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MÀndy IvÀn

R°GI ISMERýS¹K
Ketten odalent az Ãton, egy fa Àrny¢kÀban, egy f¢rfi ¢s egy nû. A fa sehol. ýk ketten
nem ¢ppen egymÀs mellett. Sût inkÀbb eltÀvolodva. HÀzaspÀr vÀlÀs elûtt? Vagy inkÀbb
mintha rÀjuk szÂltak volna valahonnan? HohÂ! Csak semmi k´zeled¢s! Maguk legfeljebb csak Ãgy v¢letlen¡l akadtak ´ssze. Merû t¢ved¢s. Nincs k´z´s t¢mÀjuk. HÀt
akkor?
Lehorgonyoztam elûtt¡k.
De mi¢rt?
Hiszen semmi dolgom vel¡k. Soha nem lÀttam ûket. Most is csak Ãgy bel¢j¡k botlottam.
A f¢rfi elfordÁtja a fej¢t, szinte bocsÀnatk¢rûen. A nû mintha mosolyogna. Ugyan!
Csak egy sz¢tfoszlott mosoly azon az elnyütt arcon. RÀncok v¢gig az arcon, v¢gig a
kabÀton. A f¢rfi alig ¢szrevehetûen bÂlogat. Valamilyen sz´veget ism¢telget magÀban.
Egy biztos. Ezek nem rÀm vÀrakoznak. Ezek most lÀttak elûsz´r. AkÀrcsak ezt az ´reg
hÀzat.
Csakugyan?
Olyan biztos?
TalÀn m¢giscsak ismernek valahonnan. °s a hÀz se lehet olyan ismeretlen elûtt¡k.
VÀratlanul kibukott belûlem:
ä SzÂval ha elÀrulnÀ, uram?
Az uramnÀl megrÀndult az arca. Valahogy Ãgy a bûr alatt.
ä Mit kell elÀrulnom?
Lassan elindultam k´r¡l´tte. K´rbejÀrtam. Mint aki egy kisebb tÃrÀra indul. (Esetleg nagyobbra?) Fel akarja fedezni a tÀjat. Egyszer majd beszÀmol rÂla.
MegnyÁlt elûttem a kidûlt kukÀk alkonyati tÀja. MegnyÁlt ¢s befogadott.
Nem kapott el a felfedez¢s ´r´me. InkÀbb mintha g´dr´k k´z´tt botladozn¢k. ElhajigÀlt eml¢kek hordal¢kai k´z´tt.
ä Mit szaglÀszik itt?
A nû lassan elûrenyÃjtotta a karjÀt. KifeszÁtett tenyer¢vel hÀtrÀbb tolt, egyre hÀtrÀbb.
ä Mi baja ezzel az emberrel?
ä Semmi bajom ezzel az emberrel.
De erre mÀr nem is figyelt. Most mÀr csak az a k¢ts¢gbeesett k¡zdelem. EgyÀltalÀn,
mintha k¢t eszelûs gyerek akaszkodott volna ´ssze. TaszigÀlÀs. L´kd´sûd¢s. °s k´zben
egy fuldoklÂ hang.
ä Semmi bajom, csak ¢ppen k¢rdezn¢k tûle valamit.
ä °s m¢gis mit?
ä Semmi... igazÀn semmi.
Most ¢n hajoltam hozzÀ. A kezem a vÀllÀn, olyan furcsa bizalmaskodÀssal. M¢g egy
pillanat ¢s magamhoz hÃzom. Na nem, az¢rt ez nem az ismerked¢s ideje!
ä Tulajdonk¢ppen magÀtÂl is megk¢rdezhetn¢m.
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Cs´nd. °s valami zavart dadogÀssal.
ä Hiszen mi ismerj¡k egymÀst. Maguk mindig egy¡tt j´ttek.
A hang fel¢ fordultunk. Ott Àllt elûtt¡nk, mintha egy g´d´rbûl bukkant volna elû
sz¢tesett kabÀtban, f¢lrecsÃszott sÀllal, ¢s valahogy az alvÀs m¢ly¢bûl.
A nû bizalmatlanul n¢zte, majd igazgatni kezdte a kabÀtot.
ä így ´sszegyürni valamit... valÂsÀgos müv¢szet!
ä InkÀbb azt mondd meg, hogy mikor j´tt¡nk mi egy¡tt?!
ä Hogy te miket tudsz k¢rdezni! ä Gy´ng¢d szemrehÀnyÀssal ingatta a fej¢t.
¹sszebÃjtak.
Egy bocsÀnatk¢rû mozdulattal sz¢tvÀlasztottam ûket.
ä Nos, hÀt akkor ki mes¢li el nekem?
A f¢rfi rÀhajtotta sÀljÀt a nû arcÀra, majd vÀratlanul felfortyanva: ä Maga faggat
benn¡nket! Igenis!... faggat!!! FaggatÂzik!
ñ, ez az ¢rz¢kenys¢g!
HÀtr¢bb hÃzÂdtam.
K´zben csak a f¢rfi kez¢t figyeltem. Az ujjak jÀt¢kÀt azzal a sÀllal a nû orra k´r¡l.
Mi lesz ebbûl? Mif¢le jÀt¢k? Vagy ¢ppen belefÃjja az orrocskÀjÀt? Orrocska! M¢g hogy
orrocska?!
K´zben mondtam a sz´vegemet. ä TovÀbb! TovÀbb! Nem ¢rdekel ez most engem!
Hiszen csak azt szeretn¢m tudni, ha Ãgy benyitnak egy lakÀsba vÀratlanul, k´nnyed¢n,
vagy ¢ppen berÃgjÀk az ajtÂt, mÀr ahogy maguk szoktÀk...
ä Na, ide figyeljen, uram!
ä Hallgass, B¢la!
ä De mi¢rt hallgasson a B¢la?
ä Csakugyan. Mi¢rt? BerÃgtam ¢n valaha a maga ajtajÀt?
ä Nem, dehogy. HozzÀm t¢nyleg csak Ãgy nyitott be... szÂval Ãgy nyitottak be.
A nû kis nevet¢se: ä Hallod, B¢la! Benyitottunk?
ä Az¢rt te mindig csak utÀnam. Olyan dallamosan cs´ngett¢l.
ä HÀt persze. A h´lgy mindig csak ´n utÀn. °s olyan dallamosan. Majd' szÁvb¢nulÀst
kaptam.
ä Mondjak valamit? Mondhatok valamit? Amikor megpillantottam azokat a kapa
k´rm´ket! Egyszerüen nem tudtam n¢zni.
B¢la felnevetett.
ä HÀt ¢n meg nagyon is tudtam n¢zni a fess LolÀt!
ä A fess LolÀt?
ä Marlene Dietrichet, asszonyom. Lecsapott rÀ a mi B¢lÀnk. A fiÂkrÀngatÀst is abbahagyta. A levelek se ¢rdekelt¢k.
ä SzÂval csak a fess Lola!
ä HÀt egyszer meg a pofÀmba vÀgta a Str¢m G¢zÀt: ä Ki az a Str¢m G¢za? Mit akart
maga Str¢m G¢zÀval a Simplonban?! S VÀradi AdorjÀn? °s egyÀltalÀn, mif¢le gyül¢sek
szÁnhelye a Simplon? De aztÀn mÀr nem ¢rdekelte a Simplon. EgyÀltalÀn semmi se
¢rdekelte. Csak a fess Lola.
ä Egyszerüen birtokba vett.
ä Az¢rt ez pofÀtlansÀg volt, B¢la.
B¢la a vÀllÀt vonogatta, kifordÁtotta a tenyer¢t. Valami olyasmit, hogy û se talÀl rÀ
mÀs kifejez¢st.
°n meg csak legyintettem.

MÀndy IvÀn: R¢gi ismerûs´k

ã

473

ä °s ha m¢g hozzÀteszem, hogy a mai napig se hozta vissza...
A nû a levegûbe bÀmult, s egyre csak ism¢telgette.
ä PofÀtlansÀg! PofÀtlansÀg! ä Egy kis ideig cs´nd. Majd tÀmadÂn: ä M¢g mindig
nem untad meg azt a nût? Most mÀr igazÀn visszahozhatnÀd.
RÀbÂlintottam.
ä VisszahozhatnÀ.
B¢la alig hallhatÂan:
ä Magam is restellem.
A nû ¢les nevet¢se: ä Ne mondd, B¢la! SzÂval restelled.
ä HÀt, tudja a fene! Lehet, hogy n¢ha hiÀnyzik ennek az ¡rg¢nek. Mit tudom ¢n!
B¢la k´r¡ln¢zett, mint aki segÁts¢get vÀr.
A nû, mint aki unja az eg¢szet. ä HÀt akkor talÀn B¢la, ha m¢gis Ãgy gondolod...
Vagy Àtpasszoltad valakinek?
Rem¢nytelen legyint¢s. VÀllrÀndÁtÀs.
Majd mintha aprÂcska l¢gbubor¢kokat fÃjna.
ä Van egy kis b´kkenû.
Megint cs´nd.
A nû cinkosan fel¢m hunyorÁtott.
ä Hallja, k¢rem, b´kkenû van.
B¢la elmosolyodott. Valamilyen mocsÀrbÂl t´rt fel a mosoly.
ä Mi mÀr nem j´het¡nk ide t´bb¢. Se ide, se mÀshova.
TalÀn egy tÀviratot kapott valahonnan. °s ebben ez a n¢hÀny szÂ.
ä Ugyan! Ugyan! Most mit akar ezzel mondani? ä °s olyan elk¢pesztû ´ntelts¢ggel.
ä De hiszen most is itt akadtunk ´ssze.
B¢la rÀbÂlintott. ä Elk¢pesztû k´nnyelmüs¢g.
(MÀndy IvÀn utolsÂ novellÀjÀnak g¢pirata itt megszakad. HozzÀtüzve k¢zÁrÀssal az alÀbbi n¢hÀny sor:)

Csakhogy a nû hallgatott. Az arcomat n¢zte, mint aki most fedezte fel. Majd olyan
huncut mosoly jelent meg a szÀja k´r¡l.
ä Tudja, egyszer rajtakaptam magÀt, ahogy a konyhÀban s´pr´get. Igen, igen, mÀr
¢jszaka volt, ¢s maga egy kisseprüvel s´pr´getett, igen gondosan, egy¢bk¢nt a konyha
volt az egyetlen vilÀgos pont a hÀzban, abban a s´t¢t hÀzban, ¢s maga eldobta a s´prüt,
mint akinek mÀr nincs sz¡ks¢ge semmire, hiszen megtalÀlta azt, amit oly r¢gÂta keresett... ¢s mÀr egy hokkedlin Àllt, magasra tartva egy szalÀmih¢jat.
Nem v¢dekez¢s¡l... Szinte szük´lve: ä Feladom! CsakhÀt...
ValÂsÀggal rÀf´rmedtem: ä Mi az a csakhÀt?
A f¢rfi, mintha mindent kiadna magÀbÂl:
ä Mi nem j´het¡nk ide t´bb¢. Se ide, se mÀshova.
A nû, akÀr egy v¢szcsengû:
ä Ne t´rûdj´n vele! ¹ssze-vissza besz¢l! °rti?! ¹ssze-vissza!
Hiszen a nyugdÁjat is folyÂsÁtjÀk. ä Elakadt
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àEZ AZ A HELY, AHOL MINDENF°L°K
LAKTAKÊ
MÀndy IvÀn hetvenedik sz¡let¢snapja
tisztelet¢re ä 1988-ban ä MTV-filmet k¢szÁtett¡nk, ennek a filmnek az ¢lûbesz¢d
alapjÀn lejegyzett sz´veg¢t k´z´lj¡k itt.
(MunkatÀrsaim Zentay LÀszlÂ, Hegedüs
LÀszlÂ, Hertzka Vera, Horetzky LÀszlÂ,
TamÀssy ZdenkÂ voltak.)
Mindketten ä de a l¢nyeg persze
az, hogy MÀndy ä szerett¡k ezt a filmet.
°s folytatni akartuk, felid¢zve MÀndy
IvÀn ¢let¢t ¢s müveit. MÀndy valami nagyon fontosra hivatkozva m¢gis Ãjra ¢s
Ãjra kibÃjt a forgatÀs alÂl, ¢n meg, ´r¡lve
az Ãjabb halasztÀsnak, hogy jobban felk¢sz¡lhetek, belet´rûdtem a forgatÀs
elmaradÀsÀba ä de bÁztam benne, hogy
elûbb-utÂbb folytatni fogjuk. Erre, sajnos, nem ker¡lt sor: Ágy szeg¢nyebbek
vagyunk pÀr milliÂ kocka k¢ppel ¢s
hanggal, ami MÀndy IvÀnbÂl maradt

volna nek¡nk. (Hadd k´sz´njem meg itt
az OrszÀgos Sz¢ch¢nyi K´nyvtÀr T´rt¢neti InterjÃk VideotÀraäSoros-alapÁtvÀny gyüjtem¢ny¢nek, HanÀk GÀbornak
¢s munkatÀrsainak a t´bbsz´r megkapott
¢s eg¢sz¢ben fel nem hasznÀlt kapacitÀst.)
Ottlik G¢za Árja a HAJñNAPLñ-ban, s ¢ppen az aulichgadei Ivo Mandygaard tengernagy kapcsÀn: à...Nekik m¢g megvan...
S hogy ez micsoda, ezt ûk ¢ppÃgy soha felfogni
nem tudjÀk, mint azt, hogy a gyûzelem ¢ppolyan ¢rt¢kü v¢letlen, mint a veres¢g.Ê
A film cÁme MçNDY IVçN MçNDY
IVçN MçNDY IVçN MçNDY IVçN
volt. A sz´veg itt jelenik meg elûsz´r; cÁm¢t mi adtuk.
D´m´lky JÀnos

GyÀr utca
HÀt igen, ide sz¡lettem, a harmadik emeletre, egy karossz¢kbe. Nekem b´lcsûm meg
ilyesmim nem volt, de volt mindjÀrt egy karossz¢kem, ami Ãgy viszonylag elviselt engem. Nem voltam tÃl mozg¢kony. ApÀmnak akkor m¢g ¢lt a k¢t testv¢re, ûk el¢g korÀn
meghaltak. °s az ¢desapja, aki postÀs volt, ¢s akinek a postÀja, a postafiÂkja itt volt,
¢ppen a sarkon.
Hogy apÀm pontosan mivel foglalkozott? HÀt most hetven¢ves vagyok, k´r¡lbel¡l
hetven ¢ve nyomozok ezutÀn. Reg¢nyekbe, novellÀkba prÂbÀlom ´sszeszedni a darabjait. öjsÀg n¢lk¡li ÃjsÀgÁrÂ volt, ¢s verseket Árt. Azok olykor meg is jelentek, de hÀt
ezt nem lehetett tudni, û ÀltalÀban besz¢lgetett. Ide mindig egy tÀrsasÀg jÀrt, ¢s itt
mindig megbesz¢lt¢k a dolgokat. Budapest sorsÀt itt d´nt´tt¢k el, semmi mÀssal nem
foglalkoztak. SzobrÀszok jÀrtak ide, akik, nem mondhatom, hogy nem csinÀltak szobrot, plakettet, mert p¢ldÀul Ady Endre sÁreml¢k¢t Csorba G¢za csinÀlta, û nagyon
gyakran jÀrt ide. Kun Zsiga, aki ma is ¢l, ¢s tÀn a legt´bbet tudja errûl a vÀrosrÂl. Sok
mindenki megfordult itt. Olyasvalaki is term¢szetesen, aki csak ¢ppen beesett ide, olykor a szÂ szoros ¢rtelm¢ben beesett, ûk csak azt tudtÀk, hogy segÁteni kell rajta. HuszÀr.
HuszÀron segÁteni kell, mondtÀk, senki sem tudta, hogy ki ez a HuszÀr, csak azt tudtÀk,
hogy elÀjult, ¢s segÁteni kell. Gondolom, n¢mi p¢nzt is ´sszeszedtek neki.
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HÀt most menj¡nk egy emelettel f´ljebb. °n itt mÀr hÀrom¢ves koromban beleszerettem Darvas Lilibe, a SzÁnhÀzi °letben csak a k¢p¢t lÀttam, de annyira beleszerettem,
hogy elÀjultam, a szÂ szoros ¢rtelm¢ben. Akit valÂjÀban lÀttam, az talÀn a legszebb
lÀny volt Pesten, n¢hÀny ¢vvel idûsebb, mint ¢n, Tauszig Magda, ott f´nn a Tauszig¢ktÂl. Gy´ny´rü lÀny volt, ¢s valahogy beengedett, besz¢lgetett velem, r¢m kedves
is volt, ¢s nagyon szeretett, ¢s a lift itt oly rossz volt, spÀrgÀval mük´d´tt. Tauszig Magda ¢s, azt hiszem, a csel¢dlÀnyok egy¡tt hÃztÀk fel a liftet spÀrgÀval. Akkor m¢g a liftek
ÀltalÀban jÂk voltak. Nem Ãgy, mint ma. De ez mÀr a korÀt megelûzûen rossz volt. Ez
egy ilyen Ãtt´rû lift lehetett. Nagyon ¢rdekes, sz¢p lakÀsunk volt. Azt hiszem, hÀrom
szobÀval. Hogy ez mibûl j´tt ´ssze? Term¢szetesen csak Ãgy ¢rz¢keltem a dolgokat,
¢rteni nem ¢rtettem, hÀt nagyjÀbÂl most is, ez nem sokat vÀltozott l¢nyeg¢ben. ApÀm
vÀratlanul gazdag lett, furcsa mÂdon. Ugyanis megkapta b¢rletbe a Nemzeti SzÁnhÀzat. MÀr ez is Ãtt´rû volt, mert û sem ¢pÁtette fel, nem, nem, de a telket is megkapta
ott, a RÀkÂczi Ãt sarkÀn. Megkapta a telket ¢s a teleksort. Most neki kellett volna behajtania a hÀzb¢rt, ezt nem nagyon csinÀlta, ez mÀr neki nagyon nagy vÀllalkozÀs, nagy
munka volt. Mindenhova be¡lt ¢s besz¢lgetett, ¢s prÂbÀlta a telektulajdonosoknak
megmagyarÀzni, akik szÁvesen hallgattÀk, mert fizetni nem kellett, mindent szÁvesen
meghallgattak, ¢s azok is szerettek besz¢lni, hogy ez, k¢rem sz¢pen, ami itt van, ez
nem EurÂpa. El¢g rossz maguknÀl a vilÀgÁtÀs, nincsenek hirdet¢sek, szÂval tanÀcsokat
adott, de abszolÃt nem tudott segÁteni, de hÀt az¢rt humÀnus volt, ¢s abban igaza is
volt, hogy valÂban nem volt EurÂpa. Neki voltak elk¢pzel¢sei EurÂpÀrÂl, ¢s akkor m¢g
az eg¢sz vÀrosban, az AbbÀzia kÀv¢hÀzban ¢s minden kÀv¢hÀzban arrÂl besz¢ltek, hogy
ebbûl a fiatal vÀrosbÂl, ebbûl a szemtelen¡l fiatal vÀrosbÂl, Budapestbûl hogy lehetne
vilÀgvÀrost csinÀlni. HÀt ez nem t´rt¢nt meg. De az eg¢sz vÀros az¢rt ny¡zsg¢sben
volt, benne volt a forradalom ny¡zsg¢s¢ben, amikor a forradalmat levert¢k, akkor is
tovÀbb besz¢ltek, mindenhol, minden lakÀsban, minden kÀv¢hÀzban eldûlt az orszÀg
sorsa. AztÀn elvett¢k apÀmtÂl, vÀratlan, azt hiszem, szÀmÀra nem vÀratlan fordulattal,
a telket, akkor viszont ¢n gyereknyaraltatÀsra mentem, ¢s mire visszat¢rtem, ez a lakÀs
mÀr nem volt. °s ez a hÀz hosszÃ ¢vekre eltünt elûlem. AztÀn k¢sûbb foszlÀnyokban
visszat¢rt. Visszat¢rt a kapualj, lÀnyok, akik v¢gigrohantak a kapualjon, a Verû¢k, Emmi, akinek a bÀtyjÀt elvitt¢k, valami lÀzadÀsban volt, hogy milyen lÀzadÀsban, hÀt a
GyÀr utcÀban milyen lÀzadÀs lehetett, az mÀig rejt¢ly maradt elûttem, de mindenesetre elvitt¢k a bÀtyjÀt. ögy foszlÀnyokban ism¢t el¢m j´tt, el¢m tünt ez a hÀz. HÀt
aztÀn k¢sûbb sokat jÀrtam persze vissza, mikor a MAGUKRA MARADTAK, nem, a MI AZ,
¹REG? cÁmü k´nyvet Ártam. Ami nagyjÀbÂl apÀm ¢let¢rûl szÂlt, ¢s a csalÀdrÂl. Volt neki
k¢t testv¢re, az egyik rendkÁv¡li, ¡gyv¢djel´lt volt, ûk egy¢bk¢nt mind jel´ltek voltak.
ApÀm tanÀrjel´lt volt, az utolsÂ vizsgÀjÀt letehette volna, de nem tette le. ý, az ¡gyv¢djel´lt se tette le. Nagy Lajosnak, az ÁrÂnak volt a legjobb barÀtja a kÀv¢hÀzbÂl. °n
Nagy Lajost akkor m¢g nem ismertem, k¢sûbb, sokkal k¢sûbb talÀlkoztam vele, mindig a B¢lÀrÂl besz¢lt, apÀm ´ccs¢rûl. Volt neki egy mÀsik ´ccse is, ez mÀr ismerûsebb
l¢ny volt elûttem, eg¢szen fiatalon meghalt, az Andor. Neki eg¢szen bizonyos, hogy
semmi p¢nze nem volt, soha semmit nem csinÀlt, ÀllÁtÂlag KomjÀdi B¢la mellett az
akkori ÃszÂsz´vets¢gben mük´d´tt, de ez is megbÁzhatatlan volt, egyvalamit csinÀlt,
de azt ¢n nem, nemhogy nem Át¢lem el, kifejezetten tisztelem ez¢rt, csak nûkkel foglalkozott. Huszonhat ¢ves korÀban meghalt. °n ma is azt mondom, hogy sz¢p ¢lete
volt. °s talÀn sz¢p halÀla.

478 ã MÀndy IvÀn: àEz az a hely, ahol mindenf¢l¢k laktakÊ

A Hotel Adria
Ez az a hely, ahol mindenf¢l¢k laktak. Laktak nûk egyed¡l, laktak nûk nem egyed¡l,
laktak nagyon kedves kurvÀk, magÀnzÂk, csalÀdok, lepasszolt szÁn¢szek, akik a Ligeti
SzÁnhÀzban jÀtszottak. °n apÀmmal laktam itt, ¢s annak mÀsodik feles¢g¢vel. Akit nagyon kegyetlen¡l kitett innen. °n vigasztaltam a l¢pcsûn, ugyanis a szobÀba mÀr nem
engedte be. Pedig nagyon der¢k nû volt. A Stux Olga. Na most ez a Stux csalÀd: a
Stux doktor, aki azonos a Stux Ãr mit csinÀl maga rossz orvosÀval, kitünû orvos volt. A
N¢pszÁnhÀz utcÀban laktak, csak ¢n lÀttam ott mindig mogorvÀnak, mert azt mondja,
n¢zze, Olga, maga hozzÀmegy ehhez a MÀndy GyulÀhoz, hÀt maga h¡lye. Maga olyan
ronda, hogy magÀt normÀlis ember nem veszi feles¢g¡l. Ez az ember ki fogja magÀt
fosztani. Megt´rt¢nt. Hogy apÀm mibûl fizette a p¢nzt, azt nem tudom, a szÀllodÀt,
azt naponta kellett, kellett volna fizetni, de hÀt ez nem mindig valÂsult meg. Innen
mentem a Bezer¢di utcai iskolÀba rajztÀblÀval. Sût m¢g elsû ¢s mÀsodik gimnÀziumba
is. A LÂnyay, illetve a Barcsay utcÀba jÀrtam. De az mÀr nehezen ment. Sokszor megesett, hogy a kulcs kÁv¡lrûl kattant a zÀrban, tehÀt nem apÀm j´tt be, apÀm nem volt
akkor sehol, hanem a portÀs volt kint, ¢s az bezÀrta ezzel a bizonyos francia kulccsal.
A francia kulcs volt a szÀllodalakÂk r¢me, meg is Ártam egy kisreg¢nyben, A FRANCIA
KULCS cÁmü kisreg¢nyemben, ami nagyjÀbÂl errûl a szÀllodÀrÂl szÂl. Tudniillik megesett, hogy a lakÂ nem fizetett, ¢s akkor benyomtÀk a francia kulcsot, mert a lakÂ a
sajÀt kulcsÀt m¢g vissza tudta lopni a portÀrÂl, esetleg, ha ¡gyes volt, ÀltalÀban ¡gyes
volt, itt ¡gyes emberek laktak. MÀr magÀban az¢rt, hogy ¢letben maradjanak, ÂriÀsi
akrobatamutatvÀnyokat kellett v¢grehajtani, na de hiÀba lopta el, ha a francia kulcs
be volt nyomva a zÀrba. Viszont apÀm egy f¢lÂra alatt elint¢zte, hogy a francia kulcsot
kivegy¢k. Hogy hogyan, az ¢ppannyira rejt¢ly maradt elûttem, mint apÀm ¢let¢nek
nagy r¢sze. A tulajdonosok maguk el¢g t¡relmesek voltak, nagyon jÂ nev¡k is volt,
Rajna ¢s Eremreich, ezek voltak a tulajdonosok, ûk tulajdonk¢ppen vÀrtak volna, de
volt egy nagyon ronda portÀs, aki, azt hiszem, valami mÂdon a hatalmÀban tartotta
ûket. K¡l´n´sk¢ppen akkor, amikor az idûk elborultak, ez ugyanis, azt hiszem, nyilas
lett. °s nem kegyelmezett. Ez volt Csernovszki, ez a n¢v is f´lbukkant bennem, hÀt ez
kegyetlen figura volt. Itt nem lehetett tartozni, mondjuk, maximum egy h¢tig. Egy
h¢tig m¢g nÀla is lehetett. HÀt az¢rt apÀm valami p¢nzt mindig elûkerÁtett. °s valahogy
Àtt´rte ezt a francia kulcs zÀrat.
A Müv¢sz presszÂ
Nekem a Müv¢sz presszÂ vagy cukrÀszda ä kÀv¢hÀz. Olyan, mint egy kÀv¢hÀz. Otthonos, kedves l¢gk´r, ¢s ami m¢g ehhez hozzÀjÀrul, hogyha v¢letlen¡l eszembe jut
valami, ¢s cetli meg ceruza vagy toll sosincs nÀlam, bÀrmelyik kisasszonytÂl k¢rek ceruzÀt, papÁrt, cetlit, akÀr ´tletet, abban a pillanatban adnak. °s ha ¢ppen kedvem van,
¢s ha ¢ppen eszembe is jut valami, a kis kerek asztalok valamelyik¢n¢l elkezdek kapirgÀlni. KapirgÀlni a cetlire, amit hÀt ûsidûk Âta csinÀlok. °n visszat¢rtem a kÀv¢hÀzba, ifjÃsÀgom nagy r¢sz¢t, sût mÀr a gyerekkoromat kÀv¢hÀzban t´lt´ttem, annyira
nem iskolÀban, hogy az elsû napon, amikor ¢n iskolÀba mentem, jÂ atyÀm vitt iskolÀba,
a MÀria Ter¢zia t¢rre, kifejezetten ä nemhogy szellemileg, mert szellemem nem tudom, mennyire volt, de fizikailag ä rosszul lettem, ¢s nagyon jÂ helyen lettem rosszul,
a Simplon kÀv¢hÀz elûtt. °s apÀm mindjÀrt bevitt oda, abban a pillanatban jobban
lettem. Nem tudom mÀr, hogy mit ittam, azt hiszem, duplÀt nem, akkor dupla nem
volt, legfeljebb kapucÁnert ihattam, ¢s nyilvÀn valamilyen s¡tem¢nyt ettem hozzÀ, de
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attÂl a barÀtsÀgos kÀv¢hÀzi zsongÀstÂl, ami annyira kell az embernek, ¢s valamik¢ppen
olyan megnyugtatÂ, helyrej´ttem. °s ezzel, azt hiszem, bÀrmilyen k¡l´n´s, de el is
mondtam ¢lett´rt¢netem reg¢ny¢t. Abban a pillanatban minden eldûlt bennem, ¢s
k´r¡l´ttem is. TehÀt iskola nem, ez azonnal kider¡lt, hogy nem megy, ¢s nem is megyek, a szÂ szoros ¢rtelm¢ben se mentem, hiszen elakadtam Ãtk´zben. A kÀv¢hÀz annÀl inkÀbb. °s a kÀv¢hÀzat k¢sûbb f´lvÀltotta term¢szetesen a mozi. HÀt k´r¡lbel¡l
ezt a l¢gk´rt kaptam vissza itt, a Müv¢szben, de elûtte m¢g voltak presszÂk, testv¢rpresszÂi voltak ennek a Müv¢sznek, most is azok. A LukÀcs, amit sokÀig K¡l´nlegess¢ginek hÁvtak, ¢n magamban mindig LukÀcsnak, ¢s a V´r´smarty ZserbÂ. Ezek valamik¢ppen azonnal befogadtak. Eml¢kszem vad telekre, a LukÀcs cukrÀszda ajtajÀn
mÀr viszonylag kora reggel d´r´mb´ltem. Odamentem, ¢s ott dolgoztam, ¢s egyÀltalÀn, ott meleg volt. °n az ablak elûtt, mellett ¡ltem, az utolsÂ elûtti asztalnÀl, ¢s m´g´ttem Rem¢nyi B¢la az utolsÂ asztalnÀl gyÃjtogatott k¢ziratokat ¢s papÁrokat. A kabÀtjÀt szeg¢ny sose adta be a ruhatÀrba. HÀt ¢n se nagyon. De ilyesmivel nem is t´rûdtek. Ebben is Ãgy valahogy humÀnusak voltak. Tudniillik ¢nnekem az¢rt volt ûr¡lt
fontos, hogy min¢l korÀbban beengedjenek, mert ha mÀr dolgoznom kell, ¢s egy ilyen
teve lusta ember hajt, ostorral hajtja magÀt, akkor ¢n korÀn kezdek. Akkor m¢g van
bennem n¢mi lelkierû. A sz¡leim akkor mÀr nagyon betegek voltak. El¢g rossz volt
otthon a l¢gk´r, egymÀst se szerett¢k mÀr r¢gen, apÀm r¢gen otthagyta az anyÀmat,
de visszaj´tt, term¢szetesen visszaj´tt, amint kezdett neki rosszul menni, hogy Ãgy
mondjam helyes magyarsÀggal, ¢s neki nagyon hamar kezdett rosszul menni, ¢s azt
mondta, csak egy pillanatra j´v´k be, ugrok be magÀhoz, Ilonka, hÀt ez eltartott harminc ¢vig. De mondom, hogy k´zben az volt a baj, hogy betegek voltak. Ez rendkÁv¡l
fesz¡lt, rossz l¢gk´rt okozott. Mind a k¢t ember tele volt humÀnummal, csak eg¢szen
mÀs oldalrÂl, eg¢szen mÀsf¢le, mÀsfajta emberek voltak. ögyhogy ez kihegyezett, ellens¢ges l¢gk´rt okozott, ¢s nyugalmat ¢n akkor csak a LukÀcs cukrÀszdÀban talÀltam,
a LukÀcs cukrÀszda kisasszonyai, nagyon kedves kisasszonyai ¢s nagyon csinos kisasszonyai k´z´tt. Ha lenne itt egy nÀlam finomabb ember, felsÂhajtana: ñ, a r¢gi idûk,
amikor m¢g az ´reg lÃdtalpas pinc¢rek voltak! A lÃdtalpas pinc¢rek nagyon kedvesek
voltak, de az¢rt ¢n megmaradok a kisasszonyoknÀl, akik szint¢n nagyon kedvesek. °s
nÀlam k¡l´nben sincs mÃlt, jelen, j´vû, ¢s a nosztalgia szÂt Ãgy utÀlom, mint a fene,
mert az olyan divatszÂ lett. NÀlam minden egy¡tt van, amit r¢gen gyül´ltem, azt ma
is gyül´l´m, ¢s amit r¢gen szerettem, azt ma is szeretem, hÀt ha m¢g megvan, mert
az¢rt nagyon sok minden eltünt. De hÀt ez egy mÀsik reg¢ny.
A Teleki t¢r
Itt minden egyszerre teremtûd´tt meg, a valÂsÀg ¢s a legenda. A Teleki t¢ri ember, az
eg¢szen mÀs volt, mint ÀltalÀban, m¢g a pesti emberek k´z´tt is valami k¡l´n szÁnfolt.
ögyhogy ha egy ¢tterembe vagy mostanÀban a presszÂba bet¢ved egy Teleki t¢ri, ¢n
azonnal tudom, a hangsÃlyÀrÂl megismerem. Legjobban az olasz filmek figurÀihoz
hasonlÁtanak. VÀratlan d¡hrohamok, ¢s egy pillanat alatt a pinc¢r nyakÀba borulnak.
AztÀn lehet, hogy elûveszik a k¢st, de k¢st ûk az¢rt ritkÀn hasznÀlnak. Az egy mÀs faj,
az mÀr az alvilÀg volt, az nem tartozott olyannyira szorosan a Teleki t¢rhez. De ami
Ãgy alapvetûen ¢rdekes, hogy a hÀrom t¢r egymÀsra csÃszott, Tisza KÀlmÀn t¢r, MÀtyÀs t¢r ¢s a Teleki. HÀt ez a Teleki t¢r, ez volt az Àrusok tere. °s ez tulajdonk¢ppen
hÀrom k¡l´n, illetve hÀrom teljesen k¡l´nf¢le vilÀg. Alapvetûen ez a gyerekkorom, a
Hotel Adria, a Keny¢rmezû utca, a Tisza KÀlmÀn t¢rnek az egyik mell¢kutcÀja. HÀt
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ez masszÁv alvilÀg volt. Oda mÀr Ãgy hat utÀn, ezt az arany b¢k¢re mondom, este hat
utÀn a nagyk´rbe, k¢t kisk´r ¢s egy nagyk´r, hÀt a nagyk´rbe mÀr nemigen lehetett,
nem volt jÂ Àtmenni, mert lehet, hogy nadrÀg ¢s egyebek n¢lk¡l tÀvozott az illetû. Ha
egyÀltalÀn tÀvozott. Neh¢z ¢s sÃlyos vagÀnyok voltak. Azt hiszem, talÀn a legsÃlyosabbak Pesten. ZuglÂba mentek ki, a Tripoli r¢tekre, ÂriÀsi vereked¢sekkel. Na most ¢n,
azt nem mondhatom, hogy k´z¢j¡k tartoztam, mert tulajdonk¢ppen enyhe szeretettel
len¢ztek, de egy-k¢t k´nyvet is lÀthattak nÀlam, ¢s Ãgy hÁvtak, hogy müvelt, soha ez
a jelzû mÀs tÀrsasÀgban velem kapcsolatban nem hangzott el. Most ne gyere, müvelt,
maradj sz¢pen, nem kell neked odaj´nni, most kimegy¡nk az iz¢, a Hunyadi t¢rre,
van valami elint¢znivalÂnk a Tripoli r¢ten, furcsa mÂdon, ha j´tt egy pÀr, akkor valÂszÁnü, a f¢rfit megvert¢k, a lÀnnyal az¢rt nem müvelt¢k azokat az olyan elm¢s dolgokat, amiket mostanÀban minden gÀtlÀs, sût attÂl f¢lek, minden szenved¢ly n¢lk¡l, rÀadÀsul. Egyet viszont, ezeknek egyet nem lehetett mondani. Ha valakinek azt mondtÀk, hogy az anyÀd, menj az anyÀdba, hÀt az meg´lte a mÀsikat. Furcsa mÂdon. SzÂval
amit ma k´tûszÂnak hasznÀlnak, tulajdonk¢ppen szomorÃ, hogy minden indulat n¢lk¡l, meg se akarjÀk s¢rteni az illetût, hÀt abbÂl itt gyilkossÀg lett. Ez nagyon erûsen
megk¡l´nb´ztet k¢t vilÀgot. Egy¢bk¢nt abban a hÀzban laktam, itt a sarkon, akkor
Fiumei Ãt volt, ez mÀr '40ä'41-ben volt, benne voltunk a hÀborÃban. IskolÀba ¢n mÀr
r¢ges-r¢gen nem jÀrtam. A tanulmÀnyaim, amit csak id¢zûjelben mondhatok, mert
tanulmÀnyok igazÀn nem voltak, az ´t´dik gimnÀziumban megszakadtak, viszont itt
rengeteg folyÂiratot olvastam, a dÁvÀnyon fekve, ¢s akkor, akkor ¢n mÀr Ártam is. Tulajdonk¢ppen ami jÂ ¢s ami rossz t´rt¢nt velem, az mind itt t´rt¢nt negyven ¢v alatt.
A sz¡leim betegs¢ge. Elsû ÁrÀsaim megjelen¢se, folyÂiratban valÂ megjelen¢se, az
mind itt t´rt¢nt. SzÂval ¢lm¢nyszerü hely volt. °s most mÀr akÀrhovÀ vet is, ahogy ¢n
nem, de egy ¢nnÀlam emelkedettebb szellem, ÁrÂ mondanÀ, hogy bÀrhovÀ is vet a sors,
szÂval bÀrhovÀ ker¡l´k, azt hiszem, alapvetûen Teleki t¢ri figura maradtam, az vagyok, ¢s ¢nnekem Ãgy tünik, hogy az is leszek.
A PÀtria mozi
Ez volt a PÀtria mozi, a legelûkelûbb mozi a k´rny¢ken. Egy¢bk¢nt nem volt itt olyan
sok mozi. Lejjebb az EldorÀdÂ, az mÀr a Tisza KÀlmÀn t¢rhez tartozott, ¢s ahol a Teleki
t¢r sarkÀn most virÀgos foglalja el azt a helyet, amely annak idej¢n nem volt virÀgos,
inkÀbb m¢lys¢ges sajtszaga volt, otthonosan r¢gi, r¢gi sajtszaga, de ez mÀr nekem is
sok volt, pedig a szaglÂ¢rz¢kem nem volt a legkitünûbb, azt nem is tudom, hogy hÁvtÀk, ott lÀttam, csak ott lÀttam vereked¢st moziban, nem tudom, hogy t´rt ki, m¢rt
t´rt ki, egy percig tartott, utÀna megint cs´nd lett, ¢s hogy Ãgy mondjam, otthonosan
n¢zt¢k tovÀbb a filmet. Na de visszat¢rve a PÀtria mozira, itt lÀttam Darvas Lili filmj¢t,
a B ASKIRCSEV MçRIç-t, ez osztrÀk film volt. Nekem a Darvas Lili, de ezt szÀmtalanszor
elmondtam, û volt az elsû szerelmem a SzÁnhÀzi °letbûl. De az egy mÀs Darvas Lili volt,
akit itt a vÀsznon lÀttam. ýt is nagyon szerettem, nagyon, rÀj´ttem, mert akkor mÀr
felfedeztem, hogy a filmen bel¡l nemcsak film, van filmszÁn¢sz is. Van egy olyan hivatÀs, foglalkozÀs, megszÀllottsÀg, egy filmszÁn¢sz, szÂval û volt a Baskircsev MÀria, a
partnere egy¢bk¢nt, hÀt ez k´ztudomÀsÃ, ¢s most igazÀn el lehet pletykÀlni, miutÀn
mindenki tudja, a Hans Jaray volt. °s akit szint¢n nagyon szerettem, persze nem olyan
fokon ¢s mÀsk¢nt, mint a Darvas Lilit, Szûke SzakÀll. Ez az osztrÀk filmgyÀrtÀsnak ¢s
egyÀltalÀn AusztriÀnak el¢g hajszolt ideje volt, akkor N¢metorszÀgban mÀr Hitler volt,
¢s aki Àt tudott j´nni AusztriÀba m¢g arra a pÀr ¢vre, az itt jÀtszott. így Darvas Lili. A
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Jaray talÀn maradhatott is volna. Szûke SzakÀllnak mennie kellett, ment is, m¢gpedig
nagyon szerencs¢sen Hollywoodba, ahol, ahogy mondani szokÀs, megÀllta a hely¢t,
nemcsak az¢rt, mert nagyon jÂ szÁn¢sz, t¢nyleg nagyon jÂ szÁn¢sz volt, hanem az¢rt
is, mert nyilvÀnvalÂan n¢mi szerencs¢je is volt, hÀt az nemcsak egy futballkapusnak
kell, hanem egy filmszÁn¢sznek is, meg ÀltalÀban mindenkinek.
A Budai 33-as
ZsÀk. Ez a n¢v egy vilÀgot nyit meg, egy mesevilÀgot, a gyerekkor vilÀgÀt. Ez a ZsÀk a
Budai 33-as, a legszeg¢nyebb magyar futballcsapat kapusa volt. Nemhogy MagyarorszÀgon, de az eg¢sz vilÀgon bÀrhol szÁvesen lÀttÀk volna, SpanyolorszÀgban, AngliÀban, FranciaorszÀgban, AusztriÀban, de soha el nem hagyta ezt a csapatot, ezt a rendkÁv¡l szeg¢ny csapatot. A Budai 33-asnak m¢g pÀlyÀja se volt. Azt hiszem, a BEACpÀlyÀn, ha igaz, de lehet, hogy ezzel is tÃlzok, ¢s ez is legenda, a BEAC-pÀlyÀn jÀtszott
olykor alb¢rletben. Alb¢rleti csapat volt. °s hogy egyÀltalÀn l¢tezni tudjanak a profivilÀgban, mindig el kellett adni egy jÂ jÀt¢kost, ZsÀkot az¢rt nem, a ZsÀk nem ment
el, ZsÀk volt a csapat, akkor sz¢t is esett volna. De mondjuk a TicskÀt vagy a R´kk´t,
egy¢bk¢nt a R´kk Marika bÀtyja volt, el kellett adni az¢rt, hogy l¢tezni tudjon a k´vetkezû ¢vadra. A tizedik, kilencedik helyet foglalta el a tabellÀn, mondanÀ ism¢t egy
fennk´lt lelkü ÁrÂ az ¢n helyemben, szÂval mindig majdnem kies¢sre Àllt. Aki foglalkozott vel¡k, az int¢zûj¡k, igen, int¢zû, ez nagyon sz¢p szÂ, az is egy legendÀs int¢zû
volt, FaragÂ LojÀnak hÁvtÀk. Legjobb esetben zsÁros kenyeret evett. Soha p¢nze nem
volt. °s mindig valahogy ´sszekoldulta a p¢nzt, hogy a csapatot bent tudja tartani az
elsû osztÀlyban. De mondom, a ZsÀk, a ZsÀk az ÂriÀsi klasszis volt. T¢nyleg itt v¢dett,
¢s az k¡l´n furcsa volt ebben az eg¢sz ¡gyben, hogy ¢n, aki tulajdonk¢ppen Pestrûl
ki se mozdultam, Buda nekem olyan volt, mintha azt mondjÀk, hogy menjek a Fokf´ldre, k´r¡lbel¡l olyan tÀvolsÀgra volt tûlem Buda, ¢s m¢gis ennek a csapatnak drukkoltam, mert hÀt azt persze nem ¢reztem Àt gyerekkoromban, de volt ebben a csapatban valami meghatÂ szer¢nys¢g, ´r´k k¡zdelem a klub szÁnei¢rt, fekete-feh¢r szÁne
volt, a fekete dominÀlt term¢szetesen, hogy egyÀltalÀn meg tudjon maradni. ¹r´k
¢lethalÀlharcot vÁvott. Hol volt a 33-as pÀlyÀja? HÀt esetleg itt volt. Egy telken vagy a
Tisza KÀlmÀn t¢ren, a RÂkus KÂrhÀz mellett, a RÀkÂczi Ãton, a k¡lsû Kerepesi Ãton,
G´d´llûn, KistarcsÀn. KistarcsÀn nem. Maradjunk G´d´llûn¢l, vagy pedig az ¢gben,
mindenhol volt a Budai 33-as pÀlyÀja. Mindenhol volt, ¢s sehol se volt. Mint ahogy
az eg¢sz csapat elszÀllt, eltünt, a dressz¡kkel, a klubszeretet¡kkel ¢s ZsÀkkal egy¡tt.
Az çllatkert
HÀt, elûadÀs a majomhÀzban, 1950-ben vagy 1951-ben, mindegy. °n szerettem valaha
az çllatkertbe jÀrni. De az ´tvenes ¢vek Àllatkertje nem az volt, az eg¢szen mÀsfajta
Àllatkert volt. Ked¢lytelen, rosszkedvü, mint ahogy ÀltalÀban az utcÀk, ÀltalÀban a hÀzak ¢s a hÀzakon bel¡l is a gangok, kapualjak, minden megvÀltozott azokban az idûkben. Minden sivÀr volt, ellens¢ges, ¢s mondom, abszolÃt ked¢lytelen. Itt azonban az¢rt
valami nagyon furcsa humor m¢giscsak megjelent. Mik´zben az ÁrÂknak ´r´kk¢ azt
rÀgtÀk a szÀjÀba, f¡l¢be, ¢s ami csak volt szerencs¢tleneknek, hogy tess¢k Árni az Ãgynevezett valÂsÀgot, vagyis a szocreÀlt, ¢let¡nk maga volt a vad sz¡rrealizmus. Engem
leÀllÁtottak a zebu ketrece el¢, azt mondja, itt vÀrjon az elvtÀrs, mondta az ûr, az Àllatkerti ûr, majd innen megy¡nk a majomhÀzhoz, ¢s ott f´nt lesz az elûadÀs. HÀt gy´ny´rü, a majmok nagyon figyeltek, a szerencs¢tlen ûr´k is nagyon figyeltek, ¢n pedig
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elkezdtem, azt hiszem, MikszÀth K ºL¹N¹S HçZASSçG-Àt, meg k¢sûbb Alekszej Tolsztoj
eg¢szen jÂ reg¢ny¢t tulajdonk¢ppen, kicsit tÃlÁrt reg¢ny¢t, a GOLGOTç -t. Ezzel a GOLGOTç -val baj volt, mert valÂszÁnüleg sajnos nem olvastam, mert hosszÃ volt, ¢n pedig
hanyag voltam, n¢mileg linkeskedtem, nem olvastam v¢gig, ¢s volt benne egy kapitÀny, akirûl nem lehetett tudni, hogy kicsoda, kapitÀny volt valaha, de aztÀn ingadozott, folyton, egy reg¢nyen Àt ingadozott, s valamelyik ûr felfigyelt rÀ, ¢s megk¢rdezte
tûlem, na ¢s a v¢g¢n mi lesz az ingadozÂ kapitÀnnyal? Erre ¢n akkor elÀjultam, nem
jutottam a k´nyv v¢g¢ig. HÀt, mondom, az ingadozÂ kapitÀny az ´r´kk¢, v¢gig ingadozik. V¢gig? °s nem d´nti el? Nem, mondom, semmit nem d´nt el. Valami belsû,
nem tudni, belsû ellenÀllÀsbÂl egyszerüen nem tudtam olvasni ezeket a k´nyveket.
MikszÀthot igen, azt valamelyest olvastam. A botrÀny nem is itt a majomhÀzban volt,
itt sose volt botrÀny, az a gimnÀziumban volt, a hajdani IstvÀn GimnÀziumban, hogy
¢n nem szerettem a K ºL¹N¹S HçZASSçG-ot, nem szerettem a k´telezû olvasmÀnyokat,
az iskolÀban se szerettem, az ´tvenes ¢vekben m¢g sokkal kev¢sb¢ szerettem, akkor
semmit se szerettem tulajdonk¢ppen, s a K ºL¹N¹S HçZASSçG ¡r¡gy¢n a GAVALL°ROK -rÂl besz¢ltem, amit a legjobb MikszÀth-k´nyvnek tartottam, ¢s gondoltam, hogy
a der¢k tanÀrok k´z´tt csak nem lesz baj, f´lfedezik ûk is, hogy ez milyen kitünû k´nyv,
¢s hogy mennyivel jobb, mint a K ºL¹N¹S HçZASSçG. HÀt nem, a der¢k tanÀrok f´ljelentettek, hogy nem arrÂl a k´nyvrûl besz¢ltem, amirûl kellett volna. Na ¢s hogy
ennek bizonyÀra oka van. HÀt oka volt, mert a GAVALL°ROK sokkal jobb k´nyv, csak
ennyi oka volt. A majmok ilyet sose tettek velem, se a zebu, azokkal soha semmi bajom
sem volt.
Az ´r´km¢cses
Amikor k´lt´zk´d¢skor bezuhantunk JutkÀval, a feles¢gemmel ebbe a lakÀsba, az
olyan volt, mintha egy csatat¢rre est¡nk volna be. Term¢szetesen ahol a csata teljesen
¢s v¢g¢rv¢nyesen elveszett. A d¢lelûtt´k voltak nagyon furcsÀk, amikor Jutka elment
dolgozni, ugye, a kÂrhÀzba, ¢s ¢n egyed¡l maradtam, de m¢gse maradtam egyed¡l,
mert volt velem egy ´reg l¢tra, egy ´reg, hÂrihorgas, v¢ns¢ges v¢n l¢tra, tele ilyen
Âcska rongyokkal. Hogy a rongyoknak mi szerep¡k volt, azt ¢ppÃgy nem tudtam,
mint hogy magÀnak a l¢trÀnak mi volt a szerepe azonkÁv¡l, hogy engem vigasztalt a
l¢ny¢vel ¢s a jelenl¢t¢vel. Fest¢kesdobozok voltak rajta, nagyon sok mindent ki tudott
talÀlni ez a l¢tra. Itt aludt, f´nn volt, t´rûd´tt velem, mondom, a jelenl¢t¢vel, de f´lfedeztem mindjÀrt, ahogy kin¢ztem a t¢rre, ¢s ¢n mindjÀrt kin¢ztem a t¢rre term¢szetesen, ût magÀt, grÂf BatthyÀny Lajost, az elsû felelûs magyar minisztereln´k´t, aki
szerencs¢tlen annyira felelûs volt, hogy v¢rtanÃ lett, kiv¢gezt¢k, hÀt ismerj¡k a t´rt¢net¢t, ugye. Ott Àllt az autÂk k´z´tt, rengeteg autÂ volt itt, ¢s az mind k´r¡lvette a
BatthyÀnyt, alig lÀtszott belûle valami. Csak a m¢csesnek a v¢kony lobogÀsÀt lehetett
lÀtni, a v¢kony, de ´r´k lobogÀsÀt, hüs¢ges lobogÀsÀt. Ez¢rt a szerencs¢tlen orszÀg¢rt.
°s ettûl az ember valamik¢ppen erûre kapott, n¢mileg megnyugodott. °n ¢reztem,
hogy û kicsit gyanakszik, mindent lÀtott egy¢bk¢nt, mindenkit ¢szrevett, a hÀzban, a
k´rny¢ken, azt mondja, ez egy Ãj lakÂ, de mintha mÀr lÀttam volna annak idej¢n,
talÀn az öj¢p¡letben, azokban a r¢ms¢ges idûkben, aztÀn eltünt a k´rny¢krûl, Ãgy
lÀtszik, most visszaj´tt. HÀt rem¢lj¡k, hogy rendes gyerek. K¢sûbb megismert, valamelyest megbarÀtkozott velem, ¢s ¢n n¢ztem az û ¢let¢t, hogy hogy telik el az autÂk
k´z´tt a h¢tk´znapok forgatagÀban, egyszer palÀnkot is emeltek k´r¢je, akkor ¢ppen
ÀtadtÀk a m¢csest, elt¡ntett¢k, befedt¢k, egy ilyen osztrÀk, azt hiszem, osztrÀk filmben,
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osztrÀk vagy n¢met filmben, egy¢bk¢nt t´k¢letesen mindegy, egy metrÂÀllomÀst jelk¢pezett, Ágy aztÀn m¢g csak a m¢cses lobogÀsÀt sem lehetett lÀtni, ez¢rt meglehetûsen
d¡h´s voltam, mert Ãgy gondoltam, ¢n szeretem ugyan a filmet, meg a metrÂÀllomÀsokat plÀne szeretem, de azt mÀr m¢gse szeretem, ha ilyesmire hasznÀljÀk fel. Az¢rt
voltak szebb ¢s felemelûbb motÁvumai is, term¢szetesen. A gyertyÀk lobogÀsa, k´rben
a m¢cses k´r¡l, ez¢rt az elveszett orszÀg¢rt, ez¢rt az elhalt, meghalt, meggyilkolt minisztereln´k¢rt ¢s mindaz¢rt a sok szenved¢s¢rt, ami ezt az orszÀgot ¢rte. GyertyÀk
lobogÀsa, fiatalok felvonulÀsa, fiatalok¢ is ¢s ´regek¢ is, akik mind tudtÀk, hogy ki a
grÂf BatthyÀny. °s mind ott volt k´r¡l´tte, ott voltak az Àrnyak, a v¢rtanÃk Àrnyai,
akik a magyar szabadsÀg¢rt meghaltak, a magyar forradalom¢rt. Na most, k¢sûbb, ez
a l¢tra, aki tulajdonk¢ppen sokkal jobban ismerte a minisztereln´k´t, sokkal meghittebben ismerte, mint ¢n, egyszerre csak Ãtra kelt, nem tudni, hogy csinÀlta, egyszer
csak eltünt a szobÀbÂl, elment, elhagyta a k´rny¢ket, ¢n valamik¢ppen biztos vagyok
benne, mint egy ´reg katona lement a minisztereln´k el¢, m¢g egyszer letisztelgett
elûtte, elbÃcsÃzott, ¢s elhagyta, elment a k´rny¢krûl, eltünt valamerre, bele, bele a
levegûbe, az idegen tÀjakba, idegen ¢s m¢gis oly ismerûs ¢s ´r´kk¢ ismerûs tÀjakba,
¢s vitt valamit magÀval a t¢r hangulatÀbÂl. A t¢r l¢ny¢bûl. °s a hüs¢g¡nkbûl.

SzabÂ Magda

MI AZ, ¹REG, ELMENT°L?
HiÀba tetted, nem gilt az ¡gy, nem k¢rt¢l enged¢lyt a kapitÀnytÂl, elismerem, hogy
nem k¢rhett¢l, l¢v¢n a kapitÀny mÀr odaÀt, egy¢bk¢nt is tudni valÂ volt, hogy valamelyik¡nk elûbb-utÂbb csak k´veti, mert arkangyal ide, arkangyal oda, szokatlan lehet neki a cs¡t´rt´ki tÀrsasÀg n¢lk¡l. Lehet, û k¡ldte el ¢rted a lovat, mert neki is lÂ
volt a totemÀllata, mint neked, az megszagolt, ¢s rÀd lehelt azon a d¢lutÀnon, ¢s mÀr
indultÀl is. Nagy illetlens¢g volt, mÀr ami benn¡nket illet, most mÀr valÂban furcsÀn
¢rezz¡k magunkat, ha ´sszehoznak a tennivalÂk, n¢mi gyanakvÀssal figyelj¡k egymÀst
mi, öjhold-marad¢kok, ki lesz a k´vetkezû a fordÁtott dÁszmenetben, s m¢g inkÀbb az
nyugtalanÁt, ki lesz a legutolsÂ, aki a bezÀrt kriptÀn megfordÁtja a cÁmert, ¢s elt´ri a
kardot, amellyel egy tucat fiatal annak idej¢n kiv¢dte RÀkosit ¢s a kÁs¢rt¢seket. Ki lesz
az utolsÂ, IvÀn? Mert ti aztÀn elint¢zt¢tek, ment minden mindenest¡l, a l¢lek az ¢gbe,
a test a f´ldbe, akkora h¢zagot hagytatok ¡nnepeinkben ¢s h¢tk´znapjainkban, hogy
fiatalon se tudnÀnk ÀtÁvelni. Hogy nem ¢rdemes a k´vet¢si sorrendet nyomozni, mert
a forgatÂk´nyv k¢sz? Ettûl m¢g lehetek kÁvÀncsi.
Milyen volt mÀndysÀgod? ä taglaljÀk az Okosok. Ez nagy szÀm lehet szÀmodra odafenn, mÁg hallod ¢s olvasod a lenti visszhangot arra a muzsikÀra, amelyet csak te tudtÀl
¢nekelni ä mintha valaha is k¢pletbe sürÁthetû lett¢l volna, tanÁthatÂ àmÂdszeres egys¢gÊ, mindig tudtad, bel¢d izzad a boldogtalan oktatÂ, aki t¢ged meg akar ¢rtetni valakivel, aki azonnal magÀtÂl meg nem ¢rt. R´gzÁthetetlen voltÀl mindig, ¹reg, mint
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a pÀra, amellett ha nem fordÁtva k´zelednek hozzÀd, mÀrmint a halÀlod ¢s nem a sz¡let¢sed irÀnyÀbÂl, OszkÀr hallja, de nem mondja, marad a k¢rd¢s, mint egy Àrva madzag, amelyet kinn felejtettek egy porolÂn. Szeg¢ny epigonjaid mit kÁs¢rleteznek
majd, s milyen hiÀba, senki se tudja utÀnad csinÀlni a magas D-t, s a Pegazus sem hajlandÂ az öjhold kedv¢¢rt ÀllandÂ ÀlcÀzÀsra, neked m¢g megtette, hogy kedved¢rt sz¡rk¢re festette magÀt, geb¢t alakÁtott, legalÀbb ezt az egyed¡l megfoghatÂt tudja majd
k´z´lni rÂlad az iskolÀban a boldogtalan nevelû, hogy megteremtetted Csutakot a
sz¡rke lÂ legendÀjÀval. Hogy t¢ged az ¡gyben az ¢rdekelt, hogy a sint¢r, bÀrmilyen
¢s bÀrmikor ¢lû ¢s vÀltozatos eszk´z´kkel manipulÀlÂ sint¢r hoppon maradjon, Ãgyse
fogja meg¢rteni, s ugyan megtanÁtja-e, megsejti-e az igazsÀgot, hogy Csutak ¢s lÂ
egyetlen szem¢ly, te magad, akit rendkÁv¡li tehets¢geden kÁv¡l csak a mitolÂgia v¢delmezett, mÀstÂl, mint az istenektûl ¢s Kasztalia kristÀlyviz¢tûl aligha vÀrhattÀl segÁts¢get, amire ha v¢gk¢pp meg akarom zavarni az eszt¢tÀkat, tulajdonk¢ppen nem is
tartottÀl ig¢nyt. Van a megvet¢snek olyan foka, mikor az Àldozat megvalÂsÁtja Kafka
reÀlis irrealitÀsÀt, s Àtalakul a term¢szetrajzbÂl ismert rovarrÀ, amely ha felfogja, nincs
es¢lye a gyûzelemre, az ellenf¢l lebÁrhatatlan ¢s nemtelen¡l aljas, nem is vÀllalja a tusÀt,
szÀrnyait, lÀbait Ázl¢sesen elrendezi, hÀtÀra fekszik, lezÀrja a szem¢t, ¢s t´bbet a v¢gÁt¢let harsonÀjÀnak zeng¢s¢ig meg nem mozdul, ¡lhet felette tort a pirulÂ nyertes,
mert hÀt minek ´r¡lj´n a gyilkos, mikor nemhogy harcra, rezzen¢sre se m¢ltattÀk,
koldus gyûzelem az ilyen, voltak¢ppen nem is diadal.
Tudtam, hogy menni k¢sz¡lsz, azÂta tudtam, hogy nem vÀllaltad mÀr a jÀt¢kot, ¢vtizedes jÀt¢kunkat, az atalÀzÀst. çlltunk az Akad¢miÀn, Arany bÃtorai k´z´tt, aznap
elûsz´r lÀttuk egymÀst, tehÀt k´sz´n¢s helyett atalÀzni kellett volna, de nem a szokott
szÂval kezdted, azt mondtad, szervusz, ¢n meg rÀd bÀmultam. Neked azt kellett volna
k¢rdezned tûlem: ä Tormay Cecile, ugyebÀr? ä ¢s nekem rÀfelelnem, amit a jÀt¢kszabÀly rendelt: ä Nem, Atala. ä Az ¢n AtalÀmra annak kellett volna k´vetkeznie, hogy te
visszak¢rdezel: ä Mitala? ä ¢n meg Ãjra azt mondom ä Atala ä, s a jÀt¢k zÀrul, te zÀrod,
megcsÂvÀlod a fejedet, ¢s majdnem komoran azt mondod: ä Ki hitte volna. ä T´bbet
mÀr nem talÀlkoztam veled, itt hagytÀl a szervusszal, ami egyik¡nket se jogosÁt fel semmire, de nem is ment meg semmitûl; egyszer k´nyvet Árok m¢g rÂlatok, halottakrÂl,
ki adta nektek a jogot, hogy darabonk¢nt semmisÁtsetek meg, ki-ki magÀval visz belûlem a sÁrjÀba egy darabot. Mi ez az irgalmatlan hadgyakorlat az ¢lûk ellen, akik ¢ppÃgy nem tehetnek arrÂl, hogy szerencs¢tlens¢g¡kre itt maradtak, mint Babits elÀtkozott f¡ve, aki Àtka-ÀldÀsa azonos az Ãjra valÂ sz¡let¢ssel. De te nem vagy fü, hogy nûsz
Ãjra, MÀndy? AttÂl, hogy nemzeti klasszikus lett¢l, tûlem soha t´bb¢ nem k¢rdezi senki, ¢n vagyok-e, ugyebÀr, Tormay Cecile. Fonetikusan ejtetted a keresztnevet, ez a jÀt¢khoz tartozott, azt mondtad, kiejtve az utolsÂ vokÀlist ¢s nem francia c-vel: ä Cecile.
Most aztÀn egyed¡l n¢zhetem a k´z´s fotÂt, amirûl olyan gyakran besz¢lt¡nk, mikor felismert¡k: mindkettûnk alkotÀsainak kulcsszava a csalÀd, ha eg¢szen mÀsrÂl van
szÂ, akkor is. A fotÂ egyik oldalÀn az ¢n vilÀgom, a mÀsikon a tied, az eny¢men aranyvillogÀsban fut gyerek magam a szirteket ÀtÁvelû pallÂn, az egyik oldalon apja, a mÀsikon anyja Àll, kitÀrt karral, k´r´tte boldogÁtÂ naps¡t¢sben lepk¢k, s TrÂja k´zep¢n
ott Àll a Nagytemplom Debrecenben, a te fotÂdat, ami a filmszelet mÀsik lapja, hibÀsan
hÁvtÀk elû, csupa feketes¢g meg Àrny¢k, vagy megcsÃszott a keze annak, aki babrÀlt a
k¢ppel, vagy csak f¢lig v¢gezte el a munkÀt, aztÀn ´ngyilkos lett az ÂdivatÃ fotÂmühely
fixÀlÂmedenc¢j¢ben. Annyi mindenesetre lÀtszik, hogy k´d gomolyog, anyÀd-apÀd
egyazon pillanatban elûre- ¢s hÀtral¢p, persze csak kontÃrjaiban, pÀrafigurÀk, lenge-
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nek is, bÀr lec´vekelte ûket a halott fotÂs, ha minûsÁteni kellene a felv¢telt, a zsüri azt
mondanÀ, olyan, mint a bÀgyadt csap csepeg¢se. Hogy mitûl lett a te oldaladon a ki
se vehetû k¢p szemcs¢s, szint¢n titok, de lehet, hogy tudtÀk, a ti¢d lesz, ¢s eleve reszelûsre csinÀltÀk a r¢szedet. Jaj, ¹reg, hogy ker¡ltek ezek a r¢v¡nk´n m¢gis ´ssze, az
¢n, estenk¢nt engem rÂzsÀs paplannal takargatÂ, I LIçSZ-t mes¢lû apÀm t¡nd¢r feles¢g¢vel meg a te csak az ÀllandÂ helyvÀltoztatÀsban r´gzÁthetû hÀtt¢rfigurÀid, a csupÀn
az instabilitÀsban stabil f¡st-pÀra-sz¡lûk.
Vitt¡k a lÀthatatlan pÃpot, te a magad t¢materemtû poklÀt, ¢n a magam t¢materemtû mennyorszÀgÀt, az elveszett MI KIS VçROSUNK-at keresve, te a magad mikrovilÀga sz¡let¢seddel azonnal bek´vetkezett atomrobbanÀsa kell¢kei k´zt zavartan szedegetted ´ssze a bizonytalansÀg dÁszlet¢be illû hajdani tÀrgyakat, sz¢klÀbat, csorba korsÂt, szakadt f¢l makkalsÂt, egy l¢trÀt, aki gyalogol, nekem elindÁtja az ¢letemet annak
idej¢n Al Jolson a hangosfilmmel, neked lezÀrja ugyanazt, s tÀgra nyitja a nosztalgia
kapujÀt, mert amikor m¢g n¢ma volt az a vÀszon ä ä
Akkor mi volt, IvÀn? Akkor se volt semmi. °s nekem se nyÁlt ki semmi Al Jolsonnal
¢s a Sonny Boyjal. Csak hitted ¢s hittem. AztÀn lett mindkettûnknek ¢s mindkettûnkbûl az, aki, ¢s az, ami. Az egyetemi ÂrÀn, amelyen benn¡nket tanÁtottak, ¢s a kedves
fiatal oktatÂ, mind¡nk barÀtja, elûvezetett benn¡nket, zavartan n¢zt¡nk egymÀsra,
aztÀn a hallgatÂkra. Nem a nyilvÀnossÀg miatt voltunk zavarban, ahhoz mÀr tÃl sokszor Àlltunk kamera elûtt, csak akkor ott ¡ltek vel¡nk szemben az utÂdok, akik ¢ppolyan ¢rdeklûdû k´z´nnyel szeml¢ltek benn¡nket, mint mi annak idej¢n Basch LÂrÀnt teÀin az akkori aggokat, latolgattuk, meddig ¢lhetnek m¢g, ¢s r¢szv¢ttel csÂvÀltuk
a fej¡nket: milyen s¡ketek szeg¢nyek, milyen r¢szv¢tre m¢ltÂ a hanyatlÀs, azt nemcsak
nem szabad, de nem is illik megvÀrni.
A kapitÀny se vÀrta meg, te is elvitted a magad csomagjÀt Ãgy, hogy hiÀnyodba
szisszent bele MagyarorszÀg, nem a riadt r¢szv¢tbe: mÀr nem vagy az, aki, sz¢p, furcsa
tollazatod megkopott. ögy ment¢l Àt a nagy hÁdon, amilyen voltÀl, kis batyukban az
´sszeszedett, atombomba felrobbantotta fûvÀros ¢s nagyvilÀg, a mÀsik meg egy bÀgyadt visszaint¢s madaraknak, kutyÀknak, lovaknak. Meg az embereknek is. Olyan
tehets¢ges voltÀl, mint a csillag az ¢gen, olyan term¢szetes ragyogÀs vette k´r¡l kozmikus mivoltodat, amit nem tud kikezdeni idû, te gyûzted le a halÀlt, nem fordÁtva,
lebonthatnak itt mindent, ha te akarod, ´r´kre Àll Budapest. Keresd meg odaÀt Gaskell asszonyt, ¢s mondd meg neki, ha egyÀltalÀn valakihez hasonlÁtottÀl, akkor hozzÀ,
û tudott a semmibûl univerzumot konstruÀlni a CRANFORD-ban. Most mÀr nem ¢rdemes hazudnod, hogy mert kimaradtÀl az iskolÀbÂl, nem is vagy igazÀn müvelt. VigyÀzz, lassan lehÀmlik minden v¢dûr¢teged, ez a halhatatlansÀg elûnye-hÀtrÀnya, szabad ¢s v¢dtelen vagy az ´r´kl¢tben. Te nem voltÀl müvelt? Olvasott? LegalÀbb most
ne tagadd le. Az¢rt nincs sz¢gyenedre.
Mondtam az im¢nt: csak epigonjaid lehetnek, te soha t´bb¢ nem lehetsz, egyedi
voltÀl, mint a magÀny, a lÀzadÀs, a megalÀzottsÀg ¢s a müv¢sz halhatatlansÀga, amely
csak lÀtszatra kollektÁv birtok.
Te voltÀl MÀndy.
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NEGYVENNYOLC ESZTENDý
K´zel ´tven ¢ve volt. Pontosabban 1948 ûsz¢n. A gimnÀziumban, ahol tanÁtottam, az
irodalmi szakk´rrel Pap KÀroly-eml¢k¡nnepet rendezt¡nk. A megeml¢kez¢sre elj´tt
Pap KÀroly ´zvegye ¢s kÁs¢ret¢ben MÀndy IvÀn. így ismerkedt¡nk meg. °n akkor
m¢g semmit nem olvastam tûle.
A n¢z¢se ä errûl kell elûsz´r szÂlnom. Nem a szeme. Nem a tekintete. Ezek tetszetûsebb kifejez¢sek, de pontatlanok. MÀndy IvÀn ¢lesen ¢s szenvtelen¡l n¢zett. A n¢z¢se felszÁvott, fogva tartott, aztÀn elengedett. Idûvel megfigyeltem, hogy ÃgyszÂlvÀn
mindent Ágy n¢z. Nem akad el a puszta valÂsÀgnÀl, messzebbre hatol. A felnûttet mintha gyerekk¢nt is lÀtnÀ, ¢s halottan is, a feloszlÀs sz¢gyen¢ben. Mintha neki magÀnak
nem is volna mÀs feladata, csak az, hogy szinte anyaggÀ sürüs´d´tt n¢z¢s¢nek a hordozÂja legyen.
Azt hiszem, a barÀtsÀgunk azzal kezdûd´tt, hogy meg¢rtettem a n¢z¢s¢t, ¢s elfogadtam.
Eleinte azt tartottam rÂla, hogy ´nzû. Leplezetlen¡l szürt Àt mindent ´nmagÀn.
AztÀn meg¢rtettem, hogy a tehets¢g¢t szolgÀlja testest¡l-lelkest¡l. Nincs vÀlasztÀsa:
szolgÀlnia kell. Nem tudom mÀsk¢nt kifejezni: MÀndy IvÀn tehetetlen volt a sajÀt tehets¢g¢vel szemben, az diktÀlt neki. ä Az a dolgom, hogy megÂvjam a bennem ¢lû ÁrÂt
ä mondta egyszer.
Csak hÀt ennyivel be¢rve hiÀnyos rÂla a k¢p, mert IvÀn ¢let¢bûl egy megindÁtÂ reg¢ny is kikerekedhetne a fiÃi ´nfelÀldozÀsrÂl. Olykor Ãgy r¢mlett nekem, kifeszÁtett
k´t¢len botladozik a magasban, fenyegetû szakad¢kok felett, cipelve tehets¢ge sÃlyÀt
¢s a sz¡leit.
A sz¡lûk... Elûsz´r IvÀn ÁrÀsaibÂl ismertem meg ûket, a r´vid, messze sugÀrzÂ mondatokbÂl, a szavak k´zteseibûl, a sz´veg sejtetû vÀgÀsaibÂl; idûvel hÃs-v¢r valÂsÀgukban.
Beteges anyjÀhoz, akivel IvÀn egy¡tt lakott, bek´lt´z´tt az elvÀlt apa, àcsak n¢hÀny
napraÊ, ¢s v¢gleg ott ragadt. A mindenhonnan kikopott zugÃjsÀgÁrÂt mi ûsz ezredesk¢nt emlegett¡k, talÀn a nagy alakÁtÀsa nyomÀn, amellyel IvÀnt a katonai szolgÀlat
alÂl kimentette. A sorozÂbizottsÀg elûtt û jelent meg. ä Fiam nagybeteg, ezt a k´nyvet
k¡ldi a hazÀnak ä ¢s ÀtnyÃjtotta IvÀn az ifjÃsÀg szÀmÀra Árt t´rt¢nelmireg¢ny-zseng¢j¢t. Vagy talÀn az¢rt nevezte el IvÀn az apjÀt ûsz ezredesnek, mert a szÂ argÂban hazugot jelent, olyan embert, akinek csupÀn minden ezredik szava igaz.
De az ûsz ezredes nem a sorozÂbizottsÀg elûtt vitte v¢gbe legelk¢pesztûbb bravÃrjÀt.
A RÀdiÂ p¢nztÀrÀbÂl felvette ¢s persze elk´lt´tte a fiÀnak kiutalt honorÀriumot, mielûtt a müsor elhangzott volna. Egyed¡lÀllÂ eset ez a RÀdiÂ t´rt¢net¢ben.
°s a fel´ltû!
Ismerûs csalÀdhoz k¢sz¡lt¡nk, IvÀn meg ¢n. A k´zelben tanÁtottam, az iskolÀbÂl
egyenesen IvÀn¢khoz mentem. Anyja ä Pipinek bec¢zt¢k ä a hÀlÂban pihent, az ûsz
ezredes a mÀsik szobÀban a dÁvÀnyon. Indultunk volna, IvÀn a kabÀtjÀt venn¢, kinyitja
a szekr¢nyt. A fel´ltûje eltünt. Azonnal a l¢nyegre t¢rt. ä Eladtad? ä fordult apjÀhoz.
ä ç, dehogy. ä Akkor hÀt hol van? ä IszonyÃ csend. Elmentem.
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IvÀn elfogadta az apjÀt, ¢s az ûsz ezredes, aki mellett gyermek- ¢s serd¡lûkorÀban
hÀnyÂdott, û is elfogadta, hogy tizen´t ¢ves fia v¢gleg kimaradt az iskolÀbÂl. (IvÀn
magyartanÀra egy ideig Szentkuthy MiklÂs volt.) Ez az iszonyÃ apa meg¢rtette, hogy
IvÀn belepusztulna mindenfajta k´z´ss¢gi ¢letbe, ¢s ha kellett, foggal-k´r´mmel, kom¢diÀzÀssal ¢s hazudozÀssal kimentette belûle. Ilyen apÀt nem lehet kiheverni. MÀndy
IvÀn egyik nagy ÁrÂi ¢lm¢nye, hogy nem heverte ki az apjÀt.
(Azt mÀig sem tudom, hogy Pipi mi¢rt hagyta IvÀnt az ûsz ezredesn¢l. Hiszen idûvel
szer¢ny ÀllÀsba ker¡lt az OTI-hoz.)
A gyermekkor zugszÀllÂja, ahol szorongva, gyakran ¢hesen k¢sû ¢jszakÀig vÀrta a
kisfiÃ az apjÀt, ahol a tÀrgyak feltÀrtÀk lelk¡ket a j´vûbeli ÁrÂnak, bejutott az idûtlens¢gbe. °n MÀndy IvÀn ´nk¢nt vÀllalt b´rt´n¢rûl prÂbÀlok szÂlni, a k¢t egymÀsba nyÁlÂ
szobÀrÂl a Teleki t¢r szomsz¢dsÀgÀban, a Fiumei Ãti hÀz legfelsû emelet¢n, ahonnan
n¢zte, magÀba szÁvta ¢s el¢nk tÀrta a sajÀt, senki¢vel ´ssze nem t¢veszthetû vilÀgÀt. A
belsû szobÀban, a k¢t egymÀshoz tolt Àgyban aludt IvÀn ¢s az anyja, a k¡lsûben, az
eb¢dlûasztal k´zel¢ben kopott dÁvÀnyon tanyÀzott az ûsz ezredes. SivÀr lakÀs, az otthonnak nyoma sem volt benne, a levegûben elfojtottan sistergett az egykori hÀzastÀrsak gyül´lk´d¢se, s olykor robbant.
IvÀn pontosan ismerte ¢nje hatÀrait. EgyÀltalÀn: minden dolgÀban pontos volt,
m¢g az ¢rkez¢s¢ben is, ÃgyszÂlvÀn percre; pedig nem volt ÂrÀja, akkor sem, amikor
bûven telt volna rÀ. °s azt is tudta, ingadozÀs n¢lk¡l, hogy meddig terjed a bÀtorsÀga.
A k¢zigrÀnÀt-eset!
A k¢zigrÀnÀt az ellenÀllÀs idej¢bûl maradt nÀlunk k¢t revolverrel. A hÀborÃ utÀn
f¢lig-meddig megfeledkezt¡nk rÂla. Amikor rendelet jelent meg a k´telezû fegyverbeszolgÀltatÀsrÂl, a f¢rjem Ãgy v¢lekedett, ne adjuk be, sz¡ks¢g lehet m¢g rÀ. HÀt maradt, a k¢t revolverrel egy¡tt. AztÀn a f¢rjemet kitett¢k az ÀllÀsÀbÂl. Nem is akÀrhogyan. ögy ¢rezte, hogy figyelik. HÀzkutatÀstÂl tartottunk. A fegyverektûl meg kell szabadulni. Bedobni a DunÀba!
Abban az idûszakban ä vagy hat-h¢t ¢ven Àt ä IvÀn hetenk¢nt egyszer-k¢tszer, vasÀrnaponk¢nt csaknem mindig nÀlunk eb¢delt. Megbesz¢lt¡k a teendûket. Az OrszÀghÀz ¢s a PÀrthÀz k´z´tt este, amikor a gazdik a kutyÀkkal mÀr hazamentek, ÀltalÀban
¡res a rakpart. Ott kell behajÁtani.
MÀr nem eml¢kszem, ¢n k¢rtem-e meg IvÀnt, hogy kÁs¢rjen el, vagy û ajÀnlotta fel,
hogy velem tart. De tudom, hogy azt mondta: ä Az alsÂ l¢pcsûlejÀratig elkÁs¢rem. ä
Addig ¢s nem tovÀbb, gondoltam akkor egy kiss¢ ironikusan.
ötk´zben valamirûl besz¢lni kellett, mi Dickensrûl besz¢lgett¡nk. Az egzisztencializmus alap¢lm¢ny¢t, a àkivetetts¢get a vilÀgbaÊ oly dermesztûen senki nem jelenÁtette
meg, mint Dickens. °s a humora... AztÀn el¢rt¡nk az alsÂ rakparthoz vivû l¢pcsû tetej¢ig, IvÀn tovÀbbment, ¢n le a vÁzhez, a rakpart ¡res volt, a k¢zigrÀnÀtot meg a revolvert behajÁtottam a vÁzbe, olyan messzire, amennyire csak bÁrtam.
°s mÀr r¢gÂta tudom, hogy jÂval elviselhetûbb volna az ¢let, ha mindenki olyan
pontosan ismern¢ az ¢nje hatÀrait, mint MÀndy IvÀn.
°s most k´sz´n´m meg neki, hogy akkor elkÁs¢rt.
ögy v¢lem, a gyül´let idegen volt tûle. A gyül´lk´d¢s iszonyÃ szorosan k´thet ´ssze
k¢t embert. °s elvakÁt. IvÀn tisztÀn akart lÀtni. çltalÀban meg¢rtette az embereket.
Ill¢s Endre nem ¢rt¢kelte MÀndy IvÀn ÁrÀsait. IvÀn felindulÀs n¢lk¡l vette tudomÀsul
az eleinte mereven elutasÁtÂ, k¢sûbb elzÀrkÂzÂ magatartÀst, jÂllehet hosszÃ ideig v¢rre
menû keserüs¢get okozott neki, hogy a Sz¢pirodalmi KiadÂ nem jelentette meg mü-
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veit. M¢gis felindulÀs n¢lk¡l besz¢lt a Sz¢pirodalmi vezetûj¢rûl, becs¡lte essz¢it ¢s egyk¢t novellÀjÀt. IgazÀbÂl megh´kkentûnek sem tartotta a kivÀlÂ kultÃrÀjÃ Ill¢s Endre
lankadatlan fanyalgÀsÀt. ä BezÀrkÂzott a maupassant-i novellÀk büvk´r¢be? De hiszen
Csehov is van, Kafka is ä kockÀztattam meg. IvÀn csak annyit mondott, hogy û Thomas
ManntÂl idegenkedik. ä Kiszorult belûlem ä ÀllapÁtotta meg.
Karinthy Ferenccel szemben mÀs volt a reakciÂja. A legs´t¢tebb RÀkosi-idûkben
IvÀn akkori t´rzshely¢n, a SzentkirÀlyi utcai kÀv¢zÂban ¡lt az ¡res feket¢scs¢sze mellett. ä VÀrod az amerikaiakat, IvÀn? ä harsogta fel¢ a bel¢pû Cini. ä KorÀntsem anynyira, mint te.
IvÀn hangjÀban csak egy parÀnyi ¢less¢g volt, amikor az esetet elûadta. De az arca!
IvÀn idûnk¢nt utÀlt. Tudott nagyon utÀlni.
A hangjÀt soha nem emelte fel igazÀbÂl; akkor sem, amikor rÀszÂlt az Ág¢retes irodalomt´rt¢n¢szre (mÀr r¢ges-r¢g ´ngyilkos lett): ä Vedd csak ki a zakÂd alÂl! ä TÀrsasÀg volt nÀlunk. °n a feket¢t vittem be, kis hÁja, hogy el nem ejtettem a tÀlcÀt. A zakÂ
alÂl egy elsû kiadÀsÃ Rilke-k´tet ker¡lt elû. ä A mÀsikat is ä biztatta az irodalomt´rt¢n¢szt IvÀn v¢rfagyasztÂan nyÀjas hangon.
A legnehezebb k´r¡lm¢nyek k´z´tt sem alkudott meg. Pedig hÀnyan megtett¢k,
k´zt¡k olyanok is, akik Ãjabban hajthatatlank¢nt ¡nneplik ´nmagukat, kiradÁrozva
eml¢kezet¡kbûl, hogy ÂvatoskodÂ felajÀnlkozÀsuk nem kellett a rendszernek. IvÀn a
szorongÀs pr¢s¢ben ¢lt, de jottÀnyi engedm¢nyt sem tett.
A fenyegetetts¢g ¢rz¢se olykor az abszurditÀsig fokozÂdott benne. Ma is f¡lemben
a hangja: telefonon k´z´lte, hogy f¢lÂrÀn bel¡l nÀlunk lesz. Meg¢rkezett, Àtadta egyik
novellÀja k¢ziratÀt, ¢s arra k¢rt, hogy ûrizzem meg, mert attÂl tart, hogy ût elviszik.
TÀvoll¢t¢ben komor arcÃ f¢rfi kereste, ¢s azt k´z´lte: ä Visszaj´v´k. ä HiÀba nyugtattuk IvÀnt, csak legyintett. Filmkamera-szeme a semmibe meredt.
Hamarosan kider¡lt ä û maga mondta el ä, hogy a komor arcÃ f¢rfi a barÀti k´r¢hez
tartozÂ müfordÁtÂ, Vajda Endre, IvÀn s´t¢t fel´ltûj¢t akarta k´lcs´nk¢rni, mert meghalt az apja.
F¢lre¢rt¢sen alapulÂ bohÂzati jelenet, de micsoda r¢ms¢gek, mennyi retteg¢s, kiszolgÀltatottsÀg hozta l¢tre. HÀny groteszk vagy ¢ppens¢ggel komikus mozzanat v¢gzûdik trag¢diÀval MÀndy ÁrÀsaiban.
Az embert meg nem ismerhetûnek tartotta. Csak annyit lehet tudni, ¢s ez is nagyon
sok, hogy mi t´rt¢nik az adott pillanatban. A MÀndy-ÁrÀsok megannyi elkattintott kamerafelv¢tel, csupa àitt ¢s mostÊ. De a pillanatfelv¢telek csaknem mindig egyetemess¢gg¢, sorsunk alaphelyzet¢v¢, olykor mÁtosszÀ nûnek. A szakadt ¡gyn´k´t, aki beravaszkodta magÀt a kÂrhÀzba, hogy fed¢lhez ¢s ellÀtÀshoz jusson, a paradicsombÂl üzt¢k ki, amikor kiraktÀk. V¢tke az elbizakodottsÀg, ami¢rt mÀr az ol¡mposzi istenek is
lesÃjtottak. °s a k¢sei ÁrÀsokban sors- ¢s mÁtoszhordozÂvÀ vÀlnak a tÀrgyak is.
VonzottÀk a nûk. Szerelmes volt, ¢s szerelmesek voltak bel¢. Az Àlm¢lkodÂ szemü
lÀny, aki szûke hajzuhatagÀt idûnk¢nt hÀtravetette ä akkoriban ez a mozdulat m¢g
nem volt elterjedt ä t´bbsz´r is jÀrt nÀlunk. A s´t¢t hajÃ, tehets¢ges k´ltûnûvel is talÀlkoztam. Egyikkel sem k´tûd´tt ´ssze IvÀn ¢lete. Fogva tartotta H¢ttorony b´rt´ne,
a k¢t egymÀsba nyÁlÂ szoba a beteges Pipivel meg az ûsz ezredessel. Pedig megj´tt az
elismer¢s, a siker, az anyagi biztonsÀg, sût a jÂl¢t is.
Amikor meghalt az apja, majd n¢hÀny ¢v mÃlva az anyja, azt rem¢ltem, hogy a
vesztes¢ggel egy¡tt azt is ¢rezni fogja: megszabadult a tehertûl. Nem Ágy t´rt¢nt. Az
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egymÀsba nyÁlÂ k¢t szoba tovÀbbra is fogva tartotta. TalÀn m¢g kem¢nyebben. Csak
k¢sûbb ¢rtettem meg egy Kundera-reg¢ny cÁm¢bûl. A l¢t elviselhetetlen k´nnyüs¢ge.
Cipelte az ¢let elviselhetetlen k´nnyüs¢g¢t. AztÀn talÀlkozott nÀlunk a fiatal orvosnûvel, akit egyetemistakora Âta ismerek, aki a tÀrsa, feles¢ge s, Ãgy ¢rzem, gyÂgyÁtÂja
is lett. A H¢ttorony b´rt´nlakÀsbÂl tÀgas, Ázl¢ssel berendezett otthonba k´lt´ztek.
SzÂlni szeretn¢k m¢g IvÀn humorÀrÂl is, a humorrÂl, amit Istentûl is szÀmon k¢rt.
Csak azt tudom mondani: MÀndy IvÀn rem¢nytelens¢gbûl fakadÂ humora kegyelmi
Àllapot.

Vidor MiklÂs

A PçLYA ELEJ°N
MÀndy IvÀn volt az elsû ÁrÂ, akivel megismerkedtem.
Gyerekkori barÀtok mondtÀk, novellÀkat Ár, meg is jelengetnek. AztÀn egyik d¢lutÀn
ott volt û maga is a tabÀni lakÀsban, ahol rendesen ´sszej´tt¡nk. Alig ¡t´tt ki abbÂl a
f´lsûs gimnazista tÀrsasÀgbÂl, meglepett, mikor megtudtam, hogy mÀr tÃl van a hÃszon. Nemcsak a k¡lseje, de ahogy ott ¡lt, olykor megszÂlalt, cs´ndes hangja sem az¢
az ´nÀllÂ felnûtt¢, aki megtalÀlta hely¢t odakint, az iskolapadokon tÃl. A v¢konydongÀjÃ, t¢tova mozgÀsÃ fiÃ emlÁt¢st sem tett arrÂl, ami a legjobban ¢rdekelt volna.
T´bb¢ nem j´tt Àt, elvesztettem a szemem elûl.
MÀsf¢l ¢v mÃlva lÀttam viszont az °let cÁmü hetilapnÀl. Versk¢zirattal ÀllÁtottam be
a szerkesztûs¢gbe ThurzÂ GÀborhoz. Oldalt, az egyik k´nyvespolcnÀl pillantottam
meg a kiss¢ elveszetten vÀrakozÂ fiatalembert. CsodÀlkozÂn elmosolyodott, egy futÂ
szervusszal viszonozta ¡dv´zl¢semet. Egyszerre volt kiben megkapaszkodjam.
Elkezdûd´tt a hosszÃ, folytatÂlagos besz¢lget¢s, mely ¢ppily vÀratlanul ¢s befejezetlen¡l szakadt meg.
Nagyokat s¢tÀltunk, n¢ha f´lugrott hozzÀnk, s most mÀr arrÂl esett szÂ, amire azon
a budai d¢lutÀnon hiÀba vÀrtam. OlvasmÀnyokrÂl, ÁrÂkrÂl, eml¢kszem, Jacobsenrûl
akkor hallottam tûle. AztÀn az itthoniak, egy-egy arc f´lvillant n¢ha a kÀv¢hÀzi t¡k´rablakon, m¢gis f¢ny¢vnyire. Most irigyeltem csak IvÀnt az¢rt a n¢gy ¢v¢rt, amivel megelûz´tt. ý m¢g ott volt KosztolÀnyi temet¢s¢n, v¢letlen¡l elkapta Karinthy szavait,
amint bizalmasan Babitshoz hajolva mondta: àVannak dolgok, amikrûl ezutÀn senki
mÀssal nem besz¢lhetek.Ê Ismerte Sch´pflint, idûnk¢nt f´lkereste a FranklinnÀl. Tudta, hogy Nagy Lajos a Bucsinszkyba jÀr, Hunyady SÀndor a Royalban lakik. S akikrûl
mÀr û is lek¢sett, de novellÀik¢rt lelkesedett: Ambrus ZoltÀn, Cholnoky Viktor meg a
fiatalon meghalt TÂth Vanda. °s Ãjra meg Ãjra a Nyugat!
Izgatottan lÀttam neki az û ÁrÀsainak. Megh´kkentett figurÀinak alig megfogalmazhatÂ, egyszerre vonzÂ ¢s taszÁtÂ idegens¢ge, s ugyanakkor ¢reztem, mennyire valÂdiak. Izgalmas volt a stÁlusa, ez a mozzanatos t´m´rs¢g, elharapott mondatainak l¡ktet¢se, a l¢gk´r, melyet megteremt vel¡k. Lassan rÀj´ttem, az alakok ¢s k´rnyezet¡k, a
k¡lvÀrosi terek tÀrsadalom alatti teny¢szete s ugyanakkor az ÁrÂ f¢lelmetes beavatott-
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sÀga hat rÀm ilyen zavarÂ-ellent¢tesen. Soha k´zel¢ben sem jÀrtam a bicskÀsok, tolvajok, csapsz¢kt¡nd¢rek vilÀgÀnak, ebben a f¢nyt´r¢sben valamik¢pp m¢gis elfogadtatjÀk magukat. Nem, nem csupÀn a riasztÂ egzotikum teszi! Az ÁrÂ elûadÀsa. Gy´keresen mÀs, mint a harmincas-negyvenes ¢vek fordulÂjÀn megszokott novellÀk¢.
MaradandÂ nyomot hagyott bennem egyik ekkori ÁrÀsa, A HALOTT. Egy hajnali
pisztolyd´rren¢ssel indul a n¢ptelen t¢ren, mikor a t´rt¢n¢s mÀr v¢gbement. Az ´ngyilkos padja k´r¡l ´sszesereglû bÀm¢szkodÂk viselked¢se, egy-egy megjegyz¢se, a
d´bbenetbûl f´lhÀborodÀsba vÀltÂ k´zhangulat adja ki a novellÀt. Amit ez a k¢p f´lver
benn¡k, az sajÀt sorsukat szakÁtja f´l, s a pillanat megannyi drÀmÀjÀt jelenÁti meg.
Mikor beszÀmoltam neki, csak ennyit mondott:
ä MÀsk¢pp nem Árhattam meg, Ágy diktÀlta az anyagom.
Rejt¢lyes volt a helyzetismerete is. HiÀba, hogy ott nûtt f´l a Tisza KÀlmÀn meg a
Teleki t¢r csavargÂi k´zt, ezek az alakok ä ¢s û? T´k¢letes k¢ptelens¢g.
ä Nem f¢lt¢l tûl¡k?
ä Dehogynem.
ä °s hogy siker¡lt m¢gis kÁv¡l maradnod?
ä Nem maradtam kÁv¡l. ä Maga volt a szigorÃ ÀrtatlansÀg ¢s a mit sem felejtû meg¢rt¢s.
çllandÂ rendezetlens¢g ¢rzett a hÀtter¢ben. Tudtam, hogy sz¡lein¢l lakik a Fiumei
Ãton, de sosem hÁvott magukhoz, otthoni dolgait besz¢des hallgatÀs f´dte. A mi ingatag, szer¢ny viszonyainkhoz k¢pest is fÀjdalmas volt gyÂgyÁthatatlan p¢nzzavara, de
nem eml¢kszem rÀ, hogy k´lcs´nk¢rt volna. Mindig nyugtalanul k¢sz¡lt a p¢nztÀrhoz
egy-egy esed¢kes kiutalÀs¢rt, mint akinek az ¢lete f¡gg tûle, f¢l, hogy nem kapja meg.
K¢sûbb Àrulta csak el, megesett mÀr, hogy azzal fogadtÀk: ä A papa mÀr jÀrt itt...
Lassan megismerkedtem mÀs kortÀrsaimmal is. V¢gh Gy´rgy volt a legszÁnesebb,
lÀtvÀnyos nyomorÀval ¢s prolongÀlt kamasz´tleteivel. Pilinszky JÀnos halk jelenl¢te a
tÃlsÂ v¢glet, szeml¢lûdû passzivitÀsa csak verseiben nyÁlik meg. Majd egy gyerekarcÀt
roppant hatÀrozottsÀggal nyomat¢kosÁtÂ fiatalember: RÀba Gy´rgy. Vele hamar
´sszebarÀtkozunk, s attÂl fogva hÀrmasban talÀlkozunk keddenk¢nt, este h¢tkor a Ferenciek ter¢n.
IvÀn volt k´zt¡nk az egyetlen prÂzaÁrÂ, m¢ghozzÀ hitvallÂ: verssel soha meg sem
prÂbÀlkozott, novellÀi viszont csupa lÁra. Lemond az epikus elemekrûl, lecsupaszÁtott
alakokat ÀllÁt el¢nk, tÃl ¢let¡k r¢szletezhetû bukÀsÀn: egy gesztus, egy r´geszme eg¢sz
mÃltjuk. çlmaik visszat¢rû szorongÀssal vÀrnak rÀjuk a magÀny csapdÀjÀban. S ûk egyszerre besz¢lni kezdenek a sajÀt hangjukon. Ez az alap¢lm¢ny szerv¡l a MÀndy-novellÀkban, s û szelÁd hajthatatlansÀggal nem is akart mÀst csinÀlni, mint amit tudott.
Lassan, pÀr sornyi napi adagokban Árt. ä VÀrni kell ä mondta ä, vÀrni sokszor fontosabb, mint nekivÀgni. ä N¢ha kÁnlÂdva panaszolta: ä MÀr majdnem mindent tudok
arrÂl, amivel vacakolok, csak azt nem, honnan tÀmadom meg! ä Ilyesmiket Àrult el
mühelytitkairÂl, s olykor csÃfondÀrosan: ä MÀr egy halom cetlim van, csak ´ssze ne
keverjem ûket! ä De arra is eml¢kszem, mikor elmondta: sÁrva fakadt a k¢ts¢gbees¢stûl, mert Ãgy lÀtszott, sehogy sem bÁr kereszt¡ljutni a holtponton.
Mondatai szük¡ltek, lÀtÂk´re tÀgult. Egyre t´bbet hasÁtott ki a vilÀgbÂl. Az pedig
hÀborÃs robajÀval baljÂsan k´zeledett. MÀr a bûr¡nk´n ¢rezt¡k fenyeget¢s¢t, noha
v¢gkimenetele felûl egyik¡nknek sem volt k¢ts¢ge. De hogy meddig tart, s elûbb lesz-e
v¢ge, mint nek¡nk? Figyelt¡k a hadijelent¢seket, de szenved¢lyesebb izgalommal tÀrgyaltuk meg a rangos folyÂiratok Ãj szÀmait.
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Elûbb-utÂbb benn¡nket is bebocsÀtottak. A T¡k´r , a DiÀrium, a Vigilia, majd a r´vid
¢letü, elegÀns szemle, az Ez¡stkor, s v¢g¡l a Nyugat egyenes folytatÀsa, a Magyar Csillag
oldalain is f´lavattÀk nemzed¢k¡nket. RÀba GyurkÀnak m¢g ¢retts¢gije elûtt k´z´lte
vers¢t utolsÂ szÀmÀban a Nyugat, de errûl mÀsoktÂl ¢rtes¡lt¡nk.
IvÀn Ãtja volt a legg´r´ngy´sebb. M¢g mindig konok ¢rtetlens¢g, tartÂzkodÀs Àllta
el. A prÂzaÁrÂ lassabban ¢rik, hajtogattÀk. Ami az ¢rlelû tapasztalatot illeti, mÀr gyerekkorÀban olyan leck¢t kapott, amit a gÀncsoskodÂk egyike sem kÁvÀnt volna. S a
folytatÀs sem volt irgalmasabb: mintha csak sorsa biztosÁtani akarnÀ szÀmÀra azt a lebegû ¢letformÀt, amelyet szaporodÂ novellahûseiben sürün rÂttak meg. Ismert¡k mÀr
a t´bbi fanyalgÂ kifogÀst is, a lehangolÂ k´rnyezetrûl meg a fordulatos cselekm¢ny
hiÀnyÀrÂl szÂlÂt. Mi egyedi figura- ¢s helyzetteremt¢snek hÁvtuk, a valÂsÀg mÀs, meredekebb vet¡let¢nek. Csak ez mindig nehezebben t´r Àt. Fanyarul bÂlogatott, a maga
nyelv¢n Ágy fogalmazta meg: ä HÀt nem lÀtjÀtok, hogy ¢pp azt nem nyelik le, ami ¢n
vagyok?
1943-ban m¢gis megjelent elsû kisreg¢nye, A CSýSZHçZ. Az Egyetemi Nyomda adta
ki, csinos, v¢kony k´tet volt, letette vele a n¢vjegy¢t. Pedig nem is legjobb formÀjÀban
mutatja be MÀndy IvÀnt: az akkoriban m¢g mindig a r´vid l¢legzetü, feszes kisprÂza.
De novellÀsk´tetre hol talÀlt volna kiadÂt? S mi, akik mÀr ez idûtt esk¡dt¡nk tehets¢g¢re, lÀthattuk-e, sejthett¡k-e, milyen m¢lys¢gekig hatol le, f¢lretolva a müfaji hatÀrokat ä ¢n csak jÂ ¢s rossz ÁrÀst ismerek, hallottuk tûle ä, neve fordulÂponttÀ vÀlik a
modern magyar prÂzÀban.
MindennapjainkbÂl hiÀnyzott a tÀvlat. ¹szt´neinkben szÂltak mÀr a v¢szcsengûk.
Sietn¡nk kellett eml¢kezet¡nkbe gyüjteni, amit csak adhat fiatalsÀgunk szÁntere, a k¢t
vilÀghÀborÃ k´z´tti vÀros, mely bÃcsÃzÂban volt mÀr, ¢s nemsokÀra Ãgy id¢zt¡k f´l:
a b¢kebeli Budapest.
1944. mÀrcius 19-¢n megszÀlltÀk MagyarorszÀgot.
Rendelet´z´nnel, behÁvÂparanccsal, mozgÂsÁtÀssal ¢s nÀci-n¢met uniformisban
masÁrozott be az Ãj vilÀg.
Mire magunkhoz t¢rt¡nk, semmi sem volt igaz a tegnapibÂl.
EgymÀs utÀn tüntek el k´r¡l´tt¡nk a meghitt arcok. Az elsûk k´zt RÀba GyurkÀ¢. Ism¢t ketten maradtunk IvÀnnal, mintha elt¢vedt¡nk volna a vadonban. ý az ¢v
elej¢tûl az egyik lapnÀl a katonÀskodÂ sporttudÂsÁtÂt helyettesÁtette. °n egyetemi
mentesÁt¢semet korÀntsem ¢reztem olyan biztosnak, mint azt, hogy r´videsen visszavonjÀk.
AbbÂl a lid¢rcnyomÀsos tavaszbÂl baljÂsan r¢mlik vissza k´z´s Keleti pÀlyaudvari
kalandunk. Oda k¢sz¡ltem, hogy r¢gi, gimnÀziumbeli barÀtomat kikÁs¢rjem a munkaszolgÀlatra bevonulÂk gy¡lekezûhely¢re. IvÀn is ismerte, velem tartott.
A zsÃfolt, izzÂ csarnokban ezrek meg ezrek hÀtizsÀkkal, turistabakancsban ¢s a hatalomtÂl megb¢lyegzetten. Csak IvÀn meg ¢n nem hordtuk a jelet. Egy kalapos civil
rÀkopogott a vÀllunkra, ¢s bevitt az irodÀjÀba. ögy, csak a barÀtunkat kÁs¢rt¡k ki?
Hosszan mustrÀlgatta papirosainkat. V¢gigm¢rt: ä Nem sz¢gyellik magukat? Ahelyett, hogy ´r¡ln¢nek, mikor megszabadulunk tûl¡k? ä RÀgtuk a szÀnk sz¢l¢t, szÁv¡nk
a torkunkban. AztÀn kurtÀn, megsemmisÁtûn: ä No, tünjenek el gyorsan, mielûtt meggondolom magamat!
Peregtek talpunk alatt a l¢pcsûk. Egy zavart k¢zfogÀs, falsÀpadtan, szemles¡tve s
egymÀst is ker¡lve, az undor ¢s ´nmegvet¢s vesszûfutÀsÀban, bel¢veszt¡nk a Baross
t¢r kavargÀsÀba.
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MartalÂcok¢ lett a vÀros. Menek¡lûkk¢nt, didergû lelkiismerettel jÀrtunk benne.
F¢lt¡nk. TalÀn ez hajtott az utcÀra, hogy besurranjunk a csillagos hÀzakba egy ¡zenettel, v¢dlev¢llel, gyÂgyszerrel, sosem lÀtott, karant¢nba zÀrt emberekhez.
Ezen a nyÀron ismerkedtem meg IvÀn apjÀval. A jÂt¢kony homÀlybÂl elûbukkant
¢let¢nek kulcsszereplûje, az egyetlen ember, akit a hagymÀzos t´rt¢nelem sem z´kkenthetett ki nyugalmÀbÂl. Kiss¢ f¢lrehajtott fejjel, petyh¡dt szÀjÀban soha ki nem
alvÂ szivarral Àll elûttem Gyuszi bÀcsi. A f´ll¢p¢se els´prû, amint kez¡nkbe nyomja
isten tudja honn¢t beszerzett k¡ldem¢nyeit, ¢s elirÀnyÁt a vadidegen cÁmekre.
ä Ez az û ideje ä mondta nyÃzottan IvÀn ä, ¢n mÀr meg sem merem k¢rdezni, mi
az, amit visz¡nk, ¢s l¢tezik-e, akinek Àtadjuk...
Ment¡nk. FutÀrszolgÀlataink gyomorszorÁtÂ frÀszait, a rettegve ajtÂt nyitÂ ´regeket, a l¢pcsûhÀzak borzongatÂ f¢ls´t¢tj¢t, a r¢mkorszak embervadÀszait novellÀk sora
ûrzi: POLGçROK , A BESöGñ, ARCOK °S çRNYAK .
Augusztus v¢ge fel¢ megereszkedett a fesz¡lts¢g. VÀrosszerte a kiugrÀsrÂl suttogtak, a Lakatos-kormÀny mÀr ezt k¢szÁti elû. OktÂber 15-¢n elhangzott a rÀdiÂban a
proklamÀciÂ, ¢s n¢hÀny Âra mÃlva sz¢tfoszlott a fegyversz¡net Àlma.
Ezen az est¢n cs´ngetett be toprongyosan hÁrlapÁrÂ barÀtunk, LÀng Jancsi. Valaha
nÀluk ismerkedt¡nk meg IvÀnnal. ý mÀr befejezte a hÀborÃt, de a szÀzadirodÀrÂl egy
oldaltarisznyÀra valÂ szabÀlyos, lepecs¢telt honv¢ds¢gi ürlapot hozott magÀval l¢lekerûsÁt¢snek. A betoppanÀsa volt az.
A nyilasterror kellûs k´zep¢n, immÀr f´lkoncolandÂ katonasz´kev¢nyk¢nt, t¢boly
¢s jÀt¢k hatÀrÀn irodalmi lapot alapÁtottunk, a Betüt. Elk¢sz¡lt a novemberi s a decemberi szÀma. Magunk Ártuk, g¢pelt¡k, volt benne vers, novella, eml¢kez¢s. Furcsa, hogy
IvÀnban ¢vtizedek mÃltÀn milyen elevenen kÁs¢rtett vissza. A k¢t utolsÂ f´nnmaradt
p¢ldÀnyt hetvenedik sz¡let¢snapjÀra vittem el neki. Meglepûdve kiÀltott f´l, mikor
f´lfedezte benne A KíNAI cÁmü novellÀjÀt: ä Errûl meg is feledkeztem! ä °pp csak megfejelve, ZSçMBOKY V ISSZAN°Z cÁmmel iktatta be k¢sei k´tet¢be, az ¹N°LETRAJZ-ba.
KarÀcsonykor bezÀrult az ostromgyürü. Az utolsÂ heteket IvÀn a Csengery utcai
Charit¢ kÂrhÀz l¢gÂpinc¢j¢ben, bombas¢r¡ltek k´z´tt v¢szelte Àt. (Gyuszi bÀcsi büv¢szmutatvÀnya volt, û csÃsztatta be.) Kalandos expedÁciÂ volt Àtvergûdnie hozzÀnk
a romokon kereszt¡l, s az ÂvÂhely gyertyalÀngjÀnÀl Ãgy meredt¡nk egymÀsra, mint
k¢t testet ´lt´tt kÁs¢rtet.
Az agyonsebzett, hidai hÁjÀn kett¢t¢pett Budapesten ¢let¡nk legszebb tavasza virradt rÀnk. A vÀros f´ltÀpÀszkodott, v¢rkering¢se megindult. Aki megmaradt, hazat¢rt,
mint RÀba Gyurka a keleti, Pilinszky Jancsi a nyugati hadifogsÀgbÂl. öjra ¢gett a villany, jÀrt a villamos, kinyitottak a kÀv¢hÀzak, budai kisvend¢glûk. Megjelentek a lapok, s amit Ártunk, nyomtatÀsban ker¡lhetett a nyilvÀnossÀg el¢.
IvÀn soha ilyen kedvvel nem dolgozott. Vel¡nk egy¡tt magÀt is meglepte szokatlan
gyorsasÀggal elk¢sz¡lt Ãj reg¢ny¢vel, a FRANCIA KULCS-csal. LÀtomÀsos erûvel id¢zte
f´l benne nyomorÃsÀgos gyerekkorÀt a jÂzsefvÀrosi kis szÀllodÀk zugaiban. A kultuszminiszt¢rium pÀlyÀzatÀn dÁjnyertes V END°GEK A PALACKBAN lesz a cÁmadÂja v¢gre
megjelenû novellÀsk´tet¢nek. A c¢hbeliek f´lkapjÀk a fej¡ket, ezt mÀr nem lehet
agyonhallgatni. Sch´pflin AladÀr kez¢bûl veheti Àt a Baumgarten-dÁjat.
MegvÀltozott k´r¡l´tte a levegû. IndulÀsa Âta hajlamaira bÁzta magÀt, mostanra f´lismerte alkotÂ term¢szet¢nek t´rv¢nyeit, ¢s megtanult bÀnni vel¡k. F´l¢be kerekedett
megszenvedett mÃltjÀnak, elhÂdÁtotta az idûtûl. Takar¢kos szavakkal, mer¢sz kihagyÀsokkal, tÀg amplitÃdÂjÃ cs´ndjeivel ¢ri tetten, ami tÃl van a kimondhatÂn: a belsû
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valÂsÀgot, szÀzadunk k´z¢rzet¢t, a t´megben v¢gzet¢vel magÀra maradÂ embert.
HÀny vÀltozatban talÀlkozunk vele! EgymÀst k´vetik fogalommÀ vÀlÂ hûsei: SpinyÂka,
a r´ppenû l¢ptü cigÀnylÀny, a megszÀllott futball-apostol, Csempe-Pempe, a perif¢ria
vagÀnyai, Csungi, a nagy ¢s kis Opra, Vaputa. MÀr a nev¡k is legendahordozÂ.
ä Neveket nem lehet kitalÀlni, csak elhelyezni! ä mondta egyszer. Ez mÀr a tudatos
ÁrÂ biztonsÀga. Elkapta a fonalat; amihez csak nyÃl, rajtahagyja keze nyomÀt.
A hÀborÃ utÀni l¢legzetnyi viharsz¡netben ä mely egy darabig m¢g a b¢ke nyugalmÀnak ÀlcÀzza magÀt ä megsz¡letik harmadik reg¢nye, A HUSZONEGYEDIK UTCA. Egy
kisfiÃ vÀgyk¢pe az egyszerü, tiszta boldogsÀgrÂl. Ez kÁs¢ri bolyongÀsaiban a vÀrosba
szakadt b´lcs¢szhallgatÂt, mÁg a f´lbukkanÂ ¢s elÃszÂ mindennapi arcok k´z´tt rÀlel
az elesetts¢g, kalandvÀgy, szeretetlens¢g ¢s szenved¢ly megannyi kifosztottjÀra. Csak
a huszonegyedik utcÀra nem, pedig àhÀt csak van valahol ez az utca, valahol Isten kez¢benÊ.
HelyszÁnei, szereplûi jÂr¢szt szem¢lyes ismerûseim, nev¡k´n szÂlÁthatnÀm modelljeiket, jÀrtam azokban a szobÀkban. Levegûj¡ket is Àtmentette ez a sugallatos, szÁvig hatÂ
ÁrÀs. Nem a hÁg r¢szv¢t, de a megvertekkel egy, sorsukat vÀllalÂ hüs¢g vezette MÀndy
IvÀn ceruzÀjÀt. ValahÀnyszor elûveszem, fÀjdalmas-hÁvÂ dallamot hallok, egy kiv¢teles
müv¢sz hegedüszavÀt. Azoknak a visszahozhatatlan ¢veknek bÃcsÃzÂjÀt, mikor szabadok voltunk ¢s fiatalok.
BrutÀlis crescendo harsogta tÃl ûket, az ´tvenes ¢vek nagy k´rvadÀszatÀnak k¡rtriogÀsa. A megalÀztatÀs ¢s kiüzet¢s fojtotta bel¢nk a szÂt. Ami elk´vetkezett, az t´m¢ny
iszonyatÀban jelenik meg az E LýADñK , TçRSSZERZýK s a FABULYA FELES°GEI lapjain.
A n¢vtelen ÀtÁrÀsok, szÀnalmas n¢germunkÀk, a sÀnta verslÀbak ¢s dadogÂ mondatok
foltozÀsÀnak kora volt. A visszafogott l¢legzet¢ s az olykor kÁnr´hejbe fulladÂ abszurditÀs¢. S a hazugsÀgok¢, bukÀsok¢, a bemocskolÂdÀs¢ s a sz¢thullÂ kapcsolatok¢.
Ez ¡t´tt vissza a FABULYA eset¢ben, mikor V¢gh Gyurka sÁrva panaszolta, hogy barÀtja t´nkretette. Nem is szemrehÀnyÂn, inkÀbb elszomorodva emlÁtettem meg IvÀnnak. Ennyi volt a vÀlasza: ä Ha egyszer ´lembe hull ez az ¢lm¢ny, ¢s ¢n nem Árom meg,
akkor nem vagyok ÁrÂ!
Nyolcesztendei eln¢mÁttatÀs utÀn lÀtott napvilÀgot Ãjra MÀndy-k´tet. Az ÁrÂasztalban rekedt novellÀk gyüjtem¢nye. Ez azonban mÀr a f¢rfikor beteljesedett remekl¢se,
az ¢lû klasszikus¢. Az ¢rz¢keny olvasÂk f´lneszeltek, egyre n´vekvû ¢rdeklûd¢s tÀmadt
k´nyvei irÀnt. OsztÀlyr¢sz¢¡l jutott a ritka t¡nem¢ny, az igazi ¢rt¢ket ¡nneplû n¢pszerüs¢g. Szinte zavarba esett tûle. HasÁtÂ ´ngÃnnyal ad szÀmot errûl A SIKER F°NY°BEN cÁmü novellÀja.
ä Alig hiszem el, nem is ¢rtem ä mondta szabadkozÂn, bel¢k´v¡lt gyanakvÀssal.
Pedig annyi t´rt¢nt csupÀn, hogy mind t´bben fedezt¢k f´l a folttalan becs¡let nagy
ÁrÂjÀt, az oly sokÀig tilos magÀn¢let, az egyes ember s a humanizÀlt tÀrgyak, àidegen
szobÀkÊ titkainak tudÂjÀt. A kor felnûtt hozzÀ, rÀ¢rzett veszendû vilÀgunk tanÃjÀra ¢s
szÂszÂlÂjÀra.
LÀttam hÃsz¢vesen ¢s hetvenen tÃl. Valamik¢pp ´sszemarkolja arcÀt eml¢kezetem,
sosem vÀltozÂn, bonthatatlan szem¢lyis¢g¢ben.
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Csulak Ervin

MçNDY IVçN, A DARLING,
MEG SOK MINDEN MçS
àMintha Nagy Lajos ¢s KrÃdy irodalmi
gyermekek¢nt ment volna be a Darling
presszÂba az irodalmi k´dlovagok, f¢l- ¢s
teljesen dilettÀnsok k´z¢, ahol ¢letmühiÀnyosak kÀv¢ztak munkaidûn.Ê
(MolnÀr GÀl P¢ter)

Az id¢zet bizony kiss¢ fel¡letes megfogalmazÀs. MÀs volt a Darling, mÀsok voltak azok
a f¢ldilettÀnsok. Egy azonban vitathatatlan valÂsÀg: a Darlingnak d´ntûen fontos szerepe volt MÀndy irodalmi ¢let¢ben.
No de menj¡nk sorjÀban.
°n eleve k¢t Darling-idûszakrÂl besz¢ln¢k. Az elsû a k´tetlen talÀlkozÀsok ideje volt.
T´bbnyire a pultnÀl, az ablak mellett l¢vû asztalnÀl csevegtek az akkori fiatal DarlinglakÂk. MÀr csak az¢rt is ezen a r¢sz¢n a presszÂnak, mert akkor m¢g benn, a tulajdonk¢ppeni lokÀlban el¢gg¢ intenzÁv àcivilÊ vend¢gforgalom volt. DÂzsa bÀcsi, n¢ha
jÂkedv¢ben, a beavatottak szÀmÀra eldugott szilvapÀlinkÀt Ãgy adta, hogy igyunk csak
nyugodtan, gond n¢lk¡l, majd annÀl a cipûgyÀrosnÀl, aki egy csinos fiatal nûvel tÀrsalog ott a sarokban, ezt is elszÀmolja. Ebben az idûszakban az öjholdnak volt ott benn
asztala a jobb sarokban, no meg GÀspÀr Endre vagy Vajda Bandi is benn ¡ld´g¢ltek
a maguk asztalÀnÀl. 1947-rûl meg egy kicsit 1948-rÂl besz¢lek. Oda jÀrt akkor m¢g
Karinthy Cini, SomlyÂ Gyurka, n¢ha KosztolÀnyi çdÀm ¢s persze jÂ n¢hÀny egyetemista, fûleg valamelyik izgalmas Waldapfel-stÁlusgyakorlat utÀn. MÀr tÃl vagyunk a
F RANCIA KULCS megjelen¢s¢n, de m¢g nyakig benne A HUSZONEGYEDIK UTCA keletkez¢si idûszakÀban.
Nem lenne ¢rdektelen pontos, lelkiismeretes listÀt ´sszeÀllÁtani arrÂl a k¢sûbbi àzenekarÊ-rÂl, melynek oly fontos szerepe volt MÀndy IvÀn igazi ÁrÂvÀ alakulÀsÀban. Ez
a n¢hÀny mondat a fenti id¢zetre valÂ reagÀlÀson kÁv¡l szeretn¢ megkÁs¢relni annak
a n¢hÀny ¢vnek oly szÁnesen szomorÃ egy¡ttl¢t¢t, annak a szükebb ä mondhatjuk nyugodtan ä barÀti k´rnek ´sszet¢tel¢t elmondani.
AkÀrhogy is n¢zem, mÀr csak a àzenekarÊ l¢trej´tte miatt is, az egyik dominÀlÂ figurÀval, Ambrus Tiborral kell a felsorolÀst kezdenem. Lehet, hogy MolnÀr GÀl P¢ter
ûrÀ gondolt, amikor a k´dlovagokrÂl meg egyebekrûl Árt. Ambrus valÂjÀban tragikus
l¢ny volt. VilÀgraj´tte, majd ifjÃkori politikai mell¢fogÀsai miatt tele volt komplexussal. Gondolom, kizÀrÂlag nyolcadik ker¡leti àjÂszomsz¢diÊ okokbÂl, eg¢szen fiatalon
futott ´ssze MÀndy IvÀnnal. Az egyik atyai elgondolÀsok v¢grehajtÀsa v¢gett ¡l ä valamilyen k´z¢piskolai Âra helyett ä egy szÀllodaszobÀban, ¢s novellÀkat igyekszik a vilÀgra hozni. A mÀsik eleven esze miatt egy grÂfnak lesz az inasa, ¢s a grÂf Ãr szinte
k¢nyszerÁti a fiÃt, hogy olvasson a gazdag k´nyvtÀr k´nyveibûl, tanuljon, elsûsorban
nyelveket. Megtanul v¢g¡l is g´r´g¡l, latinul, franciÀul, angolul. A n¢metet àhazurÂlÊ
hozta. Ez a grÂfi k´nyvtÀr sugalmazza a k¢sûbbi oly nagyszerü müfordÁtÀsokat, melyek
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r¢szben a komplexusok, majd az egyre egy¢rtelmübb hivatalos irodalomszeml¢let miatt ´r´k idûkre valamelyik fiÂkban veszhettek el. írt Ambrus nagyon jÂ verseket is.
Mindez az irodalmi t¢nyked¢s csupÀn a àzenekarÊ-i ¡l¢sekig jutott ¢s vÀlt ott ismertt¢,
mÁg û maga aztÀn mint a FalurÀdiÂ munkatÀrsa l¢pett a nyilvÀnossÀg el¢, ¢s Ágy halt
meg immÀr nagyon-nagyon r¢gen.
MÀndy nem szerette Ambrust. Nagyon zavarta az a valÂjÀban Ankner Tibor a Conti
utcÀbÂl. Egy azonban nem vitÀs. A versek, de fûleg a müfordÁtÀsok nagyon tetszettek
IvÀnnak. A Darling, de fûk¢ppen az ottani mÀsodik idûszak, a àzenekarÊ korszaka k´vetelt ilyen kimerÁtû Ambrus-ismertet¢st. A àzenekarÊ kifejez¢s is az û sz¡l´tte, helyesebben az û ¢lm¢nye. Tibor 1948-ban egy idûre eltünt, ¢s P¢csett t´lt´tt n¢hÀny hÂnapot nem eg¢szen szabadlÀbon. Amikor aztÀn ism¢t megjelent a Darlingban, ontotta
magÀbÂl a k´zelmÃlt eml¢keit. Ilyen ez a nem nagyon irodalmi nyelven leÁrhatÂ anekdota is. A rabok igyekeztek a k´telezû s¢tÀknÀl egymÀst vigasztalni, hogy majdcsak
v¢ge lesz ennek ¢s persze ezzel egy¡tt a mai politikai rendszernek is. Az egyik rab ezt
a rem¢ny¢t Ágy fogalmazta meg: àTatÀm! Ãgyis kifingik majd az eg¢sz zenekar.Ê
No de n¢zz¡k egy kicsit a t´bbit is. Nem tehetek rÂla, felt¢tlen¡l KomjÀthy Gyûzûvel
folytatnÀm a n¢vsort. ý bizony nem volt dilettÀns, csodÀs verseket Árt a papÁrszalv¢tÀra.
HÀla n¢hÀny megtalÀltnak, m¢g meg is jelent egy kis szer¢ny k´tet 1956 utÀn. A mai
napig nem tudom rendezni lelkiismeretemmel sÃlyos mulasztÀsomat, hiszen a legt´bbet ¢n g¢peltem le ¢s ûriztem lakÀsunkban, amit aztÀn nem eg¢szen ´nszÀntunkbÂl
1956 november¢ben elhagytunk. Gyûzû a nagy KomjÀthy Jenûnek volt a fia. Amikor
megtudta, hogy nekem az apja volt az ¢retts¢gi t¢telem, szinte erûszakosan k¢nyszerÁtett, hogy mes¢ljek neki valamit az apjÀrÂl.
Nincs ebben a felsorolÀsban semmi rangsor, csak az ¢n szÀmomra annyira magÀtÂl
¢rtetûdû asszociÀciÂ. SzabÂ Ede. Darling-bel¢pûje az a fell¢p¢se volt a stÁlusgyakorlaton, ami most idekÁvÀnkozik. àNem tür´k ellentmondÀst! Az ¢lû magyar irodalom legnagyobb k´ltûje SzabÂ Magda!Ê HalÀlosan szerelmes volt. Igaz, Ed¢n¢l ez az Àllapot
t´bbsz´r megism¢tlûd´tt. MüfordÁtÀsai kitünûek. SzÁve eg¢sz elevenen elsûsorban Rilk¢n¢l dobogott.
Ha csak egy pillanatra megÀllok l¢legzetet venni, mÀris idekÁvÀnkozik ennek az
eg¢sz beszÀmolÂnak a l¢nyege. MÀndy IvÀn ÁrÂi kibontakozÀsÀhoz mindezek az emberek szinte megem¢szthetetlen mennyis¢gben szÀllÁtottÀk az alapanyagot.
Ott volt k´zt¡nk Emûd çrpÀd, akirûl Ambrus 1946-ban (!) mÀr azt ÀllÁtotta, hogy
û lesz a legnagyobb magyar publicista. AztÀn 1949-ben megjelent çrpÀd ¢lete elsû
politikai eszmefuttatÀsa. UtÀna sokÀig nem lÀttuk. Csak ¢vek mÃlva talÀltuk meg SztÀlinvÀrosban mint anyagk´nyvelût, mÁg v¢g¡l is siker¡lt neki teret hÂdÁtania mint kitünû humoristÀnak a pesti kabar¢szÁnpadon.
Ott volt MÀt¢ IvÀn, a valamikori N¢pszava igen tehets¢ges ÃjsÀgÁrÂja. Persze 1948-ig.
AztÀn az utcÀra ker¡lt. Nekem siker¡lt szÀmÀra egy k´nyvtÀrosi ÀllÀst szereznem, havi
nyolcszÀz forint¢rt. Oly sokszor mondta nek¡nk 1948-ban, hogy elj´n m¢g az az idû,
amikor csak titokban, valamilyen eldugott helyen, csendes kapuk aljÀban ¢nekelhetj¡k a MADRID HATçRçN-t. 1949-ben egy vasÀrnapi Szabad N¢p hozta a Rajk elleni
vÀdiratot. Abban megemlÁt egy MÀt¢ IvÀn nevü amerikai k¢met, aki hatalmas p¢nzeket vÀgott zsebre pontosan szÀllÁtott informÀciÂk¢rt. Nagy Imre jÂvoltÀbÂl 1954-ben
elsûnek minket keresett fel szabadlÀbra helyez¢se utÀn. Reggel nyolc ÂrÀig besz¢lgett¡nk.
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Ott volt a àzenekarÊ-ban SzomrÀky, Vargha KÀlmÀn, no meg a szinte mindent tudÂ,
nagy müvelts¢gü Jankovius Imre, a K´zponti AntikvÀrium fÀradhatatlan àk´nyveladÂjaÊ.
A àzenekarÊ-ban nagyon sokÀig nem volt nûi tag. Ott ¡lt ugyan sokszor az asztalnÀl
az elsû idûkben P¢ter °va, k¢sûbb Fodor Mari, nagy ritkÀn NyÀri Zsizsi, de az elsû
ÀllandÂ tag tulajdonk¢ppen SallÂs Piroska volt, majd ût k´vette PogÀny Mari. Ez a k¢t
lÀny nagyon kellett, mert a àzenekarÊ egyre inkÀbb ¢nekelni akart. Piroska Balla P¢ter
n´vend¢ke volt, Mari meg a Muharay-egy¡ttesbûl ker¡lt elû. Piroska akkortÀjt mintegy k¢tezer n¢pdalt ismert, melyek k´z¡l jÂ n¢hÀnyat maga gyüjt´tt valamikor az
¢retts¢gije utÀn.
°s most sz¡ks¢gszerüen el kell hagynunk a Darlingot, mert a àzenekarÊ vÀndorolt.
Elsû ¢s legmeghittebb tartÂzkodÀsi hely d¢lutÀn ´t Âra k´r¡l a àMennyorszÀgÊ a Curia
utcÀban. A kÀv¢ ott valÂsÀgos mennyei ital volt, innen a n¢v. Rajtunk kÁv¡l csak egyvalakire eml¢kszem mint t´rzsvend¢gre, akinek volt is egy àkisÊ k´ze az irodalomhoz:
Cs. SzabÂ LÀszlÂra. Mindig magÀban ¡lt, egyik¡nkkel sem volt besz¢lgetûkapcsolata
abban az idûben. Ott szerett¡nk ¡lni, kÀv¢t inni, ¢s abban az eszpresszÂban ¡nnepelt¡k A HUSZONEGYEDIK UTCç-t, melyet aztÀn hosszÃ k¢nyszersz¡net k´vetett IvÀn ÁrÂi
pÀlyafutÀsÀn. Mi akkor szinte csodÀnak tartottuk, hogy a k´nyv m¢g megjelenhetett.
Ekkor indult az elûadÂkorszak meg az àabsztraktÊ mes¢k ideje a rÀdiÂ szÀmÀra.
Ezek a mes¢k ¢rdekes mÂdon elsûsorban a MÃzeum kÀv¢hÀzban sz¡lettek. Nem tudok hiteles magyarÀzatot hozni arra, hogy mi¢rt. TalÀn mert onnan k´zel volt a rÀdiÂ.
Ekkor vÀlt a àzenekarÊ egy-k¢t tagja n¢gerr¢. IvÀn egy alkalommal, amikor az Oktogonon ittuk a àhegyilevegûtÊ, abban az isteni ivÂban, szemben az ArÀbia kÀv¢hÀzzal,
rÀnk n¢zett, ¢s Ágy szÂlt: àItt az Oktogonon kell megtartanunk idûnk¢nt a n¢gerek
Nagy K´rbe-K´rbe ¡nnep¢t. çllunk majd k´rben a fal mellett, ¢s adott pillanatban
mindenki kimondja halkan a sajÀt nev¢t.Ê
A n¢pdal¢nekl¢s ¢s versmondÀs minden vasÀrnap d¢lutÀn a KÀrolyi-kertben volt,
Dancs Pali bÀcsi kocsmÀjÀban. Volt ott egy biliÀrdasztal, amelyen akkortÀjt a valamikori Àllameln´k, Zsed¢nyi B¢la jÀtszott FlehÂssal, egy ÀlalvilÀgi, csodÀs figurÀval.
FlehÂs nagy figyelemmel hallgatta a verseket, ¢s û, noha Faludy Gy´rgy Villonjain
nûtt fel, ezeket az eg¢szen mÀsfajta, RilkeäVerlaineäSwinburne-verseket hatalmas elismer¢ssel honorÀlta. Zsed¢nyi is odafigyelt n¢ha. Ilyenkor FlehÂs rÀszÂlt: àEln´k ör!
¹n d´f!Ê
JÀrtunk el¢g gyakran a RÂkus KÂrhÀz Àrny¢kÀban meghÃzÂdÂ HullamosÂba, ahol
jÂ volt a szilvÂrium vagy a konyha b¡szkes¢ge, a disznÂtoros vacsora. KomjÀthy itt
hasznÀlta a legt´bb szalv¢tÀt verseihez. A tulajdonos, vit¢z SzilÀgyi Ãr, eredeti jelens¢g
volt. Ha a k¢t asztal k´z¡l a mÀsiknÀl hullamosÂk ¡ltek, ¢s nagyon hangosak lettek,
SzilÀgyi Ãr rÀjuk szÂlt: àCsend legyen! Nem lÀtjÀtok? Itt van a magyar irodalom!Ê
Mindez tulajdonk¢ppen amolyan Darling-kin´v¢s volt. IvÀn este kilenckor elbÃcsÃzott. RitkÀn maradt tovÀbb k´zt¡nk. Hazament. Mi ugyan ilyenkor n¢ha azt mondtuk halkan, hogy most majd pÀvÀvÀ vÀltozik. Ezek a àzenekarÊ-i ¢vek a mÀsodik Darling-idûszakbÂl valÂjÀban az ÁrÂi illegalitÀs ¢vei voltak, de ezek k¢pezt¢k MÀndy IvÀn
müv¢szet¢nek rendkÁv¡l gazdag tÀptalajÀt. Az û jÂval k¢sûbbi eszpresszÂ¢lete, elsûsorban az AndrÀssy Ãti cukrÀszda, mÀr a mindenki Àltal elismert, szeretett ÁrÂ pihenûhelye volt.
M¢g valamirûl kell azonban Árnom. A àzenekarÊ kapott aztÀn, SallÂs Piroska hÀzassÀga utÀn, egy igazi otthont. A mi mindenkori lakÀsunkat. Mert abbÂl is t´bb volt, az
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akkori idûk lakÀsgondjai miatt. A szombat d¢lutÀn, eg¢szen 1956 oktÂber¢ig, a mi
lakÀsunkban adott lehetûs¢get besz¢lget¢sekhez, zen¢l¢shez, versolvasÀshoz, no meg
a n¢pdalokhoz. Piroska hordta a zsÁros kenyeret, volt kÀv¢, rum. Itt kell azt is megemlÁtenem, hogy IvÀn nem ivott. Szinte alig valamit. Az a borÂkapÀlinka az Oktogonon, a àhegyilevegûÊ Ázlett neki.
AztÀn nem volt mÀr àzenekarÊ. °ppen IvÀn Árta nek¡nk, alig b¢csi leteleped¢s¡nk
utÀn: azzal, hogy elment¡nk, nem volt ´sszetartÂ anyag, nem volt SallÂs Piroska.
Nem mindenkinek juttattam helyet a Darling-mes¢ben. Felt¢tlen¡l meg kellett volna emlÁtenem Angyal Marit, TÀrkÀny °vÀt, SzilÀgyi Katit, Papp OszkÀrt, Vajda MiklÂst, no meg nem utolsÂsorban az ´sszej´vetelek elmaradhatatlan szeml¢lûj¢t, az oly
hangosan r´h´gû AlpÀr G¢zÀt.
Nos, ha ez a k´zeg egy nagy magyar ÁrÂ l¢trej´tt¢hez hasznos volt, akkor emelt fûvel
lehet vÀllalni m¢g a k´dlovag-besorolÀst is. Modern szÂval ¢lve MÀndy IvÀn ÁrÂi pÀlyafutÀsÀnak a Darlingban l¢trej´tt àzenekarÊ katalizÀtor volt, ¢s û maga ä ezt tudom
a vele folytatott besz¢lget¢sekbûl eg¢szen tûl¡nk valÂ eltÀvozÀsÀig ä igenis vallotta annak a k´rnek szÀmÀra oly fontos mondanivalÂjÀt.

CsukÀs IstvÀn

IVçNKA, IVçN, MçNDY öR
1
HamarÀbb ismertem ¢s szerettem, mint ahogy testi valÂjÀban talÀlkoztam volna vele,
vagyis mindent vagy majdnem mindent tudni v¢ltem rÂla a k´nyveibûl, az ÁrÀsaibÂl
meg a szelÁd, mosolygÂs legendÀkbÂl, amik megelûzt¢k, elûtte jÀrtak-gomolyogtak,
mint a nyitott ajtajÃ kifûzd¢kbûl az eb¢dillat. °s megszerettem, ahogy csak egy ifjÃ
k´ltû tud szeretni, ÀhÁtattal, rajongva, tÃlzÂn, ¢letet lehelve a betükbe, a vilÀgot k¢pzelve a papÁrra. Ez biztos az ¢n szerencs¢m volt, hogy sÂvÀr ¢s csodÀkra vÀrÂ lelkem
ilyen tÀplÀl¢kot kapott, a szerencs¢hez igazÀn csak egy aprÂ l´k¢s kellett, azt is megkaptam, hiszen ha egy ¡zlet beindul, nincs megÀllÀs, tobzÂdtam a szerencs¢ben. °s
az irodalomban.
Ma is lÀtom azt a sovÀny fiatalembert, m¢g kamaszkori pattanÀsokkal az arcÀn, aki
voltam, s ahogy Àlltam a MÀnyoki Ãti villa tetej¢re ¢pÁtett elfuserÀlt müteremszobÀban,
amely tele volt k´nyvekkel. MÀs bÃtor nem is nagyon volt benne, egy t¡k´rajtÂs falusi
szekr¢ny, egy cser¢pkÀlyha, egy heverû, egy asztal, a falon egy k¢zmosÂcsap, Âcska,
innen-onnan ´sszeszedett darabok. De a k´nyvespolcok vadonatÃjak voltak, lakkozott
deszkÀbÂl k¢sz¡ltek, befedtek minden szabad falat, s a padlÂig tele voltak k´nyvvel.
A k´nyvek gy´ny´rüen be voltak k´tve, bûrbe, aranyozott betükkel a gerinc¡k´n. A
szoba lakÂja vizsla szemmel figyelte ÀhÁtatomat, ahogy Àlltam a k´nyvek elûtt, mint
akit varÀzs ¡t´tt, vagy mint egy ¢hes koldus a kirakat elûtt, akinek a nyÀla csorog a
finomsÀgokra. Tetszhetett neki, mert barÀtsÀgosan hunyorgott, hiszen hiÀba voltunk
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rokonok, az m¢g semmit nem jelentett, sût lehetett egy pÃp is a hÀtÀn a vid¢krûl szalajtott unoka´cs, akit a legrosszabb esetben egy eb¢ddel ¢s egy hÃszassal el lehet hÀrÁtani. De meg¢rezhetett valamit, az ilyesmiben kivÀlÂ ¢rz¢ke volt, malacorrÀt fel¢m
sz´gezte, mintha szimatolna, kerek k¢p¢n nyÀjas mosoly ter¡lt el.
ä Na n¢zz¡k csak ä motyogta, s t´mpe ujjÀt v¢gighÃzta a k´nyvek gerinc¢n. Nem
¢rt hozzÀjuk, egy centire vÀndorolt az ujj a bûrk´t¢sektûl, nehogy bezsÁrozÂdjanak!
Ezt is megmagyarÀzta k¢sûbb. Mindig mindent megmagyarÀzott. FÀradhatatlan oktatÂ volt, nÀla csak ¢n voltam fÀradhatatlanabb tanÁtvÀny. MÁg meg nem halt a rokonbÂl barÀttÀ avanzsÀlt drÀga Czibor JÀnos.
ä Na n¢zz¡k csak ä motyogta. ä Egy kis ellenm¢reg! Mondjuk F¡st MilÀn. PrÂza
meg legyen IvÀnka...
ä Egy szerb ¢s egy orosz? ä k¢rdeztem, mert bÀr Mendelssohn hegedüverseny¢t
mÀr el tudtam jÀtszani, de az irodalomban kiss¢ jÀratlan voltam. ä Mi¢rt hÁvod IvÀnkÀnak?
ä Mert olyan IvÀnka.
S kihÃzott k¢t k´nyvet. De mielûtt odaadta volna, j´tt egy r´vid intelem.
ä Kezet mosni, nem zsÁrozni! A szobÀbÂl nem lehet kivinni!
A f´ldre ¡ltem, s r´gt´n olvasni kezdtem. Ez is tetszett neki. Elûvett egy furulyÀt,
s a fejem f´l´tt furulyÀzott, mint egy MÀnyoki Ãti faun.
F¡st MilÀnt Àtlapoztam, csupa vers. IvÀnka k´nyv¢be m¢lyedtem bele: V END°GEK
A PALACKBAN, ez volt a cÁme, Árta MÀndy IvÀn.
ä A legjobb! ä vetette oda Czibor furulyÀzÀs k´zben. ä Csodagyerek! PrÂzÀban igen
ritka.
S hogy mit ¢rtett ellenm¢rgen, ¢s hogy mire kell, azt is elmagyarÀzta.
ä T¢ged most egyetlen vesz¢ly fenyeget, hogy karriert csinÀlsz mint pÀrtk´ltû! IdeÀlis a szÀrmazÀsod, ¢s ideÀlis a tudatlansÀgod.
FurulyÀzott m¢g egy kicsit, majd lepakolta az asztalt, leterÁtette egy pokrÂccal. HamutartÂkat rakott ki, volt k´zt¡k egy csirkeitatÂ is.
ä J´nnek a barÀtaim kÀrtyÀzni. PÂker. De te ne tanuld meg! Maradhatsz, de legjobb,
ha meg se szÂlalsz.
A toronyszoba eltünt a zavaros idûvel egy¡tt; hovÀ tünt, mi¢rt tünt, a gazdÀja is
Ãtra kelt egy mar¢k altatÂ segÁts¢g¢vel; eltüntek segÁts¢ggel vagy segÁts¢g n¢lk¡l a kÀrtyÀzni odajÀrÂ barÀtok, Kormos, Abody; kettûnk szÁv¢ben-fej¢ben ¢l m¢g: R¢z Pali¢ban ¢s az eny¢mben.
Az a bizonyos k´nyv, a V END°GEK A PALACKBAN, valami csoda folytÀn ma is megvan,
nÀlam van; mint a holt-tengeri tekercsek dacol az idûvel; r´geszm¢sen ûrz´m, belebeleolvasok, Àmulok, hogy semmit se vÀltozott, nem romlott; s akaratlanul ûrzi az ifjÃsÀgomat.
2
°rthetû, hogy felfokozott vÀrakozÀssal figyeltem MÀndy IvÀnt, amikor testi valÂjÀban is megjelent. Ez a HungÀria kÀv¢hÀzban t´rt¢nt, odajÀrtunk csapatostul fiatal
k´ltûk, mint a vÀndormadarak, k´rbe¡lt¡k a mÀrvÀnyasztalt reggeltûl estig egy szimpla mellett. Akkor ezt m¢g lehetett, a pinc¢reket is mintha megfogta volna a hely szelleme, eltürt¢k, s szÂ n¢lk¡l hoztÀk a szÀmolatlan pohÀr vizeket, ami ingyen jÀrt a fekete
mell¢.
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MÀndy IvÀn eb¢delni jÀrt ide, mint ahogy az izgatott hÁrszolgÀlat kiderÁtette, valahol mÀshol dolgozik, s nem is kÀv¢hÀzban, hanem egy cukrÀszdÀban. Kr¢mesek ¢s
dobostortÀk k´zt, ÀllapÁtottuk meg kajÀnul. KajÀnsÀgunk ments¢g¢re legyen mondva,
hogy mi meg a szomsz¢dos Lucullusba jÀrtunk enni, Àllva, tÀny¢r bablevest, gulyÀst,
¡res fûzel¢ket ä Lucullus elborzadva forgott a sÁrjÀban.
Az elsû, ami feltünt: az ´lt´z¢ke volt. Szer¢ny szabÀsÃ, kiss¢ kopott, de mindig vasalt
´lt´nyben jÀrt, nyakkendû, kalap, nyÀron is, fel´ltû ¢s esernyû. Mi ´sszevissza ´lt´zk´dt¡nk, a nyomor okÀn, kinûtt, ¢retts¢girûl megmaradt ruhÀkban, k´lcs´nnadrÀgban, zÀloghÀz-szagÃ t¢likabÀtban, volt, aki sujtÀsos flanel hÀzikabÀtban. Nem is t´rûdt¡nk vele, senki se tanÁtott rÀ, nûtt¡nk vadon, mint a dudva.
Volt valami t¡ntet¢sf¢le a konzervatÁv eleganciÀban? M¢g javÀban dÃlt az àegyszerü
proletÀrÊ idiÂmÀja. Tudtunk olyan fiatal ÁrÂrÂl, aki piszkos ingben jÀrt, s ritkÀn mosdott, s ezt rÀadÀsul ´ntudatosan hirdette is, hogy a prolik piszkos ingben jÀrnak; nem
nagyon mertek r´h´gni rajta, m¢g a szerkesztûk sem, legf´ljebb a hÀta m´g´tt.
MÀndy IvÀnon nem r´h´gt¡nk, m¢g csak nem is mosolyogtunk. Hogy is mondjam?
Lefegyverzett kitartÂ udvariassÀgÀval, hipnotizÀlt t´retlen, halk jÂmodorÀval, mint
egy ÀllatszelÁdÁtû a vadakat. Mert k¢sûbb megismerkedt¡nk, de ez is olyan egyszerüen,
szelÁden t´rt¢nt, hogy nem is tudom mÀr, ki mutatott be neki, azt tudom, hogy ¢n
k¢rtem. IvÀn szelÁden Àllt az asztalok k´z´tt, t¡relmesen mosolyogva, ¢n dadogva elhadartam, hogy minden k´nyv¢t olvastam. Erre is csak bÂlogatott, majd szinte bocsÀnatk¢rûen javasolta, kicsit v¢kony, felcsÃszÂ hangon, hogy keressem fel bÀrmelyik d¢lelûtt a N¢pk´ztÀrsasÀg Ãti cukrÀszdÀban, û ott szokott ¡cs´r´gni, most eb¢delni szeretne. Majd finoman kezet fogott, s lesietett a M¢lyvÁzbe. Ott se a nagy irodalmi asztalhoz ¡lt, udvariasan odabiccentett a traccsolÂ, gyufÀzÂ, p¢nzt lehÃzÂ koll¢gÀknak, s
oldalt foglalt helyet egy kis asztalnÀl, s megeb¢delt, t´bbnyire egyed¡l. Azt az¢rt f¢l
f¡llel hallottam a nagy asztal v¢g¢n ¡lve, hogy a kim¢rten elegÀns fûpinc¢r MÀndy
Ãrnak szÂlÁtotta. A fûpinc¢rnek hibÀtlanul mük´d´tt a radarja, MÀndy urat r´gt´n
bejegyezte titkos almanachja elsû oldalÀra.
TorzÁtott a szemem, elrajzolta a k¢pet? De hÀt az a szemem volt, s a k¢p sincs olyan
nagyon elrajzolva. Arra mÀr gondolni sem merek, hogy milyennek lÀtott û minket.
Egyvalamit az¢rt kezdtem kapiskÀlni, m¢gpedig azt a nagy felfedez¢st, hogy nem
felt¢tlen¡l esik egybe az ÁrÂ k¡lalakja az ÁrÀsaival. Jellegzetesen kamaszkor v¢gi felfedez¢s, m¢gis mÀig ûrz´m a szÁvemben, s a k¢sûbbi, ritka talÀlkozÀsainknÀl is mindig
meglepûdtem egy kicsit. MÀndy IvÀn ugyanis nem vÀltozott, meg mern¢m kockÀztatni, hogy a halÀlÀig nem. Ez¢rt k¡l´n csodÀltam. Kesze-kusza fordulatokon Àtvergûd´tt
ilyen-olyan lelkem ûszint¢n irigyelte ezt az ÀllandÂsÀgot!
Mi az a k¡l´nbs¢g, amit mÀr akkor ¢szrevettem ¢les szememmel? Ha mint kurzusk´ltû nem is csinÀltam karriert ä most hagyjuk, hogy mi¢rt nem ä, az¢rt a szÁvem a
vaskosabb, erûteljesebb, n¢ha illatosabb megjelen¢sü testi formÀk, figurÀk, stÁlusok
fel¢ hÃzott. Nagy naivan, de ûszint¢n hittem, hogy a szÂ ¢s az ¢let egy! Nem kell r´h´gni, erre az¢rt igen nagy p¢ldÀk voltak a szemhatÀromon bel¡l! çhÁtattal kÁs¢rgettem BerdÀt, s hallgattam profÀnul elgajdolt-celebrÀlt mis¢it, vagyis miseparÂdiÀit,
egy-egy kocsmÀban vagy szobrÀszmüteremben. Valamelyik szekr¢ny m¢ly¢n m¢g ma
is ott lapul egy magnÂszalag, amely ûrzi e furcsa bacchanÀliÀkat. MinistrÀltam TamÀsi
çron mulatozÀsainÀl, kibiceltem D¢ry kÀrtyÀzÀsainÀl, s kiskutyak¢nt k´vettem TersÀnszkyt.
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Akkor is sejtettem, de most mÀr teljes vilÀgossÀggal lÀtom, hogy MÀndy semmivel
sem volt kisebb ÁrÂ nÀluk! Lehet, hogy megt¢vesztett esendû szelÁds¢ge, nem csak engem, mÀsokat is, de k´ny´rtelen, vilÀgos szemmel n¢zte a vilÀgot, s nagy ÁrÂk¢nt pontosan ¢s f´l¢nyesen meg is Árta. °s eredetien! Most, hogy ezeken a dolgokon tünûd´m,
elÀmulok, hogy milyen eredeti ÁrÂ volt! Ez sokkal ritkÀbb, mint hinn¢nk. Vannak igen
jÂ, sût nagy ÁrÂk is, de nem felt¢tlen¡l eredetiek. Ami nem csak azt jelenti, hogy mÀr
az indulÀskor teljes fegyverzetben l¢pett a porondra, ÀtugorvÀn a àkÁs¢rleteketÊ, àfejlûd¢seketÊ ä hanem mit is jelent? Hogy mindig fel lehet ismerni a dallamot, hogy t´k¢letes hangszer muzsikÀl, hogy megejtûen egy¢ni istenÀldotta tehets¢g szÂlal meg,
k¡l´n´s, ¡dÁtû szemsz´gbûl ÀbrÀzolva-mes¢lve a vilÀgot, mint KrÃdynÀl. Isten szem¡veg¢vel n¢zte û is a vilÀgot. Volt, mikor teljesen f¢lre¢rtett¢k, volt, hogy eln¢mÁtottÀk,
de m¢gis û gyûz´tt a c¢dulÀival, elt¢rÁthetetlen konoksÀgÀval, meg hÀt persze: a zsenialitÀsÀval! A c¢dulÀirÂl legendÀk keringtek, û maga is megÁrta, mint egy furcsa r´geszm¢t, ha behunyjuk a szem¡nket, mÀr akinek m¢g van szeme, egy f¢rfi jelenik meg,
aki a cukrÀszda mÀrvÀnyasztalÀn rakosgatja a c¢dulÀit, s Árja a remekmüveket.
JÂ ez a k¢p? Kell ez a k¢p? Mindenesetre kedves, s Ãgy-ahogy igaz is, k´nnyen
megjegyezhetû, k´zel Àll a szÁv¡nkh´z, megmosolyogtatÂ, talÀn, hogy ne nyomaszszon nagyon ÂriÀsi tehets¢ge, s ne kedvetlenedj¡nk el sajÀt kicsinys¢g¡nk´n. Biztosan
tudta a titkot, hogy a legnagyobb erû a szeretet. Nemcsak az ÁrÀsaibÂl sugÀrzott, hanem minden mozdulatÀbÂl, gesztusÀbÂl, ¢let¢bûl. Most, hogy itt hagyott minket,
mÀr csak az ÁrÀsaibÂl sugÀrzik, meg m¢g azok szem¢bûl, akik lÀthattuk, k´zelrûlmesszirûl; de ez meg a mi k¡l´n ajÀnd¢kunk. Meg¢rdemelt¡k, nem ¢rdemelt¡k? De
hÀt az igazi ajÀnd¢kot felt¢tel n¢lk¡l szoktÀk adni.
3
Mindent megÁrt magÀrÂl, az Àlmait, gyerekkorÀt, ¢lete helyszÁneit, szerelmeit, gy´trûd¢seit, gÀtlÀstalanul, mint egy alanyi k´ltû. T¢rk¢prajzolÂ pontossÀggal a Tisza KÀlmÀn teret, r¢zkarcolÂ hideg tüvel az embereket. MegÁrta a barÀtait is. Szeretettel? SzÂ
sincs rÂla! A FABULYA FELES°GEI megjelen¢se utÀn a fûhûs, V¢gh Gyurka ûrj´ngve
mÀszkÀlt Pesten, perrel fenyegetûz´tt, csÃnya szavakkal illette a szerzût. Ha Ãgy
vessz¡k, kiv¢teles irodalmi pillanat volt, mikor a modell fellÀzad, kik¢ri magÀnak, mielûtt belemerevedne-szobrosodna a halhatatlansÀgba. Merthogy a megÁrt Fabulya immÀr halhatatlan. °s a t´bbi mell¢kszereplû is, ismert¡k majd' mindet, kuncogva fejtett¡k meg az alig ÀtÁrt neveket: Galsai, Rubin SzilÀrd... Nem volt ¢ppen vesz¢lytelen
MÀndy kortÀrsÀnak lenni! De hÀt Ady kortÀrsÀnak se, MÂricz kortÀrsÀnak se, egyik
nagy ÁrÂ kortÀrsÀnak lenni se volt vesz¢lytelen, a vilÀg fesz¢lyezve ¢rezte magÀn a mindent lÀtÂ tekintetet: vigyÀzz, megÁrlak!
A vilÀg persze nem türi az ilyesmit, gorombÀn vÀlaszol, legszÁvesebben kinyÁrnÀ az
ÁrÂt a mindent lÀtÂ szem¢vel egy¡tt. LÀthattuk a legszelÁdebb magyar ÁrÂ, MÀndy IvÀn
eset¢ben is. HiÀba volt a szelÁds¢g, az udvarias mosoly, a megs¢rtûd´tt vilÀg elutasÁtotta, mellûzte, partvonalon kÁv¡lre rugdosta. Persze csak a sajÀt szÀnalmas partvonalÀn kÁv¡lre, s hiÀba, mert az ÁrÂ onnan is mindent jÂl lÀtott, s szelÁden, makacsul Árogatta c¢dulÀit. De valÂban olyan szelÁd volt? UtolsÂ remeke, A L°GYVADçSZ a mindentudÂ Isten magassÀgÀbÂl n¢zi esendûs¢g¡nket.
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Egy fiatal t¢v¢riporternûvel s¢tÀltunk a SzabadsÀg t¢r k´r¡l, felv¢telre vÀrva, amikor
az ifjÃ h´lgy felmutatott egy hÀzra.
ä Itt lakik MÀndy IvÀn. Milyen sz¢p ember!
ä De hÀt elmÃlt hetven´t! ä h´kkentem meg a lelkes hangon.
ä Nem baj. Akkor is sz¢p ember!
Hetekig k¢sz¡ltem, hogy felhÁvom, ¢s elmes¢lem, azutÀn ez is elmaradt, elhervadt,
mint annyi jÂ szÀnd¢kunk, kedvess¢g¡nk. Ha van telefon a tÃlvilÀgon, ¢s ha megtudom a szÀmÀt, felcs´rgetem, ¢s elmondom, hÀtha ´r¡l neki.
5

R¹VID EL°GIA
MÀndy IvÀnnak

çtjÀrÂhÀz, mely a t¢rre menekÁt,
akad-e m¢g s vannak-e m¢g terek itt?
Omlad¢kos holdf¢ny alatt Budapest
horkol, Àlma higi¢nesen ¡res.
Vannak persze, akik ezt-azt s Ágy-amÃgy,
de hÀt inkÀbb fordulj falnak ¢s aludj.
Vagy k´vesd a l¢pcsûhÀzban AltamÁr
¡zenet¢t, melyhez nem kelle papÁr,
¢s ÀmÃlj el: romboidok ¢s jelek
k´zlik, hogy itt m¢gis ¢lnek emberek.
S mÀris tovÀbb dolgozik a k¢pzelet,
szÁvet rajzol nekik, lÀbat ¢s kezet,
s vÀgyat t´lt bel¢j¡k, melytûl torkuk ¢g,
f¢rfi nû¢rt, nû meghal a f¢rfi¢rt.
L¢pcsûhÀz is r¢g leomlott, vakolatdarabkÀkbÂl rakod ´ssze a falat,
s a rajzot, mit Àldott k´ly´kk¢z firkÀlt,
szemed k¢szÁt rÂla fotogrÀfiÀt.
çtjÀr rajtunk az idû, mint a huzat,
leng vele a f´l-f´lizzÂ ´ntudat;
t´bb a k´d s t´bb a motyogÀs, mint a szÂ,
tÀn ¢lt¡nk, de minden hiÀbavalÂ.
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OrbÀn OttÂ

IN MEMORIAM M. I.
ñda MÀndy IvÀnhoz
(a Pindarosz ¢s TÀrsÀtÂl)
A vÀros pesti fel¢nek hajdani kÀv¢hÀzaiban,
nepperek ¢s link tarhÀsok k´zt f´llobogÂ, nagy l¢lek;
iskola mell¢ jÀrÂ mozilid¢rcbûl lett k´ltû ¢s hadvez¢r,
BÂd¢k ¢s Batyuk ura,
aki a kuncsaftot nem vÀgja Àt soha, semmi p¢nz¢rt,
¢s akinek minden szava
gyürhetetlen, tiszta gyapjÃ, angol ruhasz´vet;
bÃtorok s´t¢t lelk¢nek ismerûje,
aki lÀtta Claudiust ¢s Gertrudist, a k¢t buja pl¡ssfotelt,
ahogy egy Hamlet nev¡, agg kerevetnek karfÀit let´rt¢k
(intarziÀs karfÀkat, e gaz mer¢nyt!) ä
tankk¢nt robogÂ sparheltek, rossz kÀlyhacs´vek,
feneke-nincs v´dr´k s t´r´tt mosdÂkagylÂk k´z¡l
egy tüzoltÂautÂ l¢trÀjÀnak kosarÀban siklasz a felsûbb r¢giÂkba,
hogy ott kikÀszÀlÂdva hÃs-v¢r formaruhÀdbÂl
´r´kk´n-´r´kk¢ ¡ld´g¢lj
a Felhû eszpresszÂ teraszÀn,
hol a szÀrnyas pinc¢rlÀnyok meg-megÀllnak elûtted:
àízlik az ¡dv´ss¢g, IvÀnka?Ê,
àK¢r egy mennyei kÀv¢t?Ê,
s te csak rÀbÂlintasz, hogy igen, nagyon kedves,
vagy a fejedet rÀzod, hogy k´sz´n´d, de most nem,
¢s m¢g szomorÃbban mosolyogsz, mint eddig,
mert most mÀr tudod a f´ldi keresztrejtv¢ny
sÁrk´v¡nk lapjÀra Árott megfejt¢s¢t,
hogy mindig a tÃlsÂ oldal a menny,
lentrûl e f¢nypanorÀmÀs k´rkilÀtÂ sugaras b¢k¢je,
idefentrûl meg az a mocskos korszak, a f¡st´s eg¢rlyuk, a Darling,
a retteg¢stûl lÀzrÂzsÀs arccal vacogÂ fiatalsÀg.
1992
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°jf¢li besz¢lget¢s
Egy ing bukfencezik a levegûben...
Egy fonnyadÂ lev¢l... V¢gleg elunta magÀt a fÀn, ¢s sikoltva a m¢lybe veti magÀt...
...Diszkr¢t csÁkozÀsÃ, finom darab, ezt szeretni fogja a kedves f¢rje, nagysÀgos asszonyom!...
Egy ¡res pizsamakabÀt...
Az ¢vek sorÀn f´lvette gazdÀja szokÀsait. így aztÀn a vÀlla m¢g most is lazÀn megroggyan, ¢s az ¡res karjÀt olyan ferd¢n tartja, mintha m¢g volna benne k¢z, amit zsebre vÀghatna. ä ç ä legyint rÀ a vilÀgra ä, À...
ä IvÀn ä kiÀltok bele a zÃgÂ ¢jszakÀba ä, vÀrj m¢g! VÀrj egy kicsit!
ä JÂ vicc ä d¡nny´gi valahonn¢t az ÀtlÀthatatlan s´t¢tbûl ä, k¡l´nben megmondanÀd,
hogy mire?
ä Meg akarom mutatni a sÁrbesz¢dedet.
ä °s dedikÀlod is? àIvÀnnak, halÂ poraiban, sok szeretettel?Ê
ä Ne h¡ly¢skedj, ez nem illik egy frissen sÁrba tett klasszikushoz. °pp azt akarom
a tudtodra adni, hogy az ¢n szÀmbÂl nem fog elhangzani semmif¢le szabvÀny ÁrÂsz´vets¢gi àmegrend¡lten Àllunk a koporsÂd k´r¡l, X. Y.Ê, mik´zben mindenki az ÂrÀjÀt
n¢zi... Az ¢n bÃcsÃbesz¢dem egy vers. RÀadÀsul nem is most Ártam, hanem hÀrom ¢ve.
ä HÀt ez gy´ny´rü! T¢ged aztÀn nem ¢rhet meglepet¢s. Otthon a spÀjzotok teli van
¡res ¡vegekkel, ¢s te csak a kedvezû alkalomra vÀrsz, hogy megt´lthesd ûket id¢n befûz´tt friss tartalommal. Most mit szÂltok ehhez a szeg¢ny IvÀnhoz? Ballada. Hogy
kinyiffant szeg¢ny! El¢gia. Te beteljesÁted a k´rnyezetv¢dûk legszebb ÀlmÀt. öjra hasznosÁtod a halottakat.
ä Cikizz, f´lhÀborult szellem, cikizz! Te ne tudnÀd a c¢dulÀiddal, hogy mennyire
ki vagyunk szolgÀltatva annak a szesz¢lyes kurvÀnak, aki hol el¢nk Àll ¢s vezeti l¢pteinket, hol meg kajÀnul n¢zi, hogy megfulladunk a papÁrjaink k´zt. JÀtszik azzal, amibe
mi beled´gl¡nk, a gonosz d´g. Velem p¢ldÀul egyszer azt jÀtszotta, hogy a legjobb
barÀtom halÀla elûtt egy h¢ttel megÁratta velem azt a verset, melyet csak egy h¢t mÃlva
lett volna emberhez m¢ltÂ megÁrnom, amikorra a barÀtom mÀr meghalt, de m¢gis
meg kellett Árnom, amikor m¢g ¢lt, mert ebben az Àtkozott szakmÀban tilos lek¢sni a
pillanatot, ¢s ¢n tudtam, hogy most vagy soha, az ember ezt meg¢rzi, ¢s hogy a legt´bbet hozzam ki magambÂl, hogy m¢ltÂ eml¢ket ÀllÁtsak neki, meg´ltem egy h¢ttel
a halÀla elûtt, igaz, csak k¢pzeletben, de m¢gis a legjobb barÀtomat, ¢s utÀna Ãgy mentem ki a kÂrhÀzba a haldoklÂt meglÀtogatni, hogy otthon egy dosszi¢ba rejtve mÀr ott
lapult a megÁrt vers, ¢s a legkevesebb az, hogy d´gevû sakÀlnak ¢reztem magam.
ä AnyÀm, az ¢rz¢sek nem hazudnak. Vagy az Àlmok... azt hiszem, az Àlmok...
ä Veled pont fordÁtva t´rt¢nt. A halÀlhÁred Ãgy f´ldh´z vÀgott, hogy azt hittem, a
csontjaim is ´sszet´rtek. Nagy nehezen ´sszekapartam magam, ¢s ahogy a piÀs fut a
kocsmÀba gyÂgyulni, Ãgy indultam a szÀmÁtÂg¢p fel¢, hogy leÁrjak valamit a rÀm nehezedû teherbûl. °s ekkor estem kereszt¡l a sajÀt versemen. PofÀra, de m¢g hogy!
Amit Árhattam volna, meg volt Árva. A gonosz d´g megint Àtvert. °n hÀrom ¢ve csak
jÀtszani akartam, eljÀtszani a gondolattal, hogy ha van tÃlvilÀg, milyen lehetsz benne
te halhatatlannak, ¢s teljesen vilÀgos volt elûttem, hogy a te tÃlvilÀgod egy nagy, t¡kr´s
presszÂ, az angyalai fityulÀs pinc¢rlÀnyok, te meg ott ¡lsz az asztalodnÀl, ¢s a lÀbukat
bÀmulod. Nem jutott eszembe, hogy a mennyei dicsûs¢g r¢v¡lt ÀllapotÀt sajnÀlatos
mÂdon meg kell elûznie annak, hogy meg kell halnunk hozzÀ. Arra meg v¢gk¢pp nem
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gondoltam, hogy a v¢gkifejlet fel¢ k´zeledû, akinek minden egyre inkÀbb a halÀlrÂl
szÂl, egy ilyen verset egyenesen s¡rget¢snek vehet. Majd kipukkadtam a nagy ´nel¢g¡lts¢gtûl; Árjon mÀs a MÀndyrÂl ilyet, ha tud! Marha fejjel m¢g el is k¡ldtem neked k¢ziratban, aztÀn csodÀlkoztam, hogy m¢g f´l sem hÁvsz.
ä T¢nyleg kiss¢ morbid sz´veg volt. De a lÀnyodnak, akivel a Merlinben futottunk
´ssze, lelkesen dics¢rtem.
ä M¢g sz¢p. Nem vagyok kifogÀstalan Ãriember, de a sz´vegem ¡t¢s- ¢s kopÀsÀllÂ,
rendes iparosmunka. Ha valaki, te aztÀn megÁt¢lheted, hogy jÂl dolgoztam-e a hozott
anyagbÂl. NÀlam az çrusok Ter¢n Pindarosz ¢s TÀrsa bÂd¢ja Àll, kocsiversenyekre
k¢sz¡lt, hasznÀlt ÂdÀkat ¢s Âg´r´g metrumokat Àrulnak benne. Amott meg BÂd¢k ¢s
Batyuk, a k¢t szomsz¢dvÀr, a k¢t ûsi ellens¢g, a BlÃzok ¢s a Sperberek sasf¢szkei. BÂd¢k
vÀrÀnak kapuja sarkig kitÀrva, a BlÃzok agg vez¢re, egy ûsz hadfi karddal kez¢ben
vÀgtat v¢gig a felvonÂhÁdon, nyomÀban a BlÃzok vit¢zlû serege, egy emberk¢nt kiÀltva: HalÀl a Sperberekre! A Sperberek vÀrÀt ek´zben fekete gyÀsz ¡li meg, az indiÀnok
levesosztÀs k´zben elraboltÀk a szeg¢nyek gyÀmolÀt, a jÂsÀgos szûke hercegnût, a legifjabb Sperber mÀtkÀjÀt. Az indiÀnok a folyÂ ment¢n lopakodnak hegyi szÀllÀsuk wigwamjai fel¢, a hercegnû szÁvet t¢pûen sikoltozik, fÃj a pampÀk szele, v¢rbe bukik le a
napkorong. Fûszereplûk Lilian Nobody ¢s Ramon Nevermore, rendezte John Kinnbenn Kubelik, a àPapaÊ. BodogrÀf mozi, B terem...
ä ElûadÀsok d¢ltûl folytatÂlagosan... tizenk¢tszer is megn¢zek egy filmet...
ä A vers v¢g¢n viszont a Darling t´rzsk´z´ns¢ge azon r´h´g, hogy çgrÂlszakadt
IvÀn, a nagy ÀtdolgozÂ ¢s kizsÀkmÀnyolt hangrabszolga, akit hajdan a fegyveres kapuûrs¢g jÂ ha a hÀtsÂ l¢pcsûn engedett k´zlekedni a RÀdiÂban, most MikszÀth ¢s MÂricz tÀrsasÀgÀban feszÁt a fûasztalnÀl, a nagy magyar prÂzaÁrÂk k´zt. ä Ez jÂ ä visÁt f´l
valaki a homÀlyos mÃlt m¢g annÀl is homÀlyosabb presszÂsarkÀban ä, de mirûl tud
ezekkel besz¢lni? A MikszÀthnak lila gûze sincs a focirÂl...
ä HÀt ami azt illeti, MÂricz se szurkolÂnak volt igazÀn nagy...
ä M¢gis mind a hÀrman tudtÀtok a legfontosabbat, hogy a bajnoksÀgra es¢lye csak
annak van, akinek a mondata ¢lve marad, ha û maga meghal is. °s a te mondatod,
akÀrcsak az ´v¢k, ¢l, IvÀn!
ä Na igen... az el¢gt¢tel... a k¢sei... az eg¢sz egy nagy... de mindegy...
A pizsamakabÀt magÀba roskad a padlÂn.
ºres szobÀk, n¢ptelen folyosÂk.
Senki, semmi, csak a sikoltani nem tudÂ n¢masÀg kerekre tÀtott szÀja.
F¢l pÀr papucs, berÃgva valami bÃtor alÀ...
1995
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KÀntor P¢ter

AZ ABLAK
1995. oktÂber 6. MÀndy IvÀn

Reszket az ablak.
Fekszik az Àgyon, hallgatja, ahogy reszket.
Fel k¢ne Àllnia, odamennie az ablakhoz, kinyitni, Ãjra becsukni,
sût, becsapni jÂ erûsen ä akkor abbamaradna a reszket¢s.
TapasztalatbÂl tudja.
Esetleg ki is kiabÀlhatna az ablakon, ha mÀr ott van.
çd isten jÂ idût! ä a madaraknak. Vagy azt, hogy:
Ami sok, az sok! ä n¢v n¢lk¡l.
Nem mintha olyan ablakon kikiabÀlÂs fajta volna.
ýszint¢n szÂlva utÀl kiabÀlni. Pedig n¢ha jÂ lenne.
Jegeees! ä A jeges tudott kiabÀlni. Lenn a sarkon.
°s akkor mindenki rohant le a v´dr´kkel.
Mi is van most abban a kis j¢gszekr¢nyben? Cipûk?
Viszont ha mÀr felkelne ¢s odamenne az ablakhoz,
kin¢zhetne, szemrev¢telezhetn¢ a terepet. LÀthatna egy s mÀst.
A szokott dolgokat. Nagy valÂszÁnüs¢ggel.
AztÀn becsuknÀ ä becsapnÀ! Durr! ä ¢s cs´nd lenne.
Megszünne a reszket¢s.
Megtehetn¢ ä az ember megtanul bizonyos dolgokat.
P¢ldÀul ezt, hogy ne reszkessen az ablak, ezt megtanulja.
Mert az¢rt mindent nem, tÀvolrÂl sem.
°s amit nem, az nem idû k¢rd¢se, az holtbiztos.
°s amit igen, ami csak idû k¢rd¢se, ¢s megtanulhatÂ,
¢s tudÀssÀ vÀlik, az az ´v¢, azzal rendelkezhet.
Vagy mit csinÀlhat.
De ahhoz nincs kedve most. °s nem lustasÀgbÂl, hanem
egyszerüen csak fÀradt. Vagy nem fÀradt?
°ppen csak nem zavarja most, ellenkezûleg, szinte jÂlesik,
jÂl vacog, ez az û ablaka.
°s bÀr v¢get vethetne a vacogÀsnak, idûlegesen persze,
de mi¢rt tenn¢? Mi¢rt? Ugyan mi¢rt?
Na lÀtod, ´reg!
Fekszik az Àgyon, lehunyja a szem¢t.
Reszket az ablak.
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Lengyel BalÀzs

MçNDY IVçN EGYETLEN LEVELE
ºRºGY°N

MÀndy sohasem volt jÂ lev¢lÁrÂ. HosszÃ barÀtsÀgunk idej¢n n¢hÀny ¡dv´zlû alÀÁrÀson
tÃl nem is Árt û levelet se nekem, se Nemes Nagy çgnesnak. Egyed¡l az r¢mlik, hogy
1948-ban, amikor çgnessal RÂmÀban voltunk, MÀndy m¢gis Árt nek¡nk egy tr¢fÀsironikus beszÀmolÂt a budapesti irodalmi esem¢nyekrûl, de ez a lev¢l elveszett. A mÃlt
¢vben viszont k¢nytelen voltam elk¡ldeni szÀmÀra egy Vargha KÀlmÀnrÂl szÂlÂ cikkemet, mert f¢ltem, hogy IvÀn megbÀntÂdik V¢gh Gy´rgy emleget¢se miatt, mivel a
F ABULYA FELES°GEI k´r¡li mendemondÀk, ilyen-olyan pletykÀk ¢rz¢kenys¢g¢t s¢rtett¢k. Igaz ugyan, hogy a FABULYA okÀn V¢gh Gy´rgy lehetett s¢rtett, nem û, de a reciprok s¢relem is s¢relem. T¢ny, hogy egy ¢letre megharagudtak egymÀsra. Az igazsÀg
kedv¢¢rt ä meg az¢rt, nehogy rÀm is megharagudjon ä megk¢rdeztem IvÀnt, nincs-e
kifogÀsa a sz´veg (a nagyon is diplomatikus sz´veg) ellen. Ezt Ártam: àA FABULYA
k´nyv... cs´ppet sem volt elûny´sen stilizÀlt. írni, MÀndy magas fokÀn, csak ûszint¢n lehet ä a
mÀs ¢s a magunk rovÀsÀra egyarÀnt. S û a FABULYç -ban mindkettût megtette. A jellemet, a
t´rt¢netet maliciÂzusan r¢szletezi ä alakÁtÀsÀnak ¢ppen ez a mÂdszere ä, ha eg¢sz¢ben v¢g¡l tud
felemelût is mondani. LegalÀbb annyit, hogy milyen esendûk vagyunk. Milyen esendû a reg¢ny
figurÀja ¢s voltak¢ppen a szerzû is.Ê
Egy nappal a halÀla utÀn, 1995. oktÂber 7-¢n cikkem k¢ziratÀra ezt a vÀlaszt kaptam
(MÀndy sajÀtos, macskakaparÀs jellegü k¢zÁrÀsÀval): àKedves BalÀzs, d´nt´ttem, mint zord
cenzor, ¢s arra k¢rlek, ne dobj el semmit a Vargha KÀlmÀnrÂl szÂlÂ ÁrÀsbÂl. Ennyit igazÀn meg¢rdemel ez az igen tehets¢ges ¢s igen szer¢ny kritikus. KÀlmÀn nagyon jÂ anyagra talÀlt FabulyÀban. °s mi¢rt hagyta volna ki a feles¢geit? °n pedig semmit se talÀlok az ÁrÀsodban, ami¢rt
meg tudn¢k s¢rtûdni. (Ehhez igazÀn van ¢rz¢kem.) SzÂval minden rendben. Aggodalmad teljesen
felesleges. ºdv´z´l IvÀn. Ui. K¢rlek k¡ld [sic] el a lapot. JÂlesik, hogy egy pillanatra be¡ltem a
RÂnay asztalhoz.Ê
De ha mÀr a F ABULYA FELES°GEI ¢s fûk¢nt a RÂnay-asztal szÂba ker¡lt, ¢rdemes
volna a dokumentumon tÃl n¢mileg elgondolkozni. MÀndyrÂl ¢s az ÁrÂi ¢rz¢kenys¢grûl, valamint az û objektÁv ¢rt¢kel¢s¢rûl. Kezdj¡k a RÂnay-asztallal. Igaz, bizony ¢rz¢kenyek voltunk. De m¢g mennyire! Pedig nem panaszkodhattunk: megjelent¡nk
az ´tvenes ¢vekben is. ögy bizony! A katolikus VigiliÀban p¢ldÀul, RÂnay lapjÀban,
ezen az egyhÀznak meghagyott szigeten. Sût olykor m¢g a DunÀntÃlban is meg-megjelent¡nk (a Jelenkor elûdj¢ben), bÀr ebbûl ilyen-olyan probl¢ma lett, legorombÁtottÀk
miattunk vagy ¢ppen elcsaptÀk a szerkesztût. SzÀntÂ Tibort ä ha mÀs ¡r¡ggyel is ä be
is csuktÀk '57-ben. Ezekben az idûkben megeshetett ilyen semmis¢g. Szeg¢ny RÂnay
Gy´rgynek mint katolikus szerkesztûnek se lehetett miattunk nagyon k´nnyü. Hogy
tÃlnyomÂan protestÀnsok voltunk, az m¢g hagyjÀn. De hogy J¢kely ZoltÀn ¢ppen a
VigiliÀban hirdeti meg a reformÀciÂ àÃj bÀtor tanaitÊ az ellenreformÀciÂ hit¢vel szemben (lÀsd K ¹Z°PKORI FAMETSZET I.), azt csak RÂnay nagyvonalÃsÀga tehette lehetûv¢.
Az se lehetett ´r´m neki, hogy amikor Nemes Nagy çgnes A LOVAK °S AZ ANGYALOK
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cÁmü vers¢t lehozta a Vigilia (a KortÀrs egy f¢l¢ves huzavona utÀn se publikÀlta ä àtÃl
sok a versÊ, aggÀlyoskodott Simon IstvÀn, a szerkesztû), szÂval, amikor A LOVAK °S AZ
ANGYALOK cÁmü vers v¢gre megjelent, egy tiszteletre m¢ltÂ kanonok nyÀjasan, de
egy¢rtelmüen megÁrta çgnesnak: àLÀnyom, nem illik a szentekrûl tiszteletlen¡l besz¢lniÊ,
nem lehet egy szentrûl olyasmit Árni, hogy a àcsuhÀd cs¡csk¢t megfogomÊ, ¢s egyÀltalÀn
angyalokrÂl ¢s lovakrÂl egy¡tt Árni blaszf¢mia.
Ez a RÂnay-asztal az ´tvenes ¢vek elej¢tûl-k´zep¢tûl kezdve heti ´sszej´vetel volt
Ãgy hÃsz-huszon´t ¢ven kereszt¡l. çllandÂ r¢sztvevûje volt Ottlik, MÀndy, Nemes
Nagy çgnes, Vargha KÀlmÀn, egy jÂ darabig Pilinszky, majd mÁg el nem vitte a filmdramaturgia: Nemesk¡rty IstvÀn. M¢g R¢z PÀl ¢s Kell¢r Andor is jelen volt egyszeregyszer. °s persze magam is jelen voltam. De '57 k´r¡l, ¢s jÂ darabig utÀna is, mÀs
hallgatag tÀrsak is jelen voltak, akik ugyan kicsit tÀvolabb ¡lve ¢s lÀtszÂlag ÃjsÀgokba
mer¡lve hallgattÀk a besz¢lget¢seinket. No hiszen hallgathattÀk! çgnes ¢s RÂnay
ilyenkor belemer¡lt a verstanba. (MÀndy ¢s Ottlik bosszankodÀsÀval mit sem t´rûdve.)
J´ttek az Ãgynevezett anapesztusfejteget¢sek. Olyanok p¢ldÀul, hogy a K EV EHçZA
nem hangsÃlyos, magyaros ritmusÃ vers, hanem anapesztikus. Nincs igaza Vas IstvÀnnak. °rdekes volna tudni, hogy a k´zel¡nkbe letelepedett àÃjsÀgolvasÂÊ vajon mit
Árhatott jelent¢s¢be.
Hallgatag megfigyelûink fûk¢nt 1957 utÀn tiszteltek meg benn¡nket, kivÀlt, hogy
nemcsak a VigiliÀban, de itt-ott a hivatalos kiadÀsban is megjelent¡nk, k´nyvben is.
LÀsd MÀndy IvÀn: I DEGEN SZOBçK, 1957, FABULYA FELES°GEI, 1959 (a CSUTAK-k´nyvekrûl, vagyis az ifjÃsÀgi ÁrÀsokrÂl nem is besz¢lve), Ottlik G¢za: H AJNALI HçZTETýK,
1957, I SKOLA A HATçRON, 1959, Nemes Nagy çgnes: SZçRAZVILLçM, 1957. No persze
azt nem lehet mondani, hogy azokat a k´nyveket ¢rt¢k¡kh´z m¢ltÂ mÂdon fogadta
volna a kritika. A SZçRAZVILLçM-ot a KortÀrsban Kardos LÀszlÂ ugyan jÂindulattal
mentegette, de egy mÀsik kritikus (ismert klasszika-filolÂgus) Pilinszkyvel ¢s We´ressel
egy¡tt mindhÀrmuk kiadÀsÀt helytelennek tekintette. Ottlik '57-es megjelentet¢s¢t az
°S kritikusa (Halasi Andor) n¢pi demokrÀciÀnk f´l´sleges luxusÀnak minûsÁtette; az
I SKOLA A HATçRON-t pedig k¢t cikk is elemezte, m¢ghozzÀ egyetlen kritikus tollÀbÂl.
Az elsû kritika dics¢rte a k´nyv antifasizmusÀt, de amikor Ottlik a LukÀcs uszodÀban
meglÀtva a kritikust, k´z´lte, hogy reg¢nye ÀltalÀnosabb, nem csupÀn a fasizmusrÂl
szÂl, kritikusunk Ãj cikket Árt, sokkal negatÁvabbat. MÀndy m¢g rosszabbul jÀrt, mert
naivul Árni szerettem volna rÂla, holott sejthettem volna, hogy az eleven irodalomrÂl
nekem lehetûs¢get nem adnak ä We´res fordÁtÀsairÂl p¢ldÀul Árhattam, verseirûl nem.
àIlyen pÀlyasz¢li ÁrÂkrÂl mi nem ÁrunkÊ ä utasÁtotta el ajÀnlkozÀsomat az °S akkori
fûszerkesztûje.
A korra n¢zve leg¢lesebb, àlegkompromittÀlÂbbÊ MÀndy-ÁrÀsok, az ´tvenes ¢vekre
legjellemzûbbek, dehogyis voltak publikusak. Igaz, az ÀtÁrÀs k¢nyszer¢rûl, a tengûd¢srûl, ÁrÂi lehetetlen¡l¢srûl, a link p¢nzhajszolÀsrÂl, a lecsÃszÀsrÂl szÂ van a FABULYA
FELES°GEI-ben is, de az ugyanakkor elk¢sz¡lt E LýADñK , TçRSSZERZýK cÁmü k´tet publikÀlÀsÀrÂl akkoriban szÂ sem lehetett. Az E LýADñK , TçRSSZERZýK lazÀn kapcsolÂdÂ,
de nagyon is ´sszef¡ggû sorozata nem jelenhetett meg Ãgy tizen´t ¢vig. 1970-ben adta
ki a Magvetû. Nem egyszerüen pÀlyasz¢liek voltunk. Kirekesztett volt ä ha tudta, ha
sem ä, nagyobb r¢sz¢ben kirekesztett maga az orszÀg. Mind´ssze k¢t kÁs¢rlet volt
abbÂl, hogy publikÀljunk valamit is. Az ELýADñ °RKEZIK cÁmü MÀndy-ÁrÀst velem
k´z´sen hangjÀt¢kosÁtva sugÀrozta a Magyar RÀdiÂ ä valaki elfogadta, meg merte tenni. A mÀsik publikÀlÀs el¢g groteszk volt. Galsai PongrÀcnak egy novellÀt kellett vol-
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na felolvasnia P¢csett, de ahogy a belsû zseb¢ben kereste az ÁrÀsÀt ä maga Árta meg
k¢sûbb ä, zavarÀban v¢letlen¡l MÀndy egyik àelûadÂÊ-ÁrÀsÀt talÀlta meg, azt olvasta
fel ä persze mint a sajÀtjÀt.
Igen valÂszÁnü, hogy Galsai MÀndy ÁrÀsÀt megfelelûnek tartotta, mert bÀrmilyen
zavart lehetett is, a gyeng¢t a sajÀtjak¢nt ugyan mi¢rt olvasta volna fel? Egy MÀndyrÂl
szÂlt ÁrÀsÀban mindenesetre ez volt a v¢lem¢nye: àMÀndy realizmusÀt egy l¢p¢s, egy mozdulat, egy gondolat vÀlasztja el a bizarr tartomÀnytÂl.Ê (Igen elgondolkoztatÂ, mondhatni
alapv¢lem¢ny.) RÂnay Gy´rgy 1957-ben Ágy Árt: àA k´zelmÃltban annyi t´bb¢ vagy kev¢sb¢
siker¡lt MÀndy-utÀnzatot olvashattunk, hogy mÀr igazÀn idûszerü volt magÀnak a mintÀnak a
megjelen¢se: az I DEGEN SZOBçK cÁmü elbesz¢l¢sk´tet¢, amely az ÁrÂnak az utolsÂ nyolc-tÁz ¢vbûl
valÂ java novellÀit tartalmazza. MÀndy IvÀnnal is olyasmi t´rt¢nt, mint ä mutatis mutandis ä
We´res SÀndorral. N¢mÀn voltak jelen irodalmunkban, ¢s iskolÀjuk nûtt an¢lk¡l, hogy ûk maguk
a friss megjelen¢s ¢lû szavÀval nevelhettek volna.Ê
Helyzet¢t MÀndy maga Ágy elevenÁtette meg: àEgy mÀsik szÁnhely. BalÀzs¢k lakÀsa. Idû:
ugyanaz, 1951. Szem¢lyek: Nemes Nagy çgnes, Lengyel BalÀzs, Pilinszky JÀnos ¢s ¢n. Ittuk a
feket¢t. Besz¢lgett¡nk. Hallgattunk. A kitaszÁtottak. (ºnnep¢lyesen.) A lepasszoltak. (Kev¢sb¢
¡nnep¢lyesen.) írÀsaink mÀr r¢g nem jelentek meg. Csak ÀtÁrÀsaink. A nagy ÀtÁrÂ korszak!Ê àAz
ÏÀtÁrÂ korszakÎ term¢ke ä Árja Erdûdy Edit, MÀndy monogrÀfusa ä a FABULYA FELES°GEI
cÁmü kisreg¢ny, melyet az ÁrÂ az ELýADñK, TçRSSZERZýK ciklussal egy¡tt is megjelentetett
(1970), hangsÃlyozva a k´tet darabjaival valÂ szoros rokonsÀgot. A FABULYA v¢lem¢ny¡nk szerint MÀndy egyik legsiker¡ltebb kÁs¢rlete az Ãjabb epikus formÀk ¢s elbesz¢l¢smÂdok kialakÁtÀsÀra,
olyan mü, amely a hetvenes ¢vek prÂzat´rekv¢seinek egy korai elûfutÀrak¢nt is ¢rt¢kelhetû.Ê °s
nemcsak azt mondja, hogy az emberi l¢thelyzet pûre megmutatÀsa, a belsû vilÀg kivetÁt¢se t´bbet ¢rz¢keltethet a kor valÂsÀgÀbÂl, mint sok àrealistaÊ mü, nemcsak azt,
hogy szerinte a kor¢lm¢nyben a kafkai l¢tszeml¢let is szerepet jÀtszhatott, hanem hogy
MÀndy a FABULYç -ban ¢s persze az ELýADñK, TçRSSZERZýK -ben is olyan t´bbsÁkÃ prÂzastÁlust hozott l¢tre, amely vÀltakozva, hol alanyi, hol tÀrgyias mÂdon mÀsfajta prÂzaisÀg elûfutÀra volt. àBenn¡k Ãj kompozÁciÂs eljÀrÀsokat prÂbÀl ki az ÁrÂÊ ä mondja a monogrÀfus.
RÂnay Gy´rgy, aki OLVASçS K¹ZBEN cÁmü kritikagyüjtem¢ny¢ben hat MÀndy-müvet kÁs¢rt v¢gig az I DEGEN SZOBçK -tÂl kezdve a FABULYA FELES°GEI -n, A PçLYA SZ°L°N
cÁmün Àt ¢s Ágy tovÀbb, egyre m¢lyebben jellemezte MÀndy müv¢szet¢t. Hadd emeljek
ki egy r¢szletet, bÀr RÂnay kritikÀi olyan l¢nyegre t´rûk, hogy szinte bÀrmelyikbûl
id¢zhetn¢k. àNagyon nyomat¢kosan szeretn¢m hangsÃlyozni ezt ä mondja RÂnay ä: MÀndy
IvÀnnal kapcsolatban annyi a f¢lre¢rt¢s, jobban mondva egyszerüen csak ¢rtetlens¢g, hogy sohasem lehet ezt el¢gszer ism¢telni: vilÀga nem kitalÀlt vilÀg, nem Ïsz¡rrealistaÎ kompozÁciÂ, l¢g¡res
t¢rbe fÃjt szappanbubor¢k-fantazmagÂria. Sosem ¢reztem benne, hogy azt a f´ldrajzilag-tÀrsadalmilag l¢tezû vilÀgot, amelyet ÀbrÀzol, irreÀlissÀ k´lten¢ Àt. Ellenkezûleg: mindig az ragadott
meg benne, mennyire e l¢tezû vilÀg legl¢nyeg¢ig tud hatolni.Ê
LegszÁvesebben nem folytatnÀm tovÀbb az id¢zetet, hiszen amit RÂnay mond, ma
mÀr evidencia. M¢gis jÂ okom van arra, hogy az id¢z¢st, legalÀbb k¢t mondat erej¢ig,
tovÀbb folytassam: àPersze nem az aprÂl¢kosan r¢szletezû realizmus t¢ny- ¢s oknyomozÀsÀval
[tud hatni] ä folytatja RÂnay ä, hanem azzal a ä maga mÂdjÀn kidolgozott ä modern ÀbrÀzolÀsmÂddal, amely a komplex valÂsÀggal egyen¢rt¢kü komplex müv¢szi valÂsÀgot teremt. A
PçLYA SZ°L°N p¢ldÀul, melynek kitünû cÁm¢t annyit ¢s oly kev¢s meg¢rt¢ssel szoktÀk ellene fordÁtani, ilyen sürÁtett, l¢nyeg¢ben lÁrai fogantatÀsÃ (lÁrai ¢rz¢kl¢sbûl ¢s azonosulÀsbÂl fakadÂ) foglalata egy eg¢sz pesti tÀj ¢s n¢p vilÀgÀnak, ¢rz¢svilÀgÀnak, ¢lm¢nyvilÀgÀnak, sût tudatvilÀgÀnak
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is.Ê Azt hiszem, nem vitÀs a mai olvasÂnak, hogy RÂnayt ebben a r¢szletez¢sben, a mondat bûvÁt¢s¢ben indulat feszÁti, az ¢rts¢tek meg v¢gre, lÀssÀtok mÀr meg term¢szetes, heves
ig¢nye, amely a maga roppant fegyelmezetts¢ge mellett ritkÀn t´rt ÁrÀsainak elûter¢be. Pedig ha az I DEGEN SZOBçK , a FABULYA, A PçLYA SZ°L°N, az ELýADñK , TçRSSZERZýK kiv¢teles (vagyis nem vonalas) kritikusait sorolni kezdem (nem voltak sokan),
akkor d´bbenetesen ugyanazt a l¢nyeget mondjÀk, mint RÂnay Gy´rgy. Ugyanazt
mondja Nemesk¡rty IstvÀn, Vargha KÀlmÀn (hÀrom kitünû kritikai tanulmÀnyban),
T´r´k Endre, KonrÀd, SzabÂ Gy´rgy, sût m¢g a pÀrthoz k´zel ÀllÂ VitÀnyi IvÀn is. °s
a nevesebb, ismert irodalmÀrok, bÀr szÂban azt a v¢lem¢nyt szoktÀk mondani ä magamat is talÀn arcÀtlanul bele¢rtve ä, hogy az ELýADñK, TçRSSZERZýK MÀndynak talÀn
a legjobb k´nyve. (°lete v¢ge fel¢ mÀst csinÀlt, m¢g ÀltalÀnosabb, tÀrgyiasÁtÂ, univerzÀlis [talÀn m¢g m¢lyebb] l¢tlÁrÀt, lÀsd p¢ldÀul A BöTOROK, A TRAFIK , STRANDOK,
USZODçK , A V ILLAMOS, MAGUKRA MARADTAK cÁmü remekmüveket.)
Igen, de hogy gondolkoznak ma is m¢g azok, akik az ´tvenes ¢vek MÀndy-ÁrÀsait,
a FABULYç -t ¢s a t´bbieket mÀr-mÀr f´l´s müveknek, ballasztnak, pÀlyasz¢lieknek tekintik? A N¢pszabadsÀg 1995. szeptember 2-i szÀmÀban p¢ldÀul, bizony, 1995-ben, a
magyar novellairodalom eg¢sz ÃtjÀt felvÀzolÂ, terjedelmes bemosakodÀssal Árja meg
MÀndy ¢rt¢keit a nagyra becs¡lt, neves irodalomtudÂs, N¢meth G. B¢la. ¹r¡l az ember, ha a mÃltra, tÀvolsÀgra n¢zû tudÂs tapint rÀ eleven ¢rt¢kre. így igaz, Ágy ´r´m a
jelen megbecs¡l¢se, tudÂsi befogadÀsa.
Igen, de MÀndy ¢rt¢keinek magasrendü dics¢rete mellett mit mond N¢meth G.
B¢la? àírÂi ¡gyk´d¢srûl tudÂsÁtÂ ä kivÀlt F ABULYA-histÂriÀi ä Árja a N¢pszabadsÀgban N¢meth G. B¢la ä egy alkalomra szÂrakoztatnak, mÀsodikra kiss¢ untatnak, harmadikra mÀr inkÀbb Àtlapozzuk ûket.Ê Vagyis az ELýADñK, TçRSSZERZýK -et is, ha jÂl ¢rtem. N¢meth G.
B¢la mindenesetre Ágy folytatja: àMÀr Goethe Âvott attÂl, hogy az olvasÂt ÁrÂi sorssal pertraktÀljuk. S tÀn kÀr volt e sz¢p k´tetbe azokat a novellÀkat f´lvenni, amelyeknek tÀrgyÀrÂl, Ãgy
lÀtszik, illûnek tartotta, hogy û is Árjon (nyilas idûk, ´tvenes ¢vek). Ezekben nehezen ¢rv¢nyes¡l
müv¢szi eljÀrÀsa, s n¢mi tÃlbesz¢l¢shez is vezet.Ê
Ha N¢meth G. B¢la Ãjraolvasta MÀndynak ezeket az ÁrÀsait, ha friss benyomÀsa
nyomÀn csakugyan ezt gondolta, Ãgy szÁve joga ezt gondolni. çm tegye. De ha egy
mÀs idûkbûl kapott szeml¢let (àilyen pÀlyasz¢li ÁrÂkrÂl nem ÁrunkÊ) akÀr tÀvolrÂl is
befolyÀsolta volna, Ãgy minden megbecs¡l¢s ellen¢re sz¡ks¢gesnek lÀtszik v¢lem¢ny¢nek revÁziÂja. Sz¡ks¢ges, mert akÀr RÂnay Gy´rgy essz¢irûl, kritikÀirÂl, akÀr mÀsokrÂl
gondolkozva kider¡l, hogy az ´tvenes ¢vek vonalas k´z¢rzet¢nek m¢ly¢n indulati t´ltet volt jelen MÀndy ellen. °s hogy ez a k´z¢rzet, ez az irodalompolitikai ¢rt¢kel¢s ä
az ÁrÂ müveit esetleg k¢sûbb mÀr elismerve, de a mÃlt ¢rt¢keit mellûzve ä MÀndy kvalitÀsait ¢rt¢ktelenÁtve tovÀbb ¢l. BeleszÁvÂdott, mint a reklÀm, titkosan-nyÁltan az
agyakba. A legnagyobb jÂhiszemüs¢g mellett is. BeleszÁvÂdott, tovÀbb ¢l, nemcsak
MÀndy, hanem jÂ n¢hÀny àlepasszoltÊ ÁrÂ negligÀlÀsÀban, eg¢sz irodalmi irÀnyzatok
f´l¢nyes semmibev¢tel¢vel.
így hÀt bÀrmilyen sokra becs¡li is az ember a nemzed¢keket felnevelû kivÀlÂ irodalomtudÂst, talÀn nem k¢ptelen dolog felvetni, hogy mai n¢zeteinek alapjai esetleg
a mÃltbÂl fakadnak. çltalÀban v¢ve pedig talÀn nem haszontalan a mai irodalomt´rt¢neti gondolkozÀsmÂd tudomÀnyos revideÀlÀsa, ha ez a fel¡lvizsgÀlat persze
mÀr mutat is n¢mi ä bÀr fordulatot nem hozÂ ä eredm¢nyeket.
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Fodor AndrÀs

K°T EML°K MçNDYRñL
°S ANYçNKRñL
1975. szeptember 23. ä ez a dÀtum szerepel a birtokomban l¢vû ZSçMBOKY MOZIJA
k´tet ajÀnlÀsa alatt. Müv¢t maga a szerzû nyÃjtotta Àt, k¢zfogÀs helyett, a RÀdiÂ Pollack
MihÀly t¢ri bejÀratÀnÀl, ahonn¢t CzigÀny Gy´rggyel, Albert ZsuzsÀval, Szers¢n GyulÀval, Szokolay OttÂval, majd a k¢sûbb csatlakozÂ Csernus Mariannal indultunk az
ajkai k´nyvtÀrban f´lveendû irodalmi estre. AdÂdott IvÀnnal n¢hÀny ilyen k´z´s szerepl¢s¡nk. Az 1949-es tatabÀnyait, az 1962-es bÀcsalmÀsit korÀbban mÀr k´zz¢tettem.
Leendû ÃtitÀrsamk¢nt ilyenkor ha csak meglÀttam ût, mÀris elÀradt bennem a bizonyossÀg: jÂl meglesz¡nk egymÀssal. így volt mÀr elsû talÀlkozÀsunkkor is, amikor Keresztury hÁvott benn¡nket, 1948 februÀrjÀban, KassÀk °S çTL°PT°K A KºSZ¹B¹T cÁmü
drÀmÀja nemzeti szÁnhÀzi bemutatÂjÀra. SzÀsz Imre ¢s igazgatÂnk kÁs¢ret¢ben ¢rkeztem oda, àahol a hatos megÀllÊ. Ott csatlakozott hozzÀnk RÀba Gy´rgy ¢s MÀndy. Dezsû a nemr¢g megjelent FRANCIA KULCS-rÂl valÂ v¢lem¢ny¢t kezdte nyomban MÀndyra olvasni. InkÀbb kritizÀlta, mint dics¢rte. MÀndy ked¢lye ettûl meg se billent, mint
aki pontosan tudja, milyen helyszÁneket, figurÀkat kellett volna elevenebb¢, hangsÃlyosabbÀ tennie: ä Majd mÀskor... Majd legk´zelebb...
A gesztusban is, ahogy k´nyv¢t Àtadta, valami magyarÀzkodÀst nem ig¢nylû fanyar
term¢szetess¢g volt: ä íme, a viszontbarÀtsÀg let¢tje! Fogadd szÁvesen.
A kocsi hÀtsÂ ¡l¢sein egymÀs eml¢kezet¢t prÂbÀztattuk. °lvezte, hogy negyedszÀzados kijelent¢seket hely, idû pontos megjel´l¢s¢vel, a szavak hangzÀsÀt is utÀnozva,
lakonikusan f´lid¢zhet: àR. F. nagy ember...Ê ä mondtam neki ekkor ¢s ekkor a KÀrolyi-kertben. °n csak egy ellenbizonylattal ¢ltem, amikor is az I. Magyar írÂkongreszszuson, 1951 ûsz¢n, a Martin Andersen Nexût k´sz´ntû ovÀciÂba IvÀn fahangon beleszÂlt: àTapsoljatok neki, mert ez mÀr akkor is szart Árt, amikor m¢g nem volt k´telezû...Ê
A k´nyvtÀri szerepl¢s a k´lcs´n´s jÂ hangulat derüj¢ben zajlott. Csak Albert Zsuzsa
vette ¢szre, hogy a k´zvetÁtû CzigÀny Gy´rgynek olykor aritmiÀs szÁvzavarai vannak.
K¢t verset MÀndy kedv¢¢rt mondattam, a TRIBºN AZ °GEN-t s a N¢meth LÀszlÂrÂl
szÂlÂ HOMLOKA °G¹V E ALATT-ot. Tudtam, hogy ez utÂbbi egyik szakasza olyan mozzanatot id¢z, amivel û is talÀlkozott. ýrÀ is nagy hatÀst tett, amikor egy park padjÀn
az olvasÂ N¢meth LÀszlÂt meglÀtta. MegindultsÀga, ahogy a k´z´s ¢lm¢nyre utÂlag,
f¢lbet´rt lelkendez¢ssel reagÀlt, Pilinszky¢hez hasonlÁtott. Volt m¢g egy meghatott pillanat, amikor a Magyar Irodalom Gy´ngyszemei sorozat T ERMý °KES çG antolÂgiÀjÀt
f´lmutattam. A 216ä218. oldalon, k´zvetlen¡l JÂzsef Attila AJTñT NYITOK cÁmü verse
elûtt MÀndy ÁrÀsa volt olvashatÂ, az çLOM ANYçRñL. Bevallotta, kiv¢telesen b¡szke rÀ,
hogy a k´tet szerkesztûi, Kormos IstvÀn ¢s Domokos MÀtyÀs m¢ltÂnak talÀltÀk, hogy
az ¢desanyÀrÂl szÂlÂ versgyüjtem¢nybe az û sz´vege is beker¡lj´n.
M¢g egy talÀlkozÀsunk volt ebben az ¢vben. Sorsszerü v¢letlen, hogy erre az egy¡ttl¢tre is egy anyak¢p, az ¢n anyÀm miatti aggodalom Àrny¢ka vet¡lt rÀ.
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Pedig amÃgy vidÀm tÀrsasÀgban voltunk. Iby AndrÀs, gimnÀziumom n¢hÀny ¢vvel
elûttem jÀrt, de fogsÀg ¢s gazdatiszt apa miatti lemaradottsÀg terheit hordozÂ irodalmÀr diÀkja ä maga is verselû l¢v¢n ä a negyvenes ¢vek v¢g¢n jÂ barÀtsÀgba keveredett
a Darling eszpresszÂban tanyÀzÂ àÃjholdasokkalÊ. °vtizedeknek kellett eltelni¡k, mÁg
v¢gre a Balaton-parti vÀrosban n¢mi tÀrsadalmi tekint¢lyt is kivÁvott irodalomtanÀr
´tvenedik sz¡let¢snapjÀra meghÁvhatta Nemes Nagy çgnest, Lengyel BalÀzst ¢s
MÀndy IvÀnt SiÂfokra. HÀromszobÀs, meghitt polgÀri otthonukban lÀttam çgnest,
ahogy sÀpadtan, nÀthÀsan a t¡k´r elûtt k¢szÁtette magÀt a d¢lutÀni szerepl¢sre. A müsorban, k´zvetÁt¢semet szimbolizÀlandÂ, hÀrom olyan verset olvastam fel, ami tÀrsaimat egy¢nenk¢nt megszÂlÁtotta. Amikor a T RIBºN AZ °GEN cÁmet kimondva k¢rdeztem a sz¢pszÀmÃ k´z´ns¢get: ennek vajon ki az ihletûje, kÂrusban mondtÀk rÀ: ä
MÀndy! ä IvÀn a felismer¢stûl igen felvidult. Dics¢rte a verset, mÀr-mÀr J¢kely FUTBALLISTçK -jÀt emlegette. Tudtam, hogy ez tÃlzÀs, m¢g inkÀbb tudtam, hogy az ¢n hangulatom nem szÀrnyalhat a t´bbiek¢vel. Az irodalmi egy¡ttl¢tbûl a sz¡let¢snapos Iby
AndrÀs¢khoz menet elkanyarodtam az ÀllomÀsra, szolgÀlatba j´vû sÂgoromat vÀrni
FonyÂdrÂl, ahol anyÀm ¢vek Âta tartÂ sÃlyos betegs¢ge v¢gnapjait ¢lte. Ahogy a sÁnek
k´zt j´tt velem szembe a komÂtos jÀrÀsÃ vasutas, elûre hallottam dÁsztelen¡l teÀtrÀlis
szavait: àBandikÀm... °desanyÀnk ma d¢lutÀn negyed hÀromkor... befejezte.Ê
Mentem vissza az ¡nneplûkh´z. Mintha gyÀszomat stigmatizÀlnÀ, vagdosta arcomba a sz¢l a parti homokot. ä Maga olyan levert... ä szÂlt rÀm egy Ázben az eleven hÀziasszony. Megrezzentem, ¢s nagyon ´sszeszedtem magam, nem akartam leleplezni,
mi okom van a rosszkedvre. Azazhogy m¢gis: MÀndy l¢leklÀtÂ szeme ¢szrevett rajtam
valami leverts¢gn¢l is m¢lyebben f¢szkelû bÀnatot. IndulÂban, a l¢pcsûn lefel¢ menet megvallottam neki, mi t´rt¢nt. Olyan sokatmondÂ szükszavÃsÀggal, olyan testv¢ri n¢mÀn reagÀlt, ami t´bb volt minden kinyilvÀnÁtott r¢szv¢tn¢l. Nem adta tovÀbb
a titkot.
Itthon a TERMý °KES çG antolÂgiÀban f´llapoztam az û vend¢gszereplû k´ltem¢ny¢t, az çLOM ANYçRñL-t. Ugyanaz a visszafogott fÀjdalom szÂlt a lÀttatÂ sorokbÂl,
amit magamban ¢reztem:
àA homokos parton jÀrkÀlt.
Olykor megÀllt,
a mozdulatlan vizet n¢zte.
................................
Anya arca a kiss¢ nedves homokban.
Mintha a sz¢l
¢ppen most fÃjta volna rÀ a homokot.Ê
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Vathy Zsuzsa

MçNDY, MISZTER MODERçTOR
°S A FIATALABB íRñTçRS
A nyolcvanas ¢vek elej¢n az egyik irodalmi folyÂirat ä azok k´z¡l valÂ, amelyik nem
¢lvezte a hatalom kegyeit, sût nagyon nem ¢lvezte ä megk¢rt benn¡nket, MÀndy IvÀnt
¢s engem, hogy besz¢lgess¡nk egymÀssal. ögy is, mint egy idûsebb ÁrÂ a fiatalabbal,
¢s Ãgy is, mint k¢t olyan pÀlyatÀrs, akik az ¢gvilÀgon semmi hatÀssal nem voltak egymÀsra. A besz¢lget¢st vegy¡k magnÂra, r¢sze lesz egy r´videsen indulÂ sorozatnak.
Zavarbaejtû felt¢tel, gondoltam, mert bizonyos, hogy az ¢n ÁrÀsaim nem hatottak
MÀndy IvÀnra, de fordÁtva! Alb¢rleteimben mindig el¢rhetû k´zelben volt egy-egy
MÀndy-k´tet, fiatal vegy¢szm¢rn´kk¢nt pedig munkahelyemre, az olajfinomÁtÂba
mindig vittem magammal egy KortÀrst, öj írÀst, s ha r´vid idûre bezÀrkÂzhattam az
egyik müvezetûi szobÀba, le¡lhettem egy benzinnel teli tartÀly, a csûvezet¢k vagy egy
szivattyÃ mell¢, gyorsan megn¢ztem, mi t´rt¢nt ZsÀmbokyval àazÂtaÊ, hogy utoljÀra
hallottam rÂla.
Nem volt tisztÀzva tovÀbbÀ az sem, hogy mint k¢t, egymÀsra semmi hatÀssal nem
l¢vû ÁrÂ ä ad absurdum nem is olvastÀk egymÀst ä, mirûl besz¢lj¡nk. Tudtuk viszont,
hogy magnÂjÀval meg¢rkezik majd egy szerkesztû is, aki riporteri minûs¢gben ä ma
Ãgy mondanÀnk, moderÀtor ä k¢rdez, ¢s irÀnyÁtja a besz¢lget¢st.
Az AndrÀssy Ãti Kis ZserbÂban, az akkori àMinûs¢giÊ cukrÀszdÀban talÀlkoztunk ä
mintha MÀndy bosszantÀsÀra talÀltÀk volna ki ezt a k¢pzelet n¢lk¡li nevet ä, s biztos,
ami biztos, elvittem magammal a sajÀt magnÂmat is. Amikor Miszter ModerÀtor Ãgy
f¢l Âra mÃlva sem ¢rkezett meg, hozzÀkezdt¡nk a lÀthatatlan publikumnak szÂlÂ besz¢lget¢shez.
Megegyezt¡nk, hogy MÀndy IvÀn kezdi. MÀndy azt a meglepû k¢rd¢st tette f´l a
fiatal ÁrÂtÀrsnak: v¢lem¢nye szerint mi lehet az oka, hogy a k´nyveit, mÀrmint a
MÀndy-k´nyveket olyan kevesen olvassÀk? Eg¢sz pontosan Ágy k¢rdezte: àTulajdonk¢ppen mi lehet az ÁrÀsaimnak, k´nyveimnek ez a varÀzsa, ami ennyire tÀvol tartja az
olvasÂt?Ê
A fiatal ÁrÂtÀrs zavartan tiltakozott, àÂ, nemÊ, ànem Ágy vanÊ, àdehogyÊ, majd azt a
lehets¢ges magyarÀzatot adta: az emberek egy r¢sze csak Ãgy tudja biztosÁtani az ¢lete
egyensÃlyÀt, hogy bizonyos eml¢keket elÀs a lelke legm¢ly¢re, ¢s megprÂbÀlja elfelejteni ûket. A MÀndy-novellÀk pontosan ezeket az eml¢keket hozzÀk elû.
Ha Miszter ModerÀtor ott lett volna, talÀn kifejezi el¢gedetlens¢g¢t a megÀllapÁtÀssal kapcsolatban, esetleg hozzÀfüz egy gondolatot, de mert nem volt ott, ûk ä a k¢t
pÀlyatÀrs ä, a k¢sûbbiekben engedve a szabad asszociÀciÂknak, csapongva besz¢ltek
errûl-arrÂl, ami esz¡kbe jutott. Az iskolÀrÂl p¢ldÀul.
MÀndy nem titkolta megr´k´ny´d¢s¢t, amikor a fiatalabb ÁrÂtÀrs dics¢rte egyik volt
iskolÀjÀt. àEzek szerint maga Ãgy eml¢kszik vissza az iskolÀra, hogy az jÂ volt? T¢nyleg?
°n abszolÃt megbÁzhatÂan gyül´ltem az iskolÀt, sz¡neteivel egy¡tt, nemcsak a tanÀrokkal, hanem a diÀkokkal is. UtÀltam az iskola szagÀt, a padok szagÀt, ¢s soha meg
nem bocsÀtom a tanÀroknak azt az embertelens¢g¢t, amivel k´r¡lvettek. Egyetlenegy
tanÀr volt a kiv¢tel, çprily Lajos. Magyart tanÁtott a LÂnyayban, egy ¢vig tartott...Ê
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A kollegina ekkor, kihasznÀlva a neves ÁrÂtÀrs besz¢lûkedv¢t, gyorsan megk¢rdezett
egyet s mÀst. P¢ldÀul, hogy az a jÂ kis t´rt¢net, amelyik a KÀrolyi-kertben jÀtszÂdik,
¢s egy kisfiÃ azt kiabÀlja a szerzûnek, hogy àírÂ IvÀn! ÁrÂ IvÀn!Ê, az hogy keletkezett?
àögy ä Ágy a vÀlasz ä, hogy amikor Abody szerkeszteni kezdte az I DEGEN SZOBçK-at,
k¢rte, Árjak valami elûszÂt. °n elûszÂf¢l¢t nem tudok Árni, Ãgy lÀtszik, csak novellÀra
jÀr az agyam, megÁrtam azt a KÀrolyi-kerti eml¢kemet.Ê
AztÀn a CentrÀl kÀv¢hÀzat k¢rdezte, azutÀn, hogy t¢nyleg annyira szereti-e Hemingway novellÀjÀt, a TISZTA, V ILçGOS KçV °HçZ-at, azutÀn: nem baj-e, ha az ÁrÂ sokat
Ár ´nmagÀrÂl, nem kell-e sz¢gyenkeznie emiatt.
MÀndy IvÀn Ãgy n¢zett a fiatalabb ÁrÂtÀrsra, mint aki gyanakszik, hÀtha ûk ketten
m¢gsem egy csapatban jÀtszanak. à°n viszont pofÀtlanul nem sz¢gyellem ä mondta ä,
hogy annyi mindent Árok magamrÂl. HÀt csak rajtam, csak magamon tudom Àtszürni
a k´rnyezetemet!Ê
A magnÂ forgott, a ModerÀtor, aki biztosan elfoglalt ember, talÀn a vilÀg mÀsik v¢g¢n egy mÀsik besz¢lget¢st hallgat ä sehol. így a fiatalabb koll¢ga folytathatta a magÀnnyomozÀst. Mindenekelûtt les¡t´tt szemmel bevallotta, hogy Csempe-Pempe,
vagyis A PçLYA SZ°L°N rÀ akkora hatÀst tett, hogy nem is tudja elmondani. Felid¢zett
egy jelenetet: nyomortanya, Àgyak egymÀs felett, valakinek az Àgya f´l´tt k´t¢l, azon
egy ember lÂg. àEz is az ÁrÂi k¢pzelet term¢ke?Ê ä k¢rdezte a fiatalabbak tapintatlansÀgÀval.
Az ÁrÂ fel¢l¢nk¡lt, ¢s azt mondta: Ãjabban a szem¢re vetik, hogy sz¡rrealista, sût,
hogy elvadult sz¡rrealista, pedig az, amit az emlÁtett jelenetben leÁrt, maga volt a v¢res
naturalizmus. A hÃszas ¢vekben alb¢rletekben vagy inkÀbb al-alb¢rletekben voltak
ilyen k´telek, ¢s arra n¢hÀny fill¢r¢rt, àmint ahogy mÀsok a kabÀtjukat felakasztjÀk a
fogasraÊ, az emberek rÀdobtÀk magukat. Besz¢lgettek, aludtak, amennyire tudtak.
V¢gigfut a hÀtamon a hideg, mondta a fiatalabb ÁrÂtÀrs. Az eny¢men is v¢gigfutott,
mondta MÀndy.
A fiatalabb ezutÀn ä arra gondolva, valamire ki kell hogy fusson ez a besz¢lget¢s, a
szerkesztûk Ãgysem hagyjÀk, hogy semmire se lyukadjanak ki ä megk¢rte MÀndyt,
besz¢ljen a àneh¢z idûkrûlÊ. Az ´tvenes ¢vekrûl.
Olyan nevet¢sf¢le volt a vÀlasz. àK´nyveket ismertett¡nk. TÀvoli, vid¢ki MNDSZekben, mosÂkonyhÀkban, uszodÀkban, mozielûadÀs elûtt, a legk¢ptelenebb helyeken.
A pesti çllatkertben p¢ldÀul, a majomhÀz elûtt MikszÀth K ºL¹N¹S HçZASSçG-Àt. Az
volt a jÂ, hogy utÀna le lehetett ¡lni a Darlingban, ¢s elmondani valakinek. Annak,
aki t´rt¢netesen egy sz¡reti mulatsÀgbÂl j´tt, persze nem mint mulatÂ, hanem mint
k´nyvismertetû.Ê
A kollegina ezen felbÀtorodva sz¢gyentelen¡l ¢s hosszan magÀrÂl kezdett el besz¢lni. Hogy egy nûÁrÂ ¢s egy f¢rfi ÁrÂ ¢lete k´z´tt mekkora k¡l´nbs¢g van. Hogy egy
kisgyerek egyfelûl ÂriÀsi ´r´m, mÀsfelûl viszont k¢t-hÀrom ¢vig nem lehet tûle dolgozni. Nemcsak a t¢nyleges elfoglaltsÀg miatt, hanem mert olyan erûs ¢rzelmi k´t¢st
jelent, hogy mellette semmi nem el¢g fontos. ä MÀndy IvÀn olyasf¢l¢t mondott, ha
Ágy van, akkor ez a gyüjt¢s idûszaka is, ¢s ezek az ¢vek biztosan nagyon sok ¢lm¢nyt
is adnak. ä A kollegina ezt elengedte a f¡le mellett, ¢s ´nkÁnzÂn ism¢telgette: idûm
mÀr volna, de ¡res vagyok, mint ez a hamutartÂ.
MÀndy ekkor azt mondta, k¡l´nben sem szereti a nûÁrÂ kifejez¢st, mert sok szamÀrsÀgot locsognak rÂluk ´ssze. A hozzÀ k´zel ÀllÂk k´z¡l KÀdÀr Erzs¢betet, Nemes
Nagy çgnest emlÁtette, ¢s çcs Margitot. Majd, mintegy negyedÂrÀn kereszt¡l Sylvia
PlathrÂl besz¢lt.
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Mikor a magnÂkazetta mÀsodik fele is a v¢g¢hez k´zeledett, a fiatalabb ÁrÂtÀrs feltette az obligÀt k¢rd¢st: a àhatÀsÊ, tudjuk, nem egyszerü dolog, m¢gis, ki volt az, aki
MÀndy IvÀnra hatott?
MÀndy azt vÀlaszolta: furcsa mÂdon talÀn KassÀk Lajos. Az ÁrÀsai meglehetûsen tÀvol Àlltak tûle, m¢gis, ha olykor megk¢rdezt¢k, ki volt az eszm¢nyk¢pe, az û nev¢t
mondta. àAz a szigorÃ magatartÀs, az a konok k´vetkezetess¢g, az hatott rÀm borzasztÂan.Ê
N¢hÀny perccel k¢sûbb, miutÀn a magnÂ kattant ¢s megÀllt, ¢szrevett¢k, hogy az
asztalok k´z´tt egy fiatal f¢rfi igyekszik fel¢j¡k, vagy inkÀbb rohan. Patakokban folyt
a homlokÀrÂl a verÁt¢k, haja csapzott volt, az arca sÀpadt.
àNagyon sajnÀlom ä mondta. ä V¢gtelen¡l sajnÀlom.Ê
Miszter ModerÀtor, mert û volt, aki az utolsÂ pillanatban, de m¢gis meg¢rkezett,
sz¢ttÀrta a karjÀt, ¢s egy vÀratlan mondatot mondott. àHasmen¢se volt a gyereknekÊ
ä mondta. °s remegû hangon elism¢telte.
A tiszteletre m¢ltÂ ÁrÂ ¢s a fiatalabb ÁrÂtÀrs az asztalt n¢zte.
à°s hogy van ä k¢rdezte MÀndy. ä JÂl van az¢rt?Ê
Miszter ModerÀtor meglebbentette, majd homlokÀhoz szorÁtotta a zsebkendûj¢t.
àA k´r¡lm¢nyekhez k¢pest jÂlÊ ä mondta. AzutÀn m¢lyeket l¢legzett ä ny´g¢seknek
is beillettek ä, majd eltette a magnÂkazettÀt. MÀndy ¢s a kollegina megjelen¢s¢t szerkesztûtÀrsai nev¢ben is megk´sz´nte, ¢s megnyerû, meleg hangon eln¢z¢st k¢rt, ami¢rt mÀris tovÀbbmegy. àMegÁg¢rtem a nagymamÀnak ä mondta ä, hogy kiviszem az
ÀllomÀsra.Ê Ezzel eltünt.
A folyÂiratban a besz¢lget¢s nem jelent meg. TalÀn az¢rt, mert hiÀnyzott belûle a
c¢ltudatos t¢makezel¢s, az irÀnyÁtÀs, a kifejlet stb., szÂval a moderÀtori tev¢kenys¢g,
talÀn valami mÀs¢rt. Hogy m¢gsem veszett el, a szerkesztûs¢g kitünû titkÀrÀnak az
¢rdeme, aki, mikor a kultÃra rendûrei betiltottÀk a lapjukat, ¢s bezÀrtÀk a szerkesztûs¢get, a leg¢pelt p¢ldÀnyokat eljuttatta a k¢t besz¢lgetûh´z. Mintha elûre tudta volna, hogy a kazetta elûbb-utÂbb Ãgyis elkallÂdik, ¢s elj´n az idû, amikor nem tÀrcsÀzhatjuk fel MÀndy IvÀnt, ha meg akarjuk k¢rdezni tûle, mit jelent szÀmÀra a szÂ, hogy
àtÀjÊ, vagy hogy mit jelentett neki KassÀk Lajos.

Mezey Katalin

A MçNDY-SZIGET
Csaknem huszonk¢t ¢ve, hogy szem¢lyesen is megismertem, hogy ä talÀn nem ´nhitt
felt¢telez¢s ä barÀtsÀgÀba fogadott. A vele valÂ ismerets¢ghez bennem szorosan hozzÀtartozott a f¢lt¢s. °n vagyok-e tÃlsÀgosan aggodalmas term¢szetü, vagy mÀs is Ágy
volt MÀndy IvÀnnal, nem tudom. Az elsû pillanattÂl nagyon t´r¢kenynek, kiszolgÀltatottnak, l¢t¢ben vesz¢lyeztetettnek lÀttam.
Most, hogy emberi alakja h¢tk´znapi mivoltÀban ´r´kre eltünt elûl¡nk, azon gondolkodom, hogy l¢nyegi vonÀsa volt-e a vele valÂ kapcsolatnak a f¢lt¢s, vagy esetleges
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¢s v¢letlenszerü? S mivel ezzel kezdem ezt a rÀ eml¢kezû ÁrÀst, nyilvÀn arra a k´vetkeztet¢sre jutottam, hogy l¢nyegi.
De mi volt az, ami l¢nyegiv¢ tette?
Kevesen hordozzÀk magukban olyan jÂl ¢rz¢kelhetûen ¢s nyilvÀnvalÂan az ig¢nyt,
hogy magukat a k´r¡l´tt¡k mük´dû vilÀgtÂl elhatÀroljÀk, mint MÀndy IvÀn hordozta. Nem
eml¢kszem pontosan az elsû szavakra, amiket egymÀssal vÀltottunk, de tudom, hogy
mÀr azoknak is ez volt a legfontosabb k´zlendûj¡k. Ez az elhatÀrolÂdÀs volt az, amibe
barÀtait befogadta. Nem a sajÀt vilÀgÀba, ahogy mondani szokÀs, hanem a sajÀt vilÀgidegens¢g¢be. Minden talÀlkozÀsunk kezdet¢n a cinkossÀg, az egy nyelven besz¢l¢s alapjak¢nt n¢hÀny utalÀssal ezt ÃjbÂl megerûsÁtette: ez volt az a terep, amelyen minden
vele valÂ talÀlkozÀs otthonosan zajlott le.
A vilÀgidegens¢g mint otthonossÀg¢rz¢s; a f´l´slegess¢gtudat mint a l¢tez¢s jogosultsÀgÀnak
igazolÀsa ä az ´nk¢ntes szÀmüz´ttek, a vilÀgtÂl elvonulÂk filozÂfiÀjÀnak tartoz¢ka. S ez
maradt meg m¢gis bennem a àMÀndy-jelens¢gÊ esszenciÀjak¢nt.
Azt akarnÀm tehÀt ÀllÁtani, hogy ´nk¢ntes szÀmüz´tt, netÀn remete lett volna k´zelmÃltunk h¢tk´znapi helyzetekben ä utcÀn jÀrkÀltÀban, trolibuszon utaztÀban, kÀv¢ja mellett ¡lt¢ben ä legk´nnyebben meglephetû àhÁres ÁrÂjaÊ?
Igen. Azt hiszem. Eg¢sz ¢let¢ben azon a szigeten ¢lt, amit eg¢sz ¢let¢ben magÀval cipelt. A
MÀndy-szigeten. A (nem politikai, nem szociolÂgiai ¢rtelemben) deklasszÀlÂdott ¢rt¢kek
sziget¢n. Ezeket az ¢rt¢keket nemcsak elismerte, de vÀllalta is, ¢s idûrûl idûre vÀratlanul
felmutatta elûtt¡nk: meglepû, ismerûsen k¡l´n´s k´rnyezetekben, f¢nyekben, helyzetekben: az ÁrÀsaiban.
ögy viszonyult a jelenhez ¢s a j´vûh´z, mint ahogy a mÃlthoz szoktunk. Az Àt¢lhetûs¢g, a birtokolhatÂsÀg nem tudta levenni a lÀbÀrÂl, nem tette mohÂvÀ, nem tette vÀrakozÂvÀ,
naivvÀ. °ppannyi bizalmatlansÀggal k´zelÁtett a jelen ¢s a j´vû pillanathoz, amennyi
jogos bizalmatlansÀgot a mÃlt mÀr ki¢rdemelt. Ez a lÀtszÂlag naiv, aktualitÀsokban tÀj¢kozatlan ember valÂjÀban mindig jÂl tÀj¢kozott volt. Nem lehetett meglepni a legnagyobb gaztettekkel, a legcsavarosabb eszü rafinÀltsÀgokkal, a legsz´rnyübb katasztrÂfÀkkal sem: fel volt rÀjuk k¢sz¡lve. TalÀn, ha valami visszavonhatatlanul jÂ t´rt¢nik ä
azon elcsodÀlkozott volna. De nem biztos, hogy el is hitte volna. Mikor utol¢rt¢k az
irodalmi sikerek, s egyszer gratulÀltam neki, m¢g jobban lehalkÁtotta amÃgy is halk,
jellegzetesen magas hangjÀt, elûrehajolt, ¢s azt suttogta: àIgen, igen. Kezdek gyanÃs lenni
magamnak.Ê S aztÀn: àUgyan. Mit lehet itt ki¢rdemelni? Ki figyel itt az ¢rdemekre? Kezdek
gyanÃs, nagyon gyanÃs lenni magamnak.Ê De a szeme mintha kicsit boldogabban csillogott volna.
ögy viszonyult a jelenhez ¢s a j´vûh´z, mint ahogy a mÃlthoz szoktunk. Az idû tagoltsÀgÀt nem ¢rz¢kelte. Amit a mÃlt f´l´tti nosztalgiÀnak olvasunk ÁrÀsaiban, valÂjÀban
¢ppannyira a jelen Àt¢l¢s¢nek mÂdja is volt. Az idû ¢rz¢kel¢s¢nek sajÀtos mÂdja. Az
idûnek mint elvont fogalomnak ¢s mint nagyon is valÂs mulandÂsÀgnak a tudomÀsulv¢tel-mÂdja. Nem azt sajnÀlta, hogy ez vagy az elmÃlt. Maga a mulandÂsÀg ¢bresztette fel bizalmatlansÀgÀt ¢s fÀjdalmÀt: tudta, hogy minden kitelhet tûle, minden megt´rt¢nhet Àltala.
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Tandori Dezsû

AZ °GI PçLYA (SZ°L°N?!)
àý meg csak Àllt, kez¢ben az expanderrel.
Mit akarnak ezek? TalÀn most û produkÀlja magÀt?! Elûbb hÃzza ki Àllva, majd lassan t¢rdeljen le, hogy v¢g¡l is hason fekve
vagy talÀn a hÀtÀn? Mif¢le mutatvÀnyt
akarnak?Ê
(Csempe-Pempe A PçLYA SZ°L°N cÁmü
MÀndy-reg¢nyben)

Itt akkor a sz´veg Ágy folytatÂdik: àTokics hozzÀl¢pett, lekapcsolt egy hÃrt.Ê Nem is tudtam,
hogy az ¢n Godot-mat Ágy (is) hÁvjÀk.
Tokics. ögy. °s hogy akkor itt egy hÃrt lekapcsoltak. Mielûtt folytatnÀm ezt ä nem,
szememre a nÀtha ment, nem d´rzs´lgethetem ä, v¢gigdûl´k. Hason, aztÀn hÀton fekszem kicsit.
Visszat¢rek mechanikus ÁrÂg¢pemhez. Royal 200. Ahogy M¢sz´ly MiklÂs mindig ilyen
mechanikus g¢peken Árt, most lassan (¢n nem is tudom, ennyi hasonlÂsÀg legalÀbb
van) ¢n szint¢n. Ahogy Ottlik G¢za sosem besz¢lt ànek¡nk, gyerekeknekÊ a bridzsrûl,
¢n elhatÀroztam, igenis mes¢lek az angliai (franciaorszÀgi, Árf´ldi) lovakrÂl. Milyen
sziszt¢ma az, mi lenne a produkciÂ. Ahogy MÀndy... na, Ãgy mit? Nem, MÀndy volt
t¢nyleg a àlek´vethetetlenÊ?! N¢zz¡k csak. 1957 tÀjÀn... ¢s amikor A LOCSOLñKOCSI
megjelent, k´lcs´nadtam leendû feles¢gemnek, ¢s... a àCsempe-Pemp¢rûlÊ azt mondta Ottlik Gy´ngyi, hogy csÃcs, ¢s... gomboztam egy R´ltex- v. Orion-klubban vagy a
LÀngossz´vets¢g OtthonÀban a Teleki t¢ren... ¢spedig Ãgy, hogy amikor a dinslakeni
¡getûn voltam, MÀndy az¢rt volt evidensen ott, a Chimpi-Mimpy nevü lovon kÁv¡l
is... mint Holman Endre, hogyan is ÁrjÀk a nev¢t... ¢s hajnalban, a Leicester Square-en,
a mozik elûtt a vizet Ãgy ´nt´tt¢k el... ¢s ezt nem sorolhatom Ágy, ezt meg m¢g pÀr
dolgot hozzÀ, ezt kell itt megÁrni, jÂl van akkor, na, jÂl van... ¢s MÀndynak csÂkoltam
kezet, mintegy, akÀr a sztarecnek, vagy ¢n nem tudom, az Aljosa vagy a Dmitrij, mikor
a Holmi-dÁjat Àtadta... hÀt szÂval àennyiÊ, 1958 februÀrja van, Balatonlell¢n ¡l´k az
ÀllomÀson, rÀm s´t¢tedik, nem gyÃjtanak lÀmpÀt a smucigok, az I DEGEN SZOBçK csak
a vonaton lesz valahogy tovÀbb olvashatÂ, de az ÀlmossÀg, az a rettentû esti ÀlmossÀg,
a hÃsz kilom¢ter s¢ta ¢s a jeges balatoni sz¢l utÀn, meg ahogy àkivett a napÊ, rÀm t´r,
elbÂbintok, ¢s Àlmodom... Mi is az, Àlmodni? à°s alunni...Ê Mondja Hamlet. MÀndy
IvÀn mÀr egy Àlom Àltal int¢zi mind. Ott ¡l az ¢n-nem-tudomban, ¢s int¢zi mind, egyegy Àlom Àltal. Gondolom, kimegy meccsre, vasÀrnap. Egy ¢jszaka a Samu vereb¡nkrûl Àlmodtam, aki¢rt (K IS B çLKIRçLY , ez egy lÂ neve, ez volt a II. dÁjas novella cÁme,
igyekvû munkÀm; MÀndy IvÀn Ágy van a lovakkal ¢s a Samu verebemmel is egy¡tt
most, itt ¢s odaÀt), Àlmodtam, ¢s, ez hajnalban volt, fel¢bredtem, ¢s igazi k´nnyeim
folytak.
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MÀndy IvÀnt valahogy Ãgy az !0-esek v¢g¢n ismertem meg, ¢s Nemes Nagy çgnes¢knÀl, persze, ¢s rettentû izgalom, ´r´m, becs¡let, sorskit¡ntet¢s volt, az lehetett,
hogy akkor hÀt û is. Mert Ottlik G¢za (rÂla most alig), M¢sz´ly MiklÂs (rÂla is ¢pp
csak) ä a mesterbarÀtaim voltak, evidenciÀk, valÂban mindennapi csudÀk, de MÀndy,
àaz eg¢sz prÂzÀja r¢v¢n isÊ, maga a rejtelem. Az a vilÀg, akÀrmi ¢rdes volt az I DEGEN
SZOBçK papÁrja, rebbenû t¡nd´klett¢ volt elvarÀzsolva, meg hogy MÀndy valami olyan
vilÀgot tud a kisujjÀbÂl, kifordÁtom, befordÁtom, ami nem akÀrmi, ami àvesz¢lyesÊ,
amit (bÀr ezt a szÂt nem szerettem akkoriban) r´gt´n tÃl¢lni kell, meg kell prÂbÀlni
kibÁrni azt a pengevesz¢lyes, reszelûs, kicsit zsÁrpapÁr-¢s-parkpor-¢s-focifüzû-¢s-tap¢tafolt vilÀgot, ahol az Àllott szÂda frissÁt, ahol a hangjÀt¢k-ÀtdolgozÀs shakespeare-i teljesÁtm¢ny, ahol valami olyan mozdulattal dûlnek a faliszûnyeghez f¢rfiak ¢s nûk, hogy
azzal ki lehet nyÁrni valakit, le lehet radÁrozni, csak egy gumiarcrezzen¢ssel, le lehet
k¡ldeni az alsÂhÀzba szabades¢ssel, mint a BundesligÀban az FC Freiburgot, csak Ãgy
nagy hirtelen. Nemes Nagy çgnes, Ottlik G¢za, M¢sz´ly MiklÂs a szÀmomra büv´letes
irodalom ¢s ¢lhetû ¢let egy¡tt-foglalata volt, mindegyik¡k az, de MÀndy a felfoghatatlan rejtelem, û t¢nyleg az Igazi VilÀg, ilyen volt nekem û, persze, a prÂzÀjÀval, egyesegyed¡l azzal, mert fûleg hallomÀsbÂl ismertem, mindig jÂcskÀn magam f´l´tti szinten
l¢tezû l¢nynek fogadtam el, ´r¡ltem, ha csak egy kicsit is szÂba Àll velem, mit is mondhatn¢k ¢n neki, ezt ¢reztem, MÀndynak olyan vilÀgai vannak, hogy csak na... ¢s ebben,
ez volt a m¢g csodÀlatosabb, nyilvÀnvalÂ volt, hogy a r¢sz¢rûl nincs semmi felvÀgÀs,
mÀsok szÀmÀra semmi nyomasztÂ, csak az ember azt ¢rezte, hogy àa MÀndy nagyon
tudÊ. °n ma is ezt ¢rzem, àMÀndyÊ, vagy àa MÀndyÊ mindig nagyon tudott, ¢s amit
û Árt, az mindig (nekem mindig, de mindig) ugyanolyan jÂ volt, az jobb nem lehetett,
az... Persze, vagy akkor ¢pp nem MÀndyt kell olvasni, a hiba csak benned lehet. Ez
most mÀr ´r´kk¢ Ágy marad. Se Àmulatok nem lesznek (mint Dosztojevszkijn¢l, ahogy
nÀla ma is vannak, vegy¡k csak az ¹RD¹G¹K fogadtatÀst´rt¢net¢t, vagy a B þN... szobabelsûit, ha àarra f´lÊ olvasod egyszer, vagy BalzacrÂl kider¡l, mennyivel-m¢g-jobb...
stb.), nem, MÀndynÀl nekem Àmulatok nem lesznek, embert annÀl t´bbre tartani,
mint szer¢ny jÂmagam ût, nem hiszem, hogy k´nnyü, ¢s azt is hiszem, hogy MÀndyt
pontosan lehet tudni àan blokkÊ. °s amikor aztÀn elkezded olvasni Ágy àkis-r¢szletekreÊ, j´nnek a kimerÁthetetlens¢gek, a rÀigazolÀsok, hÀt ez nem egy 1995-´s Bayern
M¡nchen, a MÀndy prÂzÀja, hogy f¢l csapatra valÂ vilÀgklasszis ¡l a kispadon, nem,
ez egy kisebb vÀros àilyen t´m´r ¢s sürüÊ gÀrdÀja ¢s bandÀja, ez a MÀndy-prÂza, itt
nem kapsz àplussssssztÊ, de le se morzsolÂdik soha senki ¢s semmi, mint, mondjuk,
beiskolÀzÀskor a Fûvend¢glû V II/C-bûl a SÁpszternÀk.
Kev¢s hÁjÀn TanÀrnûmet (NNç) ¢s Ottlik Cipit is Ãgy n¢ztem k¡l´n-Àmulattal, hogy
ûk àa MÀndy tÀrsasÀgÀbaÊ jÀrnak.
Amikor (leendû) feles¢gemmel 1966-ban megismerkedtem, a V çNDORºNNEP (Hemingway, Ottlik ajÀnlÀsa), a JçMBOR PçLYA (Waugh, Ottlik...) ¢s A LOCSOLñKOCSI volt
az a hÀrom k´nyv, melyet k´telezû olvasmÀnyk¢nt odaadtam neki szinte azonnal.
(LÀsd gimnazistÀk, ahogy v. a srÀc olvastat a lÀnnyal, vagy fordÁtva, ¢s abszolÃt az ¢rt¢kelfogadÀs; nÀlunk nem volt az, nÀlunk ez is r´gt´n reped¢seket hozott ki, igaz, harminc ¢ve egy¡tt vagyunk, repedezve megmaradt a kapcsolatunk, feles¢gem¢ s az
eny¢m, ¢s azÂta mindhÀrom k´nyv k´z´s àszent k´tetÊ valahogy.) Totyi ¢s Omasics
t´rt¢nete nem erûszakolhatÂ senkire. MÀndyhoz el kell ¢rkezni.
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MÀndy nekem is az egyetlen ÁrÂ volt, aki rejtelmes maradt, mint egy Chandler-t´rt¢net (majdnem mindenkinek, a Chandler-t´rt¢net, az marad). MÀndy àÁrÂi eszk´zeiÊ
olyan meredekek voltak nekem, annyira c¢lrat´rûek, gazdasÀgosak. Nem csoda, hogy
m¢g A LOCSOLñKOCSI is kem¢nyen kap valakit, aki aztÀn huszonnyolc ¢vet vÀr, hogy
maga is Árni kezdjen; igaz, akkor t¢nyleg elkezd.
Persze MÀndy minden k´nyve azon a polcmagassÀgon lelhetû nÀlunk, ami pontosan àa MÀndy polcmagassÀgÊ. Feln¢zni, azt is lehet rÀ, leemelinteni egy-egy k´tetet,
bÀrmikori n¢zeget¢sre, csakÁgy. A Biciklitolvaj telibe talÀlva ajÀnlotta ilyen bÀrmikoriolvasÀsra-a-bÀrakÀrkinek p¢ldÀul a ZSçMBOKY MOZIJA cÁmü f¢nyk¢pes remekmüvet;
MÀndyt Ágy olvas az ember. Mint àJedermannÊ Pestrûl.
A MÀndy prÂzÀjÀban minden megvan. A maga mÂdjÀn, persze. Volt olyan viccel¢s
is, csak fiatalabbaknak mondom, akiknek ez ugyanÃgy Ãj, mint nekem, mondjuk, F¡st
MilÀn vagy W. S. mester sztorijai, volt olyan viccel¢s, hogy MÀndynak a filozÂfiai szerzûk müvei: akÀr ha a filozÂfiÀsoknak a Teleki, az Orczy. °s fordÁtva: neki a Teleki ¢s
az Orczy maga volt a filozÂfia, r´gt´n valÂsÀgalakban. ¹r¡l´k, hogy àlegal alienÊ l¢v¢n, magam kicsit emide is, oda is hÃzok s tartozom. (Kedvelem Dublint pl.) MÀndy
viszont a profija, az Alain Prostja, a Giglije, a C¢zanne-ja volt a Teleki ¢s Orczy vilÀgnak. Ahogy a vilÀg ilyen idegen szobÀk sora (de ismerem ûket DublinbÂl, Belsû-írorszÀgbÂl, K¡lsû-LondonbÂl!), ahogy presszÂt¡kr´k foncsorhibÀival teljes bÀrmi k¢p
(nekem ez kev¢sb¢ van meg), ahogy drÀmÀzÀs n¢lk¡l minden tÀrgy, lejm k¢zmozdulat,
Ârakettyen¢s: vilÀgv¢g-fenyeget¢ses... an¢lk¡l, hogy annyira filozofikusnak is k¢ne
lenn¡nk, hogy àvilÀgÊ, àv¢gÊ, àidûÊ. MÀndy ÁrÀsmüv¢szete (brr, e szÂ! ÀtdolgozÂk ¢s
irodalmi elm¢letezûk szava) nem is kopÀr... nem is szÁnes... messze tûle Camus Meursault-jÀnak àidegenÊ-s¢ge, messze tûle a flaubert-i fa, vagyis annak pontos leÁrÀsa,
MÀndy nem Steinbeck, nem Faulkner, nem angolos, nem franciÀs, m¢g n¢mik¢pp a
leginkÀbb Csehov, Dosztojevszkij, Gogol jut rÂla az eszembe, jÂ tÀvoli, nem s¢rtû l¢tü
mesterek. De MÀndyrÂl nekem Belsû-Polin¢ziÀban is csak MÀndy jutna eszembe egy
napig, utÀna k¢rdezn¢m, van-e itt galopp, ÁrÂkrÂl semmit.
Azt hiszi az ember, àbet¢veÊ tudja MÀndyt, holott centi r¢szletre meg kell n¢zni mindig,
hogyan csinÀlja ezt ¢s amazt hogyan, amik¢pp egy fekete-feh¢r filmet is minden àesûkockÀra f´lÊ is lÀtni kell, ha t¢nyleg arrÂl van szÂ, viszont ha nem, MÀndy teli-jÂ olvasmÀny, az is. Csak az nem igaz, hogy àmindig ugyanazÊ ä persze mindig ugyanaz a
MÀndy-minûs¢g, de az ´r´kk¢ mÀs, ahogy az absztrakt festûk k´zt az igazi nagyok
faktÃrÀja (Veszelszky stb.), ne vitatkozzunk, ki az absztrakt, az Utrillo, na, egy nem
absztrakt festû falainak faktÃrÀja, kinagyÁthatÂ, mindig àugyanazÊ, k¢t ver¢b àugyanazÊ, csak te tudod, hogy hahaha, mit tudnak, ezt se tudjÀk, mennyire nem ugyanaz
k¢t hely a vÀsznon, k¢t ver¢b, k¢t MÀndy-f¢le szobafal ä csak az nem igaz, hogy m¢g
akÀr a nevezett Nagy Oroszokkal is jellemezhetû lenne, hogyan is lenne, MÀndynÀl
minden aprÂba ki van munkÀlva, jÂ, k¢sûbb àÀlmÀbÂl fel¢bresztveÊ is MÀndy volt
MÀndy, MÀndy PrÂza, csak nem Árta le mindig, ez a vicc, Ãgy ¢rzem, ezt tudta û pontosan, s nem àirodalmiasanÊ, nem àpestiesenÊ mondom ezt, nem tetszetûsen, pontosan tudta, mit kell a tehets¢g¡nk t´rv¢nyei szerint csinÀlnunk, ¢s hogy mennyit kell,
ki tudja, û annyit csinÀlt-e, amennyit nagyon muszÀj volt, vagy jÂ is volt neki n¢ha,
amikor csinÀlta a prÂzÀt, plÀne amikor meglett... ezek nekem ma is olyan rejt¢lyek,
hogy ha 2008-ban ¢lek, akkor se mern¢m megk¢rdezni... ¢s mÀr kitûl is k¢rdezhetn¢m. Nagyon baj, hogy û itt nincs most Ágy mÀr akkor, ez nagyon baj. BÁzzunk benne,
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Neki, sic, jobb. Itt leÀllok, ez lenne irodalmias, undokul pesties, k´nnyü, sablon, hagyjuk ezt. Samu ver¢bkirÀly, Szp¢rÂ, a Vak Icsi Gentleman etc. tovÀbb¢l¢se is ez: ahogy
gondolunk rÀ... ahogy megvessz¡k Catelaccio Andrea ¢s Fiv¢rei olasz boltjÀban a Tottenham Court Road mellett a fenyûmagot most a m¢g ¢lû hÀrom ver¢bnek, ha mÀr
Vak Icsi Gentlemannek nem lehet, mert nem kell neki, mert meghalt. De azzal ¢ltet
minket (pl. a Vak Icsi Sz¢ncinege Gentleman), hogy rÀj´v¡nk, aha, lehet ezt a fenyûmagot a m¢g ¢lû verebeknek is itt. MÀndy Ãgy ¢ltet, ¢s azzal hagyja ¢ltetni magÀt,
hogy itt vannak a polcainkon a k´nyvei... itt is az asztalon vagy h¢t-nyolc, bÀr aligha
fogok belelapozni mÀsba, mint az I DEGEN SZOBçK azÂta sem enyh¡lt ¢rdess¢g¢be, azÂta is rejt¢ly teljess¢g¢be... akinek ennyi kev¢s...?!
Ja, igen, Sz¢p Ernû ¢s MÀndy valami mÂd mindig eszembe tud jutni egy napon,
egy napszakban, egy f¢lÂrÀban. °n nem is tudom, ez mit jelent. JÂl megvannak nekem
ûk ketten Ágy, bÀr merû-egy-mÀsra kellenek. Az ÁrÂk az ¢let gazdagsÀgÀt Ágy is jelzik:
mi mindenre kellhet az embernek ÁrÂ. S ûk, az Elmentek fûleg, szolgÀltatjÀk is ezt.
Fel¡t´m az I DEGEN SZOBçK -at, csak Ãgy... Alkony van, de villanyt magam gyÃjtok,
oltok... hÀt gyÃjtottam. Ezt olvasom: àA nyÀr rem¢nytelenÊ, kezdûdik, gondolatjel utÀn
az ºGYN¹K A KñRHçZBAN. (Ja, Miller! ä ezt mondanÀ itt egy MÀndy-alak. ä BÀr Tennessee Williams izzÂan sz¢p-rothatag trag¢diÀival jellemezhetû ¢letekrûl is tud û. çm
csak semmi nagy drÀmÀzÀs. Az nÀla, MÀndynÀl, ugyanÃgy nincs, ahogy a kifejtett,
k¢sz filozÂfiÀkat ä majd egy ÁrÂ kifejti, ¢s k¢sz, ki, ami neki ¢s Àltala kell Ágy a sz´vetmintÀbÂl ä szint¢n Ãgy n¢zi, mint az Àtlagember a legkoszvadtabb Telekit, Orczyt,
Dublin-sz¢l¢t.) àNyÀron egyszerüen nem lehet sz´vetet eladniÊ, folytatÂdik az elsû MÀndyelbesz¢l¢s, amit olvastam, az I DEGEN SZOBçK ¢l¢n. àNyÀron nem ´lt´zk´dnek az emberek.Ê
Ez olyan àhÁresÊ ÁrÀskezd¢s az ¢n szÀmomra, mindmÀig, lassan negyven ¢ven Àt
tartja magÀt ezen a helyen, igen, akÀr valami legendÀnak megmaradt nagy amerikai
k´nyv hÁres passzusa.
De hogyan folytatÂdik? így: àKomlÂs m¢g mondott volna valamit, de MolnÀr, a kis MolnÀr,
a Hotel Adria portÀsa egy mozdulattal f¢lbeszakÁtotta.Ê
S most kapaszkodjunk meg. Mert a kis MolnÀr r´gt´n ezt mondja: àN¢zze, KomlÂs,
ne tartson filozÂfiai elûadÀsokat a nyÀrrÂl!Ê
Folytassuk?
MÀndyt az ember mindig àfolytattaÊ (Folytassa, fiv¢r!), de olyan hullÀmvasutazÀs volt
az û novellÀinak az olvasÀsa, hogy mÀr csak ettûl is... HÀt nem is tudom! Alacsonyabbra
nem ker¡lt a kutyak´ly´k-ÁrÂi m¢rce, nek¡nk aztÀn, f¡ggetlen¡l attÂl, hogy mire vihett¡k, nem! Gondoljuk meg, olyan mesterek ¢ltek, mint (kinek ki) J¢kely, KÀlnoky,
We´res, Vas, Szentkuthy, Nemes Nagy, Pilinszky, M¢sz´ly MiklÂs, Ottlik. De hÀt mÀsoknak KassÀk, F¡st MilÀn, ¢n nem is tudom, merre folytassam. Nekem h¢t mesterem
meghalt mÀr. Csak egy ¢l, egyetlen ilyen barÀtom, avval, hogy Csempe-Pempe alkotÂja
(a Csempe-Pempe nevü ember-kutyus f´ldi istene, MÀndy nevü) elment amoda.
S¢r¡l¢kenys¢g? MÀr ne filozofÀljon, KomlÂs, mondom magamnak. N¢zz¡k inkÀbb,
mif¢le szÀmlÀt mutat àa kis MolnÀrÊ, s milyen sz´vetmintÀval tudunk mi t´rleszteni.
Azok nagyon koncentrÀtumos irodalmi idûk voltak. Nekem olyan az eg¢sz, mintha
egyszerre lenne a nagy Real Madrid, a nagy Ajax, a nagy AC Milan, a nagy Bayern,
a nagy Honv¢d, a nagy Liverpool, a nagy Arsenal... ilyen volt 1955ä1960 k´r¡l ez a
magyar irodalmi szÁnt¢r. Illett tudni, ki mit csinÀl? FrÀszt! Megl¢tezni sem lehetett an-
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nak hÁjÀn. Nem is v¢letlen, hogy olyan nagy mondÀsokat jegyzett meg aztÀn az ember,
mint az Ottlik G¢za àIstenem. IstenemÊ-j¢ben tovÀbb¢lû àAz Isten legyen vel¡nkÊ.
MÀndy HAJNALI SZ°L cÁmü novellÀjÀnak zÀrÂmondata. Hogy az ember megalapozÂdott. Mindegy mostan, mire vitte. çm ezeken a mestereken nem mÃlott.
Akiknek tÃli sorÀba most MÀndy is Àt lett szÂlÁtva. A Tokics lecsatolt egy hÃrt. Mif¢le
mutatvÀnyt akarnak itten tûl¡nk?
Hogy E GY°RINTý ä olyan àgangsta' trickÊ filmet ¢n HarlembÂl, BrooklynbÂl nem lÀtok, az a Cassavetes rang-vilÀga. A FABULYA FELES°GEI, a mÀr emlÁtett A PçLYA SZ°L°N
Ãgy volt (ajÀnlatosan!) k´telezû olvasmÀnyunk, magÀnjelleggel, mint aggÀlyosabb galopp- vagy akadÀlyverseny-jÀrÂnak az elûzû ¢vi RACING POST FORM BOOK (Â, mikor
feles¢gem megtelefonÀlta nekem MÀndy halÀla hÁr¢t Londonba vagy Yorkba, nem is
tudom, s¡t´tt ott a nap, csÁpûs hidegbûl elûkotrÂdott felhûsen a langyossÀg, de nem
az igazi...). A pÀlya, melynek sz¢l¢n Àlltam, n¢ha lehunyt szemmel, csak a patadobajt
hallgatva, valÂsÀg volt, de az-e? nevek, nevek, mint Celestian, Attitude Girl, Arizona
Boy, Celestan, Celestial Key ¢s Celestian Choir, Romios, Risky Romeo, ilyenek futottak, Kovalevskaya, Kormeyev Dancer ä ah, MÀndy-alakok mondhatnÀk: àNe j´jj´n
nekem maga megint a KovalevskayÀval... M¢g jÂ, hogy nem UljanovÀt mond!Ê, ¢s Kenyatta, Daddy Garmada, Àm van Dandy Garmada is... van Kajova, Kajeto... mik ezek
a n¢vadÀsok? bÂd¢kat lÀtok az Orczyn, a Telekin, v¢gigs´p´r a hajnali sz¢l, megz´rget
egy-egy lÂcsontvÀzat, egy-egy d¢lutÀn-csontvÀzat, hajnal-lÂbûrt, zsÁrpapÁrok rep¡lnek, izzadt trikÂban kinyit a Paddy Old O'Brien Catering, valakit megmotoznak, egy
hivatalnok´lt´zetü alak Àtveti magÀt az ascoti korlÀton, be egy lÂ el¢, annyira lemaradt,
csaltak nyilvÀn, hogy a r¢szeg faszi nem is Àlmodta, j´n m¢g ott a Balanda Umbulda,
de j´tt, ¢s majdnem agyontaposta... Â, a lÂszÁnterek nekem ezentÃl: mindig MÀndy!
Vagy ha ennek akadÀlya lesz, elmegyek pÀlyÀt kotorni, akkorra nyilvÀn K´z´s Piac
lesz¡nk, mÂd nyÁlik munkavÀllalÀsra. A MÀndy-novellÀk olyat is jelentenek: àhazaÊ.
Mint a ver¢bcsontok a TabÀn oldalÀban.
Aki MÀndy-olvasÂ, tudja, nem kell az¢rt àelszÀntnakÊ lenni soha. BÀnatosra vÀlt volna
a kedvem?
Pedig nem volt rossz napunk feles¢gemmel, nem volt rossz tÀrsasÀgunk se, 1995.
oktÂber 27-¢n (p¢nteki nap), m¢gis: MÀndy teszi az est¢t csudÀvÀ. Felolvasom ezeket
a hirtelen kis futamban indulÂ, hajdani nyerû lovaimat. Meg a KomlÂst, a kis MolnÀrt... ¢pp lemezeket rendezt¡nk, ¢s gondoltam rÀ, eladok pÀr jelesebb szÂlÂzÀst a
dzsesszgyüjtem¢nyembûl a Shaftesbury Avenue-n, a àJoe JazzÊ-nek. (Vagy Ray Jazz.
VÀltoznak ezek a dolgok. Csak a àShaft. Ave.Ê fÀi nem vÀltoznak, ugyanolyan megtürûleg, megtÀmogatÂlag, sose tiltÂlag ä ?? ä bÂkolva verdesik a busztetûket, de fura zaj.
A novellÀk ÁrÀsa az¢rt fix dolog, ¢gi pÀlya, mert nem vÀltozik, mint a bolti c¢g¢r. A
novella m¢gis inkÀbb az, amit kapni a boltban, ¢s mindegy, hogy Braveheart BoyrÂl
nevezik-e el a kÂclerÀjt, vagy egy thai szigetrûl, hogy Koh Samui, sic. A nagy ÀllandÂsÀgot ¢rzem ¢n elûzizzenni az ¢rdes MÀndy-lapokrÂl. Feles¢gemmel jobbra-balra dûl¡nk a szortÁrozott lemezek k´zt, ¢s felid¢zz¡k kapcsolatunk kutyak´ly´kkorÀt. A
MÀndy, a V çNDORºNNEP, Totyi ¢s Mr. Postletwaith, Lady Metroland, KivÀlÂ Iskola,
Ferenc JÂzsef HabtejszÁn, a kis MolnÀr, OprÀ¢k. Istenem, istenem.) Novella az ¢n SamumrÂl, MÀndy adja a dÁjat.
Van ilyen.
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K´sz´n´m, ¢gi pÀlyagondnok, csak Ágy kisbetüvel, hogy megadtad nek¡nk MÀndy
IvÀnt. Rendes n¢ps¢g lehett¡nk. Persze minden nÀciÂnak megvannak a maga szentjei.
De nek¡nk is. K´sz, ¡dv.
(A szem¢lyes kapcsolat sutasÀga is gyakran ¡dv, csoda!)
S egy MÀndy-f¢le csapat: Cs¡d´r, R¢v¢sz, Csihula ä Pavlinka I, Pavlinka II ä Nehadoma, ZotykÂ, ProcenkÂ... Alapn¢vsor.
°s minden igazi pÀlya ¢gi pÀlya.
A lovaknÀl mindegyik pÀlya igazi. A focipÀlyÀk? Rem¢lem.
MÀndy IvÀn azon volt, hogy az irodalom itten eff¢le igazi pÀlya legyen. Azt, hogy
û maga ànem vitÀsÊ ä evidens etc. ä, ¢s hogy àcsak Ãgy adÂdhatottÊ ä ût nem lehetett
volna agyalni stb. ä, ezt arra hasznÀlta, hogy a pÀlya mindenf¢le ÀllagÀval t´rûd´tt.
Hogyan csinÀlta?
A tehets¢ge t´rv¢nyei szerint.
...Hogyan csinÀlta!
Fent, a Hotel AdriÀnak portÀjÀn a kis (¢gi) MolnÀr most kotorÀssza elû neki a szÀmlÀt. Na, nem irigylem, ahogy ez¢rt MÀndy IvÀn n¢zi.
F¡lesem van, hogy a Szent P¢ter KiadÂnÀl odatÃl hamarosan meg fog jelenni egy
I DEGEN SZOBçK cÁmü k´tet, a nagy ¢rdeklûd¢sre valÂ tekintettel a F´ldrûl. A HAJNALI
HçZTETýK sikermü lett.
àFiam, semmi filozÂfiaÊ, mondja çgoston Ãr, ahogy az egyik Ferenc Ãrral dekÀzik.
àNa, rajta. Egy presszÂt berendezt¡nk magÀnak, angyal a kisasszony...Ê
°s ott tÀmasztja a pultot Sergant Parkes s Sergeyev, ben¢z n¢ha Sentimento Fatal...
1995. oktÂber 26ä27.
Pest (Buda)

Domokos MÀtyÀs

DIFFRAKCIñ
Az erûs szem¢lyis¢g jelenl¢te a legh¢tk´znapibb pillanatok elemi szerkezet¢t is Àtrendezi, mint a mÀgneses erût¢r vonzÀsa a k´rnyezet¢be ker¡lt vasreszel¢ket. Olyan k´z´ns¢ges kis csoda ez, amelynek a titkÀt megfejteni nem tudjuk, de mindannyian megtapasztalhattuk mÀr egy erûsebb l¢t k´zel¢ben: egy jellegzetes ¢s ÀthatÂ emberi essentia kisugÀrzÀsÀt, amellyel valaki a maga k¢p¢re ¢s hasonlatossÀgÀra formÀlja Àt a k´rnyezet¢t. De Ãgy is mondhatnÀm, hogy valaki vagy valamilyen erû, an¢lk¡l hogy erre
t´rekedn¢k, Ãjrateremti maga k´r¡l az adott pillanatot. A l¢ny¢hez hajlÁtja a vilÀgot.
SzÀmtalanszor megfigyelhettem ezt a rejtelmes t¡nem¢nyt MÀndy IvÀn k´zel¢ben.
ValahÀnyszor csak talÀlkoztam vele. S nem kev¢sszer, k´zel ´tven esztendû sorÀn. ý
volt az elsû àelevenÊ prÂzaÁrÂ, akit megismertem szem¢lyesen, mint ifjÃ E´tv´s-collegista, m¢g a Darlingban. De t´bbsz´r jÀrtam nÀluk is, a Teleki t¢ri lakÀsban; ¡ltem a
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horgolt terÁtûvel borÁtott polgÀri eb¢dlûasztal mellett, s magamra erûltetett ÀhÁtattal
hallgattam a szivarozÂ àszerkesztû ÃrÊ ä az ´reg MÀndy t´rt¢neteit, A H¢t idej¢bûl,
mik´zben IvÀn ¢desanyja, idûnk¢nt felsÂhajtva, csendesen k¢zimunkÀzott, az ifjÃ prÂzaÁrÂ pedig szemmel lÀthatÂan kÁnosan feszengett a szemben l¢vû sz¢ken. AztÀn, a
nemzed¢knyi kork¡l´nbs¢g ellen¢re, azt hiszem, barÀtok is lett¡nk, mÀr akkoriban,
a V END°GEK A PALACKBAN novellistÀjÀval. Volt n¢hÀny k´z´s pontja az ¢rdeklûd¢s¡nknek, amelyek a kork¡l´nbs¢g ellen¢re is ´sszek´t´ttek benn¡nket, p¢ldÀul a Fradi, aztÀn a Gerevich-g´rl´k irÀnti vonzÂdÀs a MÃzeum k´rÃti b´lcs¢szkaron ¢s a C
¢p¡let sz¢pei, s legkev¢sb¢ az irodalom. Mert az, hogy û Ár, ¢s Ãgy Ár, ahogy ä szÂra sem
¢rdemes ¢s magÀtÂl ¢rtetûdû t¢ny volt, olyan evidencia, amit nem sz¡ks¢ges szavakba
foglalni, mint ahogy annak az erk´lcsi vonatkozÀsait sem, amelyekkel ehhez az àirÀlyhozÊ valÂ ÁrÂi hüs¢g a àfordulat ¢v¢tûlÊ kezdve egy¡tt jÀrt a magyar irodalomban. °ppen ez¢rt ¢let¢nek azokban az idûkben is tanÃja lehettem, amikor irodalmunk j¢gkorszakÀnak a kezdet¢n megsz¡letett benne, majd hÃsz esztendûre egy vulkÀnfÁber
koffer m¢ly¢re zÀrÂdott ÁrÂi alteregÂja, ZsÀmboky, akit az irodalomban szokatlanul ritka ¢nazonossÀg k´t´tt ´ssze megteremtûj¢nek polgÀri szem¢ly¢vel ¢s civil ¢let¢vel.
FiktÁv l¢ny¢ben egyszerre volt à¢giÊ ¢s àf´ldi mÀsaÊ ä s nemcsak az àelûadÂk ¢s tÀrsszerzûkÊ vilÀgÀban ä annak, akit megjelenÁtett: MÀndy IvÀnnak.
Gyakoribb-ritkÀbb egy¡ttl¢teink sorÀn ä fûk¢nt presszÂkban persze ¢s barÀti tÀrsasÀgokban ä tanÃja lehettem annak is, hogyan k¢sz¡lnek, elûsz´r fejben, a MÀndy-novellÀk nyersanyagÀt k¢pezû legendÀs c¢dulÀi, amelyek csakugyan mint a n¢mafilm
velûs kommentÀrjai, egy kicsit Karinthy Frigyesnek a remekmüvek szinopszisait persziflÀlÂ humorÀval r´gzÁtik egy-egy helyzet, emberi term¢szet, jelens¢g, t´rt¢net vagy
besz¢dmÂd l¢nyeg¢t. S talÀn nem k´vetek el kettûs kegyelets¢rt¢st, ha elÀrulom, hogy
hosszÃ ¢veken Àt elsûsorban k´z´s barÀtunk: KÀlnoky LÀszlÂ alakja ¢s ¢let¢nek valÂdi
r¢mt´rt¢netei k´r¡l keletkeztek ezek a c¢dulÀk, egyelûre lejegyzetlen¡l (bÀr ebben
nem vagyok biztos). MÀsok is jÂl tudjÀk, hogy milyen kitartÂan tervezett egy reg¢nyes
novellaf¡z¢rt, amelyben HomÀlynoky SzaniszlÂ k´ltûj¢nek viszontagsÀgait vÀgyott
meg´r´kÁteni; ¥ la MÀndy, vagyis ahogy az benne, az û elbesz¢lûi diffrakciÂjÀnak a
t´rv¢nyei szerint Àtrendezûd´tt.
Mert MÀndy k´r¡l, ahogy emlÁtettem mÀr, minden Àtrendezûd´tt. Vadidegen k´rnyezetben is, kiv¢dhetetlen¡l. ä 1987 januÀrjÀban valamilyen kulturÀlis rendezv¢nysorozat keret¢ben n¢hÀny napot egy¡tt t´lthettem vele K´ln vÀrosÀban. Vend¢gek
voltunk, s valÂdi àelûadÂkÊ; neki Bonnban s ha jÂl eml¢kszem, Bielefeldben rendeztek
szerzûi esttel egybek´t´tt àÁrÂ-olvasÂ talÀlkozÂtÊ, nekem K´lnben kellett elûadÀst tartanom a legÃjabb magyar irodalom arculatÀrÂl s annak a vÀltozÀsnak a term¢szetrajzÀrÂl, amely ennek az irodalomnak a hangv¢tel¢t ¢s szeml¢let¢t ÀtformÀlta. A
bizonyÀra borzalmas n¢met kiejt¢ssel megtartott elûadÀs, gy¢r ¢rdeklûd¢s mellett, valamik¢ppen MÀndy àelûadÂinak ¢s tÀrsszerzûinekÊ a l¢gk´r¢t id¢zte a àszabad vilÀgbanÊ is; s annÀl is inkÀbb, mivel û is jelen volt a àszÀmozottÊ hallgatÂk egyikek¢nt.
BarÀti szolidaritÀsbÂl, mert ezzel akarta viszonozni, hogy K´ln utcÀin viszont û hagyatkozott az ¢n gyÀmolÁtÀsomra. Felt¢tlen bizalommal s annak a l¢nynek a szinte tapinthatÂ szorongÀsÀval, akin menten erût vesz ä az û szavÀval ä a lÀtvÀnyos à¢letf¢lelemÊ, mihelyst kiker¡l megszokott ¢letter¢bûl, s hÀt a k´lni Hohe Strasse az¢rt m¢gsem
a Tisza KÀlmÀn t¢r k´rny¢ke.
De bÀmulatos gyorsasÀggal megtalÀlta K´lnben is a àhazaiÊ, a budapesti, a nyolcadik ker¡leti àpÀlya sz¢l¢tÊ: egy svÀjci vend¢glût p¢ldÀul, ahol teljesen jellegtelen rÀntott szeletet lehetett kapni, s attÂl fogva minden Àldott nap hüs¢gesen ott eb¢delt, s
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ha a sz¡ks¢g Ãgy hozta, vacsorÀzott is, s rendelte meg minden alkalommal vask´vetkezetess¢ggel a rÀntott szeletet, pedig K´lnben az eg¢sz f´ldkereks¢g szakÀcsmüv¢szete felvonul. MindjÀrt a Hohe Strasse egyik keresztutcÀjÀnak a sarkÀn egy kÁnai ¢tteremmel, ahol d¢lidûben, reklÀmÀron, n¢gyfogÀsos men¡ket lehetett rendelni (vagy
hÃszf¢le men¡bûl!), de a Restaurant Sanghaiba MÀndyt k¢ptelenek voltunk becsÀbÁtani. (Idûk´zben Kurucz Gyula is csatlakozott hozzÀnk, tovÀbbÀ egy cseh emigrÀns
ÃjsÀgÁrÂ ¢s a K´lnben ¢lû VilÀghy Ernû szociolÂgus professzor.) Inger¡lt hatÀrozottsÀggal utasÁtotta el m¢g annak a gondolatÀt is, hogy ha mÀr semmik¢ppen nem hajlandÂ megismerkedni a kÁnai konyha gy´ny´rüs¢geivel, legalÀbb fogyasztÀs n¢lk¡l
¡lj´n be vel¡nk, s ne vÀrakozzon rÀnk magÀnyosan. ElutasÁtÂ fejrÀzÀs volt a vÀlasz;
kinn toporgott a fagyos, szeles, januÀr v¢gi utcÀn, mint n¢ma mÀrtÁrja elveinek, aki
m¢g kirakatn¢z¢ssel sem hajlandÂ kÀrpÂtolni magÀt e k¢nyszerü vÀrakozÀs miatt.
Egy¢bk¢nt talÀlt is magÀnak igazi àhazai pÀlyÀtÊ, a dÂm t´v¢ben szinte; egy csodÀlatos, szecessziÂs kÀv¢hÀzat (amely persze hamisÁtvÀny volt, a Jugendstil vadonatÃj,
de meg kell hagyni: kÀprÀzatos utÀnzata). Ide sÀncolta el magÀt mÀr az elsû naptÂl
fogva, mint egy megvalÂsult Àlomba, amely v¢gre beteljesedett, hiszen ehhez foghatÂ
kÀv¢hÀzat, amely Ãgy f¢nylett, ragyogott, mint àa kÀv¢hÀzÊ makulÀtlanul megvalÂsult
plÀtÂi ideÀja, nemigen lÀthatott Pesten, m¢g a hÀborÃ elûtt sem, gyerekkorÀnak jÂzsefvÀrosi szÁnterein, mik´zben szorongva vÀrakozott ä v¢gtelen ÂrÀkon Àt ä k¢tes ¡gyletek utÀn mÀszkÀlÂ apjÀra, aki àbeadta ût a ruhatÀrbaÊ.
Minden szabadidej¢ben itt ¡lt ennek az Àlomi kÀv¢hÀznak az egyik ¡vegablaka m´g´tt, amely a t¢rre n¢zett. MÀndy azonban nem n¢zett a t¢rre, ¢s az ÃjsÀgokat se vette
k¢zbe, amelyek ott lÂgtak mellette, nÀdkeretben a fogasra akasztva, de tudta, hogy milyen ÃjsÀgok jÀrnak a kÀv¢hÀzba, s azt is tudta, hogy mi van benn¡k. Ez a hely volt
K´lnben az û arkhim¢d¢szi pontja, ahonnan nem lehetett kimozdÁtani, ha ¢ppen nem
voltunk egy¡tt.
De ÀltalÀban egy¡tt voltunk, mert Ãgy f¢lt az elt¢ved¢stûl, mint egy kisgyerek, aki
folyton attÂl retteg, hogy a felnûttek (m¢g az is lehet, hogy szÀntszÀnd¢kkal) elveszÁtik.
(Ez¢rt mÀig rejt¢ly nekem, f´ldrajzi, de m¢g inkÀbb l¢lektani talÀny, hogyan tudott
elutazni B¢csbûl egyed¡l, K´lnbe, s m¢g inkÀbb: meg¢rkezni a k´lni Erzs¢bet SzÀllÂba,
ottani szÀllÀshely¡nkre.)
Nyolc-tÁz napig tartottak ezek a r¢m¡letrohamokkal tarkÁtott k´lni sz¢p napok. Egy
Ázben, amikor a k¡l´nb´zû programok miatt k¢nyszerüen el kellett vÀlnunk egy idûre
egymÀstÂl, arra a k¢rd¢sre, hogy hol talÀlkozunk k¢sûbb, kiss¢ meg¡tk´zve, hogy ez
m¢g k¢rd¢ses lehet, azt mondta, hogy: àa kÀv¢hÀzban! A szokott helyenÊ. ä Amikor
pÀr ÂrÀval k¢sûbb bel¢ptem a kÀv¢hÀzba, s odamentem IvÀnhoz, az ablak mell¢, s j´tt
a kedves, barÀtsÀgos felszolgÀlÂlÀny (a DarlingbÂl? a R¢zangyalbÂl? a LukÀcs cukrÀszdÀbÂl? a Müv¢szbûl?), ¢n pedig reflexszerüen megk¢rdeztem IvÀntÂl, magyarul persze, hogy û mit parancsol, akkor a fekete garbÂs, piros koszt¡m´s kÀv¢t¡nd¢rke azonnal rÀvÀgta n¢met¡l, szeretetteljes lekezel¢ssel a hangjÀban: ä Ach, der Herr bestellt
immer nur 'ne Kaffee!... ä R´gt´n bel¢m vÀgott a nagy felismer¢s: ä AhÀ! IvÀn itt mÀr
r¢ges-r¢g t´rzsvend¢g, ¢s ezÀltal helyreÀllt az ûsi rend: jÂllehet a vilÀg kÀv¢hÀzi mÀrvÀnyasztal-szintj¢n û a vend¢g, de àalulÊ a felszolgÀlÂlÀny az Ãr.
Ettûl a pillanattÂl kezdve mÀr nem K´lnben voltunk, hanem egy MÀndy-novellÀban. Mint minden pillanatban egy¢bk¢nt, mert amerre ment, K´lnben vagy Budapesten, ÁrÂi vilÀgÀnak a l¢gifolyosÂjÀban k´zlekedett, amit Ãgy hÃzott maga utÀn, mint
rep¡lû a kondenzcsÁkjÀt, s ami nem oszlik el, amikor a g¢p eltünik az ¢gen.
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àELýSZ¹R VOLT AZ UDVARÊ
Ha v¢gigtekint¡nk a magyar irodalom legeml¢kezetesebb gyermekfigurÀin, meglehetûsen lehangolÂ lÀtvÀny tÀrul a szem¡nk el¢. Csupa intellektus, karakter, akarat ¢s
l¢lek n¢lk¡li f¢lember, ´nÀllÂ fejlûd¢s ¢s sajÀt identifikÀciÂ n¢lk¡li csonk; l¢t¡k az elsû
oldalon kezdûdik ¢s az utolsÂn v¢g¢rv¢nyesen megszakad. De m¢g ez a borÁtÂtÂl borÁtÂig terjedû l¢tez¢s sem valÂdi. Papiros¢rvek, retorikai fordulatok ¢s didaktikai
szempontok kormÀnyozzÀk tetteiket ¢s elhatÀrozÀsaikat a mü labirintusÀban, amelyben feh¢r egerek mÂdjÀra loholnak k¢ts¢gbeesve, hogy a jÂsÀgosan mosolygÂ ¢s kez¢t
az elektrosokkgombon tartÂ szerzû gondolatait ¢s a labirintusban a k¡l´nb´zû szabÀlyok ¢s hagyomÀnyok Àltal kijel´lt egyetlen helyes ÃtirÀnyt megfejts¢k. Nem v¢letlen,
hogy az ifjÃsÀgnak szÀnt reg¢nyek utÂ¢lete ÀltalÀban r´vid; ´tven ¢vn¢l r¢gebbi ifjÃsÀgi reg¢nyt nemigen szokÀs kiadni, ¢s t´bbnyire nem is lehet olvasÂt talÀlni, aki ¢lvezni tudnÀ.
Olyan t´rt¢netet, amelynek fûhûse vagy k´zponti figurÀinak legalÀbb egyike gyermek, a huszadik szÀzad elûtti irodalomban ä kev¢s kiv¢teltûl eltekintve ä hiÀba keres¡nk. A szÀzad elsû fel¢nek az a n¢hÀny müve ä E GRI CSILLAGOK , L°GY Jñ MINDHALçLIG, çRVçCSKA ; MÂra, KosztolÀnyi, CsÀth G¢za n¢hÀny kisprÂzÀja ä, amelynek
gyermekhûs¢t az ember eg¢sz ¢let¢n Àt megûrzi az eml¢kezet¢ben, ÀltalÀban a felnûtt¢s gyermekirodalom hatÀrÀn helyezhetû el, ¢s gyakran aggÀlyos dolog a gyermek kez¢be adni. Ezek a munkÀk elsûsorban a gyermek kiszolgÀltatottsÀgÀt, az erûs ¢s a gyenge egymÀs mellett, illetve egymÀssal szemben ÀllÀsÀnak erk´lcsi, b´lcseleti ¢s l¢lektani
tanulsÀgait igyekeztek lÀttatni ¢s ¢rtelmezni, r¢szint eurÂpai, fûk¢nt angolszÀsz mintÀkat k´vetve (Dickens, Bront©; sohasem Mark Twain!), r¢szint a Nietzsche nev¢vel
f¢mjelzett gondolatk´r tanulsÀgait vizsgÀlva egy modelltÀrsadalom sarkÁtott viszonyai
k´zt. Term¢szetesen a kor gondolkodÀsÀba m¢lyen beivÂdott, ugyanebbûl a gondolatk´rbûl szÀrmazÂ f¢lre¢rt¢sek/¢rtelmez¢sek az ifjÃsÀg szÀmÀra k¢sz¡lt müvekben is
kit¡ntetett helyet foglalnak el; a àfelsûbbrendü emberÊ valamely vÀltozata szinte
mindegyikben felbukkan, r¢szint mint j´vendû vilÀghÂdÁtÂ, r¢szint mint az àalacsony
t´megÊ Àltal sÀrba rÀngatott Àldozat.
Az àifjÃsÀgiÊ irodalom produktumai ÀltalÀban nem ¢rt¢kelhetûk a sz¢pirodalmi
müvekre alkalmazott fogalmak segÁts¢g¢vel. írÂjuk c¢lja nem elsûsorban eszt¢tikailag
¢rt¢kelhetû sz´veg elûÀllÁtÀsa, hanem ¢rt¢k- ¢s viselked¢smintÀk k´vet¢s¢re t´rt¢nû
kondicionÀlÀs. M¢g a kortÀrs darabok legt´bbj¢t olvasva is ¢rezhetû, hogy a szerzû
meggyûzûd¢se szerint ismeri a helyes viselked¢s szabÀlyait (¢rdekes, hogy mekkora
sÃllyal szerepel ezek k´z´tt a gyakori tisztÀlkodÀs). A szÀzad elsû fel¢nek munkÀiban
pedig mozdÁthatatlanul Àllnak az ¢rt¢ksor vezetû helyein a nemzet, a csalÀd, a haza,
a vallÀs, a k´z´ss¢g eszm¢i. Ezek a korszak leg¢rt¢kesebb darabjaiban is felismerhetûk.
A szÀzad elsû fel¢nek talÀn egyetlen eleve gyermekolvasÂk szÀmÀra is k¢sz¡lt reg¢nye, melyet a magas irodalom m¢rc¢j¢vel m¢rhet¡nk, MolnÀr A PçL UTCAI FIöK-ja is
leÁrhatÂ Ãgy, mint p¢ldÀzat a haza fogalmÀnak ¢lm¢nyszerü meg¢rtet¢se c¢ljÀbÂl, ¢s
a haza megûrz¢s¢¢rt k´vetendû egyetlen helyes viselked¢sminta felmutatÀsa: az ´n-

Bodor B¢la: àElûsz´r volt az udvarÊ ã 525

feladÀs, a sajÀt akarat alÀrendel¢se a k´z´ss¢g ¢rdekeinek ¢s az ¢let felÀldozÀsa ennek
a hazÀnak a v¢delme sorÀn. Maga a reg¢ny azonban szÀmos er¢ny¢vel, elsûsorban
szuver¢n sorsÃ ´nt´rv¢nyü jellemeivel inkÀbb kapcsolÂdik a gyermekszereplûket (is)
felvonultatÂ, de felnûtt olvasÂk szÀmÀra k¢sz¡lt müvekhez, mint a kor mÀs ifjÃsÀgi
reg¢nyeihez (melyeket nem ¢n, holmi müfaji arisztokratizmusbÂl, hanem szerzûj¡k
pedagÂgiai szempontrendszere ¢s eszt¢tikai ig¢nytelens¢ge hatÀroz meg alsÂbbrendü
müf¢les¢gekk¢nt).
MÀndy IvÀn elsû ifjÃsÀgi reg¢nye, AZ ENYEDI DIçK (k¢sûbb: EGY FESTý IFJöSçGA)
tulajdonk¢ppen gond n¢lk¡l besorolhatÂ ebbe a sorba. FigurÀi a nemzet ¡dv¢¢rt ¢s
az emberis¢g haladÀsÀ¢rt munkÀlkodÂ hazafiak, illetve azok ker¢kk´tûi; a t´rt¢n¢sek,
epizÂdok panelszerüek, ezer helyrûl ismerûsek; a fûhûs gyermekkora felnûtts¢g¢bûl
visszamenûleg konstruÀlt fikciÂ, amit csak olykor szÁneznek az ÁrÂi tehets¢g szinte ´ntudatlan k´zbevet¢sei. Ez azonban nem vÀltoztat azon az attitüd´n, amelynek ¢rtelm¢ben a gyermekkor nem valÂ egy¢bre, mint a felnûtt ¢letben sz¡ks¢ges k¢pess¢gek
kifejleszt¢s¢re ¢s sz¡ks¢ges ismeretek elsajÀtÁtÀsÀra. Ez a nemzeti pÀtosz ¢s a feln´v¢s
mÁtosza csak az ´tvenes ¢vek novellÀiban pÀrolog el majd nyomtalanul, hogy elûbb
egyfajta (Gell¢ri Andor Endr¢re eml¢keztetû) szociÀlis r¢szv¢t ideÀja l¢pjen a hely¢be,
majd lassank¢nt teljesen ideamentess¢ vÀlj¢k ÁrÂi vilÀga, az ÀbrÀzolÀsmÂd ´nmagÀbÂl
valÂ kifejt¢se r¢v¢n teremtve ´nt´rv¢nyü sz´veguniverzumot. Az ifjÃsÀgi (jobb hÁjÀn
nevezz¡k Ágy) müvekre azonban ez az attitüdvÀltÀs k¢sleltetve hat. A legjellemzûbben az EGY EMBER çLMç-ban lÀthatÂ ÁrÂi mÂdszer, szimultÀn (k¢pszerü ¢s a sz´veg
´nszervez¢s¢bûl kifejlû) Àlomlogika voltak¢ppen mÀr a FABULYA FELES°GEI egyes
mozzanataiban is megvan. Az ifjÃsÀgi müvekben, ez idû tÀjt tehÀt a Csutak-reg¢nyekben ¢s A LOCSOLñKOCSI -ban azonban nem l¢p tÃl ezen a m¢rt¢ken. TalÀn nem lenne
bün egyfajta tudathasadÀst lÀtni ebben az ÁrÂi magaviseletben: mÁg egyik mütÁpusÀban
a tudat Àltal kev¢sb¢ ellenûrz´tt asszociÀciÂk, az Àlom, a k¢pi eml¢kezet nem fogalmi
tÀrsÁtÀsai ¢s a sz´veg, a szÂ Ãjabb szavakat meggondolÀs n¢lk¡l elûhÁvÂ mük´d¢se nyer
nagyobb teret, addig a Csutak-reg¢nyekben a t´rt¢netmondÀs hagyomÀnyosabb formÀi, a summÀzhatÂ ¢lettapasztalatok ÀtadÀsÀnak gesztusa k´r¢ kristÀlyosodik a sz´veg, lineÀris cselekm¢nyt k´vetve ¢s oksÀgi ´sszef¡gg¢sekbûl ¢pÁtkezve. Ami¢rt m¢gsem besz¢lhet¡nk skizofr¢niÀrÂl, az az a k´r¡lm¢ny, hogy MÀndy ezekben a müvekben sem tesz eszt¢tikai engedm¢nyeket: a Csutak-k´nyvek, A LOCSOLñKOCSI ¢s az ARNOLD, A BçLNAVADçSZ teljes ¢rt¢kü irodalmi alkotÀsok. Amikor pedig ez az elbesz¢lûi
mÂdszer v¢g¢rv¢nyesen folytathatatlannÀ vÀlik szÀmÀra, a CSUTAK °S GYçVA DEZSý
kidolgozÀsa k´zben hagy fel a sorozat besz¢dmÂdjÀnak folytatÀsÀval. Elrontja a k´nyvet, de nem k´vet olyan eljÀrÀst, amelyben mÀr nem tud ¢rv¢nyeset mondani. Az ARNOLD-ban aztÀn mÀr az Ãj mÂdszerrel alkot jelentûset ¢s a gyermek szÀmÀra is k´vethetût.
A gyermek szÀmÀra m¢g sokkal r´videbb az Ãt valÂsÀg ¢s fikciÂ k´z´tt, mint a felnûtt
olvasÂ szÀmÀra. MÀndy tudja ezt, amikor belesz´vi a t´rt¢netbe a maga ¢let¢nek az
´tvenes ¢vekben felhalmozott tapasztalatait, ¢letb´lcsess¢g¢t; ¢s ¢ppen a Csutak-reg¢nyekbe sz´vi bele ezeket. àFelnûttÊ-reg¢nyeiben ezek a tapasztalatok kev¢ss¢ kapnak
helyet. MÀndy tehÀt, mÁg kialakÁt egy Ãjfajta reg¢nyformÀt, t´rt¢netszervezû logikÀt,
vilÀgismeret¢nek egy mÀsik tartomÀnya szÀmÀra megûrzi a hagyomÀnyos t´rt¢netformÀt. °ppen ez teszi lehetûv¢, hogy tapasztalatanyagÀnak ballasztjÀtÂl megszabadultan kÁs¢rletezz¢k az Ãj eljÀrÀssal: a felgy¡lemlett b´lcsess¢g kimondÀsÀnak k¢sztet¢se nem zavar bele a kÁs¢rletez¢sbe. Csutak ´r´kli ezeket a tapasztalatokat.
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A Csutak-k´nyvek àinformÀciÂforgalmaÊ k¢tirÀnyÃ. Egyszerre k´zvetÁti a felnûtt
b´lcsess¢g¢t a gyermekolvasÂhoz ¢s a gyermek vilÀg¢rt¢s¢t a felnûtth´z. M¢g attÂl sem
riad vissza, hogy szinte a pedagÂgiai ismeretterjeszt¢s szerep¢t vÀllalva Árjon meg tipikus konfliktushelyzeteket ¢s azoknak a gyakorlatban ÀltalÀban bevÀlÂ megoldÀsÀt.
Fûk¢nt a CSUTAK A MIKROFON ELýTT bûvelkedik ilyenekben: az ¢rdektelens¢g, amivel
azt fogadja, hogy lekapjÀk vÀllÀrÂl az ÃszÂnadrÀgjÀt, vagy a zsarolÂval szembeni hatÀrozott fell¢p¢s szituÀciÂgyakorlat lehetne bÀrmelyik drÀmajÀt¢k-terÀpiÀs foglalkozÀson. MÀndy ÁrÂi nagysÀgÀt pedig mi sem jellemzi jobban, mint hogy t´k¢letesen reg¢nye logikÀjÀbÂl vezeti le ezeket az epizÂdokat. Ugyanakkor legalÀbb ilyen fontos
gyermekpszicholÂgiai àismeretterjesztûÊ k´zlendûi vannak felnûtt olvasÂi szÀmÀra. A
gyermek kortÀrscsoportbeli szocializÀciÂja, sajÀtos ¢rt¢kpreferenciÀi (amelyek olykor
a k¡lsû szeml¢lû szÀmÀra k´vethetetlen iramban mÂdosulnak vagy vÀltÂdnak fel Ãjakkal) remek p¢ldaepizÂdokban mutatkoznak, szint¢n elsûsorban a CSUTAK A MIKROFON ELýTT jeleneteiben. A zÀrÂjelenet, amelyben Csutak egyszer csak felpattan a cukrÀszda asztalÀtÂl ¢s Ág¢retes gyermekszÁn¢szi pÀlyafutÀsÀt felrÃgva elrohan, hogy megszervezzen egy utcai rollerversenyt, aztÀn felm¢rje a terepet egy fejelûbajnoksÀghoz,
aztÀn megn¢zzen egy padlÀst, ami Àtvezet egy mÀsik padlÀsra, ¢s ezzel egyÃttal egyetlen komoly felnûtt barÀtjÀt is fak¢pn¢l hagyja ä olyan tanulsÀgokat hordoz, amelyeken
¢rdemes minden, gyermekek k´zel¢ben ¢lû felnûttnek elgondolkodnia.
Aligha v¢letlen ä bÀr nem szeretn¢k nemzetkarakterolÂgiai fejteget¢sekbe bocsÀtkozni ä, hogy a magyar irodalomban a legeml¢kezetesebb gyermekfigurÀk, Nemecsek
Ernû, Nyilas Misi, çrvÀcska, fizikailag gyenge, szociÀlis helyzet¡ket tekintve igen szeg¢ny, lelkialkatuk szerint gÀtlÀsos, sÃlyos ´nbizalomhiÀnyban szenvedû ¢s a k´z´ss¢gben hely¡ket nehezen, csak a legsÃlyosabb Àldozatok ÀrÀn, a rangsor v¢ge fel¢ megtalÀlÂ gyermekk¢nt ÀbrÀzolÂdnak. MÀndy reflexszerüen kapcsolÂdik ehhez a hagyomÀnyhoz, ¢s term¢szetesen sajÀt ¢let¢bûl vett eff¢le tapasztalatai is lehettek, hiszen
aligha tartozott a rettenthetetlen pofozkodÂk k´z¢; az intelligencia azonban mÀr korÀn hozzÀsegÁtheti az embert ezeknek a konfliktusoknak a megoldÀsÀhoz, ha a gyerek
idej¢ben felismeri ennek mÂdjÀt. Persze ez a legritkÀbb esetben fordul elû. MÀndy is
gyÂgyÁtja magÀt ezekkel a jelenetekkel (hiszen minden ´nkifejez¢s terÀpia is egyben),
de bevÀlt megoldÀsainak sikeress¢g¢t dokumentÀlva azt a tanulsÀgot is sugallja, hogy
az ¢rtelemre hagyatkozÂ megoldÀsok eredm¢nyesek szoktak lenni a kortÀrscsoportban. A legfontosabb m¢gsem ez.
MÀndy gyermekfigurÀi nem magÀnyosak, ¢s megvan a maguk helye a gyermekk´z´ss¢gben. K´tûd¢s¡k azonban ´sszehasonlÁthatatlanul gyeng¢bb, mint amit megszoktunk. A szelÁden anarchista szeml¢let m´g´tt az a tapasztalat Àll, hogy az emberi
tÀrsadalom k´nnyen sz¢tesû valami; a vilÀg anyagi ¢s tÀrsadalmi struktÃrÀja korÀntsem rendÁthetetlen. Min¢l erûsebben azonosul az ember tÀrsadalmi szerep¢vel (mint
a bandavez¢r NagyvilÀgi Fûcsû), annÀl nagyobb megrÀzkÂdtatÀst okoz az ¢let¢ben,
amikor meg kell vÀlnia tûle. MÀrpedig az erûviszonyok ÀllandÂ vÀltozÀsban vannak,
¢s ennek szem¢lyi konzekvenciÀi elûbb-utÂbb le lesznek vonva. A fûn´k r´p¡l.
Ha a szocializmust ÀbrÀzolÂ parabolak¢nt szeml¢lj¡k a Csutak-t´rt¢neteket (van
ilyen arcuk is), akkor, ´sszehasonlÁtva Orwell çLLATFARM-jÀval, a valÂsÀghoz sokkal
k´zelebb ÀllÂ p¢ldÀzatot lÀthatunk. A t´rt¢nelem nem arrÂl szÂl, hogy ugyanabba a
hÀzba mindig mÀs k´lt´zik, ugyanazokba a funkciÂkba Ãj emberek ker¡lnek; hogy az
arisztokratÀt felvÀltja a parven¡, ¢s maga vÀlik arisztokratÀvÀ. MÀndy tapasztalata szerint a k´z´ss¢gi szerkezetek sz¢tes¢se/sz¢tveret¢se utÀn a szerkezet ki¡resedett roncsai
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gazdÀtlanul maradnak: urak ¢s alattvalÂk egyarÀnt elhagyjÀk. Eml¢kezetes k¢p a CSUDEZSý visszat¢rû vÁziÂja: a sz¢tvert jÀtszÂt¢r k´zep¢re ´sszehordott hullad¢kdomb, melynek m¢ly¢n ÀtlÀtszÂ anyaggal (j¢g? ¡veg?) fedett nyÁlÀs (zÀrkaablak?)
kukucskÀjÀn Àt egy ¡regbe lÀthatunk (bizarr vÀltozata Verne A B°GUM ¹TSZçZ MILLIñJA hÁres zÀrÂk¢p¢nek ä a megfagyott ac¢lkirÀly az ¡veglencse alatt), ahonnan az ´r´kre beb´rt´nz´tt NagyvilÀgi Fûcsû fagyott, ¡veges tekintete mered Csutakra. Egykori uralkodÂi sz¢khelye, a sz¢tlûtt (!) telefonf¡lke azonban gazdÀtlanul marad, ¢s fûn´k¡k bukÀsÀval eltünnek a Vay çdÀm utcaiak is ä megszünnek banda lenni.
Ebben az ¢rtelemben Csutak magÀnak valÂ, ´nt´rv¢nyü gyerek. Nem hÃzÂdik
vissza a csoporttÂl, mint Nyilas Misi, ¢s nem Àldozza ¢rte ¢let¢t, mint Nemecsek. Csutak rezignÀltan szeml¢li a pusztulÂ vilÀgot; belakja romjait, majd idûvel maga is kivonul
belûl¡k, nem az¢rt, mert felismeri, hogy lakhatatlanok (ezt eleve tudta), hanem az¢rt,
mert szesz¢lyes tev¢kenys¢gei mÀs romokhoz k´tik (ism¢t csak ideiglenesen); szÀnja
¢s segÁti az Àldozatokat, az elesetteket (mind Ágy v¢gezz¡k, ¢rezteti), de nem k´tûdik
hozzÀjuk, mert ez a k´tûd¢s megfosztanÀ cselekv¢si ¢s gondolati szabadsÀgÀtÂl, mÀrpedig ezek az ¢rt¢kek ¢let¢ben olyan alapvetûk, meghatÀrozÂk, hogy nem is gondolkodik rÂluk.
A Csutak-k´nyvek ¢s A LOCSOLñKOCSI tÀrsadalma nem ifjÃsÀgi tÀrsadalom. T´rv¢nyei nem a t´rt¢netmondÀs igazsÀgaira, hanem a jellemek valÂs konfrontÀciÂira
¢p¡lnek: a Nagy Omasics, amikor csalÀssal nyer elsû dÁjat egy pÀlyÀzaton, nem szenved el b¡ntet¢st; pontosabban a àb¡ntet¢sÊ megelûzi a àbüntÊ ä bandavez¢rs¢g¢nek
lassÃ felmorzsolÂdÀsa ¢s szerelmi kudarca bÁrja rÀ a csalÀsra. àNem annyira fontos az
eg¢szÊ ä talÀn ez lehetne ezeknek a t´rt¢neteknek az à¡zeneteÊ. Vannak dolgok, amik
el vannak rontva. Ilyen a pÀlyÀzat, ilyen a CSUTAK A MIKROFON ELýTT-ben a rÀdiÂzÀs.
Ezeket is v¢gig kell csinÀlni, de amikor befejezûdnek, ki kell l¢pni belûl¡k. Vagy nem
is kell kil¢pni, csak nem ¢rdemes folytatni ûket. Nem ¢rdekesek. Nem szÀmÁtanak.
Vannak azonban olyan dolgok is, amik nincsenek elrontva. Ezek fontosak. Ezek szÀmÁtanak. Ilyen a szÀnkÂverseny az elsû, a rollerverseny a harmadik, a sz¡rke lÂ megment¢se a mÀsodik Csutak-reg¢nyben. K¢sûbb majd ezek a dolgok is el lesznek rontva:
a versenyekben csalni fognak, a lÂbÂl filmsztÀrt csinÀlnak (valÂjÀban vÀgÂhÁdra viszik,
tudja ezt Csutak is, az olvasÂ is, de nem besz¢l¡nk rÂla, mert a k¢pzelet¡nk olyan dolog,
aminek nem szabad elromlania, m¢g Ãgy sem, hogy ilyen ä valÂsÀgos ä jelens¢gek
beenged¢s¢vel ´sszerondÁtjuk), de addig, amÁg romlatlanok, addig ¢rdemes bÀrmit
otthagyni a kedv¡k¢rt. Ez a MÀndy-hûs´k (¢s ez mÀr nemcsak az àifjÃsÀgiÊ t´rt¢netekre vonatkozik) legfontosabb erk´lcsi parancsa.
MÀndy ifjÃsÀgi reg¢nyeinek tehÀt elsûsorban nem nevel¢si c¢ljuk van; ez azonban
nem jelenti azt, hogy ne lenne ÀbrÀzolÀsmÂdjuknak gyermekpszicholÂgiai funkciÂjuk. Csutak legfûbb tulajdonsÀga az, hogy elfogadja ´nmagÀt. Nem arra t´rekszik,
hogy beilleszkedjen, nevelûdj´n, nemesedjen, megfeleljen, hanem arra, hogy megismerje ´nmaga emberi minûs¢g¢t, ¢s ¢ljen b¢k¢ben ´nmagÀval. De nem csak û: MÀndy
reg¢nyhûsei ÀltalÀban ´nt´rv¢nyüek. Nem igazodnak eszm¢nyekhez ä bÀr ÀbrÀndoznak ilyenekrûl ä; nem hat rÀjuk nevel¢s, sem p¢lda. Szem¢lyis¢g¡k nem fel¢p¡l, hanem
kibontakozik. Kudarcokat elszenvedve (ebben persze Csutak a legnagyobb) nem igyekeznek olyan taktikÀkat megtanulni, amelyek segÁts¢g¢vel elker¡lhetn¢k a kudarcokat,
hanem feldolgozzÀk azokat. Ez az ´nt´rv¢nyü, nem tÃlsÀgosan lÀrmÀs, de az adott korlÀtok k´z´tt a maga szabadsÀgÀt keresû ä ¢s megtalÀlÂ! ä gyermektÁpus a korÀbbi ¢vek
magyar irodalmÀban ismeretlen volt. FelbukkanÀsa m¢ly hatÀst gyakorolt a kor ifjÃTAK °S GYçVA
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sÀgi irodalmÀra. A TºSKEVçR folytatÀsÀn dolgozÂ Fekete IstvÀn f¢lretette ¢s sohasem
folytatta k´nyv¢t (a MAGASLES-t). Amikor Ãjra munkÀhoz lÀtott, Tutajos alakja f¢lreismerhetetlen¡l magÀn viseli Csutak ¢s a t´bbiek hatÀsÀt. (Ezzel a jelens¢ggel Fekete
IstvÀnrÂl szÂlÂ essz¢mben, mely a Somogyban fog megjelenni, r¢szletesebben foglalkozom.) De Somogyi TÂth SÀndor kamaszreg¢nyeitûl (HOGY çLLUNK , FIATALEMBER?,
GABI stb.) LÀzÀr Ervin ¢s CsukÀs IstvÀn gyerekreg¢nyein Àt a hetvenes ¢vek filmjeiig
(B OHñC A FALON, SíPOLñ MACSKAKý, m¢g korÀbban az çLMODOZçSOK KORA, APA,
GYERMEKBETEGS°GEK stb.) minden¡tt megtalÀljuk ennek a gondolkodÀsmÂdnak a
hatÀsÀt. MÀndy a maga csendes mÂdjÀn felforgatta, megvÀltoztatta a magyar k´zgondolkodÀst, legalÀbbis ami a gyermek lelk¢t, intellektusÀt ¢s emberi minûs¢g¢nek kibontakozÀsÀt illeti.
àElûsz´r volt az udvar.Ê Ezzel a mondattal kezdûdik a CSUTAK °S A SZºRKE Lñ. MÀndy
tÀja ifjÃsÀgi reg¢nyeiben sem mÀs, mint egy¢b munkÀiban: a JÂzsefvÀros b¢rhÀzai,
macskak´ves utcÀi ¢s kopÀr jÀtszÂterei, s´t¢t l¢pcsûhÀzai ¢s bizarr elrendez¢sü lakÀsai.
Szereplûi azok a pesti srÀcok, akik ¢ppen az elsû reg¢ny megjelen¢se idej¢n vett¢k fel
a harcot a szovjet tankokkal, ugyanazzal a komolysÀggal, amivel itt szÀnkÂversenyt
rendeznek, k¢sûbb egy sz¡rke lovat segÁtenek az illegalitÀsban. Nem tudom, hogy t´bb
illÃziÂval-e, de a sorssal szemben bizonyÀra ugyanazzal a rezignÀltsÀggal. N¢mi teret,
valamivel t´bb f¢nyt ¢s levegût kapnak cser¢be MÀndytÂl. °s tÁz ¢v halad¢kot. Eg¢szen
a CSUTAK °S GYçVA DEZSý v¢g¢ig.
àAztÀn minden beleveszett a vasszÁnü ¢gbe.
A sas mozdulatlan Àrnya a magasban.Ê

MÀrvÀnyi Judit

EGY BçBU EML°KEI
KiÀltÀs veri fel a budai lakÀs ¢jszakai csendj¢t: àSimogassÀtok a talpamat!Ê A kiÀltÀs a
szûke hajÃ CsimutÂl ¢rkezik a sz¡lûkh´z, akik elûbb igazÀn nem akarnak szÂt fogadni.
AztÀn (k´zben a kiÀltÀs t´bbsz´r is megism¢tlûd´tt) ott talÀljÀk magukat (egymÀst) a
kislÀny ÀgyÀnÀl, amint felvÀltva simogatjÀk jobb ¢s bal talpÀt. Egyre fÀradtabbak, Àlmosabbak. A simogatÀs egyszer csak abbamarad. Csimu fel¡l az ÀgyÀn, ¢s t´k¢letesen
¢ber hangon konstatÀlja: àElaludtak!Ê Mire az olvasÂ a reg¢nyben idÀig ¢rt, mÀr r¢gÂta
tudja, hogy Csimu nem tartozik a szelÁd, engedelmes gyerekek k´z¢. Sût. Csimu a hÀz
igazi ura, egy kis zsarnok. De hÀt MÀndy IvÀn ARNOLD, A BçLNAVADçSZ cÁmü reg¢ny¢vel most sem azt c¢lozta meg, hogy a gyerekeket illedelemre nevelje. Mi¢rt is tette
volna?
A reg¢ny hûse, mint az a cÁmbûl is lÀthatÂ, nem Csimu, hanem Arnold. Teljes nev¢n
Arnold PaskÀl: egy fabÀbu. Erre a bÀbura egy hÀrmashatÀr-hegyi vend¢glû mosdÂjÀban talÀl rÀ Csimu, ahol is elûzû gazdÀja ott felejtette.
Rozzantabb fabÀbu, mint amilyen Arnold, alig elk¢pzelhetû. NadrÀgja merû rongy,
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a zakÂjÀn egyetlen gomb fityeg. Orra nincsen: lekopott. De arca sincs, sût ä ezt aprÀnk¢nt tudjuk meg: sajÀt feje sincs; az a s´t¢t fagolyÂ, amit a nyaka f´l´tt hordoz,
legalÀbb a harmadik mÀr ä ahogy ezt Lim-Lom JolÀn ä ez a porbÂl, koszbÂl ´sszesürüs´d´tt kÀr´rvendû gonosz hÀrpia ä nem l¢tezû fej¢hez vÀgja, ¢s vilÀggÀ k¡rt´li. Arnold a szeretettûl ment t´nkre. Elsû gazdÀja, a kis çgi maga mell¢ fektette a kispÀrnÀra, amire olvasÀs k´zben k´ny´k´lni szokott, s amellyel Arnoldot betakargatta. Arnold pedig a sok hasznÀlattÂl, k´ny´ktûl, szeretettûl megkopott, elnyüvûd´tt. A szeretet volt az oka annak is, hogy Arnold a vend¢glû mosdÂjÀban elveszett. Arnold nemcsak sebes¡ltje, de mÀrtÁrja is a szeretetnek. Boldog sebes¡lt, boldog mÀrtÁr; m¢gis az.
KirÀndulÀsra k¢sz¡lt a csalÀd ä mes¢li Arnold, ¢s àa kis çgi term¢szetesen nem indult el
n¢lk¡lem. ögyhogy vele tartottamÊ. çgival tartott a mosdÂba is. S akkor t´rt¢nt, hogy a
vend¢glû udvarÀban egyszerre cs´ngetni kezdett a 44-es villamos. çgi utÀnarohant
Benda Gyurinak, azaz a 44-es villamosnak, a mosdÂban hagyott ArnoldrÂl pedig megfeledkezett. Nem kereste, nem ment utÀna k¢sûbb sem. Arnold soha nem hiszi el, hogy
a felejt¢s v¢gleges. àHogy ki volt nekem a kis çgi, ¢s ki voltam ¢n a kis çginak, azt Ágy r´viden
el sem lehet mondaniÊ ä k´zli a reggelizûasztal t´rzsk´z´ns¢g¢vel. AztÀn ä igaz, nem r´viden, de egy eg¢sz reg¢nyen Àt ä m¢gis elmes¢li. Elveszt¢s, t´nkrenyÃzÀs ä ez a vacak
kis bÀbu, ez a bÀburoncs soha nem mond le arrÂl, hogy çgi m¢gis ¢rte j´n, visszaviszi
otthonÀba, az Ipar utcai lakÀsba, s û ism¢t ott ¡lhet, mint legfûbb bizalmas, atyai ûrzû
¢s tanÀcsadÂ. HiÀba hozza a hÁrt Lim-Lom JolÀn ä aki sajÀtos ÀllagÀnÀl fogva minden¡tt
jelen van, mindenhovÀ bekukucskÀl ä, hogy Ãj Arnold ¡l çgi mellett, akit egy vitrinben
lÀtott meg valahol; çgi most mÀr ût szereti, rÀ sem gondol az elveszettre. A hÁr m¢lys¢gesen megsebzi Arnoldot, de ¢rzelmei nem vÀltoznak, vÀgya çgi utÀn inkÀbb fokozÂdik. Lim-Lom JolÀn keze van abban is, hogy Csimu (kev¢s idûvel azutÀn, hogy mened¢ket kÁnÀlt Arnoldnak sajÀt szÀllodÀjÀban) egy rosszkedvü pillanatban egyszerüen
kihajÁtja az ablakon, s utÀna a mÀsik bÀbut is, Rosita RÀntottÀt, a dallamos nevü spanyol tÀncosnût. (Rosita a reggelizûasztalhoz k´zel, Arnold mellett ¡lt a dÁvÀnyon, s a
k¢t t´rûd´tt bÀbut gy´ng¢d ¢rzelmek füzik egymÀshoz. Ez semmit sem vÀltoztat azon,
hogy Arnold szÁv¢ben a fûhely elvitathatatlanul a kis çgi¢. Arnold lelke olyan, mint a
bÃs k¢pü lovag¢, aki DulcineÀjÀt egy percre sem feledheti. Az ür´n Àt is neki ¡zen
azokban az utolsÂ percekben, amikor lakÂhelye a f´ld´n van m¢g...)
Arnoldnak tehÀt lelke van. MÀndy IvÀn mes¢j¢ben ¢ppen egy rozzant fabÀbunak
ne volna lelke? Mes¢ben jÀrunk, tehÀt term¢szetesen a sz¡rrealizmusban is; m¢ghozzÀ
MÀndy IvÀn mes¢j¢ben, akinek a sz¡rrealizmus ebben az idûben mÀr igazi k´zege.
A sz¡rrealizmus ä s k¡l´n´sen a humor forrÀsÀbÂl fakadÂ sz¡rrealizmus ä legelsû
novellÀiban is jelen van mÀr. K¢sûbbi ÁrÀsai m¢g inkÀbb a sz¡rrealizmus fel¢ hÃznak.
LÀtÂsz´g¢t, hang¡t¢s¢t, mondatfüz¢s¢t ä stÁlusÀnak k¡lsûbb ¢s belsûbb r¢tegeit, sajÀtos àmÀndysÊ vilÀgÀt ä, ezt a talÀn minden m¢ltatÀsban emlÁtett t¢nyt p¢ldÀul, hogy
tÀrgyai ¢lnek ä ez hatÀrozza meg. A PçLYA SZ°L°N Csempe-Pemp¢je àmorzsa egy leszakadt kabÀtzsebbenÊ; az ºRES OSZTçLY -ban a padok, amikor az osztÀlyterem àmagÀra maradÊ, tÀrsalognak tanÀrokrÂl, diÀkokrÂl, agyonnyÃzott nyelvtani szabÀlyokat mondanak fel, egy àiszonyatosan v¢n, szakÀllas padÊ megÀllÀs n¢lk¡l Fancsalszky KÀlmÀnt nÂgatja, menjen mÀr ki felelni; ¢s k´zben mindannyian f¢lnek, hogy r´videsen lerÀmoljÀk ûket a pinc¢be; eml¢keznek, ny´sz´r´gnek, veszekednek feltehetûen m¢g akkor
is, amikor mÀr a pinc¢ben lesznek, eg¢szen addig, amÁg ´sszezÃzott forgÀcshalommÀ
vÀlnak, vagy sz¢trohadnak egy szem¢ttelepen. (Ezt az elbesz¢l¢st MÀndy k¢sûbb A LOCSOLñKOCSI cÁmü reg¢ny¢be is beemelte.) Az EGY ESKºVý TurcsÀnyija boldog pilla-
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nataiban àÃgy rÀzta a fej¢t, mint egy port´rlûtÊ; ¢s amikor k¢ts¢gbeesik, olyan lesz, àmint
egy sz¢lverte bogÀncsÊ; friss, n¢hÀny perces feles¢ge, Ilus àkihült tekintettel bÀmulta az utcak´veket. A k´vek megûrizt¢k, magukba zÀrtÀk ezt a tekintetetÊ. A hetvenes ¢vekben, 1977ben, amikor Arnold, az ARNOLD, A BçLNAVADçSZ megsz¡letett, egy mÀsik MÀndy-reg¢ny is napvilÀgot lÀt ä bevallottan mÀr a cÁmben is jelezve, hogy mif¢le metszet¢t adja
az ÀbrÀzolt vilÀgnak: az çLOM A SZíNHçZRñL.
Arnoldnak, a fabÀbunak ä szÂ volt rÂla ä lelke egy lovag¢, de a teste sz¢tesûben. A
sz¢tszakadt hÀtsÂ felet az anya igyekszik àhelyrepofozniÊ. Groteszkebb jelenetet elk¢pzelni is neh¢z; Arnold, az egykori szÁnhÀzigazgatÂ, variet¢igazgatÂ, mi t´bb, cirkuszigazgatÂ, sût zenebohÂc, akinek neve àk¡lf´ld´n sem volt eg¢szen ismeretlenÊ ä ¡lep¢ben
a zsÀkvarrÂ tüvel az anya t¢rd¢n fekszik, s minden igyekezete, hogy megalÀzÂ helyzet¢t vÀlaszt¢kos stÁlussal ellensÃlyozza. Hiszen az operÀciÂnak Rosita RÀntotta is tanÃja, akinek lÀttÀra a bÀbuszÁv m¢giscsak megdobban. àKegyedetÊ ä szÂlÁtja meg Arnold
RositÀt, mint egy KrÃdy-hûs, mik´zben az anya er¢lyesen ¢s c¢ltudatosan dolgozik
´sszefoltozÀsÀn ä àtalÀn megt¢vesztik bizonyos k´r¡lm¢nyekÊ. °s fÀjdalmÀn uralkodva magyarÀzza el a szerencs¢tlen¡l v¢gzûd´tt kirÀndulÀs t´rt¢net¢t. K´zben a tü fel-le jÀr a
test¢ben. Az anya, àez a der¢k teremt¢sÊ ä mondja Arnold elismerû, de leereszkedû jÂindulattal a t´bbieknek, a reggelizûasztal (t´bbs¢g¢ben csak a felnûttek szÀmÀra) àn¢ma
tanÃinakÊ, mint amilyen a fent emlÁtett Rosita RÀntotta, az abrosz k´zep¢n trÂnolÂ cukortartÂ, a lÀbÀn alig ÀllÂ M¢zes MackÂ ¢s a n¢mÀnak ¢ppen nem mondhatÂ Csimu
ä àfÀradtsÀgot nem ismerve vÀllalta ezt a k¢nyes müt¢tetÊ. àçmbÀr ä szisszen fel olykor, ha a tü
tÃlsÀgosan m¢lyre hatol ä a h´lgy dolgozhatna egy kiss¢ kÁm¢letesebben.Ê De hÀt a h´lgy (akÀr
a t´bbi felnûtt) nem ismeri fel, hogy egy elrongyolÂdott gavall¢rba, egy valÂsÀgos
dandybe szÃrja a tüt, û csak azt lÀtja, nemegyszer elcs¡ggedve (meglehetûsen hosszÃ
idût ig¢nyel a müt¢t), hogy egy elrongyolÂdott bÀbut ä akinek tulajdonk¢ppen a szem¢tben a helye ä kellene valahogy àhelyrepofozniÊ. Arnold azonban, tudjuk, nem akÀrki. Ahogy a reg¢ny cÁme is mutatja: mindenekelûtt bÀlnavadÀsz ä legalÀbbis az volt.
F¢lelmetes ellenfele àa tengerek r¢meÊ, maga a àferdepofÀjÃ ÂriÀsbÀlnaÊ: Nagy G¢za, akivel, mint lassank¢nt megtudjuk, Arnold àv¢gsû leszÀmolÀsraÊ k¢sz¡l. Mes¢ben vagyunk,
MÀndy-mes¢ben, az ÂriÀsbÀlna (bÀr erre a v¢gsû ¡tk´zetre most nem ker¡l sor) felfelmer¡l. Elûsz´r egy k¢k szÂdÀs¡vegben. A k¢k szÂdÀs¡veget a kis çgi hatÀrozott felszÂlÁtÀsÀra ¢desapja, a filmtudomÀnyok doktora szerzi meg (nem volt olyan k´nnyü
k¢k szÂdÀs¡veget talÀlni a hetvenes ¢vekben). çgi Arnold atyai ÃtmutatÀsÀval m¢lyed
el a szÂdÀs¡veg titkaiban. A bugyborgÂ k¢k vÁz: az ÂceÀn maga. (M¢ly¢n halak, kagylÂk, csigÀk, tengeri n´v¢nyek, egy hajÂroncs.) àEgyszer aztÀn f¡st´l´gni kezdett a tenger...
BÀlnavesz¢ly! Itt a bÀlna! M¢gpedig az a f¢lelmetes ferdepofÀjÃ... Ez maga Nagy G¢za... A tengerek r¢me... Nagy G¢za lassan emelkedett fel a m¢lybûl. Patakzott rÂla a tenger vize. K¡l´nben
akÀrcsak egy b¢rhÀz mer¡lne fel. Egy hÀzt´mb. Az ºllûi Ãt 26/28. Elvigyorodott olyan iszapos
vigyorral. Fogsora, mint a gang rÀcsa.Ê
Iszapos vigyor vagy arc ä telitalÀlat: nem v¢letlen¡l hasznÀlja gyakran az ÁrÂ ellenszenves hûseinek megelevenÁt¢s¢re. Ami pedig a hasonlat magjÀt illeti: K AVICS cÁmü
´n¢letrajzi ihlet¢sü novellÀjÀban Vali n¢ni, az ÁrÂ anyai nagyn¢nje olykor szint¢n Ãgy
jelenik meg a csalÀdi asztalnÀl, àakÀr egy b¢rhÀzÊ. Igaz, ez a dÃs idomÃ h´lgy az ÁrÂ
gyerekkori otthonÀban nem àfelmer¡lÊ, hanem àfelr´ppenÊ. M¢gis, lehet, hogy titkos
rokonsÀg van az ÂriÀsbÀlna ¢s Vali n¢ni k´z´tt? A hasonlat v¢ge: a bÀlna fogsora, àmint
a gang rÀcsaÊ. A gang rÀcsa ked¢lyes vagy szomorÃ, de mindenk¢ppen otthonos hangulatot id¢z fel MÀndy ÁrÀsaiban; korÀntsem ijesztû. így egy¡tt: ºllûi Ãti hÀzt´mb, a
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gang rÀcsa Nagy G¢za fogsora hely¢n: bizarr, abszurd ä s mindez egy k¢k szÂdÀs¡vegben. Sz¡rrealista, de nem DalÁ, hanem talÀn Klee, ¢s milyen remek. A hasonlat cs¡csk¢ben mennyi humort rejt az ÁrÂ... TalÀn ¢ppen egy gyerekrajz fantÀziÀjÀt id¢zi fel.
HÀt ilyen MÀndynak egyetlenegy kiragadott mondata.
Az ÂriÀsbÀlna ä de inkÀbb csak a sziluettje ä legk´zelebb egy b´gre kamillateÀban
lÀthatÂ. A kamillÀsb´gre ugyanis maga a Balaton, a benne ÃszÂ, borogatÀsul szolgÀlÂ
g¢zdarabok (çginak ÀrpÀja van) csÂnakok. àMeglehetûsen ritka a bÀlna a BalatononÊ ä
ÀllapÁtja meg Arnold, amikor Nagy G¢za egy pillanatra m¢gis àfelmer¡lÊ.
Az Ipar utcai otthont, az çgival Àt¢lt kalandokat Arnold elmes¢li Csimunak; az
egyetlennek, akivel a csalÀdban meg tudja magÀt ¢rtetni; Csimu pedig, amit hallott,
a maga stÁlusÀban Àtviszi, folytatja, kiprÂbÀlja a sz¡lûk´n. S az ÁrÂ nem mondja ki, de
¢rezteti: anya ¢s apa egymÀstÂl f¡ggetlen¡l felfogjÀk, hogy ez a fagolyÂ fejü, arc n¢lk¡li
bÀbu valahogy nem illeszkedik be az otthonukba; mintha s´t¢ten n¢zn¢, amit itt lÀt.
àMit akar itt ez az alak? Ez az ¡t´tt-kopott horpadtk¢pü, aki csak Ãgy betolakodott ideÊ ä mondja
az apa. Arnold r¢gi dolgokon rÀgÂdik, nem tud belenyugodni abba, hogy ût àelûbb
elvesztett¢k, aztÀn elfelejtett¢kÊ. Jelentûs kifogÀsai a csalÀd ellen nincsenek. Csimut is szeretn¢ (noha çgit nem helyettesÁtheti), hiszen jÂl tudja, hogy Csimu kihalÀszta a mosdÂbÂl, hazavitte, s û ism¢t beker¡lt egy csalÀd, egy otthon v¢rkering¢s¢be. De ez¢rt
tÃlsÀgosan nagy Àrat fizetett. Csimu megfosztotta az Arnold PaskÀl n¢vtûl, s ezzel l¢tez¢s¢nek hitel¢t vonta k¢ts¢gbe. Kukunak hÁvja, olykor KukkantyÃnak. K¢rlel¢s, rimÀnkodÀs hiÀbavalÂ, Csimu hajthatatlan.
Hogyan fÀjhat egy hiÀnyzÂ orr? Csimut (aki soha nem fogad szÂt) v¢gsû tehetetlens¢g¡kben a sz¡lûk behajÁtjÀk az akkor ¢ppen s´t¢t szomsz¢d szobÀba. Keresg¢l¢s
k´zben a s´t¢tben Arnold feljajdul. àMegfogtad az orromÊ ä k´zli fÀjdalmasan. àDe hiszen
nincs is orromÊ ä füzi hozzÀ elgondolkozva. Most van vagy nincs? Ezen az olvasÂ is eltünûdik. Arnold egyszer felid¢zi a tÀrsasÀgnak a mosdÂt, ahol elveszett: a t¡k´r is olyan
piszkos volt, hogy az arcÀt sem lÀtta ä Rosita elr¢m¡l. àIstenem, milyen arcÀt?Ê ä gondolja
k¢ts¢gbeesetten. Lim-Lom JolÀn elkÀrogja, hogy az a s´t¢t fagolyÂ, ami Arnold nyakÀn ¡l, nem is a sajÀt feje... Arnold pedig elmes¢li a kispÀrna, a kis çgi bizalmas k´zell¢t¢t (k´ny´k, olvasÀs) az Àgyban. çm a t´rt¢neteiben, kalandjaiban a hiÀnyzÂ arc,
orr fel sem mer¡l... °s elj´n a pillanat ä a kihajÁtÀs utÀn, amikor Rosita vallomÀst tesz.
àLÀtom az arcÀt, igen, ¢n lÀtom az arcÀt.Ê
Van vagy nincs Arnoldnak arca? Ebben Arnold sem kompetens, û is bizonytalan.
°s m¢g egyszer: hogyan fÀjhat egy hiÀnyzÂ orr? Egy kicsit ugyan bizonytalanul, de
talÀn felelhet¡nk is. ögy valahogy, ahogy valaminek, valakinek az elveszt¢se, akit szeret¡nk. Aki a hiÀnyÀval van jelen, hiÀnyÀval fÀj.
MÀndynÀl a sz¡rrealizmus realizmusa, igazsÀga valami, a rÀciÂt megelûzû evidencia: az ¢rz¢kel¢s, az ¢rzelmek ¢s persze az Àlmok igazsÀga. TehÀt lebegû, nem teljesen
egy¢rtelmü, nem statikus, nem v¢gleges. °s ebben ä errûl a reg¢ny olvasÀsa k´zben
nem lehet megfeledkezni ä az irÂniÀnak, a humornak ÀllandÂ ¢s ÀllandÂan vÀltozÂ
szerepe van. MÀndy humorÀt beleszûtte t´rt¢neteibe, de mondataiba is: szinte lehetetlen ût (mÀrmint a fanyar, keserny¢s vagy d¡h´s vagy ¢ppen barÀtsÀgos humort) a
mondandÂtÂl le-k¡l´nvÀlasztani. Az eg¢sz reg¢nyt ÀtjÀrja ä a harapÂs, kÁm¢letlen szarkazmustÂl, a csÁpûs vagy szelÁdebb irÂniÀn Àt a szeretetteljes, mÀr gyeng¢d humorig,
mellyel szinte bebugyolÀlja, akiket szeret, akikhez odatartozik. Vagy ä levÀlaszthatÂ-e
¢rz¢kel¢s¡nkben az ÀrnyakrÂl az alkonysugÀr? Az alkonyban megn´vû tÀrgyakrÂl a
k´d? Az ÀtlÀtszÂ habrÂl a f¢nyt´rûd¢s? Egy mÀjusi naprÂl a àz´ld, esûs l¢gÊ?
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A k¢k szÂdÀs¡vegben az ÂceÀn, a kamillateÀs b´gr¢ben a Balaton: a k¢t groteszk
jelenet a sz¡rrealizmus k´zeg¢ben fogant, a mese logikÀjÀt, a fantÀzia hullÀmzÀsÀt k´vetve. Ahogy Csimu a talpsimogatÀssal a sz¡lûket terrorizÀlja: elk¢pesztû, groteszk,
de az¢rt elhihetû. Csimu azonban tovÀbbfejlûdik, rajta Àt a t´rt¢net Àtlend¡l a csak
elk¢pzelhetûbe, az abszurdba, a sz¡rrealizmusba. A kettû MÀndy IvÀn ÁrÀsaiban ä az
ARNOLD-ban k¡l´n´sen ä ugyancsak k´zel van egymÀshoz, de az¢rt m¢gis mÀs. Csimu
a reg¢ny v¢ge fel¢ Ãjabb k´vetel¢ssel Àll elû: hozzÀtok el Rizs ManÂt! A k´vetel¢s logikus: hiszen talÀn egy ÂrÀja, hogy kihajÁtotta Arnoldot ¢s RositÀt. A sz¡lûk nem engedelmeskednek r´gt´n. Csimu ugyanis azt sem hajlandÂ k´z´lni, hogy egyÀltalÀn
kicsoda Rizs ManÂ, vajon rizsbûl van-e, mik¢nt a neve mutatja, hol lakik, hol talÀlhatÂ.
V¢g¡l szÂt fogadnak, ¢s m¢g az este elindulnak ketten k¢tfel¢ a mÀr s´t¢tedû utcÀkon,
hogy megkeress¢k ¢s elhozzÀk Rizs ManÂt, hiszen a parancs a legfûbb hatalomtÂl, a
gyerektûl ¢rkezik. Ez az¢rt a valÂsÀgban m¢gsem elk¢pzelhetû, az ¢rzelmek, a fantÀzia
abszurdabb logikÀjÀban viszont: igen.
Abszurd, de a sz¡rrealizmussal ¢pp csak ¢rintkezû epizÂd B¢la bÀcsi esete a term¢szet lÀgy ´l¢vel ¢s a reggelivel. A reggeli sorÀn B¢la bÀcsi a term¢szet barÀtjÀbÂl a term¢szet üz´ttje lesz. B¢la bÀcsi teÀjÀt a kertben issza, ¢s k´zben azon mereng, milyen
pompÀs is a szabadban reggelizni, ÀmbÀr a Duna-parton m¢g jobb volna. A teÀba vÀratlanul egy gallyacska pottyan. B¢la bÀcsi n¢zi a kis gallyat. àMagÀnos fat´rzs Ãszott a
nagy vÁzen. Igen, akÀrcsak valami fat´rzs a nagy vÁzen, Ãgy ÃszkÀlt a gallyacska a teÀban. Egyszerre csak ott volt ¢s ÃszkÀlt... A fat´rzs k´zben sz¢tÀzott. SzomorÃnak tünt. Koszladtnak. SzakÀllt eresztett, s´t¢tz´ld mohaszakÀllt.Ê B¢la bÀcsi eliszonyodik. M¢g megkÁs¢rli, hogy a
gallyacskÀt kiszedje a teÀbÂl, de a borzalmas lÀtvÀnytÂl visszaretten; iszkol befel¢ a hÀzba, vissza a civilizÀciÂba, annak v¢dûbÀstyÀi k´z¢, a szekr¢nyek, a konyhahokedlik, a
bÃtorok biztonsÀgos tÀrsasÀgÀba. Az ellesett pillanat maga a groteszk, maga az irÂnia,
de az ÁrÂnak korÀntsem lehetett az a c¢lja, hogy B¢la bÀcsit kigÃnyolja. Hiszen neki
magÀnak igenis m¢ly kapcsolata volt a civilizÀciÂ emberszabÀsÃ, k´zvetlen¡l tÀrsunkkÀ szegûd´tt, vel¡nk, k´r¡l´tt¡nk ¢lû, mindennapi darabjaival. ý igenis szerette a
civilizÀciÂt ä persze nem a szuperszonikus g¢peket, hanem a komÂdot, a foteleket, a
sz¢keket, a villamost, a kabinok szagÀt, a gangokat, a l¢pcsûhÀzakat. Neki annyira sajÀtja volt egy kapualj, mint mÀsoknak a falusi templom harangja, a kiskertek a falusi
hÀzak k´r¡l... Csimu Arnold vezet¢s¢vel a dzsungelben ÂriÀskÁgyÂ, zebrÀk utÀn egyszerre csak szekr¢nyeket, foteleket, zongorÀkat lÀt. A dzsungelben bÃtorfaerdû nûtt.
A bÃtorok egyik ¢rdekes szolgÀltatÀsa k¡l´nben, hogy kiel¢gÁtik a gyerekek csillapÁthatatlan csokolÀd¢¢hs¢g¢t, ha ez elkapja ûket, le-let´rnek egy-egy darabot az asztallapbÂl, a szekr¢nybûl.
KÁnosan tragikomikus, de korÀntsem sz¡rreÀlis jelenet: a s´t¢t kis bandavez¢r, Horgos el¢ vezetnek egy kisfiÃt a t´bbiek. Megk´t´zve. Valami atl¢tatrikÂ¡gyrûl van szÂ;
de hÀt a t¢ma nem is fontos. Hanem hogy: megk´t´zik. Arnold nem is hagyja szÂ
n¢lk¡l... A kihallgatÀs k´zben Horgos nagylÀbujja àf¢lelmetesen rÀndult egyet a szandÀlbanÊ. Elnevetj¡k magunkat, de egy kicsit el is borzadunk. Mert persze az a f¢lelmetes
nagylÀbujj nem mondhatÂ v¢szesnek. De mi lesz, amikor nem a gyerekek bandavez¢re, amikor felnû? NetÀn emberek ¢lete-halÀla felett rendelkezik, s akkor korÀntsem
egy szandÀlba bÃjtatott nagylÀbujj rÀndul meg veszedelmesen vagy f¢lelmetesen... Lehet persze, hogy a kis Horgos megvÀltozik. TalÀn. Figyelemre m¢ltÂ, hogy ha feld¡h´dik, nem kiabÀl, hanem sziszeg. Nem v¢letlen k¡l´nben, hogy a mese egyetlen mÀrtÁrhalÀla az û lelk¢n szÀrad. Az asztal k´zep¢n trÂnolÂ cukortartÂrÂl van szÂ, a reggelizûasztalnak errûl a tartalmas, t´bbnyire hallgatag tagjÀrÂl, aki nem vesz r¢szt a vi-
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tÀkban, a b¢k¢s polgÀrrÂl, aki csak egyre vÀgyik, hogy idej¢ben megkapja a reggeli
lapokat. HiÀba. A tragikus pillanatban, amikor Arnoldot kihajÁtjÀk, az ablakon beugrik
a reggelizûszobÀba Horgos, aki Ágy szokott k´zlekedni. Mik´zben az anya az asztal
k´r¡l kergeti ezt a komisz gyereket, lerÀntja az abroszt, a cukortartÂ pedig darabokra t´rik.
Aki ezt a kihajÁtÀst megtervezi, elûk¢szÁti szinte abban a pillanatban, ahogy Arnold
betette a lÀbÀt Csimu¢khoz, az Arnold legfûbb ellens¢ge, a porbÂl, koszbÂl, mocsokbÂl
´sszeÀllt lid¢rcalak, a sz´rnyü bajkeverû, Lim-Lom JolÀn. çllaga szerint f¢lig-meddig
valÂsÀgos, l¢nyeg¢ben m¢gis sz¡rreÀlis: azÀltal van, hogy nincs. Jelent¢ktelen, megfoghatatlan ¢s kozmikusan gonosz is. Valamennyi r¢ms¢g elûid¢zûje: û maga a s´t¢t
hatalom ebben a reg¢nyben. Egy mes¢ben nemcsak hûsre van sz¡ks¢g, hanem f¢lelmetes ellenf¢lre is, akit a hûsnek le kell gyûznie. Lim-Lom JolÀn gyül´li Arnoldot, ¢s
Arnold, a bÀlnÀk f¢lelmetes ellenfele ny¡szÁt, ha csak meglÀtja. Okkal. Lim-Lom JolÀn
egyetlen c¢lja, hogy Àrtson Arnoldnak. Olykor, ha Arnoldot bÀntÀs, fÀjdalom ¢ri, megel¢gszik azzal, hogy beleszÃrjon: fÀjjon csak igazÀn. De v¢gsû c¢lja, hogy Arnolddal,
Arnold¢kkal v¢gezzen. Mi¢rt? Mert Arnold minden rozzantsÀga ellen¢re elhivatott,
¢s hisz is elhivatottsÀgÀban? Vagy csak az¢rt, mert û maga gonosz? MÀndy legszÁvesebben azt mondanÀ: pusztuljon! De jÂl tudja, hogy Lim-Lom JolÀn elpusztÁthatatlan.
Rosszabb a h¢tfejü sÀrkÀnynÀl, akinek le lehet vÀgni mindegyik fej¢t. Egy porrongybÂl
kirÀzhatÂ, sz¢tfÃjhatÂ, csakhogy egy pillanat alatt ´sszeÀll ism¢t, frissebben, mint valaha. Pedig: maga a semmi. °ppen ez¢rt van annyira intenzÁven. Arnold megszegve
a mese szabÀlyait nem gyûz, mert nem gyûzheti le, nem tehet mÀst, mint hogy elmenek¡l undorÁtÂ ¢s f¢lelmetes hatÂk´r¢bûl. Amikor a kidobÀs est¢j¢n vÀratlanul feltünik a zsirÀfszabadÁtÂ SomlÂ November ¢s maga a zsirÀf, Arnoldnak ´tlete tÀmad. àM¢g
az ¢jjel elmegy¡nk. Itt hagyjuk ezt a f´ldet... ögy is mondhatnÀm, a F´ldet... Nem, kisasszony ä
fordul RositÀhoz ä akÀrhogy is t´r´m a fejem, nem tudok mÀs porondot talÀlni... HÀt igen...
nevezz¡k mennyboltnak. Az egyetlen hely, legalÀbbis egyelûre.Ê
A zsirÀfrÂl valamit. ý a t´rt¢net kibontakozÀsÀnak kulcsfigurÀja. Az û nyaka vezet
fel a mennybe. Ha jobban szem¡gyre vessz¡k az ¢lû, valÂsÀgos zsirÀfot: maga a megtestes¡lt sz¢ps¢ges groteszk. V¢kony, hosszÃ lÀbakon ekkora sÃly. A hihetetlen¡l hoszszÃ nyakon aprÂcska fej, mint egy virÀg egy hosszÃ szÀrÃ n´v¢nyen. A szeme gy´ny´rü. àAz a bÀrsonyos tekintet... Az a hosszÃ szempilla.Ê A zsirÀf ¢s Rosita az egyetlen boldog
(mert k´lcs´n´s) szerelmespÀr. Rosita (m¢g a f´ld´n) Àt´lelte a zsirÀf egyik lÀbÀt. àK¢t
kez¢vel Àt´lelte azt a v¢kony lÀbszÀrat. ä Soha nem tudn¢k megvÀlni tûled!Ê ä àNincs t´bb¢ k¢tely
a szÁvemben ä hallatszott a magasbÂl. ä Eg¢szen mÀs van a szÁvemben.Ê ä A hosszÃ nyak (a
zsirÀf¢) alkalmas arra, hogy Arnold ¢s csapata sz¢p sorban felmÀsszanak rajta a f´ldrûl
a mennybe. àCsak arra k¢rlek ä irÀnyÁtja Arnold a zsirÀfot ä, hogy dütsd oda a fejedet a Holdhoz. Hanyagul, k´nnyed¢n.Ê S ha a t´bbiek fent vannak, ût majd egyes¡lt erûvel felhÃzzÀk. àCsak le ne legelje a csillagokatÊ ä d¡nny´gi Arnold SomlÂ Novemberhez fordulva.
A recenzens nem tehet mÀst, mint id¢zve a jelenetet, figyelmeztet annak groteszk,
sz¡rreÀlis, gyerekes sz¢ps¢g¢re. S arra is, hogy ezt a csupa po¢zis mennybemenetelt
milyen m¢lys¢gben ÀtjÀrja a humor. Az a gyeng¢d, bugyolÀlÂ humor, melybe valami
nagyon finoman csÃfolÂdÂ hangszÁn ¢s m¢lys¢ges keserüs¢g is belevegy¡l. àögy Àlltak
odalent a zsirÀf lÀbÀnÀl ä Ágy MÀndy, valahonnan fel¡ln¢zetbûl ä, mint egy v¢gtelen magasba veszû hegyvonulat alatt. TuristÀk kis csoportja.Ê
A tiszteletre m¢ltÂ szÁnhÀzigazgatÂ, szÁn¢sz ¢s rendezû, àa k´z´ns¢g bÀlvÀnyaÊ (id. ArnoldtÂl), a kivÀlÂ tÀncos, a f¢lelmetes tenger¢sz ¢s bÀlnavadÀsz, a rem¢nytelen¡l szerelmes, mennybe menesztett KrÃdy-hûs egy szÂ szoros ¢rtelm¢ben szakadt (szakadt
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¡lepü), ¡t´tt-kopott, kiselejtezett bÀbu, àegy betolakodott senkiÊ, ahogy az apa szemtûl
szembe megtiszteli. K¡lseje leginkÀbb egy hajl¢ktalan csavargÂra eml¢keztet, tudjuk.
Nem k¢ts¢ges, hogy MÀndy most is ä mint mindig ä az û pÀrtjÀn, az û pÀrtjukon van
ä erre eg¢sz ¢letmüve bizonyÁt¢k. M¢lys¢ges aggodalommal ¢s pesszimizmussal figyeli
Arnoldnak ¢s kis csapatÀnak sorsÀt. K¢rd¢s: mi-ki fogadja ûket odafent? Lehet, hogy
senki, semmi? àEgy rossz szÂt nem hallaszÊ ä nyugtatja Arnold SomlÂ Novembert, aki
aggodalmaskodik, nem fognak-e ott is csÃfot üzni a nev¢bûl. °s mÀr csak magÀban
d¡nny´gi: àLehet, hogy jÂt se.Ê A reg¢ny befejez¢se Arnold k¢rd¢s¢t (az olvasÂ k¢rd¢s¢t)
nyitva hagyja. àArnold elindult, hogy odafent az ¢jszakai ¢gen megkeresse a porondjÀt. UtÀna
a t´bbiek. Rosita RÀntotta spanyol tÀncosnû, a sz´kev¢ny zsirÀf, ¢s barÀtja, SomlÂ November.
Cs´ndesen baktattak a csillagok feh¢r porÀban.Ê
Olvasva Arnold pÀlyafutÀsÀt, a MÀndy ÁrÀsaiban kicsit is jÀrtas olvasÂ rÀd´bben,
hogy ezt az ¢letutat û bizony ismeri.
àñ, ha ismert¢tek volna apÀt! K´ltû volt, igazi k´ltû!Ê ä mondja az ÁrÂ ¹N°LETRAJZ cÁmü
novellÀjÀban a kancsÂknak, mindegyik kancsÂ egy-egy szereplûje ¢let¢nek; belûl¡k,
az û ¢let¡kbûl merÁti ÁrÀsait, aztÀn lelkesen vagy inkÀbb ironikusan folytatja: àApa a
lapalapÁtÂ! A szerkesztû. A cirkuszigazgatÂ... IgazgatÂ? Ugyan k¢rem! Az semmi! BohÂc! ZenebohÂc. Igen, igen, û maga is fell¢p mint zenebohÂc... Ahogy egy sz¢k tÀmlÀjÀn ¡l a hegedüj¢vel
abban a feh¢r f¢nyben.Ê
Igen, MÀndy k¢ts¢gkÁv¡l odak´lcs´n´zte apja karrierj¢nek ÀllomÀsait egy rozzant
bÀbunak. Egy àlepasszoltÊ, t´nkrement, Ágy-Ãgy helyrepofozott kedves, àrozsdÀshangÃÊ
(id. RositÀtÂl) bÀbunak.
°s neki adta az apa n¢hÀny szokÀsÀt, jellegzetes tulajdonsÀgÀt. Apa szerette a finom
szivarokat. Arnold fej¢vel is akkor lehet besz¢lni, ha elszÁvta mÀr a d¢lutÀni szivarjÀt.
Az erûleves nem maradhatott el Arnold hûn ÀhÁtott vend¢glûi eb¢djeibûl sem. De m¢g
a mogyorÂtorta, az egy pohÀr v´r´sbor is ott szerepel mindkettûj¡k ¢trendj¢n.
Beljebb haladva: az apa olykor mÀr bûszÁtû, f´l¢nyes derüje, amivel a sors csapÀsait
fogadja: Arnold egyik legjellegzetesebb tulajdonsÀga. Mindenkit ismer, ¢s minden¡tt
otthon van, minden helyzetben feltalÀlja magÀt, minden g´d´rbûl kimÀszik. àKellett
egy kis kirÀndulÀs. Nem vagyok vitrinarnoldÊ ä mondja Lim-Lom JolÀnnak, aki term¢szetesen ànem tÀgÁtott mellûleÊ. Egy t¡sk¢s bokron Àt arccal lefel¢ zuhanva Arnold f´ldet
¢r. àNa igen ä folytatja ä, ez Ágy volt idûzÁtve.Ê °s amikor Rosita RÀntotta àoda¢rkezikÊ,
azonnal tervezni kezdi k´z´s j´vûj¡ket (a kis çginak jelentûs szerepe lesz benne ä de
RositÀnak is). Gy´ny´rü tervei vannak. OrfeumszÁnhÀza csakhamar megnyÁlik. VilÀgszenzÀciÂ lesz. Egyelûre ugyan csak vÀndortruppot tervez ä a parizerh¢jjal ¢s t´r´tt
nyakÃ s´r´s¡veggel nincs mit kezdeni a szÁnpadon ä de majd. Holott a valÂsÀg sivÀr.
Valaki f´lveszi, ¢s visszahajÁtja: nem, ez nem az a kulcscsomÂ, amit elveszÁtett. Egy gyerek is f´lemeli, ¢s megÀllapÁtja, hogy nem ezt a bÀbut veszÁtette el Barcza Ida. IzzÂ
szivarcsutkÀt hajÁtanak az arcÀba, de û arra gondol: szerencse, hogy nem RositÀra
esett, az û szoknyÀja meggyulladt volna...
Egy rozzant fabÀbuban tiszteli az ÁrÂ az akkor mÀr nem ¢lû apÀt? Nem dehonesztÀlÂ
ez? Ellenkezûleg. InkÀbb megb¢k¢l¢s, valami jÂvÀt¢telf¢le a MI AZ, ¹REG?-ben ¢s mÀs
elbesz¢l¢sekben a valÂsÀghoz hü, fÀjdalmasan-kegyetlen¡l ¢letre keltett (ÀbrÀzolt)
apafigurÀk¢rt. A novellÀkban az apa nemcsak szeretetre m¢ltÂn boh¢m, de elviselhetetlen¡l ´nzû, olykor kÁm¢letlen. Ha neh¢z is, k¢pzelj¡k el Arnoldot csalÀdapÀnak.
Hogy û felelûtlen lett volna csalÀdjÀval szemben? Hiszen a maga kis csapata minden
tagjÀ¢rt felelûss¢get ¢rez. Hogy û megsz¢gyenÁtette volna a fiÀt? (Ha lett volna fia, per-
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sze.) Ez lehetetlen. Arnold, a bÀbu olyan jÂvÀt¢tel apÀnak, amelybe MÀndy IvÀn arcvonÀsai, gondolatai is belevegy¡lnek.
Arnold t´rt¢neteibe mintha nemegyszer k´zvetlen¡l is beleszÂlna az ÁrÂ. ý az, akinek a stÁlusa (legalÀbbis annak k¡lsû r¢tege) olyan sok ÁrÂra rÀragadt. àEz a fanyar, kiss¢
keserny¢s hang! ä mondja Arnold a zsirÀfrÂl. ä Meglehetûsen Àtvette a stÁlusomat. HiÀba, az
¢n els´prû egy¢nis¢gem!Ê MÀndy gyakran leÁrta, amit Arnold mond a kis çginak: àPedig
hÀt nem talÀlok ¢n ki semmit. °n m¢g soha nem talÀltam ki semmit.Ê Ahogy feljutnak a mennybe, Rosita csodÀlkozik: àHÀt ez ilyen? ä Ilyen, kedves Rosita ä szÂlalt meg m´g´tte Arnold. ä
MÀssal nem szolgÀlhatok. ä Ez volt az û ¢gboltja. Arnold ¢gboltja. Sz¢tgurult csillagokkal, lompos
¢jszakai felhûkkel, lehetetlen¡l behorpadt Holddal.Ê
Az Àlombeli szÁnt¢r a f´ldi valÂsÀg à¢gi mÀsaÊ. Amikor hÁr¢t veszi, hogy kis çgi¢k
elk´lt´ztek az Ipar utcÀbÂl, Arnold k¢ts¢gbeesik. àMi¢rt? ä k¢rdi Lim-Lom JolÀn. ä Maga
szerint az Ipar utca egy olyan utca, amit nem lehet otthagyni? ä Igen ä mondta Arnold cs´ndesen.
ä Az Ipar utca egy olyan utca, amit nem lehet otthagyni. MondhatnÀm, hogy ott a Hengermalom.
MondhatnÀm, hogy egy kedves poros kis t¢r nyÁlik az utcÀbÂl. °s a tüzfalak! Azok a kopott ´reg
tüzfalak! De hÀt maga ezt Ãgyse ¢rti, JolÀn.Ê
HÀt igen, ez mÀr igazi, hamisÁtatlan MÀndy-sz´veg, MÀndynak egyik legbensûbb
vallomÀsa. A hüs¢g ezekhez az utcÀkhoz, terekhez. AkÀr Arnold mennye a lompos
felhûkkel, a lehetetlen¡l behorpadt holddal. Amolyan k¡lvÀrosias, k¡lsû jÂzsefvÀrosi
MÀndy-tÀj. EGY°RINTý cÁmü ('69-es) vÀlogatott novellÀsk´tet¢ben ELýSZñ HELYETT
mes¢li el lÀtogatÀsait Sch´pflin AladÀrnÀl: hogyan vitte k¢thetente a novellÀkat
Sch´pflinhez. àUtam a MÀtyÀs t¢rtûl az Egyetem utca sarkÀig. K´zben a JÂzsef utca ¢s a KÀrolyi-kert. Ez volt az ¢letem, ezt hurcoltam magammal.Ê
àDolgozni kell ä zÀrja az ÁrÀst MÀndy IvÀn ä, nincs mÀs. Meg hünek maradni ezekhez a
sokat szenvedett terekhez, utcÀkhoz.Ê

BoldizsÀr IldikÂ

CSUTAK

Csutak nem a megfelelû idûben j´tt el hozzÀm. Amikor neki kellett volna ¢rkeznie,
Boka ¢s Nemecsek ¡lt az Àgyam sz¢l¢re, hogy a grundrÂl ¢s a gittrûl mes¢ljenek, no
meg arrÂl, hogyan lehet gyûzni, ha t´bben van az ember. Egy szÀl magamban ´r´kk¢
PÀl utcai fiÃ akartam lenni, nem sejtve, hogy n¢hÀny utcÀval arr¢bb, valahol a Vay
çdÀm utcaäKn¢zits utcaäDobozy utcaäHunyadi t¢r ¢s az °r utca Àltal hatÀrolt vonal
kettûs udvaraiban ¢s s´t¢t kapualjaiban mÀszkÀl egy fiÃ nyakas pulÂverben, mackÂban,
agyonmosott vÀszonruhÀban, ¢s szalmaszÀllal bambit iszik vagy hevederes rÂdlit hÃz maga
utÀn, csapÀgyas rolleron gurul, rÀgÂgumi hÁjÀn egy dugÂt rÀg vagy a kristÀlyvizes ¡veg
gumijÀt, s azt tudja, amit ¢n is tudok: kerÁt¢sekkel tÀrsalog. RÀadÀsul azt lÀtja, amit ¢n:
àVan olyan l¢pcsûhÀz, ahol oroszlÀn kushad az ablakm¢lyed¢sben, beteg strucc az udvaron, krokodil belefÃrÂdva a jÀtszÂt¢r homokjÀba.Ê A fiÃ neve Csutak, ¢s egyÀltalÀn nem sz¢gyelli,
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hogy mÀsok k¢tbalkezesnek, pen¢szpofÀnak tartjÀk, ide-oda k¡ld´zgetik, mint ahogy
az is term¢szetes a szÀmÀra, hogy a kerÁt¢sen kÁv¡l egy sz¡rke lÂval szeret a leginkÀbb
besz¢lgetni, s ez¢rt a lÂ¢rt m¢g az Âcskavastelepre is bemÀszik, hogy megmentse a vÀgÂhÁdtÂl, mi t´bb, eldugja egy pinc¢ben, majd egy kiszuperÀlt vasÃti kocsiban. Csutak
nem f¢l attÂl, hogy egyed¡l van, s noha r¢szt vesz az °r utcai fiÃk minden megmozdulÀsÀban ä rÂdliolimpiÀsz, szÁnielûadÀs, uszodai heccek, lÂment¢s, k¢sûbb eperfalev¢l-gyüjt¢s a selyemhernyÂknak a rÀdiÂjÀt¢k siker¢¢rt ä, a fontos ¢s meghatÀrozÂ ¢lm¢nyeket nem a bandÀzÀs vagy a àgrundromantikaÊ jelenti neki, hanem az, ahogyan
minden aprÂ r¢szletre figyelve felfedezi, ¢rtelmezi a vilÀgot, ¢s megprÂbÀlja elhelyezni
magÀt benne.
MÀndy IvÀn a Csutak-tetralÂgiÀban (CSUTAK SZíNRE L°P, 1957; CSUTAK °S A SZºRKE Lñ, 1959; CSUTAK A MIKROFON ELýTT, 1961; CSUTAK °S GYçVA DEZSý, 1968) egyed¡lÀllÂ gyermekfigurÀt teremtett meg, aki sajÀt ¢s k´rnyezete Ãtvesztûiben pusztÀn
´nmagÀra, sajÀt szÁv¢re ¢s ´szt´neire tÀmaszkodva igazodik el, ¢s k¢pes arra, amire a
legt´bb kiskamasz nem: a vÀgyak ¢s a valÂsÀg, a k¢pzelet ¢s az eml¢kez¢s k¡l´nbs¢g¢bûl adÂdÂ fesz¡lts¢gek feloldÀsÀra. K¢pes rÀ, mert szÀmÀra ez a k¡l´nbs¢g ¢s fesz¡lts¢g tulajdonk¢ppen nem is l¢tezik. Az, ami a MÀndy-novellÀkban vÁziÂnak, hallucinÀciÂnak, montÀzsnak, sz¡rreÀlis vagy Àlomszerü narrÀciÂnak tünik, az a Csutakreg¢nyekben realitÀs, alaphelyzet. (S mi¢rt ne lenne az a novellÀkban is?) Csutak mindent valÂsÀgk¢nt ¢l meg: a kerÁt¢ssel valÂ tÀrsalkodÀs lehetûs¢g¢t ¢ppÃgy, mint a t¢r
sarkÀn, a csÃszda mellett ¡resen szÀllÂ hintÀk lÀtvÀnyÀt. Nem Àll meg, hogy elgondolkodjon azon a fizikai k¢ptelens¢gen, hogy vajon mik¢nt szÂlalhat meg egy kerÁt¢s, ¢s
mitûl emelkedhetnek ¢s s¡llyedhetnek a hintÀk lassÃ ringÀssal. SzÀmÀra ez a hintÀk
¢s kerÁt¢sek viselked¢s¢nek egyetlen lehets¢ges mÂdja. S nem az¢rt, mert Csutak m¢g
a mesevilÀgban ¢lû kisfiÃ (´t´dikes lehet, hiszen dolgozatot Ár àKukoricza Jancsi Iluska
sÁrjÀnÀlÊ cÁmmel), aki nem ismer k¡l´nbs¢get mese ¢s valÂsÀg k´z´tt, hanem az¢rt,
mert valami nagyon l¢nyegeset tud a tÀrgyak ¢s emberek lelk¢rûl. Csutak nem burkolt
¢s szimbolikus formÀban talÀlkozik az alapvetû egzisztenciÀlis probl¢mÀkkal, hanem
nyÁltan szembes¡l vel¡k, hogy v¢g¡l minden kÁnzÂ k¢rd¢s¢re megoldÀst talÀljon.
MÀndy elolvastatja Csutakkal a COPPERFIELD-et, H UCKLEBERRY FINN-t, meg TOM
SAWYER-t, de rÀbÁzza a vÀlasztÀst, kire akar hasonlÁtani. °s Csutak nem az azonosulÀs
legk¢nyelmesebb formÀjÀt vÀlasztja, nem olyan lesz, mint a gyermekirodalom klaszszikus alakjai. (VigyÀzat! A gyerekirodalom fogalma pusztÀn fejlûd¢sl¢lektani vagy pedagÂgiai szempontbÂl ÁrhatÂ k´r¡l, eszt¢tikai kategÂriÀkkal semmik¢pp! °pp MÀndy
IvÀntÂl lehetett megtanulni, hogy: àNincs k¡l´n gyermek- ¢s k¡l´n felnûttirodalom. Irodalom van.Ê) Tom Sawyer harsÀny, k¢rkedû, mindig valami Ãj kalandot keresû, nagyhangÃ vez¢r, lÀzadÀsaival kitünni akarÂ fiÃ, aki v¢g¡l m¢gis jÂl ´lt´z´tt ficsÃrrÀ vÀlik, ¢s
beilleszkedik abba a rendbe, ami ellen lÀzadt. Huck mindent tagadÂ k¡l´nc ifjÃ, aki
sajÀt szabadsÀgÀ¢rt a k¢pzelet szabadsÀgÀt Àldozza fel. Nemecsek ä a magyar gyermekirodalom hûsei k´z¡l talÀn vele rokonÁthatÂ leginkÀbb Csutak, mÀr ami a gyerekk´z´ss¢gben elfoglalt hely¢t, a àk´zleg¢nys¢getÊ illeti ä ´nfelÀldozÂ fiÃ, olyan, àakinek
´r´m az: sz¢pen engedelmeskedniÊ (MolnÀr Ferenc). Csutak azt tudja, amit egyikûj¡k sem:
azonosulni ¢s k¡l´nb´zni, ¢rettnek ¢s ¢rz¢kenynek lenni egyszerre; engedelmeskedni
¢s szuver¢n maradni; rendelkezni a gyermeki elm¢letk¢pz¢s sajÀtossÀgaival, ¢s àmegsz¡ntetve megûrizniÊ azokat. A K INCSKERESý KISK¹DM¹N Gergûj¢t egy k´dm´n formÀlja Àt, s tanÁtja meg arra, hogy àa kincset a szÁv¢ben hordozza az emberÊ, Nyilas Misit
arra inti az ¢desanyja, hogy àl¢gy jÂ mindhalÀligÊ, Csutak pedig ezt a mondatot kapja
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az apjÀtÂl: àDe te soha ne felejtsd el az Àlmaidat.Ê Ez a mondat jel´li ki Csutak hely¢t a
gyermekirodalomban, ez teszi szem¢ly¢t mindenki mÀstÂl k¡l´nb´zûv¢. Annak
ugyanis, akit az apja ezzel a mondattal bocsÀt ÃtjÀra, nem kell t´bb¢ a magÀnytÂl f¢lnie,
nem kell t´bb¢ kalandokat keresnie, azok megtalÀljÀk ût, s nem kell kisk´dm´nt se
viselnie ahhoz, hogy k¡l´nbs¢get tegyen l¢nyeges ¢s l¢nyegtelen k´z´tt.
Csutak Ãgy k´zlekedik a vilÀgban, hogy mindig ¢ppen ´sszeakad valakivel (nemritkÀn elefÀntokkal egy kapualjban, ¢s sohasem azokkal, akikkel ¢ppen ´sszeakadni
vÀgyna), mindig ben¢z valahovÀ, mindig ¢ppen belekeveredik valamibe. Mindenre
figyelve ¢s mindentûl szorongva megmutatja nek¡nk, hogyan figyelhet¡nk mi is, ¢s
hogyan lehet¡nk ÃrrÀ szorongÀsainkon. Mit tehet¡nk GyÀva Dezsû (aki àmindenhol ott
van, ¢s sehol seÊ) emberei ä a gÀncsvetûk, l´kd´sûdûk, orrba verûk, fricskÀsok ¢s f¡lmeghÃzÂk ä ellen. Mit a Kalocsai Tiborok ellen, akik az utca mindk¢t oldalÀn szembej´nnek vel¡nk, s ugyanakkor hÀtulrÂl is k´vetnek benn¡nket. No ¢s mit tehet¡nk
a Baranyai MÀrtÀkkal, akik semmibe veszik irÀntuk ¢rzett szerelm¡nket, megalÀznak
minket, ¢s a v¢g¢n m¢gis ûk s¢rtûdnek meg?
MÀndy nem tesz ellen¡k semmit: alakok, mondatok, k¢pek, tÀrgyak ¢s hangok,
hangok, hangok Ãsznak Csutak k´r¡l, mondatokbÂl mondatokba (akÀr az ¡resen szÀllÂ hintÀk a Hunyadi t¢ren), s mindegyik hagy benne valami nyomot, melyik-melyik
¢rdeme szerint. Az alakok nevet is kapnak, s MÀndynak mÀr a remek n¢vadÀs is el¢g
ahhoz, hogy ¢lû figurÀkat teremtsen: SzÁnes G¢za, Drugics çgi, PazÀr Micu, Szecsei
Csuli, Fridmanszky Frici, Peterdi LajkÂ, SzÂbel °vi, Kinlovits, Kamocsa Jenû, Barborik, SzibinyÀk, Jendrolovics, ´zvegy Reha JÂzsefn¢, Sikuta Guszti, Hagara ¹csi, MÀrk
SkugÂ, doktor Jakusch B¢la, NagyvilÀgi Fûcsû (polgÀri nev¢n Bodrogi Bandi), TÀncolÂ Szem´ld´k, BelapÁtott OrrÃ, Richter Kamilla, Porgesz Vilma, Enyedi SÀrika,
F¡zy Ica, no ¢s persze Ronyec Mari. Elirigyelhetn¢nk a n¢vadÀs technikÀjÀt, de SzÁnes
G¢za leleplezi MÀndyt: àç, mÀr az ´t´dik hangjÀt¢kban kapom ugyanazt a szerepet. LegalÀbb
az ´t´dik hangjÀt¢kban. Tudod, egy fiÃt jÀtszom, akinek nagy a szÀja, ¢s a v¢g¢n le¢g. Valami
MÀndy Árta, mindig ugyanazt Árja. Fura pÂk. A sz¡netben k´z´tt¡nk t¢nfereg. MÃltkor egy fiÃ
azt mondta: Virulok, mint a rohadt t´k. ý meg r´gt´n f´ljegyezte. Ha lÀttad volna, milyen boldog
volt. A neveket is f´ljegyzi. [...] Fura pÂk.Ê
E àfura pÂkÊ t´bb mint h¢tszÀz oldalon Árta meg Csutak t´rt¢net¢t. Gyerekkoromban
senki nem adta a kezembe a reg¢nyeket, Ágy hÃsz ¢v k¢s¢ssel kaptam ´nigazolÀst minden oroszlÀn¢rt, strucc¢rt, krokodilfej¢rt ¢s kerÁt¢s¢rt. Mindazoknak, akiknek a mai
napig k¢ts¢geik vannak afelûl, hogy vajon kamaszkorukban ûk voltak bolondok vagy
a t´bbiek, Àlljon itt egy oldalba sürÁtve Csutak l¢ny¢nek (¢s MÀndy müv¢szet¢nek) egyik
titka. Amennyiben az utolsÂ mondatban egyet¢rtenek velem, azt hiszem, minden
rendben van.
àMÀsnap d¢lutÀn Csutak megÀllt egy ablak elûtt.
Egy fiÃ hajolt ki az ablakbÂl. De Ãgy, mintha vÁz f´l¢ hajolna. A kez¢vel pedig olyasfajta
mozdulatot tett, mintha horgÀszbotot tartana. [...]
ä Mit halÀszol?
A fiÃ kez¢ben mintha megrÀndult volna a lÀthatatlan horgÀszbot.
ä Kincset.
Csutak odalent Àllt a jÀrdÀn. [...] elolvasta az utcatÀblÀt: PrÀter utca. ÏNo, hÀt ez is egy
csodapofa ott az ablakban. Mif¢le kincsekrûl besz¢l itt a PrÀter utcÀban?Î
ä Persze, kincset. MindjÀrt gondoltam, hogy ilyesmirûl lehet szÂ. De ha elÀrulnÀd, hogy milyen
kincset.
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ä Hallgass! ä mondta a fiÃ. ä A halak nem besz¢lnek.
Csutak megn¢mult. Mintha csakugyan a tenger m¢ly¢re ker¡lt volna. De most mÀr maga a
fiÃ besz¢lt volna ott fent:
ä Els¡llyedt egy hajÂ az eg¢sz rakomÀnyÀval egy¡tt. MÀgneses botom van, magÀhoz rÀntja
az aranyat. De nemcsak az aranyat. Tegnap kifogtam a kormÀnyost.
ä Az is valami ä bÂlintott Csutak. Egy pillanatig arra gondolt, talÀn m¢gis jobb lenne tovÀbbmenni, de egyszerüen nem tudott elmozdulni. ä °s mondd, k¢rlek sz¢pen, mit csinÀl most a kormÀnyos?
ä MÀr magÀhoz t¢rt ä mondta a fiÃ. ä Holnap mÀr û megy le bevÀsÀrolni.
ä Az nagyon okos lesz ä helyeselt Csutak. ä Ha mÀr egyszer megszÀradt, akkor igazÀn lemehet
a piacra.
ä Azt hiszem, ki tudom fogni az eg¢sz leg¢nys¢get ä hallatszott odafentrûl.
ä Semmi k¢ts¢g ä hallatszott idelentrûl.
Egy pillanatra ´sszen¢ztek. A fiÃ, aki halÀszott, ¢s Csutak, aki hal volt a tenger fenek¢n. Csutak valami olyasmit szeretett volna mondani, hogy Ïkezeltesd magad, ´regemÎ, de aztÀn m¢gis
azt mondta, hogy...
ä ...legalÀbb egy h¢tig vÁzszaga lesz a leg¢nys¢gnek. [...]
Csutak ell¢pett az ablak alÂl. De alig ¢rt a sarokig, maga sem tudta, mi¢rt, visszafordult. ä
Mondd csak ä szÂlt fel az ablaknak. ä Mindent kihalÀszol, ami elveszett?
ä Mindent.
ä Ha v¢letlen¡l az utadba akad egy lÂ, egy sz¡rke lÂ...
Nem kellett folytatnia, a fiÃ rÀbÂlintott.
ä KihalÀszom.Ê
°n is kihalÀsznÀm.

Sz¢kely Magda

CIVILKURçZSI
MÀndy IvÀnrÂl szeretn¢k elmondani valamit, arrÂl a MÀndyrÂl, aki gyÀvÀnak tartotta
magÀt.
A Magvetû, melynek egyik szobÀjÀban a hatvanas ¢vek v¢g¢n egy¡tt dolgoztunk
MÀrvÀnyi Judittal, furcsa c¢g volt. Az idû tÀjt az orszÀgban, a szerkesztûs¢gekben is,
mÀr ¢rzûd´tt n¢mi enyh¡l¢s ä nem Ágy a Kardos Gy´rgy igazgatÀsa alatt ÀllÂ Magvetû
K´nyvkiadÂban, mely, mint valami sajÀtos zÀrvÀny, l¢gmentesen ûrizte az ´tvenes ¢vek
levegûj¢t. Sokat tudna errûl besz¢lni mindenki, aki akkoriban ott dolgozott, vagy kapcsolatban Àllt a kiadÂval. Odabenn k¡l´nleges terror l¢gk´r¢ben ¢lt¡nk, egy t¢bolyult
k¢melhÀrÁtÂ ¢rtelmetlen szadista jÀt¢kainak kiszolgÀltatva. K´zben prÂbÀltuk tenni a
dolgunkat, hazudozva ¢s ¡gyeskedve kiadatni a sokÀig elhallgatott ÁrÂkat-k´ltûket, a
àtiltottÊ kategÂriÀbÂl a àtürtÊ-be ÀtvarÀzsolni egy-egy müvet ä We´res¢t, M¢sz´ly MiklÂs¢t, Nemes Nagy¢t, MÀndy¢t, hogy csak ûket emlÁtsem. °s legt´bbsz´r sikerrel, mert
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Kardos szÁvesen tetszelgett abban, hogy û azt is megjelenteti, amit Ill¢s Endre nem
vÀllal a Sz¢pirodalmiban. (Persze Kardos k´nnyen lehetett mer¢sz.) ParanoiÀs term¢szet¢t nem is annyira az ÁrÂk sÁnylett¢k meg, sokkal inkÀbb mi, k´zvetlen munkatÀrsai.
Hogy milyen volt a hazugsÀg, Ág¢rget¢s ¢s fenyegetûz¢s, az indokolatlan jutalmak ¢s
b¡ntet¢sek k´zepette a megf¢lemlÁtetts¢g t´m¢ny ÀllapotÀban ¢lni? Ha valakit viszolyogtatÂan ¡gyetlen, irracionÀlis ¢s m¢gis roppant c¢lszerü rÀgalomhadjÀrat k´zepette kiszemelt, hogy elbocsÀssa, az illetûtûl, mintha fertûzû beteg volna, Ãgy tartotta tÀvol
magÀt mindenki, munkatÀrsak, ÁrÂk egyarÀnt. Ha lehetett, elker¡lt¢k a kiadÂ folyosÂin, gyorsan benyitottak a legk´zelebbi szobÀba, ¢s ha m¢gis ´sszefutottak vele, nem
k´sz´ntek, elfordÁtottÀk a fej¡ket. A munkatÀrsak az ÀllÀsukat f¢ltett¢k, joggal, hiszen
1968ä69-ben mÀr tizenketten tÀvoztak ily mÂdon a Magvetûtûl. Az ÁrÂk pedig k´nyveik kiadÀsÀt f¢ltett¢k, szint¢n joggal. Sokuknak, Ágy MÀndynak is, a Magvetû volt az
egyetlen es¢lye a megjelen¢sre. Ill¢s Endre valami okbÂl ki nem Àllhatta ût.
Kardos Gy´rgy felmondott nek¡nk is. Ez¢rt esz¡nkbe se jutott volna ebben a helyzetben a szolidaritÀs bÀrmi jel¢re vÀrni. °lt¡k utolsÂ heteinket a Magvetûben, k´r¡lv¢ve ettûl a dermesztû, szem¢lytelen n¢masÀgtÂl, munkÀinkat leadva, ÀllÀs utÀn rohangÀlva. Szeg¢ny, kiszolgÀltatott ÁrÂk persze hogy nem mertek szÂba Àllni vel¡nk.
MÀndy kiv¢tel volt. K´nyveit ÀltalÀban Judit szerkesztette, de akkor ¢pp nem volt
benn nÀlunk k¢zirata. MÀndy pedig hÁr¡l v¢ve, hogy mi van vel¡nk, minden Àldott
szerkesztûs¢gi napon bes¢tÀlt a kiadÂba, t¡ntetûen egyenest a mi szobÀnkba, el¡cs´rg´tt, dumÀlt, kÀv¢zgatott vel¡nk, majd tÀvozott. Kitartott mindv¢gig, mÁg csak ott voltunk. HÀt ennyi. Most talÀn nem tünik nagy dolognak. De akkor bizony az volt; bÀtorsÀg, kiÀllÀs, civilkurÀzsi a javÀbÂl.
Nem sok igazÀn bÀtor emberrel talÀlkoztam ¢letemben. Egy k´z´s tulajdonsÀguk
volt: nem tartottÀk bÀtornak magukat. °let¡k n¢hÀny megingÀsÀt, gy´nges¢g¢t ûrizt¢k csak eml¢kezet¡kben, s ez el¢g volt hozzÀ, hogy gy´t´rj¢k magukat: gyÀvÀk. Hogy
ekkor meg ekkor bÀtrak lettek volna? Ugyan. °szre se vett¢k. SzÀmukra ez volt a term¢szetes magatartÀs. Nem tartottÀk szÀmon, oda se figyeltek talÀn.
MÀndy IvÀn k´z¡l¡k valÂ ember ¢s ÁrÂ volt.

KalÂ FlÂriÀn

ESZPRESSZñK. S°TçK. °TTERMEK
MÀndy Àll a pultnÀl. RÀtÀmaszkodik. Lehet, hogy kapaszkodik? çll a pultnÀl a kÀv¢fûzû g¢p mellett. A Müv¢sz presszÂban... a LukÀcsban, ott, az AndrÀssy Ãton... a ZserbÂban... esetleg a New York kÀv¢zÂjÀban vagy a r¢gi SzabadsÀg SzÀllÂ cukrÀszdÀjÀban.
A kÀv¢fûzû kisasszonnyal tÀrgyal. Elm¢ly¡lten. Komolyan. Ahogy kell. Az igazÀn fontos szem¢lyekkel. Hogy milyen legyen a kÀv¢. Term¢szetesen f¢lelmetes. A pult jÂ hely.
BiztonsÀgos. Kapaszkodni lehet bele. Csak aztÀn persze tovÀbb kell indulni. Az eszpresszÂ belsû tÀjai fel¢. Kicsit imbolyogva. Az utolsÂ ¢vekben egyre inkÀbb imbolyogva.
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A v¢g¢n Âvatos tipeg¢ss¢ szelÁd¡lt l¢ptekkel. Az asztalig. Ahova ¢n k´zben mÀr letelepedtem. Az asztalnÀl megint jÂ. Ott lehet nyugodtan ¡cs´r´gni. N¢zelûdni. Fecsegni.
Egy hÀrom ¢s f¢l ¢vtizedes fecseg¢s. Mindig ugyanarrÂl. FocirÂl. HibÀtlanul fÃjva
a r¢gi ´sszeÀllÁtÀsokat. Nûkrûl. Nagy egyet¢rt¢sben. LeszÀmÁtva a csÁpûk ¢s fenekek
t¢rfogatÀt. ý abban a nagyobbat kedvelte. Kicsivel nagyobbat. De annyival felt¢tlen¡l.
Mondhatni megingathatatlanul. J´vû-menû, folyton ny¡zsgû politikusokrÂl. Kicsit
utÀlkozva. TÀvolsÀgtartÂ, kim¢rt utÀlkozÀssal. BesÃgÂkrÂl. Nagyon utÀlkozva. D¡h´s
utÀlkozÀssal. SzÁn¢szekrûl. RÂluk inkÀbb kis sajnÀlkozÀssal. N¢ha persze elragadtatÀssal is. Azzal inkÀbb a mÀsik nemhez tartozÂkrÂl. írÂkrÂl. RitkÀbban kortÀrs ÁrÂkrÂl.
Legyintve. Vagy elismerû h¡mm´g¢ssel. Az¢rt inkÀbb legyintve.
°s hÀt persze JuditrÂl. RÂla mindig. Huszonnyolc ¢ve. JutkÀrÂl. Ahogy û nevezte.
Akirûl egyszer azt mondta egy viszonylag fegyelmezetlen pillanatÀban: àý a legjobb,
ami t´rt¢nt velem az ¢letben.Ê
HÀrom ¢s f¢l ¢vtizedes fecseg¢s. °s most akkor v¢ge? Egyszerre csak v¢ge? PusztÀn
az¢rt, mert azon a p¢ntek reggelen csengett a telefon? àIvÀn meghalt. Ma reggel nem
¢bredt fel ÀlmÀbÂl.Ê A fecseg¢s megszakadt? V¢g¢rv¢nyesen? Igyekszem tudomÀsul
venni. °n igyekszem. De nem megy.
Egyszer hozott egy dosszi¢t. M¢g a hatvanas ¢vekben. Csak Ãgy letette a kÀv¢scs¢sze
mell¢. SzÂ n¢lk¡l.
ä Ez mi?
ä El kellene olvasni.
ä Te Ártad?
ä Igen. KapirgÀltam ezt-azt.
ä A k´tetet szoktad ideadni. àFlÂriÀnnak barÀtsÀggal. IvÀn apÂ.Ê
ä Ebbûl soha nem lesz k´tet.
ä Rossz?
ä Az az¢rt talÀn m¢gsem.
ä Akkor?
ä Mit gondolsz?
ä IvÀn, te nem Ársz politikai dolgokrÂl.
ä Isten tudja, ez most valahogy ilyenre siker¡lt.
Kinyitottam a dosszi¢t. Az elsû oldal tetej¢n ezt olvastam: E LýADñK , TçRSSZERZýK .
K¢sûbb aztÀn m¢giscsak dedikÀlta a k´tetet. El¢g sok ¢v mÃlva. àFlÂriÀnnak r¢gi barÀtsÀggal. IvÀn.Ê Az apÂ akkorra mÀr lemaradt.
A kisasszonyok mindig szerett¢k. AhÀny eszpresszÂban csak megfordult. ValÂsÀggal
k¢nyeztett¢k. àIvÀnkaÊ kÀv¢ja nagyon finom kellett legyen. SokÀig a LukÀcs volt a
t´rzshelye. Az AndrÀssy Ãton, a K´rÃt ¢s a K´r´nd k´z´tt. Akkoriban ott dolgozott.
Tologatta a cetliket. A kisasszonyok meg szinte lÀbujjhegyen. àIvÀnka Ár!Ê így k¢sz¡lt
a B ORIKA VEND°GEI is. TalÀn hÀlÀbÂl a finom kÀv¢k¢rt. De ¢n azt hiszem, ûk nem az
ÁrÂt pÀtyolgattÀk, hanem a kedvesen elegÀns l¢ny¢t. A barÀtsÀgos, kicsit folyton segÁts¢g¢rt k´ny´rgû tekintet¢t. A kisfiÃs, t´r¢keny elesetts¢g¢t. Egyszer ezt mondta nekem
az egyik kisasszony: àN¢ha legszÁvesebben az ´lembe venn¢m ¢s elringatnÀm.Ê De hÀt
persze ugyanez a lÀny azt is mondta: à°n bizony egyÀltalÀn nem ¢rtem, amiket Ár.Ê
Amikor kicsit gonoszkodva elmes¢ltem neki, û csendesen nevetett. àPersze hogy nem
¢rti. Viszont a kÀv¢ja f¢lelmetes. K¢pzeld ugyanezt fordÁtva.Ê így volt û a kisasszonyokkal. A barÀtai voltak. A rokonai.
AmÃgy k¡l´nben sok nûvel volt kapcsolata. àAkadtak bizonyos f¢rfiÃi sikereim.Ê
De megnûs¡lni? Azt nem! AztÀn egyszer a hatvanas ¢vek mÀsodik fel¢ben egy sz¢p
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nyÀri napon ¢ppen kiszÀllt mellûlem a kocsibÂl, ¢s elk´sz´nt. De mielûtt tovÀbbhajtottam volna, Àtj´tt hozzÀm a vezetûi oldalra, ¢s odahajolt a nyitott ablakhoz:
ä Mondd, mennyibe ker¡l most egy vagy k¢t jegygyürü?
ä JÂl hallottam, IvÀn?
ä Azt hiszem, igen.
ä A doktornû?
ä Feltett egy bizonyos k¢rd¢st.
ä Ilyenkor te kalapot szoktÀl emelni, ¢s elbÃcsÃzol a h´lgytûl.
ä HÀt isten tudja, valahogy most nem volt rajtam kalap.
ä SzÂval ez valami komoly?
ä ögy lÀtszik.
¹sszehÀzasodott Judittal. àJutkÀval.Ê °s ezzel megtette ¢lete legszerencs¢sebb l¢p¢s¢t.
Az irodalomban szinte hihetetlen¡l tÀj¢kozott volt. Fogalmam sincs, hogyan tudott
ennyit olvasni. °s ennyif¢l¢t. Sylvia Plath p¢ldÀul. ºVEGBURA. Azt sokszor hozta szÂba.
AztÀn egy japÀn ÁrÂ remek kisreg¢nye. EGY HIBBANT V °NEMBER NAPLñJA. Sokra tartotta MolnÀr Ferencet. Ottlikot m¢lys¢gesen tisztelte. Zelket az ´regkori versei¢rt. Tûle hallottam elûsz´r BunyinrÂl, Borisz PilnyakrÂl. Ezeket aztÀn szÀmon is k¢rte rajtam.
°s k´zben tr¢fÀsan szinte k¢rkedett azzal, hogy annak idej¢n kimaradt a gimnÀziumbÂl. Ha arra gondolok, hogy hÀt m¢g ha ¢retts¢gizett volna. No persze ez is csak tr¢fa.
Valahogy nem volt sz¡ks¢ge ilyesmire.
MostanÀban ´sszeszÀmoltÀk: h¢t alkalommal vitt¢k filmre a müveit. Gondolom, ez
magyar rekord. TalÀn JÂkai vetekedhet vele. Akit k¡l´nben nem nagyon kedvelt.
A szÁnhÀzat viszont rem¢nytelen¡l egyoldalÃ szerelemnek ¢rezte. Azt, hogy egyetlen bemutatott darabja, a M°LYV íZ ´sszesen h¢t elûadÀst ¢rt meg az 1960-as Petûfi
SzÁnhÀzban, soha nem heverte ki igazÀn. Valamikor tÁz ¢vvel ezelûtt aztÀn felÃjÁtottÀk
Zalaegerszegen. Egy¡tt ment¡nk a premierre. A kocsiban, valahol Veszpr¢m tÀjÀn,
egyszer csak vÀratlanul megszÂlalt: àVid¢ken persze az ember nem szÀmÁthat akkora
sz¢riÀra, mint Pesten.Ê De ¢n azt hiszem, csak f¢lig-meddig szÀnta tr¢fÀnak. Volt egy
mÀsik kÁs¢rlete. Valamikor a hetvenes ¢vekben az egyik budapesti szÁnhÀz dramaturgiÀja rÀbesz¢lte, hogy Árjon nekik darabot AZ ¹RD¹G KONYHçJA k´tetbûl. Az elk¢sz¡lt
mü ott hÀnyÂdott nÀluk egy ideig. AzutÀn csend. KÀr. Olvastam, mielûtt odaadta nekik. MÀig hiszem, hogy siker lehetett volna. AzÂta t´bbsz´r szÂba hoztam neki. Mindig
azonnal t¢mÀt vÀltott. àA szÁnhÀzban ¢n csak n¢zûnek vagyok jÂ. Annak se mindig.Ê
Utazni nem szeretett. Mindentûl szorongott, ami Ãj ¢s nem megszokott volt neki.
A tÀvolsÀgok pedig egyenesen r¢m¡lettel t´lt´tt¢k el. Olykor persze a k´zels¢gek is.
Judit volt az egyetlen, akivel mindig biztonsÀgban ¢rezte magÀt. N¢lk¡le viszont!...
Amikor jÂ n¢hÀny ¢ve a àdoktornûtÊ t´bb hÂnapra SvÀjcba szÂlÁtotta az orvosi hivatÀsa, IvÀn k¢ts¢gbeejtûen elveszettnek ¢rezte magÀt. Annyira, hogy m¢g ki is utazott
hozzÀ egy vagy k¢t h¢tre. Ami igazÀn hatalmas elszÀntsÀgnak szÀmÁtott. De ¢n az¢rt
egy nagyon riadt tekintetre eml¢kszem, ahogy visszan¢zett a Keletiben a vonatablakbÂl. Mikor hazaj´tt, a r¢gi SzabadsÀg SzÀllÂ s´r´zûj¢ben eb¢delt¡nk. K¢rdeztem: no
mes¢lsz valamit SvÀjcrÂl? àVan egy-k¢t jÂ kÀv¢hÀz.Ê Ennyivel int¢zte el EurÂpa ¢kszerdobozÀt.
Egy¢bk¢nt ¢vrûl ¢vre t´m´rebben fogalmazott. Nem csak a novellÀkban. A fecseg¢sekben is. Az utolsÂ ¢vek valamelyik¢ben egyszer majdnem k¢t h¢tig csuklott sz¡net
n¢lk¡l. °jjel-nappal. UtÀna k¢rdeztem, nagyon sz´rnyü volt-e. Azt felelte: àMegalÀ-
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zÂ.Ê Most, ahogy visszagondolok rÀ, hetven¢ves kora utÀn az eg¢szet annak ¢rezte.
ögy, ahogy volt.
Sok szÀz eb¢det fogyasztottunk el egy¡tt. A SzabadsÀg s´r´zûben... az ÃjsÀgÁrÂk
sz¢khÀzÀban... a New York àm¢lyviz¢benÊ... ¢s fûleg a F¢szek Klub ¢tterm¢ben. Az
utolsÂ ¢vekben, mÀr nem tudom, mikor ¢s hogyan, kialakult egy szertartÀs k´z´tt¡nk.
Minden cs¡t´rt´k´n tizenkettû ¢s f¢l egy k´z´tt talÀlkoztunk a F¢szek ¢tterm¢ben.
Megeb¢delt¡nk, aztÀn Àts¢tÀltunk a Müv¢sz presszÂba k¢t f¢lelmetes kÀv¢ra, onnan
elkÁs¢rtem az AndrÀssy Ãt ¢s Nagymezû utca keresztezûd¢s¢hez, ahol felszÀllt a trolira.
°n megvÀrtam a kocsi indulÀsÀt, û pedig, miutÀn le¡lt, visszaintett nekem. így zajlott
mindig. AztÀn egyszer lecsÃszott a lÀba a trolibusz l¢pcsûj¢rûl. Ott kapaszkodott r¢m¡lten, kiszolgÀltatottan a mai magyar irodalom b¡szkes¢ge l¢pcsût vesztett, kalimpÀlÂ lÀbbal. Odakaptunk hozzÀ t´bben is. FelsegÁtett¡k a kocsira. Le¡lt, de nem intett
vissza. Errûl soha nem besz¢lt¡nk. Viszont szÂtlan ´r´mmel vette tudomÀsul, hogy
megvÀltoztattam a szertartÀst. AttÂl kezdve cs¡t´rt´k´n f¢l tizenkettûkor vÀrtam ût a
hÀzuk kapujÀban, elballagtunk a trolihoz, ¢s egy¡tt utaztunk. Fel- ¢s leszÀllÀsnÀl magÀtÂl ¢rtetûdûen fogadta a segÁts¢gemet. °s hÀrom Âra tÀjban nem a trolibÂl, hanem
a hÀzkapun bel¢pve intett vissza.
Egy idû utÀn gyakran panaszolta, hogy sz¢d¡l. °s egyre bizonytalanabbÀ vÀlt a mozgÀsa. àA l¢pcsûk. Tudod, a l¢pcsûk. F¢lek tûl¡k. Alattomosak.Ê Akkor mÀr a F¢szek
l¢pcsûin is elfogadta a segÁts¢get. De olykor m¢g a jÀrdÀra valÂ fell¢p¢sn¢l is. An¢lk¡l,
hogy besz¢lt¡nk volna rÂla.
Egyszer, miutÀn megette az ¢tteremben a szokÀsos erûlevest, az elmaradhatatlan
parajt t¡k´rtojÀssal, utÀna m¢g egy adag Ázes palacsintÀt is ä àJutka rÀm parancsolt,
hogy hÁznom kellÊ ä, behajtotta a neki jÀrÂ barÀti puszikat az ¢tterem vezetûnûj¢tûl,
a nagyszerü vend¢glÀtÂs Emûk¢tûl, ¢s mÀr a Müv¢sz presszÂ fel¢ bandukoltunk, hirtelen megÀllt.
ä Adnak most valamilyen kit¡ntet¢st.
ä °s csak most mondod?
ä Nem akartam, amÁg nem biztos. De megj´tt az ¢rtesÁt¢s.
ä GratulÀlok. Jelzem, el¢g sok p¢nz jÀr vele.
ä Az jÂ. Csak tudod, mi a baj? Tolsztojt t´bben olvassÀk. MÂricz Zsigmondot is.
ä KrÃdyt nem.
ä No ¢s?
ä De hÀt KrÃdy jÂ!
ä Nagyon jÂ.
ä HÀt akkor?
ä Tolsztojt t´bben olvassÀk. Meg MÂriczot.
Azzal indult tovÀbb, hogy a Müv¢szben rÀtÀmaszkodjon a pultra, ¢s k¢rjen a kisasszonytÂl k¢t f¢lelmetes kÀv¢t.
V¢g¡l m¢g valami. Harminc´t ¢vig mondhattam magam a barÀtjÀnak. De szinte
az elsû perctûl Ãgy ¢reztem, hogy valahogy csak t¢nfereg itt k´z´tt¡nk. Ez nem az û
vilÀga volt. Ez a tÃl zajos, tÃl rohanÂ, àt´rekvûÊ. Kicsit f´ld´nkÁv¡linek tekintettem
ût. Aki v¢letlen¡l keveredett ide. °s most visszament. Abba az û vilÀgÀba. Amit Ãgy
k¢pzelek el, hogy sok kÀv¢hÀz van benne. °s egyÀltalÀn nincsenek l¢pcsûk. A nûk pedig sz¢pek. Kedvesek. T¡relmesek. àJutkÀsak.Ê
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FºZETLAPOK IVçNRñL
Valamikor nagyon-nagyon r¢gen k´z´s ismerûseink, barÀtaink k´r¢ben felfedeztem
egy sajÀtos, ironikus, furcsa hang¡t¢st, amin besz¢ltek. K¢sûbb, mikor egyre t´bbet
voltunk egy¡tt, rÀj´ttem, hogy ez MÀndy IvÀn hangja. Szer¢ny ¢s cs´ndes alkata ellen¢re, ¢s bÀr soha nem t´rekedett ilyenfajta n¢pszerüs¢gre, szem¢lyis¢g¢nek, emberi
¢s ÁrÂi l¢ny¢nek olyanfajta kisugÀrzÀsa volt, hogy m¢g a legerûsebb egy¢nis¢gek sem
tudtak szabadulni hatÀsa alÂl. àA stÁlus, az a bizonyos egy¢ni hang, mÀzli dolgaÊ ä Árta egyszer a rÀ jellemzû szer¢nys¢ggel. Ez a mÀzli vagy isteni adomÀny, ahogy n¢ha halkan
maga is emlegette, elkÁs¢rte eg¢sz ¢let¢ben, ember ¢s ÁrÂ elvÀlaszthatatlanul eggy¢ vÀlt
benne. çm ezt a gyakran szarkasztikus, ironikus hangot besugÀrozta az a ragyogÀs,
amit KosztolÀnyi Ãgy fogalmazott meg, mintegy ars poeticak¢nt: àSzemedben ¢les f¢ny
legyen a r¢szv¢t...Ê Ez csillogott nemcsak ÁrÀsaiban, hanem a tekintet¢ben is.
Az ´tvenes ¢vek legelej¢n ismertem meg IvÀnt. A MadÀch SzÁnhÀz ifjÃ seg¢drendezûjek¢nt egy JÂkai-dramatizÀlÀst vittem a SZOT müsorf¡zet-szerkesztûs¢g¢be. Ekkoriban gombamÂdra szaporodtak a szÁnjÀtszÂ csoportok, csasztuskabrigÀdok, ¢s faltÀk az àanyagotÊ. Az û ig¢nyeik kiel¢gÁt¢s¢re jelentek meg rendszeresen ezek a szakszervezeti propagandaf¡zetek. K¢ziratomat szorongatva elfogÂdottan ÀlldogÀltam a
titkÀrsÀgon, mÁg v¢gre valaki ¢szrevett, ¢s azt mondta, adjam Àt a k¢ziratot MÀndy
IvÀnnak. Elûsz´r azt hittem, n¢vazonossÀgrÂl van szÂ. KorÀbban olvastam a Magyarokban a Csempe-Pempe-novellÀt, valamelyik antikvÀriumban a FRANCIA KULCS v¢kony k´tete is a kezembe akadt, ¢s most ez az ÁrÂ, akinek hangja annyira magÀval
ragadott, most csak Ãgy egyszerüen azt mondja, hagyd csak itt a k¢ziratot, majd csinÀlunk vele valamit, ez valÂsÀggal megrendÁtett. ElfogultsÀgom m¢g akkor se cs´kkent, mikor n¢hÀny h¢t mÃlva IvÀn k´z´lte:
ä Rendben van. J´nni fog. MÀr kiutaltam a honorÀrium ´tven szÀzal¢kÀt. Egy kicsit
Àt kellett f¢s¡lni a sz´veget, odaadtam Vidor Micunak. Az ´sszeg mÀsik fele az ´v¢.
NemsokÀra koll¢gÀk lett¡nk IvÀnnal a N¢pmüvel¢si Int¢zetben. Ez a frissen alapÁtott kulturÀlis int¢zm¢ny valÂsÀgos sziget ¢s mened¢k volt a sokat emlegetett ´tvenes
¢vekben. HumÀnus, kivÀlÂ igazgatÂjÀnak, Sz¢ll Jenûnek volt ez k´sz´nhetû. A szerkeszt¢si osztÀlyt F. RÀcz KÀlmÀn, maga is ÁrÂember, irÀnyÁtotta. Ide ker¡lt¡nk IvÀnnal,
itt szerkesztett¡k, t´bb koll¢gÀval egy¡tt, a SzÁnjÀtszÂk K´nyvtÀrÀt. SzÁnjÀtszÂknak
szÂlt ez is, de a szokvÀnyos, silÀny f¡zetek helyett valÂban szÁnvonalas egyfelvonÀsosok,
jelenetek, szÁnmüvek jelentek meg. Volt egy igazÀn nagy jelentûs¢ge: nagyon sok ÁrÂt
segÁtett ez a sorozat, olyanokat, akiknek ez volt ÃgyszÂlvÀn az egyetlen anyagi forrÀsuk
¢s megjelen¢si lehetûs¢g¡k.
IvÀn sovÀny volt, egyetlen kopott ruhÀjÀban is anakronisztikusan elegÀns, mint egy
f¢rfiszabÂ divatrajza. Szabatosan, pontosan v¢gezte a rÀzÃdulÂ, jÂr¢szt dilettÀns k¢ziratok lektorÀlÀsÀt ¢s az ¢ppen idûszerü szerkesztûi munkÀt. K´zben gyakran elûszedett valahonnan egy k¢k fedelü iskolai f¡zetet. (Akkoriban m¢g nem ragaszkodott a
cetlikhez.) Konokul jegyzett az irkÀba. A megjelen¢s legkisebb rem¢nye n¢lk¡l. Pedig
talÀn nem ismerte Arany JÀnosnak azt a sorÀt: àHa k¢sûn, ha csonkÀn, ha senkinek: Árjad.Ê
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Nem tudom, mennyire ismert, hogy az ELýADñK, TçRSSZERZýK ´tvenes ¢veket id¢zû
novellÀit nem visszaeml¢kez¢sk¢nt, hanem valÂban ekkor Árta. EgyÀltalÀn nem volt ez
vesz¢lytelen cselekedet. De hÀt az ÁrÀs mindenekelûtt!
Egyszer egy¡tt mÀszkÀltunk a vÀrosban. Persze p¢nzszerz¢si lehetûs¢gekrûl besz¢lgett¡nk. çtÁrÀsokrÂl. DramatizÀlÀsokrÂl szÁnjÀtszÂ csoportok szÀmÀra. A RÀdiÂrÂl! Mit
lehetne ÀtÁrni az ifjÃsÀgi osztÀly szÀmÀra. Mondom IvÀnnak, hogy neki az¢rt megjelent n¢hÀny jÂ novellÀja, sût k´tete is, mielûtt bealkonyult.
ä Na igen ä mondta ä, ez is csak mÀzli. Az ember legalÀbb le¡thetett egy hangot.
Egyetlen fontos dolog volt szÀmÀra az ¢letben: az ÁrÀs. A àbelsû vilÀgÊ aprÂbb ¢s
nagyobb benyomÀsai, n¢ha pokoli k¡zdelmei, melyet mindig derüs f´l¢nnyel tudott
titkolni, a novellÀkban ´lt´ttek testet, ¢rlelûdtek igazgy´nggy¢. JÂval k¢sûbb gyakran
besz¢lgett¡nk barÀtok, ismerûs´k, idegenek ilyen-olyan sikereirûl, k´z¢leti elûret´r¢s¡krûl, dÁjakrÂl vagy akÀr magÀn¢leti eredm¢nyeikrûl. IvÀn lezÀrva a t¢mÀt, egy mondatot ism¢telgetett:
ä JÂ, jÂ, de hol vannak a novellÀk?
Ez volt a m¢rce, a krit¢rium, a boldogsÀg zÀloga.
ýrz´k az ´tvenes ¢vekbûl egy irodalmi ritkasÀgot. MÀndy-müvet egyetlen p¢ldÀnyban, m¢ghozzÀ dedikÀlva. Szakadt, erûsen kopott dosszi¢, amirûl szÂ van, ceruzÀval
rÀfirkantva: àLektori v¢lem¢nyekÊ, majd golyÂstollal kieg¢szÁtve: àc. legÃjabb k´tetemet KulcsÀr IstvÀnnak barÀti szeretettel, 1954. nov. 2. MÀndy IvÀnÊ. Akkor kaptam,
mikor IvÀnt kiraktÀk a N¢pmüvel¢si Int¢zetbûl, ¢s ki¡rÁtette ÁrÂasztalÀt. Ez a àracizÀsokÊ idûszaka volt, ahogyan a komor racionalizÀlÀs szÂt bec¢zte a k´znyelv. Persze nem
a pÀrt hü katonÀit k¡ldt¢k el ekkor sem, a gyanÃs elemek, apolitikus l¢nyek jutottak
erre a sorsra. IvÀn az elsûk k´zt szerepelt. Ezt is ironikus humorral vette tudomÀsul.
Mikor felj´tt az igazgatÂi irodÀbÂl, izgatottan vÀrtuk, k¢rdezt¡k, mi t´rt¢nt. A tûle
megszokott fanyar, gunyoros tÃlzÀssal k´z´lte:
ä Kil´ktek. Hogy kicsoda? Maga Sz¢ll Jenû. Nem tehet rÂla, û is csak utasÁtÀst teljesÁt. °ppen magÀt kell kitennem, IvÀn, mondta. SÁrt. Ugyan, Sz¢ll elvtÀrs, mondtam
neki, ne vegye Ãgy a szÁv¢re. Alig tudtam megvigasztalni.
A jelenet eml¢ke az emlÁtett dosszi¢, benne mintegy harmincflekknyi k¢zirat, IvÀn
lektori v¢lem¢nyei. °rdekess¢g¡k, hogy nemcsak v¢lem¢nyez¢sek, hanem rendkÁv¡l
alapos ¢s talÀlÂ dramaturgiai elemz¢sek GyÀrfÀs MiklÂs, Berczeli A. KÀroly, Heged¡s
G¢za, Tabi LÀszlÂ ¢s mÀsok munkÀirÂl. Gyakran szigorÃ megÀllapÁtÀsokat lehet olvasni, m¢g az Àltala nagyra becs¡lt Nagy Lajost sem kÁm¢li. Az ÁrÂ m¢g az ´reg, MÀndy
Gyula barÀtja volt. Valamelyik ´n¢letrajzi ÁrÀsÀban olvashatÂ: àItt jÀrt IvÀn, a Gyula fia.Ê
Pedig mÀr akkor t´bb novellÀja jelent meg IvÀnnak, mint ahÀny ÁrÀsa GyulÀnak eg¢sz
¢let¢ben. IvÀn nem vette a szÁv¢re. Elûttem van a k¢p a gyakori jelenetrûl, amint abbahagyja az ¢ppen idûszerü szerkesztûi munkÀt, felÀll, nyÃjtÂzik:
ä Megyek Nagy Lajoshoz ä mondja.
LevÀgtat az ´t´s busz megÀllÂjÀhoz. Eltünik a Pasar¢t irÀnyÀban.
Az emlÁtett lektori v¢lem¢nyek, dramaturgiai javaslatok az¢rt is kuriÂzum jellegüek,
mert IvÀn mindig csak novellÀt Árt. K¢sûbbi felk¢r¢sekben is ezzel a müfajjal teljesÁtette
Ág¢ret¢t. Nemesk¡rty filmk´nyv¢nek bevezetûjek¢nt novellÀt Árt, melynek ûk ketten
a hûsei. K¢sûbb term¢szetesen k´tetben is megjelentette az ÁrÀst. MÀcsai IstvÀn felk¢rte
IvÀnt vÀlogatott k¢peinek kiÀllÁtÀsÀn a megnyitÂra. IvÀn a festûmüv¢sz B çTHORI UTCA
17. cÁmü k¢p¢rûl Árt egy novellÀt. MÀcsai egy borÃs pesti kapualj kukÀs szem¢tlÀdÀja
mell¢ festett egy VelÀzquez-infÀnsnût. A sz¡rrealista t¢ma ragadta meg IvÀnt. EGY INFçNSNý cÁmmel k´tetben is megjelent a bevezet¢snek szÀnt novella. Mikor megemlÁ-

Karcsai KulcsÀr IstvÀn: F¡zetlapok IvÀnrÂl ã 545

tettem, hogy talÀn illendû lenne odaÁrni, hogy Hommage ¥ MÀcsai, vagy valami ilyesf¢l¢t, legalÀbb c¢lozni a t¢ma megÀlmodÂjÀra, IvÀn egyÀltalÀn nem gondolkodott el
az ´tleten.
ä Ez mÀr az ¢n kannibÀl ´nz¢sem ä mondta.
K¢sûbb hozzÀtette:
ä Egy¢bk¢nt Ãriember ne menjen ÁrÂnak.
De hÀt mindez jÂval k¢sûbb t´rt¢nt, ez mÀr a k´zelmÃlt. Az ´tvenes ¢vekben m¢g
nagyon neh¢z idûk k´vetkeztek. Az ELýADñK, TçRSSZERZýK -korszak. '56 utÀn m¢g
filmklubok bevezetû elûadÀsait is k¢nytelen volt vÀllalni vid¢ken. Egy idûben BÀzakeretty¢re jÀrt, a nyugati hatÀrra, valamilyen olajfÃrÀsokhoz. V¢gtelen vonatÃton, ÀvÂsok zaklatÀsa, igazoltatÀs, vonatrÂl valÂ leszÀllÁtÀs füszerezte az odajutÀst. Egyszer mÀsf¢l napi k¡zdelem utÀn jutott oda, hogy tÁz percig besz¢lhetett Michªle MorganrÂl.
MÀr Pest fel¢ vonatozott vissza, mikor villÀmcsapÀsk¢nt nyilallt bel¢ a felismer¢s: de
hiszen a bemutatott film fûszereplûje Gaby Morlay volt!
AzutÀn lassan, de hatÀrozott lend¡lettel elj´tt A siker f¢ny¢ben-korszak. A novellÀk,
Csutak-t´rt¢netek, hangjÀt¢kok, filmek sora. Errûl mÀr mindent IvÀntÂl tudhatunk
meg. SzÀmos rÀdiÂinterjÃ, televÁziÂs riport ûrzi besz¢lget¢seit, vallomÀsait. Kitünû riportalany volt. ElfogÂdottsÀg n¢lk¡l, ûszint¢n, ¢lvezetesen tudott besz¢lni emberekrûl, eml¢keirûl, sajÀtsÀgos tÀjairÂl. °s Pestrûl. A vÀrosrÂl, ami ´sszenûtt vele. N¢ha fÀradtan ¢s ûszinte szomorÃsÀggal mondta, hogy a vÀros, amirûl besz¢lget¡nk, tulajdonk¢ppen nincs t´bb¢, nem l¢tezik, r¢gen megszünt. De ha feles¢ge ¢vûdû tr¢fak¢nt
felvetette, hogy k´lt´zzenek vid¢kre, ahol û majd csirk¢t nevel, IvÀn pedig a tornÀcon,
b¢k¢s nagy csendben alkothat, szint¢n eljÀtszott, de v¢g¡l is ûszinte indulattal lÂbÀlta
karjÀt, beintve a r¢gi nemzetk´zi jelet. AztÀn ugyancsak megjÀtszott riadalommal csapott egyik kez¢vel a mÀsikra, mint aki sz¢gyelli a triviÀlis gesztust.
Egyszer a V´r´smarty t¢ren, a Gerbeaud elûtt ´sszefutott szÁn¢sz barÀtunkkal, MÀrkus LÀszlÂval. Besz¢lgettek. IvÀn hazaindult. BÃcsÃzÀsnÀl azt k¢rdezte:
ä Nem j´ssz be a vÀrosba?
MÀrkus tÀgra nyÁlt szemmel ¢s nem kis elk¢ped¢ssel k¢rdezte vissza:
ä A vÀrosba? Hiszen a lehetû legk´zep¢n vagyunk.
IvÀn ugyanis magÀtÂl ¢rtetûdûen a Fiumei utat, a Teleki teret, az û otthonos, megszokott k´rnyezet¢t ¢rtette vÀroson. Ez volt a haza. Tisza KÀlmÀn t¢r, MÀtyÀs t¢r, Teleki
t¢r. A JÂzsefvÀros. Nehezen hagyta ott ezt a vid¢ket. K¢sûbb lassan megszokta az Aulich
utcÀt, ahova Judittal k´lt´ztek. A szobÀja ablakÀtÂl nem messze, a falon ÀrvÀlkodÂ, a
hÀz egykori gazdag dÁszÁt¢s¢bûl maradt t´redezett, viharvert madÀrszobrot àKûszÀli
kûÊ-nek nevezte. Lassan otthonos szomsz¢djÀvÀ vÀlt.
LÀtszÂlag mindent megÁrt, ami rÀbÁzatott. ValÂjÀban sok-sok terve volt, csak nehezen, gy´trûdve tudott hozzÀfogni egy-egy t¢mÀhoz. KÀlnoky LÀszlÂrÂl szeretett volna
kisreg¢nyt Árni. AmÁg a k´ltû ¢lt, aki jÂ barÀtja volt, sok szem¢lyes mozzanat fesz¢lyezte.
K¢sûbb valahogyan els¡llyedt a t¢ma. A mÀsik ¢lm¢nyk´r, mely utolsÂ perc¢ig foglalkoztatta, a hÀborÃ befejezû idûszaka volt, mikor sportÃjsÀgÁrÂk¢nt tev¢kenykedett a
Pest cÁmü napilapnÀl. HÀtborzongatÂan mulatsÀgos t´rt¢neteket mes¢lt ezekrûl a hetekrûl, hÂnapokrÂl. T´rte a fej¢t, mi¢rt nem tudja megÁrni. Pedig azt hiszem, sejtette.
Ezek a t´rt¢netek anekdotÀk, sztorik voltak, ilyesmivel pedig nem tudott mit kezdeni.
Egyszerüen k¢ptelen volt mÀst leÁrni, olyasmit, ami nem tartozott sajÀtos k´zl¢smÂdjÀhoz, hangjÀhoz, vilÀgÀhoz. Sokszor mondta Át¢letk¢nt egy-egy ÁrÀsra, elbesz¢l¢sre,
novellÀra:
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ä Nagyon leragad az esetn¢l.
Egy¢bk¢nt gyanakodva n¢zte a vilÀgot. BÀr nagyon szerett¢k, n¢pszerü volt, ´r¡lt
is a fel¢je ÀradÂ rokonszenvnek, gyakran csodÀlatnak, lelke m¢ly¢n magÀnyos volt.
Eml¢kszem valami mÃlÂ rosszull¢t¢re, mikor Judit hivatÀsa sorÀn elhangzÂ orvosi rutink¢rd¢ssel fordult hozzÀ:
ä IvÀn, nincs halÀlf¢lelmed?
Fanyar mosollyal azt felelte:
ä Nekem ¢letf¢lelmem van.
Az¢rt gondolt az elmÃlÀsra, m¢ghozzÀ aggÀlyosan, f¢lve attÂl, ami àodÀigÊ vezethet,
megalÀztatÀstÂl, a romlÂ test keserves tÀmadÀsaitÂl. Mikor Szentkuthy MiklÂs meghalt, ¢s hÁre ment, hogy d¢lutÀni ÀlmÀban, szinte ¢szrev¢tlen¡l tÀvozott, IvÀn felhÁvott
telefonon, valÂsÀgos derü csend¡lt ki a hangjÀbÂl:
ä Persze hogy szomorÃ ä mondta ä, igen, gyÀszolunk, de ¢n csak arra gondolok,
ez gy´ny´rü. HÀt Ágy is lehet? így elmenni?
Neki is megadatott. KÁnlÂdÀs, fÀjdalom n¢lk¡l, egyed¡l, elegÀnsan hagyott itt benn¡nket. Szerencs¢re m¢g ¢let¢ben elmondtÀk, mennyire gazdagÁtotta a magyar ¢s az
egyetemes irodalmat, bû term¢st hagyott maga utÀn, de mi, a barÀtai, m¢rhetetlen¡l
szeg¢nyebbek lett¡nk n¢lk¡le.

BikÀcsy Gergely

BODOGRçF MOZI, B TEREM
MÀndy IvÀn ¢s a film?
HalÀla idej¢n lett szÀz¢ves a mozgÂk¢p. Ezt titkos ¡zenetk¢nt szeretn¢m felfogni.
MÀndy prÂzÀjÀt a film ihlette, ¢s aztÀn a magyar mozi is felfedezte magÀnak ezt a prÂzÀt. Nem tÃl hamar: nehezen sz¡lettek meg az igazÀn jÂ MÀndy-filmek.
àA filmrevitel annÀl nagyobb beavatkozÀst jelent az eredeti mü term¢szet¢be, min¢l ¢rt¢kesebb
¢s sajÀtsÀgosabb irodalmi müvel Àllunk szemben, ¢pp ez¢rt olyan alkotÂ szellemet k´vetel, mely
megbontja az eredeti mü szerkezet¢t, hogy utÀna helyreÀllÁthassa egy Ãj, vele nem azonos, de egyenrangÃ szerkezet t´rv¢nyei szerintÊ ä Árja Andr¢ Bazin.
Ezt filmdramaturgk¢nt olvastam elûsz´r.
Csabagy´ngye
àBraun Csibi, MolnÀr, Orth Gyuri, Opata, Jeny...Ê ä MÀndy IvÀn-novellafigurÀk? Nem ä
az MTK hÃszas ¢vekbeli nagy csatÀrsora ez, MÀndy id¢zi is az çTKEL°S egyik novellÀjÀban annak kapcsÀn, mik¢ppen feleltett¢k egymÀst Zelkkel futballcsapateml¢kekbûl.
Viszont: àVallai ä OrbÀn, Nagy II., Lovas, Kondik, Szabadits, BikÀcsy, PosztÂs, Huttinger,
Miatoff, Sebesty¢n. Tartal¢k: K´vesi. Edzû: Minarik Ede.Ê
A Csabagy´ngye FC ´sszeÀllÁtÀsa. Mint lÀthatÂ, e sorok ÁrÂja n¢vvel szerepel a Csa-
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bagy´ngye csatÀrsorÀban. De ¢n voln¢k az? Term¢szetesen nem, ez egy MÀndy-figura
neve. Igen: Huttinger ¢s BikÀcsy. Huttinger¢rt jÂ p¢nzt fizet Friedman dr., egy nagycsapat vezetûje. BikÀcsy se ¢ppen csapnivalÂ: türhetû kis sz¢lsûjÀt¢kos, de az¢rt persze
nem a legnagyobbak k´z¡l. A n¢v ¢s a figura ä dics¢rûbb m¢ltatÀssal ä k¢sûbb feltünik
egyik hangjÀt¢kÀban (HA K¹ZTºNK VAGY, HOLMAN ENDRE). Minarik eladja ûket, ¢s
tisztes ´sszeghez jut, Ágy a csapat egyelûre megmenek¡l az adÂbehajtÂktÂl. De nem
menek¡l az aljas jÀt¢kos¡gyn´k´k mesterked¢s¢tûl. A Csabagy´ngy¢nek van ugyanis
egy igazi szupertehets¢ge, a j´vendû nagy sztÀrja, az a bizonyos Vallai nevü csodakapus. Ha û elmegy, v¢ge a csapatnak, v¢ge a vilÀgnak. (°s persze elmegy, hÀt hogy is
ne menne...)
Majd' elfelejtettem: az edzû, a mosodÀs Minarik Ede A PçLYA SZ°L°N fûhûs¢nek,
Csempe-Pemp¢nek k´zeli rokona, szinte hasonmÀsa.
àírÂ a pÀlya sz¢l¢nÊ ä ezt ¢rtû, ¢rz¢keny kritikus Árta le akkoriban, de... à¹narck¢p a
pÀlya sz¢l¢rûlÊ ä ez is barÀti kritika volt, m¢gis f¢ligazsÀgnak ¢rzem a metaforikus ¢rtelmez¢st. Csempe-Pempe, kiszabadulva a kor, a diktatÃra ellens¢ges gyanakvÀsa ¢s a
barÀtian ÂvÂ ¢rtelmez¢sekbûl, a direkt allegÂria gyanÃjÀbÂl, ma m¢g magÀnyosabb ¢s
m¢g ¢lûbb. A münek immÀr v¢glegesen nem csak a metaforikus jelent¢se ´r´k, maga
az eredeti t¢ma, a primer t´rt¢net ¢s jelent¢s: a halhatatlan, a k¢pzeletben ¢lû futballjÀt¢k. Csempe-Pemp¢t nem ilyen vagy olyan diktatÃra l´kte a pÀlya sz¢l¢re ¢s a nyomortanyÀra. CsÀszÀr, Tokics ¢s Br¡ll, gaz ellens¢gei is ´r´k ¢letüek, rendszerektûl ¢s
politikai elnyomÀstÂl f¡ggetlenek. Csempe-Pempe sem egyszerü ´narck¢p. A àpÀlya
sz¢leÊ valÂban a futballjÀt¢kra vonatkozik. Meg a l¢tez¢sre: ami e k¢t v¢gpont k´z´tt
lappang, tehÀt az ÁrÂi helyzet pÀrhuzama? Szerintem kev¢ss¢ fontos.
SajÀt Àlom
MÀndy IvÀnt k¢tszer ismertem meg. Egyszer mÀsod¢ves egyetemistak¢nt, A PçLYA SZ°L°N olvasÀsakor, ujjongva e szomorÃ k´nyv´n, s azon, hogy a futball t¢mÀjÀbÂl is sz¡lethet nagyobb horizontÃ sz¢p mü... ä mÀsodszor a film r¢v¢n.
Egyed¡l jÀrtam meccsre, mint ahogy egyed¡l jÀrtam moziba is. Mindig egyed¡l
voltam. Ekkor jelent meg A PçLYA SZ°L°N. Egy J¢kely-verssel az elsû lapon: àMind¢g
lesz a nagyvÀrosok hatÀrÀn / egy-egy letarolt gyepü r¢t, / hol hüv´s alkonyati ÂrÀn / hallani e
m¢ly dobzen¢t, / mely m¢rf´ldekrûl mÀgnesez magÀhoz / labda¢hes diÀkot ¢s inast, / s egy-egy
bolyongÂ, d¢r¡t´tt pasast, / ki eltünûdve dûl a kapufÀhoz.Ê
A PçLYA SZ°L°N, mint minden igazi k´nyv, bel¢pett az ¢letembe. MÀndyt olvasni ä
Árja Domokos MÀtyÀs ä àfelkavarÂ ¢s ´nsebzû szomorÃsÀgot okozÂ ¢lm¢nyÊ. így t´rt¢nt ezÃttal is. De valamik¢pp rossz szÂ a megvigasztalt ä valamik¢pp bÀtorsÀgot adott, hogy
vÀllalni kell a futballszurkolÂi szenved¢lyt, vÀllalni kell az iskolaundort meg az iskolaiszony elûl mozi s´t¢tj¢be menek¡lû k¢sei kamaszkort.
A futballpÀlya magÀnyt nem oldÂ ¢rdes n¢zûtere, a rideg vagy mocskos hangulatÃ
pÀlyÀk lassan mÀs arcot ´lt´ttek. Nem vÀltoztak meg, de megmutattak valami Ãjat is.
çtalakultak bennem. A reg¢ny ugyanis azt sugallta, hogy nem vagyok egyed¡l a trib¡n´k Àrny¢kÀban. Most mÀr csak arra kellett vÀrnom, hogy megtudjam: a moziban
sem vagyok egyed¡l. Mert az volt a mÀsik bÃvÂhelyem, a mozi. Mindent megn¢ztem.
Az ARANY FOG cÁmü bolgÀr k¢mfilmet hÀromszor a MÀjus 1-ben, a K OBRAAKCIñ-t,
szovjet k¢mfilm, n¢gyszer a Diadalban. A REJTJEL telt hÀz elûtt ment a V´r´s Csillagban 1961. januÀr tÀjÀn; ¢retts¢gi fenyegetett, menek¡ltem, ezt is t´bbsz´r lÀttam. àRomÀnia felszabadulÀsÀnak egyik izgalmas epizÂdjÀbÂl k¢szÁtett filmet Lucian Bratu. Hazafiak ¢s
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k¢mek k¡zdelme elevenedik meg az Ãj romÀn filmbenÊ ä Árta rÂla az ismertet¢s. HÀt nem,
nem ugyanazokat a filmeket jÀtszottÀk, mint a hÃszas ¢vek v¢g¢n a BodogrÀf B teremben. °s a MÀjus 1 meg a Diadal elûcsarnokÀban nekem senki, egyetlen hang sem
mondta, mint MÀndynÀl mondjÀk a hangok a moziban ÀcsorgÂknak, hogy àrep¡lj, rep¡lj a Sejk fiÀval!...Ê.
AztÀn megjelent a R°GI IDýK MOZIJA is. Akkor meg egy csapÀsra annak lett ¢rtelme,
hogy sok r¢gi n¢mafilmet lÀttam. Hogy SoroksÀrra is kivillamosoztam (kimoziztam?)
egy r¢gi olasz film¢rt. Hogy PÀrizsban metrÂjegyre nem volt p¢nzem, ¢s zuhogÂ esûben gyalog mentem a Cin¢matheque-ig egy Griffith-film¢rt. Hogy ¢n is tudtam, mert
lÀttam a szememmel, ki az a Lilian Gish.
Mozi a Szem¢ttelepen
Temet¢s a hÀztetûn... A SZIGET A SZçRAZF¹LD¹N, Elek Judit munkÀja az elsû hiteles
MÀndy-film. Alapja, a F°L HAT FEL° az azonos cÁmü 1974-es k´tetben jelent meg, de
a film elûbb, '68-ban k¢sz¡lt. T´bb gyeng¢n siker¡lt nagyjÀt¢kfilm mellett, sût elûtt
fiatal rendezûk prÂbÀlkoztak egy-egy novellÀjÀval. Szomjas Gy´rgy a DIçKSZERELEMbûl k¢szÁtett vizsgafilmet. Elek Judit mÀr egy korÀbbi r´vidfilmj¢ben felfedezte
MÀndyt. Felfedezte, m¢gpedig szÁn¢szk¢nt, egy magÀnyos emberek talÀlkozÀsÀrÂl szÂlÂ etüdben. A G°P K¹VET cÁmü ÁrÀsÀban Ágy mondja el mindezt az ÁrÂ (FilmvilÀg, 1964.
mÀrcius): àLecsÃsztam a padra. Ki is vagyok ¢n? Bajnok KÀlmÀn p¢nz¡gyi elûadÂ.Ê Maga
MÀndy jÀtszotta. àA rendezût mÀr r¢gebben ismertem. çltalÀban dramaturgom szokott lenni
t´bb meg nem valÂsult filmemn¢l.Ê
AztÀn a SZIGET A SZçRAZF¹LD¹N tulajdonk¢ppen mÀr Àtt´r¢snek bizonyult: bebizonyÁtotta, hogy igenis lehet, lehet MÀndyt tehets¢gesen filmre vinni, csak elûbb el
kell feledni, mennyire àfilmszerüÊ ÁrÂ û, ¢s az àÁrÂi filmszerüs¢gÊ hely¢n meg kell teremteni a sajÀt, filmalkotÂi àcelluloidfilm-szerüs¢getÊ. (TalÀn bizarr meghatÀrozÀsi kÁs¢rletek, de van pontosabb?)
A t´rt¢net ä a meccs? ä ¢vek mÃlva folytatÂdott.
MÀndy Ágy eml¢kezik:
àSÀndor PÀl csak mosolyog, olyan ravaszkÀs derüvel. Ki tudja! TalÀn egy pesti pasas szakÀllÀbÂl bÃjt elû.
[...] MÀr nem is tudom, hol akadtunk ´ssze. Az utcÀn? A filmgyÀr udvarÀn? Vagy egy
presszÂban? De mindjÀrt benne voltunk egy besz¢lget¢sben.
ä Kell egy csapat! ä trombitÀlta.
Igen, kell egy csapat, m¢g akkor is, ha pÀlyÀja sincs, ha dressze sincs. °s kell valaki, aki mindent felÀldoz ez¢rt a csapat¢rt. Hogy legyen pÀlya meg dressz. Odadobja a csalÀdjÀt, az ¡zlet¢t.
°s ez Minarik, a mosodÀs. Ott Àll egy cetlin kusza, olvashatatlan betükkel. Minarik. Mikor kapartam oda ezt a nevet?
°s aztÀn elkezdtem Árni Minarik mosodÀs t´rt¢net¢t. Egy lepasszolt kis focicsapat t´rt¢net¢t.Ê
...Nemcsak a MÀndy¢ ¢s a SÀndor PÀl¢ ä a sajÀt Àlmom is ¢letre kelt.
A R°GI IDýK FOCIJA akkor k¢sz¡lt, amikor a FilmgyÀrba ker¡ltem dramaturgk¢nt.
Ebben szÁn¢szileg mük´dtem, fontos kis szerepem volt ä a v¢gsû, mindent eld´ntû
Csabagy´ngyeäFûs´r meccsnek a jÀt¢kvezetûj¢t alakÁtottam. Lelkes buzgalommal jÀtszottam, de f¢ltem. Budapest legnagyobb szem¢ttelep¢n ¢p¡lt fel a Csabagy´ngye pÀlyÀja, a hetvenes ¢vek filmjeinek egyik kedvelt szÁnhely¢n. (KuriÂzumk¢ppen: Gazdag
Gyula B çSTYAS°TçNY -Àban Honthy Hanna is jÀtszott-¢nekelt a szem¢ttelep m¢ly¢n.
Led´ng´lt szem¢tsalak büzlik. Honthy Hanna mosolyogva l¢peget feh¢r-rÂzsaszÁn ru-
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hÀjÀban, v¢gig¢nekel mÀsf¢l ÂrÀt. MÀsok ´klendeznek, mentûkocsi Àll k¢szenl¢tben,
de az ¢ltes dÁva fegyelmezetten mosolyog.) Most futni kell, a jÀt¢kosoknak ¡tk´zni is.
Ha valaki itt elcsÃszik ¢s megs¢r¡l, biztos a tetanusz ¢s tÁfusz. ñvatosan l¢pegettem, a
rendezû szÂcsûbûl kiabÀlt, hogy rohanjak. Rohantam, sÁppal a szÀmban. R¢gi idûk
focija...
MÀig SÀndor PÀl legjobb filmj¢nek tartom, s mÀig a legjobbnak a MÀndy nyomÀn
k¢sz¡lt ´sszes film k´z´tt. Egy¢bk¢nt a gaz ¢s alÀvalÂ jÀt¢koscsÀbÁtÂt, Br¡llt is dramaturg-ÁrÂ jÀtszotta. S ez mind semmi: amikor a rendezû a nevemet kiabÀlta, ketten fordultunk oda. A BikÀcsy nevü csatÀrt jÀtszÂ szÁn¢sz ¢s ¢n. çltalÀban nem hozzÀm szÂltak, csak a nevemhez. Hamar tudomÀsul vettem, hogy mindenhol mÀshol lehetek ¢n
a BikÀcsy, de a MÀndy-filmben csak az, akit û megÁrt.
àKell lennie egy belsû ruhatÀrnak...Ê
Mi a forgatÂk´nyv, mennyiben ´nÀllÂ alkotÀs? Senki sem tudja, ahÀny v¢lem¢ny, annyi
ellentmondÀs. A FILM °S A T¹BBI MþV °SZET cÁmü, ma is kivÀlÂan hasznos k´nyv, vÀlogatott k¡lf´ldi ¢s magyar szerzûk tanulmÀnygyüjtem¢nye. A sok magvas ¢s m¢ly ÁrÀs
k´z¡l egyik sem tudja megmondani, mi a film, s milyen term¢szetü a kapcsolata a
t´bbi müv¢szettel. HÀt m¢g az irodalommal?
BalÀzs B¢la A LçTHATñ EMBER-ben jegyzûk´nyvnek, ¢lettelen vÀznak nevezi, k¢sûbbi, hangosfilmet tudomÀsul vevû ÁrÀsaiban ugyanilyen hevesen ¢s ¢l¢nken nagy
j´vûjü irodalmi müfajnak. Pilinszky JÀnos nemcsak Árt egy pÀratlan àfilm-oratÂriumotÊ,
de egyik essz¢j¢ben àolvashatÂ filmk¢ntÊ hatÀrozta meg Robbe-Grillet forgatÂk´nyv¢t,
a TAVALY MARIENBADBAN-t.
OlvashatÂ film? Az ° DES °LET cÁmü forgatÂk´nyv-gyüjtem¢ny utÂszavÀban id¢zi
Nemesk¡rty IstvÀn Bergman CSEND-j¢nek irodalmi forgatÂk´nyv¢bûl: àEszter lehunyja szem¢t, a szigetvilÀgra gondol, egy nyÀri kirÀndulÀsra, a tiszta, z´ld, hideg vÁzre, a feh¢r horizontra, k´nnyü d¢lutÀni felhûkre a tengerpart felett.Ê De hÀt hogyan kellene itt filmet olvasnunk, hiszen mondanunk sem kell, hogy a vÀsznon mindezekbûl a (papÁron) megelevenedett gondolatokbÂl semmi sem lÀthatÂ.
MÀndy M°LYVíZ cÁmü darabjÀnak legszebb jelenete a hÂes¢s àk¢psoraÊ. K¢psor az
mÀr a darabban is. àMÀr csak emiatt ¢rdemes ebbûl filmet csinÀlniÊ ä jegyezte meg SÀndor
PÀl. °s persze ¢ppen a hÂes¢s nem ker¡lt bele a filmbe.
°rdemes sorra venni a M°LYVíZ helyszÁneit. TÀnciskola ä S´rszanatÂrium ä SÀrkÀnybarlang ä Piact¢r, ÀrusbÂd¢kkal ä ñvÂhely ä Mosoda ä Mozi ä Redû-lakÀs (¢tterem) ä T¢r hÂes¢ssel ä ZÀrÂ k´rmenet.
A legszebb, a àT¢r hÂes¢sselÊ v¢g¡l kimaradt. De kimaradt a S´rszanatÂrium is, a bÂd¢s
piact¢r, az ÂvÂhely, s teljesen Àtalakult a t´bbi. A mosodÀban nem lÂgnak kiakasztott ingek, a moziban film helyett büv¢szmutatvÀnyt lÀtunk... ¢s Ágy tovÀbb.
A szÁnmü elûzm¢nye egy¢bk¢nt egy elfeledett novella: az I DEGEN SZOBçK-ban jelent
meg '57-ben U TCçK cÁmen. TÂth KÀlmÀn tÀnciskolÀjÀban bizonyos Eg¢r ellop egy kabÀtot, s a k¢ts¢gbeesett RuhatÀrosnû v¢gigszalad utÀna a f¢l vÀroson. NyomÀban
´sszeverûd´tt, izgatott csoportok. A M°LYVíZ ¢s a k¢sûbbi film is megûrz´tt m¢g neveket, helyzeteket is e novellÀbÂl. P¢ldÀul SzÁvem, a cukrÀsz a PÀtria moziba vezeti az
¡ld´zûket... mindhiÀba. (UtolsÂ mondata: àA ruhatÀrosnû elindul a fal mellett.Ê)
TÂth Zsuzsa forgatÂk´nyve (mint ahogy az elûzû alkotÀsban Csempe-Pempe k´r¢
egy csapatot talÀlt ki) most a RuhatÀrosnû mell¢ egy eg¢sz csalÀdot teremt. àKell egy
csapat, kell egy csalÀd. Nagy csalÀdi veszeked¢seket akarokÊ ä Ágy SÀndor PÀl. A filmnek igen,
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a novellÀnak nem volt sz¡ks¢ge ilyesmire. A MÀndy-hûs´k egyed¡ll¢tre sz¡lettek,
Csempe-Pempe csapatot ¢s csalÀdot mÀr v¢gk¢pp csak mÀsnak rem¢l. A film testesebb,
anyagszerübb k´zeg¢ben felrajzolÂdik, valÂsÀggÀ gomolyogja magÀt ez a hiÀny. Ettûl
jÂcskÀn megvÀltozik minden, ¢s v¢g¡l m¢giscsak megûrzûdik a magÀnyossÀg Áze, a
veres¢g ¢rz¢se ¢s hangulata.
A film a M°LYV íZ fût¢mÀja ä a kabÀttolvaj-¡ld´z¢s ä mellett v¢gigfuttat m¢g egy
groteszkbe hajlÂ hÀborÃs horrort is. àBÃjtatott Ember a NagybûgûbenÊ, sût àHulla a
NagybûgûbenÊ, vagy àA FeltÀmadÂ VÁzihullaÊ... MÀndy M°LYV íZ-¢ben a tokba bÃjt
SzÁvem PÀl nem kasszafÃrÂ, hanem cukrÀsz, s tokba mÀr az¢rt sem bÃjna, mert a darabban nem szerepel nagybûgûtok, legfeljebb egy hegedü, melyen a Puhakalapos jÀtszani prÂbÀl, de m¢gsem jÀtszik, csak mereng kicsit a sorsÀn... (De hÀt ez a forrÀskutatÀs mÀr pozitivista megszÀllottsÀgot ¢s adattÀrosi buzgalmat ig¢nyelne.)
A megvalÂsult film egyik ¢rdekes helyszÁne, a F¡rdû is csak a film ¢s nem a megÁrt
forgatÂk´nyv vilÀgÀban k¢pzelhetû el. Sok n¢zût megragadott ennek a F¡rdûnek az
´sszerÁmel¢se a rendezû elûzû munkÀjÀval. Jobban szeretem ezt, a SZABADíTS MEG A
GONOSZTñL pl´ttyedt meleg viz¢t, a hÀrom denunciÀns hÀjt´meggel, a vÁzbe csemp¢szett ÀlhullÀval, nyilas ûrjÀrattal a gûz mocsarÀban ä mint amazt (H ERKULESFºRDýI
EML°K ), a TanÀcsk´ztÀrsasÀg lever¢se utÀn f¡rdû-szanatÂriumban bÃjtatott nûi ruhÀs
ifjÃkommunista vez¢rrel. De an¢lk¡l ez sem siker¡lhetett volna Ágy, s nem sugallhatna
lid¢rcesen groteszk, tragikomikus l¢lektani ¢s t´rt¢nelmi k¢pzettÀrsÁtÀsokat.
Ilyen a KuplerÀj is: a M°LYVíZ-ben nem szerepel, a filmben m¢gis igazi MÀndy-helyszÁnn¢ vÀlt. SÀndor PÀl vÀsznÀn ez a lebombÀzott 1944-es pesti bord¢ly, tetveket pirÁtÂ
kurvÀival, hazaÀrulÂkat ¢s katonasz´kev¢nyeket lincselni vÀgyÂ klientÃrÀjÀval a film
l¢nyeg¢t sugÀrozza ¢s k´zvetÁti.
A M°LYV íZ-ben elûsz´r szÁnre l¢pû Puhakalapos figurÀja novellacÁmbe emelve m¢g
egyszer visszat¢rt (Holmi, 1993/3.), benne emlÁti valaki a B ELSý RUHATçR-t, mint valami hÁres film cÁm¢t. Ellenûrizhetetlen legendÀkba v¢sz, hogy SÀndor PÀl filmj¢nek
hÁress¢ vÀlt mondata, melyet a kabÀtlopott çzottarcÃ, Major TamÀs ism¢telget reszelûs
hangon (àKell lennie egy belsû ruhatÀrnakÊ), MÀndytÂl szÀrmazik-e vagy a film ÁrÂjÀtÂl
(TÂth Zsuzsa), talÀn BÁrÂ Zsuzsa dramaturgtÂl, esetleg SÀndor PÀltÂl.
àA Csabagy´ngye nem az ArsenalÊ ä Ágy a fontos figyelmeztet¢s a R°GI IDýK FOCIJA
filmvÀsznÀrÂl. ä àA forgatÂk´nyv nem a filmÊ ä ez viszont egy mÀsik nagyon fontos figyelmeztet¢s, Andr¢ Bazintûl.
Film ¢s Àlom
àAz Àlom mÀsodik ¢letÊ ä hangzik G¢rard de Nerval hÁres mondata. A film is mÀsodik
¢let. Egyik remekmüv¢ben Buster Keaton szerelmes mozig¢p¢szt jÀtszik: a kûarcÃ
clown egyszer csak felmegy a vÀszonra, beleavatkozik a kusza t´rt¢netbe, megmenti
a hûsnût, de alig bÁr visszaker¡lni elsû ¢let¢be. TÀn nem is akar. Aki kamaszkora utÀn
is ¢jjel-nappal moziba jÀrhat, dupla ¢letet ¢l, kalandosat ¢s vesz¢lyeset. Az igazi ÀlmodÂk ¢letre-halÀlra Àlmodnak.
Az ÀlomrÂl annyi elk¢pzel¢s ¢s v¢lem¢ny van talÀn, ahÀny ÀlmodÂ. °s az eszt¢tika
is csak ker¡lgeti.
A MÀndy-ÁrÀsok java nemcsak hogy moziban jÀtszÂdik ¢s filmrûl szÂl, de maguk is
r¢g film¢rt kiÀltanak. Poros ¢s semmitmondÂ k´zhely volt egy idûben, hogy MÀndy
ÁrÀsai àfilmszerüekÊ.
A SZABADíTS MEG A GONOSZTñL egyik werkfotÂjÀn a Beniczky utcai Otthon mozi
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elûtt a stÀb. PÀtria mozi ä a filmben. SZERELMI RIADñ ä egy olasz film plakÀtja, rajta
Alida Vallival. Aki a hÀborÃ alatt tünt fel, s a hÀborÃ utÀn lett igazi szÁn¢sznû. MÀndy
sajÀt mozimitolÂgiÀjÀban nem is szerepel. Ez mÀr a rendezû mozija.
E moziban Csempe-Pemp¢bûl tehÀt Minarik mosodÀs lett. A PçLYA SZ°L°N-ben
Csempe-Pempe egy àlepasszoltÊ, Àgyra jÀrÂ fûszurkolÂ, ¢s a TitÀnia nevü hÁres nagycsapat ismert rajongÂja, titkos jÀt¢kosszerzûje. Egyed¡l van, nincs senkije: az û csapata
a k´nyvben valÂsÀgosan meg sem jelenû TitÀnia (egy elvont, szellemi futballeszm¢ny).
Csempe-Pempe r¢g elvesztett mindent, nemhogy mosodÀja vagy akÀrmilyen kis k¡ltelki csapata lehetne. Minarik Ede erûsen eml¢keztet Csempe-Pemp¢re, m¢gis mÀsvalaki. Csapatot szervez, mosodÀt tart fenn, tÀrgyal, k¡zd ¢letre halÀlra.
A film bemutatÀsÀnak ¢v¢ben, 1974-ben megjelent F°L HAT FEL° lapjain egy¢bk¢nt
a v¢n¡lû Csempe-Pemp¢t mÀr beÀllÁtjÀk a legendÀs bajnokcsapat, a TitÀnia csatÀrsorÀba, s m¢g a vezetû gÂlt is û l´vi egy nagy rangadÂn. Persze k¢pzelet¢ben t´rt¢nik,
amÁg a villamoson bÂbiskol. De ez mÀr mindegy. Csempe-Pempe meg a t´bbi figura,
akit MÀndy kicsit szeret, Àtl¢phetik-rep¡lhetik az ÀlomhatÀrt.
K´tetcÁm¢ben k¢tszer is szerepel az Àlom szÂ. çLOM A SZíNHçZRñL meg EGY EMBER
çLMA. De legt´bb novellÀjÀnak fûszereplûje az Àlom. A MI AZ, ¹REG? bevezetû, cÁm
n¢lk¡li nyitÀnya: Àlom. Csak KrÃdyhoz ¢s Sz¢p Ernûh´z foghatÂ ezzel: KrÃdyhoz,
akin¢l az Àlom hÃs-v¢r alakkÀ, ¢lû emberr¢ vÀlva meg is jelenik a hûs mellett, vele pÀrban, megduplÀzza a hûst, nem ÀltalÀban az Àlom, hanem az û egyszem¢lyes Àlma.
àEz a fajta epikai konstrukciÂ egyed¡lÀllÂ a magyar irodalomban; analÂg p¢ldÀkat legfeljebb
a film ter¡let¢rûl hozhatunk: elsûsorban Fellini lÀtomÀsos, sz¡rrealista filmjeit emlÁtveÊ ä Árja
Erdûdy Edit kis MÀndy-monogrÀfiÀjÀban, mely t´bb helyen is hangsÃlyosan, ¢rz¢kenyen elemzi MÀndy ÀlomtechnikÀjÀt. (Vargha KÀlmÀn m¢g elûbb, mÀr 1973-ban vizsgÀlja e k¢rd¢sk´rt çLOM, SZECESSZIñ, VALñSçG cÁmü k´tet¢ben.)
A szelÁden eml¢kezû Fellini vagy a kamaszt, felnûttet sz´rnyü Àlmokba szÀmüzû BuÄuel? MÀndy valahol kettûj¡k k´z´tt szeml¢lûdik, kicsit az¢rt k´zelebb Fellinihez.
àF¡st ÂriÀsa, eml¢kezet...Ê
A fiÂkban irkatartÂ van ¢s notesz. F¢nyk¢pek. A noteszben nevek, feljegyz¢sek, kezdûbetük. HullÀmvonalak. àAzok a kusza, egymÀsba torlÂdÂ sorok! Egy-egy szÂ t´bbsz´r is
ÀthÃzva. çthÃzott szavak, bekarikÀzott szavak. °s mindenf¢le jelek: hurkok, lasszÂk, nyilak, valami olyan maszatban!Ê
A MI AZ, ¹REG?-bûl id¢zt¡k. HullÀmvonalakbÂl, a szakadozott idûrendü, majdnem
cselekm¢nytelen ÁrÀsokbÂl v¢g¡l reg¢ny Àll ´ssze. A huszadik szÀzadi magyar prÂza
sokat vitatott ¢s k¡l´n´s jelens¢ge, hogy mennyi szabÀlytalan, nem reg¢ny formÀjÃ
reg¢ny lett maradandÂ. Szinte fûvonala a modern magyar prÂzÀnak a nem reg¢nyszerü reg¢ny. ESTI K ORN°L, EGY ¹N°RZET T¹RT°NETE, H çBI SZçDI ä folytathatnÀnk
a sort. Ilyesf¢le ànem reg¢nyÊ a legt´bb MÀndy-k´tet. N¢hÀny k´nyv¢nek elsû edÁciÂjÀt m¢g novellagyüjtem¢nyk¢nt adtÀk ki, az Ãj kiadÀsokat mÀr a szerzû minûsÁtette
reg¢nynek.
T´bb k´tet¢nek hûse ¢s az ¢letmü egyik alapt¢mÀja az Apa figurÀja. Apa ¢s fiÃ: enn¢l nagyobb ¢s tragikusabb kapcsolat csak az anya ¢s a fiÃ¢ lehet (olvassunk bele F¡st
MilÀn NAPLñ-jÀba). Visszalapozgatva megh´kkentû, MÀndy mennyit Árt az apjÀrÂl.
Ez nem igazÀn gyakori: eml¢keinkben s az ÁrÂi visszaeml¢kez¢sekben, memoÀrokban
inkÀbb az anya alakja id¢zûdik fel. MÀndy IvÀnnÀl az apa erûsebben, ¢l¢nkebben,
gyakrabban eleven¡l meg. Csaknem mÁtoszt teremt az Apa-figurÀbÂl, de irÂniÀval szÁ-
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nezi Àt, s v¢g¡l az irÂnia szeretett¢ finomul. Vagy ¢pp az irÂnia r¢v¢n finomul szeretett¢. àApa, t¢ged bekasztliztak...Ê (MÀr nem is tudom, mire vonatkozik ez a felejthetetlen
mondat.)
Az apÀt v¢g¡l, mint az ûsmÁtoszokban, fel kell Àldozni. A cigarettaf¡stbûl kÁs¢rtet
gomolyog elû.
àä Az egyiket elviszem: a kettû k´z¡l az egyiket. De melyiket...? ä EgymÀs mellett Àlltak; apa
¢s fia. ValÂsÀggal ´sszepr¢selûdtek. Cs´nd volt a szobÀban. De a fiÃ tudta, hogy a f¡st ÂriÀsa
nem vÀr sokÀig.Ê
çllÂk¢pek? InkÀbb vibrÀl, mozog, mint a r¢gi n¢mafilmkÂpia. Nem tudni, szÀnd¢kos mindez, vagy onnan a hatÀs, hogy a n¢mafilmen nem huszonn¢gy, csak tizenhat
kockÀt vettek fel ä ¢s vetÁtettek ä egy mÀsodperc alatt. Ez¢rt mozognak furÀn, szakadozottan. MÀndy n¢mafilmalkotÂ. Idûnk¢nt megÀllÁtja, kimerevÁti a k¢pet, de soha
nem ott, ahol az olvasÂ vÀrnÀ. Egy arc nagyk´zelije. Vagy egy k¢z¢. SovÀny, nyugtalan
ujjÃ k¢z. Nemegyszer fotÂnegatÁvok kÁs¢rteties, visszÀs megvilÀgÁtÀsban. AztÀn becsÃszik egy pÀrbesz¢dt´red¢k. Mindig aszinkron mÂdon, kicsit elcsÃsztatva t¢rben ¢s idûben. A dialÂgusok soha nem eg¢szen arrÂl szÂlnak, mint a k¢p. Ellene szeg¡lnek a
k¢pnek, feleselnek vele, mÂdosÁtjÀk.
Van a MI VAN, ¹REG?-ben egy n¢mafilmÀlomk¢p: ¡res laktanyaudvaron heged¡l
az apa, s a fiÃ valahol messze hallgatja. SzÀmomra a Fellini-film hegedüzen¢je, Gelsomina dallama szÂl ebbûl a n¢ma muzsikÀbÂl. A k¢rdûjeles mondatok zen¢je. A vÀlasz
csendje. A hÀrom pontok nyugtalanÁtÂ, szÀmon k¢rû csendje.
Minarik elrep¡l
öjralapozva, v¢gigolvasva megkap, mennyit rep¡lnek hûsei. Gaston Bachelard kivÀlÂ
k´nyv¢t ajÀnlom a levegû ¢s az Àlom müv¢szetbeli kapcsolatÀrÂl a j´vendû tudÂs
MÀndy-elemzûk figyelm¢be. FreudnÀl persze m¢g alapvetûbb dolgokat lehet ez ¡gyben olvasni. ýsÀlomtÁpus ez a rep¡l¢s.
A filmmüv¢szet nagy p¢ldÀkat ismer a csodÀs, Àlomszerü elrep¡l¢sekre. VarÀzsszûnyeg felnûtteknek. çlommenek¡l¢sek: a CSODA MILçNñBAN, a RUBLJOV bevezetûje, a B ERLIN FELETT AZ °G (A VçGY SZçRNYAI volt az eredeti cÁme)... ¢s folytathatnÀnk.
MÀndynÀl m¢g a rossz erûk ¢s hatalmak is repkednek. Pedig nem is EZEREGY°JSZAKA-beli hatalmas dzsinnek. Kis, nyomorult gonoszok. A baj p¢ldÀul hÀztetûn ¡cs´r´g,
nyilvÀn odarep¡lt. A SZIGET A SZçRAZF¹LD¹N hÀztetûje is k´zel a levegû¢ghez, ¢s
hangjÀt¢kaiban is libegve jÀrnak jÂ ¢s gonoszabb ÀlomfigurÀk. A rep¡l¢s, a l¢g, az
Àlomlebeg¢s ´sszef¡gg¢se: lehets¢ges kutatÀsi ter¡let a j´vendû MÀndy-filolÂgusoknak.
àA v¢nasszony sÀrgÀn, mozdulatlanul lebegett a r¢gi kabÀtok k´z´tt, mint a v¢kony szÀlon
lÂgÂ villanyk´rte.Ê
Maga a vetÁt¢s, a filmn¢z¢s is rep¡l¢s. A s´t¢t teremben f¢nycsÁkos mozgÂk¢p szint¢n az Àlom lebegû, rep¡lû, olvad¢kony, l¢gszerü ¢rzet¢t kelti.
F¡st, gomolygÀs, szellemid¢z¢s hangjai ¢ltetik egyik legjobb hangjÀt¢kÀt is (HA ITT
VAGY K¹ZTºNK, HOLMAN ENDRE). S m¢g az jut eszembe hirtelen, hogy a futballpÀlyÀn az û hûse a Kapus. Aki valÂban rep¡l. öszik a levegûben... ZsÀk, a magyar csodakapus legendÀja gyakran visszat¢rû motÁvum ÁrÀsaiban, ¢s tragikus hûss¢ ä a maga
mÂdjÀn ä az ismeretlen, de ÂriÀsi tehets¢gü fiatal kapus vÀlik A PçLYA SZ°L°N utolsÂ
lapjain.
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A filmnyelv nem ismeri a mÃlt idût: a visszapillantÂ, flash-back jeleneteket csak a
t´rt¢netmondÀs alapjÀn lehet megk¡l´nb´ztetni a jelentûl (erûltetett ¢s alig alkalmazott formai kÁs¢rletek kiv¢tel¢vel). A filmnek csak jelen ideje van, az elbesz¢l¢s minden
kÁnja innen. MÀndy ezzel birkÂzott, mint JÀkob az angyallal? A filmnyelv angyalÀval
a novellista?
Feltünû, hogy sem a R°GI IDýK MOZIJç-ban, mely a kiskamasz àFiÃÊ eml¢kei, tehÀt
a hÃszas ¢vek legv¢ge, sem a bonyolultabb szerkezetü ZSçMBOKY MOZIJç-ban, ahol
egy¢rtelmüen a Felnûtt eml¢kezik, a Hollywoodban sikeres magyar szÁn¢szek (BÀnky
Vilma, LukÀcs PÀl, VÀrkonyi MihÀly) alakjÀn kÁv¡l egyetlen magyar rendezû vagy szÁn¢sz vagy film nem szerepel. A hÃszas ¢vek v¢ge fel¢ jelent¢ktelen a magyar filmgyÀrtÀs, majdnem megszünt. (1924 utÀn ´t ¢v alatt csak tÁz film k¢sz¡lt.) A harmincas ¢vek
k´zep¢tûl azonban vÀltozik a k¢p, egyre t´bb filmet gyÀrtanak, ¢s ÂriÀsi, mÀig sugÀrzÂ
sikerrel peregnek a nem jelent¢ktelen komikus szÁn¢szekre ¢p¡lû tÁpusvÁgjÀt¢kok.
MÀndy ekkoriban m¢g hÃsz¢ves sincs. Gondolom, jÀr m¢g moziba. De ä novellÀi eml¢kei szerint ä nem vesz tudomÀst a magyar filmrûl.
A mozi ¢s a sugÀrzott film is MÀndy vilÀgÀban elvÀgyÂdÀs, egzotikum, messzes¢g.
Nem a hazai pÀlya varÀzsa, hanem a tÀvolsÀg¢, az el¢rhetetlen¢. àRep¡lj, rep¡lj, a sejk
fiÀval...Ê ºgyetlen ¢s t¢tova jegyszedûk¢nt lÀmpÀssal kellene a MÀndy-novellÀkban
magyar filmeket keresg¢lni.
Lehet, hogy az¢rt is, mert a magyar filmben soha senki nem rep¡lt el meseszerüen.
Eg¢szen a R°GI IDýK FOCIJç-ig kellett vÀrni, ahol a minden¢bûl kiforgatott ¢s csatÀt
vesztett Minarik Ede nagy fekete lebernyeg¢ben f´lrep¡l a Szem¢ttelep d´ng´lt salakpÀlyÀjÀrÂl.
Nevek porszûnyege ¢s v¢c¢szentek
MÀr ha csak a MÀndy-hûs´k nev¢t felsoroljuk, meglehetûsen pontos ¢s jÂ k¢p¡nk lesz
az ÁrÂ vilÀgÀrÂl.
Csutak ellenfele a NagyvilÀgi Fûcsû bandÀja. SzÁnes G¢za nev¢ben is valami nyegle
f´l¢ny lappang, de vele ¢rdemes rivalizÀlni, az aljasokkal nem. àNacsaszta, RadÂ, FedecsÊ
ä s Fûcsû bandatÀrsai, m¢g ûk is kisszerü gonoszkÀk a àkitiltÂÊ GyÀva Dezsûkh´z k¢pest.
àSzûnyeget rÀznak az udvarban. SzÀll a por, ¢s GyÀva Dezsû szÀll ki a porbÂl. A levegûben
kering, elszÀll az udvar felett, a hÀzak felett.Ê
GyÀva Dezsû is puhakalapos. A Puhakalapos, az mindennek az elrontÂja, û a baj,
a kisszerü tiltÂ, a betiltÂ, a kedvrontÂ. àMind ott voltak. Az orrba verûk, a l´kd´sûdûk, a
gÀncsvetûk, a f¡lhÃzogatÂk.Ê
àTÀvol a jelentûlÊ ä Ágy a kulturÀlis hatalom kedvencek¢nt àtÃlfuttatottÊ fiatal ¢s ellenszenves kritikus N¢pszabadsÀg-kritikÀjÀnak cÁme '75-bûl. M¢g a hetvenes ¢vekben
is visszat¢rhetett az a hangnem, csak most szerencs¢re nemes karavÀnt nem zavarÂ
b¢rugatÀsnak tetszett. Azt p¢ldÀul, hogy àsz¢lverte kÂrÂÊ, nem kellett mÀr ijedten ¢s szÁv¢t fÀjlalva ÀthÃznia, mint ZsÀmboky ÀthÃzza az ´tvenes ¢veket id¢zû egyik novellÀban. Most mÀr megjelenhetett. Csak utÀna àhelyretett¢kÊ. Mert valamelyik GyÀva Dezsû tiltÀsra emelte telefonjÀt.
àGonosz, s´t¢t csillogÀsÊ, à´sszezsugorodott f¢nyÊ ä sajÀtos jelzûk a mozit is tÀplÀlÂ, s´t¢tet
riasztÂ f¢nyrûl. àKed¢lyes borzalom lengi be a helyszÁneketÊ ä Árja talÀlÂan Erdûdy Edit a
MÀndy-univerzumrÂl.
Akadnak azutÀn m¢g k¡l´n´sebb k¢pek ¢s helyszÁnrajzok.
P¢ldÀul szentek a v¢c¢n.
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àSzentek ¡ld´g¢lnek f¢lig nyitott ajtÂk m´g´tt. KÀv¢zgatnak aprÂ, aranyszeg¢lyü cs¢sz¢kbûl.
[...] s¢tÀlgatnak feh¢r k´nt´s¡kben. Visszamennek. Vissza¡lnek. Kez¡kben kÀv¢scs¢szeÊ ä id¢zz¡k ezt a pÀratlan ¢s k¡l´n´s passzust.
Sz¢p, tehÀt nem lehet teljesen megmagyarÀzni. De annyi bizonyos, hogy itt mÀr
nincs hatalmuk a gyÀva gonoszoknak.
Egy nadrÀg Àlma
UtolsÂ korszaka a prÂzaversek¢. A Holmi utolsÂ ¢vfolyama k´z´lt k´tetben m¢g azÂta
sem publikÀlt n¢hÀny r´vid prÂzaverset. MÀs lett kicsit, mint volt. Alig vett¢k ¢szre.
T´bb m¢ltatÀst ¢rdemelne.
Csak egy p¢ldÀt, r¢gebbrûl. (àEgy vÁzes¢s zuhogÀsa, / Egy sz¢k szer¢ny nyikorgÀsa / MÀsik
sz¢k mogorvÀn megreccsen. / Harmadik sz¢k dacos reccsen¢seÊ ä V íZIZENE.)
InkÀbb hangszÁnhÀz, mint film. Hangok a s´t¢tbûl.
MÀr az 1983-as çTKEL°S ¢reztette: Ãgy t¢r mÀs utakra, hogy a sajÀtjÀt t´ri m¢g m¢lyebbre, m¢g messzebbre. Balassa P¢ter °SZJçRçSOK °S FORMçK cÁmü k´tet¢ben az
çTKEL°S-rûl megk¡l´nb´ztetett figyelemmel Ár. àMÀndy vilÀga = az idû ¢s a kÁs¢rtetekÊ
ä mondja, Ãgy ¢rzem: pontosan. °rdekesen sz¢p p¢lda e k´tet erûs hatÀsÀra, hogy
Domokos MÀtyÀs sajÀt reprezentatÁv tanulmÀnyk´tete cÁm¢be is Àtemelte (1987: çTKEL°S, çTTþN°S).
Az 1989-es ¹N°LETRAJZ azutÀn m¢g az çTKEL°S magasÀbÂl is ugrÀs... suhanÀs...
l¢gg¢ vÀlÀs. (Benne A L°TRA p¢ldÀul: àL¢trÀk / hÂrihorgas hetyke leg¢nyek / v´r´sesbarna
parasztl¢trÀk.Ê) Benne a MOZGñK°PEK , melyben felismerhetû a SZABADíTS MEG uszodai-gûzf¡rdûi jelenet¢nek forgatÀsa, megnevez¢s n¢lk¡l a szakÀllas rendezû ¢s a nagy
szemü szÁn¢sznû.
A HUZATBAN m¢g inkÀbb, v¢gk¢pp, visszavonhatatlanul a prÂzavers, az Àlomlebeg¢s fel¢ suhan. A hagyomÀnyos prÂza humusszÀ rothasztÀsa ¢s virÀgporrÀ ûrl¢se. A
t´rt¢netet humusszÀ, a nyelvet virÀgporrÀ.
àMit izgat t¢ged egy nadrÀg Àlma?Ê
àBen¢zett a lift ketrec¢be. Abba a s´t¢t, ¡res ketrecbe. Hurokszerü k´t¢l lÂgott le valahonnan
a magasbÂl. K´zelebb ment hozzÀ. Szem¡gyre vette. Ez a k´t¢l nem tartozhatott a lifthez.Ê
àçlmok a spÀjz felsû polcÀn.
F¢lig ´sszet´rt zongora a fÀk k´z´tt.Ê
Ezt filmre lehet vinni, de az çTKEL°S, az ¹N°LETRAJZ, a H UZATBAN n¢hÀny legjobbjÀt nemigen. Az egyiknek p¢ldÀul ¢rdekes hûse van, a Baj. A bajt persze kisbetüvel
Árjuk, mert maga is kisember. A baj mint kisember. Irigyli is el¢rhetetlen¡l magas trÂnon uralkodÂ fûn´k¢t, akinek ki sem meri mondani a nev¢t. Neki nincs joga ember¢letet kioltani, v¢res t´megszerencs¢tlens¢gre (bÀr kedve volna hozzÀ). A baj a hÀztetûn gubbaszt, ¢s a lÀbÀt lÂgatja. Irigykedik. çtkulcsolja a bokÀjÀt, ¢s azon bÃsul, hogy
nincs hegedüje, s nem tud heged¡lni.
MÀndy hÀrom utolsÂ k´tete KrÃdy egyik legfurcsÀbb, befejezetlen¡l maradt reg¢ny¢re ä a MIT LçTOTT V AK B°LA SZERELEMBEN °S BçNATBAN ä ha nem àhasonlÁtÊ is,
de rokon hangulat lengi Àt ûket.
àMÀndy IvÀnt a J¢zuska hoztaÊ ä Árta rÂla FaragÂ Vilmos m¢ltatÀsa az ´tvenedik sz¡let¢snapjÀn, 1968 december¢ben. Csend¡lt ebbe valami àmegbocsÀtÂ-mentegetûÊ
hang is? Nem tudom. De tudom, hogy nagyon kev¢s ÁrÂrÂl mondhattak ilyet kortÀrsai.
Kirûl? M¢g KrÃdyrÂl sem. Csak JÂkairÂl.
àZsÀmboky valamik¢ppen v¢rrokona Rezeda KÀzm¢rnakÊ ä v¢li Domokos MÀtyÀs, aki
mÀshol is T´r´k Gyula, Lovik, Ambrus, SzÁni ¢s a Cholnoky fiv¢rekkel rokonÁtja.
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K´dlovag, Àlomevû? àF¡st ÂriÀsa, eml¢kezet?Ê ValÂban, a mesei-legendai k´d eml¢keket szürve szÁnes sz¡rkes¢ggel permetez nÀla, az Àlom hatÀrÀn. ögy ¢rzem m¢gis,
e pÀrhuzamok bÀrmily jogosak, csak r¢szben vonatkoznak MÀndyra. KrÃdynak ¢s a
k´dlovagoknak mÀsod- vagy harmad-unokatestv¢re talÀn. V ILLAMOS ä TRAFIK ä
U SZODA ä Àlomszerü biztonsÀggal, m¢gis àholtbiztonsÀggalÊ ¢rzi az olvasÂ, hol jÀr. °s
fontos, hol jÀr. Nem Naconxypanban, az biztos.
We´res SÀndor alakja ¢s müv¢szete ugrik, szinte bukfencezik a rokonokat keresg¢lû
t¢tova olvasÂ el¢. Ki tudja, talÀn We´res az egyetlen igazi testv¢re a rokontalan magyar
irodalomban. Na de J¢kely is, csend¡l egy mÀsik dallam. Lehet, hogy bÀr magÀnyos,
t´bb valÂdi rokona van az àigaziakÊ k´z´tt?
S kikÁvÀnkozik belûlem Hrabal neve: Ãgy tudom, soha senki a HrabaläMÀndy pÀrhuzammal nem foglalkozott. Holott l¢tezik, a k¢t teljesen elt¢rû stÁlus ¢s formanyelv
ellen¢re, a szeml¢letmÂd, az irÂnia... a àlebegû f´ldk´zelis¢gÊ.
Mi¢rt ¢pp H UZATBAN? ä k¢rdezte ¢pp a Holmi kritikusa (1993. Àprilis). A huzat szÂ
valÂban t´bbf¢l¢t is jelenthet. MÀndynÀl egyszerre rossz ¢s jÂ, baljÂs ¢s friss. De inkÀbb
rossz az¢rt. Mindenf¢le hangok hallatszanak a huzatban, mÀsk¢nt szÂlnak, mintha
csendben vagy sz¢lcsendben szÂlnÀnak. Na, sz¢lcsend az ritkÀn ¢rzûdik a MÀndy-novellÀkban. TalÀn a STRANDOK, USZODçK ? Nem, abban sem. àMÀndy IvÀn a prÂzaÁrÀs
mestere: k´ltûÊ ä mondta ki Lengyel BalÀzs mÀr 1976-os K ¹ZELK°PEK cÁmü k´tet¢ben.
A HUZATBAN egyik novellazÀrÀsa:
àK¡ltelki udvar k´zep¢n sÀrgÀsbarna falak k´z´tt. Egy fa Àga keresztbehajolt elûtte. ý meg
csak n¢zte azt az Àgat.
Isten kifacsart, k´t¢lre hajÁtott inge cs´p´g´tt a kiszÀradt f´ldre.Ê
Nemes Nagy çgnes egyik nagy posztumusz verse mell¢ kÁvÀnkozik.
A vÀszon feh¢r foltja
Ha nincs a film, sohasem talÀlkozom vele szem¢lyesen. Nem talÀlkozhattunk, mert
amikor û jÀrt meccsre, ¢n m¢g nem jÀrtam ä s ezzel sokat vesztettem ä, amikor meg
¢n jÀrtam minden h¢tv¢g¢n (rosszabb, illÃziÂrombolÂ) meccsre, û r¢g nem ä ¢s semmit
sem vesztett.
çltalÀban ÁrÂkkal nem mindig jÂ szem¢lyesen talÀlkozni, de MÀndy IvÀn kiv¢tel
volt. BejÀrt a Filmint¢zet zÀrtk´rü vetÁt¢seire. MÀndy a Vorosilov Ãton, MÀndy a N¢pstadion Ãton... R¢gi barÀtja, Karcsai KulcsÀr IstvÀn szÁnhÀzrendezû, filmt´rt¢n¢sz-ÁrÂ
volt a fûn´k´m. Olyan àfûn´kÊ, aki v¢giganekdotÀzta a sivÀr hivatalos ÂrÀkat k¢t vetÁt¢s k´z´tt. Biztosan MÀndy-novellÀban ¢rezte volna jÂl magÀt, hÀt felbÀtorodva magam is elhatÀroztam, hogy bel¢pek, bek´lt´z´m egy MÀndy-novellÀba. RÀadÀsul ¢n
nemcsak filmrûl, de futballrÂl is tudtam vele besz¢lgetni, fûn´k´m kev¢sb¢. Neki meg
àl¢tez¢stechnikÀjaÊ volt a MÀndy-novella-¢letmÂdban, tudta, hogyan is kell ott lakozni: az ELýADñK, TçRSSZERZýK r¢mes idej¢n mÀr egy¡tt adtak elû ¢s ÀtÁrtak àpiciknekÊ
rÀdiÂmüsorokat. °n viszont nem. 1968 tÀjÀn jÀrtunk, ¢s '68 tavaszÀn meg augusztusÀban ki kellett k´lt´zn´m a MÀndy-novellÀbÂl, s nem tudom, jÂl tettem-e, hogy kij´ttem: azÂta sem talÀltam vissza. Lehet, hogy Ágy jÂ. Nem ¢lhet¡nk ¢let¡nk v¢g¢ig
mÀsok Àltal megÁrt figurak¢nt fiktÁv vilÀgban, bÀrmily ¢rdekes kaland is.
¹r´kk¢ kÁnoz, hogy elvesztettem egy mÀsf¢l oldalas k¢ziratÀt Jacques TatirÂl. Nem
bocsÀtotta meg. STRANDOK, USZODçK cÁmü hosszabb elbesz¢l¢s¢ben feltünik egy p´khendien vigyorgÂ alak szivarral a szÀjÀban. ý az, aki elveszti a k¢ziratot.
T´bben elmondtÀk, meg is ÁrtÀk mÀr: ¢let¢ben utoljÀra egy Buster Keaton-filmet
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lÀtott. K¢k ´lt´nyben, nyakkendûsen ¡lt a n¢zût¢ren, kicsit ¡nnep¢lyesen, m¢gis kisgyerekk¢nt, mintha csak Franz F¡hmann rÂla Árt szavait igazolnÀ ¢s illusztrÀlnÀ: àmÁtosz ¢jk¢k zakÂbanÊ.
Elj´tt a filmt´rt¢net zseniÀlis clownja ¢s ä KarÀtson GÀborral egyet¢rtve ä a film
legnagyobb filozÂfusa sz¡let¢s¢nek szÀzadik ¡nnep¢re. N¢zte Àmulva a vÀszonra ´mlû
f¢nyt. Kifel¢ menet azt mondta valakinek: àBuster Keatont lÀtni ¢s meghalni.Ê Olyan, mint
egy mes¢ben. K¢t nap mÃlva hajnalban MÀndy IvÀn az ÀlmÀban halt meg.
Azt hiszem, csak Fellinit szerethette Ãgy, mit Bustert.
Egyik k¢sei mozinovellÀjÀban Gloria Swanson ¢s Keaton besz¢lget. àA vÀszon feh¢r
foltja abban az alvilÀgi homÀlyban.Ê
Az alvilÀgi homÀlyban... egyetlen rem¢ny¡nk a vÀszon feh¢r foltja egy kismoziban.
Van m¢g? MÀndy k¢rdûjeleirûl. DialÂgusainak nagy r¢sze, belsû monolÂgjainak nagy
r¢sze k¢rdûjellel v¢gzûdik.
Nem tudom, Àlmodhatott-e m¢g a vetÁt¢s mÀsnapjÀn, utoljÀra Buster KeatonrÂl.
TalÀn Buster j´tt Àt az û ÀlmÀba, talÀn MÀndy IvÀn lÀtogatott el a mozgÂk¢p n¢ma
fûvez¢r¢nek k¢pzelet¢be, hogy v¢gleg ott is maradjon.
Mandy' s Mantillos
A temet¢s¢nek napjÀn fordult a k¢sû nyÀr szeles rohammal ûszbe. Sz¢p temet¢se volt,
bÀr tÀn f´l´sen sok Àllami besz¢ddel. Sok volt a NagyvilÀgi Fûcsû. Viszont sem a rivÀlis
AtalantÀtÂl, sem az (egykor) csodÀlatos bajnok TitÀniÀtÂl egyetlen jÀt¢kos vagy szakvezetû nem j´tt el. De a Csabagy´ngye tizenegy futballistÀjÀt ¢n legalÀbbis mind ott
lÀttam a viharossÀ vÀlÂ sz¢lben.
F´lment a mozivÀszonra, hogy megmentse a hûsnût, vagy kibogozzon valami talÀnyt? °s mint Buster Keaton, nem tudott visszaj´nni? Nem akart? BosszantottÀk a
szûnyegek, a bÃtorok, a tÀrgyak, a lift, az Àrny¢k, a hangok?
Mi viszont n¢zz¡k tovÀbb a mozivÀsznat.
A londoni filmfesztivÀl alatt beugrottam egy fogadÂirodÀba. A sportrovatban nem
Turf, hanem Racing a lÂsport, de az irodÀkra m¢g csak nem is ez van kiÁrva, hanem a
hÀlÂzat tulajdonosÀnak neve, James (vagy William?) Hill. Beugrottan egy James Hillbe. T¢v¢monitorok k´zvetÁtenek minden versenyt, azonnal kiÁrjÀk a nyerem¢nyeket
is. Egy es¢lytelen lovat, bizonyos Mandy's Mantillost akartam megjÀtszani, ennyit igazÀn
meg¢rdemel a magyar irodalom. De elk¢stem. ñriÀsi meglepet¢sre ez az es¢lytelen
lÂ mÀr megnyerte a versenyt. Nagy p¢nzzel jutalmazta, aki bÁzott benne, ¢s nem k¢sett
el. (Szombati nap, 1995. november 11-¢n.) Ott Àcsorogva morcosan ¢s ¡nnep¢lyesen,
Ãgy ¢reztem, hogy pÀr percre t¢ved¢sbûl Tandori-hûs vagyok egy MÀndy-novellÀban.
Elt¢vedtem. Ezt neki kellene megÁrnia (MÀndynak? Tandorinak?), ¢s vele kellett volna
megt´rt¢nnie (MÀndyval? Tandorival?).
Visszat¢rt¡nk a fikciÂba.
Braun Csibi, Opata, Csempe-Pempe? Minarik Ede? Tandori? ValÂsÀgos, àhÃs-v¢rÊ
emberek vagy k¢pzeletben ¢lû MÀndy-hûs´k? V¢g¡l is majdnem mindegy. Teljesen
mindegy. Mindannyian MÀndy-novellafigurÀk vagyunk, ¢s ezt nyugodtan vÀllalhatjuk, titkolt b¡szkes¢ggel vagy sz¢gyenlûs mosollyal.
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mindeddig mi¢rt nem siker¡lt nekem? Ez itt a k¢rd¢s. Meg az, hogy ez a k¢rd¢s mi¢rt
mer¡l fel. Egy idûben, k´r¡lbel¡l hat ¢vvel ezelûtt, arra k¢sz¡ltem, hogy Árni fogok
MÀndyrÂl. Nem sz¢pprÂzai munkÀt, nem is drÀmÀt (amiknek ÁrÀsa ÀllÁtÂlag a mesters¢gem volna), hanem egy nagyobb l¢legzetü tanulmÀnyt, amelyben, rem¢nyeim szerint, oly mÂdon szÀmolhattam volna be MÀndy ÁrÀsmüv¢szet¢nek Àltalam felfedezendû jellegzetess¢geirûl ¢s belsû ´sszef¡gg¢seirûl, hogy k´zben ´nmagamnak, sût fûleg
´nmagamnak vÀlhattam volna kalauzÀvÀ, mÁg v¢gigjÀrom MÀndy elbesz¢lûi eszk´ztÀrÀt ¢s ÁrÂi tÀjait. Hat ¢vvel ezelûtt, 1989 ûsz¢n ilyen szÀnd¢kkal kezdtem v¢gigolvasni
MÀndy ¢letmüv¢t, mÀr amennyire v¢gig lehet olvasni egy lezÀratlan ¢letmüvet. Ez a
müvelet 1990 ûsz¢ig tartott: egy ¢v alatt elolvastam ha nem is eg¢sz¢t, de nagy r¢sz¢t
annak, amit MÀndy ´tven ¢v alatt megÁrt, illetve nyomtatÀsban hozzÀf¢rhetûv¢ tett. S
mik´zben a f´nt emlÁtett rem¢nyhez egy mÀsik rem¢ny is kapcsolÂdott, m¢gpedig az,
hogy tartÂs ¢rv¢nnyel meg tudom fogalmazni MÀndyhoz füzûdû ÁrÂi viszonyomat (hiszen ezt olyan ÁrÂkkal kapcsolatban is k¡l´n´sebb neh¢zs¢g n¢lk¡l meg tudtam tenni,
akiknek vilÀglÀtÀsÀhoz nem k´t annyi szÀl, mint ä meg nem fogalmazott sejt¢seim szerint ä MÀndy¢hoz), ek´zben azon vettem ¢szre magamat, hogy olvasmÀnyaim, ´szszess¢g¡kben v¢ve, nemhogy nem vittek k´zelebb a tanulmÀny megÁrÀsÀhoz, hanem
egy kicsit mintha el is tÀvolÁtottak volna tûle. Mindazokat a hiedelmeket, amelyek korÀbbi, h¢zagos ¢s rendszertelen ismereteim alapjÀn ¢ltek bennem MÀndyrÂl, s amelyek alapjÀn Ãgy sejtettem, hogy mÀr majdnem pontosan tudom, mit akarok mondani, Ãjszerüt ¢s l¢nyegeset, MÀndyrÂl, ¢s e tudÀs nyilvÀnossÀgra szÀnt megfogalmazÀsa
k´zben, ¢szrev¢tlen¡l ¢s b¡ntetlen¡l, ´nmagamrÂl is besz¢lhetek egy kicsit, illetve:
k¡l´nf¢le Ãjszerü ¢s l¢nyeges oldalaimrÂl mutathatom meg magamat, mik´zben Ãgy
teszek, mintha MÀndyrÂl besz¢ln¢k; mindezeket a hiedelmeket nem is annyira t¢vesnek, inkÀbb f´l´slegesnek ¢s l¢nyegtelennek mutatta az a hÃsz-harminc k´tet, amelyeket sorra egymÀs utÀn elolvastam; MÀndy k´lt¢szet¢rûl szÂlÂ sejt¢sem hiÀbavalÂnak
bizonyult. MiutÀn pedig rÀj´ttem, fokozatosan ¢s fÀjdalommentesen, e sejt¢s tartalmÀra, lÀtnom kellett azt is ä ha nem is ¢lesen, de az¢rt el¢gg¢ vilÀgosan ä, hogy ezek
utÀn a MÀndyhoz füzûdû ÁrÂi viszony ÀllÁtÂlag tartÂs ¢rv¢nyre t´rekvû megfogalmazÀsÀba Âhatatlanul belopakodna egy kis ûszint¢tlens¢g. MÀndyhoz füzûdû viszonyomnak, Ãgy lÀtszik, egyik fontos jellegzetess¢ge, hogy mibenl¢te az ¢n n¢zûpontombÂl
nem fogalmazhatÂ meg tartÂs ¢rv¢nnyel; mÀsok n¢zûpontjÀbÂl pedig valÂszÁnü, hogy
az eg¢sz probl¢mÀnak nincs k¡l´n´sebb jelentûs¢ge. Mindebbûl azonban nem k´vetkezik, hogy a MÀndy ÁrÀsmüv¢szet¢re irÀnyulÂ, h¢zagos ¢s rendszertelen olvasmÀnyokon alapulÂ hiedelmeket valamif¢le rendszeres ¢s biztos tudÀs vÀltotta volna f´l; ezt
mÀr az a k´r¡lm¢ny is lehetetlenn¢ tette, hogy MÀndy müveit az emlÁtett idûszakban
meghatÀrozott c¢llal olvastam: meg akartam tudni belûl¡k valamit, illetve fogÂdzÂkat
kerestem benn¡k sajÀt, kialakulÂf¢lben levû ´tleteimhez. MÀndy müvei, ennek megfelelûen, megbosszultÀk c¢ltudatos olvasÀsukat: a müvek k´z´tti hatÀrvonalak elmosÂdtak, motÁvumok ¢s szereplûk ´sszekeveredtek, s min¢l t´bb r¢szlettel ismerkedtem
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meg, ezek annÀl derengûbb ¢s bizonytalanabb lÀthatÀrÃ eg¢ssz¢ olvadtak ´ssze. Elmondhatn¢k sok ä bizonyÀra helytÀllÂ vagy legalÀbbis ¢rvekkel alÀtÀmaszthatÂ ä megfigyel¢st, ezek azonban, legalÀbbis engem, nem vezetn¢nek sehovÀ; eljuthatn¢k belûl¡k k¡l´nf¢le ä talÀn meggyûzûen is hatÂ ä ÀltalÀnosÁtÀsokhoz; csak ¢ppen sajÀt
MÀndy-¢rz¢semig ¢s MÀndy-tapasztalatomig nem juthatn¢k el. Ha viszont ¢rz¢semre
¢s tapasztalataimra hivatkozn¢k, akkor nem egy ÁrÂ fogalmaznÀ meg a maga ÁrÂi ÀllÀspontjÀt, hanem egy magÀnember szÂrakoztatnÀ szubjektÁv memÂriagyakorlataival
az olvasÂkat ä ehhez viszont nem ismertem MÀndyt el¢gg¢ k´zelrûl ¢s el¢gg¢ bensûs¢gesen. Ahogy MÀndy mint hÃs-v¢r ember ä elharapott, gonoszkÀs k´zbevet¢seivel,
k¢t¢rtelmüen jÂvÀhagyÂ, lebegtetett vÀlaszaival ä mindig kil¢pett sajÀt ÁrÂi szerepe
m´g¡l, amelyben ugyanakkor a v¢gletekig hajlamos volt kiszolgÀltatni magÀt, valahogy ÁrÀsmÂdjÀrÂl is Ágy kellene besz¢lnie ä nem is tudom, kinek. Eln¢zem ´t-hat ¢vvel
ezelûtt k¢sz¡lt feljegyz¢seimet, m¢ly ¢rtelmünek szÀnt sz´vegelemz¢seimet; legfûbb
¢rdem¡k, hogy megmaradtak firkaÀllapotban.
MÀndytÂl tanultam meg, hogy milyen sz¢pek ûsszel a platÀnfÀk a Nagymezû utcÀban, egy tÃlburjÀnzott ¢s lez¡ll´tt nagyvÀros k´zep¢n; egyszer pedig megpillantottam
a Toldi mozi k´zep¢n, ¢s akkor hosszÃ ideig, legalÀbb tÁz percig besz¢lgettem vele fontos dolgokrÂl. De ez Ágy leÁrva megint csak nem igaz; van benne valami ¢rzelgûs ¢s
term¢szetellenes. A MÀndy k´lt¢szet¢ben meg´r´kÁtett tÀjakon a szereplûk ¢s a kell¢kek maguktÂl ¢rtetûdûen, egyszerüen csak l¢teznek, az ûszi platÀnoktÂl a presszÂskisasszonyokon Àt a mosdÂk-v¢c¢kig. A l¢tez¢snek ez a magÀtÂl ¢rtetûdûs¢ge olyan erûsen hatott rÀm, hogy lemondani ¢ppÃgy nem tudtam a tanulmÀny megÁrÀsÀrÂl, ahogyan rÀszÀnni sem tudtam magamat. NagyjÀbÂl Ãgy, ahogyan arrÂl is ¢vekig szÂ volt,
hogy egyszer majd talÀlkozni fogok MÀndyval. (V¢letlen ´sszefutÀsok, mint a f´nt Árt
eset a Toldi moziban, ebbûl a szempontbÂl nem szÀmÁtottak.) ValahÀnyszor lÀttam
MÀndyt, mindannyiszor megÁg¢rtem neki, hogy r´videsen fel fogom hÁvni, û mindannyiszor biztosÁtott felûle, hogy hÁvÀsomat nem tekinti tolakodÀsnak; s mindketten
tudtuk, hogy ez a pÀrbesz¢d a k´vetkezû alkalommal szÂrÂl szÂra meg fog ism¢tlûdni.
Egyszer, egyetlenegyszer ä mÀr nem tudom, milyen meggondolÀsbÂl ä, miutÀn megÁg¢rtem, hogy fel fogom hÁvni, t¢nyleg felhÁvtam, s megbesz¢lt¡nk egy k´zeli idûpontot, amikor okvetlen¡l talÀlkozni fogunk. Ezt a k´zeli idûpontot azonban mindketten
mÀsk¢pp ¢rtelmezt¡k; Ágy t´rt¢nhetett, hogy ¢ppen akkor k¢sz¡ltem bel¢pni a Müv¢sz cukrÀszda ¡vegajtajÀn, amikor azon MÀndy IvÀn kil¢pett. Ez alkalommal legalÀbb szÀz´tven, de inkÀbb k¢tszÀz l¢p¢snyit mentem mellette a jÀrdÀn, amÁg elkÁs¢rtem a trolibuszmegÀllÂig. L¢ny¢ben volt valami az ÀlruhÀs kirÀlyok m¢ltÂsÀgÀbÂl; e
r´vid Ãtszakaszon csupa olyan ember szÂlÁtotta meg (szÀm szerint n¢gy), aki Ãgy tett,
mintha nem ismerte volna fel. Ekkor is fontos dolgokrÂl besz¢lgett¡nk, de ez Ágy leÁrva
henceg¢snek hat.
GyanÁtom, hogy a MÀndyrÂl szÂlÂ tanulmÀny megÁrÀsÀra is ilyesf¢le aggodalmak
miatt voltam k¢ptelen rÀszÀnni magamat, nem pedig elbizonytalanodÀsbÂl vagy kunktÀtorsÀgbÂl. Nem szerettem volna ¢rezni az elemzett sz´vegek, a sz¢tszedett-´sszerakott ¢letmü k¢t¢rtelmü ¢s kajÀn helyesl¢s¢t. °ppÃgy nem dicsekv¢sk¢ppen mondom,
ahogy mentegetûz¢sk¢ppen sem: talÀn egyetlen kimondatlansÀgom¢rt sem dolgoztam annyit, mint a MÀndyrÂl szÂlÂ¢rt.
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MÀndy IvÀn az Ãjabb magyar irodalomnak alighanem legnagyobb ¢s legrokonszenvesebb kismestere volt. Kismester ä olyan ¢rtelemben, ahogy a szÂt a müv¢szett´rt¢n¢szek szoktÀk hasznÀlni: a kismester akÀr a legnagyobb àmesterÊ (azaz müv¢sz) is lehet sajÀt tehets¢ge, müvei, el¢rt eredm¢nyei alapjÀn; csak ¢ppen ideolÂgiÀja
(vagy talÀn ideolÂgiÀjÀnak hiÀnya), ÀltalÀnos müv¢szeti beÀllÁtottsÀga, gesztusrendszere oly mÂdon hat ¢s ¢rv¢nyes¡l, hogy nem û lesz a korszak vezetû müv¢sze (nem is
akar az lenni, m¢g hÁvei ¢s szerettei k´r¢ben sem!), nem û fogja meghatÀrozni korÀnak
Ázl¢s¢t ¢s divatjÀt (m¢g hÁvei vagy szerettei szÀmÀra sem!), nem û fog elûsz´r esz¡nkbe
jutni a kor ÀltalÀnos k´rvonalazÀsa vagy felrajzolÀsa sorÀn, rÂla nem fog ilyen cÁmü
monogrÀfia sz¡letni: MçNDY I VçN °S KORA. A kismester nem k´zponti figurÀja a müv¢szeti k´z¢letnek ¢s müv¢szetpolitikÀnak (ami nÀlunk, hagyomÀnybÂl, azt is jelenti:
a nagypolitikÀnak sem) ä a kismester csak müv¢sz vagy ÁrÂ, aki csak müveket akar
l¢trehozni, annak k´zvetlen szÀnd¢ka n¢lk¡l, hogy müvei radikÀlisan megvÀltoztassÀk
az ¢ppen adott tÀrsadalmi viszonyokat; az û müvei nem rengetik meg ¢s nem vesz¢lyeztetik az ¢ppen uralkodÂ müv¢szeti/irodalmi hierarchiÀt, mivelhogy nem vesznek
rÂla tudomÀst ä az û müvei, f¡ggetlen¡l int¢zm¢nyesen akÀr elismert, akÀr megtagadott müv¢szi ¢rt¢k¡ktûl is, f¡ggetlen¡l pillanatnyi k´z´ns¢g¡k nagysÀgÀtÂl vagy kicsinys¢g¢tûl, azaz a hivatalos vagy informÀlis n¢pszerüs¢gtûl is, elsûsorban helyi jellegü ¢s intim befogadÀsra vÀrnak ¢s hivatkoznak, s a hagyomÀnyosan elfogadott ànagysÀgÊ krit¢riumait, mivel hiteltelennek talÀljÀk, eleve elutasÁtjÀk s lepergetik magukrÂl.
A magyar irodalom igen sok jeles kismesterrel b¡szk¢lkedhetik ä ismeret¡kben k¡l´n´sen sajnÀlatosnak tünik fel az az irodalomt´rt¢neti (szinkron szeml¢lettel szÂlva:
irodalompolitikai) hagyomÀny, mely teljesÁtm¢nyeiket, tovÀbbÀ szerep¡ket s funkciÂjukat nem ¢pÁtette bele el¢gg¢ irodalmi k´ztudatunkba. MÀndy, aki nemes ¢s fantasztikus eleganciÀval viselte a szocialista irodalompolitika hÀtt¢rbe szorÁtÂ igazsÀgtalan
d´nt¢seit, aki sz¢p hedonista aszk¢zissal ¢s fel¡lemelked¢ssel ¢lte meg elsû osztÀlyÃ
ÁrÂi teljesÁtm¢ny¢nek mint mÀsodvonalÃnak megÁt¢ltet¢s¢t, tulajdonk¢ppen aligha
csupÀn erk´lcsi kem¢nys¢gbûl ¢s szilÀrdsÀgbÂl kovÀcsolta ki rendÁthetetlen¡l egyenes
pÀlyÀjÀt (bÀr nyilvÀn abbÂl is!): valÂszÁnüleg inkÀbb eszt¢tikai preferenciÀi tartottÀk
tÀvol mind a panaszkodÀstÂl, mint attÂl, hogy a nyÁlt vagy rejtett igazsÀgtalansÀgokkal
szemben ànagyÊ ellengesztusok mozgÂsÁtÀsÀval (megÁrÀsÀval) tiltakozz¢k ä szÀmÀra
(vagy r¢sz¢rûl), Ãgy lÀtszik, az irodalom nem a nagy erk´lcsi gesztusok pÂtlÀsÀra, helyettesÁt¢s¢re vagy imitÀlÀsÀra irÀnyulÂ gesztus lenne (vagy lett volna)... VÀllalt (n¢ha
persze b¡szke kihÁvÀsk¢nt vÀllalt) kismesters¢ge, azaz csak ÁrÂi ¢s irodalmi ig¢nye, mely
lÀthatÂlag eg¢sz ¢let¢n v¢gigkÁs¢rte, eg¢sz pÀlyÀjÀnak sz¢p tartÀst biztosÁtott; oly tartÀst, mely minden szinten (vagyis eszt¢tikai ¢s etikai szinten egyarÀnt) egyenletes szÁnvonalat ¢s biztonsÀgot tudott sugÀrozni mind ismerûsei, mind anonim olvasÂi szÀmÀra. Nem akart a szokÀs ¢s a bevett norma szerinti ànagyÊ ÁrÂ lenni ä mondhatnÀnk,
mindannyiunk szerencs¢j¢re.
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àJÂ mondatai vannakÊ ä szÂl a k´zismert elismer¢s az irodalmi connaisseur szÀjÀbÂl, ha
elfogadhatÂ prÂzÀval talÀlkozik. MÀndy eset¢ben ez az elcs¢pelt ¢s semmitmondÂ k´zhely szinte Ãj ¢letre k¢l, s ´nmagÀt nagyÁtja fel: MÀndynak csak jÂ mondatai vannak.
Sût ha n¢mileg igazsÀgtalan tÃlzÀssal akarnÀnk MÀndyt generÀlisan jellemezni, azt
mondhatnÀnk: MÀndynak csak jÂ mondatai vannak. MÀndy ugyanis tulajdonk¢ppen
nem epikÀt, nem prÂzÀt, m¢g csak nem is novellÀkat Árt, hanem csak mondatokat ä
kicsiny, fegyelmezett, magÀnos ¢s egymÀsra vonatkoztatott, nagyon zenei mondatokat, melyeknek ¢pp tartalmi jellegü ´nkorlÀtozÀsa, a referencialitÀst messzemenûen
hÀtt¢rbe szorÁtÂ tartÂzkodÂ modalitÀsa ¢s csendess¢ge nyert k¡l´n´s sÃlyt ¢s jelentûs¢get. A fent ¢rintett nagy szerepvÀlasztÀs, a kismesters¢g preferÀlÀsa (mely mÀs oldalrÂl n¢zve persze nagy lemondÀsk¢nt is megfogalmazhatÂ) az ÁrÂi mesters¢g szÀmÀra azt hozta magÀval, hogy MÀndy lemondott a ànagy mondanivalÂrÂlÊ, a nagy
kompozÁciÂrÂl is ä a szerep vÀllalÀsa a kompozÁciÂ kicsinys¢g¢t is felt¢telezte (vagy
eredm¢nyezte?). MÀndy kizÀrÂlag jelenetben tudott lÀtni, gondolkodni, azaz Árni;
mindig egy jelenetet ¢rintett meg (vagy teremtett) ä a k´vetkezû jelenet, mÀr persze
ha egyÀltalÀn van k´vetkezû (akÀr ugyanabban a novellÀban vagy reg¢nyben, kisreg¢nyben), mÀr mÀsik jelenet volt vagy lett, nem folytatÀsa, ki- vagy tovÀbb¢pÁt¢se az
elûzûnek, hanem csak parallelje, kieg¢szÁtû vagy k´lcs´n´sen megvilÀgÁtÂ illusztrÀciÂja. Emiatt nincs nagy MÀndy-reg¢ny vagy MÀndy-f¢le nagyreg¢ny, sût reg¢ny sincsen
egyÀltalÀn: csak novellÀk vannak ä m¢g azok a novellasorozatok vagy hosszabb ÁrÀsmüvek is, melyek t´bb darabban dolgoznak fel egy t´rt¢netet, vagy pedig megûriznek
vagy megteremtenek egy hosszabb, ÀtfogÂbb cselekm¢nyszÀlat is, mind kis fesztÀvÃ,
egyelemü novellaszerkezetre metszhetûk vissza. MÀndy csak f¡z¢rszerüen, mell¢rendel¢s-szerüen, sÃlyozÀs n¢lk¡li mÂdon sorba rakott jelenetekben tud szerkeszteni:
mint maga vallja be, cselekm¢nyt, azaz t´rt¢netet nem tud koholni vagy kitalÀlni ä a
jelenet mozzanatait hierarchikusan beÀllÁtÂ k¢pess¢g vagy szÀnd¢k teljesen hiÀnyzik
belûle. A jelenet egyes elemei, legyenek egy¢bk¢nt bÀrmily k¡l´nb´zûek is, mindig
ugyanazon a fontossÀgi szinten lesznek kezelve ä nincs olyan fûhûs, olyan gesztus,
olyan esem¢ny, olyan àfontosÊ dolog vagy v¢lem¢ny, mely meg¢rdemeln¢, hogy ´nmagÀban kiemeltess¢k; az a mÀr nemegyszer megÁrt b´lcs megfigyel¢s (pl. Tandori
Dezsûtûl, Beck AndrÀstÂl), miszerint MÀndynÀl nincsen àm¢lys¢gÊ, nincsen àmondanivalÂÊ, ezt a nagy, k´z´mb´s vagy magÀt k´z´mb´snek felt¡ntetû homog¢n egymÀs
mell¢ rendel¢st r´gzÁti. MÀndy teljes hatÀrozottsÀggal ¢s radikalitÀssal sz¡nteti meg a
hagyomÀnyos prÂza vagy epika narratÁv hierarchiÀjÀt ä ¢let ¢s halÀl, tÀrgy ¢s szem¢ly,
test ¢s l¢lek, besz¢lget¢s ¢s leÁrÀs mindig, minden esetben ugyanazon a szinten Àllnak
¢s mozognak; a szerzûnek, a narrÀtornak, Ãgy tünik, egyik sem kedvesebb vagy fontosabb a mÀsiknÀl. Ettûl lesz a novellÀkban a legl¢nyegesebb, mindent ÀtfogÂ ¢s ÀthatÂ
szervezûelem a hangulat (ami persze az elbesz¢lû nyelvi strat¢giÀjÀnak nagy stilisztikai
felid¢zû erej¢bûl kap ¢letre), ettûl nyer bÀrmely novellÀja ä helyszÁntûl, cselekm¢nytûl,
a m¢gis megl¢vû cselekm¢ny felid¢zhetû t´rt¢nelmi idej¢tûl elszabadult ¢s f¡ggetlenedett, csak e novellÀkban l¢tezû ¢s megragadhatÂ, megnyerû ¢s egyre ismerûsebb
hangulatot; mÀsr¢szt, mindennek fordÁtottjak¢nt, mÀr nem mindig ´r´mteli mÂdon,
ettûl lesz gyakran nagyon nehezen kibogozhatÂ, mirûl is szÂlt a novella, milyenek is
a felsorakoztatott figurÀk, sût: mi is t´rt¢nt az elbesz¢l¢s sorÀn valÂjÀban? MÀndy ä az
E GY°RINTý cÁmü gyüjtem¢nyes k´tet ´nvallomÀsszerü utÂszavÀban ä ritka ¢les (s ÁrÂi
´nelemz¢sek eset¢ben szokatlan mÂdon: igazolhatÂ ¢s elfogadhatÂ) meglÀtÀsokat k´-
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z´lt sajÀt maga alkotÂi karakter¢rûl, mikor Ágy foglalta ´ssze àhiÀnyossÀgaitÊ: se cselekm¢ny, se fantÀzia, se megfigyel¢s. ValÂban: MÀndy oly ´nt´rv¢nyü vilÀgot teremt
(m¢g ha gyakran rÀ is jÀtszik bizonyos àtipikusÊ tÀrsadalmi r¢tegek, figurÀk, helyzetek
imitÀciÂjÀra), melynek nincsenek a novellÀn kÁv¡li koordinÀtÀi ä nincs olyan vonatkozÀsi rendszer, melyben teremtm¢nyei egy¢bk¢nt ¢rtelmezhetûk lenn¢nek. Sût az elûzû
vallomÀs kieg¢szÁt¢sek¢nt, mintegy a sajÀt teremt¢s b¡szke erej¢t mutatvÀn fel, nyÁltan
ki is jelenti, elhatÀrolvÀn magÀt minden mimetikus hagyomÀnyt k´vetû prÂzaÁrÀstÂl:
àMaradt a belsû vilÀg.Ê Csakhogy ennek sorÀn egy nagy k¢rd¢s nyitva marad: hol marad
a belsû vilÀg, s kinek a belsû vilÀga marad meg? Hisz a MÀndy-novellÀk hideg fantasztikumÀt ¢pp az biztosÁtja, hogy a mozgatott ¢s leÁrt figurÀknak a kategÂria szokott po¢tikai ¢rtelm¢ben nincsen lelk¡k vagy bensû ¢let¡k, illetve ha van is, az nem k¡l´n¡l
el a àk¡lsûtûlÊ; a szereplûk, belsû, lelki folyamataikat tekintve, a megszokott jellemz¢sek s¢mÀit teljesen mellûzik, hiszen nincsenek motivÀlva. MÀndynÀl a hangulat teljesen
magÀba szippantotta, s minden szinten, a szereplût ¢s az elbesz¢lût illetûen egyarÀnt,
a pszicholÂgiÀt ä ennek k´sz´nhetû p¢ldÀul, hogy a nyÁltan ´n¢letrajzi ihlet¢sü müvek
eset¢ben (mint a roppant ¢rdekes MI AZ, ¹REG? cÁmü novellaf¡z¢rben vagy reg¢nyben) sem lehet kiderÁteni a szereplûknek ¢s az elbesz¢lûnek (valamint az elbesz¢lûnek
mint szereplûnek) a pszicholÂgiai motivÀltsÀgÀt, etikai involvÀltsÀgÀt vagy ä eszt¢tikai
szempontokat mozgÂsÁtvÀn ä besz¢d¡k modalitÀsÀt. Az elbesz¢lû annyi mÀs hagyomÀnyos narratÁv eszk´z mellûz¢se sorÀn vagy utÀn a l¢lek kategÂriÀjÀt is el tudja hagyni
ä Ãgy d´nt´tt, hogy ebben a vilÀgban ne legyen elk¡l´n¡lt l¢lekmozgÀs vagy l¢lekleÁrÀs
sem; maradjanak a gesztusok, t´red¢kesen vagy t´red¢kess¢g¡kben archaikus teljess¢get ´ltv¢n vagy kapvÀn, de Ãgy maradjanak, hogy magyarÀzatukra sehol ne ker¡lhessen sor... Ennek az ÁrÂi t´rt¢n¢s- ¢s l¢leklÀtÀsnak kitevûje vagy egy¡tthatÂja az a nyelvszerkezet, mely csak egyes mondatokban fogalmaz. MÀndy novellÀiban a mÀs mondatoktÂl f¡ggetlen, ´nÀllÂ ¢s folyamatosan ´nÀllÂsÀgra t´rekvû mondatok sorakoznak
egymÀs mellett (emiatt igen gyakran vad grammatikai ÀtcsapÀsokat is megfigyelhet¡nk!): a hagyomÀnyos ànormÀlisÊ elbesz¢lû vagy leÁrÂ sz´vegszerkeszt¢si mÂdok folyamatos k´zl¢sszerkezete ä p¢ldÀul a besz¢lûnek vagy az ¢rintett alanynak vagy tÀrgynak t´bb mondaton kereszt¡l azonos vagy k´z´s jellege stb. ä e nyelvhasznÀlat sorÀn
darabokra t´rik, s legfeljebb mozaikszerüen, azaz az egyes darabok hatÀrainak ÀllandÂ
¢szrev¢tel¢vel ¢s tudatosÁtÀsÀval ÀllÁthatÂ ´ssze. Ha nagyon mer¢szen akarnÀnk kategorizÀlni MÀndy irÀlyÀt, azt kellene mondanunk, hogy e novellÀkban ä a teremtett
hangulatoktÂl teljesen f¡ggetlen¡l ä egy nagyon m¢lyen ¢s Àrnyaltan meg¢lt, Át¢lkez¢s
¢s analÁzis n¢lk¡li behaviorista l¢leklÀtÀs kapcsolÂdik ´ssze egy roppant hajl¢kony ¢s
minuciÂzus pontossÀgra t´rû strukturalista nyelvszeml¢lettel... Az eredm¢ny persze
lehet, sût nagyon sok esetben magÀtÂl ¢rtetûdûen nagyszerü ä de maga az aktus ¢s a
mÂdszer nem vesz¢lyek n¢lk¡l valÂ: a legszebb ¢s legmegrÀzÂbb novella mellett ott
lappanghat kiss¢ mechanikusra vett ´nimitÀciÂja is; ami itt sokat sejtetû varÀzsos rejt¢ly ¢s titok tudott lenni, mÀshol, ugyanolyan elemekbûl ¢pÁtkezv¢n, csak elhallgatÀs,
elkendûz¢s vagy titkolÂdzÀs benyomÀsÀt keltheti. S kivÀlt erûs e benyomÀs az ´n¢letrajzi ihlet folyamatos, hangsÃlyozott jelenl¢t¢nek nyomÀn ä n¢ha, ¢ppen a kismesters¢g bÀmulatosan szeretetre m¢ltÂ helyi ¢s hasznÀlati ¢rt¢k¢nek tudatosÁtÀsa r¢v¢n, m¢gis felmer¡l a k¢rd¢s: vajon honnan is kellene nekem, beavatatlan olvasÂnak tudnom,
mire c¢loz, utal (magyarÀzat n¢lk¡l) a szerzû, mikor oly pazar kaleidoszkÂpszerü tarkasÀgban rÀzza ´ssze vagy sz¢t el¢m a vilÀgnak (vilÀgÀnak) nem mindig k´z¢rthetû
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jelens¢geit? MagyarÀzat ¢s magyarÀzkodÀs, hÀl'istennek, nincsen: ami megmarad, az
a jelenetek fantasztikus, egyszerre kÁs¢rteties ¢s mindennapi hangulata, mely ä f¡ggetlen¡l vagy majdnem f¡ggetlen¡l az ¢rintett jelenet vagy t´rt¢net minemüs¢g¢tûl
ä a rokon hangulatokra fog¢kony olvasÂt (a szÂnak elsû ¢rtelm¢ben is) elvarÀzsolja.
MÀndy mint a hangulatteremt¢s mestere lett jelentûs ÁrÂ: neki volt hangulata, nem
t´rt¢neteinek; ugyanÃgy, mint az Àltala is sajÀt hagyomÀnyk¢nt felid¢zett KrÃdy, mindent, bÀrmihez nyÃlt is, a maga hangulatÀra formÀlt (nem a maga k¢p¢re! ä ez titokban marad elûtt¡nk!). S amire visszaeml¢kez¡nk olvasÀsa utÀn, most ¢s majdan, az
nem a figura vagy a t´rt¢net, hanem a mindig mindent magÀval ragadÂ hangulat,
azaz a valÂban mindent egyazon mÂdon belengû azonossÀg sulykolÂ tudatosÁtÀsa,
mely ha ä tÃlism¢tlûd¢se sorÀn ä fÀrasztÂ is tud lenni olykor, megnemesÁtû melankÂliÀjÀval mindegyre felment¢st is tud biztosÁtani. E hangulat k´r¡lÁrÀsi kÁs¢rlete sorÀn
csak feloldhatatlan ellent¢tekbe ¡tk´zhet¡nk: e hangulat egyszerre ¢s elvÀlaszthatatlanul melankolikus ¢s k´z´ny´s, patetikus ¢s cinikus, komoly ¢s felszÁnes, el¢gikus ¢s
nyers, gyeng¢d ¢s humortalan... ä viszont t¢nyleg mindenf¢le jelens¢gre ¢rv¢nyesk¢nt
tudja magÀt felmutatni.
MÀndy IvÀn fentebb mÀr id¢zett ´njellemz¢s¢ben Ãgy jellemezte, teljesen jogosan, a
maga irÀlyÀt, mint aminek àsemmi k´ze a h¡lye, gennyes Ïk´ltûiÎ prÂzÀhozÊ. Eg¢sz vÀllalkozÀsÀt, vÀllalÀsÀt is szeml¢lhetj¡k e kijelent¢s t¡kr¢ben: MÀndy valÂban minden
egyes prÂzaÁrÂi gesztusÀban ellene mondott a magyar prÂzairodalom sokÀig uralkodÂ
s a maga idej¢ben hivatalosan is uralomra juttatott hagyomÀnyÀnak, az Ãgynevezett
àrealistaÊ elbesz¢lûmÂdnak, a nagyreg¢ny ig¢ny¢nek, az epikÀtÂl elvÀrt àextenzÁv totalitÀsÊ nagyk¢püs¢g¢nek, a hûsk¢pz¢s ¢s a (most mindegy, kinek a szÀmÀra fontos, s
milyen irÀnyulÀsÃ) ideologikus mondanivalÂ nagyszabÀsÃ, eszt¢tikÀn kÁv¡l esû ´nÀltatÀsÀnak. Derekas, ugyanakkor hivalkodÀs n¢lk¡li ´nkorlÀtozÀsa most csak irodalmi/po¢tikai szempontbÂl kell hogy ¢rdekeljen benn¡nket: MÀndy novellÀiban nagyon
sz¢pen, elemenk¢nt figyelhetû meg, hogyan ker¡li ki egy jelentûs ÁrÂ ama csapdÀkat,
melyeket (az is mindegy most, kinek a nev¢ben) elvÀrÀsk¢nt a prÂzÀval szemben felÀllÁtottak. Az û novellÀi ugyanis nagyon sok szempontbÂl e hagyomÀnyos àrealistaÊ
novella Ázenk¢nti kifordÁtÀsak¢nt ¢rtelmezhetûk ä MÀndy mintha ¢lvezkedn¢k abban,
hogyan nem tartja be a szerkeszt¢si àszabÀlyokatÊ vagy konvenciÂkat; sokszor ¢ppen
nem figyelmen kÁv¡l hagyja ûket, hanem szÀnd¢kosan az ellenkezûj¡ket csinÀlja (p¢ldÀul novellÀinak lezÀrÀsa eset¢ben, a letompÁtott vagy disszonÀnsra hangszerelt csattanÂk furcsa alkalmazÀsÀban... stb.): nem tartom kizÀrtnak, hogy a hetvenes ¢vekben
bek´vetkezett nem jelent¢ktelen elismer¢se ¢s olvasÂi n¢pszerüs¢ge ennek a gesztusnak, vagyis e gesztus olvasÂi felismer¢s¢nek ¢s tudatosÁtÀsÀnak is k´sz´nhetû volt (ami
azt a sÃlyos k¢rd¢st is magÀban rejti: vajon e t´rt¢neti hÀtt¢r megszün¢se nem fog-e
¢rz¢keny vÀltozÀst okozni a majdani befogadÀsban?). MÀndy nagyszabÀsÃ ÁrÀstudÀsa
abban is megnyilvÀnult, hogy eljÀtszott amaz elvÀrÀsokkal, melyeket semmisnek ¢s
¡resnek tartott ä s inverz¡ket, po¢tikai kifordÁtÀsukat mutatta fel; nem szatÁrak¢nt
vagy parÂdiak¢nt, hanem pozitÁv müv¢szi megvalÂsulÀs Ág¢ret¢vel megszerezve: ott
is ¢rt¢ket talÀlt ¢s szerzett, ahol mÀs ig¢ny grasszÀlt ¢ppen. MÀndy mesters¢ge (àkismesters¢geÊ) ¢pp e nagyon szer¢ny, de nagyon ´ntudatos gesztusban teljesedett ki, s
alighanem ezzel a gesztussal elûlegezte meg leginkÀbb, mÀs nagy kortÀrsainÀl talÀn
sz¢lesebb k´rüen ¢s hatÀsosabban (bÀr nem biztos, hogy mindenki szÀmÀra elismertebben vagy mindenki szÀmÀra a tudatosÁtÀs magasabb szintj¢n), a mÀr kibontakozott
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s tarka virÀgokba borult posztmodern prÂzaszerkeszt¢st elemeiben ¢s eg¢sz¢ben egyarÀnt. Egy posztmodern ÁrÂ, irodalmÀr vagy prÂzakedvelû mondhat-e mÀst: MÀndy
mint kismester, MÀndy mint mondatÁrÂ, MÀndy mint kizÀrÂlagos hangulatteremtû,
MÀndy mint a nemszeretem-hagyomÀny kifordÁtÂja ä kell-e enn¢l t´bb vagy mÀs bizonyÁt¢k a mai korszerüs¢ghez?

Balassa P¢ter

MçNDY °S AZ íRçS-OLVASçS
Futam

Az irodalmi k´ztudat ¢s kritika nem vagy ritkÀn tekinti MÀndy IvÀn müv¢szet¢t àirodalmiÊ irodalomnak. A k´zmegegyez¢s, amely ÀltalÀban (akÀr szerencs¢s) megÀllapÁtÀsainak, megfigyel¢seinek sztereotipizÀlÀsÀval v¢g¡l m¢gis igazsÀgtalan ÀltalÀnossÀgokba t¢ved, Àlomszerü realizmusk¢nt, a t´red¢kess¢g (àt¢pett f¡zetlapokÊ stb.) po¢tikÀjÀra ¢p¡lû, vizionÀrius, illetve hallucinatÂrikus, de az ´nleÁrÀs, az àirodalom az irodalomrÂlÊ tÁpusÃ ä Ãjabb ä ÁrÀsmÂddal szemben idegen novellamesterk¢nt jellemzi
MÀndyt. çltalÀnossÀgban evidenciÀnak tekintik, hogy az a sajÀtos valÂsÀg, mely ÃjraalkotÂdik müv¢szet¢ben, az a couleur locale, amely annyira erûsen szÂl minden sorÀban, a r¢gi, spontÀn valÂsÀgteremt¢s Ãtjain jÀr, ez az, ami nagy erejü ¢letmüv¢t egys¢gg¢ kovÀcsolja, m¢g ha f¢lreismerhetetlen àÀlomszerüs¢geÊ nem sorolhatÂ is minden tovÀbbi n¢lk¡l valamif¢le hagyomÀnyos realizmus k´r¢be. öjraolvasva azonban
novellÀinak javÀt, megh´kkentû jelens¢gekkel talÀlkozik az olvasÂ, amelyekkel nem
vagy alig foglalkoztunk ez idÀig, an¢lk¡l, hogy amellett ¢rveln¢k: MÀndy àirodalmiÊ
ÁrÂ. A dolog bonyolultabb. Az ÁrÀs, az olvasÀs müvelet¢nek, a k´nyv mat¢riÀjÀnak, tÀrgyi mivoltÀnak hangsÃlyos tematikus jelenl¢t¢re gondolok csupÀn, az irodalom mint
¢lettev¢kenys¢g sokf¢lek¢ppen megjelenû szÂlamÀra, ami spontÀn mÂdon ä tÀvol minden eszt¢tikai, stÁlmüv¢szeti vitÀtÂl ä Ãgy mutatja be a MÀndy-novellÀt, mint ami nagyon is àÁrja ´nmagÀtÊ, sût ez az egyik alapvetû eljÀrÀsa, de nem errûl szÂl.
Ha Ãjraolvassuk az ELýADñK, TçRSSZERZýK-et, az çTKEL°S-t (azon bel¡l a COOPER
F ENNIMORE cÁmü ÁrÀst), illetve a HUZATBAN k¢sûi sorozatÀt ¢s a T°PETT FºZETLAPOK
cÁmü vÀlogatÀst, akkor meglepû k´vetkeztet¢sekre juthatunk. A ELýADñK... k´tet ´tvenes ¢vek eleji term¢se kiv¢tel n¢lk¡l (tehÀt bele¢rtve a FABULYA FELES°GEI cÁmü kisreg¢nyt) irodalmi müvek hangsÃlyos, sz´vegszerü jelenl¢t¢vel telÁtett, ezek az ¢pÁtûkockÀi, a fill¢rek¢rt elûadÂ ismeretterjesztû k´z¢pponti alakkal ´sszef¡gg¢sben. Puskin ¢s Gorkij, MikszÀth ¢s GÀrdonyi valÂjÀban nem àirodalmiÊ utalÀsokk¢nt, müvelts¢gi mutatÂkk¢nt vagy ravasz sz´vegk´zi hÀlÂk¢nt szerepelnek, hanem a dialÂgusok,
elûadÀsfoszlÀnyok cselekm¢nyalkotÀsÀnak r¢szeik¢nt. Minduntalan elolvasott müvek
¢s a novellahelyzettûl f¡ggû ÀtÁrÀsok, k´zbeszÂlÀsok, tehÀt interpretÀciÂk ¢s jegyzetlapok, cetlik, k´tetek mint tÀrgyak viszik tovÀbb az esem¢nyeket. A n¢germunka, a tÀrsszerzûs¢g ¢s egy¢b korabeli f¢lirodalmi munkÀk bemutatÀsa k´zben az irodalom hasznÀlatÀrÂl esik szÂ, az ÁrÀs-olvasÀs mint brutÀlis meg¢lhet¢si eszk´z sz´veg- ¢s ¢letvÀl-
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toztatÂ szerep¢rûl. A FABULYç -ban pedig a sajÀtos àk´nyvkereskedelemÊ mint tÀrgyak
csen¢se ¢s cser¢je, a p¢nz szerepe az irodalom akkori ¢let¢ben, f¢lvilÀgÀban k´zponti
t¢mak¢nt, ´sszef¡gg¢sben az elûzû, kisebb elbesz¢l¢sekkel ä a k´nyv utÀlatÀvÀ, esetenk¢nt klasszikus ÁrÂk müveitûl valÂ megcs´m´rl¢ss¢ erûs´dik, a papÁr, a f¡zet, a c¢dula
pedig a kÁnlÂdÀs ¢s gÀlyarabsÀg materiÀlis eml¢keztetûj¢v¢. A mesters¢g mint nyüg a hozzÀ¢rt¢s, a fontossÀg-fontoskodÀs, felstilizÀlÀs ¢s f´l´slegess¢g ironikus-kritikus hangsÃlyai k´z´tt jelenik meg, az ELýADñK, TçRSSZERZýK eg¢sz¢ben sajÀtos indulati egys¢get teremtve. A hiÀbavalÂsÀg ¢s az irodalom mint eszk´zhasznÀlat f´l´tti formÀlt d¡h´ng¢s ez, ami olyasf¢le hangoltsÀgot hoz l¢tre, amely ´nk¢ntelen¡l az irodalmi sz´veget ism¢telten hazuggÀ, valÂsÀghamisÁtÂvÀ, pontatlannÀ nyilvÀnÁtja. MÀndy novellisztikÀjÀnak l¢nyeges szÂlama az àirodalmisÀgÊ t´bbsz´ri olvasÀs utÀn egyre radikÀlisabbnak tünû kritikÀja, àirodalomÊ ¢s à¢letÊ inkompatibilitÀsÀnak hamisÁtÀs/eredetis¢g viszonylatba valÂ erûteljes beleÀllÁtÀsa. Az Árott sz´veg ¢s az elûadott reg¢nyismertet¢s mint a hazugsÀg terepe jelenik meg (p¢ldÀul DOLGOZATíRçS, ELýADñK ...
sorozat), az id¢zet sokszor sz¢tid¢zûdik, az ismert reg¢nycselekm¢ny ÀtÁrÂdik, az adott
novella ¢letlogikÀja szerint mÂdosÁtÂdik, an¢lk¡l, hogy mindez reflektÀlt, stilÀris-formai k¡l´nlegess¢gg¢, a jel k¡l´nÀllÀsÀvÀ vÀltozna. MÀndy soha nem jelez àkiÊ a maga
sz´veg¢bûl, ¢ppen az¢rt, mert magÀt az irodalmat sok tekintetben hasznÀlat k´zben
hamissÀ, felstilizÀlÂvÀ vÀlÂ àkijelz¢snekÊ minûsÁti. ValÂdi, radikÀlis (´n-)destrukciÂ ez,
amely azonban semmit sem enged a megÁrtsÀg, a megkomponÀltsÀg szigorÀbÂl. Legf´ljebb e szigort ¢s diszciplÁnÀt ä korosztÀlya hagyomÀnyainak, referenciÀinak, szakmai ¢toszÀnak megfelelûen ä egy hasonlÁthatatlan ker¡lû Ãton, maga megtalÀlta k¡l´n
po¢tikÀn Àt teljesÁti be, ami szint¢n az irodalomszerüs¢g destrukciÂja, Àm spontÀnul
az irodalomcsinÀlÀs materiÀlis, tÀrgyi eszk´zeinek tematizÀlÀsa ÃtjÀn: ez a c¢dulÀzÀs,
a t¢pett f¡zetlapok, az ÀltalÀnos papÁrt¢p¢s, a t¢petts¢g, a àZsÀmboky f´ljegyz¢seibûlÊ, a
àsz¡rke noteszÊ mint po¢tikai eljÀrÀs ¢s t¢ma. MÀndy novellisztikÀja ily mÂdon igazi beleÁrÂdÀs egy ànem irodalmiÊ alapsz´vegbe, amelyet azonban nem ismer¡nk meg, alkalmasint az ÁrÂ sem, csupÀn k´z´sen utÀnaalkotjuk, bel¢p¡nk a t¢pett ÁrÀs-olvasÀs
Àltal valamif¢le k´z´ss¢gbe, amelyben az irodalmi sz´veg mint àelûadÀsÊ, a k´nyv mint
tÀrgy, mint mat¢ria egyÀltalÀn nem szent ¢s kanonikus, hanem ellenkezûleg: a beleÁrÂdÀs sz¢tÁrÀs. M¢ghozzÀ MÀndy IvÀn müv¢szet¢nek kiv¢teles, egyszeri voltÀt prezentÀlva
nem avantgÀrdszerüen. A mü radikalitÀsa nem a sz´veg konzisztenciÀjÀnak megbontÀsÀn àtombolja ki magÀtÊ, hanem tematizÀlja a sz´vegalkotÀs, a sz´vegolvasÀs minduntalan sz¢tesû, k¡lsû ¢s belsû dialÂgusokkal valÂ megszakÁtÀsait ä az ÁrÀs-olvasÀs autentikus mozgÀsÀt, müvelet¢t mimetizÀlva. Müveinek igazsÀga nem a faktÃrÀban, hanem
az ÁrÀs-olvasÀs folyamatÀnak megk´lt´tt utÀnzÀsÀban t´rt¢nik meg.
Mindennek f¢ny¢ben kiemelhetû, hogy MÀndy IvÀn müv¢szet¢ben a àvalÂsÀgÊ
nem egyszerüen a tereknek, utcÀknak, kÀv¢hÀzaknak ¢s mozihelyis¢geknek a megalkotÀsa, hallucinatÂrikus, kÁs¢rteties, vizionÀrius mÂdon, hanem a k´nyv-, ÁrÀs-, sz´vegmetafora ´nk¢ntelen poi¢szisze nagyon is hozzÀtartozik a àvalÂsÀghozÊ, mely nagyon
is megalkotott, hangsÃlyozottan sz´vegszerü, àmesters¢gesÊ, amit ¢ppen az a modus
tesz lehetûv¢, hogy nem sz´vegirodalmi ¢rtelemben, hanem a papÁr, a k´nyv, a c¢dula stb.
tÀrgyvilÀgÀnak, mat¢riÀjÀnak a àbesz¢ltet¢seÊ ÃtjÀn destruÀlja az irodalmisÀgot, leplezi le a àvalÂsÀgÊ irodalmi term¢szet¢t. Az ´nleÁrÀs ily mÂdon nem kimÂdolt, mesterk¢lt, steril szerkezetek bogarÀszÀsÀvÀ vÀlik az ÃjjÀalkotÂ olvasÀs folyamatÀban, hanem
Don Quijote-i kalanddÀ. °s itt a Cervantes-utalÀs nem àÀltalÀbanÊ ¢rtendû, hanem
¢ppen hogy visszamutatni igyekszik a modern prÂza eredetk´nyv¢re, mely t´bbsz´-
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r´sen k´nyv a k´nyvrûl, hûs¢t pedig t´bbsz´r is (a mÀsodik r¢szben) mint mÀr sz¢les
k´rben ismert àreg¢nyhûstÊ fogadjÀk vagy ¢ppen ¡nneplik egy-egy epizÂdban. Mindez csupÀn azt jelenti, hogy MÀndy nagy fogÀsa, a c¢dulairodalom sajÀtos narrÀciÂja
egyr¢szt ûsi prÂzapo¢tikai eljÀrÀs, mÀsr¢szt azonban egyÀltalÀn nem szolipszisztikusnarcisztikus ´nelvüs¢g, ami àmÀr Cervantesn¢lÊ is megvolt, hanem a mü term¢szetes,
t´rv¢nyszerü ¢s magÀtÂl ¢rtetûdû megalkotottsÀgÀt, poi¢szisz¢t teszi narratÁvvÀ, jÀt¢kelbesz¢l¢ss¢, amely maga is a t´rt¢net r¢sze. IgazsÀgot jÀtszik a àvalÂsÀgÊ elbesz¢lts¢g¢nek, elk¢pzelts¢g¢nek, megcsinÀltsÀgÀnak müveleteiben ä minden felismerhetûs¢g¡k, hasonlÂsÀguk, relatÁv azonosÁthatÂsÀguk ellen¢re. MÀndynÀl mindez, mint emlÁtettem, k¡l´n´s, egyszeri hangsÃlyokkal telÁtûdik, gyarapodik, amennyiben a novellÀiban megjelenû ¢letvilÀg valÂdisÀgÀn a k´nyv, a papÁr, a t´rt¢net, a cetli, a klasszikus
irodalom zÀtonyra fut, vagy hamisnak, felfÃjtnak vagy erûtlennek mutatkozva. Az irodalom ´nleleplez¢se az ¢letsorsok, ¢lethelyzetek leleplezû erejü, szembesÁtû k¢nyszer¢nek rendelûdik alÀ. (°s ettûl f¡ggetlen, hogy MÀndy jÂ n¢hÀnyszor Árt remek
ÁrÂportr¢kat, p¢ldÀul Sylvia PlathrÂl, Pilinszkyrûl stb.)
Az irodalom sz¢tÁrÀsa, illetve a mÀr megl¢vû klasszikus sz´vegbe valÂ beleÁrÂdÀs
mint az ¢let valÂdi destruktÁv tÃlereje egy viszonylag k¢sûi elbesz¢l¢sben jut a legmeszszebbre, a COOPER FENNIMORE-ban. Itt AZ UTOLSñ MOHIKçN cÁmü klasszikus indiÀnreg¢ny leragasztott utolsÂ oldala a megoldÀs, illetve a pozitÁv zÀrlat es¢ly¢nek titkÀt
vagy valÂtlansÀgÀt rejti magÀba, a kit´r¢st a sz´vegbûl, ¢s az elbesz¢lût effektÁv k´nyvrombolÀsra indÁtja, arra, hogy radikÀlisan v¢gezzen mindazzal, ami àcsak irodalomÊ,
ami az utolsÂ pillanatig a megcsinÀltsÀg, tehÀt m¢giscsak az irodalom b´rt´n¢be zÀrja.
A jelent¢keny szimbolikÀt hordozÂ feh¢r, ¡res lappal valÂ k¡zdelem ugyanis ´nk¢ntelen¡l visszautal a palimpszeszt motÁvumhagyomÀnyÀra ¢s irodalmian materiÀlis sz´vegv¢gtelenj¢re, a àsz´veg m´g´tt is csak sz´vegÊ v¢gsû ÀllÁtÀsokat, kijelent¢seket, definitÁv alapvÀltozatot nem lelû, sajÀtosan k¢ts¢gbeejtû ¢s ironikus po¢tikÀjÀra: nincs ¢s
nem is lehet megtalÀlni a àmindent megoldÂÊ befejez¢s¢t a t´rt¢netnek. MÀndy irodalmÀnak igazsÀga ebben a veres¢gben t´rt¢nik.
àEgy falu jelent meg a fiÃ elûtt. Egy indiÀn falu. SivÀr, ¡res utcÀk. Szeg¢nyes sÀtrak. Egy
s´t¢t, sovÀny arc bukkan elû. SzÂ sincs tolldÁszrûl. Odabent a sÀtorban egy indiÀn asszony.
Maga el¢ mered ´lbe tett k¢zzel.
A falu eltünt.
Az ablakhoz vitte a k´nyvet. így m¢giscsak mÀs. így m¢giscsak jobban lehet lÀtni. Eg¢szen
k´zel tartotta az ablakhoz. De hÀt itt is csak azt kellett olvasnia. N¢p¡nk b¡szkes¢ge, mi¢rt
hagytÀl el benn¡nket!
Hirtelen megpillantott valamit.
A feh¢r lap!
A feh¢r lap a belsû borÁtÂn! Az takarja el a reg¢ny v¢g¢t. Az igazi v¢g¢t! HÀt persze!
Ott az igazi v¢ge!
Csakhogy leragasztottÀk. M¢gpedig alaposan. Hogy ne lehessen elolvasni! Hogy ne lehessen
megtudni!
Na jÂ!
HÀt akkor most lÀssunk hozzÀ! Uncas ¡gyess¢g¢vel, Magua ravaszsÀgÀval. Igen, most az is
fontos. A ravaszsÀg. Nem lehet csak Ãgy nekiesni!
RÀfektette a k´nyvet az asztalra.
ñvatosan indÁtott. Megkaparta a papÁr aljÀt. Lent, a saroknÀl a k´rme hegy¢vel. IndiÀn ravaszsÀggal.
Egy ujjal dolgozott.
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A mÀsik n¢gy a levegûben. VÀrtak. M¢g vÀrakoztak. N¢gy beg´rb¡lt karom. Enyh¢n remegtek.
T¡relmetlen¡l. Mi az? Nekik semmi se jut? Leereszkedtek. VisszahÃzÂdtak. M¢g jobban beg´rb¡ltek. Lecsaptak a papÁrra.
A papÁr nem adta meg magÀt. Szakadozottan, foszladozva, de m¢g mindig a borÁtÂn.
Hullottak a papÁrdarabkÀk. Az asztalra, a fiÃ kez¢re. Beleragadtak az ujjak k´z¢. Nem lehetett
lefÃjni, levakarni. ValÂsÀggal odatapadtak.
BarnÀsv´r´s foltok a leszaggatott papÁr m´g´tt. Koszladt, f¢nytelen foltok. °s m¢gis olyan
csÃfondÀrosak.
A k´rm´k visszahÃzÂdtak. De csak egy pillanatra. Megint lecsaptak. Karmoltak, t¢ptek, szaggattak. Erûtlen¡l lehulltak.
Beszakadt k´rm´k. Meghasadt k´rm´k.
öjabb tÀmadÀs. K¢ts¢gbeesett, eszelûs roham.
A v¢ge! Az igazi v¢ge!
A fal fel¢ fordulva fekszik egy f¢rfi. Elv¢konyodott dÁvÀnyon, pokrÂcba csavarva. Nem n¢z fel.
Nem mozdul. ögy fekszik ´sszezsugorodva.Ê

N¢meth GÀbor

°Lý BEKEZD°S
°desapa, ezt nem lehet megcsinÀlni.
Olyan jÂ ´tvenes hang, f´l¡lrûl lefel¢, de szeretettel.
°ppannyival, hogy tudjam, igaza van, ¢s elkezdjek f¢lni.
ºltem a VÀci utcÀban, '89 ûsz¢n, j´ttek f´l a zajok a nyitott ablakon Àt. °s elkezdtem
akkor hallani a hangokat. Mondatok j´ttek, ¢s emberek, ¢s n¢hÀny perc g¢pel¢s utÀn
kider¡lt, hogy MÀndyÀban vagyok. Mindig tarts Nyugatnak, ¢s el kell ¢rjed MÀndyÀt,
ott ¢lnek a mÀndiÀnok, csupa vad ¢s szelÁd t´rzs, t¡relmes legy¢l ¢s kicsit tartÂzkodÂ,
¢s az isten szerelm¢re, ne szorÁtsd annyira magadhoz azt a kalapot.
Amikor azt hittem, k¢sz van, odaÁrtam el¢, hogy MÀndy IvÀnnak, a hetvenegyedikre. Ez nagyon jÂlesett, hogy hetvenegyedikre. F´ltehetûen prÁmszÀm. TalÀlkoztunk aztÀn n¢hÀny helyen, presszÂban, nem, az nincs; kÀv¢hÀzban, nem, az sincs; a NaplÂ-esten, igen, az sincs; az írÂk BoltjÀban, hÀl' isten, megvan m¢g. °s soha nem mertem
megk¢rdezni, hogy elolvasta-e. SokÀig nem tudtam azt sem, ha talÀlkozunk, megismer-e egyÀltalÀn. A Holmi-pÀlyÀzat dÁjkiosztÀsÀn megfoghattam a kez¢t. A kezet, amit
Tandori megcsÂkolt azon az est¢n. Let¢rdelt el¢, ¢s megcsÂkolta, mint a kirÀlyok¢t
szokÀs.
Akkor tÃlzÀsnak lÀtszott.
T´k¢letesen hely¢nvalÂ tÃlzÀsnak.
1995. oktÂber 4-¢n este a Toldiban, a Titanic fesztivÀl nyitÂestj¢n Buster Keatont
vetÁtettek, ¢s amÁg a kezd¢sre vÀrtunk, megszÂlalt egy nûi hang a hÀtam m´g´tt.
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àHarmincegyes SzÁnhÀzi °leteket lapozgattam, Ottlik hagyta rÀnk.Ê
Az ilyen mondatra az¢rt hÀtra kell fordulni.
A MÀndy csalÀd ¡lt ott.
Valami furcsa zavar, hogy besz¢lni kellene, besz¢lget¢st kellene kiprovokÀlnom, de
mi¢rt, ¢s k´zben ¢reztem, hogy nem tudom megszÂlÁtani, az Ottlik-k´nyvekrûl akartam k¢rdezni, hogy szerinte nem kellene-e valamit csinÀlni, hogy m¢gis egyben maradjon ¢s itt legyen valahol az a k´nyvtÀr, hogy itt legyenek Ottlik k´nyvei... De csak
k´sz´n¢s lett belûle.
Hogy elj´tt megn¢zni Buster Keatont, az m¢gis megnyugtatÂ volt.
Lesz majd egyszer ¡nnep a vilÀgon.
A szeme. A tekintete.
Kifel¢ menet m¢g ´sszen¢zt¡nk, gy´ny´rü volt, mondtam bÀrgyÃn, û meg bÂlintott
rÀ, boldogan.
A tÃl¢lûk nagyon szeretik ezeket az eml¢keket. Elûzû este talÀlkoztam vele, elûzû
este, ¢rted, elûzû este.
Elûzû pillanatok.
°l, l¢legzik, ver a szÁve, finoman moccannak az izmai.
AztÀn, a k´vetkezû pillanatban, az elûzût k´vetûben nem.
°s ezt soha nem fogjuk meg¢rteni ¢s megbocsÀtani, senkinek.
TalÀlkoztam egy barÀtommal, aki f´l volt hÀborodva, hogy mi¢rt nem tudtÀk ¢letben
tartani.
Hetvenh¢t ¢ves volt, mondom, na ¢s, mondja, nem volt beteg, akkor meg mi¢rt
halt meg. Nem nagyon akart mÀr ¢lni, mondom, ¢s elsz¢gyellem magam. Nem nagyon volt mÀr oda ez¢rt.
Mi az az àez¢rtÊ?
Ez¢rt, itt.
Az eg¢sz¢rt.
Nem fogok ´lt´ny´zni ¢s nyakkendûzni ¢s kÀv¢zni ¢s modorozni, ¢s nem fogom
felsorolni, mi mindent veszÁtett¡nk el, f´ltehetûen ´r´kre, Vele.
Sz¢gyellj¡k magunkat.
MindenszÀm elsû esetben.
J´tt a Holmi-lev¢l, ¢s azt gondoltam, akkor beszÀmolok a temet¢srûl.
N¢zz¡k a temet¢skritikÀt, szokta volt mondani TÀbor B¢la, mondta TÀbor çdÀm
a temet¢s utÀn.
Valami ilyesmi.
HÁrlap n¢lk¡li hÁrlapÁrÂ.
HelyszÁni tudÂsÁtÀs. NanÀ, majd IvÀnozni, ¢s v¢gig tegezni, ¢s lev¢l a tÃlvilÀgra.
Elûtte bementem a Tilos RÀdiÂba, ¢s felolvastam azt a novellÀt.
A halottaimnak sÀrga rÂzsÀt szoktam vinni.
Nem volt, csak v´r´s.
Ragyogott a nap, ¢s enn¢l szebb ûszt m¢g embernek nem csinÀltak.
Kerepesi temetû, p¢ntek d¢lelûtt.
Egy arany ûszi park, t¢nyleg. °s bocsÀnat, de azt gondoltam, mekkora leisztung,
hogy egy kicsit itt pihenhessen az ember.
JÂkai-oszlopok.
Majdnem utol¢rtem EsterhÀzyt, de idûben lassÁtottam.
Gyür´tt ballon, kezek hÀtul ´sszekulcsolva, mutatta, amikor m¢g egy¡tt fociztunk,
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hogy n¢ha megdagadnak az ujjai. Olyan puha a tenyere. N¢zegetem, ahogy sunyizok
m´g´tte. ýsz haj, melyik¡nk az ûszebb, szerintem ¢n.
Egy kilom¢tert kell gyalogolni.
A ravatalozÂnÀl forgatnak, ¢s aki forgat vagy f¢nyk¢pez, az k´telezû kÁv¡lÀllÂ.
K´telezû kÁv¡lÀllÂ, k¢k-feh¢r csÁkos trikÂban Àll kÁv¡l, f¢nyk¢pez a ravatalozÂban,
¢s amikor megszÂlal a Tebenned bÁztunk, a mobiltelefon is megszÂlal az ´vtÀskÀjÀban.
Gyilkos pillantÀsok.
Kikapcsolja.
°s ha...?
Mi meg nem vessz¡k f´l?
Sz¢gyen-gyalÀzat.
Hol Àllok.
Van kegyelem, m¢gis van.
ºlt egy felhûn az ör, ¢s lÀtta, hogy nagyon z´r´g ott lent egy ember valami feh¢r
nejlonnal, pedig ¢pp ûtet dicsûÁtik. °s akkor j´n ez a nejlonnal. Ki ez?
Barna kapucnis kabÀt, mintha erdût jÀrtak volna ilyenben valaha, ¢s hozzÀ valami
leÁrhatatlan filckalap, gombÀszÂ, Az ýsz GombÀsz, ahogy csak meg lehet Àlmodni,
minden barna rajta, j´tt befel¢, begÀzolt az avarban, ¢s z´r´gni kezdett a nejlonnal,
tÁz m¢terre a ravataltÂl. Rettenetesen kÁnos. Az arca. Id¡lt mosoly, prot¢zis. °s van az
´regedû f¢rfiaknak ez a sz´rnyü szokÀsuk, hogy elûbb-utÂbb f´ltesznek valami nûi
napszem¡veget. Elûkeresik ¢s f´lteszik, ha addig ¢lnek is. Vagy nem is napszem¡veg,
hanem szem¡veg, olyan barnulÂs ¡veggel. J´tt a nûiszem¡veges, z´rg´tt a zacskÂval,
j´tt fel¢m.
Azazhogy nem fel¢m.
Hanem azok fel¢, akik elûttem Àlltak.
°s megenyh¡lt akkor az ör az ý szÁv¢ben, ¢s azt gondolta, jÂ, akkor adok nektek
egy ¢lû MÀndy-bekezd¢st.
Elûttem pedig ¹reg HÁres írÂk Àlltak, ¹reg ¢s Kev¢sb¢ ¹reg írÂszervezetek K¢pviselet¢ben. Az ´sszes l¢tezû¢ben.
çlltak, n¢ztek Hasselbladba, MamiyÀba.
°s lûn.
J´tt az ´reg a barna gombÀszkabÀtjÀban, szÂlt a zsoltÀr, ¢s mindenhonnan kezdtek
tekingetni a z´rg¢sre, hogy ki ez; ki az, aki k¢pes z´r´gni egy temet¢sen, hogy mi
volna, mi lehet z´r´gnivalÂ.
°s nagy, feh¢r borÁt¢kokat hÃzott ki abbÂl a z´rgûs nejlonszatyorbÂl. A borÁt¢kokra
´regesen ¢s akkurÀtusan ´reges ¢s kev¢sb¢ akkurÀtus ÁrÂk neve volt Árva, k´z¡l¡k n¢gy
Àllt ott elûttem, ûket kezdte b´kd´sni az ´reg gombÀsz. B´kd´s´tt ¢s tuszkolt, de elûbb
m¢g ellenûrz´tt, hogy biztos jÂl csinÀlta-e meg otthon, hogy helyesen rendelte-e a dedikÀciÂhoz a cÁmz¢st. A t¢rd¢n ellenûrz´tt, kicsit meghajolt, elûvett egy borÁt¢kot, kibontotta, kivette a k´nyvet, kinyitotta ott, azt a lapot k´zelÁtette a nûiszem¡veghez,
aprÂt bÂlintott, visszacsomagolta a k´nyvet, ¢s elkezdte tuszkolni. Akinek tuszkolta,
azt el´lrûl f¢nyk¢pezt¢k, mert û volt itt ma a Hivatalos Irodalom, az ilyen-olyan akad¢miai. Elûrefele meg kellett rend¡lnie, de k´zben hÀtul meg el kellett int¢znie ezt a
tuszkolÀst, persze tapintatosan, vagyis az el´lrûl mozdulatlannak lÀtszÂ k¢zzel Àtvenni
a borÁt¢kot, aztÀn m¢g rÀadÀsul kezdeni vele valamit, mondjuk ¢szrev¢tlen¡l ä Ãgy
nem lehet ä becsemp¢szni a gyÀszolÀsra kiszemelt zakÂ zseb¢be. Amikor a kvartettal
v¢gzett, egy ´t´dik nevet motyogott a gombÀsz, hogy az hol lehet, ¢s mit ad isten, meg
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is talÀlta, tûl¡nk balra, Ãgy k¢tm¢ternyire. MegtalÀlta, illetve azt hitte, hogy megtalÀlta,
¢s ha, akkor mÀr meg is k´zelÁtette, aztÀn elbizonytalanodott, ¢s a r´vidlÀtÂk keserü
arckifejez¢s¢vel tizenn¢gy centim¢terrûl elkezdte n¢zni annak a valakinek az arcÀt.
Az pedig tudta, hogy û nem û. Tudta, tehÀt n¢zett mereven elûre, mÁg el nem fÀradt
a gombÀsz. SokÀig nem, aztÀn persze igen. ElfÀradt, megfordult, kiz´rg´tt magÀnak
egy kis ´sv¢nyt a gyÀszolÂk erdej¢ben.
ögy ki tudja megÁrni.

V´r´s IstvÀn

PRçGAI KERTEK
A legrosszabb ¢v, amikor oktÂber hatodika p¢ntekre esik.
S¢ta PrÀgÀban egy nappal k¢sûbb, osztrÀk tisztek s´rszagÃ ¢bred¢s¢nek napjÀn. Itt
persze nyugodtan lehet s´rrel is koccintani, senki se tudja, m¢rt illetlens¢g. F´l is emelkedik a vÀros f´l¢ egy ÂriÀs s´r´skrigli. L¢ghajÂ. S´r´skorsÂ alakÃ l¢ghajÂ. Staropramen, hirdeti rajta a felirat.
A Moldva kanyarulata f´l¢ kiugrÂ ¡res t¢rs¢gen s¢tÀlok, ahol annak idej¢n a mÀjus
elsejei felvonulÀsokat szoktÀk tartani. Innen szÀllnak f´l a l¢ghajÂk. Idûbe ker¡l, amÁg
oda¢rek. Katonai sÀtrak k´z´tt kell ÀtvÀgni. Egy szervezû rem¢nyvesztve hÁvja az ÀlldigÀlÂkat, hogy bemutathassa a mesters¢ges l¢gz¢s legjobb mÂdjÀt. A kicsavarva fekvû
müanyag bÀbu szÀjÀra nejlont terÁt, mintha inkÀbb gyilkossÀgra k¢sz¡lûdne. De van
ingyenes v¢rnyomÀsm¢r¢s is. TalÀn k¢sûbb virslit is fognak osztani.
AztÀn egy cirkuszi sÀtor lebben el¢m, mint egy tengerfen¢krûl elrugaszkodÂ rÀja.
Valaki a p¢nztÀrosnÀl az elefÀntokrÂl ¢rdeklûdik. Nem, nem lehet megn¢zni ûket, tess¢k elj´nni este az elûadÀsra. Hogy magyarÀzza ezt el a kisfiÀnak?
A felvonulÀsi t¢r tÃlsÂ v¢ge. Innen szÀllnak f´l a l¢ghajÂk. De ha csak Ãgy f´lszÀllnÀnak! Emelkednek ¢s s¡llyednek. Az egyik jÂformÀn a Moldva szintj¢ig ereszkedik,
teljesen eltünik a szemem elûl. Pont oda, ahol egy rakparti kÀv¢hÀz teraszÀn tegnap
odaajÀnd¢koztam egy ismerûs´mnek AZ ANGYAL ELýSZOBçJA cÁmü k´nyv cseh fordÁtÀsÀt. írta ZsÀmboky JÀnos. Most tehÀt egy l¢ghajÂ kosara szÀll le a kÀv¢hÀzra, a pinc¢rek ijedten kapkodjÀk az asztalrÂl az ¢rt¢kesebb ed¢nyeket, nem t´rûdnek azzal se,
hogy az egyik vend¢get le´ntik kÀv¢val, igaz, a vend¢g se veszi ¢szre, r¢m¡lten bÃjik
le az asztal alÀ. Kicsit od¢bb, a hÁd alatt valaki kacagja az eg¢sz jelenetet, f´lbÃg a lÀngnyelv a l¢ghajÂban, v¢gre neh¢zkesen emelkedni kezd, a vÀratlan hangtÂl megzavarodva egy kutya belekap a gazdÀja lÀbszÀrÀba, nem mÀsba, mint az elûbbi nevetg¢lûbe.
Tegnap ¢s ma talÀlkozik, a kutya elszalad a let¢pett nadrÀgszÀrral. Most nem vagyok
ott, de azt lÀtom, hogy a l¢ghajÂ emelkedik, Ãjra lÀthatÂ lesz a fÀk koronÀja f´l´tt.
Ez m¢g nem a park. Csak leszÂrt kûzÃzal¢k, ¢s egy-egy elûresz´k´tt fücsomÂ. FocizÂk mellett haladok el. V¢gre ´sszecsapÂdnak m´g´ttem az elsû bokrok. A betonozott s¢tautak hol erre, hol arra kanyarognak velem a fÀk k´zt. Ez a rejtett lelkifurdalÀs
¢s a hasogatÂ fej napja. TÁz Âra k´r¡l lehet.
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A l¢gg´mb´k mÀr messze jÀrnak, a legt´bb most valahol a k¡lvÀrosok f´l´tt lebeg.
Az egyik megint v¢szesen megk´zelÁti a folyÂ szintj¢t. De ezÃttal remek¡l odalÀtok,
most nem talÀlkozik a tegnap a mÀval, oktÂber 7-e van, az aradi v¢rtanÃk mÀr koporsÂban hevernek, a r¢szeg osztrÀk tisztek kikÀszÀlÂdnak az ÀgybÂl, mosakodni kezdenek. A lavÂr f´l¢ hajolnak, ¢s h¡ledezve pillantjÀk meg a t¡k´rk¢p¡ket.
çtmegyek egy kis hÁdon a villamossÁnek f´l´tt. PrÀgÀban egyed¡l s¢tÀlni az mindig
t´bb, mint egy egyszerü s¢ta. A s¢ta persze mindig t´bb, mint egy egyszerü s¢ta. A
folyÂparti kÀv¢hÀzban mÀr vagy f¢lÂrÀja helyreÀllt a rend, de a le´nt´tt nadrÀgÃ Ãr
csak most veszi ¢szre, mi t´rt¢nt vele, mikor ¢pp villamosra szÀllva valaki figyelmezteti,
hogy az elûbb zsebtolvajok settenkedtek mell¢je, ¢s jobb, ha addig ellenûrzi, megvan-e
mindene, amÁg azok a k´vetkezû megÀllÂnÀl le nem szÀllnak. ý azonban a tÀrcÀja helyett ijedten fedezi fel a kÀv¢foltot a nadrÀgjÀn, hirtelen ´sszezavarodik, az ût figyelmeztetû otromba tr¢fÀjÀra gyanakszik, f´l akar Àllni, hogy lekeverjen neki egyet, k´zben megÀllÂhoz ¢rnek, pÀran, gyanÃs k¡lsejü alakok sietve ugranak le a villamosrÂl,
mÀr a jÀrdaszigeten egy bûrtÀrcÀt vesznek elû, ¢rdeklûdve adjÀk k¢zrûl k¢zre, nem
nevetnek, komolyak. A villamos jelez, bevÀgÂdnak az ajtÂk, a kÀv¢foltos nadrÀgÃ f¢rfi
mÀr az ellenûrrel besz¢lget, a baj csûst¡l j´n, nem is prÂbÀlja ments¢g¢¡l felhozni,
hogy a b¢rlete a tÀrcÀjÀban volt, apatikusan ¡l, ¢s most bÀrmit alÀÁrna, de szerencs¢re
csak egy k´zepes ´sszegü b¡ntet¢s csekkje az. Vele mÀr bÀrmit meg lehet csinÀlni. Neki
mÀr nincs vesztenivalÂja.
A Hradzsin hÀtsÂ bejÀratÀhoz ¢rtem. Itt az egykori lovarda, ma kiÀllÁtÂterem. TalÀn
ben¢zek, gondolom. De zÀrva van, semmilyen kiÀllÁtÀs nincs ¢ppen. Ha nincs, hÀt
nincs. Van viszont a l¢pcsûsor mellett egy szer¢ny kis nyÁlÀs a falon, nem tÃl sokat sejtetû, pedig az ¢p¡let alatt Àtvezetve egy mÀsik l¢pcsûbe torkollik, mÀr a szabadban,
ami a vÀros egyik legszebb kertj¢be visz. Ide m¢g f´lmegyek.
A kert teljesen ¡res. TalÀn nyitva sincs? TalÀn nem is szabad bej´nni? TalÀn...? V¢gigmegyek a kiÀllÁtÂterem barokk ¢p¡let¢nek ablakokkal tagolt homlokzata elûtt.
Mindegyik ablakm¢lyed¢sben egy pad. Feh¢rre vannak festve, ¢s feh¢r a kavicsos Ãt
is, amelyen k´rbe lehet jÀrni a kertet. Feh¢rek a kavicsok. Minden feh¢r. A nagyon
v¢n asszonyok nyara van, oktÂber dereka, mÀr egy nap eltelt az aradi v¢rtanÃk kiv¢gz¢se Âta, m¢gis nyÀrias a meleg. A nap alacsonyrÂl, de annÀl hevesebben tüz. Ahogy
le¡l´k egy padra, nemcsak szembûl kap el a f¢ny¢vel, hanem hÀtulrÂl is, a hatalmas
¡vegtÀblÀkrÂl visszaverûdve. Mintha egy ´regasszony ûsz kontyÀbÂl szabadult volna
ki egy tincs, ¢s betekeregn¢ az eg¢sz kertet, Ãgy fordul itt meg mindenfel¢ a nap erûszakos f¢nye, minden feh¢r, ¡nneprontÂan feh¢r, mÀsnap vagyunk, az osztrÀk katonÀk m¢g csak most ¢bredeznek, ¢s az udvart mintha feh¢r s´rhab lepn¢ el, a sÀrga
s´r feh¢r habja, a nap elûtt most elhÃz a s´r´skrigli, de nem vet Àrny¢kot, minden
m¢g vilÀgosabb lesz.
TovÀbbra is egyed¡l a kertben. Most mÀr nem aggaszt, hogy szabad-e ide bel¢pnem.
Szabad. Hirtelen j´tt szabadsÀg. Ez most, ez az egyed¡ll¢t nem lopott, jÀr nekem. Honnan ez a vÀratlan ´ntudat? °s ´ntudat-e egyÀltalÀn? Eln¢zem a Szent Vitus-sz¢kesegyhÀztÂl a LoretÀig terjedû kilÀtÀst, a k´zelebb lÀthatÂ rengeteg gy¡m´lcsfÀt, a m¢g
k´zelebb lÀthatÂ virÀgÀgyÀsokat.
AztÀn bej´n valaki. Egy ´regember tart f´lfel¢ a l¢pcsûn. Nehezen jÀr, bottal. Ez
ide fog j´nni!, gondolom felhÀborodottan. Nem tudom, mibûl, de r´gt´n meg¢rtem,
hogy fel¢m tart. Mintha engem keresne. PrÀgÀban persze minden elûfordulhat. Volt
mÀr Ãgy, hogy egy k´nyvesboltban telefonhoz k¢rtek. Nem t¢ved¢s, a nevemen szÂ-
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lÁtott meg az eladÂ, telefonom van, mondta. °s ami a legfurcsÀbb, valaki t¢nyleg besz¢lni akart velem. MÀskor meg ´sszet¢vesztettek valakivel. De az m¢g mindig ¢n vagyok. Mentem az utcÀn, t¢l v¢g¢n egy belvÀrosi mell¢kutcÀn. Nagy csoport ember mellett prÂbÀltam meg ¢szrev¢tlen¡l elhÃzni, de az egyik ¢szrevett, ¢s... °s sz¢lesen rÀm
mosolygott. A t´bbiek is odafordultak. JÂkedvüen ¡dv´z´ltek. Nem t¢rhettem ki.
Nem is akartam. K´sz´nt´ttem ûket, ¢s mentem tovÀbb. Azt nem engedhettem meg
magamnak, hogy besz¢dbe elegyedj¡nk. Nem jÀrhattam Ãgy, mint ZsÀmboky a minap. °n min¢l t´bb ember elûtt szeretem f´nntartani azt a lÀtszatot, hogy tûsgy´keres
prÀgai vagyok. Ahhoz pedig nem szabad tÃl sokat besz¢lni. Ostoba szÀnd¢k arra t´rni,
hogy mÀsnak gondoljanak, mint amik vagyunk, de akkor talÀn egy kicsit t¢nyleg mÀsok is lesz¡nk. Elgondolnak, tehÀt vagyok. ZsÀmboky akkor megtehette, hogy vÀlaszolt. J´tt hazafel¢ a mozibÂl. (ZsÀmboky m¢g mindig moziba jÀr?, k¢rdezem magamtÂl k´zbevetûleg, ¢s most mÀr nem is annyira ijedten, mint inkÀbb belet´rûdve lÀtom,
hogy az ´reg, f´l¢rve a l¢pcsûn, valÂban fel¢m k´zelÁt.) Valaki meglÀtta. Megismerte.
K´rny¢kezni kezdte. Persze ût nem ´sszet¢vesztett¢k. ý valÂban û volt. A mÀsik egy
kortalan, szakÀllas figura. CsavargÂ? R¢szeg? LecsÃszott szÁn¢sz? Az utolsÂ focista? çllt
egy kirakat elûtt, a lassan elhaladÂ ZsÀmbokyt figyelte. V¢g¡l d´nt´tt. Odal¢pett hozzÀ. Egy l¢p¢ssel utol¢rte. Mester, kezdte, van egy probl¢mÀm, amirûl talÀn csak Pilinszkyvel besz¢lhettem volna, de most, hogy meglÀttam a Mestert... Itt egy kis cs´nd
Àllt be. Csak egy f¢lÂrÀcskÀrÂl lenne szÂ. HÀt persze, bÂlintott ZsÀmboky, de most nem
alkalmas, ¢s kezet nyÃjtott, ahogy csak û tudott kezet nyÃjtani. Majd mÀskor. TovÀbbindult.
ZsÀmboky tovÀbbindult.
ýt persze nem t¢vesztett¢k ´ssze senkivel. Nekem pÀr nappal ezelûtt meg is mondtÀk, kinek v¢lnek. SzÁnhÀzi sz¡netben bÂklÀsztam a passzÀzsba torkollÂ elût¢rben, mikor utÀnam rohant egy fiatal jegyszedû, bocsÀnat, maga nem Jaroslav Dudek? Jaroslav
Dudek? ý semmik¢pp se, mondtam, de azt mÀr nem mertem megk¢rdezni, ki is nem
vagyok tulajdonk¢ppen. MÀr megint meg akartam ûrizni inkognitÂmat. BÀnhattam
aztÀn. Nem tudta megmondani sem a vend¢glÀtÂm, V ladimÁr, sem a volt tanÀrnûm,
akivel mÀsnap a Moldva-parti kÀv¢hÀzban talÀlkoztam. GratulÀljak vagy kondoleÀljak, k¢rdezte tûlem, de hogy kivel t¢vesztenek ´ssze, arrÂl fogalma se volt. ZsÀmbokynak viszont azt ¡zente, mikor AZ ANGYAL ELýSZOBçJç-t Àtadtam neki, hogy r¢gi tisztelûje. OktÂber hatodika volt, az aradi v¢rtanÃk napja, m¢gsem erre gondoltam, amikor elutasÁtottam a s´rt, amivel kÁnÀlt, ¢s inkÀbb narancsl¢t rendeltem.
Ez tegnap volt, azÂta arra a kÀv¢hÀzra leszÀllt egy l¢ghajÂ, a r¢m¡lt vend¢gek f´lborogattÀk az asztalokat, ¢s az egyik¡k nadrÀgjÀt kÀv¢val ´nt´tte le a pinc¢r.
Az ´reg oda¢r a padhoz, ahol ¡l´k. Term¢szetesen megk¢rdi, le¡lhet-e. Nehezemre
esik, de igent kell mondjak. MÀr fogva tart az udvariassÀgÀval. °s r´gt´n besz¢lni kezd.
Gy´ny´rü ez a kert. Lelkesen bÂlogatok, tudom, hogy ettûl m¢g nem leplezûd´m le.
Azt hiszi, ¢n is helybeli vagyok. AhÀnyszor erre jÀrok, mindig ben¢zek ide, mondja,
¢s most zavarba hoz. HÀt milyen messzirûl j´het Ágy, neh¢z jÀrÀssal, bottal? Vagy
rosszul ¢rtettem valamit? Szerencs¢re nem hagy idût, hogy a zavarom elÀruljam. Meg
k¢ne nyitni a kertet a gy¡m´lcs´s´k´n Àt a Loreta fel¢, folytatja. Az bizony jÂ lenne,
helyeselek.
De hÀt ¢n azt Ãgyse ¢lem meg, mondja.
Tiltakozni prÂbÀlok. Oda se figyel, ¢s igaza van. Hirtelen mer¢sz tettre szÀnom el
magam. °n veszem Àt a kezdem¢nyez¢st. A Vitus tornyÀra mutatok, nem is tudtam,
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hogy f´l lehet menni, mondom. Erre û mes¢lni kezd. Ott volt, mikor a sz¢kesegyhÀz
bajÀrati fel¢t valamikor a hÃszas ¢vekben megnyitottÀk. Hallgatom. H¡mm´g´k.
Cs´nd Àll be. ögy tünik, û mÀr nem akar megszÂlalni. De vÀr m¢g egy kicsit. Ad m¢g
egy utolsÂ lehetûs¢get.
Engem izgat is, hogy hovÀ valÂsi lehet, ha erre kell jÀrnia ahhoz, hogy ben¢zhessen
ide. Ki lehet û? Milyen messzirûl j´tt? Hogyan is k¢ne k¢rdezni, hogy udvarias is legyen, ¢s le se leplezûdjem?
AztÀn egyszer csak f´lÀll, Na shledanou, mondja, viszontlÀtÀsra, Na shledanou, felelem, ¢s hirtelen elkap a tehetetlens¢g ¢rz¢se. M¢g itt van a szemem elûtt, de mÀr
tudom, hogy mindent elmulasztottam, bÀrmit megk¢rdezhettem volna tûle, de nem
k¢rdeztem semmit. TalÀn m¢g azt is meg tudta volna mondani, hogy van-e Isten, vagy
hogy mikor halok meg.
Nem k¢rdeztem semmit.
M¢g lÀtom, ahogy lassÃ l¢ptekkel k´r¡ljÀrja a parkot, a botjÀra tÀmaszkodik, de
mintha csak az¢rt tenn¢, hogy vele is udvarias legyen. Odamegy egy-egy bokorhoz,
fÀhoz, megsimogatja a level¡ket. BÃcsÃzkodik. ögy lÀtszik, t´bbsz´r mÀr nem fog ide
eljutni. AztÀn lassan, ahogy j´tt, a l¢pcsûn lemenve eltünik a kijÀrat irÀnyÀban. Mintha
egy nagyon lassÃ mozgÂl¢pcsû vinn¢ lefel¢. M¢g t¢rdtûl lÀthatÂ. M¢g der¢ktÂl. AztÀn
mÀr csak a szÁve vonalÀtÂl.
Ahogy eltünik, mintha egy csendet parancsolÂ ¡vegharangot venn¢nek le a kertrûl.
TuristÀk Àramlanak be. De mintha nemcsak a bejÀrat felûl, hanem mindenhonnan
j´nn¢nek.
Nincs mi¢rt tovÀbb maradnom. A n¢met szÂ is nehezemre esik oktÂber hatodika
mÀsnapjÀn. Kimegyek a hÀz el¢, ami m´g´tt a kert van. Az ´reg mÀr nincs sehol. Nem
is olyan lassÃ, mint gondoltam, gondolom. De ki lehetett ez? ºzenethozÂ a nagyapÀmtÂl? Aki mÀr ´t ¢ve meghalt, de akit ¢jszakÀnk¢nt m¢g most is gyakran ¢lûnek
lÀtok. Valamit megint elmulasztottam, abban biztos vagyok. MÀr megint elmentem
valami fontos mellett. Mi lesz velem, ha Ágy folytatom?
A Cseh kocsmÀcska nevü helyen aztÀn m¢gis megiszom egy korsÂ s´rt, igaz, nem
koccintok senkivel, annÀl is inkÀbb, mert egyed¡l ¡l´k az asztalnÀl. Vagy akkor is lehetne?
K¢t nappal k¢sûbb, mÀr Pesten, valaki a kiv¢gzett minisztereln´k eml¢km¢cses¢nek
ter¢n ZsÀmbokyrÂl mondja nekem, hogy hûs volt, ¢s f´ln¢z¡nk ZsÀmboky¢k tÀrvanyitva ÀllÂ ablakÀra, a sz¢l kiemeli a f¡gg´ny szÀrnyÀt az utcÀra, Ãgy lÀtszik, huzat van.
Ez az aradi tizenhÀrom kiv¢gz¢s¢nek harmadnapja. Egy osztrÀk tiszt kajÀnul elvigyorodik, ¢s a feltÀmadÀs? Hûs volt, ism¢tli meg nekem besz¢lgetûtÀrsam, akit vagy tÁz
¢ve nem lÀttam, ¢s most hirtelen hûs´krûl besz¢lget¡nk.
Kih´rpintettem a s´r´met, visszautasÁtottam az Ãjabbat, amit pedig mÀr k¢sz¡lt
odatenni a pinc¢r az asztalra, visszautasÁtottam, nehogy v¢letlen¡l k¢t korsÂ legyen
egyszerre elûttem, ¢s azok csak Ãgy maguktÂl ´sszekoccanjanak. A s´r´skorsÂknÀl sose lehet tudni. Egy teli ¢s egy jÂformÀn ¡res.
Visszamentem a Kisoldalra egy r´vidke hÁdon, ¢s egy mÀsik parkban kutyakiÀllÁtÀsba cs´ppentem. TerrierkiÀllÁtÀsba. OktÂber elsû szombatjÀn az a park minden ¢vben a terrierek¢. N¢ztem a mit sem gyanÁtÂ kutyÀk vet¢lked¢s¢t, az egyik k´rtefÀrÂl
lehullott k´rt¢t eszegettem. Nem sejtettem, pedig talÀn sejthettem volna, hogy mÀsnap a feles¢gem a pÀlyaudvaron ZsÀmboky halÀlhÁr¢vel fogad Budapesten.
Meghalt az utolsÂ ÁrÂ, ¢s ¢n jÂformÀn semmit se k¢rdeztem tûle.
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TÂth Krisztina

S°TA
MÀndy IvÀnnak

Az, aki nincs, az csak a t¢rre ment ki.
Csak a szemetet vitte le.
R´vidke s¢tÀt Ár lev¢l helyett,
hogy ernyût is vitt, nem j´n este se,
hogy nem j´n vissza, mert û most az este,
û az esû, a f¢nyes jÀrda ûre:
elûrehajtva alszik egy ¡l¢s,
mintha valaki a kormÀnyra dûlne.

RUHçK
HoltÀgban holt vizek
te Àrny¢kinga sz¢l
lichthofban hintazaj
egy szÀradÂ gyerek
egyszerre mind besz¢l
locsog a nagymosÀsban
folyik a holtidû
a ruhÀkbÂl a szÂ

574 ã William Wordsworth: ApÀcÀknak a zÀrda tÀg lakÀs

VERSFORDíTçS-PçLYçZAT
W illiam Shakespeare

CXXX. SZONETT
Kedvesem szeme a nappal f´l nem ¢r,
AjkÀnÀl pirosabb minden korall,
Keblei barnÀk, bÀr a hÂ feh¢r,
Haja fekete drÂt, ha drÂt a haj.
LÀttam mÀr rÂzsÀt, pirosat, feh¢ret,
De az û arcÀn rÂzsÀk nincsenek,
IllatÀnÀl, mit ¢n csodÀsnak ¢rzek,
N¢hÀny parf¡mben t´bb az ¢lvezet.
ImÀdom hallgatni hangjÀt, noha
Tudom, hogy vannak bÂdÁtÂbb zen¢k,
Istennût jÀrni nem lÀttam soha ä
Kedvesem ha s¢tÀl, a f´ldre l¢p.
M¢gis hiszem, szerelmem t´bbet ¢r,
Mint akit hamis hasonlat dics¢r.

William Wordsworth

APçCçKNAK A ZçRDA TçG LAKçS
ApÀcÀknak a zÀrda tÀg lakÀs,
¢s nem panaszkodnak a remet¢k,
hogy kis lakuk k¢nyelme nem el¢g,
sz´vûsz¢k¢n¢l boldog a takÀcs,
¢s bÀr magasra szÀllhat a darÀzs,
mint Furness csÃcsa, m¢gis kicsi, k¢k
virÀgkelyhekben t´lti idej¢t:
´nn´n rabsÀgunk kedves, m¢g ha mÀs
szem¢ben b´rt´n is: ¢s Ágy nagyon
sokszor kuksolok ¢n ott boldogan,
hol a szonett aprÂcska f´ldje van;
s rem¢lem, egy-egy l¢lek olykoron,
kit a tÃl sok szabadsÀg sÃlya nyom,
r´vid vigaszt lel ott, mint ¢n magam.
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Robert Frost

VONAKODçS
L¢ptem sok falon Àtvitt,
°s erdû-mezû belerengett,
MegmÀsztam a nagy hegyeket,
A vilÀgra pillantani egyet,
°s vitt haza mÀr k´ves Ãt,
S lÀm, v¢ge van ennek.
A levelek holtak a f´ld´n,
Csak a t´lgy, ki ´v¢t nem ereszti,
Hogy egyenk¢nt hullassa el,
°s hagyja gurulni, z´r´gni
V¢gig a k¢rges havon,
MÁg alszik a t´bbi.
A holt avar ´sszesimul,
Nem fÃjja a sz¢l se tovÀbb,
MÀr ûszirÂzsa se nyit,
ElkÂkad a fÀn a virÀg,
A szÁv m¢g vÀgyna keresni,
De k¢rdi a lÀb: àHova hÀt?Ê
ñ, mÀs-e az emberi szÁv,
Mint hitszegû, gyÀva eretnek,
Ha a dolgokkal tovasiklik,
Ha az ¢rveknek teret enged,
S elhiszi, hogy elmÃlt egy ¢vszak,
V¢ge van egy szerelemnek?

Jñ, HA AZ EMBER ISMERýS
VID°KEN
Eltünt a hÀz, hogy ¢jf¢l eg¢t
öj alkonypÁrral fesse be.
Most csak a k¢m¢ny Àllt ott a hÀz hely¢n,
Mint a szirmoktÂl megfosztott bibe.
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De megûrizte a hely nev¢t
A csür, az Ãt tÃloldalÀn,
Amely a hÀzzal lÀngra nem kapott ä
A sz¢l akarta Ágy talÀn.
Nem nyitotta t´bb¢ ajtajÀt
Az Ãt fel¢, t´bb ´k´rfogat
Nem cs´rtetett be rajta mÀr,
Lerakni a szalmakazlakat.
T´rt ablakain ki-be szÀlltak
A l¢gen Àt a madarak,
Hangjuk leginkÀbb, mint a sÂhaj,
Mely a tÃl sok eml¢kbûl fakad.
Pedig nekik nyitott az orgona,
S z´ldellt a v¢n szil, bÀr meg¢gett,
°s a szÀraz kÃt ¢s a kerÁt¢s
Nekik segÁtett rakni f¢szket.
Nem volt m¢rt szomorkodniuk.
De bÀr ´rvendve csicseregtek,
Aki nem ismerûs vid¢ken,
Azt hitte volna, pityeregnek.

Ismeretlen angol k´ltû

BçDATOS DAPOK
Hideg dovebber dzsÁpûs szele jû,
Biatta bost bidded bezû kopÀr,
Oda az egyhe, ûszies idû ä
S elbÃlt a GyÀr!
Deb tudob, bilyed erûs akarat
LelkesÁt, hogy daloljod b¢g a szÀj,
B¢gis dalolok, bidt a badarak,
Bert hÀt buszÀj.
Bost bÃcsÃ d¢ked, trillÀzÂ patak,
Ti rÂzsÀk, badarak, te tarka r¢t,
BÃcsÃ d¢ktek, artikulÀlt szavak,
çldott besz¢d!

RÀba Gy´rgy: Versek

Z´ld gyep, Àrgyas erdû, bÃcsÃ d¢ked,
BÃcsÃ d¢ked, vidÀb, gyÀri lagzi!
Begt´rt szÁvvel sebbi bÀst deb k¢rek,
Csak hogy ä hapci!!!
VarrÂ DÀniel fordÁtÀsai

RÀba Gy´rgy

KLUBD°LUTçN
MÁg fiatal voltam
tobzÂdtam romboltam
kiel¢gÁtetlen
roncsbÂl ¢pÁtettem
pÀros mened¢ket
s megint ostromg¢pet
egy hajnalon arra
riadtam szÁvdobogva
a klubbÂl ahol ¢ltem
nem lehet kil¢pnem
pedig elûÁrÀs
hiÀba a sÁrÀs
szigorÃ szokÀs itt
ahogy a tag v¢n¡l
rÀolvasztjÀk v¢g¡l
ki¡r¡lt csodÀit
ledalolt sok asszony
kajÀn mosoly az ajkon
kitÀgult pupilla
retteg¢st ver vissza
Àm nincs ki viasszÀ
unt sorsÀt ÀtszabnÀ
nem is emberforma
a panoptikumba
illûre d´bbennek
frissen ¢rkezettek
¢vek szatÁrÀjÀn
d¡l´ngnek hahotÀzvÀn
¢s el´lrûl kezdik
mÁg rÀjuk nem ´regszik
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A HñSZAKADçS °NEKE
Esik a hÂ szakad
Hogy vÀgytam a f´lm¢rhetetlen
t¢rben legyek szabad
f´lfedezû s magamra szedtem
boldog k´v¢r pelyhekhez illû
testes alakvÀltÀsait
vibrÀlÂ k¢pernyûn elillÂ
felirat egy percig tanÁt
¢s bÀr tÀrsul mell¢m szegûd´tt
sok mÀsik falÀnk Ãtevû
s az ür´n Àt seregnyi hûs´k
tartunk hihettem c¢l fel¢
elr¢v¡lten sodrÂdva lejjebb
csapÂdott rÀm szenny f¡st korom
¢s ne-tovÀbb telkekre leltek
¢let-halÀl fogadalom
torz viszontagsÀgok k´z¡l
m¢g jÂ ha tar Àgra al¢lva
most szeg¢ny rokonk¢nt meg¡l
a sz¢p rem¢nyek hagyat¢ka

LÀzÀry Ren¢ SÀndor*

REMETE SZENT RENçTUSZ
TÀn Istenben se bÁztam,
De szÀmban mennyi Áz van:
Nyelvemben mennyi eml¢k,
L¢temben mennyi neml¢t!

* LÀzÀry Ren¢ SÀndor 1859-ben sz¡letett KolozsvÀrott. Latin ¢s francia szakos tanÀr volt, kivÀlÂ romanista
hÁr¢ben Àllott, de hosszabb ideig hivatalnokk¢nt is mük´d´tt. 1890-tûl MarosvÀsÀrhelyen ¢lt, ott hunyt el
1927-ben. T´red¢kes ´n¢letrajza, harminchat verse m¢g 1992 augusztusÀban ker¡lt elû. A f´lfedez¢st
k´vetû filolÂgiai kutatÂmunka, illetve ¢letrajzi nyomozÀs eredm¢nyek¢ppen tovÀbbi hatvanhÀrom
k´ltem¢nyre, jÂ n¢hÀny lev¢lre ¢s elegyes f´ljegyz¢sre bukkantunk a k´ltû ¢lettÀrsÀnak, Vajdar¢thy
JÃliÀnak mindeddig lappangÂ hagyat¢kÀban. (Dr. Vajdar¢thy RabÀn szÁves hozzÀjÀrulÀsÀval k´zz¢teszi:
KovÀcs AndrÀs Ferenc.)

LÀzÀry Ren¢ SÀndor: Versek

Ha majd Át¢lsz felettem,
Tudd ä l¢pesm¢zet ettem,
S hogy t´rv¢nyed betelj¢k,
Mell¢ v¢rbû eperj¢t,
Er¢nyt, r¡csk´t, szamÂczÀt,
Ser¢ny pr¡csk´t, kabÂczÀt,
FalÂczÀt, ¢gi mannÀt,
PalÂczvid¢ki PannÀt,
PorlÂ apÀczakontyot,
Faltam, mint rÀcz a pontyot,
PÂkot, csimaszt, bogyÂkat,
CsÂkos pimasz lotyÂkat,
TudÀst, savanyka sÀskÀt,
SÂskÀt meg aktatÀskÀt,
BolhÀt, bullÀt, bet¡csk¢t,
OltÀrok t´rt ez¡stj¢t,
RÀgtam rem¢nyt, vadalmÀt,
EgyhÀz kem¢ny hatalmÀt,
Papsajtot, r¢ti szedret,
Mosl¢kos r¢gi vedret,
KÃtÀgast, agg bitÂfÀt,
GyergyÂi nagy pityÂkÀt,
PiÂczÀt, pÀr palaczk bort,
Rideg p´rt, sÀrga vaczkort,
RopogtatÀm a szÂkat,
Mint mÀs a porczogÂkat,
Pagonyt, pogÀnyt, pit¢ket,
Hegyv´lgyet, lÀgy bid¢ket,
Hitetlen f´ldi jÂkat,
Cz¢czÂkat, szüz czipÂkat,
TollszÀrat, pergamentet,
SÀtÀnt, sovÀnyka szentet,
AbÀltan is zabÀltam
SzalonnÀt kis fatÀlban,
CsÀszÀrhÃst, szittya hagymÀt ä
Szenvedne Ágy, ha hagynÀd,
CsuhÀjÀt mÁg kiteln¢,
Negyven napig viseln¢
CsÃf torkosk¢nt a b´jt´t
T¢kozlÂ, l¢ha k´lyk´d!
K´k¢nys´t¢t mennyorszÀg,
Keserny¢s titkÃ som...
Ne engedd n¢znem orczÀd:
Ne vÀlts meg, Krisztusom!
Tisza-Szederk¢ny, 1894 jÃliusÀban
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ORGUES DE BARBARIE
(KrÃdy GyulÀt olvasvÀn)
K¡nn a KrisztinÀban
K¢k harangok szÂlnak:
R¢szegek, halottak
Asztal alÀ hullnak,
SÀrban araszolnak.
BÃs Rezeda KÀzm¢r,
Ne szomorkodj, SzindbÀd:
Orpheumi mennybolt
Konfettit havaztat,
MüvirÀgot hint rÀd!
B¢f´d a fÀjdalom,
Mint Àlnok feh¢rs¢g:
TisztÀk lesz¡nk, tisztÀk,
Hogy a semmi f¢ny¢t
Majd mÀsok meg¢rts¢k!
Csillagok k´rÃtjÀn
Baktat egy fiÀker:
CsÃf kocsisom, lelkem,
Sz¢p szÂval, krajcÀrral
Mindig lesz, ki Àtver...
KrisztinavÀrosban
Megkondul a bÀnat:
JÂ voltunk rosszcsontnak,
K´dnek, szeretûnek,
T¢kozlÂ apÀnak.
Ligetben, TabÀnban
Nyekereg a verkli:
LÂgunk a vilÀgban,
MÁg szoknyÀk sz¢l¢rûl
Lepereg a perkli...
Nincs helye panasznak,
P´rnek, buta szÂnak:
Adjisten nyugalmat,
°telt-italt, szÀllÀst,
Nût az utazÂnak!

Szauer çgoston: Versek

KiskocsmÀk, vend¢glûk
F¡stje, mint az ¢let:
ElvÀlik a tüztûl,
Magasba sz´kkenne,
M¢gis szertesz¢led...
Messze KrisztinÀban
K¢k harangok zengnek:
Sz¢llel szÀll az idû,
Rongyos hÂmezûk¢nt
Maga utÀn lenget...
MarosvÀsÀrhelyt, 1923 december¢ben

Szauer çgoston

HIPOT°ZIS
Az udvaron egy tarka hal lakik,
olykor ben¢z a konyhaablakon.
Eljutni m¢g a megjel´lt napig ä
a gondolatjel Ãjabb alkalom.
IdûjÀrÀs: csak jobban ¢s alig.
T¢rk¢plapok, akÀr a rossz plafon,
alf´ldek, ujjnyom, r¢gi sz´rp, fagyik.
A vÀza szÀraz m¢g az asztalon.
Igaz hÀt, cseppfolyÂs az ¢let¡nk,
egy k¢plet k¢ne hozzÀ, Ãj alap.
A domb s a n¢gy ¢gtÀj nem j´n vel¡nk,
a tÀrgyak k´zt idû van, rengeteg,
lÀtszik, ha f¢nyszÂrÂk¢nt tüz a nap:
a nagy szimbÂlumok csak vÁzjelek.
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BETEKINT°S
Egy margar¢ta, f¢mhideg.
Ez Goethe mÀrvÀny, sz¢p feje
¢s bronzkutya, s a vitrinek
egyforma k´nyvekkel tele.
L¢p¢s. Kicsit sem k´nnyed¢n.
Egy jÂl tanÁtott g¢pszalag
s a hall k´v¢n a sÀrga f¢ny
a konyhaajtÂig szalad.
B´gr¢k k´z´tt koffeinkorong.
A cÁm sincs m¢g a c¢dulÀn.
A m¢lyhütûben ott szorong
egy t´bb szÀz ¢ves d¢lutÀn.

Imreh AndrÀs

NEGATíV VISZONY
F¡rdûkÀd, teniszlabdÀkkal teli.
Alig f¢lkomfortos f¡rdûszobÀban.
CsupÀn a telts¢get ¢rz¢keli
a szem, amint egy t¢glatestbe zÀrtan
bet´m´r¡lt rendben megannyi g´mb.
Mi kezdhetû viszont az ürn´v¢ny
alaku r¢sekkel? Mondjuk, ki´nt
valaki k¢t sor labdÀt. Csak kem¢ny,
k¢zzelfoghatÂ labdÀkat. A k¢t sor
h¢zag sehol se pattogna. Viszont
egy esetleges visszahelyez¢skor
kirajzolnÀk e negatÁv viszonyt
megint a labdÀk. Amelynek neve:
sajÀt leÁrÀsa: A K´zti T¢r;
Az, Amelytûl Egy Csordultig Tele
KÀdba Majdnem M¢g Egyszer Annyi F¢r.

Imreh AndrÀs: Versek

De hogyha pingpong... Sokkal kevesebb
r´gt´n a zÀrt, tÀrgyak k´z´tti ür ä
labdatartalma megn´vekedett
a kÀdnak. (S most hagyjuk, mi van bel¡l.)
Ezek szerint a kÀdvÁz ä szÂdavÁz.
G´rd¡l¢keny golyÂmolekulÀk
kapcsolata, kicsinyÁtett teniszlabdarÀcs. De k´nnyen alakul Àt
t¢rszerkezete, ez¢rt tarthatatlan:
teny¢ren Àtfolyik ä cs´p´gve hull ä ä ä
s mÀr ism¢t az eredeti alakban.
AztÀn nagyanyÀm torzÂja mer¡l
bel¢ ä vagy loccsanva egy ¢jszaka
meg-megcsillanÂ karÀcsonyi test
ä halÀl elûtti ponty ä mely a maga
nem¢ben ugyancsak t´k¢letes.

ANYAGOK HIERARCHIçJA
A drÂt ´nzû volt, most beteg.
A garÀzsban, a kÂrteremben
g´cs´rt´s kar-¢r tekereg,
megfogja ruhÀd, hogy ne menj el.
Csûnûv¢re az anyja, kit
mÂdjÀban Àllt szint¢n szeretni.
Mint unokatestv¢reik:
a makarÂni ¢s spagetti.
Elfeket¡lt v´r´s salak!
T´bb, mint tizen´t ¢ven Àt
a bûr´m alatt hordtalak,
mint egy megvÀltozott barÀt
eml¢k¢t, a Szerb utca nyÀri
aszfaltszagÀt, hogy a LupÀn
milyen jÂ volt a kompra vÀrni
p¡nk´sdvasÀrnap d¢lutÀn ä
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hullÀmzott lenn a halszag ¢s
hullÀmzott a s´rszag felettem.
°n e kev¢ss¢ szubtilis
illatokat mindig szerettem.
Benzinszag, gÀzszag, lakkszag, a
citromh¢j, a petrezselyem
s a zsÁrozott g¢pek szaga
egyformÀn kedvesek nekem.
A konyhÀban csak a szagok,
de az olvadÂ csirke nem.
A felkavart vÁzbe dobott
mosÂrongy sem, a szita sem ä
mint egy f¢nyk¢pezû japÀn
gyüjt eml¢keket, tÀjakat,
de û rÀadÀsul magÀn
hordja, ami bel¢ akadt:
kakaÂ f´l¢t, csusza-t¢sztÀt...
Ez gyÃrtt¢szta korÀban a
sÀrral egy¡tt, amit gilisztÀk
gyÃrtak, a t´k¢ly Àllaga.
Vagy hÀt ¢n, miÂta szemem
romlani kezdett, ezeket
az anyagokat szeretem. ä
°s hogyha most megk¢rdezed,
hogy faltalan s´t¢tbe zÀrvÀn
ujjaimnak mi volna jÂ:
egy naps¡t´tte macskafelhÀm,
ha ez anyagnak mondhatÂ.

MþT°T
àSiker¡lt.Ê TrombÂzisos, hosszu slaugon
felfel¢ indul bennem az ´r´m,
¢s el´nt, mint egy augusztusi alkony,
valami, amihez semmi k´z´m.
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Marcel Proust

SZODOMA °S GOMORRA (VI)
BognÀr RÂbert fordÁtÀsa

LÀtszÂlag ÁrÀsba mer¡ltem. ä Kinek Ár? ä k¢rdezte a bel¢pû Albertine. ä Egy csinos
barÀtnûmnek, Gilberte Swann-nak. Nem ismeri? ä Nem. ä Lemondtam rÂla, hogy
faggassam Albertine-t az est¢je felûl, ¢reztem, hogy szemrehÀnyÀsokkal illetn¢m, ¢s
amilyen k¢sûre jÀr, nem lenne idûnk kellûk¢ppen kib¢k¡lni, hogy rÀt¢rhess¡nk a csÂkolÂzÀsra, enyelg¢sre. Sût r´gt´n ezzel akartam kezdeni. Egy¢bk¢nt mÀr megnyugodtam egy kicsit, bÀr boldog nem voltam. A vÀrakozÀs azzal jÀr, hogy az ember elveszti
az irÀnyt, a vez¢rfonalat, ¢s ez Ágy marad a vÀrva vÀrt l¢ny ¢rkezte utÀn is, s elnyomva
nyugalmunkat, amelynek kegyelm¢bûl Ãgy k¢pzelj¡k a talÀlkozÀst, mint csodÀlatos
¢lvezetet, igazÀbÂl minden ¢lvezettûl megfoszt benn¡nket. Albertine ott volt, de zilÀlt
idegeim tovÀbb hÀborogtak, s m¢g mindig vÀrtÀk ût. ä Kaphatok egy csÂkot? ä AkÀr
t´bbet is ä mondta jÂsÀgosan. M¢g sosem lÀttam ilyen sz¢pnek. ä M¢g egyet? Hiszen
tudja, hogy milyen nagy gy´ny´rüs¢g ez nekem. ä °s nekem ezerszer nagyobb ä vÀlaszolta. ä ñ, milyen sz¢p ez a tÀrca! ä Tegye el, magÀnak adom eml¢kbe. ä IgazÀn
kedves... ä ¹r´kre kigyÂgyulnÀnk a rajongÀsbÂl, ha megprÂbÀlnÀnk olyan szemmel
n¢zni a szerelm¡nkre, mintha az az ember volnÀnk, aki mÀr kiszeretett belûle. A Gilberte-tûl kapott tÀrca meg az achÀtgolyÂ a lelkiÀllapotom miatt kapott fontossÀgot egykor, hiszen most csak egy k´z´ns¢ges tÀrca, egy k´z´ns¢ges golyÂ volt a szememben.
Megk¢rdeztem Albertine-t, nem szomjas-e. ä Ha jÂl lÀtom, az ott narancs ¢s vÁz.
PompÀs ä mondta. így hÀt a csÂkjai mellett megÁzlelhettem azt az ¡des¢get, mely a
csÂkoknÀl is ¢lvezetesebbnek tünt f´l elûttem a Guermantes-¢k est¢ly¢n. °s ahogy iszogattam a vÁzbe facsart narancsot, Ãgy ¢reztem, hogy a gy¡m´lcs feltÀrja elûttem ¢r¢s¢nek titkait, ama csodÀlatos folyamatot, mely oly igen k¡l´nb´zik a mÀs t´rv¢nyeknek
engedelmeskedû emberi l¢t ÀllapotÀtÂl, felfedi ä nem az elm¢nek, hanem az ¢rz¢keknek ä sok mÀs titokkal egyetemben, hogy ha ¢ltetni nem tudja is, az¢rt harmatozÂ
nedüj¢vel ´rvendezteti a testet.
Alighogy Albertine elment, eszembe jutott, hogy megÁg¢rtem Swann-nak, hogy
Árok Gilberte-nek, ¢s Ãgy gondoltam, az lesz a legjobb, ha nem halogatom. Minden
¢rzelem n¢lk¡l, ¢s mintha csak egy unalmas iskolai dolgozat utolsÂ sora volna, Ártam
a borÁt¢kra: Gilberte Swann, pedig egykor f¡zeteket Ártam tele e n¢vvel, hogy azt a
k¢pzetet keltsem magamban, mintha levelezn¢k vele. Csak hÀt hajdanÀn ¢n magam
Ártam le a nevet, most pedig, a megszokÀs Àltal, a feladat az egyik titkÀrra hÀrult a sok
k´z¡l. °s ez a titkÀr, akit a megszokÀs ÀllÁtott szolgÀlatomba, mÀr csak az¢rt is nagy
lelki nyugalommal Árhatta le Gilberte nev¢t, mert nem r¢gÂta volt nÀlam, nem ismerte
Gilberte-et, ¢s csak annyit tudott, a szavak m´g´ttes valÂsÀga n¢lk¡l, amit tûlem hallott, vagyis hogy egy lÀny, akibe egykor szerelmes voltam.
Nem vÀdolhattam ridegs¢ggel miatta. Az a l¢ny, aki most voltam Gilberte irÀnt, csak
àtanÃÊ volt, az û egykori mivoltÀnak legjobb ¢rtûje. A tÀrca ¢s az achÀtgolyÂ olyannÀ
vÀltak nekem Albertine-nal kapcsolatosan, amilyenek Gilberte-nek voltak, ¢s amilye-
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nek bÀrkinek lettek volna, aki nem vetÁti rÀjuk belsû lÀngolÀsa visszf¢ny¢t. De most
Ãjabb nyugtalansÀg tÀmadt bennem, ¢s tette k¢ts¢gess¢ a dolgok ¢s a szavak valÂsÀgos
hatalmÀt. °s amikor Albertine hÀlÀlkodva azt mondta: ä ögy szeretem a t¡rkizeket!
ä ¢n Ágy vÀlaszoltam: ä Ne hagyja meghalni ûket! ä a f¢nyes k´vekre bÁzva, hogy megtartsÀk barÀtsÀgunkat, amely pedig ¢ppÃgy nem tudott ¢rzelmet kicsiholni AlbertinebÂl, amik¢nt az az egykori se volt k¢pes rÀ, hogy megûrizze a Gilberte-tel valÂ kapcsolatomat.
T´rt¢nt akkoriban valami, ami csak az¢rt ¢rdemel emlÁt¢st, mert megesik az eff¢le
a t´rt¢nelem minden fontos korszakÀban. AkkortÀjt, amikor ¢n a levelet Ártam Gilberte-nek, Basin de Guermantes, aki ¢pp hogy megt¢rve a jelmezbÀlbÂl, m¢g az ÀlarcÀt se vetette le, Basin tehÀt rÀd´bbent, hogy mÀsnaptÂl hivatalosan gyÀszt kell viselnie, ¢s hirtelen Ãgy hatÀrozott, hogy egy h¢ttel elûbbre hozza az esed¢kes vÁzkÃrÀt.
Amikor aztÀn hÀrom h¢t mÃlva hazat¢rt (hogy elûrevetÁtsem a bek´vetkezendûket,
hiszen m¢g csak most fejeztem be a Gilberte-nek szÂlÂ levelet), a herceg barÀtai, akik
a kezdeti k´z´nye utÀn veszett Dreyfus-ellenesnek ismert¢k, eltÀtottÀk a szÀjukat, amikor (mintha a kÃra nemcsak a hÃgyhÂlyagjÀra hatott volna) Basin azt vÀgta a k¢p¡kbe:
ä °n azt mondom, hogy perÃjrafelv¢tel lesz, ¢s Dreyfust fel fogjÀk menteni; nem lehet
elÁt¢lni egy embert, aki ellen nincs mit felhozni. Ki lÀtott mÀr ilyen agyalÀgyultat, mint
ez a Froberville? Egy tiszt, aki azzal ijesztgeti a franciÀkat, hogy, Ãgymond, vÀgÂhÁdra
(¢rtsd: hÀborÃba) kell menni¡k! Micsoda kor! ä Nos, az t´rt¢nt, hogy a kÃra idej¢n
Guermantes herceg megismerkedett hÀrom bÀjos h´lggyel (egy olasz hercegnûvel ¢s
a sÂgornûivel). Hallva, hogy milyen megjegyz¢seket ejtenek el a k´nyvekrûl, amelyeket olvasnak, meg egy szÁndarabrÂl, amelyet a CasinÂban lÀttak, a herceg azonnal
megÀllapÁtotta magÀban, hogy magasrendü intellektusokhoz van szerencs¢je, akikkel,
ahogy û mondta, nem m¢rkûzhetik. AnnÀl boldogabb volt, hogy a hercegnû meghÁvta
bridzsezni. De amint betette a lÀbÀt, Àrnyalatlan Dreyfus-elleness¢g¢ben kijelentette:
ä Na v¢gre nem esik szÂ annak a hÁres Dreyfusnek a perÃjrafelv¢tel¢rûl ä s nagy volt
az Àmulata, amikor a hercegnû ¢s a sÂgornûi Ágy feleltek: ä M¢g sohasem volt ilyen
k´zeli a revÁziÂ. Nem lehet k¢nyszermunkÀn tartani valakit, aki nem k´vetett el semmit. ä Nocsak, nocsak! ä hebegett a herceg, mint aki elûsz´r hall egy fura csÃfnevet,
amellyel egy olyan embert tesznek nevets¢gess¢ a hÀzban, akirûl mindaddig azt hitte,
hogy okos ember. De n¢hÀny nap mÃlva, amik¢ppen gyÀvasÀgbÂl ¢s utÀnzÀsi hajlambÂl mondta valaki, hogy àH¢! Jojotte!Ê egy nagy festûnek, bÀr fogalma se volt, mi¢rt
szÂlÁtjÀk Ãgy a barÀtai, azonk¢ppen a herceg is, bÀr zavarban az Ãj szokÀstÂl, azt kezdte
mondani: ä HÀt ha csakugyan semmit se lehet felhozni ellene... ä A hÀrom grÀcia Ãgy
Át¢lte, hogy nem el¢g gyors a haladÀs, ¢s meg´szt´k¢lte egy kicsit, mondvÀn: ä Okos
ember sohasem is hihette, hogy lett volna valami ellene. ä ValahÀnyszor felr´ppent
egy Ãjabb àperd´ntûÊ adal¢k Dreyfus ellen, ¢s a herceg, abban a hitben, hogy ez majd
megt¢rÁti a hÀrom grÀciÀt, elÃjsÀgolta nekik a hÁrt, a h´lgyek erûst kikacagtÀk, ¢s finom
dialektikÀval k´nnyüszerrel bebizonyÁtottÀk, hogy az Ãjabb vÀd fabatkÀt sem ¢r ¢s egyszerüen nevets¢ges. A herceg veszett Dreyfus-hÁvûk¢nt t¢rt vissza PÀrizsba. Ami azt
illeti, nem ÀllÁtjuk, hogy a hÀrom grÀcia ez esetben ne lett volna az igazsÀg hÁrn´ke.
De figyelemre m¢ltÂ, hogy tÁz¢vente megesik: Ãgy vÀlunk el egy embertûl, hogy ûszint¢n meg van gyûzûdve valamirûl, de elegendû, hogy egy okos hÀzaspÀr vagy egyetlen
bübÀjos h´lgy megjelenjen a tÀrsasÀgban, ¢s n¢hÀny hÂnap alatt ellenkezû v¢lem¢nyre
juttatja ember¡nket. °s sok olyan orszÀg is van, amely hasonlÂk¢ppen viselkedik, mint
az ûszinte ember: telve van gyül´lettel valamely n¢p irÀnt, de f¢l ¢v alatt megfordulnak
az ¢rzelmei, ¢s sz´vets¢gest cser¢l.
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Egy ideig nem talÀlkoztam Albertine-nal, de ha mÀr Oriane de Guermantes nem
szÂlaltatta meg a k¢pzeletemet, eljÀrtam mÀs elbüv´lû asszonyokhoz ¢s az û otthonukba, amely ¢ppolyan elvÀlaszthatatlan volt tûl¡k, mint a gy´ngyhÀz h¢jtÂl a benne rejtezû puhatestü, vagy mint hÀzÀtÂl a csavarcsiga. Nem tudtam volna rangsorolni a h´lgyeket, mivel a k¢rd¢s, bÀrmilyen egyszerü, megvÀlaszolhatatlan volt, mert feltehetetlen. Mielûtt a h´lgyet, a t¡nd¢rlakot kellett megk´zelÁteni. MÀrpedig az egyik dÀma
a nyÀri hÂnapokban mindennap eb¢d utÀn fogadott, ¢s odamenet le kellett engedni
a fiÀker ernyûj¢t, olyan hevesen s¡t´tt a nap; s ennek az eml¢ke, ¢szrev¢tlen¡l, mÂdosÁtotta az ÀltalÀnos hatÀst. Azt hittem, hogy csak a Cours-la-Reine sugÀrÃtra megyek, valÂjÀban pedig, mielûtt oda¢rtem volna a rendezv¢nyre, amelyet egy gyakorlati
elme talÀn gyatrÀnak talÀlt volna, olyan gy´ny´rüs¢ges kÀprÀzatom tÀmadt, mint ha
egy itÀliai utazÀson, s ez ´r´kre hozzÀtapadt a palotÀrÂl valÂ eml¢keimhez. RÀadÀsul
a nyÀri hûs¢g ¢s a korai idûpont miatt a h´lgy l¢gmentesen bezÀrta a fogadÀs helyszÁne,
a t¢glalap alakÃ tÀgas f´ldszinti termek ´sszes zsalujÀt. Eleinte nem is igen ismertem
meg a hÀz Ãrnûj¢t ¢s a vend¢geit, m¢g Oriane de Guermantes-ot sem, de û rekedtes
hangjÀn maga mell¢ hÁvott, ¢s helyet mutatott egy beauvais-i karossz¢kben, amely EurÂpa elrablÀsÀt ÀbrÀzolta. Egy kicsit k¢sûbb mÀr azt is kivettem a f¢lhomÀlyban, hogy
hatalmas XV III. szÀzadi faliszûnyegek vannak f´l´ttem, hajÂkat ÀbrÀzolnak, melyek
Àrbocain mÀlyvarÂzsa tekergûzik, ¢s Ãgy ¢reztem, mintha nem is a Szajna, hanem
Neptunus palotÀjÀban voln¢k, az Oceanus folyÂ partjÀn, Guermantes hercegnû pedig
vÁzi istennû volna. Sosem ¢rn¢k a v¢g¢re, ha elsorolnÀm a k¡l´nb-k¡l´nb szalonokat.
Ez a p¢lda is elegendû bizonyÁt¢k rÀ, hogy vilÀgfi-v¢lem¢nyembe po¢tikus impressziÂk
is besz¡remkedtek, de ezeket sosem vettem szÀmÁtÀsba a t¢telek k´z´tt, Ágy aztÀn ha
egy-egy szalon er¢nyeit szÀmÁtgattam, mindig pontatlan lett a v¢geredm¢ny.
Term¢szetesen nem a fentiek voltak a t¢ved¢seim egyed¡li forrÀsai, de mÀr nincs
idûm, mielûtt Balbecba utazn¢k (ahol, balsorsomra, elt´lt´k majd bizonyos idût, ¢letemben mÀsodszor ¢s utoljÀra), hogy nekikezdjek azoknak a tÀrsasÀgi tablÂknak, amelyeket jÂval k¢sûbbre tartogatok. El¢gedj¡nk meg annyival, hogy a Gilberte-nek Árt levelem, ¢s amire utalhatott, vagyis hogy visszat¢rek a Swann csalÀdhoz, adott alkalmat
hamis ¢rtelmez¢sre (arra, hogy viszonylag l¢ha ¢letet ¢lek, k´vetkezûleg kedvemet lelem a tÀrsasÀgban), ¢s ezt Odette m¢g megtoldhatta volna egy nem kev¢sb¢ pontatlan
¢szrev¢tellel. MindmostanÀig Ãgy k¢pzeltem a tÀrsasÀg viselked¢s¢t valamely szem¢ly
irÀnt, mintha a tÀrsasÀg nem vÀltozna: ha egy mindenki szÀmÀra ismeretlen h´lgy
egyszer csak beker¡l az elûkelûs¢gek k´z¢, egy mÀsik pedig, aki mindaddig fûszerepet
jÀtszott, hirtelen kegyvesztett¢ vÀlik, azt hajlamos az ember kizÀrÂlag szem¢lyes felemelked¢snek vagy s¡llyed¢snek lÀtni, olyasf¢l¢nek, amilyen a tûzsdei spekulÀciÂk
nyomÀn egyazon c¢g ´sszeomlÀsa vagy vÀratlan meggazdagodÀsa. Holott nemcsak errûl van szÂ. A nagyvilÀgi megnyilvÀnulÀsok (melyek sokkal alacsonyabb rendüek, mint
a müv¢szeti mozgalmak, a politikai vÀlsÀgok, a fejlûd¢s, mely a gondolati szÁnhÀz, majd
az impresszionista fest¢szet, majd a bonyolult n¢met zene, majd az egyszerü orosz zene
fel¢ hajlÁtja a k´z´ns¢g Ázl¢s¢t, vagy a tÀrsadalmi eszm¢k, az igazsÀg eszm¢je, a vallÀsi
buzgalom, a hazafias lÀngolÀs fel¢) bizonyos m¢rt¢kig m¢giscsak emezek tÀvoli, k´d´s,
bizonytalan, zavaros, vÀltoz¢kony t¡k´rk¢pei. A szalonokat sem lehet tehÀt statikus
mozdulatlansÀgban ÀbrÀzolni, mert eddig Ágy is mÂd volt tanulmÀnyozni a jellemeket,
de eztÀn mÀr a figurÀkat is n¢mik¢pp a t´rt¢nelem sodra irÀnyÁtja. Azok az elûkelûs¢gek, akik t´bb¢-kev¢sb¢ ûszinte kÁvÀncsisÀgtÂl hajtva tÀj¢kozÂdni kÁvÀnnak a szellemi irÀnyzatok felûl, s ez¢rt eljÀrnak olyan helyekre, ahol erre alkalmuk kÁnÀlkozik,
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ÀltalÀban jobban kedvelik a frissen feltünt hÀziasszonyt, aki m¢g a maga ¡des¢g¢ben
testesÁti meg a fennk´lt szeml¢let es¢lyeit, mint azokat a megfonnyadt, megfakult gondolkozÀsÃ asszonyokat, akiknek, mivel hosszÃ idûn Àt uralkodtak a tÀrsasÀgi ¢letben,
k´ztudomÀsÃak az er¢nyeik ¢s a gyeng¢ik, s mÀr nem szÂlaltatjÀk meg az urak k¢pzelet¢t. °s minden kor imigyen szem¢lyesedik meg Ãj s Ãj asszonyokban, kik szorosan
´sszefonÂdva avval, ami leginkÀbb f´lcsigÀzza a pillanatnyi kÁvÀncsisÀgot, olyannak
tetszenek Ãj toalettj¡kben, mint valami Ãj faj, mely csak most mer¡lt fel a legutÂbbi
vÁz´z´nbûl, mint ellenÀllhatatlan sz¢ps¢gei minden Ãj KonzulÀtusnak, minden Ãj DirektÂriumnak. De az Ãj Ãrnû igen gyakran csak olyan, mint n¢mely Àllamf¢rfi, aki
v¢gre miniszters¢gre jut, de annak elûtte negyven ¢vig hiÀba kopogtatott, nem nyÁltak
meg elûtte az ajtÂk, olyan asszony tehÀt, akit nem ismert az elûkelû tÀrsasÀg, pedig
hosszÃ-hosszÃ idû Âta fogadÀsokat adott, csak ¢ppen, jobb hÁjÀn, be kellett ¢rnie a
àbizalmas barÀtokkalÊ. Igaz, nem mindig ez a helyzet, ¢s amikor az Orosz Balett csodÀlatos felvirÀgzÀsa idej¢n feltünt Jurbeletyijev hercegnû, aki felfedezte Baksztot, Nizsinszkijt, Benois-t, Stravinsky g¢niuszÀt, tehÀt mindezen Ãj nagysÀgok fiatal keresztanyja egy olyan hatalmas, remegû tollbokr¢tÀval a fej¢n jelent meg, amilyet m¢g sohasem lÀttak a pÀrizsi nûk, de amilyet azonnal mind utÀnozni akartak, azt lehetett
hinni, hogy ezt a csodÀlatos teremt¢st az orosz tÀncosok hoztÀk magukkal tem¢rdek
poggyÀszukban mint legdrÀgÀbb kincs¡ket, de amikor a proszc¢niumpÀholyban az
àoroszokÊ minden elûadÀsÀn ott lÀthatni Verdurinn¢t, mint egy valÂsÀgos t¡nd¢rt,
azt felelhetj¡k azon elûkelûs¢geknek, akik azt hinn¢k, hogy û is ¢pp most ¢rkezett a
Gyagilev tÀrsulatÀval: ez a h´lgy, a àPatrÂnaÊ bizony nem Ãj j´vev¢ny, mÀr sok mindent meg¢rt, s ez a legÃjabb ÀtvÀltozÀsa csak annyiban k¡l´nb´zik az elûzûktûl, hogy
ennek k´sz´nheti, hogy most v¢gre elindulhat, s egyre biztosabb, egyre gyorsabb l¢ptekkel haladhat a siker ÃtjÀn, ami¢rt olyan sokÀig ¢s olyan hiÀbavalÂan fohÀszkodott.
Ami viszont Swann-n¢t illeti, az û ÃjdonsÀga nem volt ennyire tÀrsas jellegü. Szalonja
egyetlen ember k´r¡l kristÀlyosodott ki, egy haldoklÂ k´r¡l, aki ä ¢ppen amikor tehets¢ge kimer¡lûben volt ä jÂszer¢vel egyetlen l¢p¢ssel jutott a homÀlybÂl a dicsûs¢g
f¢nyk´r¢be. Elragadtatott tisztelet ´vezte Bergotte munkÀssÀgÀt. Naphosszat Swannn¢nÀl idûz´tt, k´zszeml¢re t¢ve, s Odette oda-odasÃgta egy-egy befolyÀsos szem¢lyis¢gnek: ä Besz¢lek vele, majd Ár egy cikket magÀrÂl. ä Bergotte egy¢bk¢nt mÀr odÀig
jutott, hogy akÀr meg is tette, sût egy kis egyfelvonÀsost is Árt Swann-n¢nak. A halÀlhoz
k´zeledve egy kicsit jobban volt, mint amikor eljÀrt hozzÀnk ¢rdeklûdni nagyanyÀm
hogyl¢te felûl. Merthogy a nagy fÀjdalmak szigorÃ ¢letrendre k¢nyszerÁtett¢k. A betegs¢g a legtekint¢lyesebb orvos: a jÂ szÂ, a nagy tudomÀny csak Ág¢retekre bÁrja az
embert; a fÀjdalomnak engedelmesked¡nk.
Meg kell hagyni, a kis Verdurin klÀnt ¢l¢nkebb figyelem kÁs¢rte, mint Swann-n¢
enyh¢n nacionalista, inkÀbb irodalmi ¢s fûk¢nt bergotte-ista szalonjÀt. A kis csoport
ugyanis a tetûfokÀra hÀgÂ hosszÃ politikai vÀlsÀg, a dreyfusizmus tev¢keny k´zpontja
volt. De az arisztokratÀk t´bbs¢ge olyan erûsen ellenezte a perÃjrafelv¢telt, hogy egy
Dreyfus-pÀrti szalon ¢ppÃgy elk¢pzelhetetlennek tetszett, mint r¢gebben egy Komm¡n-pÀrti. Caprarola hercegnû, aki egy nagy kiÀllÁtÀs alkalmÀbÂl ismerkedett meg
Verdurinn¢vel (a kiÀllÁtÀs szervezûj¢vel), hosszÃ lÀtogatÀst tett nÀla abban a rem¢nyben, hogy Àt¢desgeti a sajÀt szalonjÀba a klÀn n¢hÀny ¢rdekes tagjÀt, ¢s a lÀtogatÀs
sorÀn (gyatrÀn alakÁtva a Guermantes hercegnûk szerep¢t) ellene mondott az elûÁt¢letess¢gnek, ostobÀnak minûsÁtette a tÀrsasÀgabeli embereket, ¢s Verdurinn¢ Ãgy talÀlta, hogy ez nagy bÀtorsÀgra vall. De odÀig mÀr nem terjedt a bÀtorsÀg, hogy a her-
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cegnû, a nacionalista h´lgyek pillantÀsainak keresztt¡z¢ben, k´sz´nteni mer¢szelte
volna Verdurinn¢t a balbeci futtatÀson. Swann-n¢nak viszont ¢rdem¢¡l ismert¢k el a
Dreyfus-ellenesek, hogy àhelyesen gondolkozikÊ, ¢s hogy rÀadÀsul egy zsidÂ ember
feles¢gek¢nt ez k¢tszeresen der¢k dolog. MindazÀltal azok, akik sosem mentek el a
fogadÀsÀra, Ãgy k¢pzelt¢k, hogy csak n¢hÀny jelent¢ktelen izraelita ¢s Bergotte-tanÁtvÀny jÀr el hozzÀ. így sorolnak a tÀrsasÀgi rangl¢tra legalsÂ fokÀra Swann-n¢nÀl sokkal
¢rdemesebb nûket is, akÀr a szÀrmazÀsuk miatt, akÀr amiatt, hogy nem szeretik a dÁszes vacsorÀkat, ¢s sohasem lÀtni ûket az est¢lyeken, s ebbûl, helytelen¡l, arra k´vetkeztetnek, hogy nem is voltak meghÁva, akÀr amiatt, hogy sosem emlegetik elûkelû
barÀtaikat, hanem mindig csak irodalomrÂl ¢s müv¢szetekrûl besz¢lnek, akÀr pedig
amiatt, hogy az emberek titkon vend¢geskednek nÀluk, ¢s ûk, irÀntuk valÂ tapintatbÂl,
nem verik nagy dobra, hogy a vend¢geik voltak, akÀr ezernyi mÀs okbÂl, minek k´vetkezt¢ben egyesek v¢gk¢pp Ãgy tekintenek n¢melyik¡kre: a nû, akit nem fogadnak
jobb k´r´kben. Ez vonatkozott Odette-ra is. °pinoy hercegn¢, gyüjt¢st rendezv¢n a
Hazafias Liga javÀra, felkereste Swann-n¢t, s Ãgy ment be a hÀzba, mint ha rûf´s¡zletbe, elk¢sz¡lve rÀ, hogy m¢g csak nem is gyül´lt, hanem ismeretlen arcokat fog lÀtni,
¢s f´ldbe gy´kerezett a lÀba, amikor nyÁlt az ajtÂ, ¢s nem az elk¢pzelt k¢p tÀrult a szeme
el¢, hanem, mintegy t¡nd¢rmesei varÀzslatban, egy büv´s terem; a dÁvÀnyokon elheverû, karossz¢kekben ¡ld´g¢lû gy´ny´rüs¢ges mell¢kalakokban, kik keresztnev¢n
szÂlÁtottÀk a hÀz asszonyÀt, olyan h´lgyeket, kirÀlyi hercegnûket fedezhetett fel, akiket
û, °pinoy hercegn¢ se tudott egyk´nnyen a szalonjÀba vonzani, s akiknek most, Odette
pÀrtfogÂ tekintet¢tûl kÁs¢rve, Lau mÀrki, Louis de Turenne grÂf, Borghese herceg,
Estr¢es kirÀlyi herceg szolgÀlta fel az aprÂs¡tem¢nyt ¢s a narancslevet, mint holmi
¢tekfogÂk ¢s pohÀrnokok. °pinoy hercegn¢, minthogy ´ntudatlanul az emberek bensûj¢be helyezte a nagyvilÀgisÀg er¢ny¢t, k¢nytelen volt elûkelû h´lggy¢ Àt- ¢s fel¢rt¢kelni Swann-n¢t. így van ez: a titok fÀtyla ter¡l az olyan asszonyok valÂsÀgos ¢let¢re,
akik nem hivalkodnak vele az ÃjsÀgokban (s ez hozzÀjÀrul a szalonok sokszÁnüs¢g¢hez). Kezdetben csak n¢hÀny Bergotte-ra kÁvÀncsi arisztokrata ment el Odette szük
k´rü vacsorÀira. A hÀziasszonyban volt annyi ä frissen szerzett ä tapintat, hogy nem
k¡rt´lte vilÀggÀ a dolgot, s az Ãriembereket ä talÀn mert Odette ûrizte az egykori,
azÂta sz¢thullott kis tÀrsasÀg hagyomÀnyait ä mindig terÁtett asztal vÀrta sat. Odette
elvitte ûket (Bergotte-tal egy¡tt, akinek egy¢bk¢nt ez erûsen siettette a halÀlÀt) az ¢rdekesebb premierekre. Az urak besz¢ltek Swann-n¢rÂl n¢hÀny tÀrsasÀgukbeli nûnek,
akinek az ¢rdeklûd¢s¢t m¢g fel tudtÀk kelteni az ÃjdonsÀgok. A h´lgyek meg voltak
gyûzûdve rÂla, hogy Odette, Bergotte bizalmasa, t´bb¢-kev¢sb¢ k´zremük´d´tt a müveiben, ¢s szÀzszor intelligensebbnek gondoltÀk a Saint-Germain negyed legfigyelemrem¢ltÂbb asszonyainÀl, m¢gpedig ugyanazon okbÂl, ami¢rt minden politikai rem¢nys¢g¡ket az olyan v¢rbeli republikÀnusokba vetett¢k, mint Doumer ¢s Deschanel,
ellenben FranciaorszÀg hanyatlÀsÀt j´vend´lt¢k, ha a hon Charette- meg Doudeauville-f¢le monarchistÀkra, kedves vacsoravend¢geikre bÁzatna. Odette felemelked¢s¢t
biztosabbÀ ¢s gyorsabbÀ tette, hogy megûrizte ´nm¢rs¢klet¢t, a nagyk´z´ns¢g viszont,
mely leginkÀbb a Gaulois tÀrsasÀgi rovatÀbÂl tÀj¢kozÂdik egy-egy szalon dicsûs¢ge vagy
hanyatlÀsa felûl, sokÀig nem is gyanÁtotta, Ágy hÀt valÂsÀgos drÀmai fordulat volt, amikor egy sz¢p napon, PÀrizs egyik legelegÀnsabb szÁnhÀzÀban, Bergotte valamelyik darabjÀnak jÂt¢kony c¢lÃ nyilvÀnos fûprÂbÀjÀn a szerzû k´z¢ppÀholyÀban Swann-n¢ oldalÀn megjelent Marsantes grÂfn¢ ¢s az a dÀma, aki (a dicsûs¢gtûl elhalmozott ¢s eltelt
Oriane de Guermantes f¢ny¢nek halvÀnyultÀval) a legjobb Ãton volt afel¢, hogy ko-
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rÀnak nagyasszonya, kirÀlynûje legyen: Mol¢ grÂfn¢. àNem is sejtett¡k, hogy emelkedik a csillaga ä mondtÀk sokan Odette-rÂl, amikor meglÀttÀk Mol¢ grÂfn¢t a pÀholyÀban ä, ¢s tess¢k, mÀr ott van legf´l¡l.Ê így hÀt Swann-n¢ k´nnyen azt hihette, hogy
sznobizmusbÂl k´zeledem a lÀnyÀhoz. Odette a t¡nd´klû barÀtnûi tÀrsasÀgÀban is fesz¡lt figyelemmel k´vette az elûadÀst, mintha csupÀn a darab kedv¢¢rt j´tt volna el,
ahogy annak idej¢n is csak eg¢szs¢gi okokbÂl, testedz¢sbûl s¢tÀlt a Bois sugÀrÃton.
Azok az urak, akik egykor alig is vetettek ¡gyet rÀ, most ott ny¡zs´gtek, mindenkit
zavarva, a pÀholya k´r¡l, hÂdolattal a kez¢be csimpaszkodva, hogy csodÀlatra m¢ltÂ
tÀrsasÀga k´zel¢be jussanak. °s û, m¢g mindig inkÀbb kedves, mint ironikus mosollyal,
t¡relmesen vÀlaszolgatott a k¢rd¢seikre, t´bb lelki nyugalmat mutatva, mintsem vÀrhatÂ lett volna, ¢s talÀn nem is ûszint¢tlen¡l, hiszen nyilvÀnos megmutatkozÀsa csak
egy diszkr¢ten titkolt r¢gi meghitts¢g k¢sei felmutatÀsa volt. A tekinteteket magÀra
vonzÂ hÀrom h´lgy m´g´tt ott volt Bergotte, s mellette Agrigente herceg, Louis de
Turenne grÂf ¢s Br¢aut¢ mÀrki. °s ¢rthetû, ha mindenhol szÁvesen lÀtott f¢rfiak, akik
tovÀbbi emelked¢st mÀr csak attÂl vÀrhattak, ha az eredetis¢get keresik, azzal v¢lt¢k
igazolni kivÀlÂsÀgukat, hogy k´r¡ldongtak egy magas szellem hÁr¢ben ÀllÂ Ãrasszonyt,
akinek a tÀrsasÀgÀban szÀmÁthattak megismerkedhetni az ´sszes divatos szÁnpadi szerzûkkel ¢s ÁrÂkkal, ¢s ez sokkal izgatÂbb ¢s ¢letesebb volt nekik, mint a Marie de
Guermantes est¢lyei, amelyek hosszÃ ¢vek Âta program ¢s Ãj vonzerû n¢lk¡l k´vett¢k
egymÀst, olyasf¢lek¢ppen, ahogy azt fentebb hosszan elbesz¢lt¡k. Abban az elûkelû
vilÀgban, a Guermantes-¢k vilÀgÀban, amelytûl egy kicsit elfordult az ¢rdeklûd¢s, nem
´lt´tt¢k szÂrakoztatÂ k´zjÀt¢kok formÀjÀt az Ãj szellemi divatok, mint a Swann-n¢ szÀmÀra Árt Bergotte-jelenetekben vagy azokon a Verdurinn¢n¢l tartott ´sszej´veteleken
(a K´zjÂl¢ti BizottsÀg ¡l¢sei lehettek hasonlatosak, csak akkor m¢g nem volt Dreyfus¡gy), amelyekre eljÀrt Picquart, Clemenceau, Zola, Reinach ¢s Labori is.
Gilberte is javÁtotta az anyja helyzet¢t, mivel Swann egyik nagybÀtyja majdnem
nyolcvanmilliÂt hagyott a lÀnyra, s ez mÀr a Saint-Germain negyed ¢rdeklûd¢s¢t is
felkeltette irÀnta. Az ¢rem mÀsik oldala, hogy a ä k¡l´nben halÀlos beteg ä Swann
Dreyfus-pÀrti n¢zeteket vallott, de m¢g az sem Àrtott a feles¢g¢nek, sût hasznÀlt. Nem
Àrtott neki, mert hÁre terjedt: àA f¢rfi szenilis, bolond, nem kell t´rûdni vele, csak az
asszony szÀmÁt, û pedig elbüv´lû.Ê Swann Dreyfus-pÀrtisÀga egyenesen hasznÀlt Odettenak. MagÀra hagyatva megeshetett volna, hogy megk´rny¢kez n¢mely divatos h´lgyeket, ami akÀr v¢gzetes is lehetett volna. így viszont, hogy magÀval hurcolta a f¢rj¢t
a Saint-Germain negyedbeli vacsorÀkra, Swann mogorvÀn meghÃzÂdott a sarokban,
de ha lÀtta, hogy valamely nemzeti ¢rzelmü h´lgynek akarjÀk bemutatni a feles¢g¢t,
nem zavartatva magÀt fennhangon rÀszÂlt: ä Ejnye, Odette, magÀnak elment az esze.
Nyughasson mÀr, nagyon k¢rem. ízetlen dolog volna magÀtÂl, ha antiszemitÀkkal ismerkedne. Megtiltom. ä Az elûkelûs¢gek, akiknek mindenki keresi a kegyeit, nincsenek se ilyen ´ntudathoz, se ekkora modortalansÀghoz szokva. °let¡kben elûsz´r talÀlkoztak valakivel, aki àt´bbnekÊ k¢pzeli magÀt nÀluk. HÁre terjedt Swann zs¢mbel¢s¢nek, ¢s csak Ãgy Àradtak a vizitkÀrtyÀk Odette-hoz. °s amikor û ment lÀtogatÂba
Arpajonn¢hoz, kÁvÀncsi rokonszenv vette k´r¡l. ä Ugye, nem bÀnja, hogy bemutattam
magÀnak? ä mondta Arpajonn¢. ä Nagyon kedves teremt¢s. Marie de Marsantes ismertetett ´ssze vele. ä Ugyan, dehogy, ellenkezûleg. ögy hÁrlik, rendkÁv¡l intelligens
asszony, ¢s csakugyan elbüv´lû. Sût szÁvesen talÀlkozn¢k is vele, megadnÀ a cÁm¢t? ä
Arpajonn¢ azt mondta Swann-n¢nak, hogy nagyszerüen ¢rezte magÀt nÀla k¢t nap
elûtt, ¢s a kedv¢¢rt ´r´mest lemondott Saint-Euverte mÀrkinûrûl. °s ez igaz is volt,
mert Swann-n¢t vÀlasztani egyet jelentett azzal, hogy valaki intelligensnek mutatja
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magÀt, olyask¢ppen, ahogy inkÀbb koncertre megy el, mint egy tead¢lutÀnra. De amikor Saint-Euverte-n¢ ment el Arpajonn¢hoz, ¢s Odette-ot is ott talÀlta, minthogy
Saint-Euverte-n¢ nagyon sznob volt, ¢s Arpajonn¢, bÀr magas lÂrÂl besz¢lt vele, nem
akart kimaradni a fogadÀsairÂl, Arpajonn¢ nem mutatta be Odette-ot, hogy a mÀrkinû
ne tudja, kivel van dolga. A mÀrkinû Ãgy gondolvÀn, hogy bizonyÀra egy hercegnû,
akit az¢rt nem ismer, mert nemigen jÀr tÀrsasÀgba, tovÀbb maradt, mint tervezte, k´zvetve bekapcsolÂdott az Odette-tal valÂ tÀrsalgÀsba, de Arpajonn¢ nem kegyelmezett.
°s amikor Saint-Euverte-n¢, legyûzetve, tÀvozott, a hÀz asszonya azt mondta Odettenak: ä Az¢rt nem mutattam be magÀt, mert nem szeret¡nk elmenni hozzÀ, û viszont
mindenkit meghÁv, akit ¢r, nem tudta volna lerÀzni. ä ñ, nem tesz semmit ä mondta
n¢mi sajnÀlattal Odette. De jÂl megjegyezte, hogy Saint-Euverte-n¢ szalonja nem vonzÂ, ami bizonyos m¢rt¢kig igaz is volt, s ebbûl azt a k´vetkeztet¢st vonta le, hogy az û
helyzete sokkal jobb, mint a Saint-Euverte-n¢¢, akinek pedig nagy hÁre van, ûneki,
Odette-nak pedig m¢g semmilyen.
Ezt azonban nem vette szÀmÁtÀsba, ¢s bÀr Oriane de Guermantes barÀtn¢i mind jÂ
viszonyban voltak Arpajonn¢val, amikor emez meghÁvta Swann-n¢t, Odette aggÀlyosan azt mondta: ä Elmegyek Arpajonn¢hoz, de f¢lek, hogy ¢rdektelen nûszem¢lynek
talÀlnak, s ez zavarna Guermantes hercegnû miatt. ä (Egy¢bk¢nt nem ismerte Oriane-t.) A nagyvilÀgi urak Ãgy gondoltÀk, hogy Swann-n¢ az¢rt ismer kev¢s elûkelûs¢get, mert nyilvÀn fennk´ltebb az ¢rdeklûd¢se, alkalmasint nagy zene¢rtû, ¢s elmenni
a hÀzÀba olyasf¢le k¡l´n rangot ad, mintha egy herceg m¢g a term¢szettudomÀnyok
doktora is. A jelent¢ktelen nûk viszont ellent¢tes okbÂl vonzÂdtak Odette-hoz: megtudva, hogy Colonne-koncertekre jÀr, ¢s wagneriÀnusnak vallja magÀt, arra a k´vetkeztet¢sre jutottak, hogy ànagy huncutÊ lehet, ¢s erûst feltÀmadt a vÀgyuk, hogy megismerkedjenek vele. De bizonytalanok l¢v¢n a tulajdon helyzet¡k felûl, f¢ltek, hogy
Àrtanak a jÂ hÁr¡knek, ha nyilvÀnosan kimutatjÀk Odette-tal valÂ ismerets¢g¡ket, ¢s
ha meglÀttÀk Odette-ot egy jÂt¢kony c¢lÃ hangversenyen, elfordÁtottÀk a fej¡ket, mert
elk¢pzelhetetlennek tartottÀk, hogy Rochechouart-n¢ szeme lÀttÀra k´sz´ntsenek egy
olyan asszonyt, aki k¢pes volt elmenni Bayreuthba (¢rtsd: elk´vetni egy ilyen csÁnyt).
Vend¢gs¢gben mindenki megvÀltozott. A t¡nd¢ri h´lgyek ÀtvÀltozÀsÀrÂl most nem
besz¢lve: Br¢aut¢ mÀrki, minthogy az ÀltalÀban ott ny¡zsgû emberek tÀvoll¢te miatt
hirtelen rÀvet¡lt a f¢ny, el¢gedetts¢gtûl sugÀrzÂ k¢ppel, ami¢rt elj´tt a Swann-n¢ szalonjÀba, ami olyan, mintha egy est¢lyen valÂ r¢szv¢tel helyett pÀpaszemet ´ltve bezÀrkÂzna a Revue des Deux Mondes-ot olvasgatni, s mintha egy titkos szertartÀs r¢szese volna, maga Br¢aut¢ mÀrki is mÀs embernek lÀtszott. Sok¢rt nem adtam volna, ha lÀthatom, hogy miv¢ alakul Montmorency-Luxembourg hercegnû ebben az Ãj k´rnyezetben. De û aff¢le szem¢lyis¢g volt, akinek nem lehetett bemutatni Odette-ot. Montmorencyn¢, aki sokkal t´bb jÂindulattal viseltetett Oriane irÀnt, mint Oriane ûirÀnta,
igencsak meglepett, amikor azt mondta Guermantes-n¢rÂl: ä Eszes emberekkel veszi
k´r¡l magÀt, mindenki kedveli, azt hiszem, hogy ha egy kicsivel t´bb kitartÀs van benne, siker¡lt volna szalont alakÁtania. Az az igazsÀg, hogy nem nagyon t´rekedett rÀ,
igaza is van, an¢lk¡l is jÂl ¢rzi magÀt, mindenki az û kegyeit keresi. ä HÀt ha Oriane
de Guermantes-nak nincsen àszalonjaÊ, akkor mi a àszalonÊ egyÀltalÀn? De nem csodÀlkoztam jobban e szavak hallatÀra, mint Oriane, amikor megmondtam neki, hogy
szÁvesen jÀrok Montmorency hercegn¢hez. Oriane-nak az volt a v¢lem¢nye rÂla, hogy
egy v¢n h¡lye. ä °n persze k¢nytelen vagyok elmenni hozzÀ ä mondta ä, elv¢gre a
nagyn¢n¢m. De maga! M¢g csak kellemes embereket se tud odavonzani. ä Guermantes-
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n¢ nem vette figyelembe, hogy engem hidegen hagynak a kellemes emberek, ¢s ha
azt mondja: àArpajon-szalonÊ, egy sÀrga lepke jelenik meg a szemem elûtt, ha pedig
azt: àSwann-szalonÊ (Swann-n¢ t¢len hat ¢s h¢t k´z´tt fogadott), egy fekete lepke,
amelynek szÀrnyÀn hÂ csillog. Azt m¢g csak bocsÀnatosnak tartotta, hogy eljÀrok, amit
û nem tehet meg, Swann-n¢ szalonjÀba (amely nem is szalon), hiszen oda àelm¢s emberekÊ jÀrnak. De Montmorencyn¢! Ha mÀr àprodukÀltam volnaÊ valami k´zfigyelmet keltût, Oriane azt a tanulsÀgot vonja le, hogy a tehets¢g egy¡tt jÀrhat n¢mi sznobsÀggal. °s ami v¢gk¢pp kiÀbrÀndÁtotta: bevallottam, hogy nem az¢rt jÀrok Montmorencyn¢hoz (mint û gondolta), hogy àjegyzeteljekÊ ¢s àtanulmÀnyozzam a k´rnyezet¢tÊ. Guermantes-n¢ egy¢bk¢nt nem t¢vedett nagyobbat, mint azok a nagyvilÀgi ¢letet
¢lû reg¢nyÁrÂk, akik k´ny´rtelen¡l ä ¢s kÁv¡lrûl ä elemzik egy sznob vagy annak tartott
szem¢ly cselekedeteit, de sosem k¢pzelik magukat a hely¢be, s rÀadÀsul olyan korban
teszik ezt, amikor valÂsÀgos tÀrsadalmi tavasz nyÁlik a k¢pzeletben. K¡l´nben magam
sem tudtam pontosan, hÀnyadÀn Àllok, mi¢rt olyan ´r´m Montmorencyn¢hoz mennem. A Saint-Germain negyedben lakott, egy Âdon hajl¢kban, ahol t´bb kis kerti lak
is volt. A kapuboltÁv alatt egy aprÂcska szobor (ÀllÁtÂlag Falconet müve) forrÀst ÀbrÀzolt, ¢s csakugyan nedvess¢g szivÀrgott belûle. Egy kicsit odÀbb a bÀnattÂl vagy neuraszt¢niÀtÂl vagy fejfÀjÀstÂl vagy nÀthÀtÂl mindig v´r´s szemü hÀzmestern¢ sosem vÀlaszolt az embernek, csak bizonytalanul intett, hogy igen, a hercegn¢ otthon van, ¢s
n¢hÀny csepp hullott a pillÀjÀrÂl a nefelejcsfûzettel teli cs¢sz¢be. ¹r´met szerzett a kis
szobor lÀtÀsa, mert egy gipsz kert¢szalakra eml¢keztetett, amely egy combrayi kertben
ÀlldogÀlt, de m¢g sokkal nagyobb ´r´met a nyirkos l¢pcsûhÀz, mely olyan visszhangosan kongott, mint n¢mely r¢gi f¡rdû, az elûszoba, ahol nagy, k¢k vÀzÀkban cinerÀria
virult ä k¢kben a k¢k ä, ¢s fûleg a csengû csilingel¢se, mely pontosan olyan volt, mint
ami az Eulalie szobÀcskÀjÀban szÂlt. Ez a csengûszÂ v¢gsûkig fokozta lelkes¡lts¢gemet,
de m¢ltatlannak talÀltam, hogy elmagyarÀzzam Montmorency hercegn¢nek, Ágy hÀt
a h´lgy mindig elragadtatottnak lÀtott, ¢s meg nem fejthette, hogy mi¢rt.
(FolytatÀsa k´vetkezik.)

VAS ISTVçN àOSTROMNAPLñÊ-JA EL°
Vas IstvÀn hagyat¢kÀnak (OrszÀgos Sz¢ch¢nyi K´nyvtÀr, K¢zirattÀr) rendez¢se
k´zben ker¡lt elû az az ostromnaplÂ, melyet szerzûje 1944. december 3-tÂl 1945.
mÀrcius 16-ig csaknem folyamatosan vezetett. A k´z´ns¢ges vonalas iskolai spirÀlf¡zetbe k¢k szÁnü tintÀval Árt naplÂt
Vas IstvÀn k¢sûbb le is g¢pelte ä v¢lhetûen
k´zl¢si szÀnd¢kkal ä, de mÀr kihagyÀsok-

kal, vÀltoztatÀsokkal, elhagyva a keltez¢seket. Az eredeti, k¢zzel Árt vÀltozatot tartjuk ¢rt¢kesebbnek. 1944 december¢nek
elej¢n az Ottlik¢knÀl mened¢ket talÀlÂ
Vas IstvÀn nem tudhatta, meddig folytathatja feljegyz¢seit a spirÀlf¡zetbe; amit
Árt, csakis magÀnak Árta, rendkÁv¡li k´r¡lm¢nyek hatÀsÀra ¢s meg´r´kÁt¢s¢re, nem
gondolt az utÂkor tetsz¢s¢re vagy helyte-

Vas IstvÀn: OstromnaplÂ ã 593

lenÁt¢s¢re, Árt a napi esem¢nyekrûl, gondolatairÂl, olvasmÀnyairÂl. A naplÂ ¢ppen Ágy id¢zi fel hitelesen azokat a napokat, szÁnhelyeket, esem¢nyeket, amelyek
ma mÀr a HistÂriÀt kerekÁtik ki, egyben
kieg¢szÁtik, ÀrnyaljÀk azt a k¢pet, amelyet
a szerzûrûl ¢s barÀtairÂl eddigi ismereteink alapjÀn kialakÁthattunk.
A naplÂ teljes sz´veg¢t Vas IstvÀn nem
jelentette meg. SzÀntÂ Piroska szÂbeli
k´zl¢se szerint Ottlik G¢za ä Cipi ä tiltakozott kiadÀsa ellen. Mi¢rt? T´bb oka is
lehetett ä bizonyos, hogy mÀra minden
gÀtlÂ t¢nyezût elmosott az idû. A naplÂban szereplû ä vagy emlÁtett ä szem¢lyek
k´z¡l alig ¢l mÀr valaki. De e barÀti ellen-

kez¢s mellett egy mÀsik cenzÃra is mük´d´tt: az Àllami. Amikor Vas IstvÀnban
a hatvanas ¢vek elej¢n m¢gis felmer¡lt a
naplÂ kiadÀsÀnak lehetûs¢ge, kiadÂja
elzÀrkÂzni k¢nyszer¡lt a megjelentet¢s
elûl.
Az OSTROMNAPLñ egy r¢szlet¢t ä kis
vÀltoztatÀsokkal ä Vas IstvÀn kiadta ° VEK
°S MþVEK cÁmü tanulmÀnyk´tet¢ben
(1958), illetve a K ¹RºL-BELºL cÁmü gyüjtem¢nyes k´tet¢ben (1978), anyagÀt pedig felhasznÀlta AZUTçN cÁmü reg¢nyes
´n¢letrajzÀnak (1990) ÁrÀsakor.
A tulajdonnevek ÁrÀsmÂdjÀn nem vÀltoztattunk.
Monostory KlÀra

Vas IstvÀn

OSTROMNAPLñ
K´zz¢teszi Monostory KlÀra

1944. december 3. VasÀrnap
Hat hete ¢lek ebben az ´tsz´gletü szobÀban. Amikor egyed¡l maradok benne, hÀlÀsan
n¢zek vissza a nagy k¢k-piros bokharÀra, a s´t¢t faliszûnyegre, a polcokon a tarka
k´nyvekre, a feh¢r jÂ kÀlyhÀban a parÀzsra: hÀzigazdÀm utÀn elsûsorban nekik k´sz´nhetem, hogy n¢ha Árni, azaz ¢lni tudok.
Micsoda romantikus viszontagsÀgokon esik Àt a csalÀd ifjÃsÀga, ezek az elk¢nyeztetett,
hencegû ¢s f´l¢nyeskedû lipÂtvÀrosi gyerekek! Pista tizennyolc ¢ves korÀban
Br¡sszelbûl menek¡lt a n¢metek elûl, Lille-ben kiszÀllt egy ÂrÀra, poggyÀszÀt a vasÃti
ruhatÀrban helyezte el. Mire a vÀrosban sz¢tn¢zett, a pÀlyaudvarnak csak f¡st´lgû hely¢t talÀlta. Onnan kocsin, ker¢kpÀron, lovon, gyalog futott Toulouse-ig, aztÀn egy
kolostorban bujkÀlt, szerzetesnek ´lt´zve. A k´ly´k Janit N¢metorszÀgba vitt¢k munkaszolgÀlatra, Gyurka megsz´k´tt ez elûl, de elfogtÀk, aztÀn megsz´k´tt a golyÂ elûl
is a laktanyÀbÂl, most hamis iratokkal Csepelen dolgozik, ¢s û is ott volt a k´zt a fegyveres nyilasok Àltal ´sszeterelt k¢tezer munkÀs k´zt, aki az ÃjsÀgokban tizenk¢tezerre
dagasztva SzÀlasit ¡nnepelte. Annus tegnap vÀltotta ki a csel¢dk´nyv¢t. De a felnûttek
is: Turit, Imr¢t, Ernût, Dezsût a napokban helyezt¢k el vagonba N¢metorszÀg fel¢,
B¢la dacolva a t´rv¢nyekkel lÂt-fut, m¢g anyÀm is, miutÀn ÀthajtottÀk ñbudÀra, majd
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szabadon engedt¢k, elindult Pest fel¢, de Ãjra elfogtÀk, visszavitt¢k, ´t napot t´lt´tt
¢tlen-szomjan, teljes bizonytalansÀgban szabad ¢g alatt, aztÀn Àtvitt¢k a nyilasok hÀzÀba, v¢g¡l onnan is elbocsÀtottÀk, akkor nyugodtan hazatotyogott. Fûn´k´m, ez a
hasas, f¢l¢nk francia pÀst¢toms¡tû, a Margit k´rÃti foghÀzban ¡l a bank igazgatÂjÀval
¢s t¡nem¢nyes titkÀrnûj¢vel egy¡tt. °s azok az ÁrÂk, müv¢szek, akiknek sorsa az
eny¢m is lehetett volna! K´z¡l¡k hÀnyan jÀrnak Àln¢ven a vÀrosban? A. g¢pkocsin
p´ffeszkedik, ¢s ¢let-halÀl ura a zsidÂk f´l´tt, B.-t elfogtÀk, D. csendûrtiszteket agitÀl
a nemzeti ellenÀllÀs szÀmÀra, K. ´ngyilkos lett, P. nyilasok k´z´tt ¢l, bÀjosan mosolyog,
ha hûstetteiket mes¢lik, ¢s Âvatosan tapogatja az utat nûis¢g¢nek ingovÀnyÀn. °s hol
van RadnÂti meg Zelk? TalÀn sz´k¢sben. ValÂszÁnüleg nem is ¢rnek rÀ f´leszm¢lni
¢let¡k formÀtlan ¢s megalÀzÂ romantikÀjÀra. ögy lÀtszik, nekem ä aki ifjÃkoromban
a kalandot, a forradalmat, az ¢letet akartam, ¢s most naphosszat ¡l´k ¢s hever¢szem,
t´bbnyire tüz mellett, n¢ha szivarozva, n¢ha konyakot is kortyolva ä nekem kellene
feljegyezni sorsuk k¢ptelens¢g¢t.
Csakhogy nekem rossz ihletûm a nyugalom. A levegû ¢s a mozgÀs hiÀnyÀtÂl nemcsak a v¢rkering¢sem lassÃdik, nemcsak a kezem g¢mberedik meg. Egy ¢v elûtt, amikor Ãgy ¢reztem, hogy nem bÁrom mÀr erûvel ¢letem ¡tem¢t, amikor az irodÀbÂl a
g¢pÁrÂnûh´z rohantam g¢pbe fordÁtani, s igyekeztem egy-egy f¢lÂrÀt talÀlni ¢rzelmi
kalandjaim szÀmÀra, v¢g¡l csak ¢jf¢l k´r¡l jutottam hozzÀ, hogy eltünûdjem ¢s n¢ha
leÁrjak egy verset ä szerettem volna hÂnapokig ki se mozdulni egy sokk´nyvü szobÀbÂl
¢s Schopenhauert olvasni. Ez a k¢nyszerü szÀmüzet¢s eszm¢ltet rÀ, hogy k´lt¢szetem
egyik fû forrÀsa a valÂsÀg, az izg¢kony ¢let. Vagy m¢giscsak egyszerüen a szabadsÀg?
hiszen a munkatÀbor valÂsÀgÀban ¢s tev¢kenys¢g¢ben m¢g jobban megb¢nultam.
Itt alig ¢rzek hatÀrt a nappal ¢s az ¢jszaka, az egyik l¢t ¢s a mÀsik k´zt. Elvesztettem
a napnak ¢s az ¢letnek ¡tem¢t, s vele a vers¢t is. Ez¢rt Árok most prÂzÀban. Ezekkel a
jegyzetekkel mÀr nem is az indulataimat rÀzom fel, csak az eszemet, nehogy ki¡ssenek
rajta a pen¢szfoltok.
A szovjet diplomatÀk ÀllÁtÂlag Ãj egyenruhÀt kapnak, k¢ket, aranygombokkal, aranysujtÀssal, elefÀntcsont nyelü tûrrel. E k¢tes hÁr k´r¢ rÀdiÂnk hatalmas propagandÀt
k´rÁt, ¢rvel¢se k´r¡lbel¡l, mint a legegy¡gyübb ¢s legbÀrdolatlanabb kommunista agitÀtorok¢ volt valaha: az igaztalanul szerzett arany, a tiszta l¢leknek nincs sz¡ks¢ge cicomÀra, ´v¢k a gazdagsÀg ä mienk az igazsÀg, az egyszerü darÂc alatt becs¡letes szÁv
dobog stb. A hitlerizmusnak siker¡lt EurÂpa-szerte l¢trehozni az emberi butasÀg summÀjÀt, tÀrhÀzÀt, panteonjÀt. Csakugyan sokoldalÃ gyüjtûszenved¢llyel kaparta egybe
a hullad¢kot a f´ld ¢s kultÃra minden tÀjÀn SpÀrtÀtÂl, sût JeruzsÀlemtûl LeningrÀdig.
December 4. H¢tfû
L. mes¢lte, hogy Ãj fûn´ke, a kÁm¢letlen H. csendûr ezredes mÀr zavarÂrep¡l¢skor
abbahagyja a diktÀlÀst, veszi kalapjÀt, kabÀtjÀt s a g¢pÁrÂnût fak¢pn¢l hagyva rohan
az ÂvÂhelyre. Hogy ismerem ezeket az orosztÂl rettegû nyilasokat, l¢gitÀmadÀskor fejvesztett urakat! HÀt m¢g ha a pÀnikban meg akarjÀk ûrizni a hûsiess¢g lÀtszatÀt: csak
àhuszÀrosanÊ! Term¢szettûl gyÀva vagyok, tehÀt lenyüg´z a bÀtorsÀg, a butasÀgot is
menteni szokta szememben, mit tagadjam, m¢g a cudarsÀgot is. De term¢szetesen a
gyÀvasÀgot sem Át¢lhetem el. Csak a virtuskodÂ gyÀvasÀg, a romantikus gerinctelens¢g
taszÁt vissza v¢glegesen. Ad notam magyar k´z¢posztÀly: nem is az a legkiÀbrÀndÁtÂbb,
ahogy a zsidÂkkal, hanem ahogy Horthyval viselkedett.
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A magyar t´rt¢nelem egyik nagy igazsÀgtalansÀga, hogy a zsidÂ k´z¢posztÀly ä mÀr
ami megmarad belûle ä a k´zelj´vûben nemcsak gyakorlatibb esze, hanem s¢rtetlenebb tisztasÀga miatt is, a szenved¢s jogÀn, alkalmasabbnak lÀtszik majd a vezet¢sre,
mint az Ãn. kereszt¢ny k´z¢posztÀly. Holott ha az Ãj N¢metorszÀg lehetûv¢ tette volna,
a zsidÂk t´bbs¢g¢bûl ker¡ltek volna ki EurÂpa germanizÀlÀsÀnak leglelkesebb hÁvei.
(Ilyen szempontbÂl valÂsÀgos szerencse, hogy Hitlernek az antiszemitizmus volt fû
r´geszm¢je.) Hiszen a fasizmust is nagy tetsz¢ssel kÁs¢rt¢k ä mint minden tekint¢lyuralmat ä, ameddig a zsidÂk irÀnt barÀtsÀgos vagy legalÀbb k´z´ny´s maradt. °s nÀlunk az utolsÂ ¢vekben a zsidÂ polgÀrsÀg egyet se hagyott kihasznÀlatlanul abbÂl a
kev¢s lehetûs¢gbûl, amit nyÃjtottak neki, hogy kompromittÀlja magÀt. Csakhogy a politikÀban, a t´rt¢nelemben a t¢nyeknek, a tetteknek Âtestamentumian k¢rlelhetetlen
elsûbbs¢g¡k van az ¢rzelmekkel ¢s hajlamokkal szemben.
Viszont ¢ppen ez¢rt, ha eddig sohasem is, magyar l¢temre most hajlan¢k a kommunizmusra, mely az egyetlen mÂd ezt a helyzeti energiÀt ¢s viszonylagos tisztasÀgot
az ipari munkÀsok ¢s parasztok szint¢n viszonylagos tisztÀnmaradottsÀgÀval ¢s nagyobb helyzeti energiÀjÀval k´z´mb´sÁteni. Neh¢z lesz most MagyarorszÀgot Ãgy
t´nkretenni, hogy n¢pe egyÃttal fel ne szabaduljon. AkÀrmilyen r¢teg fogja ezt a felszabadulÀst eleinte k¢pviselni, meglehet rÀ a rem¢ny¡nk, hogy talÀn mÀr hÃsz-harminc ¢v mÃlva kedv¡nkrevalÂbb k´z´ns¢g olvashatja majd müveinket.
December 5. Kedd
RuhÀim, feh¢rnemüm, konzerveim, dohÀnytartal¢kom utÀn a hÀzmestern¢, hallom,
ÁrÂg¢pemet is ellopta. Hiszen tudtam, hogy ha megmaradok, neh¢z Ãj ¢letet kezdenem. De ezt az Ãj ¢letet az¢rt titokban Ãgy k¢pzeltem, hogy a kifosztott szobÀban r´gt´n le¡l´k a g¢p el¢ tovÀbb fordÁtani Shakespeare-t.
Tolbuhin tÀbornoknak, a dunÀntÃli hadsereg fûvez¢r¢nek r¢gies zen¢jü neve van,
odaillen¢k a HçBORö °S B°KE orosz vez¢rkarÀba. TalÀn az¢rt, mert a Tolbuhin szÂ
hangzÀsa a tollbokr¢tÀt id¢zi eml¢kezet¡nkbe?
A t´rt¢netÁrÀs rem¢nytelens¢ge. Tegy¡k fel, hogy belûlem nevezetes k´ltû lesz, hÀzigazdÀmbÂl nagy hÁrü novella- vagy reg¢nyÁrÂ. De mindegy, azok lesz¡nk-e, mert ha
mi nem is, Budapesten ez idû szerint eg¢sz biztosan egy¡tt ¢l k¢t olyan ÁrÂ, akinek
neve maradandÂsÀgra hivatott. Ez esetben biztosan ¢rdemesnek tartjÀk majd feljegyezni, hogy Pest ostroma alatt a Pasar¢ten laktunk, ahol ¢n hÀzigazdÀmnÀl bujdostam. MÀrmost, ha ¢l esetleg szÀz ¢v mÃlva Budapesten egy hozzÀm hasonlÂ fÀbÂl faragott k´ltû, annak t´rt¢nelemre beÀllÁtott k¢pzelet¢t bizonyÀra izgatni fogja ez az epizÂd, ¢s talÀn megkÁs¢rli majd felid¢zni az elmÃlt pillanat pÀtoszÀt, az idegek fesz¡lts¢g¢t, a helyzet k¢pszerü k´lt¢szet¢t. De akÀrmennyi forrÀsmunkÀt ÀttanulmÀnyoz
majd ebbûl az idûbûl, bizonyÀra nagyon meglepûdn¢k, ha hirtelen k´z´tt¡nk teremne, amint azon t´preng¡nk, hogy kellene megoldani egy szÁndarab jelenetez¢s¢t, vagy
¢jszakÀkat Àtvitatkozunk arrÂl, milyen az àigaziÊ prÂza, ¢s halÀlra bosszantjuk egymÀst
Ázl¢sv¢gleteinkkel, mik´zben rendkÁv¡li fontossÀgot tulajdonÁtunk egy cs¢sze feket¢nek, egy pohÀr burgundi bornak meg annak, hogy siker¡lt cigarettÀt szerezn¡nk,
vagy befüt¡nk olykor a f¡rdûszobÀba, amikor is borotvÀlkozÀs utÀn a kez¡nk nem
marad megdermedve ÂrÀkon kereszt¡l.
Az irodalom rem¢nytelens¢ge. De tegy¡k fel, hogy ¢l ugyanakkor olyan alkatÃ ÁrÂ
is, mint az ¢n hÀzigazdÀm, aki megveti a tudomÀny nagyk¢püs¢g¢t. Esetleg û is meg-
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ÁrnÀ az epizÂdot egy novellÀban, ¢s elûkelû f´l¢nnyel emeln¢ ki az ¢let f¡ggetlens¢g¢t
a t´rt¢nelemtûl, s n¢mi fanyarsÀggal mutatnÀ meg, hogy a müv¢szetet t´bbre tartjuk
az ¢letn¢l, nûk´n jÀr az esz¡nk, ¢s elmer¡l¡nk a ritka, de annÀl becsesebb testi ¢lvezetekben. De û meg mit ¢rz¢kelhetne abbÂl, hogy elalvÀs elûtt hÀnyszor gy´t´r meg
a n¢ma retteg¢s: hÀtha ¢ppen ezen a hajnalon nyit be a razzia? ä °s hÀzigazdÀimat,
akÀrmilyen k´nnyelmüek, tr¢fÀlkozÀsaink k´zben hÀnyszor szÀllja meg a nyugtalansÀg attÂl, amit magukra vÀllaltak? °s amikor Maugham meg Proust f´l´tt vitÀzunk,
mik´zben Csepel felûl d´r´gnek az ÀgyÃk, az igazi dallam vajon nem ott rejtûzik-e
abban a basszuskÁs¢retben, mely jÂlesûen d´r´mb´l idegzet¡nk´n? De ki tudnÀ ezt
megÁrni? Flaubert-nek siker¡lt ilyesmi az ° RZELMEK ISKOLçJç-ban, de m¢g az is tÃlontÃl egyszerü a valÂsÀghoz k¢pest.
Herczeg Ferenc eml¢kiratai. SzÂrakoztatÂ olvasmÀnyt kerestem benn¡k, ¢s nem is csalÂdtam: kellemes, ¢rdekes, a maga szintj¢n okos k´nyv. Herczegrûl a Nyugat-nemzed¢k k´r¡lbel¡l azt az ¢rt¢kÁt¢letet hagyta rÀnk, hogy àteljesen azonosul osztÀlyÀvalÊ.
Ez a megÀllapÁtÀs majdnem fenntartÀs n¢lk¡l elfogadhatÂ a vilÀghÀborÃ elûtti Herczegre ¢s àosztÀlyÀraÊ n¢zve. Ebben a k´nyvben azonban ¢ppen az a meglepû, milyen
hegycsÃcsot k¢pvisel az utolsÂ ¢vek hivatalos MagyarorszÀgÀnak k´zgondolkodÀsÀban. Nem mintha Herczeg maga f´l¢ nûtt volna, û maradt ott, ahol volt, csak osztÀlya
zuhant mellûle m¢rhetetlen m¢lys¢gbe. NagyjÀban ugyanez jellemzi Horthy huszon´t
¢ves pÀlyafutÀsÀt. NyilvÀn az a kev¢s, amit m¢gis fejlûd´tt, az okozta, hogy tragikusabb
v¢get ¢rt, mint az ÁrÂfejedelem.
Hogy Herczeg hÁres okossÀga mennyire hasznÀlhatatlan, amint csak kicsit is magasabb rendü tÀrgyk´rrûl van szÂ, semmi se mutatja jobban, mint amit a korabeli szÁn¢szetrûl Ár. Szerinte ugyanis a magyar szÁnjÀtszÀs azÂta utol nem ¢rt klasszikus kora
a szÀzadfordulÂ. Minthogy minden eml¢k ¢s tudÀs n¢lk¡l nekem is ez a homÀlyos ¢rz¢sem, kÁvÀncsian vÀrtam, ¢s azt hittem, joggal vÀrhatok ennek megerûsÁt¢s¢¡l Herczegtûl n¢hÀny talÀlÂ szÁn¢szarck¢pet. Ehelyett csak ilyen semmis¢geket kaptam:
àJÀszai Mari monumentÀlis tehets¢ge... MÀrkus EmÁlia... a Nemzeti leg¢rdekesebb
müv¢sznûje ¢s Budapest leg¢rdekesebb asszonya... Csillag Ter¢z tehets¢ge sugÀrzÂ
intelligenciÀbÂl ¢s ellenÀllhatatlan szeretetrem¢ltÂsÀgbÂl volt ´sszerakva... Hegyesi
MÀria sz¢p volt, mint egy g´r´g Afrodit¢-szobor... a hatalmas Szigeti JÂzsef, a d¢moni
mÂdon ¢rdekes Halmi, az ellenÀllhatatlan Nagy Imre, NÀday Ferenc, a szÁnpadi magister elegantiarum, v¢g¡l a fel¡lmÃlhatatlan ¢s feledhetetlen hÀromsÀg: UjhÀzi, V izvÀri ¢s GabÀnyi.Ê
Ha a t´rt¢nelemben valaki vagy valami soron van, akkor az is annak dolgozik, aki
ellene. Az antant megnyomorÁtotta N¢metorszÀgot, ¢s elpusztÁtotta a monarchiÀt,
OroszorszÀg kontinentÀlis ellensÃlyait. Az angol politika 1920 Âta a bolsevizmustÂl valÂ pÀnik jegy¢ben Àllt. A chamberlaini elgondolÀs megbuktatta a baloldali k´ztÀrsasÀgot, s helyette Hitlert tÀmogatta ¢s fegyverezte fel a bolsevizmus ellen, az viszont
fenyeget¢seivel ¢s d¡hkit´r¢seivel fegyverkez¢sre szorÁtotta az oroszokat, majd 1939ben sz´vets¢gre l¢pett vel¡k, b¢k¢s Ãton megadta nekik mindazt, amit az angolok
megtagadtak tûl¡k, idehozta ûket a KÀrpÀtokig, aztÀn megtÀmadta ûket, s ezzel EurÂpa k´zep¢ig nyitott elûtt¡k utat, melyet most mÀr az angolok is k¢nytelenek voltak
tÀmogatni. NÀlunk mindaz, ami hÀromnegyed ¢v Âta t´rt¢nik, szÀllÀscsinÀlÀs a bolsevizmus szÀmÀra. Az ÀltalÀnos vagyonelkobzÀs ürlapjait mÀr mÀjusban megtervezt¢k
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¢s kinyomattÀk ä persze zsidÂellenes c¢lzattal. Az alkotmÀny ¢s a jog felrÃgÀsa, a tekint¢lyek lerombolÀsa, a àkormÀnyk¢pesÊ elemek kiirtÀsa. A nyilasok a pusztÁtÀs, a
piszkos munka nagy r¢sz¢t elv¢gezt¢k a kommunistÀk elûtt, akik nem mint felforgatÂk, hanem mint rendcsinÀlÂk fognak bevonulni. Ducunt fata volentem, nolentem
trahunt. Magyarul: sz¢l ellen nem lehet...
L. izgatottan ÀllÁt be: siker¡lt eloroznia a legmegbÁzhatÂbb nyilasok jegyz¢k¢t. Sebtiben kell lemÀsolni, nekem diktÀlja. G¢pel¢s k´zben bizonytalan rossz ¢rz¢sem tÀmad,
k¡l´n´sen, miutÀn azonosÁtÀs c¢ljÀbÂl a sz¡let¢s hely¢t ¢s ¢vszÀmÀt meg az anyÀk neveit is leÁrjuk. HomÀlyos ellen¢rz¢semet ¢szokokkal csillapÁtom: sz¡ks¢g van erre, ha
mÀs¢rt nem, hÀt az¢rt, mert ha ezt a tÀrsasÀgot irgalmatlanul ki nem k¡sz´b´lik, t´bbs¢ge v¢rszomjas bolsevistak¢nt fog visszaszivÀrogni. AztÀn h¡mget¡nk, mindnyÀjan
igyeksz¡nk meggyûzni magunkat. Csak Gy´ngyi szeg¡l ellen, nûies ¢s logikÀtlan kit´r¢sekkel, nem tud egyebet felhozni, mint hogy csÃnya dolog, ¢s nem szereti a listÀkat. Lassan igazat adok neki. Hiszen L. hely¢n, ha alkalmam nyÁlt volna rÀ, ¢n is
ugyanezt tettem volna, mÀr csak hivatali k´teless¢gbûl is. De a lelkendez¢sre, a k´z´s
¡gyre semmi ok; piszkos munka ez, ¢s nem is a mi dolgunk.
Gy´ngyi ä aki vidÀman vÀrja az oroszt, cs´ppet sem t´rûdik anyagi ¢s tÀrsadalmi helyzet¢nek esetleges megingÀsÀval, ¢s dÃl-fÃl a àk´z¢posztÀlyÊ ellen ä mindenre, ami
alantas, modortalan vagy csÃnya, azt szokta mondani: àprolisÊ vagy àproliszerüÊ. MiÂta azonban megtudta, hogy feles¢gem asztalos lÀnya volt, ¢s a felmenûi majdnem
valamennyien proletÀrok voltak, sohasem alkalmazza ezt a kifejez¢st. Ennek egyr¢szt
´r¡l´k, mert siker¡lt egy valamirevalÂ embert elûÁt¢leteiben megingatni, mÀsr¢szt
azonban biztatnÀm is, hogy csak folytassa Ãgy, ahogy gyerekkorÀban megszokta. ElszomorÁt, hogy a felvilÀgosodÀs¢rt term¢keny elfogultsÀgaink kiirtÀsÀval kell megfizetn¡nk.
December 6. Szerda
Nagy ÀltalÀnos igazoltatÀsok, k¢t fejetlen hulla a Pasar¢ten, razziavesz¢ly. Rossz hÁrek,
B. G., B. Gy., L. hajl¢ktalanok, lehet, hogy L.-nek ¢s ¹.-nek is el kell tünni¡k.
VacsorÀra rÀntott borjÃhÃs, v´r´sbor, fÀnk, fekete, ez feloldja az izgalmakat. Vacsora utÀn emelkedett hangulatban szÁn¢szekrûl besz¢lgetnek.
AztÀn ä nem tudom, hogyan ä vita Nietzsch¢rûl. O., ¹. ¢s L. B. nekem ugranak, a
szokott szenved¢lyes visszautasÁtÀs. Hogy zavaros ¢s k´dgomolyos, dagÀlyos stÁlus.
Most is, mint e vÀd utÀn mindig, kider¡l, hogy csak a ZARATHUSTRç-t, ezt a szecessziÂs,
kelekÂtya Ázl¢stelens¢get ismerik, a JENSEITS VON GUT UND B ¹SE ¢s a W ILLE ZUR
MACHT teljesen ismeretlenek elûtt¡k. A humanistÀk gyül´lete Nietzsch¢vel szemben.
Mintha eszeveszett megoldÀsai lenn¢nek l¢nyegesek, az ºbermensch ¢s a Herrenrasse, s nem az Ãt odÀig, a k¢ts¢gbeesett szemben¢z¢s a kegyetlen igazsÀggal, a nihilizmus.
Az Ãjkor legbÀtrabb gondolkodÂja, a kereszt¢nys¢g egyetlen ellenfele. Persze a nagyk¢püs¢g s m¢ghozzÀ a n¢met nagyk¢püs¢g. De meg¢ri.
December 7. Cs¡t´rt´k
Az EVANG°LIUM. Annyi frissen olvasott sz¢p ¢s mulatsÀgos k´nyv utÀn a legnagyobb
¢s ä ami neh¢z dolog ä a legszellemesebb is. M¢g mindig talÀlok benne Ãj mulatsÀgot.
J¢zus remek¡l ¢rtett a gÃnyolÂdÀshoz. P¢ldÀul a farizeusokhoz: àMihez hasonlÁtsam
az¢rt e nemzets¢gnek embereit? ¢s mihez hasonlÂk? HasonlÂk a piacon ¡lû gyerme-
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kekhez, kik egymÀsnak kiÀltanak, ¢s ezt mondjÀk: SÁpoltunk n¢ktek, ¢s nem tÀncoltatok, siralmas ¢nekeket ¢nekelt¡nk n¢ktek, ¢s nem sÁrtatok. Most elj´tt Keresztelû
JÀnos, aki kenyeret sem eszik, bort sem iszik, ¢s ezt mondjÀtok: ¹rd´g van benne.
Elj´tt az embernek fia, aki eszik ¢s iszik, ¢s ezt mondjÀtok: Ám¢ a falÀnk ¢s borivÂ ember, a vÀmszedûk ¢s bün´s´k barÀtja.Ê Az û szellem¢ben is helye volt, mint annyi v¢gletnek, az aszk¢zisnek ¢s a hedonizmusnak. Csak ¢ppen a m¢rt¢ktartÀst nem kedvelte.
CsodÀlatos irÂniÀja a fûpapok ¢s PilÀtus elûtt. HÀzigazdÀm ezzel kapcsolatban Wilde
p´r¢t emlegeti ¢s az û magatartÀsÀt bÁrÀival szemben. A hasonlat nem olyan k¢ptelen
¢s blaszf¢mikus, mint elsû hallÀsra tetszik. J¢zus is az à¢let hercegeÊ volt, ha proletÀr
herceg is. A àbün´s asszonyÊ jelenet¢ben ezt mondja Simon farizeusnak, aki megvend¢gelte ût: àLÀtod-¢ ez asszonyt? Bej´v¢k a te hÀzadba, az ¢n lÀbaimnak vizet nem
adÀl: ez pedig k´nnyeivel ´nt´z¢ az ¢n lÀbaimat, ¢s fej¢nek hajÀval t´rl¢ meg. Engem
meg nem csÂkolÀl: ez pedig az idûtûl fogva, hogy bej´ttem, nem sz¡nt meg az ¢n lÀbaimat csÂkolgatni. Olajjal az ¢n fejemet meg nem kented: ez pedig drÀga kenettel
ken¢ meg az ¢n lÀbaimat.Ê A mÀmoros gûg irÂniÀja.
Ritka alkalom: nagy szeretettel, de minden misztika n¢lk¡l olvasom az EVANG°LIUM-ot. Ezzel az elfogulatlansÀggal lehetetlen ¢szre nem venni, milyen kev¢s k´ze van
mindahhoz, amit az arisztokrÀcia, a polgÀrsÀg ¢s a szocializmus becsesnek tart. Az Ãn.
kereszt¢ny erk´lcsnek szinte semmilyen t¢tel¢t se lehet rÀ visszavezetni. Csak a p¢nzt
¢s a p¢nzszerz¢st, a Mammont Át¢li el f¢lre¢rthetetlen¡l ¢s hatÀrozottan. De a munkÀt
se becs¡li semmire, s minden mÀsnapra gondoskodÀst elÁt¢l. A parÀznÀlkodÀs persze
bün, de a bün´s asszonynak àsok büne bocsÀttatott meg, mert igen szeretettÊ. Az igazat
megvallva sehonnan se der¡l ki, hogy Magdolna megbÀnta büneit abban az ¢rtelemben, ahogy mi a bünbÀnatot elk¢pzelj¡k. Csak ¢ppen a szeretet ment ¢s hidal Àt mindent, ¢s egyesÁti a v¢gleteket. De nem a term¢szetes szeretet. A hÀzassÀgot, a csalÀdot,
a v¢rs¢gi k´tel¢ket megveti. Az EVANG°LIUM hangulata anarchista, de nem utÂpista.
A csalÀdot, a hatalmat, a vilÀg rendj¢t tudomÀsul veszi, de nem helyesli: àLehetetlen
dolog, hogy botrÀnkozÀsok ne essenek, de jaj annak, aki Àltal esnek.Ê Bonyolult, egy¢ni, dekadens erk´lcs ez. B¢kess¢g? Igen k¢tes. M¢g az inkvizÁciÂ is jÂhiszemüen talÀlhatott ¢rveket az EVANG°LIUM-ban. Az alÀzat itt igen gûg´s alÀzat, a legmagasabb rendü lelkek kivÀltsÀga. Ki vetne gy´ngy´t disznÂk el¢?
December 8. P¢ntek
M¢g mindig az EVANG°LIUM. Elfogulatlan ¢sszel lehetetlen k¢telkedni benne, hogy
kinyilatkoztatÀs diktÀlta, de abban is, hogy a kinyilatkoztatott sz´veget, bÀr nagy igyekezettel, de ¡gyetlen¡l, kihagyÀsokkal ¢s torzÁtÀsokkal jegyezt¢k fel.
J¢zust egy idûben sokan vetett¢k ´ssze Sokratesszel. Szerencs¢tlen pÀrhuzam, annyi
alapja m¢gis van, hogy tanÁtÀsukat nem ûk maguk, hanem tanÁtvÀnyaik ÁrtÀk le, halÀluk utÀn. De annyi bizonyos, hogy Sokratesnek nagyobb szerencs¢je volt PlÀtÂval,
mint J¢zusnak az evang¢listÀkkal, akik k´z¡l kettû tiszta, de egy¡gyü l¢lek volt, egy
pedig nagyrat´rû, de zavaros ¢s gomolygÂ elme. LukÀcs, igaz, v¢rbeli ÁrÂ volt, RÂmÀban ¢lû, hell¢n müvelts¢gü zsidÂ, müv¢sz, sût nagy müv¢sz. De gy´ng¢d müv¢szet¢t
nem ¢rdekelt¢k igazÀn J¢zus gondolkodÀsÀnak paradox szikrÀzÀsai, szenved¢lyes
v¢gletei.
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N¢ha az EVANG°LIUM olvasÀsa k´zben nem tudom megtagadni azt az ¢rz¢st, mintha egy hatalmas k´ltû k´zepes fordÁtÀsÀt olvasnÀm. Nem a fordÁtÂi alÀzat hiÀnyzik,
csak ¢ppen a fordÁtÂknak a sz´veg àtÃl magasÊ volt a szÂ pesties ¢rtelm¢ben.
Az Ãjsz´vets¢gi kinyilatkoztatÀsrÂl k¢sz¡ltek aztÀn müveltebb fordÁtÀsok is. De a gÂtikus meg a barokk kereszt¢nys¢g ä hogy a frivol hasonlatot folytassam ä Ãgy fordÁtott,
ahogy Rilke ¢s KosztolÀnyi szoktak: sz¢pen, finoman, bonyolultan, csak a fordÁtott sz´veg m¢lyebb, kem¢nyebb, ¢rdesebb l¢nyege marad ki olykor. Az igazsÀg. Magam is
müfordÁtÂ, igazÀn meg¢rtem ûket: nem lehet k´nnyü dolog Istent fordÁtani.
K´nyvelûnûnk ä Ãri csalÀdbÂl szÀrmazik, ¢s az öj Idûk elûfizetûje ä J¢zust Hitlerhez
hasonlÁtotta.
December 9. Szombat
Tegnap cs´ngetnek. Gy´ngyi, mielûtt ajtÂt nyitna, megk¢rdezi, ki az: a rendûrs¢g! El
se sÀpad, vidÀman bevezeti. Kider¡l, hogy csak lakÀst akart foglalni rendûr´k szÀmÀra. V¢gign¢zett minket, engem is, megÀllapÁtotta, hogy sokan vagyunk, ¢s elment. Este
a hÀzmestern¢ azzal r¢mÁtgetett, hogy n¢met katonÀk vetettek szemet a lakÀsra, m¢gpedig a n¢met hadseregbe beÀllt magyarok, ¢s reggel itt is lesznek. MÀra kider¡lt,
hogy nem j´nnek, mÀr elvitt¢k ûket.
çllÁtÂlag holnap robbantjÀk a hidakat. PÀnik: Pestre kellene Àtmennem, csak nincs
hovÀ! M¢g mindig nem tudom elk¢pzelni, hogy megt´rt¢nhetik.
Ma szellûztet¢skor bent maradtam a szobÀban, nagyon hiÀnyzott mÀr a levegû,
hosszan szÁvtam. Meleg, szinte barÀtsÀgos t¢l, kopasz fÀk, s´t¢tsz¡rke dombok, enyhe
k´d. Eszeveszett kÁvÀnsÀg villamosra szÀllni, be a vÀrosba, eszpresszÂba, kabÀtzsebbe
dugott k¢zzel jÀrkÀlni az utcÀkon. Azzal csitÁtanak, hogy nincs is ¢let, ¢s az is, ami van,
ked¢lytelen, lehangolÂ. De akkor azt szeretn¢m lÀtni, a leverts¢get, a s´t¢ts¢get, a kapkodÀst, a menek¡lûket. Az ¢letet, akÀrmilyen.
Az ÀgyÃk k´zelebbrûl ¢s sürübben szÂlnak. K´r¡l´tt¡nk a Pasar¢trûl a n¢met tisztek
a szerzett holmikkal egy¡tt nagy teherautÂkon menek¡lnek. TalÀn BudÀt se v¢dik?
A legrosszabb es¢ly, hogy nem is kezdenek Buda ostromÀba, csak k´r¡lkerÁtenek, ¢s
Ágy maradunk esetleg hetekig.
December 10. VasÀrnap
Kilenc hÂnapja szinte sohasem
gondolok rÀd.
Ma lÀtom, tÀnc k´zben s kereveten
hogy villogott bokÀd.
IfjÃkorom primitÁv ¢s afrikai divatjÀnak idej¢n az egzotikus nûk testileg inkÀbb
visszataszÁtottak. Ma ¢letemben elûsz´r heves kÁvÀnkozÀs valamilyen n¢ger nû utÀn.
Azzal jÀtszom, hogy kellene ´lt´ztetni. NyÀron k´nnyebb volna. CsodÀlatosan illene
hozzÀ nyÀri feh¢r koszt¡m, feh¢r turbÀn, meztelen lÀbÀn feh¢r teniszcipû ¢s feh¢r zokni vagy t¢rdharisnya. T¢len is feh¢r harisnyÀban kellene jÀrnia, esetleg eg¢sz vilÀgos
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szÁnüben, semmi esetre se àtestszÁnübenÊ. Legterm¢szetesebb a fekete selyemharisnya
volna vagy a sz¡rk¢nek n¢hÀny Àrnyalata, a àf¡stszÁnÊ. RuhÀban a bordÂ, a lila, a k¢kbe
jÀtszÂ z´ld bÀrsony.
Az ÀgyÃk egyre szaporÀbb ¡teme nem a hÀborÃ, hanem a k´zelgû b¢ke ¢rzet¢t ¡lteti
szÁvembe. A rendezettebb ¢let elsû elûjele, hogy kilenc hÂnap Âta elûsz´r szeretn¢k
igazÀn igazi verset àcsinÀlniÊ, kezdettel ¢s befejez¢ssel.
December 12. Kedd
Megint Arany. R¢gen vettem elû utoljÀra. çltalÀban mÀrcius Âta csak a keserü, lÀzadÂ,
nyÁltan szenved¢lyes lÁrÀt tudtam szÁvvel olvasni. Ady¢t, Babits¢t, Baudelaire-¢t. UtÂbbi idûben az is elidegenÁtett AranytÂl, hogy szÀnd¢kosan szükÁtette szemhatÀrÀt, ¢s
Goeth¢hez, Keatshez, Flaubert-hez m¢rhetû tehets¢g¢t feler¢szben elmaradott ¢s
m¢ltatlan t¢mÀkra pazarolta. A SZONDI K°T APRñDJç-ban van annyi plasztikus erû ¢s
szÂbüv¢szet, mint Keats ÂdÀjÀban egy g´r´g vÀzÀhoz. De sehogy se tudok mÀr hinni
abban a gyermeteg romantikÀban, mellyel valaha azt hitt¢k, hogy kihÁvÂan elûkelû
dolog teljess¢ggel nem hederÁteni arra, mirûl van szÂ a versben. De ha a t¢mÀk megszükÁt¢se s a formÀra szorÁtkozÀs nem is okvetlen¡l az elûkelûs¢g jele, annyival inkÀbb
az elfÀradÀs¢, a lemondÀs¢, talÀn a tehetetlens¢g¢ is. Ez¢rt olvasom most szÁvesen
Aranyt, s mik´zben naponta t´bbsz´r is meghallgatom hol a londoni, hol a pesti rÀdiÂ
hÁreit, ¢s minduntalan t¢rk¢pen latolgatjuk az es¢lyeket, naponta ellent¢tes hÁreket
hallok arrÂl is, hogy elhurcoljÀk-e v¢g¡l sz¡leimet, legt´bb barÀtomrÂl pedig nem tudom, ¢lnek-e, halnak-e ä ¢n pedig szellûztet¢skor szippantok n¢ha egy-egy korty levegût ä, megint agyam legm¢lyebb gy´k¢rzet¢vel ¢rtem meg csodÀlatos szÂrendj¢t,
gy´ny´rü, ûsi egyez¢s¢t a nyelvvel, aztÀn megint a gy´ng¢d, dekadens erûszakot a
nyelven, ravasz tudÀsÀt, mellyel egy-egy nagyon is prÂzai szÂt rÁmben exponÀlva k¡l´nleges k´ltûi l¢gk´rbe tud burkolni, azt a meghitt ¢s m¢gis titokzatos zen¢j¢t, amely
a vers jÂzan mondanivalÂja m´g¡l lopja bele idegzet¡nkbe a maga igazi mondanivalÂjÀt. Arany a rezignÀciÂ legnagyobb k´ltûje.
Itt Arany verseinek is csak egy 1872-es kiadÀsÀt talÀlom, amelyben nem szerepelnek
m¢g az ýSZIK°K. Az Ágy rendelkez¢semre ÀllÂ darabok k´z¡l ezÃttal az ýSSZEL-be bolondultam, naponta t´bbsz´r is elolvasom, nem tudok betelni se refr¢nj¢nek dallamÀval, se k¢peinek pÀratlan plasztikÀjÀval. De legvarÀzslatosabb benne ez a lÀtszÂlag
prÂzai n¢gy sor:
ñh jer, mÃlattass engemet,
HÃnyÂ dicsûs¢g lantosa,
°rdekli mostan lelkemet
BorongÂ ¢g, kihalt tusa.
A harmadik sorban az ¢rdekel szÂ szÀmomra a tudÂs f¢kez¢snek, a vers alkÁmiÀjÀnak
legizgatÂbb mestermüve.
K´lt¢szet ¢s filolÂgia. Ennek az ¢rdekel szÂnak jelentûs¢g¢t ¢s sz¢ps¢g¢t, illetûleg a sz¢ps¢g eredet¢t ma se ¢rtheti mindenki. SzÀz ¢v mÃlva azonban mÀr a müvelt k´z´ns¢g
r¢sz¢re is sz¡ks¢ges volna legalÀbb egy kurta jegyzet, amely jelezn¢, hogy a vers 1850ben ÁrÂdott ¢s jelent meg, ¢s utalna ´sszef¡gg¢s¢re a szabadsÀgharccal, Petûfi halÀlÀval, amely megemlÁthetn¢ a mÃlt szÀzad elej¢nek sajÀtsÀgos Ossian-divatÀt. Ezzel tehÀt ez a vers is hasonlÂvÀ vÀln¢k azokhoz a Vergilius- vagy Dante-sorokhoz, amelyek-
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nek pusztÀn eszt¢tikai meg¢rt¢s¢hez is mÀr n¢mi t´rt¢nelmi ¢s k´rnyezeti ismeretre
van sz¡ks¢g. VeszÁt ezÀltal ´nÀllÂ sz¢ps¢g¢bûl? A àtisztaÊ k´lt¢szet hÁvei bizonyÀra ezt
hinn¢k. Mintha Ágy a vers ´nfens¢ge megcsorbulna ¢s f¡gg¢sbe jutna a t´rt¢nelem
esetlegess¢g¢tûl. Holott aki ÀtitatÂdott a vers sz¢ps¢g¢tûl, hajlandÂ a szabadsÀgharc
legfûbb ¢rtelm¢t is abban lÀtni, hogy ennek az à¢rdekelÊ szÂnak hitelt, aranyfedezetet,
titkos jelent¢st adott.
December 13. Szerda
A K OZMOPOLITA K¹LT°SZET-ben Aranynak ¢rveivel igaza van, l¢nyeg¢ben nem. A lÀtszat ellen¢re m¢g eredm¢nyeiben sem.
Persze kozmopolitasÀg szempontjÀbÂl rendszerint Reviczkyvel vetett¢k ´ssze. Mi¢rt
nem azokkal a nagy nyugati k´ltûkkel, akiket a K OZMOPOLITA K¹LT°SZET-ben p¢ldak¢p¡l emleget, s akikkel tehets¢ge valÂban ´sszevethetû? àT¡k´r volt mind: egy-magÀbÂl Tünt nekem f´l n¢p s haza.Ê De k¢pzelj¡k el Shakespeare-t, Goeth¢t, Racine-t
vagy Flaubert-t, amint k´tik az ebet a karÂhoz, hogy ûk igenis franciÀk, n¢metek, angolok, ¢s gondosan ¡gyeln¢nek, hogy kizÀrÂlag nemzeti t¢mÀkat vÀlasszanak. àPuszta
elvont ideÀllal inkÀbb nem is dallan¢k!Ê De van-e elvontabb ideÀl, mint ami a TOLDI
SZERELME tÃlnyomÂ r¢sz¢t bet´lti, elnyomva benne n¢hÀny teliv¢r r¢szletet, a magyar
realizmus f¢nypontjait? De persze nem az ÁrandÂ ennek az ideÀlnak rovÀsÀra, amit
Arany megÁrt, hanem amit nem Árt meg. Az, hogy a BUDA HALçLç-t ¢s a TOLDI-TRILñGIç-t fejezte be a B OLOND I STñK helyett. De ha Arany alkotÀsa fel¢t, V´r´smarty
legalÀbb hÀromnegyed¢t Àldozta ennek az elvontsÀgnak. Mert a nemzeti eszm¢ny, sajnos, sehol a vilÀgon nem volt kev¢sb¢ valÂsÀgos, mint MagyarorszÀgon. Az utolsÂ ¢vek
k¢sztetnek igazÀn azt hinni, hogy az eg¢sz magyar ànemzetÊ k´ltûk talÀlmÀnya ¢s ¡gye
volt, s dacbÂl ¢s hüs¢gbûl voltak k¢nytelenek annyi v¢r¡ket adni ennek az elvont ideÀlnak megelevenÁt¢s¢re. S a sor nem ¢r v¢get AranynÀl. Ady, Babits, KosztolÀnyi, TÂth
çrpÀd, JuhÀsz Gyula, JÂzsef Attila mutatis mutandis ebben is k´vetkezetes utÂdok.
Aki nem hiszi, hasonlÁtsa ´ssze az Ãn. k´z¡gyek szerep¢t Ãjabb lÁrÀnkban ¢s a korabeli
francia meg angol irodalomban. Tartok tûle, hogy amit legszem¢lyesebb ¡gy¡nknek
hisz¡nk, az is sokszor ennek a lehetetlen ¢s elÀtkozott istentiszteletnek a folytatÀsa.
¹.-vel, aki tegnap Âta katonasz´kev¢ny, a FûvÀrosi OperettszÁnhÀz pinc¢j¢ben bujdosik, ¢s csak izgÀgasÀgbÂl j´tt Àt este hozzÀnk ä Ãjabb vita a prÂzÀrÂl. T´bbek k´z´tt
szerinte a versben van valami l¢hasÀg a prÂzÀval szemben. SzÁvesen veszem fel a kesztyüt. Persze. A legmagasabb ¢s legrajongÂbb mondanivalÂ k´zben is gondot fordÁtani
a sorok ¡tem¢re, az utolsÂ szavak hangzÂinak ´sszecseng¢s¢re ä k¢ts¢gkÁv¡l nagyon
nagy l¢hasÀg. Azt azonban û is elismeri, hogy bÀr a vers nem àkomolyÊ müfaj, de az¢rt
nemcsak a legl¢hÀbb, hanem egyben a legszentebb is. De ki ne j´nne rÀ, hogy szents¢ge ¢ppen a l¢hasÀgÀbÂl ered?
Sz. mulatsÀgos esete. T´bb sikertelen kÁs¢rlet utÀn v¢g¡l is beszÀllÀsoltak villÀjukba
n¢met katonÀkat. A n¢gy k´z´tt ä leg´regebbje huszonk¢t ¢ves ä van egy georgiai
orosz meg egy ukrÀn hadifogoly, akiket n¢met katonÀnak ´lt´ztettek be. Ezek alig tudnak hÀzigazdÀikkal besz¢lni. Annyit azonban mÀris k´z´ltek vel¡k, hogy ki¡rÁt¢skor
nem mennek tovÀbb, hanem megsz´knek, azaz itt maradnak. A mÀsik kettû annÀl
jobban meg¢rteti magÀt. Egyik¡k osztrÀk, folyton sÁr, tizenhat ¢ves korÀban hurcoltÀk
el hazulrÂl. A negyedik birodalmi n¢met, Hitlernek a nev¢t se tudja hallani kÀromkodÀs n¢lk¡l.
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A sz¡ntelen ÀgyÃzÀshoz k´nnyü hozzÀszokni, annÀl nehezebb tudomÀsul venni, hogy
a k´zeli ÀgyÃszÂ nem okvetlen¡l jelent k´zeli fordulatot sorsunkban. Az ÃjsÀgokbÂl,
rÀdiÂkbÂl m¢gis kivehetû, hogy bÀrmilyen Âvatosak az orosz hadmüveletek, a vÀros
nemsokÀra el fog esni. Mindenesetre k¢sûn a mi szempontunkbÂl: mÀr tÃlsÀgosan el
vagyunk fÀradva. Menn¢l k´zelebb ¢rnek az oroszok Pesthez, annÀl inkÀbb lankadnak
bennem a felszabadulÀs utÀni tervezget¢sek. Meg¢lhet¢sem, kiadandÂ ¢s megÁrandÂ
munkÀim, a fiatal munkÀsok nevel¢se, a vÀros Ãj k¢pe, a viszontlÀtÀsok ´r´me izgattÀk
nemr¢g eszemet ¢s k¢pzeletemet. Ma titokban lemondtam mÀr mindenkirûl, akit nem
naponta lÀtok, s az azutÀnbÂl egyebet sem tudok elevenen Àt¢rezni, mint hogy szabadon jÀrok az utcÀn. De ezzel nemcsak ¢n vagyok Ágy. ögy lÀtom, k´r¡l´ttem az eg¢sz
tÀrsasÀgot ä m¢g ha nincsenek is k¢t hÂnapja egy szobÀba zÀrva ä leginkÀbb az foglalkoztatja, lesz-e mit enni-inni karÀcsonyra. Mit tehet ilyenkor az ember? Elmer¡l
Aranyba, ¢s ä mivel nem tud Árni ä formak¢rd¢sekkel bÁbelûdik.
December 14. Cs¡t´rt´k
O. ¢s ¹. lusta, de tehets¢ges prÂzaÁrÂk. Alig egy-k¢t ¢vvel fiatalabbak nÀlam, de arÀnylag k¢sûn kezdtek Árni, ¢s igen mÀsfajta t´rekv¢sekbe kapcsolÂdtak. Sohase lÀttÀk Babitsot, KosztolÀnyit, JÂzsef AttilÀt se. Ez el¢g nagy k¡l´nbs¢g. Az izmusok korÀt ä amelynek utolsÂ hullÀma l´k´tt engem az irodalom fel¢ ä hÁrbûl is alig ismerik. Alighanem
mÀr az Ãj nemzed¢ket tisztelhetem benn¡k. Meglepetve lÀtom, hogy az Ãjrealista
irÀny, amelyet HalÀsz GÀbor kiss¢ fellengzûsen harangozott be a Nyugatban, nÀluk eleven valÂsÀg. Szerencs¢re Ázl¢s¡kben inkÀbb, mint munkÀikban. El vannak ragadtatva,
ha valaki e helyett a mondat helyett: àLajos ostoba frÀter voltÊ, le tud Árni egy vend¢glûi
jelenetet, amelynek sorÀn Lajos k´r¡lm¢nyesen megrendel egy vacsorÀt, s mire a sajthoz ¢r, mÀr a legostobÀbb ember is meg¢rti, hogy Lajos csakugyan ostoba. Azt mondjÀk, hogy az ilyen ÁrÀst k´nnyebb olvasni. AzonkÁv¡l ezt tartjÀk a k´zvetlenebb mÂdszernek.
Egyik vesszûparipÀjuk a müfaji tisztasÀg. BÀlvÀnyozzÀk a kerek, fordulatos novellÀt.
Proust ¢letmüv¢t mint siker¡lt, de veszedelmes kÁs¢rletet becs¡lik. Thomas Mann ÃtjÀt A VARçZSHEGY -tûl a bibliai trilÂgiÀig nem helyeslik, nem is igen kÁvÀncsiak rÀ. Alighanem megt¢veszti ûket a sz¢pprÂzai müfajok szÀz¢ves uralma, ¢s hajlandÂk a t´rt¢nelmi esetlegess¢gben ´r´k sz¢ptani t´rv¢nyt lÀtni. A reg¢ny ¢s novella ´nÀllÂsÀga
csak kurta mÃltra tekinthet vissza, ¢s hozzÀ¢rtûk szerint a polgÀrsÀg virÀgzÀsÀval f¡gg
´ssze. A LA PRINCESSE DE CLéVES arisztokrata olvasÂi nem tudtak volna mihez kezdeni
a MADAME B OVARY -val. A novellisztikus elemeket azelûtt t´rt¢neti müvekbe, vallÀsos
legendÀkba, b´lcseleti tanulmÀnyokba dolgoztÀk bele. A magam r¢sz¢rûl Tacitus ¢s
Tolsztoj, Montaigne ¢s Proust k´z´tt nem talÀlok olyan l¢nyeges müfaji k¡l´nbs¢geket, amelyekbûl ¢rdemes volna t´rv¢nyeket faragni. S ha a magyar szabadsÀgharcrÂl
a legsiker¡ltebb reg¢nyt akarom olvasni, elûveszem PÀlffy JÀnos betürendbe rakott
jellemz¢seit a magyarorszÀgi ¢s erd¢lyi urakrÂl.
A kordivat, a stÁlus zsarnoksÀga sokszor erûsebb a müv¢szi alkatnÀl. O. ¢s ¹. elûkelû
gondolkodÀsÃ emberek, a reg¢ny ¢s novella k¢rd¢seiben azonban elûttem ¢rthetetlen
Ázl¢s vonja ûket a nyers k´znapiassÀg fel¢. Maugham ¹R¹K RABSZOLGASçG-Àban p¢ldÀul az ° RZELMEK ISKOLçJA huszadik szÀzadi megfelelûj¢t lÀtjÀk. ¹szt´k¢l¢s¡kre olvasom, kÁnnal. Maugham persze kitünû ÁrÂ, novellÀit ¢s kisebb reg¢nyeit, ha nem is
nagy becs¡l¢ssel, de szÂrakozva ¢s m¢ltÀnyolva szoktam olvasni. Ebben azonban lÀt-
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hatÂan t´bbet akart. Csakhogy a reg¢ny szeg¢nyes, nyomor¢k ¢s sÀntÁtva botorkÀl,
akÀr a fûhûse, egyik ¢rdektelen ¢letfordulatbÂl a mÀsikba. Az ¢letÀbrÀzolÀs persze t´k¢letes, de okvetlen¡l az az Âcska pesti vicc jut rÂla eszembe: olyan, mint az ¢let ä mint
ez a ronda ¢let. Ugyanaz a hatÀrozatlansÀg, fanyar kiÀbrÀndultsÀg, antiromantika,
mint Flaubert nagy müv¢ben. Mi a l¢nyeges k¡l´nbs¢g? nehezen tudom meg¢rtetni
faggatÂ hÀzigazdÀmmal. Maugham a maga lapos mÂdjÀn c¢loz rÀ, amikor a reg¢ny
egyik pÀrizsi festûj¢vel ezt mondatja: àA nagy arck¢pfestûk mind a kettût megfestett¢k,
az embert ¢s azt is, ami a lelk¢ben ¢l. Rembrandt is, El Greco is. Csak a mÀsodrendüek
festett¢k meg kizÀrÂlag az embert. A gy´ngyvirÀg akkor is kedves volna, ha nem lenne
illata, de m¢g kedvesebb az¢rt, mert van. Ennek a k¢pnek rajza kitünû, a hasonlÂsÀg
is megfelelû, de egy¢bk¢nt mindennapi. A pontos rajz nagyon sz¢p dolog; El Greco
m¢gis nyolclÀbnyi alakokat festett, mert olyasvalamit akart kifejezni, amit mÀshogyan
nem tudott szeml¢ltetni.Ê Nem tudom, Maugham azonosÁtja-e magÀt ezzel a n¢zettel.
Aligha, k¡l´nben jellemzûbbet is tudna Greco k¡l´ncs¢g¢rûl, mint hogy nyolclÀbnyi
alakokat festett. K¡l´nben is el¢gg¢ gunyorosan Ár ezekrûl a müv¢szekrûl, akik Raffaellel szemben Velasquezt tisztelik. De nekem fest¢szetben is ¢pp ez az Ázl¢sem: kedvenceim a nagy szabÀlytalanok, Rembrandt, Greco, Goya, s a klasszikusok k´z¡l csak
azokat szeretem igazÀn, akik, mint Velasquez, Vermeer, Watteau, alapjÀban v¢ve romantikusak ¢s dekadensek.
Term¢szetesen a HçBORö °S B°K°-ben meg a K ARENINA ANNç-ban ¢n is ¢rzem azt az
¡dÁtû erût, amelyet hiÀba keresn¢k Thomas Mannban. °s jÂzan ¢sszel ki ne lÀtnÀ be,
hogy Flaubert zÀrtsÀgÀt ¢s tartÂzkodÀsÀt Proust is elûnyben r¢szesÁtette volna, ha tehette volna. A mÃlt szÀzadi reg¢nyÁrÂk megteremtett¢k az emberÀbrÀzolÀs ¢s realizmus nagy mÂdszer¢t, amely m¢g most is n¢lk¡l´zhetetlen. N¢lk¡l´zhetetlen, de nem
el¢g. Nem mintha fel¡lmÃlhatnÂk ûket, de a mÂdszer legkitünûbb alkalmazÀsa sem
teremtheti ma mÀr Ãjra azt a magasabb k´lt¢szetet, amely ott csillog Stendhal, Thackeray, Flaubert, Turgenyev, Gogoly, GoncsÀrov, Tolsztoj, Csehov, de m¢g Balzac,
Maupassant ¢s Zola legnaturalistÀbb ÀbrÀzolÀsain is. K´lt¢szet... ezt a szÂt csak jobb
hÁjÀn alkalmaztam itt, mert a vers r¢v¡let¢hez kev¢s k´ze van annak a ringatÂ k´lt¢szetnek, amelyet m¢ltÀn irigyelhet a lÁrikus a reg¢nyÁrÂtÂl, s amely n¢ha m¢g a vers
szÀrnyalÀsÀval szemben is m¢ltÂsÀgot ad a reg¢ny helyenk¢nt bizony elkoptatott ¢s
poros gyalogÃtjÀnak. S ez a csillogÀs talÀn csak az¢rt hiÀnyzik a mostanÀban ÁrÂdott
legsiker¡ltebb realista reg¢nyben, mert annak a k´lt¢szetnek fûforrÀsa a mÂdszer ÃjdonsÀgÀnak gy´ny´re volt. A mÃlt szÀzad realistÀi egy vilÀgot teremtettek meg, s ez
a vilÀg m¢g akkor is ragyogott, ha s´t¢t volt. Ilyen t¡nd´klû perce volt az emberis¢gnek az is, amikor a g´r´g´k felfedezt¢k az elvont gondolkodÀs gy´ny´rüs¢g¢t. De ki
mern¢ ma PlÀtÂ egyszerüs¢g¢t utÀnozni?
Az igazsÀg kedv¢¢rt meg kell jegyeznem, hogy ismerek egy ÁrÂt, aki realista mÂdszerrel m¢g a mi korunkban is magas rangÃ müv¢sz tud lenni: Hemingway. Kiv¢tel
voltÀt, ¡de fanyarsÀgÀt, klasszikus erej¢t nem tudnÀm megmagyarÀzni, de ha a K ºL¹N¹S TçRSASçG-ot tÁz ¢v elûtt Árt bÁrÀlatomban Petronius SATIRICON-jÀhoz hasonlÁtottam, azt hiszem, Ãj reg¢ny¢ben ä AKI°RT A HARANG MEGKONDUL ä az I LIAS modern
¢s prÂzai pÀrjÀt lÀthatjuk.
December 15. P¢ntek
°vek Âta az a meggyûzûd¢sem, hogy a mi szÀzadunkban szellemiek ter¢n AZ ELTþNT
IDý NYOMçBAN ¢s Thomas Mann bibliai ciklusa azok a jelens¢gek, amelyekre legt´bb
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okunk van b¡szk¢nek lenni. Ez az, amiben lepipÀltuk az eddigi emberis¢get. Term¢szetesen nem stÁlus dolga ez, k¡l´nben nem lenn¢nek oly elviselhetetlenek az Ãj mÂdszer epigonjai, akik csak v¢rszeg¢nys¢g¡ket leplezik a sz¢pelgû ¢s hangulatos kik¢szÁt¢ssel. T´bbrûl van itt szÂ. °n sem hihetem persze, hogy a szellemi vagy erk´lcsi igazsÀgban t´bbre vitt¡k volna bÀrmely eddigi korszaknÀl, de nem k¢tes, hogy a fejlûd¢snek eg¢sz k¡l´nleges pillanatÀt ¢lj¡k Àt, mert nem volt m¢g korszak, amelynek az emberis¢g mÃltja ilyen m¢rt¢kben rendelkez¢s¢re Àllt volna, s amely egyben eljutott volna a k¢telked¢s legk¢ts¢gbeesettebb fokÀig, amikor nemcsak k¢telkedni, hanem hinni
is tudunk mÀr mindenben. Meglepûen Ãj ¢s talÀn soha vissza nem t¢rû alkalom; t¢kozlÂ, aki errûl lemond. Hiszen az eddigi reg¢ny is, az igazi, a Balzac¢, Flaubert-¢,
ZolÀ¢, France-¢ ¢ppÃgy, mint a Turgenyev¢, Tolsztoj¢, Dosztojevszkij¢, mindig magÀba olvasztott a kor tudÀsÀbÂl annyit, amennyit ¢ppen ¢rdemes volt tudni. Csakhogy
a mi tudomÀnyunk sajÀtossÀga ¢ppen a viszonylagossÀg, a bizonytalansÀg, a sokf¢lek¢ppen ¢rtelmezhetûs¢g. Proust ¢s Thomas Mann teremtette meg azt a müv¢szetet,
amely ennek a bonyolult tudÀsnak is f´l¢be tudott kerekedni. °s ki ÀllÁthatnÀ, hogy a
v¢r ¢s az ¢let hiÀnyzik reg¢nyeikbûl? Ehhez k¢pest a mai realizmus nem az¢rt sivÀr,
mert a valÂsÀgot ÀbrÀzolja, hanem az¢rt, mert mÀr nem k¢pes a valÂsÀgot ÀbrÀzolni.
A k¢pzett ¢s mer¢sz szellem szÀmÀra az eg¢sz eddigi t´rt¢nelem: n¢pek ¢s kirÀlyok,
szentek ¢s kalandorok, fajtÀk ¢s müv¢szetek, istenek ¢s b´lcseleti rendszerek ä mind
fekete ¢s feh¢r billentyük szenved¢lye zongorÀjÀn.
Arra gondolok, mennyi izgalmasan Àt¢lt asztrolÂgiÀt ¢s tÀrsadalomtudomÀnyt, term¢szettudomÀnyt ¢s t´rt¢nelmet, l¢lektant ¢s filozÂfiÀt, vallÀst ¢s mitolÂgiÀt torkolltattam az E GYENLýS°G-be, az ¹NELEMZ°S-be, a MONçDOK -ba, ¢s r´gt´n gyanakodni
kezdek: engem jellegzetesen vÀrosi k´ltûnek tartanak. De bÀrmilyen k¡l´nb´zû alkatÃak vagyunk is, ebben a szenved¢lyemben semmi se vÀlaszt el p¢ldÀul We´res SÀndortÂl. Igaz, n¢ha hÂnapokra belebolondultam valamilyen Ãjfajta tudomÀnyba vagy
egy filozÂfusba, ¢s verseimben errûl csak egy hasonlat vagy kit¢rû sor tanÃskodott, no
de Ágy vagyunk n¢ha szerelmeinkkel ¢s szenved¢seinkkel is. Az ¢rtelem ¢lm¢nyeit
ugyanolyan valÂsÀgosan Àt¢lni, mint az ´szt´n ¢lm¢nyeit ä ez ¢pp a tudatos k´ltû kivÀltsÀga.
BÁrÀlÂink nem mulasztjÀk el szÀmba venni, amit ezÀltal veszÁt¡nk. Csakhogy a r¢giek
naiv erej¢t hiÀba is epedj¡k vissza. Egy kultÃra alkonyÀn ¢l¡nk, ha nem m¢lyen benne
az est¢ben. Alexandria hÀtrÀnyait el kell viseln¡nk: bolondok vagyunk, ha nem nyÃlunk ajÀnd¢kai utÀn.
V¢letlen¡l tudtam meg egy t´rt¢nelemk´nyvbûl, hogy a germÀn ä gairman ä szÂ eredetileg kelta gÃnyn¢v volt, s annyit jelentett: zajongÂ, k¢rkedû. öjabb adal¢k ä t´bbek
k´zt ä r¢gi vesszûparipÀmhoz, a n¢metek ¢s zsidÂk n¢mely furcsa hasonlÂsÀgÀhoz.
Ennek a hasonlÂsÀgnak legd´ntûbb eleme: a kivÀlasztott n¢p eszm¢je. A hitlerizmust
alapjÀban v¢ve az Âtestamentumi zsidÂk talÀltÀk fel. A f´l¢ny eszk´ze egyikn¢l a harciassÀg, mÀsiknÀl az okossÀg. De mint ahogy a n¢met sem annyira bÀtor, mint
àstrammÊ, a zsidÂ sem annyira b´lcs, mint àhochemÊ. A vilÀg k¢t leg¢rzelmesebb n¢pe.
Az ¢rzelmess¢g kieg¢szÁtûje egyikn¢l a pedant¢ria, mÀsiknÀl a cinizmus. Mindketten
term¢szettûl modortalanok. Egyik n¢p arisztokrÀciÀja ezt katonÀs fegyelmezetts¢ggel,
mÀsik¢ tetszelgû tÃlcivilizÀltsÀggal palÀstolja, de csak hiÀnyosan. A modortalansÀg m¢ly¢n mindkettûn¢l az alapvetû formÀtlansÀg. Mindketten mohÂn kÁvÀnjÀk a tudÀst, s
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mindkettûn¢l müvelts¢g ¢s ¢let f¡ggetlens¢ge, sût ellentmondÀsa. A felsûbbrendüs¢g
tudatÀnak alapja mindkettûn¢l a fogyat¢kossÀgi ¢rz¢s (Minderwertigkeitsgef¡hl).
P´khendis¢g¡k mellett mÀs n¢pekn¢l szokatlan ¢rdeklûd¢s az idegenek irÀnt. Az emberis¢gnek k¢t szellemi jelens¢g vÀlt igazÀn k´zkincs¢v¢, a zsidÂ egyistenhit, ahogy
azt PÀl megfogalmazta, ¢s a n¢met zene, Bach¢, Mozart¢, Beethoven¢: mindkettûben
van valami megvÀltÂ hatalom.
Valaha megjegyeztem, milyen igazsÀgtalansÀg, hogy ¢ppen a n¢meteknek jutott
Goethe, ez a legegyetemesebb emberi szellem. Eti ezt felelte: àNem nagyobb igazsÀgtalansÀg, mint hogy ¢ppen a zsidÂknak jutott J¢zus.Ê
Mindk¢t n¢ppel szemben EurÂpa tehetetlens¢ge, a rÂmaiaktÂl kezdve. A k¢t vÀltakozÂ
mÂdszer: az erûszak ¢s a meg¢rt¢s. Egyik az¢rt nem hat, mert tÃl nagy n¢pek, a mÀsik,
mert tÃl kicsinyek, illetve tÃl kicsinek ¢rzik magukat. Fogyat¢kossÀgi ¢rz¢s¡k sarkallja
ûket a f´l¢nyre.
AlapjÀban v¢ve egyik¡k sem hivatott ´nÀllÂ nemzeti l¢tre. Geothe is ezt tartotta. A
n¢metek ¢s a vilÀg szerencs¢tlens¢g¢re N¢metorszÀgnak megadatott, hogy politikai
hatalom legyen. De nem lepne meg, ha a n¢metek szÀmÀra most ¢rkezett volna el a
diaszpÂra ideje.
M¢ghozzÀ a n¢metek àfiatal n¢pnekÊ tartjÀk magukat. S valÂszÁnüleg igazuk van,
ez nem ¢letkor k¢rd¢se. A n¢metek ´r´k kamaszok, a zsidÂk mindig ´regek, legalÀbbis
korav¢nek. Ennyit a zsidÂk elûny¢re.
Gyomorbaj, m¢labÃ. Az ÀgyÃszÂ elhallgatott, a hÁrekbûl kivehetû, hogy az oroszok
megint elakadtak. Az angol rÀdiÂ olasz adÀsÀbÂl meg¢rtettem, hogy pusztulÀs elûtt Àll
Budapest, àEurÂpa egyik legszebb vÀrosaÊ. Kiss¢ k¢sei m¢ltÀnylÀs, az angolszÀsz vilÀg
egy mÀsik elismer¢s¢re eml¢keztet: Roosevelt is csak mÀrcius 19. utÀn tartott besz¢d¢ben vallotta be, hogy K´z¢p-EurÂpÀban MagyarorszÀg volt a szabadsÀg ¢s humanizmus utolsÂ mened¢ke.
Elsû hÂ. Sürün, szakadatlanul, eg¢sz nap. Szokatlan mÂdon lever. Nemcsak az¢rt,
mert nem szaladhatok ki s¢tÀlni a RÂzsadombra vagy a KorzÂra, amely havas d¢lutÀnokon a legszebb. Hanem az¢rt is, mert r´gzÁteni lÀtszik a rem¢nytelens¢gemet. A
sz¡rke, bizonytalan homÀlyban volt valami jÂlesû ideigleness¢g. UtÂlag lÀtom, hogy
a havas vÀros k¢pe bennem ´nk¢ntelen¡l is az oroszok bej´vetel¢hez kapcsolÂdott.
TeÀt, az emberi civilizÀciÂ legszebb term¢k¢t, mÀr k¢t hÂnapja nem ittam. Feket¢t mindennap kapok egy kicsit, a k¢szlet elûrelÀthatÂan karÀcsonyig fog tartani. Bort n¢ha
szerz¡nk m¢g, de v´r´sborbÂl, abbÂl a nehezebb fajtÀbÂl, amelyik olyan jÂt¢konyan
tud hatni rÀm, most fogyasztom az utolsÂ ¡veget. HÀzigazdÀim birtokÀban m¢g van
egy kis ¡veg pÀlinka meg egy ¡veg rum. A hÂnap elej¢n vettem ezer cigarettÀt, ´tven
fill¢r¢rt darabjÀt, most mÀr egy pengû¢rt se lehet kapni. Ez a vÀratlanul beszerzett
dohÀnymennyis¢g indÁtotta el ezeket a rosszkedvü jegyzeteket. Az ¢n agyam hÀlÀs telev¢ny: tizen´t ¢ve trÀgyÀzom nikotinnal, m¢gis ¢l¢nken reagÀl rÀ. S akÀrmennyire
hozzÀszoktam a koffeinhoz, a legtompÀbb k´d´t is eloszlatja elm¢mrûl az erûs fekete.
Az alkohol is k¢pes m¢g megmozgatni elg¢mberedett ¢rz¢seimet. Olyan rem¢nytelen
vagyok, hogy pillanatnyilag nem is k¢rek mÀst a j´vûtûl, csak adja meg nekem ezeket
a kÀbÁtÂszereket, mert tûl¡k f¡gg szÀmomra a legnagyobb narkotikum, az ÁrÀs.
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December 23. Szombat
Egy h¢t teljes cs¡gged¢s. Az ÀgyÃzÀs megszünt, nyugaton n¢met tÀmadÀs, az oroszok
skartba tett¢k Budapestet. EnnivalÂ kev¢s, ¢tvÀgyam m¢g kevesebb, a vilÀgra is: mÀr
majdnem f¢ln¢k kimenni a szabadba. De nem is kÁvÀnom mÀr annyira, eg¢sz nap legszÁvesebben s´t¢tben fek¡dn¢k. Ma jÂ nap: szerezt¡nk konyakot, konzerveket, disznÂhÃst ¢s cigarettÀt, az oroszok megindultak Sz¢kesfeh¢rvÀr ellen ¢s a Duna-k´ny´kben nyugat fel¢.
A SzabadsÀg t¢ren, a Tûzsde ¢s a P¢nzint¢zeti K´zpont k´z´tt ´t ismeretlen akasztott
hulla. Sz¡lûf´ldem ¢s legszükebb hazÀm most lid¢rcnyomÀsos Àlmaiban bizonyÀra
visszaeml¢kszik gyerekkorÀra, a Neugeb¤ud¢ra.
Ponyvareg¢nyeket olvasok ¢s a ponyvareg¢nyek kvintesszenciÀjÀt, egy Âcska vilÀgt´rt¢netet. JÂ r¢gimÂdi, kev¢s t´rv¢ny ¢s müvelûd¢s, annÀl zsÃfoltabban az esem¢nyek
¢s, szerencs¢re, a nevek. MegtalÀlhatjuk-e a t´rt¢nelem l¢nyeg¢t sürÁtettebben, mint
a nevekben? Alarik, Amalasvintha mÀr puszta hangzÀsukkal t´bbet Àrulnak el a gÂtokrÂl, mint amit a r¢g¢szet, n¢prajz, gazdasÀgt´rt¢net ¢s szellemt´rt¢net valaha is
kiderÁthetne rÂluk.
A vers egyik nagy k¡l´nbs¢ge a prÂzÀval szemben, hogy egy n¢v szerencs¢s elhelyez¢s¢vel mindent ¢rz¢keltetni lehet. àTomori, b¡szke vez¢r, m¢rt hagytad el ¢rseki
sz¢ked?Ê ä ki ne lÀtnÀ itt a l¢nyeges jelenetek eg¢sz sorÀt? Az enyh¢n tragikomikus
hatÀs fûleg annak k´sz´nhetû, hogy a To szÂtag eredetileg r´vid, csak a hangsÃly teszi
hosszÃvÀ. Mert ilyenkor persze a szavak sorrendje, az ¡tem, a rÁm mindenn¢l t´bbet
szÀmÁt. àMint r¢gi k¢peken a tÀncosnû Camargo...Ê Azt hiszem, kevesen tudjÀk, ki volt
Camargo, ¢s aligha eml¢keznek Lancret k¢p¢re, m¢gis a sor, rem¢lem, mindenkibe
az eleven rokokÂt sugallta.
Olyanok vagyunk, mint Boccaccio emberei a firenzei villÀban: a vÀrosban d´gv¢sz d¡h´ng, mi pedig vÀrakozunk. AkÀrcsak ûk, ez a tÀrsasÀg is szÁvesen besz¢l szerelemrûl,
ha mÂdot talÀl rÀ. Esetek, eml¢kek, elm¢letek, n¢ha szem¢lyes panaszok. °n csak
hallgatom, ahhoz, hogy beleszÂljak, tÃl vegyes a tÀrsasÀg, Ãgy ¢rtem, nemileg. Csak
nûkkel tudok ûszint¢n besz¢lni.
O., ¹. ¢s Gy. felvÀltva sÂhajt: de hÀt van-e nû, van-e f¢rfi, akibe szerelmes lehet az
ember? ä àKi m¢ltÂ lÀtni a csodÀt, az a csodÀt magÀban hordja.Ê
Nem mintha a szerelemhez, mÀr amit ûk ezen ¢rtenek, a nagyhoz, a romantikushoz
nem kellene megfelelû àpartnerÊ. Csakhogy ¹., aki a nûk el¢gtelens¢g¢t hÀnytorgatja,
¢s Schumann szerelm¢t tartja az igazinak, Clara Wiecket ¢szre se vette volna.
Clara Wieck aligha volt bÀjos. A bÀj ä ¹. sürün emlegeti nûkkel kapcsolatban ä a francia àcharmeÊ szÂ fordÁtÀsa, s persze eg¢szen mÀs, mint a charme. Maga a szÂ a mÃlt
szÀzad elej¢n keletkezhetett, s az ¢n f¡lemben menthetetlen¡l biedermeier ¢s polgÀrias cseng¢se van. MinÀlunk a fogalomhoz k¢ts¢gkÁv¡l hÀzias szendes¢g is tapad, ez
pedig legyûzhetetlen akadÀlya a romantikÀnak, Ãgy, ahogy azt ¹. is igen helyesen ¢rtelmezi, nem a romantikus ¢lm¢nyt, hanem a romantikus ¢rz¢st, a tudatos pÀtoszt
tartvÀn l¢nyegesnek. A bÀj ¢s a tudatossÀg halÀlos ellens¢gek. Az igazÀn romantikus
nûk ritkÀn sz¢pek, sohase bÀjosak.
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M.-et a legk¢ptelenebb kalandokba ¢s helyzetekbe sodorja szerelme ¢s mer¢szs¢ge.
Mindezt azonban gyermeteg mosollyal, kislÀnyos, tiszta naivitÀssal. °let¢ben a nemess¢get ¢s k´lt¢szetet nem, csak a vadromantikÀt hiÀnyolhatja nem¡nk hivalgÂ f´l¢nye,
melyet leginkÀbb az otthoni, meghitten tÀlalÂ nûiess¢g büv´l el. Kettûs igazsÀgtalansÀg, egyr¢szt a bÀjos, mÀsr¢szt a tudatos nûk irÀnt.
December 25. H¢tfû
K¢pzeteinket a megvÀltÂ, a kaput nyitÂ szerelemrûl, a testiess¢g ¢s az ¢rdekhÀzassÀg
megvet¢s¢t, az egy¢ni vÀlasztÀs tÃl¢rt¢kel¢s¢t Homeros, Horatius vagy Petronius ¢rtetlen¡l fogadnÀk. A àmodernÊ szerelem kereszt¢ny talÀlmÀny.
Az °NEKEK °NEKE Salamon kirÀly trÂjai ajÀnd¢ka a SZENTíRçS-nak. Ahogy a fiatal
kereszt¢nys¢g f´l¢be kerekedett ennek a keleti bujasÀgnak, Àtv¢ve ¢s sajÀt c¢ljaira
asszimilÀlva hev¢t ¢s sz¢ps¢g¢t ä pÀratlan teljesÁtm¢ny. M¢g nehezebb volt kisajÀtÁtani
a barbÀr l¢lek szabadsÀgharcÀt, de ez is siker¡lt, ¢s a lovagk´lt¢szet felsz´kû ¢rzelmei
v¢geredm¢nyben a kereszt¢ny vallÀs k¢pzeletvilÀgÀt gazdagÁtottÀk. De a Szerelem bûven kÀrpÂtolta magÀt ez¢rt: kirabolta a vallÀst, ¢s a dekadens eurÂpai szerelem minden sejtelmess¢ge, halÀlk´zels¢ge, misztikus izgalma ebbûl a titkos f´ld´ntÃli forrÀsbÂl
eredt. Amilyen m¢rt¢kben ez a forrÀs elapad, kezdi ¢rtelm¢t veszteni a szerelem nagyra t´rû rajongÀsa. A miszticizmust megtagadni s a szerelem magasabb ig¢nyeit fenntartani k´vetkezetlen eljÀrÀs. Az amerikai szerelem becs¡letesebb.
A szocialista nevel¢sben r¢szes¡lt fiatalemberek k´z´tt tapasztaltam n¢ha az antik ¢s
a kereszt¢ny szerelem korlÀtolt, de term¢keny ¢s tisztess¢ges vegy¡l¢k¢t.
Azok az ÁrÂk, akik k´vetkezetesen szembe mertek szÀllni a kereszt¢nys¢g eszmek´r¢vel
ä Nietzsche vagy Montherlant, hogy az alkat ¢s fajsÃly v¢gleteivel p¢ldÀlÂzzam ä, nem
mulasztottÀk el felhÁvni figyelm¡nket a szerelem tÃlzott ¢s indokolatlan szerep¢re
gondolkodÀsunkban.
A legk¢ptelenebb babonÀk egyike az a n¢zet, hogy a szerelmet az Âkorban tisztelt¢k
legjobban. A maguk mÂdjÀn persze. Az antik szerelmet Lucretius fogalmazta meg leg¢lesebben. ä Ezt a fajfenntartÂ felfogÀst folytatta, kiss¢ szÀrazabban, a mÃlt szÀzadi
àterm¢szettudomÀnyosÊ gondolkodÀs. A szerelem szents¢ge azonban a k´z¢pkorbÂl
ered. P¢ldÀul AquinÂi TamÀsnÀl a MÀt¢-evang¢lium kommentÀrjaiban.
Az a b´kkenû, hogy legt´bben elûbb ismerkednek meg ROMEO °S JöLIç-val vagy a
mozival, mint sajÀt szerelmi ´szt´neikkel. A civilizÀlt emberis¢g ¢bredû szerelmi ¢rz¢sei mÀr k¢sz irodalmi mintÀhoz igazodnak. A legÀtlagosabb fiatalsÀg szerelmeit is tÃlm¢retezett ig¢ny csigÀzza. Holott a szerelmi rajongÀshoz is legalÀbb olyan ritka hajlam
sz¡ks¢geltetik, mint a vallÀsos rajongÀshoz.
Mint Sebesty¢n ¢s çgoston, AquinÂi TamÀs ¢s Lisieux-i Ter¢z a vallÀsnak, olyan szentjei ¢s v¢rtanÃi a szerelemnek Casanova ¢s Don Juan, ¢ppÃgy, mint Dante ¢s Beatrice
vagy Ab¢lard ¢s H¢lo«se. Ami ezen a hûfokon alul marad, ¡res mise, jÀmborsÀg, parÀznÀlkodÀs vagy polgÀri szerelem. S aki hajlamainÀl magasabbra t´r, bigott vagy szenvelgû.
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December 26. Kedd
A lÁra halÀla, hallom megint, mint annak idej¢n az izmusok v¢gvonaglÀsakor. Most is
k¢telkedve fogadom. A lÁra az egyed¡li müfaj, amely az eddigi t´rt¢nelem folyamÀn
sohasem halt meg, m¢g Àtmenetileg, m¢g a legm¢lyebb hanyatlÀsok idej¢n sem. Mi¢rt
¢ppen ez a szÀzad volna kiv¢tel? Petûfi meg Arany, Ady meg Babits korÀt persze ¢n is
utol¢rhetetlen lÁrai virÀgzÀsnak lÀtom. De bevallom, van egy-k¢t kortÀrsam, akinek
verse, ha nem is m¢lyebben, de elevenebben hat rÀm a legnagyobbak¢nÀl is. ¹. szerint
ugyan p¢ldÀul JÂzsef AttilÀt ´ssze se lehet vetni TÂth çrpÀddal, s erre el¢g ¢pk¢zlÀb
¢rveket tud talÀlni. De visszaeml¢kszem azokra, akik szint¢n ¢rtelmesen tudtÀk megmagyarÀzni, mi¢rt tartjÀk JÂzsef AttilÀt nagyobb k´ltûnek BabitsnÀl. Tudom, milyen
megt¢vesztû a k´zels¢g. Csakhogy mindk¢t irÀnyban. Itt olvastam Ãjra Gyulai bÁrÀlatait. Bizarr mulatsÀg v¢gigkÁs¢rni, amint meg kell v¢denie Aranyt az epigonizmus vÀdja ellen ¢s bizonygatnia, hogy a magyar k´lt¢szet nem ¢r v¢get Berzsenyivel ¢s V´r´smartyval. M¢g fonÀkabb az a maga idej¢ben term¢szetes m¢rt¢ktartÀs, amellyel
Aranyt v¢delmezi: benne is van eredetis¢g, kivÀlÂ k´ltû stb. Mindez nem szÂl Gyulai
ellen, aki korÀnak legokosabb ¢s legjobb Át¢letü kritikusa volt. Ambrus ZoltÀn kritikÀi
a vÀlaszt¢kos stÁlust ¢s gondolkodÀst k¢ptelen v¢lem¢nyek halmozÀsÀval vegyÁtik. E
tekintetben nem k¡l´nb P¢terfy sem, Lema¬tre, Brunetiªre, Faguet sem. A kritikusoknÀl nem sokkal m¢rvadÂbbak a k´ltûk. Berzsenyi Ãgy emlegeti Matthissont, mint
Goethe ¢s Schiller egyenrangÃ tÀrsÀt, Petûfi B¢ranger-t Shelley ¢s Heine mellett kora
legnagyobb k´ltûj¢nek tartotta. Babits ¢s KosztolÀnyi t¢ved¢sei ä ûk voltak nemcsak
a legnagyobb k´ltûk, hanem a legnagyobb ¢s legmüveltebb ¢rtûk is azok k´z¡l, akiket
megismertem ä nagyban hozzÀjÀrultak irodalmi nihilizmusom kialakulÀsÀhoz. RÀj´ttem, hogy a legnagyobbak is csak Ãgy olvasnak, mint a csel¢dlÀnyok: eszt¢tikai ¢rveik
m´g¡l szÁv¡k mond Át¢letet.
December 27. Szerda
KarÀcsony est¢je vasÀrnapra esett. Napok Âta szikrÀzÂ naps¡t¢s, szÀraz, nagy hideg,
d¢lben sem olvad a fÀkon a d¢r. O. haza¢rkezik, a vÀrosban azt besz¢lik, hogy Feh¢rvÀr
elesett, ¢s TorbÀgynÀl elvÀgtÀk a b¢csi vonalat. D¢ltûl kezdve hatalmas ÀgyÃzÀs, k´zelebbrûl, mint valaha ¢s szakadatlanul. Gy. a villÀban lakÂ k¢t n¢met katonÀval tr¢fÀsan
p´r´lni kezd, ami¢rt ennyit pufogtatnak. Az egyik m¢ltatlankodva utasÁtja vissza, nem
ûk lûnek, hanem az oroszok, itt vannak Budakeszin. Gy. megk¢rdi tûl¡k, ûk nem mennek-e mÀr. àñ, ide nem j´n az orosz!Ê Egy Âra mÃlva mÀr eltüntek, m¢g a telefondrÂtjaikat sem ¢rtek rÀ leszedni a kertben, asztalaikat, szalmazsÀkjaikat, karÀcsonyfÀjukat itt hagytÀk. A Pasar¢trûl minden n¢met elmenek¡lt, szemben, a hadaprÂdiskolÀban is csomagolnak a tÀbori csendûr´k. Az eg¢sz k´rny¢ken nagy forgalom,
¢l¢nks¢g, g¢pkocsiberreg¢s. Est¢re m¢gis remek vacsora gyült ´ssze. AprÂ libamÀjpÀst¢tom valÂdi majon¢zmÀrtÀssal, disznÂs¡lt krumplival ¢s tormÀs c¢klÀval, az utolsÂ
percben hoztak remek v´r´sbort, meggyes r¢tes. HÀzigazdÀim birtokÀban hÀrom
¡veg pezsgû volt, egyiket megittuk, mÀsikat szilveszterre szÀnjuk, harmadikat Budapest bev¢tel¢re. FeketekÀv¢, kettûig kockÀztunk.
Semmit sem aludtam. Hol a kif¡rk¢szhetetlen eredetü ¢s irÀnyÃ d´rg¢sekre, durranÀsokra, kattogÀsokra figyeltem, ha meg csend volt, az izgatott. N¢gy Âra fel¢ hÀrom
hatalmas robbanÀs, kiss¢ k¢sûbb g¢pfegyverropogÀs, m¢g k¢sûbb a k´rny¢ki kutyÀk
heves ugatÀsba kezdtek. Reggel r¢m¡lten cs´nget a hÀzmester: az oroszok mÀr a Balta
vend¢glûben. Odakint fagyos, ragyogÂ, n¢ptelen utca. Az ¡res hadaprÂdiskola kapuja
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tÀrva-nyitva, az udvaron bed´gl´tt tank. Kilenc Ârakor hÀrom alak fordul be a Pasar¢ti
Ãt felûl. Egyik¡k magyar tiszt, mÀsik tÀbori csendûr, mindketten fegyvertelen¡l. K´zt¡k hÂsapkÀs, gyür´tt k´penyü katona, inkÀbb viselked¢s¢rûl ismerszik meg, hogy
orosz. HajlÁtott t¢rdekkel, elûredülve, puskÀjÀt l´v¢sre k¢szen tartva halad. VÀllalkozÀsÀnak vakmerûs¢g¢t leginkÀbb Âvatos elûnyomulÀsa mutatja. Fej¢t jobbra-balra forgatva hatol be a tekint¢lyes hadaprÂdiskola udvarÀra, minden l¢p¢s utÀn megÀll, ¢s
vÀrja az esetleges ellenÀllÀst. Egy Âra hosszat egyed¡l tartja megszÀllva a laktanyÀt.
Akkor a HidegkÃti Ãt felûl Ãjabb orosz ¢rkezik, puska n¢lk¡l, pr¢mszeg¢lyes sapkÀban. R´vid lÀtogatÀst tesz az iskolÀban, azutÀn ki a kapun, egyenest szembe, hozzÀnk.
Elûreszegzett pisztollyal j´n, Napos kutya egyszerre kiugrik valahonnan, m¢rgesen
ugatni kezdi. PisztolyÀval ¡gyetlen¡l kergeti, fej¢t hÀtrakapja a katona, aki egymagÀban jÀr az ellens¢ges vÀrosban, lÀthatÂan f¢l. àNem f¢lni, nem f¢lni!Ê ä Ágy nyit be
hozzÀnk, de ezenkÁv¡l semmit sem tud magyarul, az orosz fogsÀgot jÀrt hÀzmester
tolmÀcsolja, bÀr megbÁzhatatlanul, a besz¢lget¢st. LÀtogatÂnk szÀzados, elrejtett katonÀt ¢s fegyvert keres.
December 28. Cs¡t´rt´k (FolytatÀs)
Elûre jelzi, hogy ha magyar katonÀt talÀl, ÃtjÀra engedi, ha n¢metet, lel´vi. Nem kutat
nagyon alaposan, szekr¢nyeket nem nyitogat, k¡l´nben az ÁrÂasztalban rÀakadna hÀzigazdÀm revolver¢re. Szibirnek mondja magÀt, de semmi Àzsiai vonÀs nincs rajta,
szûke, szlÀv, kerek piros arca jÂ tÀplÀlkozÀsra vall. ý az elsû orosz, cigarettÀval, konyakkal kÁnÀljuk. Koccintunk, bolgÀr cigarettÀval kÁnÀl vissza. MarikÀval k´tûdik, mi¢rt olyan sovÀny. AztÀn megk¢rdezi, nem akar-e OroszorszÀgba f¢rjhez menni, de
amikor megtudja, hogy mÀr menyasszony, udvariasan visszakozik. A hÀzmester megmondja, hogy ÁrÂk vagyunk, erre besz¢l valamit, amibûl csak Maxim Gorkij nev¢t ¢rtj¡k. Elûszedj¡k a polcrÂl a Gorkij-k´teteket, de nem tudja olvasni a latin betüket. A
hÀzmester k´vetkezetesen àgoszpogyi kapitÀnÊ-nak szÂlÁtja, û idûnk¢nt tiltakozik:
nem goszpogyi, hanem tovaris. MagyarÀzza, hogy nÀluk mindenki tovaris, Tolsztoj is
az lenne, ha ¢lne. çllandÂan mosolyog, mulat, lÀthatÂan minket is mulattatni szeretne.
Mielûtt elmegy, kezet szorÁt vel¡nk. A szomsz¢dos villÀkat is ilyen mÂdon àÀtf¢s¡liÊ,
aztÀn visszamegy a HidegkÃti Ãtra, n¢hÀny perc mÃlva Ãjra itt van, nyomÀban nyolc
k´zleg¢ny rendetlen sorban. Magyar szemnek szokatlan katonai mÂdszer: a tiszt hatol
elûre egyed¡l, s csak amikor meggyûzûd´tt a terep vesz¢lytelens¢g¢rûl, akkor hozza
magÀval a leg¢nys¢get. S Ãgy lÀtszik, a k´rny¢ket egyelûre ez a tÁz ember szÀllta meg.
Mindezt az ablakbÂl. Onnan less¡k eg¢sz nap a hÀborÃt, a t´rt¢nelmet. A rÀdiÂt eg¢sz
nap nyitva hagyjuk, hÀtha megtudunk valamit a vÀrosrÂl. çthalljuk a szomsz¢d utcÀbÂl, ¢ppen a hungarista ifjakat szÂlÁtjÀk fel azonnali jelentkez¢sre a KÀroly laktanyÀban: à1944 ¢v elûtt HerÂdes katonÀi meg´lt¢k az ifjÃsÀg legfiatalabb tagjait, a csecsemûket. Magyar ifjak, ne habozzatok elhagyni otthonaitokat stb.Ê Az angol rÀdiÂban
Churchill ¢s Roosevelt karÀcsonyi besz¢de a fûszÀm. Odakintrûl tisztÀbb hangokat hallani. Nem tudjuk, melyik d´rg¢s n¢met, melyik orosz, de biztos, hogy ez komolyabb
besz¢d: ultima ratio. Sût a megkerg¡lt propagandÀval szemben nemcsak a v¢gsû, hanem az egyed¡li rÀciÂ.
K¢t hÂnap Âta mind azon t´prengtem, hogyan lehetne Pesten elbÃjnom, mindenki
biztos volt benne, hogy a bal part hamarabb fog elesni. M¢g mindig alig bÁrom elhinni,
hogy Buda elûbb ker¡lt sorra, sût a jelek szerint Hüv´sv´lgyet, Pasar¢tet foglaltÀk el
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elûsz´r. A fegyverzajbÂl azonban az gyanÁthatÂ, hogy m¢g a hÀtunk m´g´tt is vannak
n¢metek. S´t¢ted¢s utÀn is sokÀig Àllunk az ablaknÀl, igyeksz¡nk tÀj¢kozÂdni a sz¡ntelen durranÀsokbÂl ¢s csattanÀsokbÂl s fûleg a felvillanÂ f¢nyekbûl. Ezek azonban a
zajoknÀl is kiismerhetetlenebbek ¢s vÀltozatosabbak. SÀrga, ez¡st, piros ¢s v¢rnarancs
szÁnek lobbannak ¢s futnak Àt a hÂtÂl ¢s holdtÂl megvilÀgÁtott ¢jszakÀn.
°jszaka erûsebben hallatszik az ÀgyÃzÀs. A f¡ty¡l¢sek ¢s robbanÀsok k´zeli becsapÂdÀsokat jeleznek. A gyenge kis villa bele-belereszket, z´r´gnek az ablakok. °bren ¢s
izgatottan hallgatom, de inkÀbb jÂkedvüen. JÂlesik, hogy mÁg a n¢metek, detektÁvek,
nyilasok lÀtvÀnya vagy egy-egy munkaszolgÀlati behÁvÂ megremegtette a gyomromat,
a bombÀtÂl, golyÂtÂl, hÀborÃtÂl cs´ppet se f¢lek. ögy vagyok ezzel, mint Miksa bÀtyÀm,
aki nyomor¢k lÀbbal sÀntikÀlt a f´ld´n, de uszodÀban boldogan lubickolt a m¢ly vÁzben.
Szemben a csendûr´knek is nyilvÀn nagyon hirtelen kellett menek¡lni¡k, rengeteg
holmit hagytak hÀtra, t´bbek k´z´tt n¢hÀny disznÂt, melyet az oroszok siettek meg´lni. Az utca lakÂi k´z¡l sokan mentek Àt szerezni valamit. A hÀzmester lÀnya is jÀrt
ott, de csak harminc SymphoniÀt hozott, volt azonban, aki f¢l sert¢ssel a hÀtÀn tÀvozott. Az oroszok nem sokat hederÁtettek rÀjuk. Azt hiszem, az orosz, akÀr a magyar,
term¢szetesebb dolognak tekinti a lopÀst, mint a n¢met. ýk tudnak k´nnyed¢n ¢s
ked¢lyesen lopni, a n¢met csak szervezetten vagy megvadulva.
December 30. Szombat
öj orosz, m¢g Àgyban talÀl benn¡nket. Ez k´zleg¢ny, puskÀval, tÃl nagy, lÀthatÂan
most szerzett bûrkabÀtban, kucsmÀval. Ijesztûen akar hatni, de inkÀbb mulatsÀgos.
Azt hÁreszteli, hogy mindjÀrt visszaj´nnek a n¢metek, de valÂszÁnüleg ezt is csak ijeszt¢snek szÀnja, felt¢telezi, hogy mindenki a n¢metektûl f¢l a legjobban. OdaÀt azonban
nem Ãgy fest, mintha menek¡ln¢nek. Az iskolÀban mÀr sok katona ¢s nagy ¢let van,
de a kapu m¢g mindig tÀrva-nyitva, ûr nincs. VigyÀzzÀllÀst, sorakozÂt, rendes menetel¢st se lÀttam eddig, a tisztelg¢st nem ismerik. J´nnek-mennek, egyenk¢nt vagy eg¢szen kis csoportokban, lÀtszat szerint mindenki azt teszi, ami tetszik neki. A harcbÂl
is hanyagul ¢s aprÂ r¢szletekben t¢rnek vissza. LÀttam aztÀn olyan oroszt is, aki kez¢ben k¢t puskÀval egymaga rohant a vÀros fel¢. Egyszer egy hatalmas, megrakott teherautÂhoz, amely mÀr f¢lig kint volt a kapun, hozzÀ akartak k´t´zni egy kisebb, szint¢n megrakott teherautÂt. Hosszan ¢s hozzÀ nem ¢rtûen bÁbelûdtek vele, a lÀnc minduntalan elszakadt, v¢g¡l n¢hÀny Âra utÀn a vÀllalkozÀst feladtÀk vagy mÀsnapra halasztottÀk. Lehet az, hogy ilyen ¡gyetlen¡l, rendezetlen¡l ¢s hanyagul vert¢k meg a
vilÀg legszervezettebb ¢s legkatonÀsabb hadsereg¢t? JÂ volna elhinni.
Megint fegyvert, katonÀt kutat egy szûke, bamba k¢pü orosz. Rendes orosz zubbonya
van ¢s kitünû csizmÀja, mint valamennyinek. Legb¡szk¢bb azonban rongyos, pettyes
mimikrik´peny¢re, mivel n¢met zsÀkmÀny. AlmÀval kÁnÀljuk, azt majszolja, k´zben
cigarettÀzik. Belen¢z a szivarosdobozomba, megkÁnÀlom, rÀgyÃjt, a cigarettÀt abbahagyja, az alma hÃsÀban oltja el, aztÀn az almÀra is felin¢l rÀun, beleteszi a hamutartÂba, a hamut, cigarettacsutakot a f´ldre, szûnyegre dobÀlja. °rezhetûen be van rÃgva.
Sz¢tn¢z a lakÀsban, de csak a rÀdiÂ, a gramofon meg a kÀrtya k´ti le a figyelm¢t. A
rÀdiÂn r´gt´n beÀllÁtja MoszkvÀt, a gramofonra feltesz egy lemezt. Az aprÂbb, jÀt¢kszerü tÀrgyakat mind megfogja, megforgatja. HÀzigazdÀm egy f´l´sleges t´ltûtollat
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akar neki ajÀnd¢kozni, az nem kell neki, ellenben meglÀtja az asztalon hagyott ez¡stÂrÀmat, azt felragadja. HiÀba igyeksz¡nk lebesz¢lni, àofficiel, officielÊ ä motyogja, de
nagyon f¢l, mÀr iszkol kifel¢, nem is a kapun megy ki az iskola fel¢, hanem hÀtul mÀszik
Àt a kerÁt¢sen. SajnÀlom az ÂrÀt, huszonk¢t ¢v elûtt kaptam Miksa bÀcsitÂl. AzonkÁv¡l
idûb¢nultsÀgba esem, ha nem n¢zhetek minduntalan az ÂrÀmra.
°jf¢l fel¢ is beÀllÁt k¢t orosz, egyenesen a tüzbûl, Àlmosak, porosak, f¡st´sek, de Ágy is
kivehetû, hogy az egyik szûke, nyÁlt, ¢rtelmes arcÃ, a mÀsik is okos, de komor, fekete.
SzÀllÀst akarnak. De m¢g Ágy, ebben az Àllapotjukban is lehet vel¡k besz¢lni, magyarÀzzuk, hogy nincs el¢g fekhely, ¢s tÃl sokan vagyunk. MoszkvÀban t´bben is alszanak
egy szobÀban ä jegyzi meg a fekete, fanyarul, de halkan. Az¢rt m¢g sz¢tn¢znek a szobÀban, most is van benn¡k annyi kÁvÀncsisÀg, nem egy¢b, mert esz¡kbe sem jut elvinni
valamit. A szûke felemeli a kÀrtyacsomÂt, àkÀrtÀÊ ä mondja el¢gedetten, a k´nyvtÀrra
nagy elismer¢ssel: àbibliotyekÀÊ. °ppen jÀtszottunk, az asztalon felÀllÁtva a àNe nevess
korÀnÊ tÀblÀja, bÀbui, kockÀi. A fekete is ismeri a jÀt¢kot, azt is tudja, hogy kÁnai. àKitÀj,
KitÀjÊ ä mondja felvillanÂ szemmel, s ezzel mÀr meg is bocsÀtott nek¡nk. M¢g k´sz´nnek is, fÀradtan.
Soroznak, papÁrjainkat vizsgÀljÀk. Vel¡k egy orosz katonÀnak Àllt magyar. Az arca nagyon ismerûs, holott tudom, hogy sohase lÀttam, de az a fajta àintellektuelÊ, amilyennel sokszor talÀlkozhattam azelûtt kommunistÀk k´z´tt. NyilvÀn mÀr r¢gen ¢l OroszorszÀgban, vagy talÀn munkaszolgÀlatbÂl sz´k´tt Àt. Ismeri ÁrÀsaimat. Mindkettûnk
mint baloldali ÁrÂk ¢rdek¢ben hevesen szÂt emel, neki k´sz´nhetj¡k, hogy nem visznek r´gt´n magukkal. Az ûrmester bizalmatlanul hallgatja ût, ¢s joggal, mert hihetûen
mindenkit menteni igyekszik. LÀthatÂan nem sok bosszÃvÀgy maradt benne, inkÀbb
ellÀgyulÀs, hogy haza¢rkezett. °s fÀradtsÀg meg n¢mi k¢telked¢s. Megk¢rdezem, mikor lehet mÀr kimenni az utcÀra. à¹r¡lj´n, hogy bent maradhatÊ ä ¢s lemondÂan
legyint.
Az ûrmester, az ideiglenes sorozÂbizottsÀg eln´ke, az elsû ¢s voltak¢ppen idÀig egyed¡li ellenszenves orosz, parven¡ p´ffeszked¢ssel ¡l a karossz¢kben, fenyegetûen. De
Gy´ngyi kiabÀl, kineveti, kez¢vel jelzi, hogy mi¢rt mereszt olyan f¢lelmetes szemeket.
Erre m¢g û is elsz¢gyelli magÀt, mosolyogni prÂbÀl.
¹t napja ¢l¡nk a front k´zel¢ben. Villany n¢gy nap Âta nincs, tegnap Âta vÁz se, mÀra
szünt meg a gÀz. Ellenben ÀllandÂan orosz katonÀk lÀtogatÀsÀt fogadjuk, eddig vagy
negyven-´tven fordult meg nÀlunk. Szeretnek itt lenni, mert mÀsutt, a legt´bb helyen,
f¢lnek tûl¡k. A hÀzmester¢k, bÀr semmi bajuk sem t´rt¢nt, sût elhalmoztÀk ûket ennivalÂval, sÀpadtak, remegnek, nem ¢rtik, hogy mi nem igyeksz¡nk min¢l hamarabb
megszabadulni ezektûl a vadÀllatoktÂl. Ha a k´rny¢krûl valakit egy-k¢t Ârai munkÀra
visznek el, ´sszefutnak az asszonyok, mert azt hiszik, hogy mÀr àelhurcoltÀkÊ ûket.
Olyan nûk f¢lnek a katonÀk erûszakjÀtÂl, akiknek àmegbecstelenÁt¢seÊ m¢g legvadabb
r¢szegs¢g utÀn se k¢pzelhetû el. De nyilvÀnvalÂ, hogy nem erre vÀgyÂdnak legfûk¢ppen. Persze legt´bben r´gt´n udvarolni kezdenek a nûknek, de a legilledelmesebb,
b¢kebeli mÂdon. °rthetû, hogy a hÀborÃs ¢letben is ez kellene nekik leginkÀbb, ¡lni,
nevetni, jÀtszani, tÀrsas ¢letet ¢lni, barÀtsÀgos szobÀban, amelyik nem bord¢lyhÀz, se
kocsma, de nem is rettegû, elzÀrkÂzÂ polgÀri csalÀd¢. Ezek semmit sem akarnak elvinni, jÂl tÀplÀltak, k¡l´n´sen az OroszorszÀgbÂl ¢rkezû, egyhangÃ hÁrekhez k¢pest
meglepûen tisztÀk. RuhÀzatuk is rendes, bÀr szedett-vedett, egy´ntetüs¢gre semmit
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sem adnak. A n¢met ¢s magyar egyenruhadarabokat is nyilvÀn inkÀbb vÀltozatossÀg
kedv¢¢rt, mint sz¡ks¢gbûl szedik magukra, mert az orosz zubbonyok, k´penyek k¢ts¢gkÁv¡l jobbak.
December 31. VasÀrnap (FolytatÀs)
Bort, konyakot, likûrt k¢rnek ÀllandÂan. Ezt sem kizÀrÂlag a r¢szegs¢g, hanem a tÀrsas
¢let kedv¢¢rt. Ragaszkodnak hozzÀ, hogy vel¡k igyunk, fû c¢ljuk a barÀtkozÀs. Nem
gyûzik hangoztatni, hogy az oroszok is jÂk, a magyarok is jÂk, s ûk csak a n¢metek
ellen harcolnak. Ezt valÂszÁnüleg hivatalosan is tudtukra adtÀk, de nincs is ehhez sz¡ks¢g nagy propagandÀra, az elsû elfogulatlanabb ¢rintkez¢s utÀn nyilvÀnvalÂ, menynyire hasonlÂk a magyarokhoz, csak ¢ppen lÀgyabbak, ¢rzelmesebbek, talÀn ¢rz¢kenyebbek is, ¢s minden hetykes¢g hÁjÀn valÂk. Marika csek¢ly tÂt-tudÀsa l¢nyegesen
megk´nnyÁti az ¢rintkez¢st, de an¢lk¡l is meglenn¢nk valahogy. °beren ¢s ûszint¢n
figyelnek rÀnk, meg a tiszta magyar besz¢dbûl, a hanghordozÀsbÂl is meg¢rtik a l¢nyeget, ûk maguk pedig nÀlunk szokatlan kifejezû tehets¢ggel mozognak, mimikÀjuk,
gesztikulÀciÂjuk a szÁn¢szet, testtartÀsuk a tÀnc hatÀrÀn jÀr. Ide k¡l´n´sen a fiatalabbak szeretnek jÀrni, az egyik, mikor megtudja, hogy mÀr kifogyott a borunk, leszaladt,
szerzett n¢hÀny ¡veg bort, egy ¡veg gy¡m´lcsl¢t, egy ¡veg pezsgût, egy ¡veg tiszta
szeszt, hat doboz sert¢sp´rk´lt-konzervet, egy kilÂ cukrot. így ett¡nk, ittunk, mulattunk. O.-t eg¢szen levett¢k a lÀbÀrÂl, ´sszecsÂkolÂzott vel¡k. Hoztak egy ¡veg szilvapÀlinkÀt is, de Marika tiltakozott, hogy az b¡d´s, s v¢g¡l is lebesz¢lte ûket rÂla. çltalÀban mindenrûl le lehet ûket besz¢lni. HozzÀszoknak, hogy hamutartÂt hasznÀljanak
¢s kiss¢ vigyÀzzanak a lakÀsra. Ehhez csakugyan semmi ¢rz¢k¡k, a bÃtort, a holmit
semmire sem becs¡lik, ¢pp ez¢rt k´nnyen elviszik, k´nnyen elosztogatjÀk vagy elhagyjÀk, ¢s cs´ppet sem vigyÀznak rÀ. Egyik¡k magyar lovassÀgi kardot hordoz magÀval
h¡vely n¢lk¡l, olyan b¡szke, hogy egy percre sem teszi le a kez¢bûl, ellenben a besz¢d
hev¢ben a szûnyeget d´fk´di vele. MarikÀnak azonban idûvel siker¡l kivenni a kez¢bûl
a kardot ¢s v¢gigfektetni a f´ld´n. çltalÀban a k´nyvtÀrszoba csodÀlatos lÀtvÀny a rengeteg tÀny¢rral, itallal, boros- ¢s pezsgûspoharakkal, a fal ment¢n pedig a legk¡l´nb´zûbb fajtÀjÃ pisztolyokkal, puskÀkkal, golyÂszÂrÂkkal. Ezeket folyton javÁtgatjÀk,
babrÀljÀk, nevetve mutogatjÀk szerkezet¡ket. A SztÀlin-orgonÀra, melyet ûk KatyusÀnak bec¢znek, szerf´l´tt b¡szk¢k, ha megszÂlal, elkezdenek ujjongani, a nûknek is
arrÂl magyarÀznak. JÀt¢kos n¢p, kezdem r¢szben meg¢rteni, hogy verhett¢k meg
m¢gis a n¢meteket: a hÀborÃt is jÀt¢knak ¢rzik.
Az elsû emeletre tisztek k´lt´znek, a kapitÀny felj´n k´r¡ln¢zni, megbÁzhatÂ-e a k´rnyezet. °ppen k¢t eg¢sz fiatal katona ¡l nÀlunk, a gramofonnal jÀtszanak. A kapitÀny
alatt àszolgÀlnakÊ. Teljes elfogulatlansÀggal jÀtszanak, mozognak tovÀbb, azzal az ´nk¢ntelen illedelmess¢ggel, amely kijÀr az idûsebbnek. Kiss¢ Ãgy hatnak, mint jÂ gyerekszobÀbÂl kiker¡lt, finom lelkü kad¢tok. De nagy elûny¡k, hogy nem csapjÀk ´ssze
a bokÀjukat, cs´ppet sem àsnÀjdigokÊ. Ritka perc, amikor az emberi m¢ltÂsÀgban ¢s
fejlûd¢sben hiszek.
A kapitÀny fanyar, okos, eurÂpai szabÀsÃ tiszt, n¢met¡l is tud, de keveset besz¢l.
Lemegy¡nk hozzÀjuk tolmÀcsolni a hÀzmester¢k k¢rd¢s¢t, hogy hÀny fekhelyre van
sz¡ks¢g¡k. àHÀrman alszunk itt, persze kislÀnyokkalÊ ä tr¢fÀl a kapitÀny. àSemmi kislÀny ä vÀgta rÀ O. ä, elûbb Budapest, aztÀn kislÀny.Ê A tisztek nevetnek. O. szerint az
orosz hadsereg, a szobÀban k´nnyed¢n ¢s harciasan csevegû tisztekkel, a rendetlen
leg¢nys¢ggel sokkal inkÀbb àgrande arm¢eÊ, mint a gy´ny´rü n¢met haderû. Csak-
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ugyan, amiÂta az orosz katonÀk j´v¢s¢t-men¢s¢t figyelem, kezdem elhinni, hogy a hÀborÃban van n¢mi ked¢ly ¢s sz¢ps¢g.
Fûleg a fiatalokkal nem tudok betelni. MÀr csak az¢rt is k´zvetlenebb vel¡k az ¢rintkez¢s¡nk, mert amikor megtudjÀk, hogy ÁrÂk, k´ltûk vagyunk, azonnal heves rokonszenvet, majdnem tiszteletet, helyesebben ´r´m´t fejeznek ki. Nem csalhatom magamat: az ¢rtelem, a nyÁltsÀg, a tisztasÀg a tekintet¡kben csak r¢szben vezethetû vissza a
n¢pre, a fajtÀra, az ¢rz¢kenyebb l¢lekre. F¢lreismerhetetlen a nevel¢s, a szocializmus
hatÀsa. Nem ÀbrÀndozom, most is tudom, hogy fiatal barbÀrok ezek, ¢n pedig rÂmai
vagyok, ¢s hiÀba ismerem a katakombÀkat, a hanyatlÂ RÂmÀhoz t´bb k´z´m van, mint
a meg nem sz¡letett Ãj k´z¢pkorhoz.
1945. januÀr 2. Kedd (FolytatÀs)
De most, hogy magam elûtt lÀtom mÀr a fiatal barbÀrokat is, k´nnyebben t´rûd´m
bele abba, ami elker¡lhetetlen.
F¢lre¢rt¢sek elker¡l¢s¢¢rt: csak feler¢szben gondolok az elhasznÀlatlan n¢pfajok
barbÀrsÀgÀra. Pontosabb volna Ortega szellemes fogalmÀt k´lcs´n´zni, a àvertikÀlisÊ
barbÀrokat. Hiszen nem ismeretlen elûttem arcuk jÂindulatÃ ¢rtelmess¢ge, nyÁlt ´ntudata, nemegyszer lÀttam itthon is, szervezett fiatal munkÀsok arcÀn. De tisztÀban
vagyok vele, hogy ez a hÂdÁtÂ nagylelküs¢g, tiszta emberi m¢ltÂsÀg mÀr a gyûzelem
ajÀnd¢ka. Ha valamikor, most sajnÀlom igazÀn, hogy nem vagyok pedagÂgus.
K¢sû este, pici, pislÀkolÂ gyertya. HÀrom orosz katona z´rget, el¢g ellens¢gesen l¢pnek be, szÀllÀst keresnek. De az àÁrÂ, k´ltûÊ rÀjuk is hat, belÀtjÀk, hogy sokan vagyunk,
le¡lnek, nevetnek. Mind a hÀrom huszonegy ¢s f¢l ¢ves. Egyik mindenÀron tangÂt
akar tÀncolni. Gy´ngyi v¢gre rÀÀll. A katona vastag kabÀtban, nagy csizmÀban tÀncol,
elegÀnsan, szabÀlyosan, majdnem finoman.
Bel¢pek a szobÀba, tÀvoll¢temben az Àradat besodort egy aprÂ, szûke mongolt, vilÀgossz¡rke halinakabÀtban, nagy csizmÀval, kez¢ben kancsuka. Tejes, hamvas bûre,
szeme vÀgÀsa mint a legszebb magyar parasztlÀnyok¢. Nem tudok ellenÀllni, megsimogatom, szem¢rmes kac¢rsÀggal mosolyog vissza. HÃsz¢ves, k¢t ¢ve harcol, az UralbÂl j´tt.
Soha nem volt k¢ts¢ges elûttem, hogy egy karkovi, dnyepropetrovszki gyÀr nem
ugyanaz, mint egy hamburgi, manchesteri: hit ¢s eszmei nagyrat´r¢s hozta l¢tre ûket.
A n¢met tÀmadÀs nemcsak egy orszÀgot rombolt sz¢t, hanem
JanuÀr 3. Szerda (FolytatÀs)
az emberis¢g egyik legnagyobb szabÀsÃ kÁs¢rlet¢t. A kÁs¢rlet legszebb ¢s legizgatÂbb
folyamata azonban ez az ifjÃsÀg volt, az elsû szocialista nemzed¢k. Hogy ennek a fiatalsÀgnak a nevel¢s¢t kett¢t´rt¢k, ¢s az Ãj iskolÀbÂl idek¢nyszerÁtett¢k az elz¡llû hadi¢letbe, talÀn ¢ppen ez a n¢metek leghelyrehozhatatlanabb büne.
Orosz katonÀk tÀrsasÀgÀban egy helybeli m¢rn´k. A hÀziak ismerik az eszpresszÂbÂl,
û volt a k´rny¢ken a legnagyobb jampec. Most borotvÀlatlan, rongyos ruhÀban, bakancsban, viharkabÀtban, kihajtott pulÂverrel jÀr, mÀr igazolÂ ÁrÀst is szerzett valahonnan. Nagyk¢pü, f´l¢nyes, vilÀgn¢zete szilÀrd. V¢gre az elsû àmagyar kommunistaÊ!
Ideje volt mÀr: illendûbb nekem ezt az ¢vet fanyalogva, mint lelkendezve befejezni.
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JanuÀr 7. VasÀrnap
Szilveszterkor elsû Ázben utcÀn. Alighogy befordulunk a Pasar¢ti Ãtra, a nevemet kiÀltjÀk, visszan¢zek, T. az, reverendÀban. Kider¡l, hogy mÀsf¢l hÂnapja ¢l a szomsz¢dsÀgunkban Àln¢ven mint kanonok. ¹ssze´lelkez¡nk, k´r¡l az orosz katonÀk boldogan
nevetnek. Nem sok idût t´lt¡nk kint, a k´rny¢k tele a legrosszabb hÁrekkel, Ãgy lÀtszik,
kizÀrÂlag ezt a lakÀst nem dÃltÀk fel, s a mi asszonyainkat nem zaklattÀk. T.-re is t´bbsz´r fogtak revolvert. Lehet, hogy csakugyan naivitÀsunk ¢s ´r´m¡nk fegyverezte le
a katonÀkat? Mindenesetre jÂval kevesebb elfogulatlansÀggal t¢r¡nk haza. H¢t k´r¡l
katonÀk j´nnek, k¢tÂrai munkÀra viszik a f¢rfiakat. Persze jÂval t´bb lesz belûle. Mi,
O.-val, k¡l´n´sen rosszul fogjuk ki. Fedez¢keket kell Àsni kem¢nyre fagyott f´ldben,
ketten-ketten dolgoznak egy-egy Àrkon. A t´bbi pÀrok k´zt legalÀbb egy hozzÀ¢rtû
minden¡tt akad, csak mi ketten kezelj¡k a csÀkÀnyt teljesen rem¢nytelen¡l. Az oroszok meg-megszÀnnak, idûnk¢nt bemutatjÀk, hogy kellene csinÀlni, ilyenkor halad
valamit a munka. °jf¢lre a t´bbi Àrok mind k¢sz, egyed¡l maradunk, v¢gleg elcs¡ggedve, ¢ppen csak a f´ld felszÁn¢t kapartuk le. Odaj´nnek az oroszok: menj¡nk haza,
majd ûk kivÀjjÀk. ötk´zben egy kis csoport igazoltat, egyik¡k tud magyarul, meg´r¡l¡nk, felj´nnek hozzÀnk. Kider¡l, hogy valamif¢le ellenûrzû alakulat, egy sunyi, de
ostoba k´zleg¢ny, a tolmÀcs, v¢g¡l egy sÀnta tiszt, mozgÀsa, modora Erich von Stroheimra eml¢keztet. Igen bizalmatlan, csak m´g´tt¡nk hajlandÂ j´nni, csak akkor
iszik, ha elûbb mi iszunk. PartizÀnokra vadÀsznak, ÀllÁtÂlag minduntalan civilek lûnek
az oroszokra. Tûl¡nk is gyanÃs cÁmeket szeretn¢nek, s miutÀn semmit sem tudunk,
mogorvÀn tÀvoznak. TÀvoll¢t¡nk alatt hÀrom orosz nyitott a nûkre, G.-t homlokÀhoz
szorÁtott pisztollyal kÁs¢rt¢k a dÁvÀnyhoz, MarikÀnak siker¡lt leszaladni az alattunk l¢vû orosz szÀllÀsra, felhozott egy katonÀt, aki ¢ppen a kellû pillanatban revolverrel kergette el a hÀrmat. Reggel T. unokafiv¢re kopog r¢m¡lten: T.-t az este elvitt¢k, s azt
mondjÀk, minden f¢rfit elhurcolnak, nem tudni, hovÀ. D¢lelûtt ¢rt¡nk is beÀllÁt egy
r¢szeg csendûrtiszt, megissza, ami rumot talÀl, ¢s mindkettûnket vinne magÀval, de
jelszavunk, az àÁrÂ, k´ltûÊ ût is megh´kkenti. MÁg alkudozunk, megjelennek a lenti
oroszok, kiszabadÁtanak. A tiszt tÀvozÀs elûtt megpillant egy francia k´nyvet, tetej¢n
SztÀlin f¢nyk¢p¢vel, ¢s a hÂna alÀ csapja. Egy mÀsik csendûrtiszt lebesz¢li rÂla; piszÀtyel,
azaz ÁrÂk vagyunk, hagyja meg nek¡nk. így hÀt csak megcsÂkolja a SztÀlin-k¢pet ¢s
elmegy. NemsokÀra lÀtjuk, hogy maradtak az¢rt f¢rfiak a k´rny¢ken, ezeket azonban
ÀllandÂan munkÀra viszik. RÂlunk is legalÀbb tÁz ilyen àrobotÊ-ot vernek vissza a mi
oroszaink a àpiszÀtyelli, pojetÊ varÀzsig¢vel. Este azutÀn nÀlunk ¡l a lenti kapitÀny ¢s
egyik leg¢nye, kez¢ben tangÂharmonikÀval. A kapitÀny nagy darab szûke orosz, hangos, annÀl is inkÀbb, mert BelgrÀd alatt f¢lig megsiket¡lt. Apja partizÀn ezredes volt,
elesett, bÀtyjai szint¢n, anyjÀt felakasztottÀk a n¢metek. K¡l´nben majdnem szÂrÂl
szÂra ugyanazt mes¢li minden orosz. A leg¢ny, Petrusa, idûsebb, v¢gtelen szelÁd, sz¢p,
traktorszerelû. Orosz nÂtÀkat ¢nekelnek, a kapitÀny tÀncolna is, de nem tud, mert a
lÀba is megsebes¡lt. Bort is hoztak magukkal, mi felbontjuk a mÀsodik ¡veg pezsgût.
így kezdûd´tt az Ãj¢v.
A kisebb-nagyobb ÀgyÃk, SztÀlin-orgonÀk hevesen ¢s majdnem sz¡net n¢lk¡l d´r´gnek, az ¢g hol itt, hol ott v´r´slik, talÀlgatjuk, mi ¢g. Hogy valaha m¢g BudÀn s¢tÀljak,
pesti kÀv¢hÀzban ¡ljek, ¢ppoly kev¢ss¢ tudom elk¢pzelni, mint hogy anyÀmat viszontlÀssam. Az ostrom lÀthatÂan tÃl lassan halad, az ultimÀtumot a v¢dûk nem fogadtÀk
el, sût Ãgy hallatszik, a hÀrom k´vet k´z¡l kettût lelûttek. A bent d¡h´ngû paranoia
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nyilvÀn az ostromlÂkra is hat. Az oroszok bevonulÀsÀt sokf¢lek¢ppen tudtam elk¢pzelni. M¢gis meg tud d´bbenteni, hogy ¢ppen ¢letem nagy lid¢rcnyomÀsÀt, a munkaszolgÀlat l¢gk´r¢t ¢s hangulatÀt ¢leszti n¢mileg Ãjra bennem. Erre utal elsûsorban
a vÁzhiÀny, a piszkos feh¢rnemü. °lelmiszer, keny¢r egyre kevesebb. N¢gy ÂrÀtÂl kezdve teljes s´t¢tben ¡l¡nk, ¢s hallgatÂzunk, nem j´n-e valaki ¢rt¡nk. A nûk jelenl¢te
persze nagy dolog, de annÀl aggasztÂbb volna ûket magukra hagyni, ha minket dolgozni visznek. Persze nem k¢ts¢ges, hogy az oroszok ´sszehasonlÁthatatlanul kedvesebben ¢s emberibben bÀnnak azokkal, akiket munkÀra visznek, mint ahogy vel¡nk
bÀntak munkaszolgÀlaton idehaza, m¢g n¢gy ¢v elûtt is. Azt is elgondolom, hogy haladtak v¢gig a n¢met ¢s magyar seregek a Donig ¢s VolgÀig. De minden sz´rnyüs¢g
annÀl elviselhetetlenebb, menn¢l magÀtÂl ¢rtetûdûbb.
MegprÂbÀlom mindazt, amit magam k´r¡l lÀtok, àmagyarÊ szempontbÂl n¢zni, de
sehogy se siker¡l. Akik szenvednek, nem mint magyarok szenvednek, ez egy pillanatig
sem jut senkinek esz¢be. Semmi ¢rtelme itt oroszok ¢s magyarok ellent¢t¢rûl besz¢lni,
inkÀbb gyûzûkrûl ¢s legyûz´ttekrûl, helyesebben katonÀkrÂl ¢s civilekrûl. HÀborÃ ¢s
b¢ke, vojna i mir, ez mÀr igen, ez hasznÀlhatÂ k¢t fogalom. Furcsa gyanÃ: lehet, hogy
a ànemzetÊ-nek is, mint a legt´bb szellemi kategÂriÀnak, csak b¢k¢ben van n¢mi ¢rv¢nye?
JanuÀr 8. H¢tfû
Semmi sem elk¢pzelhetû, ami bek´vetkezik. Az ÃjsÀgok f¢l ¢ven Àt tele voltak az oroszok r¢mtetteivel, a fosztogatÀsokkal ¢s megbecstelenÁt¢sekkel. JÂzanabb ember enn¢lfogva eleve nem hitt benn¡k, holott a hÁrver¢s lÀthatÂan nem volt alaptalan. De
milyen kev¢s ´sszef¡gg¢se volt m¢gis a valÂsÀggal, ezzel a szeretetre m¢ltÂ barbarizmussal, amely itt mosolyog ¢s viharzik k´r¡l´tt¡nk. Azt mondjÀk, egyik k´zeli hÀzban
egy hatalmas orosz elkezdte Puskint szavalni, k´zben az ´sszes lakÂk szeme lÀttÀra letepert egy nût, aztÀn tovÀbb folytatta az ANYEGIN-t. Hetvenkedû fickÂ lehetett, de most
mÀr gyanakodva m¢regetem a legkedvesebb, leggy´ng¢debb fiatal oroszt is: lehet,
hogy mÀshol ezek is ¢ppÁgy garÀzdÀlkodtak. Lehet, hogy mint nyelv¡kben is az ¢rdes
bÀrdolatlansÀg a g´r´g´s kifinomultsÀggal, Ãgy f¢r ´ssze benn¡k is a lÀgysÀg ¢s kegyetlens¢g. De hogy ez idû szerint az û term¢szet¡k Ág¢r legt´bbet az emberi müvelûd¢snek, ezt magyarÀzni nem, csak ¢rz¢kelni tudom.
Fiatal orvosnû, a kapitÀny hozza magÀval. ý is tiszt; egyenruhÀban, nadrÀgban, csizmÀban jÀr. Fej¢n azonban igen tetszetûs kis kucsma, s arckenûcs´t, pÃdert, rÃzst hordoz magÀval a hÀborÃba. Szûke orosz tÁpus, majdnem paraszti, de van rajta valami
ismerûsen nemzetk´zi is: a legjobbfajta kommunista lÀnyokra eml¢keztet, akiket tizen´t-tizenhat ¢v elûtt Budapesten ¢s m¢g inkÀbb B¢csben megismertem. A k´nnyelmüs¢gnek ¢s komolysÀgnak, a leglÀgyabb term¢szetnek ¢s a fiÃs ig¢nyeknek v¢gtelen
nûies kever¢ke.
°rt¡nk j´n a hÀrom rendûr-katona, magukkal visznek a parancsnoksÀgra, iratainkat
Àtn¢zni, benn¡nket kifaggatni. àTudja-e, hogy az oroszok legyûzt¢k a magyarokat?...
Szib¢riÀba ker¡l!Ê stb. Ostoba, ismerûs mÂdszer. MegerûsÁtenek abban, hogy a
klasszikus müfajok t´rv¢nyei erûsebbek minden faji ¢s vilÀgn¢zeti k¡l´nbs¢gn¢l.
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JanuÀr 9. Kedd
Mihail Vasziljevits Kuznecov. ý az a kis mongolk¢pü urali gyerek. Eleinte igen szem¢rmes ¢s szÂtlan volt, s amellett olyan sz¢p, hogy magÀtÂl ¢rtetûdûen butÀnak v¢ltem. K¢sûbb bebizonyult okossÀga ¢s müvelts¢ge ¢ppÃgy meghat, mint a sz¢p asszonyok¢: a term¢szet gy´ny´rü ¢s nagylelkü f´l´sleg¢t csodÀlom benne. Hogy nem visznek munkÀra, sem Budakeszire igazoltatni, legt´bbsz´r neki k´sz´nhetj¡k. Rjepink´tetet hoz fel mutogatni, 1937-es, remek ¢s f¢nyüzû moszkvai kiadÀs. Mialatt a k¢peket n¢zegetj¡k, r¢szeg, id¢tlen katona ÀllÁt be, munkÀra akar vinni. Misa halkan
utasÁtja vissza, a katona annÀl hangosabban ragaszkodik szÀnd¢kÀhoz, kivehetû, hogy
m¢g a hadi helyzetet is elmagyarÀzza. Misa f¢l szemmel engem k´vet, amint a k´nyvben lapozok, idûnk¢nt a mÀsik ordÁtozÀsa k´zben odaszÂl nekem: ez Puskin, ez Lermontov, ez Tolsztoj. N¢ha az ÀgÀlÂ katonÀnak is odavet egy-egy halk szÂt, de igazi
¢rdeklûd¢ssel a zaporogi kozÀkok csoportjÀt magyarÀzza. Amaz rÀadÀsul m¢g kegyetlen¡l nÀthÀs is, hat-h¢t piszkos zsebkendût rÀncigÀl elû, Misa megvetûen int neki, hogy
szedje fel. Amikor v¢gre magunkra maradunk, hozzÀnk fordulva mentegetûzik, hogy
nem rossz ember ez, csak r¢szeg. De Misa ezzel a modorral kezeli a tiszteket is, cs´ndes
¢s term¢szetes f´l¢ny¢t mindenki elismeri. Gy´ngyi azzal tiszteli meg, hogy igazi Ãriembernek tartja. Mi meg ¢rdeklûd¢se miatt azt gyanÁtjuk, hogy festû vagy k´ltû. Sz.
viszont, aki m¢g ¢rez n¢mi ´sszef¡gg¢st Ãriembers¢g ¢s szÀrmazÀs k´z´tt, elszeg¢nyedett fûÃri csalÀd sarjad¢kÀt gyanÁtja benne. Misa sz¡lei azonban, mint k¢sûbb elmondja,
parasztok voltak a baskÁr szovjet k´ztÀrsasÀgban, û maga traktorszerelûi iskolÀt v¢gzett,
onnan vitt¢k a frontra, s onnan hordozza magÀval a hatalmas Rjepin-albumot. MisÀban
megvan amellett az igazi müvelt emberek hasadÀsa. Amikor azt magyarÀzom, hogy a
magyarok valaha szint¢n az UralbÂl j´ttek, s a baskÁrok voltak¢ppen ottmaradt testv¢reink, ¢s mutatom neki, milyen magyar ÀbrÀzata van, nevetve tiltakozik: û mindenÀron
orosz. De û mÀr egyÀltalÀban nem hajtogatja, mint a t´bbiek, a dobre ruszkit, sût kedvetlen¡l emlegeti, mennyi rossz orosz van. Kiss¢ mindig minden orosz miatt sz¢gyelli
magÀt elûtt¡nk. K¡l´nben az û apjÀt, testv¢reit is kiv¢gezt¢k a n¢metek, egyed¡l maradt az anyjÀval, akirûl, miÂta n¢mileg feloldÂdott, t´bbsz´r is besz¢lt. Valaki megjegyezte, hogy û jÂ. Nem û jÂ, hanem a mamÀja ä feleli sz¢gyenkezve. Egy reggel, teljes
felszerel¢ssel, korÀn beszÂl: mennie kell hirtelen a frontra. Alig ¢r¡nk rÀ elk´sz´nni,
de k¡l´nben is azt Ág¢ri, k¢t-hÀrom nap mÃlva mindhÀrman visszat¢rnek. Ennek hat
napja, mÀr fel is adtuk a rem¢nyt, hogy m¢g lÀtjuk ûket. Sok¢rt nem adnÀm, ha Pesten,
rendezettebb ¢letben, vÀratlanul ´sszetalÀlkozn¢k vele, ¢s vihetn¢m magammal mindenfel¢. K´r¡lbel¡l m¢gis û volt a legk¡l´nb ember, akit valaha megismertem.
JanuÀr 12. P¢ntek
A k´rny¢k jobb mÂdÃ f¢rfilakossÀgÀnak nagy r¢sze szakÀllt n´veszt, bakancsban, rossz
ruhÀkban jÀr. Ezzel ´nk¢ntelen¡l is azoknak a gazdag fiatalembereknek ¢s h´lgyeknek hagyomÀnyÀt k´vetik, akik tÁz-hÃsz ¢v elûtt, a kommunizmussal rokonszenvezve,
valahÀnyszor munkÀsok k´z¢ vagy àmozgalmiÊ jellegü ´sszej´vetelekre mentek, viharkabÀtot, bakancsot, sportharisnyÀt, durva inget ´lt´ttek. °n magam, ellenkezûleg,
csakis ilyenkor fordÁtottam gondot ´lt´zk´d¢semre. Nemcsak dacbÂl, megbecs¡l¢sbûl
is. K¢sûbb olvastam aztÀn Pierre Hamp, a munkÀsbÂl lett francia ÁrÂ eml¢kirataiban,
hogy abban az Ãjszerü ¢s ¢l¢nk munkÀsklubban, ahol a haladÂ polgÀri fiatalsÀg talÀlkozott a legtehets¢gesebb ifjÃmunkÀsokkal, sok azÂta hÁrneves ember (most mÀr csak
Schlumberger ¢s Andr¢ Siegfried nev¢re eml¢kszem) k´z´tt Daniel Hal¢vy is tartott
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elûadÀst, ¢s Ãgy lÀtszik, azt tartotta a helyhez illûnek, hogy lompos, szeg¢nyes ruhÀban
jelenj¢k meg. A munkÀsok azonban meg¢rezt¢k ¢s zokon vett¢k a lekicsinyl¢st, ¢s barÀtsÀgtalanul fogadtÀk Hal¢vyt. Az a rem¢nyem, hogy a munkÀssÀg talÀn mÀr nemsokÀra ugyanÁgy fogja elutasÁtani azokat is, akik a müv¢szetben k´zelednek fel¢ ilyen
s¢rtû, elhanyagolt, szeg¢nyes Àl´lt´zetben.
JanuÀr 14. VasÀrnap
Az oroszok, ellenkezûleg, tisztÀk, naponta borotvÀlkoznak, ¢s lehetûleg csinosan ´lt´znek. A bevonulÀstÂl kezdve az ifjÃ Giraud, fûn´k´m fia sem borotvÀlkozott, k¢t
nap elûtt mÀr lengû szakÀlla volt. Egy orosz katona elÀlm¢lkodott rajta, hirtelen eltÀvozott, majd ´t perc mÃlva visszat¢rt, ¢s Giraud-nak borotvak¢sz¡l¢ket, szappant, pamacsot nyÃjtott Àt.
K¡l´n´s ¢s talÀn egyed¡lÀllÂ jelens¢g, hogy manapsÀg egy n¢p k¡l´nb, mint jelenkori
irodalma. Csak most, hogy a hÂdÁtÂk Àradata meglehetûsen leapadt lakÀsunkban,
¢rek rÀ meglepûdni azon, mennyivel jobban ¢rdekeltek a fiatal oroszok, mint az a fiatal
orosz irodalom, amelyet n¢hÀny ¢v elûttig n¢met ¢s francia fordÁtÀsokban megismertem. Nem mintha term¢szetesen az Ãj orosz ÁrÂk nem lenn¢nek tehets¢gesek ¢s mulatsÀgosak. Csak ¢ppen tÃlsÀgosan pÂrÀzra fogottak, azonkÁv¡l hirtelen tÀmadt ¢s pÀratlanul nagy k´z´ns¢g szÀmÀra Árnak, ¢s felelûsnek is ¢rzik magukat k´z´ns¢g¡k nevel¢s¢¢rt. ögy kell Árniuk, hogy milliÂk ¢rts¢k ûket ä ezzel magyarÀztam szeg¢nyess¢g¡ket. Most, hogy olvasÂikkal megismerkedtem, lÀtom, hogy nyilvÀn az orosz ÁrÂk is
kiss¢ lebecs¡lik ûket. Legl¢nyegesebb azonban, hogy mÁg az orosz kommunizmus a
fiatalokban olyan emberfajtÀt teremtett, amelynek valÂdisÀga ¢s gy´keres ÃjdonsÀga
tagadhatatlan, az Ãj orosz irodalomrÂl ezt semmik¢ppen sem lehet elmondani.
örisÀg. Nem szÀmÁtottam rÀ, hogy akadok m¢g ¢rtelmes tÀrsasÀgra, ahol komolyan
hivatkoznak rÀ. Nem mintha ¢n magam teljesen ¢rtelmetlennek tartanÀm. Sût ha nem
is tÀrsadalmi, de müv¢szi elismer¢st ¢rzek irÀnta: homÀlyos, de hatÀrozott meggyûzûd¢sem, hogy a magyar lÁra r¢szben ennek k´sz´nheti erej¢t ¢s dekadenciÀjÀnak nemess¢g¢t. Tudom, hogy eleven valÂsÀg, de azt hiszem, maga a fogalom gyakorlatilag
kimondhatatlan ¢s hasznÀlhatatlan. AlkalmazÀsa mindig nevets¢gesen hatott rÀm.
OsztÀlyfûn´k´m rendszerint Ágy kezdte erk´lcsi pr¢dikÀciÂit: àFiÃk, ÃrifiÃk vagytok,
Ãri apÀk fiai.Ê LegutÂbb pedig Icuska emlegette Ágy: à°n Ãrinû vagyok a f¢rjem utÀn.Ê
JanuÀr 15. H¢tfû (FolytatÀs)
Akik mostanÀban ¢lnek ezzel a kifejez¢ssel, igyekeznek Âvatosan bÀnni vele. Sz¢gyellik
kiss¢ az osztÀly´ntudatot, nyilvÀn fesz¢lyezi ûket, hogy az utÂbbi ¢vekben annyi Ãriember vett r¢szt oly kev¢ss¢ Ãri dolgokban. SzÁvesebben szÂrakoznak egy paraszttal,
mint egy ostoba miniszteri tanÀcsossal. Ami alantas, azt àprolisÊ-nak tartjÀk akkor is,
ha jÂ csalÀdok tagjai k´vetik el, s a proletÀrok gyermekeit, ha szellemi emberek lettek
belûl¡k, ¢s jÂ modort sajÀtÁtanak el, szÁvesen tekintik Ãriembereknek. Mihail Kuznecovot is megtett¢k tiszteletbeli Ãriemberr¢. Ez azonban az ÀthasonÁtÀsnak finom, de ´ntudatlanul ´nzû kÁs¢rlete. Misa k¢ts¢gkÁv¡l nem Ãriember, Eti se volt az, senki a kivÀlÂ
szeg¢nyek k´z¡l. Az Ãriembers¢get, mer¢sz nagylelküs¢g¢vel, mely nem ´sszef¢rhetetlen a szuver¢n ´nz¢ssel, k´nnyelmü kapzsisÀggal, de mindig megtartja a nagyvonalÃ ¢s szeretetre m¢ltÂ formÀt, nem lehet a szÀrmazÀstÂl f¡ggetlenÁteni. K´nnyen
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¢rezhetû, nehezen kifejezhetû kategÂria ez, zavaros ¢s v¢geredm¢nyben talÀn inkÀbb
Àrtalmas fogalom. Egyelûre semmik¢ppen se n¢lk¡l´zhetû, de helyettesÁthetû lesz
majd, ha a kialakulÂ Ãj tÀrsadalmi emberfajta megteremti a maga etikÀjÀt ¢s etikettj¢t.
Nem talÀlkoztam idÀig emberrel, akiben a magyar Ãr legl¢nyegesebb tulajdonsÀgai
müveltebben s egyÃttal hatÀrozottabban volnÀnak sürÁtve, mint C.-ben. °ppen az¢rt,
mert legkev¢sb¢ sem k¡lsûs¢gesen. Igen sz¢p, de teljesen kevert arc ¢s testalkat, s´t¢t
szÁnkomplexitja ellen¢re leginkÀbb angolnak hat, jÂ csalÀdbÂl szÀrmazÂ fiatal angol
tudÂsnak.
JanuÀr 16. Kedd (FolytatÀs)
A nacionalizmusnak legenyh¢bb formÀjÀrÂl sem akar tudni, a magyarokat t´bbnyire
megveti. Humanista, ha kivonjuk e fogalombÂl a kereszt¢ny r¢szv¢t elemeit. M¢rhetetlen¡l gûg´s, az embereket tÃlnyomÂ t´bbs¢g¡kben f¢rgeknek tartja, akiknek sorsa
teljesen k´z´mb´s. MindazonÀltal szükebb hozzÀtartozÂit kiv¢ve mindenkihez nyÀjas
¢s szelÁd, azok¢rt pedig, akiket szeret vagy becs¡l, ´nmagÀt is hajlandÂ kockÀztatni.
Egyike a legbÀtrabb ¢s legnagylelkübb embereknek azok k´z¡l, akiket ebben a s´t¢t
esztendûben megfigyelhettem. Most viszont, hogy t´bben ¢l¡nk itt k¢nyszerü ´sszezÀrtsÀgban, s t¡relmetlens¢g¡nk egyre nû, ennivalÂnk egyre fogy, vad term¢szetess¢ggel fogyasztanÀ el egymaga ¢lelm¡nk csek¢ly csemeg¢j¢t. Egyk¢ppen van
hajlama a term¢szettudomÀnyokhoz meg a humanista tudomÀnyokhoz. Nagyon tehets¢ges, valÂdi müv¢sz, de keveset dolgozik, ¢s szellemes, erûteljes k¢pzelete szÀmÀra
nincsenek meg a kellû levezetû csatornÀi. GazdasÀgosabb müv¢sz meg¢lne azokbÂl az
´tletekbûl, amelyeket C. besz¢lget¢s k´zben elszÂr. SzÀrmazÀsÀval, tehets¢g¢vel, fell¢p¢s¢vel az lehetett volna, amit akart, de û semmit se vÀllalt. Nem ¢ppen lustasÀgbÂl.
Otthon sokat fÃr-farag, tev¢kenykedik, szelleme is mozg¢kony, kedvtel¢sbûl, kÁvÀncsisÀgbÂl bÀrmilyen erûkifejt¢sre k¢pes. ý az, aki a legjobban ragaszkodik hozzÀ, hogy
az oroszokat rendesen fel´lt´zve, tÀrsasÀgbelien fogadjuk, mÀr csinosan kitakarÁtott
szobÀban. °ppen ez¢rt a tÀrsasÀgot teljes t¡relmetlens¢ggel korai felkel¢sre ´szt´nzi,
m¢g akkor is, ha û maga beteg. Egy Ázben azonban egy felvilÀgosÁtÀst vÀrtak tûle a
parancsnoksÀgon tÁz Ârakor. Ekkor a legk¡l´nb´zûbb mesterked¢sekkel siker¡lt az
idût odÀig elhÃzni, hogy ¢ppen tÁz Ârakor fogott neki az ´lt´zk´d¢snek.
Megalakult a magyar el´ljÀrÂsÀg. Mint hallom, a k´rny¢k nyilas szervezûi mind benne
vannak a vezetûs¢gben vagy legalÀbbis a rendûri karban. Fûleg a nûk erk´lcsi v¢delme
v¢gett kezdt¢k el a szervezked¢st, amelyre olyan nagy sz¡ks¢g lett volna a hidak, a
gyÀrak, a vÀros v¢delm¢ben. Adal¢k a nemi ¢let tÃlbecs¡l¢s¢hez.
JanuÀr 19. P¢ntek
T´bb mint egy h¢tig nem volt orosz lÀtogatÂnk. N¢hÀny napja azonban megint ben¢pes¡lt a hÀz. A f´ldszintre telefonosok k´lt´ztek, a kertet pedig h¢t, torontÀli szûnyegekkel letakart lÂ foglalta el. Rajtuk kÁv¡l ÀllandÂ helye van a hÀz elûtt egy Âcska konfliskocsinak, bizonyÀra Cegl¢drûl vagy Kecskem¢trûl hoztÀk magukkal. Kiss¢ nevets¢ges lÀtvÀny itt a hadi ¢let k´zep¢n a hÂban, hirtelen¢ben arra a b¢csi fiÀkerre eml¢keztet, amely Howard LçTHATATLAN L°GIñ-jÀban v¢gigporoszkÀl a SzaharÀn. Az alattunk l¢vû lakÀsban, MisÀ¢k hely¢n, szÀllÀson kÁv¡l valami katonai irodÀt is berendeztek. A jelenlegi egy¡ttes tagjai egy szûke, fanyar, kiss¢ bizalmatlan vez¢rkari kapitÀny,
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civilben Àllamhivatalnok, egy kicsi, nyegle bajuszos hadnagy, bankhivatalnok, egy
mindig szomorÃ, elegÀns fiÃ meg egy mÀsik altiszt, aki tanÀrnak k¢sz¡lt, de nem fejezhette be az àakad¢miÀtÊ.
JanuÀr 20. Szombat (FolytatÀs)
Vel¡k egy nû is, szint¢n egyenruhÀban, k´v¢r, buta, a legkispolgÀribb magyar hivatalnoklÀnyokra eml¢keztet. A tanÀrral ismerked¡nk meg elûsz´r, kÁvÀncsi, nyÁlt szemü
fiÃ, oroszul tanÁtgat benn¡nket, igen ´tletesen. De û maga gyorsabban tanul tûl¡nk
magyarul. Budapestrûl Ãgy tudja, hogy EurÂpa egyik legszebb ¢s legmüveltebb vÀrosa. Ott ¡l az asztalnÀl, mialatt eb¢del¡nk, ¢s igen csalÂdik, hogy nem imÀdkozunk
eb¢d elûtt, k¡l´n´sen, mivel T. reverendÀban van. ý maga vallÀsos, ¢s mindig imÀdkozik, Ãgy lÀtszik, ¢ppen T. reverendÀja vonzotta hozzÀnk. ValÂszÁnüleg ennek k´sz´nhetj¡k d¢lutÀn a kapitÀny lÀtogatÀsÀt is, bÀr û ellenkezû c¢lzattal j´tt: T. ´lt´z¢ke
lÀthatÂan bosszantja, kijelenti, hogy Hitler is katolikus, ¢s aki hisz Istenben, mind rossz
¢s kegyetlen. Elismeri, hogy T. müvelt ember, de ez kapitalista müvelts¢g, ¢s nemsokÀra az eg¢sz vilÀg szocialista lesz, az amerikaiak, angolok, franciÀk is. Budapestet v¢gtelen¡l kicsinyli, nem is vÀros MoszkvÀhoz ¢s LeningrÀdhoz k¢pest. Szegedet, Kecskem¢tet, Cegl¢det emlÁti, ¢s a levegûbe fricskÀz. PrÂbÀljuk megmagyarÀzni, hogy kis
orszÀg vagyunk. Igen, de akkor hogy mert¡nk OroszorszÀgra tÀmadni?
JanuÀr 21. VasÀrnap (FolytatÀs)
Elmondjuk neki, hogy T. t´rt¢n¢sz. Bele kell Árni a t´rt¢nelembe, hogy MagyarorszÀgnak ezentÃl sohasem szabad fegyvert fognia. Egyebekben t´k¢letesen civilizÀlt
ember, a str¢ber k´ztisztviselûnek ¢s a dogmatikus Ãjorosznak nem nagyon rokonszenves vegy¡l¢ke, olyan, mint a mi Ãri nyilasaink voltak. K¢sûbb aztÀn az eg¢sz tÀrsasÀg felj´n, s magukkal hoznak egy k´zleg¢nyt, aki zsidÂnak hat, ¢s dobos egy rosztovi
kÀv¢hÀzban. ý szolgÀltatja most a tangÂharmonika-kÁs¢retet. LegszÁvesebben valcereket jÀtszanak, m¢g a àMÀrikÀmÊ-ot is. Mialatt elfoglaljÀk N¢metorszÀgot, meghÂdÁtja ûket a n¢met keringû. Orosz dalokat viszont gy´ny´rüen ¢nekelnek, a nyelv sz¢ps¢ge ilyenkor d´bbent meg igazÀn. HatÀsos k¢p: az oroszoktÂl kapott gyertyaszÀl mellett a kÀlyhÀnak tÀmaszkodÂ muzsikus keserny¢s, z¡ll´tt arca, a tanÀr ÀhÁtatosan figyel,
egymÀs mellett k´ny´k´lve a hetyke, mindig mosolygÂ csinovnyik mellett a m¢labÃs
tisztecske sz¢p, gyermeteg szûke feje, amint halkan ¢s finoman ¢nekelnek lassÃ ¡temü
dalokat. A kapitÀny a nagy piros bÀrsony karossz¢ken ¡l a k´z¢pen, fanyarul ¢s f´l¢nyesen.
A bÀjtalan tisztnû selyembrokÀt harisnyak´tût varratott.
A pesti r¢sz elesett, el¢rt¢k az osztrÀk hatÀrt. KÁvÀncsi vagyok. Amilyen kizÀrtnak tartottam kilenc ¢vvel ezelûtt, hogy az osztrÀkok ¢let¡ket kockÀztassÀk f¡ggetlens¢g¡k¢rt, eleve ¢ppoly lehetetlennek ¢reztem, hogy B¢cs Budapest sorsÀra jusson, ehhez
a b¢csiek mind tÃlsÀgosan àweaner KindÊ-ek. NÀlunk a sarki rendûrtûl a polgÀrmesterig a hangadÂ r¢tegnek semmi k´ze Budapesthez, mind vid¢kiek, ¢spedig a vid¢k
s´pred¢ke, a legrosszabb bugrisok. Ha a vÀros Ãjs¡tetü k´ztisztviselû felszÁne a hazaszeretet tartalmatlan ¢s Àlszent dagÀlya helyett csak annyira szerette volna Pestet, mint
a zsidÂk, MagyarorszÀg meg lenne mentve. Most lettem igazÀn àurbÀnusÊ.
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Megalakult a sajtÂ, egyik villÀban van a sz¢khelye. K¢t neves szerkesztû, k¢t kedves
Ãriember ¢s a szokÀsos s´pred¢k. öjsÀgra m¢g sokÀig nem lehet gondolni, ki kell vÀrni, mi a helyes ÀllÀsfoglalÀs. Majdnem r¢gi hev¢vel ¢rzem az undort, amit hÃsz¢ves
koromban: inkÀbb vissza a gyÀrba, naponta tÁz ÂrÀn Àt szÀmolni ¢s levelezni, mint ezek
k´z´tt keresni szabadsÀgomat.
JanuÀr 23. Kedd
A hÀborÃ hasznos ¢lm¢nye. Hogy d¡hÁt ez a vigasz! Micsoda? ezek a temetetlen hullÀk,
ez a rikÁtÂ tüzijÀt¢k, ez az ostoba wagneri ÀgyÃd´rg¢s, ezek a tanÀcstalanul nyÀvogÂ
vagy ÀtkozÂdÂ nûk? Hogy az ÀgyÃzÀsban a mi hÀzunk is ´sszedûlhet, hogy a mi
asszonyainkat is f¢lthetj¡k, csak n´veli a helyzet k¢ptelen unalmÀt. Nyersanyag? k´sz´n´m, szÀmomra alig hasznÀlhatÂ. Igen, hasznos a fel¡letesebb humanistÀknak,
akik azt hitt¢k, hogy az ¢let l¢nyeg¢t csakugyan tartÂsan be lehet vonni a civilizÀciÂnak
valamilyen r¢gimÂdi vagy Ãjfajta, de egyformÀn Àlszent kenetteljess¢g¢vel. Vagy az
¢rz¢keny, de v¢gtelen¡l lusta C.-nek, akinek hÀzhoz szÀllÁtjÀk most az ¢lm¢nyt. Vagy
M.-nek, aki sohasem igyekezett csatornÀt l¢tesÁteni ¢lete ¢s k´lt¢szete k´z´tt, ¢s azt
hitte, hogy megÃszhatja az eg¢szet jÂl megcsinÀlt, nemes ¢s tetszetûs verseivel. Nekem
azonban az ¢let harminc¢ves koromig annyira feltÀrta v¢rkering¢s¢t ¢s jonhait, hogy
mindezt eleve tudtam ¢s meg¢rtettem. Semmire sem volt mÀr sz¡ks¢gem, csak nyugalomra ¢s szerencs¢re, hogy feldolgozzam elsû harminc ¢vem ¢lm¢nyeit. Ennek a
nyersanyagnak, azt hiszem, nem is az¢rt nem vehetem sok hasznÀt, mert nem hat rÀm
el¢gg¢. Ellenkezûleg. Ma mÀr ott tartok, hogy ¢lm¢nybûl a legt´bb, ami m¢g hasznos
lehet nekem, az volna, ha munka k´zben leszaladn¢k tÁz percre feket¢t inni, fejemet
szellûztetni.
JanuÀr 24. Szerda
HosszÃ sor v¢g¢n topogunk a hÂban a n¢pkonyha elûtt eb¢dre vÀrva. A n¢p hangulata
teljesen megvÀltozott, ugyanÃgy besz¢lnek mÀr a n¢metekrûl, mint k¢t hÂnap elûtt a
zsidÂkrÂl meg az oroszokrÂl. Hogy az¢rt pusztult el annyi ember Pesten, mert a n¢metek nem engedt¢k a polgÀri lakossÀgot a pinc¢kbe. Mi¢rt? csak hogy elpusztuljanak. AzonkÁv¡l ûk m¢rgezt¢k meg a Kapi utcai vÁzvezet¢ket. Persze Hitlernek k´nnyü,
mert nûtlen, aztÀn majd magÀba ereszt egy golyÂt.
Szemben a ferencesek temploma elûtt n¢gy friss orosz sÁr, tarka ¢s Ázl¢stelen müvirÀg koszorÃkkal. A hÁdrÂl egy lovascsapat teljes rendetlens¢gben felvÀgtat a meredek
Ãton. K¢t perc mÃlva lerobognak, be a Pasar¢ti Ãtra, hÀrom perc mÃlva vissza, megint
f´l a hegyre. Tarka, ´sszevissza ´lt´zetek, z´ld, barna ¢s fekete nadrÀgok, bûrkabÀtok,
hÂszÁnü ÀlcÀzÂk´penyek, a kucsmÀk teteje szint¢n a legk¡l´nb´zûbb szÁnü. Milyen igazi hÀborÃ!
FebruÀr 8. Cs¡t´rt´k
K¢t nap elûtt esett el a Baka utca. A hÀzi oroszok ma elvittek magukkal szek¢ren, ûk
fegyverromokat szedtek ´ssze, k´zben elkÁs¢rtek minket haza, hogy megmenthess¡nk
valamit a holminkbÂl. Romantikus Ãt a k´dben, hullÀk, sz¢trombolt tankok ¢s barikÀdok k´z´tt, v¢gtelen utÀnpÂtlÀsi felvonulÀs, vÀgtatÂ lovasok, poroszkÀlÂ gyalogosok, ÀgyÃk, szekerek. A hÀz ´sszedülve, a mi szobÀnkbÂl is hat lyuk n¢z ki az utcÀra,
a vetetlen Àgy k´zep¢n egy fel nem robbant grÀnÀt. A hÀzigazdÀt meg´lte a gÀz´ml¢s,
a konyhÀban vÀgÂdott el a k´v´n, ott v´r´slik a bûven ´ml´tt, megalvadt v¢r. Szomsz¢dunkat grÀnÀtszilÀnk ¢rte, seb¢vel kÂrhÀzba szÀllÁtottÀk, a kÂrhÀzat lebombÀztÀk,
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ott halt meg. Fakeresztjeik a hÀz elûtt lÀtszanak ki a hÂbÂl. A hÀzbÂl a f¢rfiakat elvitt¢k
az oroszok, term¢szetesen csak Bolla, a hÀzmester, a rendûr, a fûnyilas maradt ott teljes
k´v¢rs¢g¢ben. Ami a lakÀsbÂl hiÀnyzik, azt is û vitte el, nem az oroszok. De nem hiÀnyzik tÃl sok, mert Bolla m¢g nemigen mer feljÀrni a pinc¢bûl. A golyÂk n¢ha m¢g
mellett¡nk csapnak le, egyik a kocsit ¢rte. Most kezdem meg¢rteni, hogy BudÀbÂl
k´r¡lbel¡l mÀs se maradt meg, csak a mi k´rny¢k¡nk a Pasar¢ten. Pest talÀn nem
ilyen siralmas, de ¢pp a BelvÀros meg az ñlipÂtvÀros pusztult el; szÀmomra ez volt a
VÀros. Ha a nyilasok tÁz ¢vig lettek volna hatalmon, akkor se gyûzhettek volna teljesebben, mint ezzel a veres¢ggel: Pest pusztulÀsa kajÀnul hirdeti a nÀcik teljes diadalÀt.
De, valljuk be, nemcsak az ´v¢ket. Budapest pusztulÀsÀ¢rt nem kis m¢rt¢kben felelûsek a n¢piesek is, mindazok, akik tizen´t ¢ve agitÀltak a fûvÀros ellen. MiÂta a Nyugat
nagy nemzed¢ke kihalt, m¢g az irodalomban is mer¢szs¢g volt szÂt emelni a vÀros
mellett.
Kiv¢tel persze a zsidÂk. De az utolsÂ ¢vben nem kÁvÀntÀk-e ûk is el¢gszer a bombÀkat
a vÀrosra, amely ellen¡k fordult?
°pp ez¢rt nem tudom el¢gg¢ helytelenÁteni Zilahy vez¢rcikk¢t a SzabadsÀgban. A
leghazugabb magyar korszak utÀn Ãj lehetûs¢get nyit a hazugsÀgoknak: nem mi vagyunk hibÀsak, minden¢rt a n¢metek felelûsek. ¹nismeret helyett ´nÀltatÀs. Magam
r¢sz¢rûl, amikor meglÀttam Buda romjait, nem a n¢meteket Àtkoztam, hanem a magyarokat, a budaiakat, akik, szeg¢nyek, ott rettegtek ¢hesen ¢s piszkosan k´r¡l´ttem
a pinc¢kben, s a legjobb esetben is Àllati k´z´nnyel n¢zt¢k v¢gig a n¢metek ¢s a nyilasok
uralmÀt. °s itt nem gondolok semmif¢le hûsiess¢gre, ellenÀllÀsra, csak ¢ppen a szÁv
akaratÀra. Egy n¢pnek m¢goly passzÁv akarata ellen sem lehet uralkodni.
FebruÀr 10. Szombat
A sz¢tlûtt hÀzak, a pinc¢kben nyomorgÂ emberek cs´kkentik azt a hiÃsÀgunkat, hogy
lakÀsunk, asszonyaink a mi ¢rdem¡nkbûl maradtak s¢rtetlenek. Itt, Buda elpusztult
belsû r¢szein vilÀgosan nyomon k´vethetû a szerencs¢tlens¢g k´vetkezetes sorrendje:
az ÀgyÃ vagy a bomba t´nkreteszi a lakÀst, amely aztÀn term¢szetszerüen csÀbÁtja a
hÂdÁtÂt a tovÀbbi rombolÀsra, fosztogatÀsra; az emberek levonulnak lakni az ÂvÂhelyre, ott v¢gleg elcs¡ggednek, elhagyjÀk magukat, a k´z´s pinc¢bûl r´videsen nyomortanya lesz, az elpiszkolÂdott, szakÀllas, elz¡ll´tt szemü embereken nem is lÀtszik
mÀs rendeltet¢s, mint hogy bel¢j¡k rÃgjanak, megbecstelenÁts¢k ûket. De ha bek¢pzelts¢g¡nket el is oszlatta ez a lÀtvÀny, viszont megerûsÁtette azt az elm¢let¡nket, hogy
az oroszok leginkÀbb a rendben tartott, sz¢pen berendezett lakÀst ¢s az elegÀnsan
´lt´z´tt, fesztelen modorÃ embereket tartjÀk tiszteletben. C. szerint csak az Ãriembereket.
FebruÀr 13. Kedd
öj k´z¢let. Volt nyilasok, ûk jelentkeztek elsûnek. A r¢gi kommunistÀk, a j´vû emberei,
egyelûre Ãgy pislognak a vilÀgba, mint aki hosszÃ pinc¢z¢s utÀn n¢z sz¢t a napf¢nyben.
A Gestapo hatÀrozott elûnye, hogy nûk nem szerepeltek benne. LukÀcs LÀszlÂn¢ a
politikai rendûrs¢g tagja. Minden pÂrusÀbÂl Àrad a bosszÃ. Nem tud belenyugodni
abba, hogy SzabÂ Lûrincet szabadon engedt¢k.
De egyelûre a legerûsebb sereg m¢g mindig az Ãriemberek¢. Csak ûk juthatnak be
a hivatalokba, megker¡lve a hosszÃ sorokat. Az ingyeneb¢dek sz¢tosztÀsÀnÀl is hatÀrozottan elûnyben r¢szesÁtik ûket.
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Most mÀr a magyar hatÂsÀg is szedi ´ssze az embereket munkÀra, k¡l´n´sen hÂlapÀtolÀsra. De k´zel sem annyi embers¢ggel, mint az oroszok. LÀttam, amint a mi Ãjs¡tetü, v´r´s karszalagos rendûreink, akiknek term¢szetesen legalÀbb a fele volt nyilas,
gumibotokkal hajtottÀk a t´meget. Az orosz rendûrs¢gben, hallom, senkit sem ¡tnek,
Ãgyis ¢rtenek hozzÀ, hogy megtudjÀk az igazsÀgot; nÀlunk azonban a v´r´s karszalagosok ism¢t v¢rrel vallatnak. O Hungaria aeterna!
Elûsz´r lÀttam Herczeg Ferencet. Csak lÀttam, nem ismerkedtem meg vele, mert N¢methy KÀroly, a polgÀrmester tapintatbÂl nem mutatta be az ¢ppen alakulÂ irodalmi
tanÀcs tagjait az ÁrÂfejedelemnek, akit a tanÀcs nem hÁvott meg. KifogÀstalan k¡lsûvel
jelent meg, mindenk¢ppen kitünûen festett. El van keseredve a àbarbÀrokÊ ellen, akik
megajÀnd¢koztÀk ugyan tizenn¢gyezer pengûvel, viszont sz¢thÀnytÀk a lakÀsÀt, ¢s elvitt¢k a feh¢r szmokingjÀt.
Bel¢p Per¢nyi Zsigmond, a koronaûr, aki r¢szt vett SzÀlasi koronÀzÀsi cirkuszÀban, a
VÀrban. LÀthatÂan megg´rnyesztett¢k az utolsÂ esem¢nyek, de azt is lÀtni rajta, hogy
valaha kackiÀs, kev¢ly megjelen¢se lehetett. Bel¢p¢sekor azonnal elhagytuk a szobÀt.
M¢rhetetlen, szem¢lytelen gyül´let. Meg tudom ¢rteni, hogy n¢hÀny csalÀdnak ¢vszÀzadokon Àt biztosÁtanak henye ¢s f¢nyüzû ¢letet, mert minden szÀz ¢vben adÂdhatik egy perc, amikor illûen kell viselkedni. De aki ezek k´z¡l ilyenkor is elv¢ti, azt aztÀn
csakugyan à¥ la lanterneÊ!
Felbukkant Ko., a forradalmÀr. Az utolsÂ ¢vben k¢tszer jÀrta meg a b´rt´nt, azelûtt
meg ´tsz´r. Tizenk¢t ¢ve tagja a pÀrtnak, minden szenved¢st elviselt ¢rte. Kitünûen
tudnak oroszul, û is meg a feles¢ge is, de annak megtiltotta, hogy oroszokkal szÂba
Àlljon, mert meglepet¢s¢re azt tapasztalta, hogy azok a nûknek àtisztess¢gtelen ajÀnlatokatÊ tesznek. Amikor hozzÀnk bel¢p, ¢ppen egy k´v¢r tiszt ¡l nÀlunk, magÀval
hozta a gramofonjÀt, tangÂkat, valcereket jÀtszik. A sovÀny, ki¢hezett Ko. a szocializmusrÂl akar vele besz¢lni. Elmondjam neki, hogy a kapitÀny est¢nk¢nt nyilas szÁn¢sznûkkel vacsorÀzik? Ko. amÃgy is el¢gedetlen, azt mondja, hogy az orosz hadseregben
nem akadt m¢g bolsevista, mert egyiknek sincs kellû marxista iskolÀzottsÀga. Ha hirtelen a k´z¢pkor k´zep¢be pottyanna, nyilvÀn nehezen talÀlna ott kereszt¢nyt, mert
kevesen olvastÀk k´z¡l¡k az EVANG°LIUM-ot.
Egy fekete ´rm¢ny paraszt jÀr fel hozzÀnk mostanÀban, tûle kapunk naponta egy kis
kenyeret. Rokonszenv¢t annak k´sz´nhetj¡k, hogy ¢rdeklûd¢ssel hallgatjuk, amit az
´rm¢nyek nyelv¢rûl, ÁrÀsÀrÂl, t´rt¢nelm¢rûl besz¢l. ¹rm¢ny ´ntudatÀt a szovjet nemzetis¢gi politikÀjÀnak k´sz´nheti, de ez az ´ntudat nÀla, eleinte Âvatosan, k¢sûbb nekibÀtorodva az oroszok ellen fordul. Suttogva mondja el, hogy volt k¡l´n ´rm¢ny hadsereg is, de hiÀba, az oroszok t´bben voltak, ¢s SztÀlin parancsÀra beosztottÀk ûket az
oroszok k´z¢. Eln¢zem az arcÀt, amint az ´rm¢nyek hajdani nagysÀgÀrÂl besz¢l. Ilyenkor is el¢g k¢nyelmetlen ¢rz¢s magyarnak lenni. Van-e nevets¢gesebb a kis n¢pek nacionalizmusÀnÀl? Igen, a nagy n¢pek¢.
MÀrcius 10. (?)
Tegnapelûtt reggel akartunk Pestre menni, mÀr elûzû este k¢sz¡lt¡nk rÀ. Eg¢sz ¢jszaka a vÀrosra gondoltam. Hirtelen heves ÀgyÃzÀs, k´zeli g¢pfegyverropogÀs. Egy ideig
prÂbÀltam tudat alÀ szorÁtani a k´zeli csatÀt, m¢g nem bÁrtam elviselni a gondolatot,
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hogy nem indulhatunk el. Hajnal fel¢ a lenti oroszok ordÁtozÀsa, g¢pkocsik begyÃjtÀsa. Mire kin¢z¡nk az ablakon, a katonaiskola ¡res, kapuja tÀrva, csak a bed´gl´tt tank
Àll vÀltozatlanul az udvaron. A hÀzmester megint r¢m¡lten kopog: az ¡resen hagyott
f´ldszinti lakÀsban egy sebes¡lt magyar katonÀt talÀlt, aki azt ÀllÁtja, hogy mÀr V´r´s
JÀnos hadsereg¢bûl valÂ. Tudjuk, hogy ez lehetetlen, mindazonÀltal le kellene menn¡nk megn¢zni. De amint indulnÀnk, a hadaprÂdiskola kapujÀban megjelenik k¢t
katona, az elsû n¢metek karÀcsony Âta. K¢zigrÀnÀtokat dobÀlnak, ¢ppen a hÀzunk
fel¢, nyilvÀn az ellenÀllÀst akarjÀk kik¢mlelni. Semmi vÀlasz. Sz´kj¡nk talÀn hÀtra az
oroszokhoz? De ha a n¢metek golyÂi nem ¢rnek el, az oroszok biztosan lelûn¢nek.
Mindenesetre tanÀcstalanul dobÀlunk n¢hÀny holmit a kistÀskÀkba. K´zben ÀlldogÀlunk az ablaknÀl. A hÀzbÂl kilopÂdzik a magyar katona, bicegve tart a Pasar¢ti Ãt fel¢.
Hirtelen elûbukkan k¢t orosz, elfogjÀk, hÀtraterelik. NÀlunk, a szobÀban, a pÀnik
apad, le¡l¡nk, hallgatunk. KoppanÀs az ablakon, puskagolyÂ ¡ti Àt az ¡veget, elsuhan
az ¡lû tÀrsasÀg k´zep¢n, mint a sokat emlegetett angyal. Kint n¢gy orosz k´zelÁti meg
az akad¢miÀt, kettû lassan, l¢p¢srûl l¢p¢sre k´r¡ln¢zve benyomul az udvar belsej¢be,
aztÀn gyorsan kij´n. K´zben felszaporodnak, lehetnek vagy nyolcan, fekszenek hason
a f´ld´n, vagy elbÃjnak a kerÁt¢s mellett, ahÀnyan, annyif¢le ruhÀban, izegnek-mozognak, f¢lnek ¢s mulatnak. Ism¢t megjelenik a k¢t elûbbi n¢met, ûk m¢g most is szabÀlyos, z´ld egyenruhÀban, fej¡k´n rohamsisakkal. Milyen term¢szetes lÀtvÀny volt
azelûtt ez az idomtalan, fordÁtott vas ¢jjelied¢ny a koponyÀkon, ¢s milyen nevets¢ges
most, a pr¢msapkÀs orosz fejek k´zt. Egyik n¢met sÀntÁt, az ember az ablakbÂl szinte
odak¢pzeli fogai csikorgatÀsÀt, amint a grÀnÀtot eldobja. A mÀsik mesebeli atl¢taalak,
a k¢zigrÀnÀtot a g´r´g diszkoszvetû tartÀsÀban kezeli. DobogÀs a l¢pcsûn, beront egy
csomÂ orosz, g¢pfegyverf¢szket ÀllÁtanak a k´nyvtÀrszobÀban, innen akarjÀk lûni a n¢meteket, azonnal menj¡nk le az ÂvÂhelyre. Magunkra kapunk, amit tudunk, ¢s pince
hiÀnyÀban a hÀzmester¢kkel egy¡tt a f´ldszinti konyhÀban szorulunk ´ssze. Az oroszok felvÀltva lÀtogatnak, egyik¡k elmes¢li, hogy huszon´tezer n¢met t´rt ki a DiÂsÀrokbÂl a VÀr titkos alagÃtjÀn Àt. A mÀsik lelk¡nkre k´ti, hogy zÀrjuk be bel¡lrûl a
konyhÀt, ¢s kizÀrÂlag ût engedj¡k be, ha halkan hÀrmat kopog, ¢s jelszÂul elkiÀltja:
àvÁzÊ! Ha n¢met j´nne àhurrÀÊ kiÀltÀssal, akkor se nyissuk ki, ha pedig k¢zigrÀnÀtot
hajÁtana be, vess¡k magunkat a f´ldre. N¢hÀny perc mÃlva kopog, nem hÀrmat, csak
egyet, ¢s kivehetetlen¡l ordÁtozik orosz nyelven. Egy ideig hiÀba vÀrunk a jelszÂra,
aztÀn persze m¢giscsak kinyitjuk. K¢rdezz¡k, mi¢rt nem alkalmazta a jelszÂt. Ja, arrÂl
megfeledkezett. AztÀn egy onanista arcÃ katona lÀtogat, elÀrulja, hogy k´r¡l vagyunk
v¢ve n¢metektûl, lehet, hogy tÁz napig is itt lenn kell tartÂzkodnunk. De ez nyilvÀn
csak megf¢lemlÁt¢s, k´vetkezû kÁvÀnsÀga ugyanis, hogy itt akar aludni az asszonyokkal, a f¢rjek pedig forduljanak el. Benne vagyunk a menthetetlen ÂvÂhelyhangulatban. O. azonban nem siklik ki szerep¢bûl. Mint amikor valaki Ãri tÀrsasÀgban illetlen
t¢mÀt ¢rint, elegÀns, bÀr t´rt orosz cseveg¢ssel hidalja Àt a helyzetet. A katona megzavarodik, nem tud hogy elûhozakodni megint ÂhajÀval, kimegy. Hatan alszunk ¡lve
egy lÂcÀn. O. elûkelûen egy k¢nyelmetlen sz¢kbe ¡l, azon virrasztja Àt az ¢jszakÀt.
MÀrcius 15. Cs¡t´rt´k (FolytatÀs)
Reggel azonban felsz´kik a lakÀsba, ¢s mÂdjÀt ejti, hogy megborotvÀlkozz¢k. D¢lelûtt
g¢pfegyverropogÀsban olvasunk. T. kez¢ben Arany, Ottlik¢ban Nagy Endre k´nyve
a kabar¢rÂl, eny¢mben a DIE W ELT ALS W ILLE UND V ORSTELLUNG. A konyha ablaka
f´lkandikÀl az utcÀra, ott vezetik az elsû n¢met foglyokat. RÀismer¡nk a sÀnta k¢zi-
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grÀnÀt-hajÁtÂ fekete, elvadult arcÀra. Mellette szûke tiszt l¢pked, az elûbbi g´r´g atl¢ta,
mÀr rohamsisak n¢lk¡l. Szem¡veg is lÀtszik most rajta, zÀrt, szigorÃ tanÀrarc, vagy
talÀn k¢mikus¢. Rajta a fegyelem, rezignÀciÂ ¢s elt´k¢lts¢g mellett k¢telkedû nyugati
¢rtelem. EgymagÀban, fogolyk¢nt is rendezettebben jÀr, mint a kÁs¢rû, eleven, ujjongÂ
¡zb¢gek, mongolok, feh¢roroszok. Lehetetlen nem lÀtnom az ´sszef¡gg¢st k´zte ¢s a
Vernunft-Erkenntnis k´zt. NemsokÀra hozzÀnk is tÂdulnak az oroszok: àBuda kaputt,
Buda kaputt.Ê Kiszaladunk az udvarra, szemben az akad¢miÀra terelik a foglyokat,
lehetnek nyolcszÀzan. így t´megben, egy´ntetü z´ld egyenruhÀik ellen¢re, semmi
tartÀsuk, szakÀllasan, z¡ll´tten zsidÂ munkatÀborokra eml¢keztetnek. K´r¡l´tt¡k ficÀnkolÂ oroszok, lehÃzzÀk a n¢metek csizmÀit, helyette sajÀt bakancsaikat adjÀk oda,
k´zben fen¢kbe rugdossÀk a tiszteket. De k¡l´nben inkÀbb ked¢lyesek, mint gyül´lk´dûk, lej´nnek a fenti oroszok is, akik a mi erk¢ly¡nk´n kezelt¢k a g¢pfegyvert. Mind
r¢szegek. Egy¡tt iszunk, az ûrmester egy ¡veg tokajit ad k¡l´n nek¡nk, csodÀlatos,
jÂt¢kony ital. ýk mennek is el, ma este mÀr otthon alhatunk. Megj´ttek az elsû emeleti
oroszok, k´zt¡k a mi ´rm¢ny¡nk is, de elvesztett¢k azt a f¢lszemü, vidÀm feh¢roroszt,
aki MarikÀt ¢s Gy´ngyit napok Âta igyekezett rÀbesz¢lni a szerelemre, hÀrmasban ¢s
egyszerre. Odafent v¢gtelen rendetlens¢g, az ablakok kit´rve, golyÂk, fegyverdarabok, k¢sek szerteszÂrva, bÃtorok feld´ntve, szem¢t, piszok, M. ¢kszere, az ¢n nyÀri
ruhanemüim hiÀnyoznak. Viszont bÃcsÃzÀskor rengeteg cigarettÀt kaptunk, a n¢metektûl zsÀkmÀnyoltÀk. Ma a nûk sÃroltak, takarÁtottak, O. ¡vegezett, d¢lre a lakÀs rendje ¢s dÁsze helyreÀllt. Ideje, mert csak ez a lÀtvÀny hÀrÁtja el a szÀllÀskeresû katonÀkat.
ä D¢lben a HidegkÃti Ãton. V¢gig beborÁtjÀk a z´ld ruhÀs hullÀk. ýszinte k´z´ny. Most
¢jszaka, itt ¡l megint Grigorij hadnagy, ¢s kockÀzik a nûkkel.
Pesten. T´bb hÀznak, kevesebb lakÀsnak kellett volna megmaradni.
NÀlunk m¢g az oroszok is ä ´nk¢ntelen¡l ä az osztÀlyelnyomÀst tÀmogatjÀk. Nagy igazoltatÀsok, ma lÀttam egy ilyen elvitelre szÀnt csoportot. Csupa proletÀr. Term¢szetes.
Kinek nincs Pesten igazolvÀnya? Csak a szeg¢nyeknek.
MÀrcius 16. P¢ntek
A sokszÁnü, idegen karszalagok, a t´megesen felbukkanÂ jugoszlÀvok, csehszlovÀkok,
nem besz¢lve a m¢g elûkelûbb ÀllampolgÀrsÀgokrÂl. Eg¢szs¢gesek a lepratelepen.
Pest felszabadult romjai.
Jaj, nem tudok ujjongani.
HÀzigazdÀm, O., C. ä Ottlik G¢za (Cipi). ä Fûn´k´m ä Giraud Jenû, a Giraud konzervgyÀr igazgatÂja. ä L. ä KÀlnoky LÀszlÂ. ä ¹. ä ¹rley IstvÀn. ä L. B. ä Lengyel BalÀzs. ä Sz. ä talÀn SzarukÀn
ZoltÀn, Ottlik¢k barÀtja. ä Gy., G. ä Ottlik G¢zÀn¢ Debreceni Gy´ngyi. ä M., Marika ä Kutny
MÀria, Vas IstvÀn mÀsodik feles¢ge. ä T. ä Tolnai GÀbor irodalomt´rt¢n¢sz. ä M. (620. o.) ä
talÀn RadnÂti MiklÂs. ä LukÀcs LÀszlÂn¢ ä LukÀcs LÀszlÂ, a k´ltû feles¢ge. ä Ko. ä Kovai Lûrinc.
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JuhÀsz Ferenc

A PEGAZUS-PIHENTETý IDý
çllsz Idû s kantÀron fogod
ür-k´dbûl gyÃrt Pegazusod,
az orrlik-pÀrnÀt markolod,
mint fekete liliomot,
ez¡st-fü bÀrsonya puha,
TakÀts Gyula.
Pihensz, mint a szûlûhegyen
a fÀradt gazda ´regen.
A lÂnak rÂzsÀt hÀnysz: egyen.
Ami a szivedben terem.
S rajtad t¢lbûl vak hÂsuba,
TakÀts Gyula.
Nem hordtam soha ingedet.
Olvastam minden versedet.
T¡kr¡kben k¢k angyal lebeg,
z´ldlÀbÃ madÀr szendereg
s szem-cs´ndje tÂhÁnÀr-buja,
TakÀts Gyula.
VarÀzs-f¢ny lesz, amit megfogsz:
a jÂ, a k´z´ny´s, gonosz
s ujjad ha vers-hÀlÂt csomÂz
pÀva, tigris, rinoc¢rosz
a hÀlÂ-t¢r korpuszkula,
TakÀts Gyula.
Tollas, pikkelyes, pÀnc¢los,
vÁz-hajszÀlcsû-k¢vetornyos,
sakkliliom-Ávü, cirmos,
illat-kÃt m¢hü harangos
a szÂ term¢szet-fajsÃlya,
TakÀts Gyula.
S mondok neked m¢g valamit!:
mint vilÀgt¢r terjed a hit
a k´ltûben s azzal segit
kibirni minden emberit
s nem-emberit, halÀl fia:
TakÀts Gyula.
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Idû! j´vût benn¡nk keress!
Vas, J¢kely, Zelk, We´res,
Hajnal Anna hÀza ¡res,
mint kopasz csigah¢j-tekercs.
Nekik menny-pokol a haza,
TakÀts Gyula.
Ami nek¡nk jut: a haza,
mint fÀjdalom-szük pupilla,
kis gyÀsz-ablak korom-moha,
nem szem-sz¢lig tÀgult puha
gnu-n¢z¢s g´mbh¢j-kupola,
TakÀts Gyula.
Ez a t¢l mÀr sorsomra ¢g,
mint villÀmszÃrÀstÂl hÀz ¢g,
darÀzs-d´f¢s fullÀnktÂl k¢k
lÀng-lomb a nÀdtetû-tajt¢k
s harang-jaj a szenny-¢jszaka,
TakÀts Gyula.
Pedig akarat ¢s szÀnd¢k
nyelv¡nk irgalmÀban van m¢g,
mint kancsÂban a parÀzs-f¢k
borostyÀnkû-sürü bor ¢g,
s issza vend¢g s a hegy dala,
TakÀts Gyula.
S a te teled? M¢sz-templomod,
csigah¢j-k¡rt cs´nd-otthonod,
¡reg-spirÀljÀba hÃzod
anyagl¢lek Àhitatod
s virÀg-bokrod onnan bÃjva,
TakÀts Gyula.
S a te teled? Hogy birod m¢g?
Hisz mennyi gy¢mÀnt-hozad¢k
nûtt benned vagyonnÀ! Eml¢k,
gyÀsz, ´r´m, kÁn, titok, nemr¢g,
mint a kozmosz-test ´ssz-sÃlya,
TakÀts Gyula.
ºst´k´ssel ´z´n¡lt¡nk,
akik most k´rib¢d j´tt¡nk,
hogy szÂ-lÀnggal felk´sz´nts¡nk.
Sz¡ks¢g¡nk k¢r: maradj k´zt¡nk!
KosÀr mandula mosolya:
TakÀts Gyula.
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MçNDYVçROS
MÀndy IvÀn: Budapesti legendÀk
VÀroshÀza (Az ¢n Budapestem), 1994.
165 oldal, 420 Ft
Ha ¢pÁtkez¡nk, s ¢pÁtkez¢sek k´z´tti kÂborlÀsunk sorÀn ¢pp MÀndyvÀrost szeretn¢nk
rekonstruÀlni, sok mindent el kell felejten¡nk, amit egy vÀrosrÂl jellemzûnek tartanÀnk. Nem lesznek nevezetess¢geink, lÀtvÀnyossÀgok sem pezsdÁtik a tÀjat. Nincs sz´kûkÃt, f¢nyes park, nem hÃzÂdik be ¢jszakÀra
a LÀnchÁd az AlagÃtba. MÀsf¢le legendÀk vÀrosa ez, mÀsf¢le vÀrosberendez¢s. TÀrgyak
terpeszkednek mindenfel¢, hÀzaknÀl sokkal
aprÂbb dolgok ´nk¢nye hatÀrozza meg ezt a
teret.
Mindenkinek mÀs Budapestje van, van,
aki a csillogÂ, szivÀrvÀnyos Budapestet hiszi
Budapestnek, van, aki a clochard-ok¢t, van,
aki egy bizonyos, Àltala ismert ter¡letet szakÁt
ki, van, aki¢ egy k´z´ss¢g Budapestje.
MÀndy vÀrosa a tÀrgyak¢, az elszÂrt, eredet¡k szerint csek¢ly jelentûs¢gü dolgok¢. TÀrgyak lendÁtik mozgÀsba ezt a teret, tÀrgyak
cselekednek a szeml¢lûdû ott lakÂk helyett.
L¢tra, vÀllfa, focimez, filmvÀszon. KorlÀt finom karcsÃ Áve, lift, rozoga sz¢k. L¢pcsûhÀz
sarka, reped¢s. RozsdÀs vasak, koszos lavÂr,
szakadt zakÂk, let´rt kilincs. Az ¢gboltrÂl leereszkedû vonal. Reggeli romjai, megfeketedett szipka, ´reg villamosok, t¢pett tap¢tÀk.
AkasztÂ, pertli, f¢sü. CÁmeres mez, futballlabda, vetÁtû. MagÀnyos zs´llye, mozijegy,
gyür´tt lapok egy Âcska lavÂrban.
Nem f¢lelmetes, nem durva, nem riasztÂ.
Nem vÀrnÀnk el, hogy tegyen v¢gre valamit
a nem tÀrgyi vilÀg. Nem feszÁt a t´rt¢nj¢k
mÀr valami izgalma. Sokszor azt se tudhatjuk, vajon emberk¢z ¢rintette-e a cselekv¢st,
vajon a hegedü jÀtszott-e, vagy rajta jÀtszottak, a segÁteni indulÂ ´reg egy ¢ltes l¢tral¢ny
vagy egy agg emberi alak volt-e. Ha egy tÀrgy
betekint egy szobÀba, tekintete term¢szete-

sen egy mÀsik tÀrgyra t¢ved. Ha egy ember
n¢gy fala k´z¡l kiles, csak r¢vedezik. Elfelejti,
mit kellene tennie, ha egyÀltalÀn szÂba j´n a
tett, mint egy emberi l¢ny szÀmÀra el¢rhetû
lehetûs¢g. InkÀbb szeml¢lûdik, f¡rk¢sz, de
igen keveset kap el a vilÀg moccanÀsaibÂl.
Ebbûl a tÀvol a vilÀgtÂl ÀllapotbÂl csupÀn az
k¢pes kimozdÁtani, ha maga mell¢ k¢pzelhet
egy erej¢t megsokszorozÂ dolgot, egy MÀndyvÀros-lakost persze csak egy tÀrgy tehet
ÂriÀssÀ, ha elszÀntan roboghat, àmint egy harckocsivalÊ, ha cÁmeres futballmezt Àlmodhat
magÀra, ha vetÁtûvÀszonrÂl pattanhat vissza
rÀ egy k¢psor.
L¢pcsûhÀzbÂl a kÀv¢hÀzba, kÀv¢hÀzbÂl a
l¢trÀk zÀrt ¢s d¡h´dt falkÀjÀhoz, l¢trÀktÂl a
piacterekre, piacterekrûl a focigrundra, t¢rrûl a moziba visz a MÀndy-çlom-Tours. çlmokon Àt, amiket nem Àlmodik senki, hiszen
Àlmodni is tÃl neh¢z szerep. Fekete kalap ¢s
fekete kendû ä e k¢p ezen az utazÀson azt
jelenti, valahol a fejfedûk tÀjÀn emberi l¢nyekre bukkanhatunk. A mosodÀs halÀla
nem egy¢bre utal, mint hogy n¢hÀny napra
magukra maradnak a koszfolttÂl terhes ingek. A mosodÀs jobbl¢tre szender¡l¢se mellesleg azoknak is csupÀn az ingek magÀnyÀt jelenti, akik ÀtsegÁtett¢k Àldozatukat a
halÀlba. A l¢trÀk viszont d¡h´dten lÀzadnak,
eleg¡k van a kiszolgÀltatottsÀgukbÂl, a megalÀzottsÀgukbÂl, s utuk v¢g¢n el is ¢rik a
megtisztulÀst adÂ tengert. JÂkai MÂr ezenk´zben DeÀk Ferenccel drukkol a magyar
csapatnak. DeÀk valÂsÀggal tombol. Egy magÀnyos fekete zs´llye pedig magÀba s¡ppedve mereng azon, mit tür el odabenn megadÂan a mozivÀszon, hÀny forrÂ ´lel¢snek, hÀny
gyilkos golyÂnak kell szemrebben¢s n¢lk¡l
Àtadnia magÀt.
Vajon melyik vÀros szabadabb, az, amelyiket nevezetess¢gei lepkeszÀrnyaira tüz¡nk, s
¡veglapok alatt mutogatjuk lÀtogatÂinak,
vagy az, amelyiket foszladozÂ-korhadÂ-kikopÂ tÀrgyaihoz tapasztunk, de ezeket a tÀrgyakat bÀrmikor bÀrki a kez¢be veheti? PalotÀk,
vÀrak, dÁszkutak uralkodÀsa rokonszenve-
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sebb-e, vagy a Teleki t¢r vÀllfÀinak, a Diadal
mozi zs´lly¢inek a trÂnra ker¡l¢se? Vagy csak
a cselekvû ember pezsdÁthet emberiv¢ egy
teret? K¡l´nben kuszÀvÀ ¢s unottÀ foszlik
minden?
MÀndy vÀrosa persze konstruÀlt vÀros. AZ
°N B UDAPESTEM sorozat szÀmÀra lett vÀlogatva a k´tet, csupÀn a k¢t elsû novellÀt Árta e
k´nyv szÀmÀra a szerzû. De az ´sszeÀllÁtÂ
(KÀlmÀn C. Gy´rgy) a MÀndyra jellemzû
¢pÁtm¢nyeket emelte be a k´tetbe. így ha
v¢gigtekint¡nk a novellÀkon, talÀn elfogadhatjuk, hogy m¢gis MÀndy vÀrosÀn tekint¡nk v¢gig.
Cs´nd van, kisebb hangfoszlÀnyok. LÀbunk beakad egy vÀllfÀba, de az durvÀn
visszavÀg. L¢trÀk suhannak a szabadsÀg ¢rzet¢vel kecsegtetû tenger fel¢. Arr¢bb egy
grund, piros mezesek jÀtszanak rajta piros
mezesekkel. TÀvolabb egy nem tÃl zsÃfolt kÀv¢hÀz, arrÀbb piacterek, itt k´z¢pen pedig
a mozi. Mellett¡nk egy l¢pcsûhÀzban pedig azon mereng egy ´regember, ha sz¢p is
ez a vÀros, egy baja m¢gis van. A tÀrgyak szabadsÀgvÀgyukkal ¢s harcos szellem¡kkel
egy¡tt is csak egyf¢l¢k. Nem vÀltoznak, uralkodnak, de uralkodÀsuk mentes a szesz¢lyektûl. A tÀrgyak egyfelûl valamilyen biztonsÀgot nyÃjtanak, de mÀsfelûl ¢pp emiatt megsz¡ntetik a k¢telyt, egyf¢les¢g¡kkel m¢g a
legtitokzatosabb t´rt¢netekben is k¢pesek lezÀrni a megvÀlaszolatlan k¢rd¢seket. Pedig a
k¢rd¢sek maradjanak csak megvÀlaszolatlanok, ahogy a titkok is maradjanak titkok.
MÀndy tÀrgyai helyett inkÀbb MÀndy rejtelmes f¢rfiÃja tegye fel a k¢rd¢st: àMilyen l¢pcsûn mÀszunk f´lfel¢? Milyen gangon tÀntorgunk
v¢gig? Milyen arc mered rÀnk, ha m¢gis megnyÁlik
az ajtÂ?Ê
Ambrus Judit

HOLOGRAM
NEMES NAGY çGNESRýL
Nemes Nagy çgnes ´sszegyüjt´tt versei
A sz´veggondozÀs Lengyel BalÀzs munkÀja
OsirisäSzÀzadv¢g, 1995. 332 oldal, 650 Ft
àAmikor ¢n istent faragtam,
kem¢ny k´veket vÀlogattam.
Kem¢nyebbeket, mint a testem,
hogy, ha vÁgasztal, elhihessem.Ê
(AMIKOR)

Aki ¢vfordulÂ-megeml¢kez¢st Ár sz¡let¢sre/
halÀlra ä az visszhangozza a nekrolÂgot.
Aki nekrolÂgot Ár, mindig gyanÃba vehetû,
hogy kegyelettel hazudik.
Aki irodalmi est el¢ odaÀll bevezetût kanyarÁtani, mindig gyanÃba vehetû, hogy az
ºnnepeltre sandÁtva ä kajÀnul hazudik.
(A verses nekrolÂg, ami rÂla szÂl, nagyon
mÀs ¢rtelemben volt kegyes hazugsÀg: nem
mondhattam elûtte, ¢s nem mutathattam
meg neki, pedig m¢g ¢let¢ben Ártam ä ott, elmenet
azt a lesovÀnyodÀst, azt a fal-fele-fordulÀst; azt az ellenkez¢st/nekiszeg¡l¢st; azt a legy´ng¡lûben-is-f´l¢bekereked¢st a f¢lelemnek. El¢g volt lÀtnom, hogy betegÀgyÀtÂl tÀvozÂban ä mÀr ott a budai b¢rhÀz l¢pcsûpihenûj¢n ä zsebdiktafonomba beled´rm´gjem
a verset)
K´nyvtÀrszobÀm ¡vegszekr¢nyeiben is
mintha û t¡kr´zûdn¢k; amit mondok, magamnak mondom. Nincs mit hazudnom: minek is tenn¢m? Ez, ami most k´vetkezik,
olyan hologramja annak, aki û volt nek¡nk ä
amely csupÀn a k´nyvtÀr katalizÀlÂ magÀnyÀn lehets¢ges.
Az û prezenciÀja.
ä °des çgnes a k´nyvszekr¢nyt¡k´rben, kedves çgnes, BalÀzs çgnese, mindnyÀjunk çgnese. Itt vagy, ugye itt, sz´rnyüs¢gesen?
ä Itt vagyok, ¢n vagyok, mÀr hogyne lenn¢k, sz´rnyüs¢gesen.
No v¢gre. Ahogy ¢n lÀttalak, ahogy igazÀn
lÀttalak; az igazat. Ha gÀncsollak, te honorÀlod csak, mosoly-fintorral; ha dics¢rlek, nem
borÁt¢kol ¢rte dollÀrt, forintos piculÀt senki.
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Nem kom¢diÀzunk, nem Árunk le àtiszteletk´rtÊ egymÀs k´r¡l, nem k´t a honi irodalmi
illem- ¢s kellemkÂdex, nem kell a hÀztetûk´n
kukorÁtÂ folklÂrszalmakakasra tekintettel
lenni ä àregÀrddalÊ honi tabukra, sÀmÀnokra.
ñegyiptomi grÀnitszobornak lÀtom çgnes¡nket ä egyiptomias term¢szetess¢ggel, ´r´k
idûkre szÀnt grÀnitbÂl. Ez az ¢n hologramom
rÂla, t¢rlÀtÀsban
¡lû szobor. Csupa ´nfegyelmez¢s. Merevs¢g. K¢t grÀnit-lÀba ´sszevasalva simul, haj¢ke-v¢sete a nyakon elpengû
forgatnÀm, ahogy a mintÀzÂÀllvÀnyon az
agyagot szokÀs: nem lehet
k´rbejÀrom. Sehonnan nem n¢z szembe
ä ez a velesz¡letett befele-n¢z¢se a grÀnitnak: szemsugara ott felejtûd´tt a tel¢rben,
ahonnan elûbÀnyÀsztÀk; ilyen telisded-tele a
F´ld Eml¢keivel
¢s ¢ppen az¢rt, mert olyan, amilyen: ez az
¡lû grÀnitasszony f´l¢be nû az ÀgaskodÂ kortÀrs totemÀllatoknak (a sportolÂ azt mondanÀ, àmaga m´g¢ utasÁtjaÊ)
s most megint ez a flaubert-i Àtokformula
d´r´mb´l halÀnt¢komon: semmi az ember,
minden a mü... Hiszen ha csak ezzel nûne f´l¢be amazoknak!
Szinte nem is ¢rdemes lajstromba venni
ûket. Az ´njel´lt totemÀllatot, aki tulajdon
szÁndarabjait adatta ki f¢ltucatszor, sorozatdÁszk´t¢sben, ¢s û maga folyÂssÀrga dÀgvÀnybÂl l¢v¢n, nem szenvedhette a grÀnit-alkatÃ
kortÀrsakat
az °l-Szenttehenet ä a mester-tÃl¢lût, akinek a titkos jelmondata egyeseknek ma is kapÂra j´n: àazt a kormÀnyt szeretn¢m ¢n lÀtni,
amelyet nem szolgÀlok hüv´s-bennfentes tÀvolsÀgtartÀssal ¢s busÀs haszonnal!Ê
a tÀmogatÀs-tür¢s-tiltÀs kapitÀnyait; s azok
csicskÀsait, akik a hÀrmas àTÊ r¢seiben vÀltig
megtalÀltÀk a beutazhatÂ nyÁlÀselÀgazÀsokat
a Nagyon Tehets¢ges Nagy ºgyeseket (az
ellenz¢kis¢gtûl borzasan) ä akiket a pÀrtÀllam, ´nigazolÀsul, Àllon csipkedve a hÀtÀra
vett (grÀnitszobrot nem vesz a hÀtÀra senki)
ä valamennyi¡knek f´l¢be nûtt, s alighanem, f¢lû, hogy ezutÀn is, l¢pten-nyomon,
m¢g mindig. E vÀsott rossz szokÀsa megmarad, s amilyen zÀrkÂzott a grÀnit, m¢g faggatni sem lehet Àllig gombolkozott szobrÀban: hogyan ¢s mi¢rt.

ñ ä tudom, jÂl tudom. Illetlens¢g ilyet nemhogy leÁrni: gondolni is; hÀt m¢g neveket emlegetni. De k´nyvtÀrszobÀm privil¢giuma,
hogy magamnak elmondhatom
nemhogy rajongÂi ä ûk maguk se sejtik
(jaj dehogyis mern¢ el¢b¡k tÀrni valaki is)
hogy mesters¢gbeli tudÀsÀnak büv´let¢ben s azt ellesve, ¢sde m¢g ha nem is egyetemi katedrÀrÂl mondta is, grÀnittÀ k´v¡lt lÂtusz-pr¢dikÀciÂjÀnak mit, mennyi mindent
k´sz´nhet a fiatal Pilinszky, a fiatal Tandori
k´lt¢szete, ¢s m¢g sokan mÀsok¢ ä olyanok¢
is, akikre Àll, amit Plinius Jr. mondott Silius
Italicus k´lt¢szet¢rûl: maiore cura quam ingenio
ä ¢rdeme a szorgalomban ¢s nem a szellemerûben nyilvÀnul
ez is egyike azoknak s m¢g ma is az; tabut¢ma volt, legalÀbbis jÂmagam Ãgy kezeltem,
tekintettel a vÀrhatÂ orszÀgos ¢rz¢kenys¢gi
megmozdulÀsra, çgnesem. Hogy intellektuÀlisan Pilinszky Jancsi veled soha fel nem vehette a versenyt; egyben¢zû vilÀglÀtÀsod, polihisztor ismereteid vÀltig felfesz¡ltek ihleteden, s ami meg a fellazulÀst vagy a narcizmust illeti, t¢ged sem emez, sem a szertehullÀs vesz¢lye nem fenyegetett
nem hitt¢l a szÂrtsÀgban mint àer¢nybenÊ,
´szt´n´sen elhÃzÂdtÀl az ´nfelkent orÀkulumoktÂl; verssz´vegedben nyegle t¢tovÀzÀst,
t¢vesztûrÁmekbe/g´cs´rt´s sorokba valÂ l¢ha
belenyugvÀst, Ãtsz¢li hordal¢kot, trÁviÀt nyomokban sem lehetett felfedezni
a tudatossÀgot mindenha f´l¢be helyezted
a v¢letlenszerüs¢gnek, mely ugrif¡les k´zpontozÀsaival mÀsnak tÀn az ´l¢be hull, a hûz´ngû szesz¢ly a g¢pi kriksz-krakszokat meghagyja, ¢s az ´nimÀdat nem szÂrja le ä ä ä
Megesett, hogy nagyokat szÂtlankodtÀl s k´z´tt¡nk ajkbiggyesztve ¡lt¢l ä mÀrpedig tudja mindenki: ha a grÀnit àajkbiggyesztÊ ä az
EkhnÀton ¢jszakÀjÀban Ãgy hangzik, mint
¢gzeng¢s-f´ldindulÀs
ilyenkor a te Gy´ny´rü Mesters¢ged pokoljÀrataiban idûzt¢l, boldogtalanul tekingetve jobbra-balra s keresve a netovÀbb rangjÀra
emelkedû t´k¢letest
indÁtÀst; kicseng¢st; az ¡dv´zÁtû, egyed¡l
lehets¢ges jelzût, mely tÀn a leg´szt´v¢rebb.
Mint aki e tudÀst gyakorlatÀvÀ tette ä hogy a
verset nem nyÃjtani, hanem r´vidÁteni kell
annak a v¢gletes szkepszisnek a keserü sep-
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rûj¢t Ázlelgetted, amely mint a ptialin, nyelved alÂl elûfecskendezett ä akÀrcsak Robert
Gravesnek, amikor ¢let¢nek f´l¢be szegezte
mottÂjÀt: àNo poet could hope to write more than
twenty pages in his lifetime that were really worth
preservingÊ (àSenki k´ltû nem rem¢lheti, hogy ¢let¢ben hÃszoldalnyinÀl t´bb olyat Árjon, amely meg¢rdemli, hogy fennmaradjonÊ).
¢s ¢ppen mert mivel mindig is a po¢ma
Eszm¢nyi ¹szt´v¢rs¢g¢re t´rekedt¢l, ¢s ihleted soha nem engedte, hogy a sorok sorjÀzÀsa tÃlboruljon az ¡zeneten ä innen van az,
hogy lÁrai ¢letmüved nem szib¢riai vonatszerelv¢nyeken vonul el szem¡nk elûtt, hanem
csupÀn egyetlen megrakott magyar szek¢ren
ä Àm nem v¢letlen az sem, hogy ez az egy
àcsakÊ egy ¢s nem kettû. L¢v¢n, hogy mindennek megvan a sz¡ks¢gk¢ppen ¢s Àtkozottul Elegendû Oka...
A r¢gi g´r´g´kn¢l ApollÂn fûpapja a H¡perboreÀkon, a szkÁta Abarisz rendelkezett ilyen
csodÀs tulajdonsÀgokkal: sokÀ el¢lt ev¢s n¢lk¡l, az istens¢g aranynyilÀn k´r¡lrep¡lte a
f´ldkereks¢get, ¢s egyik legendÀja szerint,
azon meg¡lve, elûre-hÀtra ä igen-igen
messze ellÀtott. LegendÀs idûkben m¢g igen
ä de mainapsÀg nem ¡dv´s àmesszelÀtÂ-szemüÊ embernek sz¡letni: sanyarÃ ´r´m
tudja ezt jÂl ¢s sÁnyli is Domokos MÀtyÀs,
hogy annak sz¡letett: mint àöj AbariszÊ, û az
1989-es Annus Mirabilis elûttre, ¹tvenhat
elûtt is jÂval tÃlra ä sût a harmadik millennium k¡sz´b¢n is messze tÃl, elûre-hÀtra ellÀt.
BizonysÀg erre LELTçRHIçNY cÁmü tanulmÀnya ¢s MþHELYSIRATñ cÁmü diatribÀja.
UtÂbbiban a bal k¢zzel-bal lÀbbal-elûre sz¡letû demokrÀciÀban a szabadsÀg elsû sz¢lt´lcs¢r-tÀncÀt ¢s annak pusztÁtÀsait mutatja be;
az iszapvulkÀnt, amely az àaluljÀrÂÊ pornÂ¢s konjunktÃrakiadvÀnyainak szutyokhegyeivel eltorlaszolja az ÁrÀs megÃjulÀsÀnak ÃtjÀt,
¢s az irodalmi fel¢pÁtm¢ny epilepsziÀs ´nelpusztÁtÀsÀt az alexandriai k´nyvtÀr ¢g¢s¢hez
hasonlÁtja. A fuldokolva k¡szk´dû ÁrÂt a sodrÀs kiveti a partra, ¢s jÂ, ha a mesters¢get
nem ¡ti ki a kez¢bûl; a k´nyvkiadÀs maga
pedig a szennyÀr-k´z¢pen: mÀr ÃszÂtempÂirÂl is feledkezve ä fuldokol. A h¢t ¢vvel
korÀbbi LELTçRHIçNY -ban a mÀr-mÀr f¢lig
feled¢sbe menû àkem¢ny diktatÃraÊ tektoni-

kus nyomÀsÀt ¢s pusztÁtÂ k´vetkezm¢nyeit
¢rz¢kelteti. A l¢lekben visszafagyÂ müvek ä
a fogantatÀssal egyidejüleg elvet¢lt ÁrÀsok;
az erût k¢rû vers, a reg¢ny vilÀgrahozatalÀtÂl visszadermedû, lemondva legyintû k¢z v¢gigpergetett pillanatfelv¢teleivel a virtuÀlis
vesztes¢g felm¢r¢s¢t tÀrja el¢nk. Az elsikkadt
müvek ¡veghegyei k´z´tt jÀrkÀlunk, ¢s a
k´nyvtÀrpolcon v¢gigaraszoljuk a hiÀnyszakaszt ä ahÀny k´nyv vemhe kihordatlan
maradt.
M¢g hozzÀ se kezd¡nk az ´sszehasonlÁtgatÀshoz, ¢s mÀr belefÀradunk csodÀlkozni
azon, hogy az 1986-ban kiadott A F¹LD EML°KEI cÁmü gyüjtem¢nyes ¢s az 1995-ben
megjelentetett LÁrai °letmü egybevet¢sekor
milyen diszkrepanciÀkra bukkanunk: mit hagyatott ki a pÀrtÀllam, ¢s hogyan csonkÁtottÀk
meg a remekl¢seket, csak hogy a vers k´z´lhetû legyen
de ÀrulÂ is az akkori irodalmi esztablismentre n¢zve, hogy a LÁrai °letmü, F¡ggel¢k¢ben tartalmazza a verskezdem¢nyek
t´mkeleg¢t: a f¢lberontott/abbamaradt/elfaragott verskÁs¢rleteket. Ki tudja, tÀn sohasem
gondolta, hogy ezek a darabok (A MçSODIK
K°ZZEL íRT FºZETBýL ä A BARNA NOTESZBýL
ä A SZºRKE NOTESZBýL ä A TçV OZñ lÁrai hagyat¢kÀbÂl, meg a JUV ENILIçK -bÂl) valaha is
napvilÀgot lÀtnak. Igaz, ezek egyike-mÀsika
v¢lelmezhetû csonkasÀgÀban is trouvaille, ¢s
f¢lreismerhetetlen a vÁzjele; de akad, amelyen ¢rzûdik a pÀrtÀllam fojtÀsa ä tektonikus
nyomÀsa
f¡ggv¢ny-orszÀg voltunk, mindenest¡l a
àNagy Fû-HazaÊ f¡ggv¢nye, a àNagy Honv¢dû HÀborÃÊ patanyoma ä a Birodalom f¡ggv¢nye, a B¢ketÀbor hatalmi rendszer¢ben:
dehogyis lÀtta elûre valaki is, hogy a kolosszusnak csak napjai vannak hÀtra
çgnes¡nk sem ¢rezhette mÀsk¢nt: a àpatthelyzetÊ v¢gleges jellegü, a vilÀg megosztottsÀga napnÀl vilÀgosabb, hogy ÀtnyÃlik a harmadik millenniumba; s az pedig, nek¡nk,
ahogy az angol mondja: it is beyond us
Àm a f¢lig Árt versek elmaradÂ szakasza ä
mint Michelangelo RABSZOLGçI -nak a mÀrvÀnybÂl ki nem fejtett r¢sze ä, avagy a soha
meg nem Árt po¢mÀk kristÀly¡veg hermÀja
csak annÀl m¢lyebbre ÀsÂdik a homokban; ¢s
çgnes¡nk grÀnitszobra csak annÀl biztosab-
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ban Àll a f´ld alÀmeredezû m¢lys¢gein, hol a
talaj mÀr maga is: az irodalomt´rt¢net grÀnitfek¡je s minden irÀnyban v¢ghetetlen
n¢v ¢s szem¢ly szerint is tudjuk, kik fojtottÀk bel¢ a versek lelk¢t ¢s a l¢lek verseit:
nem ¢rdemlik meg a felemleget¢st, noha kez¡kh´z e versek v¢re tapad
ez a leltÀrhiÀny, amely belûle nem, csak
belûl¡nk hiÀnyzik ä ez a mi megr´vid¡l¢s¡nk, a mi szeg¢nys¢g¡nk; û maga fel¢rezte
a jelentkezû verset, jÂllehet a megihletû Eg¢szet alÀvitte a maga zÀrvatermû grÀnitmagvÀba ä ä ä
Az eltitkolt nûis¢g, a hirtelen anyÀskodÀs, ha
szobrÀbÂl olykor ki-kit´r, visszaillan hamar, s
megint a konok grÀnitszemcs¢k fogoly zÀrvÀnya marad. így tartotta rÂla a k´zmegegyez¢s k´z´tt¡nk: habitusÀban, intellektusÀban, ¢toszÀban, szigorÀban, ¢letrendj¢ben
ä maszkulin. Nem àkultivÀltaÊ ä nem kellett
erûltetnie szellem¢nek maszkulin jelleg¢t.
Az eg¢sz nyelvet, a vilÀglÁra eg¢sz t´rt¢net¢t, az elme munkafogalmait egyenk¢nt
v¢ve s lelûhelyrûl lelûhelyre menve: ÀtrÀgta/lenyomozta, majdhogynem konzekvenciÀiknak filozÂfiai vet¡let¢vel egyetemben ä bÀr
po¢tareflexeivel inkÀbb nosztalgikusan ¢s
igencsak a vesztes¢g ¢rzet¢vel. Ahogyan elgyÀszolta a àrÂzsÀtÊ, Ãgy siratta el a àszÁvetÊ,
a àkebletÊ, a àlelketÊ ¢s valaha oly eleven d¢monokat-isteneket (METSZETEK ä SZñ °S
SZñTLANSçG ä V ERSELEMZ°SEK ). Minden szÂjelen, annak minden fon¢mÀjÀn v¢gigszivÀrvÀnyoltat minden olvasatot, eredetet, elûfordulÀst
meggyûzûd¢s¢t magÀnak tartotta meg; de
volt, nagyon is hogy volt eg¢sz l¢ny¢t meghatÀrozÂ, szemcseszerkezet¢t elt´ltû meggyûzûd¢se, mely a grÀnitbÂl k´r´s-k´r¡l sugÀrzott, s mintegy aurÀjÀba vonta.
Er¢nyei:
(1) sehol nem vÀlik modorossÀ; sehol ä ´nmaga parÂdiÀjÀvÀ
(2) prÂzÀjÀnak k´zvetlens¢ge valÂsÀgos
testk´zel. Az olvasÂ megszÂlÁtva ¢rzi magÀt:
neki, hozzÀ besz¢lnek
(3) MikszÀth nyelv¢n mondja el a wittgensteiniÀdÀt ä ha kell. LÀtomÀsa a jelens¢gvilÀgrÂl ä az, hogy àlassÃ zuhanÀsban ÀllunkÊ ä
elm¢j¢ben ¢lethossziglan perszeverÀl

(4) soha nem ejti ki a gyeplût a kez¢bûl.
Nem ontja: mondja a szavakat. °rtekezû prÂza, amelyet a szavak soha àel nem ragadhatnakÊ. AkÀrcsak Parmenid¢sznek ä mintha
neki is az isteni H¡pszip¡l¢: maga a Nimfa
mondanÀ elû az igazat ¢s a valÂt; s innen vilÀglÀtÀsÀnak monizmusa
(5) bele¢lû k¢szs¢ge, empÀtiÀja a felolvadÀsig elmegy ä de nem dolgafelejtû, nem fonalavesztû. Hogy tudatosan fejlesztette ki az
ÁrÂmesters¢g hipereszt¢ziÀjÀt vagy csak tudomÀsul veszi ä nem tudni; de meg is Árja szenzÂriumÀrÂl: àMint l¢gy szeme: ezer t¡k´r a bûr´mÊ
(6) az alÀzat er¢nye. Az egyetlen a magyar
lÁrÀban, akinek becsvÀgyÀban alÀzat van.
Ez¢rt fordul vocativusban sivatagban vez¢rlû
lÀngoszlopÀhoz, Babitshoz azzal, hogy à...te
ÂriÀs- / birodalom k¡ld´tte, melyhez k¢pest / e sÀvl¢t festett zebracsÁkÊ; s az, ami kivÀlt ´sszefüzi
mester¢vel, mint senki mÀst, hogy mindkettej¡krûl egyarÀnt elmondhatÂ ä àszenvedû ¢gbolttÀÊ sz¢les¡lnek
(7) ha mesters¢ge olyan gy´ny´rü, amilyennek hitten hiszi ¢s mondja, soha nem felejti l¢ny¢nek aret¢j¢t. E àmesters¢gÊ az, amely
àelhiteti vele, hogy fontosÊ ¢lnie. Hogy azzal ¢s
az¢rt j´tt a vilÀgra: az az û àarravalÂsÀgaÊ
Ha ISTENRýL szÂl, Ãgy hÁvja, hogy àhiÀnybetegs¢geink legnagyobbikaÊ ä
àLÀsd be, Uram, Ágy nem lehet. így nem lehet teremteni. Ilyen tojÀsh¢j-F´ldet helyezni
az ürbe, ilyen tojÀsh¢j¢letet a F´ldre, ¢s abba
ä felfoghatatlan b¡ntet¢sk¢nt ä tudatot. Ez
tÃl kev¢s, ez tÃl sok. Ez m¢rt¢kt¢veszt¢s,
Uram. [...]
Nem bÀnn¢k soha Ãgy a kutyÀmmal,
mint Te velem.
L¢ted nem tudomÀnyos, hanem erk´lcsi
k¢ptelens¢g. Ilyen vilÀg teremtûjek¢nt l¢tedet
felt¢telezni: blaszf¢mia ä ä äÊ
(HçTRAHAGYOTT V ERSEK ;
a TçV OZñ cÁmü ciklusbÂl)
CsupÀn mert megker¡lhetetlen, az¢rt hozom
szÂba ä vonakodva, hiszen tudja mindenki, a
k¢rd¢sk´rre a Hon milyen tÃl¢rz¢kenyen reagÀl, s a dolgok term¢szet¢n¢l fogva ez Ágy is
lesz, egy ember´ltû tartamÀra
hogy mainapsÀg sok az àistenmegszÂlÁtÂÊ
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vers? M¢g csak nem is sok, s ami van, az hol
nyegle, hol Àj¢tatos-s¡letlen, hol hamisan
csengû
istennel szÂba Àllni nem divat
van, aki viszolyog tûle, ami nem csoda,
hangv¢telnek amilyen koridegen; hol v¢konyp¢nzü szecessziÂs mutatvÀnynak, hol
pÂznak, hol szenvelg¢snek hat, hol meg egyszerüen opportunista udvarlÀsnak az öj Kurzus (mÀr a nyelvem hegy¢n volt, de elharaptam:) a Mennyei DiktatÃra fel¢
csak û tud ilyen v¢rfagyasztÂ lenni ebben
ä çgnes¡nk, ha megszÂlÁtja isten¢t a felelûss¢gre vonÀs hangjÀn: az¢rt, hogy nem lenni
mer¢szel. àHiÀnybetegs¢g¢nekÊ k¢ts¢gbees¢s¢ben mÀr-mÀr hajlandÂ volna àteremtûtÊ teremteni, csak hogy Parakl¢tusa/VigasztalÂja
legyen; s ugyan mi mÀs ez, mint zenei vÀltozat arra a voltaire-i t¢mÀra, hogy àha nem volna, fel k¢ne talÀlniÊ
Àm akÀr kÀrpÀl vele, akÀr ä Duhamelt
visszhangozva ä a teremt¢s visszataszÁtÂ elhibÀzottsÀgÀ¢rt korholja, akÀr babatent¢ltetû
vigaszÀt, ¢letbiztosÁtÂ hitb¢li vÀnkosÀt hiÀnyolja: mindenk¢pp ¢s egyarÀnt neml¢t¢t
nehezm¢nyezi. Ami nem a sz¡let¢stûl-fogantatÀstÂl term¢szetszerüleg agnosztikus ä hanem a hitevesztett lapsaria hangja
neh¢z letagadni a csillagot az ¢grûl, mi
t´bb, semmi sz¡ks¢g, elsikkasztani/sz¢pÁteni/cÀfolni, hogy çgnes¡nk meggyûzûd¢ses
agnosztikus volt; amiben Buddha tartÂzkodÂ
b´lcsess¢g¢vel rokon, ¢s agnoszticizmusÀt a
pÀrtÀllam hivatalos àbezbozsnyikjaitÂlÊ egy
vilÀg vÀlasztotta el. N¢mileg ä egy darabig,
mÀrmint amÁg lehetett ä hallgattam is rÀ,
amikor leintette antiklerikalizmusomat: ne
bÀntsÀtok ûket, csak most ne; ne m¢g, hiszen
¢pp el¢gg¢ megszenvedt¢k a szorongattatÀst.
FogadjÀtok vissza ¢s szeress¢tek ûket, hogy
megnyugodjanak*
SevallÀsÃ volt; de erûsen gyanakszom, ha
Aladdin megd´rzs´ln¢ ¢s a t´rt¢nelem pa* Ha jÂl eml¢kszem, ellenvet¢s¡l Swiftet id¢ztem
Àgya mellett: àI never saw, heard or read, that the clergy
were beloved in any nation where Christianity was the religion of the country. Nothing can render them popular,
but some degree of persecution.Ê
ä Ne haragudjon ä mondta çgnes elgy´t´rt arccal
ä, az agyam fÀradt, alig veszi be. RÂlam lepereg: de
mondja csak mÀsnak ä mondja, ha ellens¢geket akar
szerezni magÀnak.

lackjÀbÂl kiengedett ñriÀs Dzsinn elt¡ntetn¢
a F´ld szÁn¢rûl az iszlÀmot ¢s a PÀl Imposztor
kreÀlta zsidÂkereszt¢nys¢get ä û lenne/lett
volna a legboldogtalanabb. Amiben minden
agnosztikussal osztozik. L¢gszomjig fokozÂdÂ
hiÀny¢rzet volna, ha mÀrÂl holnapra kirÀntanÀk alÂlunk a vallÀshiedelmek rep¡lû szûnyeg¢t.
Tudom, r¢mlik, egyszer-mÀsszor (Lakatos
IstvÀn is szÂl rÂla KabdebÂ LÂrÀnt ELV ESZETT OTTHONOK cÁmü interjÃsorozatÀban)
megesett, hogy az àñratoronyrÂlÊ elhÁrhedt
müteremlakÀsomban tartott az öjhold szerkesztûs¢gi ¢rtekezletet. HÀzigazdÀdat ¢ktelen¡l ´regnek ¢rezted, çgnesem, L. BalÀzs, a
f¢rjed nemk¡l´nben; pedig nÀlad h¢t, nÀla
csak ´tnegyed ¢vvel voltam idûsebb; igaz, fiatal korban ez a n¢gy-´t ¢v ànemzed¢knyi tÀtongÀstÊ jelent ä Ãgyhogy jÂmagam csak
asszisztÀltam, de az öjhold pl¢iade-jÀhoz tartozÂnak nem ¢reztem magam, sem ti Ãgy nem
tartottatok szÀmon. MÀr akkortÂl fogva jÂval
nagyobb vilÀgirodalmi àkifogÂhÀlÂtÊ vonszoltam magam utÀn, s akÀrcsak a fiatal Gombrowicz a maga didaktikus lengyel nemzeti
irodalmÀt ä magyar irodalmat ¢n sem igen
olvastam. Ahogy valaha N¢meth LÀszlÂt, engem is a filozÂfia ¢rdekelt; de neki a politika
ä nekem az ontolÂgia volt az irÀnytüm, s mÁg
û oda csak kirÀndult, jÂmagam teljesen belefeledkeztem. így hÀt azonfel¡l, hogy az Ãjholdasokhoz k¢pest mÀs-mÀs tematikÀba veszt¡nk
bele, m¢g ez a ànemzed¢knyiÊ szakad¢k is
feltÀtongott k´z´tt¡nk
dehogyis sejtett¡k ä honnan is gondolhattuk volna, mi¢rt is àalÁtottukÊ volna elûre ezt
a megtapasztalhatatlant?! ä hogy az a dibdÀb
´t-hat ¢v ´tven-hatvan ¢v mÃlva elsimul,
mint a halotti maszkon az arcrÀncok; s mi
mindvalahÀnyan, megv¢n¡lûben, nagyon is
àegyÁvÀsÃakÊ lesz¡nk
gyakorta eln¢ztelek, amikor m¢g Gyarmathy Erzs¢bet ¢s SzabÂ Magda is a lÁrai
àmezûnybenÊ volt, eln¢ztelek, çgnesem, a
tarka szerkesztûs¢gi gyülde k´zep¢n, hol a
kÁv¡lÀllÂ is hamar kitapasztalhatta/fel¢rezhette, hogy szavad eln´ki sÃllyal esik a latba, ¢s
veledsz¡letett v¢tÂjogod van... gondolhattam-e akkor, hogy valaha egyszer, of all places,
Londonban majd m¢g le¡l´k, hogy hologramot k¢szÁtsek a nÀlam h¢t ¢vvel fiatalabb,
megig¢zû, lÁrapengetû szûkes¢grûl?
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De ä Ágy esett. Te eltÀvoztÀl; ¢s ¢n, mi, BalÀzzsal, kevesedmagunkkal: itt maradtunk. A
mi dolgunk ä az ¢n privil¢giumom, hogy eml¢kezetemben megtartsalak, magasra tartsalak. Mert nekem m¢g t´bb vagy annÀl a szÂcikkn¢l, ami leszel:
àN. N. çgnes (1922ä1991). EgybehangzÂ
vallomÀsuk szerint ä mÁg ¢lt, szÁv¢ben Ïboldogok voltak a tÀrgyakÎ. Embers¢g¢ben tÃlÀradÂ,
f´l¢nyes-nemes Ankh (l¢lek) lakozott benne,
amilyen csak ezekben az ´sszezÀrt lÀbÃ ä az
idûtenger homoktrÂnjÀn mozdÁthatatlan
meg¡lû grÀnitszobrokban lakozik az egyiptomi, egyenes-hû naps¡t¢s alatt.Ê
A hologram nem volna hiteles, ha àditirambussÀÊ laposodn¢k, amelynek se ¢lei, se t¡sk¢i; ha nem vonnÀ meg a hatÀrmezsgy¢t kettûnk k´z´tt ä ha nem hÀromsz´geln¢ v¢gig
a karakterisztikumokat, amelyekben k¡l´nb´z¡nk.
A lomha konformizmus fiÂkozatok szerint
gondolkozik, ¢s mindenkit beskatulyÀz ä
vannak divatos ¢s nem divatos skatulyÀk. çgnes¡nket is beskatulyÀztÀk holmi f¢ligaz-sÀgok/f¢lt¢ved¢sek cÁmk¢i alÀ: ha v¢gigb´ng¢szsz¡k e cÁmk¢ket, t¢rj¡nk vissza az eredetihez
ä çgnes ¢letmüv¢hez, hogy az oeuvre rÂla mimondÂ ä mert csak az a m¢rvadÂ.
Az egyik cÁmke (mely szir¢nhangokra egy
ideig û maga is odahallgatott, de a v¢g¢n mit
sem t´rûd´tt vele:) az û àobjektÁvÊ lÁrÀja. Hogy
lÁrÀja ¢pp ettûl az àobjektivitÀstÂlÊ olyan igazÀn
huszadik szÀzadi. Ez is, az is, igaz is, nem is
is-is ä sem-sem
çgnes lÁrÀja a guruk szerint hol àkihagyjaÊ
az ¢nt, hol ànem besz¢lÊ az ¢nrûl. A magam
guru-hatlan f¡l¢ben çgnes lÁrÀja a lefojtottsÀg maga a felrobbanÀs pillanata elûtt, annak
ÀllapotÀban. Oly drÀmai, hogy prezenciÀja vijjogÀs ¢s villogÀs formÀjÀban ott van a szÁnpadk´z¢pen; mi¢rt is szÂlna ¢nj¢rûl, ha egyszer ott van; veszteg ugyan, de gyomorremeg¢se ott vibrÀl hologramjÀn. V¢rig ingerelten
¢lt a k¢nyszerhallgatÀs tÁz teknûc-¢ve ¢s az
àobjektÁvÊ lÁra hÀtpÀnc¢lja alatt, nyÀlÀt nyelve,
em¢sztû d¡h¢t magÀba fojtva... Lehet-e lÁra
annÀl szubjektÁvebb, annÀl idegmeztelenebb,
mint az û eg¢sz szÁnpadnyÁlÀst bet´ltû prezenciÀja...?!
A mÀsik cÁmke szerint (t´bben hirdetik ¢s
valljÀk) ä çgnes¡nk àa l¢t k´ltûjeÊ; egyetlen

¢s legfûbb megihletûje maga a l¢tez¢s. Ezek
szerint lÁrÀja valamif¢le filozÂfiapÂtl¢k SzkipetÀrf´ld´n, ahol a filozÂfia vagy nincs, vagy
csak szentjÀnoskeny¢r: alig van rÀ kereslet ä
¢s ha m¢gis, akkor rossz helyen keresik: a lÁrÀban.
Hogy a magyar irodalom privil¢giuma ez
a rossz helyen keresked¢s, meg hogy benne
ez a t¡nd´kletes Carentia, amaz elragadÂ HiÀny (mÀrmint a FilozÂfia hült helye) oly kit¡ntetû Kis-Kiv¢tel, mely diszpenzÀciÂ rÀnk,
a VatikÀn megker¡l¢s¢vel, egyenesen a teremtûtûl hÀramlott ä ez a mi lelki szeg¢nyeink sajÀtos meggyûzûd¢se
mihez tudni valÂ, hogy (a) a lelki szeg¢nyek ha festett egekbe n¢znek ä azt a mennyorszÀgot mindig maguk¢nak ¢rzik, maguknak vindikÀljÀk (b) a lelki szeg¢nyek mindig
boldogok; ¢s (c) mint olyan hitten-hÁvûk, akik
vÀltig ragaszkodnak boldogsÀgukhoz, a lelki
szeg¢nyekkel vitatkozni nem lehet.
A k´lt¢szet mint busÀsan kÀrpÂtlÂ filozÂfiapÂtl¢k a lelki szeg¢nyek szkipetÀr egyhÀzÀnak k´r¡limÀdkozott hitÀgazata. ValÂjÀban a
versbe h¡velyezhetû filozÂfiapÂtl¢k Ãgy
arÀnylik a gondolkozÀs Corpus HermeticumÀhoz, ahogyan egy bÀzisk´z´ss¢g arÀnylik a vilÀgvallÀshoz. Ha a szellem Mappa MundijÀn a
filozÂfia masszÁvumÀt ugyanott keress¡k,
mint a lÁra lankÀit, akkor elvesztett¡k a tÀj¢kozÂdÀst, ¢s elv¢tett¡k a l¢pt¢ket.
(NB.: a magam lÁrÀjÀnak is vannak l¢ttani/eszkatolÂgiai/episztemolÂgiai àÀthallÀsaiÊ,
de b´lcseletemet m¢g v¢letlen¡l sem versterm¢semben horgonyoztam el ä azt a jÂ helyen
kereskedûnek b´lcseleti munkÀimban kell
fellelnie)*
MindnyÀjunk Mestere, Babits ä William
James ¢s Bergson hatÀsa alatt ä, fiatalon maga is nekilend¡lt a filozÂfusi ¢letpÀlyÀnak; de
fogarasi szÀmüzet¢s¢nek sanyarÃsÀga el¡t´tte terveitûl, s befele jajvesz¢kelve ä lemondott
rÂla. Elm¢j¢nek filozofikus betÀjoltsÀga megmaradt ugyan, Àm ¢pp a diszciplÁna sz¢les
k´rü ismeret¢n¢l fogva û maga tiltakozott
volna ellene a leghevesebben, hogy lÁrÀjÀt
b´lcseleti àErsatzÊ-nak tekints¢k ä

* Bûvebbet errûl SZ°LHçRFA cÁmü hÀromk´tetes
opusom elsû k´tet¢ben. ä A RçKñRA IDEJE 64. 188.
o. (AURORA-EZOT°RIçK 4. London, 1982).
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çgnes¡nk hologramatikus arc¢le mindjÀrt
hÁvebben kirajzolÂdik, ¢s gloriÂlÀja sem hunyorog tûle, ha lÁrÀjÀt ä lÁrÀnak tekintj¡k, ¢s
ût magÀt lÁrikusk¢nt tartjuk szÀmon.
Valamiben, ki se mondva, nem ¢rtett¡nk
egyet a dolgok elej¢n, ¢s ez ä a prÂzavers.
ízl¢se ebben rigorÂzus volt ¢s konzervatÁv.
Ismerte ¢s elfogadta ugyan az avantgarde
k´zkeletü kÀnonjÀt; de minden ÃjdÀndi kezdem¢nyez¢stûl ¢s magÀtÂl az avantgarde
prÂzaverstûl: çgnes idegenkedett.
Kamaszfûvel jÂmagam, f¢lezer bünrossz
juveniliÀn megtanultam a rÁmszÂtÀrat, de a
megrÁmelt, az idûm¢rt¢kes ¢s egy¢b helyi
vershagyomÀnyokkal szakÁtva, mÀr korÀn belevesztem a àszabadÊ prÂzavers dzsungel¢be
a n¢met expresszionizmus, a kassÀkiÀda
taszÁtott; megdelejezûm a XIX. szÀzadi kora
francia prÂzavers volt, Aloysius Bertrand,
Nerval ¢s persze Rimbaud. Mondhatni igazÀban àezzel ¢s ezenÊ kezdtem; vaskos k´tetnyi
prÂzaversanyagom veszett el a vilÀghÀborÃ
elûtt, az Àllamv¢delmi rendûrs¢gen
amilyen nyakas kÀlvinista volt a prÂzavers
k¢rd¢s¢ben, annÀl meglepûbb volt çgnes
àpÀlfordulÀsaÊ: ´tvenedik ¢let¢ve utÀn t´rt¢nt
ä prÂzaverset Árt. ¹sszesen hetet szÀmoltam
meg k´tet¢ben, amely a teljes oeuvre-h´z k¢pest eleny¢szû (¢sde hogy lappang-e m¢g
t´bb is a k¢zÁrÀsos f¡zetekben ä nem tudom).
Engedtess¢k meg itt egy kis kit¢r¢s arrÂl,
hogy mit tapasztaltam olyan k´ltûkn¢l, akik
ä hol a moderneskedû Ázl¢sterror nyomÀsÀra,
hol a maguk avantgardizmusa furorjÀban ä
a rÁm àbarbÀr ¢kszer¢tÊ megvetett¢k. Mit tesz
isten, ´tven utÀn azon vett¢k ¢szre magukat,
hogy rÀkaptak az Áz¢re: csÀbereje ellenÀllhatatlan, a kihÁvÀs elûl nem tudnak kit¢rni; rÀadÀsul akkora hiÀnyszakasz utÀn nekik az
àÃjdonsÀg erej¢velÊ hat.
LÀzasan prÂbÀlkozni kezdtek vele ä Stockholmban, Londonban, TorontÂban. Szonett
szonett utÀn sz¡letett, szaporodtak a szÀrnyaszegett klapanciÀk. Soraik mell¢hersentek, rÁmeik dadogtak. K´zhelyrÁmek, agyonkoptatott ´sszecseng¢sek, ragrÁmek, elorzott f¢lplÀgium-rÁmek, rosszul bandzsÁtÂ kancsalrÁmek,
t¢vesztûrÁmek, verejt¢krÁmek, d´c´gû metrumok. Az albatrosz esetlens¢ge a hajÂ fed¢lzet¢n, amikor minden l¢p¢sn¢l majd' hasra esik.
Belemarjultak a mÀr-mÀr kilÀtÀstalan k¡z-

delembe, hogy àgyorstalpalÂ mÂdszerrelÊ ´szszekapkodjÀk a rÁmszÂtÀrt, elless¢k k´nnyed
kezel¢s¢t, ami szinte r´gt´nz¢snek hat; de
nem adtÀk fel. A v¢geredm¢ny: hol ambivalens, hol jÂ k´zepes; hol megjÀrja, hol sÁrnivalÂ. Soha nem volt szÁvem, hogy a szem¡kbe
mondjam.
Felmer¡l a k¢rd¢s fordÁtottja: hÀnyadÀn
Àllunk a prÂzaverssel? Meg lehet tanulni titkait, ha kodifikÀlva nincsenek? A rÂtÀjÀra
fogni magunkat ä idûs korban? Avagy nincs
is egyÀltalÀn se àtitkaÊ, se àrÂtÀjaÊ, se semmif¢le àkunsztjaÊ: ¢s az is f¢lnederes, aki f¢l k¢zzel nem tudja...?!
Egyszerü felelet erre nincs. A magam kÀnonja szerint* prÂzaverset Árni sokkal de sokkal nehezebb, az ihlet¢snek tÁzszerte akkora
fesz¡lts¢ge kell; a szellem t´bb olyan ellent¢tes/´nellentmondÀsos grimasza, amely a
megragadottsÀg ¢s az ´nirÂnia k´z´tt ingÀzÂ
¢nnek, mint szenzornak egyÀltalÀn lehetûv¢
teszi a sz´veg ihlethü legombolyÁtÀsÀt ¢s r´gzÁt¢s¢t. Ezer mindent kell tudni hozzÀ, de tudÀsa ezoterikus ä ha meg a prÂzavers kezdem¢nye Àlom¡zenet (vagy maga a vers ÀlomdiktandÂ), akkor ez az ezer ezeregyre bûv¡l:
hiÀba is ÀrulnÀm el ezt a megtanulhatatlant;
rÀvezetûje a sok ¢vtizedes Àlomtapasztalat.
így hÀt vajon aki nem prÂzaverssel kezdte, s annak mesters¢gbeli ezoteriÀit nem àtanultaÊ, az ugyanÃgy szerencs¢tlenkedik ¢s
àdadogÊ, mint aki rÁmelni akar, de àsohasem
prÂbÀltaÊ, ¢s rÁmszÂtÀra nincs...?!
KorÀntsem
nem esik le a ker¢kpÀrrÂl
nem korcsolyapÀlya, hogy elvÀgÂdj¢k rajta
prÂbÀlkozÀsa esetleg sorokba t´rten anekdotikus; hangulatelemekbe h¡velyezve novellisztikus
nincs àlakmuszprÂbÀjaÊ, se àkirÀlyvizeÊ, se
semmi mÀs, ami megmondja, hogy ez vagy
az a prÂzavers majdszinte hieratikus ¢rv¢nyü
àkinyilatkoztatÀsÊ; vagy csak ama nemesÁtett
fajta szokvÀny-versprÂza a Magyar Szentkorona Birtokait el´ntû ¹r´k VersÀrvÁzkatasztrÂfÀban ä ä ä
çm çgnes irodalmÀrrutinja, ismeretei a

* V´. A K¹LT°SZET KISKçT°JA (RñLUNK SZñL A T¹RT°NET IäIIäIII. London, 1990) mÀsodik k´tet¢ben,
135ä152. o.
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humaniÂrÀkban, ele¡ziszi beavatottsÀga, ¢let¢nek megszenvedetts¢ge ä tehets¢g¢nek
eredetis¢ge àravaszabbÊ annÀl
neki siker¡l
kiskÀt¢jÀra nem szorul rÀ
mind a h¢t prÂzavers az ihlet tipografizÀlt
hü let¢tje/monotÁpiÀja, ¢kes Garamond betükkel
hangja sehol meg nem bicsaklik, k´zhelytoposzokba nem t¢ved, ¢s engedelmesen k´veti sugalmazÂ DaimonionjÀt... BÀrcsak hetvenre szaporodhatott volna a h¢t, s nem a betegs¢g naplÂzott kÁnjÀt, lÀtleleteit olvashatnÀnk: magam voln¢k a legodaadÂbb olvasÂja.
Persze az, hogy çgnes¡nknek ez a salto mortale a prÂzaversvilÀg tÀtongÀsÀba àsiker¡lÊ, s
verssz´vege hÀtÀn szÀrnyra kap: ez nem a
szabÀly, hanem a kiv¢tel
a t´meg¢vel belehullÂk tragikom¢diÀjÀt
naponta szeml¢lhetj¡k: immÀr csordultig
van aligversekkel, Àlversekkel, habÂkos jubilusokkal ¢s Âavantgarde automatikus gûgics¢kkel az OrszÀgos çl-Poszt Avantgarde
Plasztik-vÀlyÃ, ¢s tÃlfolyÀsra, az ElûfeszÁtett
Beton VersrezervoÀr.
Vagyis: belebÀmulhatunk a feneketlen ür
kavargÂ k¢rd¢seibe: itt a v¢ge, fuss el v¢le?
V¢ge a t´rt¢nelemnek? V¢ge a lÁrÀnak mint
f´lds¢gnek ä a versnek mint münemnek? V¢ge az irodalomnak ä a k´nyvnek? K´vetkezik
az Internet vilÀgnagy szem¢tlerakodÂ telepe...?
Vagy hogy e kozmikus k¢rd¢sgomolyt letranszformÀljuk a Hon m¢reteire, ¢s hozzÀigazÁtsuk fogalmi osztovÀtÀjÀhoz. Ami hÀtravan, az az Ãn. ànemzed¢ki k¢rd¢sÊ ä K´ztesEurÂpÀban az irodalmi szkipetÀrsÀg mindenkori neuralgikus pontja
kett¢t´r¡nk ä avagy megtartjuk folyamatossÀgunkat? Felismerj¡k-e m¢g a j´vûnek elÁg¢rkezett holnapi mivoltunkban azt, aki tegnap voltunk?
tovÀbbviszi-e, megtartja-e ¢s àhaszonnal
forgatjaÊ, ami belûle rÀjuk marad: mit kezd
majd vele, çgnes¡nkkel az utÀnunk k´vetkezû nemzed¢k?
Szorongva k¢rdem ¢n is, ahogy Ágy eln¢zem ezt a àm¢g nem b¢ka, de mÀr ebihalÊ
forma, tudatosan mÃlttalanÁtÂ nemzed¢ket;
amaz Ãj generÀciÂt, amely a generÀciÂvÀltÀst
nemszeretemformÀn kezeli, ¢s az irodalom-

t´rt¢neti gergelynaptÀr àmegreformÀltÊ, ÃjdÀndi Tarka KalendÀriumÀt a maga megjelen¢s¢vel kezdi a F´ld´n: a vilÀg elsû napja az
elsû posztmodern nap, a maga JÂl ¹tl´tt ¢s
Agyalt JÂs Almanachja az elsû K´nyv.
OsztÀlyr¢sz¡nk amaz ab¡sszosz, amelyrûl
Epikurosz Ár: a katlan feneketlens¢g, amelybe
az û atomjai hullton-hullnak, minden rem¢nye n¢lk¡l annak, hogy zuhantatÀsuk valaha
is v¢get ¢rjen. A mi sorsunk a feled¢s ä az
Oblivio ab¡sszosza; a posztmodern arszlÀnok¢
az Ignorantia ab¡sszosza ä azok¢, akik az eml¢kez¢s terh¢t levetve, leÂlmoztÀk a mÃlttalanÁtott katlan idût, ¢s irodalmi rangra emelt¢k
a feled¢st
nekik (¢s n¢hanapjÀn nek¡nk is) Ãgy tünik, a àdolgok term¢szeti rendjeÊ, hogy a
szÁnre l¢pû Ãj nemzed¢k a lel¢pû mÃltnak
egy t´mbben, hÀtat fordÁtva ¢l; a kifele haladÂknak, ¢lûnek-holtnak a hÀtÀt-fenek¢t ¢s
farpofÀjÀn csigavonal-tetovatÃrÀjÀt mutatja
Àm hogy ez àa dolgok term¢szeti rendjeÊ
legyen, megint csak a posztmodern trend bûd¡letes tudatlansÀga s abbeli b¡szkes¢ge,
hogy emez Ignorantia ab¡sszoszÀban megmarad, dacosan elsÀncolva magÀt
ÀlmÀn se hÀborgatja a gondolat, hogy ez
a hÀtat fordÁtÀs, e csÃfondÀros mÃlttalanÁtÀs
Ãjkori talÀlmÀny s oly mÃlÂ-tiszavirÀg-¢letü,
mint valamikori, ilyen ¢s hasonlÂ efemeriÀdÀk, irodalmi irÀnyzatok oldaltrendjeinek
zugelÀgazÀsai. Amennyi a porban megmarad
abbÂl, ahova a kiplingi PillangÂ toppantott
nem az optikÀjÀval van baj annak, aki a
kelû Nappal t¢veszti ´ssze a szentjÀnosbogarat.
Romlad¢kony alapanyag a nyelv; az ars ¢s metis sorÀban talÀn az irodalomban a legr´videbb a halhatatlansÀg. M¢gis, ha Shelleynek
hihet¡nk, s amint OZYMANDIAS diribdarab
kolosszusa is bizonyÁtja: van valamelyes fennmaradÀs, ¢s a halhatatlansÀg nem puszta metafora
s ez az, ami a grÀnitnak kijÀr. A grÀnit nem
efemeriÀdÀkban szÀmlÀlja idej¢t. A grÀnit:
az egyenletes tÀvolodÀs
a l¢pcsûzetes korszakszÀmlÀlÀs
az elmozdulÀs v¢sete az idûleperg¢s irÁdium m¢rûl¢c¢n. A grÀnit ä a hologramban ä
a j´vû.
HatÀr Gyûzû
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A HOLMI POSTçJçBñL
Tisztelt szerkesztû Ãr!
Nem k¢rem, hogy lev¢lben vÀlaszoljon; ¢n
csak annyit szeretn¢k megjegyezni, hogy szerintem a fiktÁv t´rt¢neteket teljesen el kellene
hagyni ä ¢s ezt ÀltalÀban mondom, nem csak
a Holmi vonatkozÀsÀban; valamint minden
k´ltem¢nyt k´z´lni lehetne ä ugyanis amely
ÁrÀsmüben folytonos visszat¢r¢s van, az: vers;
akÀrhogyan is szeretn¢ az ember megbÁrÀlni.
Az ¢n k´ltûkedvencem SzilÀgyi Eszter An-

na. °n ismerek m¢g valakit, akit ¹n nem ismerhet mint k´ltût: Borka Kittit, az unokahÃgomat. Egyik vers¢t le is Árom:
A NAGY KíVçNSçG
A lÂ a kedvenc Àllatom,
lovagoln¢k minden nyÀron.
Egy sz¢p, fekete lÂra vÀgyok,
ami olyan, akÀr az Àlom.
Kûr´si ZoltÀn JÂzsef
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