
Ferencz Győző

Levelek Tandori Dezsőtől

Tandori Dezsővel 1979-től, ami-
kor – telefonon – megismerkedtem vele, egészen 2019-ben bekö-
vetkezett haláláig kisebb-nagyobb szünetekkel ugyan, de folya-
matosan kapcsolatban voltunk  1981 és 2018 között viszonylag 
sok levelet váltottunk, és változó sűrűséggel telefonon is beszél-
tünk  A telefonbeszélgetések inkább magánjellegűek voltak, le-
velezésünkben többnyire fordítói megbízásokról, versekről, egy 
tervezett, de félbemaradt közös munkáról és más hasonlókról 
esett szó  Levelei bepillantást engednek gondolkodásmódjába, 
felvillantják költői és fordítói munkamódszerét  Főleg az 1980-as 
évek végén gyakran küldött verseket gépiratban  Olykor nem is 
postán, hanem – közel laktunk – hajnalban bedobta a postalá-
dámba  Ezekhez a verseihez olykor megjegyzést fűzött, felfedte, 
melyik éppen akkor fordított angol vagy amerikai költő ihlette 
meg 

A levelek közlésével Tandori Dezső emlékének kívánok adóz-
ni  Mivel azonban én vagyok a címzettjük, elkerülhetetlenül jelen 
vagyok az összeállításban  Bízom benne, hogy az olvasó ezt a 
helyén fogja kezelni 

A levelek szövegét betűhív átírásban közlöm  A központozá-
son nem változtattam, és a nyilvánvaló elütéseket is csak akkor 
javítottam, ha Tandori, szokásától eltérően, nem reflektált a hi-
bára rögtön valamilyen viccel  Az íráskép derűs szertelensége-
it azonban a nyomtatás nem adhatja vissza  A keltezést, amely 
gyakran a megszólítás után következik, a levelek elé helyeztem, 
és írásmódjukat egységesítettem  

Köszönöm dr  Nagy Editnek és Nagy Juditnak, Tandori De-
zső jogörököseinek, hogy hozzájárultak a levelek közléséhez 
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1 
Keltezés nélkül [1987. január]
Gépirat
[Tandori Dezsőnek az Európa Könyvkiadóban1 leadott Hart Crane 

fordításkötetében2 a gépirat 167. lapja]

A tört torony
Crane: The Broken Tower

–167–
A tört torony

- - - - 
Kedves Győző, ennek a gyönyörű versnek számos töredék-

fordításváltozatát csináltam meg, de itt jött az, hogy egyik sem 
megfelelő a számomra – számomra-és-az-ügy-számára  Ezért, 
férfiasan, feladom inkább a játszmát  Ez az egy vers nem került 
tető alá; két és fél hete áll itt a cím, de nincs minek alá-kerülnie; 
szóval, akkor fordítva, a tető alá nem került semmi  Nyilván lesz-
nek másoknak is fordításai a kötetben; de ha úgy adódna, kérlek, 
légy Crane megsegítője, és az én fordítótársam-a-könyvben… 
ezt az egyet akkor… kérlek…!3 Még sosem történt velem ilyen; 
de inkább örülök, hogy van merszem és „schwittersi szabadlel-
kem”…4 és előre is köszönöm MINDEN FÁRADÁSODAT e do-
loggal  A többiről már írtam, ill  még levélben írok 

A fordítás művelete e tárgyban ekképp befejeződött 
Tandori Dezső

PS Furcsa, ahogy hat, de le kell írnom: „azt hiszem, ezt ol-
dottam meg a legjobban”; legközvetlenebb környezetem szavát 
idézem  Lehet benne valami  TD

1 1982 és 1993 között kis megszakítással az Európa Könyvkiadó szerkesztője 
voltam 

2 Hart Crane (1899–1933) amerikai költő  A levelezés idején készülő kötete: 
Hart Crane: Mindenek neve, vál , utószó FGy, ford  TD, Európa Könyvkiadó, 
Budapest, 1989  Az eredeti válogatás kötetzáró versét (The Broken Tower, a  m  
A tört torony) TD nem fordította le, levelében ezt indokolta meg 

3 A teljes kötetet TD fordította, így ez a vers kimaradt a kötetből 
4 Kurt Schwitters (1887–1948) német képzőművész, kollázs és assemblage 

technikával készített műveiben nagy szerepe volt a véletlennek  TD több írá-
sában is foglalkozott vele  A levél írásának évében a Kurt Schwitters Almanach-
ban (szerk. Michael Erlhoff és Klaus Stadtmüller  Postskriptum Verlag, Han-
nover, 1987) prózai írását és rajzát közölte 
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2 
Keltezés nélkül [1988]
Gépirat

Kedves Győző,
jelképesen akkor elkezdem tisztázni Clampittet 5 Ne rémülj 

meg, ez tényleg csak jelképes, és a G  M  H  idézetre6 ennyifé-
le változatot képzeltem, mi minden lehet még  Ideírom a kötet 
mottóját tehát:

 As kingfishers catch fire, dragonflies draw flame…
 - Gerard Manely Hopkins

Mármost:
 Mint jégmadár, ha lángol, szitakötő lobog…

Ez legyen?! Ha tüzet fog a jégmadár, s lángol a szitakötő…

 Ha tűzzel jár a jégmadár, fény szít szitakötőt…
   v : fényt szít a szitakötő…

!!!???!!! Mint jégmadár, ha tüzet fog, s fényt szít a szitakötő…

 Ha lánggal jár a jégmadár, s kérész kering s lobog…

 Ha tüzet fognak a jégmadarak s lángolnak a 
 szitakötők

Ez utóbbi kicsit hosszabb, és nem alliterál oly bitangosan, 
de…

Hát mára ennyi, most már igen jó ütemben tisztázom magá-
nak a kötetnek az anyagát 

Drukkolj, hogy Szpéróm meg ne h… Még mindig, s egyre ne-
hezebben, tojik  Ezért nem jelentkeztem 

Nagy szeretettel, addig is –
Tandori Dezső

5 Utalás Amy Clampitt (1920–1994) amerikai költő készülő kötetére: Amy 
Clampitt versei, vál  és ford  TD, Utószó FGy, Európa Könyvkiadó, Budapest, 
1990 

6 Amy Clampitt The Kingfisher (A jégmadár) című kötetének mottója Gerard 
Manley Hopkins (1843–1889) angol költő „As kingfishers catch fire” kezdetű 
versének idézett első sora  Mivel a válogatás Clampitt három verseskönyvé-
ből készült, a mottó fordítása végül nem került bele a kötetbe 
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3 
1988. december
Gépirat

Kedves Győző,
nem írok dátumot, mert rég készül a levél… de 3-án meg-

halt „pl ” Pipi Néni, a vak madarunk, 8 és fél éves volt legalább 
már, amihez még 4–5 év „jöhetett” volna, de nem, minek ilyen 
„forgandó szerencsének kevés csoda”,7 hogy a világon legyen  
Elment, ahol Kosztolányi és Szép Ernő társalkodik vele,8 ka-
pott kis hangszert, írópultot, sálat, s új szemet, mellyel csak néz, 
ránk nem ismer, inkább a zenélgetésből és az írás kopogásából 
véli kihallani múltját, meg valami emlékeiből, és visszagondol a 
Pipicska úrra is, aki a Németvölgyi úton a kis barátja volt  Most 
az Ernst Múzeumban van befogva egy zsáknyi veréb, kiállítási 
tárgy, már kimenteni sem bírom őket a szabadba vissza,9 mert 
olyan rohadt hidegek vannak, hogy megfáznának, az Állatkert-
ben, ahol vették őket, ragadozóeleségek voltak  Ily pólusok közt: 
boldogság külön is versküldeményed  De mennyit olvasgatom e 
műveket, milyen jó, hogy velem vannak  A Bécsy Ágnes Virginia 
Woolf könyve10 az állandó olvasmányom – Gy , Dr , ha egyszer 
a V  W -nek a Felvonások között-je11 le akarna fordulni magyar-
ra, 2000-ben is vállalom!12 tudj róla –, és hát akkor a Te verseid, 
meg Poe,13 meg a Kosztolányiné könyve 14 Ezekkel kivonulok a 
fürdőszobába, a szobában nincs erőm olvasni, itt Szpéróval néze-
gettünk Utrillót,15 De Staelt,16 meg itt Poszi húzott át a billentyűk 
felett, meg az Éliás épített fészket a karunkra, és Pipi Néni már 

 7 Utalás Kosztolányi Dezső Halotti beszéd című versének két sorára: „Szegény a 
forgandó, tündér szerencse, / hogy e csodát újólag megteremtse ”

 8 TD számos esszét szentelt Kosztolányi Dezső (1885–1936) és főleg Szép Ernő 
(1884–1953) költészetének, számos verset ajánlott emléküknek  Kosztolányit 
és Szép Ernőt érzékenységük, a gyengék, sérülékenyek és elesettek iránti 
részvétük teszi a madarak túlvilági társalkodójává 

 9 A budapesti Ernst Múzeumban a Stúdió '88: A Fiatal Képzőművészek Stúdi-
ójának kiállításán (1988  december 1 –1989  január 15 ) a Xertox csoport Téli 
szállás című installációja  TD akciójáról – nevének említése nélkül – Szegő 
György emlékezett meg: „Egy, a verebeket és a képzőművészetet felettébb 
kedvelő jeles írónk tárlatlátogatásakor állatvédő felháborodással feltépte a 
hálót  A verebek egy része kirepült a nyíláson, de a Stúdió ’88 tárlatnak to-
vábbra is foglya maradt ” (Exodus  Stúdió ’88 kiállítás az Ernst Múzeumban  
Művészet, 1989/4  40 )

10 Bécsy Ágnes: Virginia Woolf világa, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1980 
11 Virginia Woolf (1882–1941) angol író utolsó regénye, Between the Acts (1941)  

TD szerződést kapott a kiadótól, és a következő évben lefordította a regényt 
12 TD itt látnoknak bizonyult  Fordítása csak 2003-ban jelent meg 
13 Edgar Allan Poe (1809–1849) amerikai író, költő 
14 Kosztolányi Dezsőné: Karinthy Frigyesről, Múzsák Közművelődési Kiadó, Bu-

dapest, 1988 
15 Maurice Utrillo (1883–1955) francia festő, impresszionista városi utcaképei-

nek fáin a levelek verebek (vagy más madarak) hatását keltik 
16 Madame de Staël (születési nevén Anne Louise Germaine Necker, illetve fér-

je után Anne Louise Germaine de Staël-Holstein, 1766–1817) francia író, poli-
tikai gondolkodó 



olyan pontosan emelte fel a társalgásra, a társalgásba a fejét  „S 
ha tévedtem, hogy nem helyben vagyok§  Kedves félreütésem, 
Tiéd, a „– §  „Addig voltam együtt, míg ővelük”…17 Nem is foly-
tatom  Hát boldog Karácsonyt, kedves Győző, és sokat gondolok 
Rád, ismeretlenül is Reátok, Á 18 látta itt a levél elejét, kicsit az 
ő Fő Madara volt a Pipi  Örülök majd minden versfordításnak, 
igen, minden versfordításnak örülök, amit küldeni tudsz  Nagy 
szeretettel gondol arrafelé:

Tandori Dezső

PS  Van egy Heathcote Williams „Falling for a Dolphin” c  
verseskötet, Jonathan Cape 19 Nem biztos, hogy Európának-jó, 
de ha megkéretnétek… Velem Nem Álltak Igazán Adakozólag 
Szóba Személyesen Ott, s pénzem már nem volt, hogy boltban… 
TD

4 
1990. szeptember 10.
Autográf kézirat
[A levélhez csatolva Tandori Dezső F  Gy  közelítő ősze című ver-

sének gépirata.]

Kedves Győző,
nagyon köszönöm az „Ősz”-t;20 én se bírtam levelekre vála-

szolni… a Cantók21 is rendben lesznek novemberre, köszönöm 
őket is  Versed erre a költésre ihletett ma hajnalban 22 A Holmi-
nak adnám 

Barátod ölel:
Tandori Dezső

17 Idézetek A hármas útnál című versemből  FGy: Omlásveszély, Szépirodalmi 
Könyvkiadó, Budapest, 1989, 30–32 

18 Ágnes, TD felesége 
19 William Heathcote (1941–2017) angol költő, színész, politikai aktivista ver-

seskötete: Falling for a Dolphin  London, Jonathan Cape, 1988  Az Európa 
Könyvkiadóban lehetőség volt olvasópéldányt kérni a külföldi kiadóktól  
Nem emlékszem, sikerült-e TD kérését teljesítenem 

20 Levélben elküldtem TD-nek A közelítő ősz című versemet  Kötetben: FGy: Két 
ív. Versek és fordítások, Magyar Írószövetség – Belvárosi Könyvkiadó, Buda-
pest, 1993, 21 

21 Ezra Pound (1885–1972) amerikai költő műve  TD a III , XIII  és XLIX  cantót 
fordította le  Ezra Pound versei, vál  FGy, jegyz  Novák György, ford  Báthori 
Csaba, Bendes Rita, Eörsi István et el  Európa Könyvkiadó, Budapest, 1991, 
49–50, 70–73, 115–117 

22 Az F. Gy. közelítő ősze című versének gépirata  TD a vers mellékelt gépiratá-
nak jobb felső sarkába fekete filctollal római I-es számot írt 
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5 
1990. szeptember 17.
Gépirat

Kedves Győző
– de örülök! Elküldtem Szabolcsnak,23 egy érdekes formá-

jú vers-páros kíséretében  Ez kis trilógia lenne 24 Most parányi 
rohanat van, de még ez a levél hadd menjen el  Bár rövid  Még 
egyszer: ÉN KÖSZÖNÖM költeményed!

A többi: hála, az Európa-béli tech  bonyolításokért (le-)
Baráti öleléssel
Tandori Dezső

Egy Főmedvém-vicc: Nehéz az élet sója 
TD

23 Várady Szabolcs (1943) költő, 1969 és 2005 között az Európa Könyvkiadó 
szerkesztője, majd főszerkesztője, 1989 és 2014 között a Holmi című folyóirat 
szerkesztője 

24 A trilógia másik két darabja: A Végül-Semmi; „S elment időm…” Valóban érde-
kes formájú versek: A Végül-Semmi szabálytalanul tördelt és szabálytalanul 
keresztrímes-párrímes ötös jambus; a „S elment időm…” párrímes hexameter  
(Megjelenésük: Holmi, 1991/2  169–170 ) TD szeptember 11-én küldte el a ver-
seket Várady Szabolcsnak  A Végül-Semmiről kísérőlevelében ezt írta: „A fele-
zősoros, összetördelt »lóversenyes« versben sem tökélyes forma, de egy-két 
szabálytalanság ellenére talán újdonatos ” Várady Szabolcs szeptember 15-
én válaszolt TD levelére, és megírta, hogy versemet, amelyet már korábban 
eljuttattam hozzá, Petri György és saját verseinek társaságában közölte volna 
a lap  De, írja Várady Szabolcs, „akkor most hozzájön a Te győzős-babitsos-
goethés remeklésed (a másik kettőt muszáj későbbre hagyni, de talán nem 
is baj, mert 1/ vannak összekötő motívumaik, 2/ nem lehet minden nagy-
ágyút egy számban elsütni, nemde) ” Majd így folytatja: „Úgyannyira föllel-
kesedtem, hogy a Győző-vers ihlette versed engem is versre ihletett (itt kül-
döm), úgyhogy most akkor a nov  szám egy ilyen vers-lánccal gyarapodott ” 
(A „babitsos-goethés” jelző TD versének egyes motívumaira utal ) Várady 
Szabolcs tehát egy harmadik verssel, a Harmadik közelítés cíművel toldotta 
meg az első kettőt, és a három együtt jelent meg a Holmi 1990/11  számában 
(1216–1218)  TD 1990  október 10-i válaszában méltó dícséretekkel halmozta 
el Várady Szabolcs versét, amely valóban megkoronázta a ciklust: „Dr Sz , – 
ezért már érdemes volt! […] Leveled KINCs  S verseid is tele vannak kincsek-
kel  Esti kérdésed nem kérdés! Kor nélkül vannak a műveid, mint egy század 
eleji galopp-pálya Bécsben […] Végérvényeket csinálsz  […] Az FGY-TD-ért 
csak egy szép rajt-cél győzelmet kívánhatok Neked ” (Az „Esti kérdésed” 
kifejezés Babits Mihály versének ironikus-nosztalgikus visszhangjára utal 
a Harmadik közelítésben ) Köszönöm Várady Szabolcsnak, hogy rendelkezé-
semre bocsátotta a három versről TD-vel folytatott levelezését 
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6 
1993. augusztus 17.
Gépirat

Kedves Győző,
Samu II  napja (16-án lelték őt), a verébjegyes-fejbeverő-

ablakú Gelsen-Horst-ban25 egy Simsam26 jött be Samu előestéjén 
helyezésre, és Samu tiszteletére az ír, a német, az angol és a fran-
cia zsoké champion is ott volt, láttam a DSF tévén  Jó hosszú nya-
rat töltöttem itthon, ez a struktúra, igen rövid tavaszi és őszi utak 
részemről, feleségem a kutyussal nyaranta 4-napokat családi pi-
henőhelyen tölt, szólózunk, irtó sportszerű élet  Most kerül sor 
a Nvilág-munkák befejezésére 27 Jól hallom (örömmel, ó!), hogy 
Te ott valamit magadra vállaltál?28 Remek volna  Bízom benne, 
pihenésed, a megérdemelt, jól telt  Köszönöm leveled!

Ezzel rá is térek, innen stafétabot a levél, hogy „befejeződ-
tünk” (átmenetileg),29 olvasásunkkal ünnepeltem  Ez tehát meg-
van! Lám, lám, nem lett volna szabad feladni 30 Amit a vissz-
hangról írsz, szebb, mint szép 31 Azonnal töprengeni kezdtem a 
folytatás általam feltárható gondolatairól, nyilván Neked is meg-
vannak az elképzeléseid, igen jó lenne  Ergo: világos, hogy foly-
tatjuk, nem? (Ha az ég is akarja )

Mármost: vajon a félreértések-et ne tegyük-e el egy 3  v  
4  (könyv-befejező) ciklusba? S közben: javaslataim (csakis a 
Tieiddel kalapba téve érvényesek): „botrányok” (szélsőséges vi-
selkedéseink, ilyen irodalmi helyzetek); „rejtélyek” (magam a 
Hamlet-kötet sorsa körüli ügyekről, személyeket nem érintve, 
persze); „könyvkiadás” (múltbéliről úgy, hogy a mát is érintsük); 
magam az „Am Hof”32 érzést bedobnám (akármi ciklusban, ami 
nem kimondottan irodalmi), erről írtam (még nem láthatóan), ez 
kb  az, hogy az ember Bécsben hirtelen egy olyan téren ül, ahol a 
nagy napragyogás is maga a dögunalom, meg sose hitted volna, 

25 Gelsenkirchen-Horst  Városrész a németországi Észak-Rajna-Vesztfália 
Gelsenkirchen városában  TD valószínűleg egy itteni szállodában nézte a 
lóversenyközvetítést  Az ablak leírása tetőtéri (olcsó) szobára enged követ-
keztetni 

26 A győztes ló neve 
27 Nem tudom, milyen fordítási munkákat vállalt a Nagyvilágnál 
28 1993 és 2000 között a Nagyvilág című világirodalmi folyóirat angolszász iro-

dalmi szerkesztője voltam 
29 TD-vel négykezes prózai mű írásába kezdtünk  A terv szerint egy-egy rész 

két négyflekkes írásból állt volna össze: hol TD, hol én írom az első részt, 
amelyhez másikunk hozzáilleszti a maga részét  A sorozatot TD kezdte, le-
velében ezt küldte el  Három rész készült el  Az írások csillaggal elválasztva, 
közös címmel jelentek meg  (1) TD – FGy: Kik azok a brazilok? Magyar Napló, 
1993/12  16–18  (2) FGy – TD: „Félre ne érts”, még egyszer  Magyar Napló, 
1993/14  19–21  (3) TD – FGy: Egy nincs-mi-hogy félreértése: kísérlet mandu-
lafával  Magyar Napló, 1993/16  10–12 

30 A Holmi nem fogadta el az írást közlésre 
31 Nem tudom, mit írtam 
32 Tér Bécs belvárosában 
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hogy a semmittevés ilyen aktív, esszenciális, lény-kitöltő – és az-
tán továbbra is a „legérdektelenebb” császkálásokat ejted meg; 
„Amerika” – „Anglia” (Te és én, v  Te: „Írország”), aztán, mert 
a jónép szereti, mondják: nevezetes művekről MA, pl  Krapp, 
Jekyll-és-Hyde, Kafka rövid-írások, Camus „Idegen”-e, és nem 
tudom, kicsit Rilke v  Poe, v  aki neked eszedbe jut 33 Hogy ezek 
az operasláger-szerű (buta kifejezés!) dolgok mostanság miképp 
nézhetők, miért (s mely változással) érdekesek  Csak példákat 
soroltam  

Ha 1994 második felét, karácsonyát megcélozzuk egy alkal-
mas könyvkiadónál (Te jobban ismered a terepet,34 állítólag Var-
gha Kálmán35 is indít kiadót), megcélozzuk pedig egy kiokosko-
dandó terjedelemmel (ez eddig olyan 24 flekk, hát nem is tudom, 
125 flekk? akkor még négyszer alkothatnánk), nem lenne rossz!!!

Hol addig? Mnapló egy-két triót felvállal addig? A má-
sik kettőt-hármat hol gondolod? Van egy Határ nevű lap is,36 
debrecenbeni és rettentő nagy nívó! Szoktam ott publikálni (a 
színvonal tudománytalanítása végett, na, csak viccelek, kölcsö-
nös szeretetben vagyok velük, intenzíven… bár még személye-
sen sose találkoztunk)  Aztán: Árgus?37 Nem is tudom  Hely 
akadhat 

Lehet, hogy Te kétennyit tudsz mondani a tárgyról, vagy ¼ 
tejedelemben még lényegesebbeket  Tény, munkacsoporttá ala-
kultunk ketten (ill  eddigi s majdani segítőinkkel lazán) 

Baj már nem lesz 
A meglévő megjelenések és a feldobódott ötlet örömével, ba-

ráti ölelés, levél, telef  [XXX-XX-XX] várva, telef  főleg szept  2  és 
25  közt, aztán okt  10  utána szinte bármeddig, no, de még aug  
24 -ig is, meg aug  legvégén, üzenet, ha feleségem van itthon, etc  
td 

Dezső

33 Samuel Beckett ír író (1906–1989) Krapp’s Last Tape (Az utolsó tekercs) című 
drámája; Robert Louis Stevenson (1850–1894) skót író Strange Case of Dr Jekyll 
and Mr Hyde (Dr. Jekyll és Mr. Hyde különös esete) című regénye; Franz Kafka 
(1883–1924) prágai születésű német nyelvű író; Albert Camus (1913–1961) 
francia író L’Étranger (Az idegen) című regénye; Rainer Maria Rilke (1825–
1926) prágai születésű osztrák költő 

34 Bár azokban az években az Európa Könyvkiadóban dolgoztam, a kortárs ma-
gyar irodalom kiadásának terepén nem voltam ismerős 

35 Valószínűleg névtévesztés; nem tudom, TD kire gondolhatott  Vargha Kál-
mán (1925–1988) irodalomtörténész már nem élt a levél írásakor 

36 Határ (1986–1988 és 1990–1995)  A debreceni Kossuth Lajos Tudományegye-
tem által kiadott irodalmi és kritikai folyóirat 

37 Árgus (1990–2009)  Székesfehérváron kiadott kulturális és társadalmi folyó-
irat 
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7 
2004. szeptember 15.
Gépirat

Drága Győző,
ah, mit! Így a jó, csak így lehetett ez jó  – Dehogy terhelt 

engem ez 38 – Más kérdés, hogy az évek múlásával, „művem” 
gyarapodtával halmozódnak igényeim: bár olvasnák is az embe-
rek, ki volnék, ne csak egy képlettel beszéljenek stb  Ez az egzisz-
tencialista minimumigénye  Sajnos, jótanácsokat ennyi minden 
után már alig osztogathat nekem bárki is, ez magányossá tesz, 
valódi szellemi partnerség csak kölcsönös ismeréseken alapul-
hat 

A nagy kérdés ez: írói habitusunkban igényelhetjük-e, hogy 
minket ismerjenek, ha magunknak se időnk, se erőnk már mások 
alapos megismerésére? (A munka – nálam esszék, fordítások; 
régi adósságok beteljesítése főleg regények s ilyenek dolgában… 
nem is folytatom )

Tehát nem tudom, kivel hogyan is vagyok, ezért szüntettem 
be a recenziókat, s ezért érzem: jó, magammal foglalkozom, mu-
száj, jó, de mások önmagukban véve nagyon fontosak nekem, 
érzem akár a pályatársak, akár a régi háborúk katonáinak sorsát 
(!), átélek és felbátorodom… és reménykedem 

Csak egyet nem tudok igazán fontosnak tekinteni többé mint 
filozóf: a magam és bárki konkrét magánemberi viszonyát 

Ezt a profinak meséltem el  Ennyivel is többet tudsz (muszáj 
többet tudnod! haha, én a cseles) rólam 

Különben egy emlék: 1986-ban utazott el feleségem először 
egyedül, öreg francia házaspárhoz, barátaihoz… s én először 
éreztem (Hart Crane), hogy nem kell az utolsó centiig mindent 
megcsinálni  Emlékszel az elhagyott utolsó versre?39 A 2 újabb 
Virginia Woolffal40 a veretes angolok fordításától szépen búcsúz-
tam, azt igencsak hiszem  De a Kiadón kívül senki egy szót se… 
vagy csak én nem hallom, nem látom? Ölel öreg barátod

Dezső

38 Nem tudom, mire vonatkozik; valami szívességet kérhettem tőle 
39 Lásd az 1  számú levelet 
40 Virginia Woolf: A hullámok. Virginia Woolf: A világítótorony. Mindkettő: Eu-

rópa Könyvkiadó, Budapest, 2004  Azonban mégsem búcsúzott el Woolftól  
A Felvonások között-i szünet ugyan üzleti szempontok miatt 13 évre nyúlt, 
Stephen Daldry Az órák (The Hours) című, 2002-es életrajzi filmje nyomán ak-
kora lett az érdeklődés Woolf regényei iránt, hogy TD-t az Európa Könyvki-
adó még három regény fordításával bízta meg: 2006-ban Az évek, 2007-ben az 
Éjre nap és a Messzeség jelent meg  Köszönöm Gy  Horváth Lászlónak, hogy a 
kiadások hátteréről tájékoztatott 
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8 
Keltezés nélkül [2004. szeptember 16.]
Gépirat
[A borítékon, amely egy másik borítékba volt téve egy 2004. októ-

ber 4-i keltezésű levéllel együtt, Tandori megjegyzése: „Pardon! Hittem, 
egyiket már feladtam.”]

Drága Győző,
hogy komplettebb legyen, íme, még csütörtökön, 16-a  Ne-

kem Te majdnem abszolút irodalomkompetens elméletértő vagy 
(túl azon, amily nagyon-nagyon a „saját-produkcióidat” szere-
tem és becsülöm), hát csak hogy „egy ilyen ember” tudjon effé-
lékről, elgondolkodjék  (Nem a mi dolgunkról van szó, ott an-
nak a Valakinek, aki a NHQ-be azt írta rólam mint prózaíróról is 
etc ,41 ez a minimum, amit meg kell tennem!)

Manapság a szabadság légkörében az ember materiálisan 
nincs meg „hóttig” úgy, mint ahogy – nézd meg – az ántivilág 
nagyjai, az akkoriban még nálam is idősebbek, megvannak  Ma-
gam még a munkamennyiségért is küzdöttem, küzdögetek, és a 
bér éhbér (ha egy méltó élet költségeit veszed, nem-is-oly extrák-
kal)  Ellenben megvan az a lehetőség(em), hogy ha a minimum 
megvan és az Ég akaratából az egészség, egy (senkinek se kellő!) 
filozofikus életet éljek 

Így filozofálok magamon (esszé-önéletírásaimban is), jutok 
arra a következtetésre, amit a másik levélben megírtam  Tudod, 
a szabadság és a filozóf élet nagyon különbözővé tesz (tehát va-
gyunk, írta Kosztolányi) 42 Nehéz ilyenkor öt csinos szót XY-ról 
ajánlólag (persze, majd meg kell tenni), nehéz azt mondani, hogy 
„jaj, fiúk miért kértetek meg rá, hogy régi jótevőm verseiről írjak, 
mikor én már senkiről sem írok”, ráadásul egyik legjobb írásom 
kerekedik – mégsem örülök  Áttekinted, kiről volt szó?43 Na  – 
De ami lényegesebb: ha testi bajaimra panaszkodom (pl  itthon, 
az itthon, az minden csodájával és fájó horzsolódásaival együtt 
sok évtized műve, mire „hát már akkor hóttig”-gá lesz, szeren-
csés, akinél másképp van), nem azért mondom, hogy orvoshoz 
küldjenek, annyit én is tudok: azt akarom, hogy meghallgassa-
nak 

41 A The (New) Hungarian Quarterly angol nyelvű negyedévi folyóiratban nem 
találtam olyan TD-vel foglalkozó írást, amelyre ez a mondat utalhat  A lap 
1993  őszi számában megjelent The End of the Word. The Poetry of Dezső Tando-
ri című tanulmányomban (83–90) röviden méltatom az Itt éjszaka koalák jár-
nak és Miért élnél örökké? (mindkettő: Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1977) 
című szépprózai műveit, talán erre gondolt 

42 Nehezen azonosítható utalás  Megjegyzendő azonban, hogy Ignotus 
(Veigelsberg Hugó, 1869–1949) író, kritikus, szerkesztő Olvasás közben. Jegy-
zetek és megjegyzések (1906, 1908) című művében szerepel az alábbi mondat: 
„Különbözöm, tehát vagyok ” (Ignotus válogatott írásai, vál , szerk , előszó 
Komlós Aladár, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1969, 465 ) 

43 Sajnos nem  Valószínűleg Nemes Nagy Ágnesről, de hogy TD melyik róla 
szóló írására utal, nem tudtam azonosítani 
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Hogy lásd, mennyire szeretlek mint jó embert és kollégát, 
Győző: írhatnám mindezt esszébe  Másolat nélkül Neked írom, 
mert remélem, üres perceidben egy kis levelezést kialakítasz ve-
lem, évi három-négy odavissza, de ha nem, hidd el, az első va-
gyok, aki ilyet jól visel  Mármost ez volt a magánszféra: kopnak 
66  évedre a porcok, forgók, egyebek – 9 éve nem voltam orvos-
nál, biózok, pasztillázok, semmit se csinálok 

Nehezebb a szellem dolga  Olyképp rajzolható fel, hogy
1 / ha normális, elfogadott író vagyok abc témában, meghü-

lyülnék, mikor def témát dolgozom fel (pl  prózát írok? Te tudod, 
hogy nem, mégis így vagyok pl  elkönyvelve  Kiknek érdeke?)

2 / ha nem olvasnak, ez a kérdés, maga a kérdés se jön elő  Ha 
soká nem olvasnak, jön, hogy

3 / már el is szoknak az olyanféléktől, amilyen az én agyam 
járása  Mások az esztétikai értékeik… egy jól megcsinált, sőt, az 
Istentől kapott feszes, színhús cselekményt nem is vesznek észre 
(most majd kiderül ez egy új könyvemnél),44 többet jelent „ne-
kik” a polit  utalás, pesties jópofaság, fiatalos írótábor (olvastam 
ragyogó írásodat arról!)45

4 / Akkor azt mondom: barátaim, velem aztán ne érintkez-
zetek, mert kivel érintkeztek? (ezt írtam előző levelemben) – én 
nem az elálló fülű, nagy orrú, hol meghízó, hol csonttá fogyó, 
mégis egész helyes pali vagyok, akinek verebe van és sokatsoka 
sokat melózott – már ha a verebet tudják –, nem és nem, én a ti 
mai korotoknak egy… ég tudja, mégis karakterisztikus gondol-
kodója vagyok… de ha nektek az ilyen karakter nem kell, ma-
radjatok a PC-itek karaktereinél  Te nem érzel a magad Ügyében 
ilyeneket, Győzőm?

Baráti szeretettel, legelébb is leveledig,
TD-d

44 Nem tudom, melyik regényére gondolt  A következő évben jelent meg utolsó 
Nat Roid könyve (Írd hozzá a vért! Szó Kiadó, Budapest, 2005), amelyre illik 
a „színhús” jelző  De ugyancsak 2005-ben jelent meg A Honlap Utáni. Tanul-
mányozások. (Tiszatáj Könyvek, Szeged, 2005) című, nehezen meghatározható 
műfajú prózai műve, amelynek kétségkívül „feszes” a szerkezete, és húsba-
vágó témákat érint (a szerző díjazása, műveinek fogadtatása) igen személyes 
hangon 

45 FGy: Tábori képeslap  Élet és Irodalom, 1998  szeptember 11  4 
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