül be lül a ke rék pár ral most. Kant, ilyes mi. Egy-egy 
fél ke rék kel min dig több-kevesebb…

Biz tos, hogy né zek brin gát idén is, pár egy na post, 
egy he test. Mi van egyéb? Vol tam olyan so vány, a 182 
cen tim hez 54 ki ló, hogy brin gás tri kó kat vá sá rol tam 
(1985–86). Az tán fel-le a ki lók ke re ke is. Má ra ide ér kez-
tem el: ha író nak ké szül tem 8 éves ko rom óta, és nem a 
szép sé get haj hász tam-szaj ház tam, ha nem a meg ér tést (én 
ba rom!), má ra el ju tot tam oda, hogy csen dem ben ki mond-
ha tat la nom ban már megint csak a meg ér tés ké ne, va la mi 
ele mi, tá vo li ös  sze tar to zás. De ez csak do log me ne ti en van 
meg ked ves (fõ leg „vi dé ki”) lap ja im mal. A meg ér tés egy 
fo kig van csak , ahol nem is hív ják an nak. Azon túl a tel-
jes ma gány jön, már-már a ma dár csont vá zé a jég bo rí tá sú 
he gyen. Aho vá brin ga sem ve zet föl. Ahol töb bé, iga zá-
ból, már sen ki em ber. E do log, még jó, a bé kés pil la na tok-
ban itt hon meg be szél he tõ. Hát va la mi még is van.
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