
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 meg-
emlÁtenem, hogy IvÀn nem ivott. Szinte alig valamit. Az a borÂkapÀlinka az Oktogo-
non, 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 vol-
na emlÁtenem Angyal Marit, TÀrkÀny °vÀt, SzilÀgyi Katit, Papp OszkÀrt, Vajda Mik-
lÂst, 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 pÀ-
lyafutÀsÀnak 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 an-
nak a k´rnek szÀmÀra oly fontos mondanivalÂjÀt.
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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¢p-
zelve 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 meg-
kaptam, 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 sza-
lajtott unoka´cs, akit a legrosszabb esetben egy eb¢ddel ¢s egy hÃszassal el lehet hÀ-
rÁtani. 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 ok-
tatÂ volt, nÀla csak ¢n voltam fÀradhatatlanabb tanÁtvÀny. MÁg meg nem halt a rokon-
bÂl 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 IvÀn-
kÀnak?

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: VEND°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! IdeÀ-

lis a szÀrmazÀsod, ¢s ideÀlis a tudatlansÀgod.
FurulyÀzott m¢g egy kicsit, majd lepakolta az asztalt, leterÁtette egy pokrÂccal. Ha-

mutartÂkat 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 kÀr-
tyÀzni 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 VEND°GEK A PALACKBAN, valami csoda folytÀn ma is megvan,
nÀlam van; mint a holt-tengeri tekercsek dacol az idûvel; r´geszm¢sen ûrz´m, bele-
beleolvasok, Àmulok, hogy semmit se vÀltozott, nem romlott; s akaratlanul ûrzi az if-
jÃsÀgomat.

2

°rthetû, hogy felfokozott vÀrakozÀssal figyeltem MÀndy IvÀnt, amikor testi valÂjÀ-
ban 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 szimp-
la mellett. Akkor ezt m¢g lehetett, a pinc¢reket is mintha megfogta volna a hely szel-
leme, 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, vala-
hol 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´z-
k´dt¡nk, a nyomor okÀn, kinûtt, ¢retts¢girûl megmaradt ruhÀkban, k´lcs´nnadrÀg-
ban, zÀloghÀz-szagÃ t¢likabÀtban, volt, aki sujtÀsos flanel hÀzikabÀtban. Nem is t´rûd-
t¡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 mos-
dott, 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 el-
hadartam, hogy minden k´nyv¢t olvastam. Erre is csak bÂlogatott, majd szinte bocsÀ-
natk¢rûen javasolta, kicsit v¢kony, felcsÃszÂ hangon, hogy keressem fel bÀrmelyik d¢l-
elûtt a N¢pk´ztÀrsasÀg Ãti cukrÀszdÀban, û ott szokott ¡cs´r´gni, most eb¢delni sze-
retne. Majd finoman kezet fogott, s lesietett a M¢lyvÁzbe. Ott se a nagy irodalmi asz-
talhoz ¡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 felfe-
dez¢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 kockÀztat-
ni, 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 kurzus-
k´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¢rget-
tem 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 Ter-
sÀnszkyt.
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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 en-
gem, mÀsokat is, de k´ny´rtelen, vilÀgos szemmel n¢zte a vilÀgot, s nagy ÁrÂk¢nt pon-
tosan ¢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, àfej-
lûd¢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 zse-
nialitÀsÀval! A c¢dulÀirÂl legendÀk keringtek, û maga is megÁrta, mint egy furcsa r´g-
eszm¢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 nyomasz-
szon 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, ha-
nem minden mozdulatÀbÂl, gesztusÀbÂl, ¢let¢bûl. Most, hogy itt hagyott minket,
mÀr csak az ÁrÀsaibÂl sugÀrzik, meg m¢g azok szem¢bûl, akik lÀthattuk, k´zelrûl-
messzirûl; 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.
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Mindent megÁrt magÀrÂl, az Àlmait, gyerekkorÀt, ¢lete helyszÁneit, szerelmeit, gy´t-
rûd¢seit, gÀtlÀstalanul, mint egy alanyi k´ltû. T¢rk¢prajzolÂ pontossÀggal a Tisza KÀl-
mÀn 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, mi-
elûtt belemerevedne-szobrosodna a halhatatlansÀgba. Merthogy a megÁrt Fabulya im-
mÀr halhatatlan. °s a t´bbi mell¢kszereplû is, ismert¡k majd' mindet, kuncogva fej-
tett¡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 min-
dent 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 elutasÁ-
totta, mellûzte, partvonalon kÁv¡lre rugdosta. Persze csak a sajÀt szÀnalmas partvona-
lÀn kÁv¡lre, s hiÀba, mert az ÁrÂ onnan is mindent jÂl lÀtott, s szelÁden, makacsul Áro-
gatta c¢dulÀit. De valÂban olyan szelÁd volt? UtolsÂ remeke, A L°GYVADçSZ a minden-
tudÂ 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 megtu-
dom a szÀmÀt, felcs´rgetem, ¢s elmondom, hÀtha ´r¡l neki.
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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, vakolat-
darabkÀkbÂl 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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