
Költő, író, műfordító, kritikus, irodalomtörténész, „rajzoló”. A magyar irodalom 
megújulásának egyik legeredetibb és legnagyobb hatású képviselője.
A budapesti bölcsészkaron szerzett magyar-német szakos tanári oklevelet. Rö-
vid ideig nevelőtanárként dolgozott, 1971-től szabadfoglalkozású író és műfor-
dító. Felesége Tandori Ágnes, maga is író és műfordító.
Budai lakásában 1977-től kezdve madárneveléssel foglalkozik, ami műveinek té-
mavilágát is nagymértékben befolyásolja. Képzőművészeti tevékenységet is foly-
tat; grafikái többnyire nyelvi poénokra épülnek.
A kilencvenes években utazni kezdett, bejárta Bécset, Párizst, Londont, Koppen-
hágát és a német nagyvárosokat. 1994-től a Széchenyi Akadémia tagja.
Versei az 1960-as évek közepétől fogva jelennek meg rendszeresen. Az első 
kötete óta rendkívül sokat és sokfélét publikált: önálló köteteinek száma eléri 
a nyolcvanat, több ifjúsági regény, gyerekverskötet szerzője. Műfordításainak 
mennyisége szinte beláthatatlan – a gyerekirodalom egyik nagy klasszikusának, 
Paddingtonnak a kalandjait is ő fordította magyar nyelvre. 

„Amikor én még kisebb voltam, emlékszem, a 
nagyoknak igazán nagyon kellett futniuk, ugra-
niuk és futballozniuk ahhoz, hogy nekem odaha-
za – egy hónapra legalább! – előfizessék a Sport-
újságot. Medvéimnek már jár a lap; egyáltalán, 
Nekik én mindent biztosítok, amit lehet. (Kérik, 
tegyem hozzá: nagyjából mindent…) […]
Mivel azonban ők mindenre ráérnek, s így arra 
is, hogy mindenfélére emlékezzenek, jól emlé-
keznek még, hogy meséltem nekik egyszer az én 
sportújságomból egy ilyen nagyon-nagyon futó 
Bajnokról, akinek túl-túl-túl jó füle volt. És ha a 
pisztoly eldördült, ami azt jelenti mindig, hogy: 
Most aztán kezdődik! – ez a futó hallotta meg el-
sőnek, és máris rajtolt. Mesés volt a rajtja. Más 
nagyok azonban azt mondták: «Nem bírja kivár-
ni a pukkanást, és mindig kiugrik a többiek előtt. 
Az ilyen futóra pedig a célban semmi szükség.»
Ezért, ha tehették, ki is zárták. Aztán, ahogy a 
nagyok mondják, mesélhetett…
És mert az én Medvéim játszani mindig is ráér-
tek, elráncigálnak most is ettől a Könyvtől, amit 
éppen írni szeretnék, és mert az imént a lapban 
látták, milyen egy ilyen Rajt, felsorakozik már-
is az első Döntő mezőnye. (Az előfutamokat 
nélkülem is lefutják majd később, mondják, 
mert ők nagyon tapintatosak, meg aztán 
tudják, hogy a Könyv róluk szólna.) Hát ak-
kor, itt vagyunk.
És ha az a bizonyos indítónk én volnék – 
mit tehetek? Hiába pufogtatok nekik estig 
is, mind azt hiszi, hogy csak ő fogta be a fü-
lét, és várja, hogy elindulhasson – biztos, 
ami biztos – a mezőny után. Mivel azonban 
olyan türelmesen várnak már valami effé-
le jelre, ki tudja, mióta – mit tehetek? Le-
szállok az indítók dobogójáról, odaballagok 
a salakos-sávos (tartános! mint ők már ezt 
is tudják…) pályára, és elindulok, 

HOGY VÉGRE ELINDULHASSANAK.
Mivel így azért a rajt,
bizonyára az Ő véleményük szerint
SEM OLYAN MUTATÓS,
gyorsan idecsusszantok egy
BEVEZETŐ-t: CSAK NAGYOKNAK

Ugye, vannak neked is medvéid?
Úgy értem: játszol néha?
Avagy az van csak, ami elmélyít,
S ami kárpótlásul elszédít?

Csak komoly vagy? csak léha?

Úgy értem: ha nagyon fontos vagy,
Akad-e valaki, aki rád szól: 
«Te főkolompos, lompos Nagy,
Mondd, ugye, csak rosszul játszol?» 

(És ha ezt a verset szerencsésen kihagy-
ta, akinek nincs szüksége rá, és mindenki 
megígéri, hogy ezután is kihagy mindent, 
ami Nem Izgalmas Neki és Nem Lesz Rá 
Szüksége a Célban, máris kezdhetjük.)”

Tandori Dezső (Budapest, 1938 – )
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Medvék minden újabb 
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 ill. Tandori Dezső, 
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„ma is a vers, a madarak, a sza-
bad mozgás kategóriáiban élek.”

Mackók napja, verebek napja 

Nálunk minden nap: Mackónap. 
És minden nap: Verébnap. 
És sose úgy, hogy: „Majd holnap…!” 
És sose úgy, hogy fél nap. 

Nem, nem, nem, nem, nem, nem, 
nem, nem! 
Mi együtt vagyunk mindenben. 
Medvékkel és verebekkel
ébredünk, amikor a nap kel.
S ehhez mindig, mindig, mindig 
egy egész Mackónap kell,
egy egész Verébnap kell –
már mindjárt kora reggel!

Aztán eljön az este,
és szomorúan látjuk:
nem volt Egész Nap ez se!

– Holnap is megpróbáljuk.

Egy régi-régi medve 

Egy régi-régi piacon 
sétáltunk, tavaszi napon. 
Örültünk, hogy elmúlt a tél, 
és pulóvert lenget a szél.

Lengedeztek a szélben 
tarka pulóverek. 
Medvémnek észrevétlen 
igen jó kedve lett.

Egy öreg karosszék tövén, 
ahová épp elért a fény, 
megpillantottunk valakit. 
– Hiszitek-e? Mi is alig!
Ott ült egy kisebb székben, 

ott ült és napozott
egy régi medve! Éppen… 
éppen… ásítozott!

Aztán minket is észrevett. 
Medvémmel elbeszélgetett. 
Egy kicsit sem volt bánatos. 
Jó az, ha az idő napos.
A régi-régi medve
nagyon örült nekünk. 
Kérdeztük, nincs-e kedve 
hazajönni velünk?

Azt mondta: „Mennék veletek, 
de a piaci verebek
mit kezdenének nélkülem? 
Nem csípkedhetnék a fülem!”

A piaci medvének,
bizony, igaza volt.
– Medvém csak nagyot nézett, 
és egy mukkot se szólt.

Hátra is néztünk. Csipogást 
hallottunk: hát ugyan ki mást 
táncolt körül verébsereg – ? 
Ki volt az, akit körbevett?

Ott ült egy kisebb székben, 
tartotta két fülét:
hogy csípkedhesse szépen 
egy-egy vidám veréb:

Egy régi-régi medve. 
Sütött a nap felette,
röpdöstek a pulóverek, 
ugrándoztak a verebek –

és medvém karon ragadott:
„De jó lesz hazaérni!”
– És éjjel arról álmodott, 
hogy ő a Régi-Régi.

Az a sok finom régi…

Egy nagy mackó ideköltözött
Egy messzi dohányboltból.
Úgy élvezi már a friss levegőt!
De valamire visszagondol.

Általános mackók

A főszereplők nem mi vagyunk.
Őket csak kitaláljuk.

A tükör mögött lapulunk,
S biztatva nézünk rájuk.

Nehéz dolgok

Én gyakran arra gondolok,
Írónak lenni nehéz dolog.
De író mackójának lenni
Még nehezebb dolog.
A mackó alig várja,
Hogy gazdája megírja;
De ennek is nagy az ára:
Mert amikor már írja,
A mackó nagyon bánja.
Fél, hátha örökre leírja,
S az lesz a búcsúpapírja!

Cselre csel és cselre cselre csel

„Szeretsz-e így valakit,
Ahogy engem?” kérdi medvém.
S látom, megcsillan itt
Szemében a kis cseles fény.

Bár ezzel a viccen gyengít:
Nyert! Nem felelem, hogy: „Senkit…”
Hanem azt, hogy: Őt! Hogy: persze! Őt!
– S ő boldog, hogy mindenre rájövök.

És most

És most lefényképezkedünk,
Hogy mindörökre meglegyünk.
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„Az évek során lassan kialakult a 
természetem: magányos-féle, kicsit 
orrszarvú jellegű.”

„Most például csütör-
tök hajnal van, közlöm. 
Magánlom magamat, 
höl-gyejmurajm, s főleg 
gyerekek. Vagyok «em-
berünk, a rémálmos», de 
néha tényleg rém álmos.”


