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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...
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