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AZ °GI PçLYA (SZ°L°N?!)

àý meg csak Àllt, kez¢ben az expanderrel.
Mit akarnak ezek? TalÀn most û produkÀl-
ja magÀt?! Elûbb hÃzza ki Àllva, majd las-
san 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 fek-
szem 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 mond-
ta 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 IDEGEN 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, egy-
egy Àlom Àltal. Gondolom, kimegy meccsre, vasÀrnap. Egy ¢jszaka a Samu vereb¡nk-
rûl Àlmodtam, aki¢rt (KIS BçLKIRçLY, 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 çgne-
s¢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 IDEGEN

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 tel-
jesÁtm¢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 felfogha-
tatlan rejtelem, û t¢nyleg az Igazi VilÀg, ilyen volt nekem û, persze, a prÂzÀjÀval, egyes-
egyed¡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 mond-
hatn¢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 BþN... szo-
babelsûit, 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¢szletek-
reÊ, 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 VII/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 VçNDORºNNEP (He-
mingway, 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 ¢r-
t¢kelfogadÀs; nÀlunk nem volt az, nÀlunk ez is r´gt´n reped¢seket hozott ki, igaz, har-
minc ¢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´r-
t¢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 ponto-
san 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 bÀrmikori-
olvasÀsra-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 szer-
zûk 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 vilÀg-
nak. Ahogy a vilÀg ilyen idegen szobÀk sora (de ismerem ûket DublinbÂl, Belsû-íror-
szÀgbÂl, 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 Meur-
sault-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 àesû-
kockÀra f´lÊ is lÀtni kell, ha t¢nyleg arrÂl van szÂ, viszont ha nem, MÀndy teli-jÂ ol-
vasmÀny, 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 àugyan-
azÊ, 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 pon-
tosan, s nem àirodalmiasanÊ, nem àpestiesenÊ mondom ezt, nem tetszetûsen, ponto-
san 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¢rdezhet-
n¢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, hagy-
juk 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 Tot-
tenham 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 fenyû-
magot 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 IDEGEN SZOBçK azÂta sem enyh¡lt ¢rdess¢g¢be, az-
Âta 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 IDEGEN 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 Ten-
nessee 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´vet-
mintÀbÂl 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 MÀndy-
elbesz¢l¢s, amit olvastam, az IDEGEN 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 vi-
hett¡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 mÀ-
soknak 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 megalapozÂ-
dott. 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 EGY°RINTý ä olyan àgangsta' trickÊ filmet ¢n HarlembÂl, BrooklynbÂl nem lÀ-
tok, 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 ga-
lopp- 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 futot-
tak, 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 Ke-
nyatta, 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¡l-
nek, 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 Mol-
nÀrt... ¢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 megtü-
rûleg, 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 ÀllandÂ-
sÀgot ¢rzem ¢n elûzizzenni az ¢rdes MÀndy-lapokrÂl. Feles¢gemmel jobbra-balra dû-
l¡nk a szortÁrozott lemezek k´zt, ¢s felid¢zz¡k kapcsolatunk kutyak´ly´kkorÀt. A
MÀndy, a VçNDORºNNEP, Totyi ¢s Mr. Postletwaith, Lady Metroland, KivÀlÂ Iskola,
Ferenc JÂzsef HabtejszÁn, a kis MolnÀr, OprÀ¢k. Istenem, istenem.) Novella az ¢n Sa-
mumrÂl, 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 Neha-
doma, 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 szÀm-

lÀt. 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

IDEGEN 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 Àtren-
dezi, 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 meg-
tapasztalhattuk mÀr egy erûsebb l¢t k´zel¢ben: egy jellegzetes ¢s ÀthatÂ emberi essen-
tia kisugÀrzÀsÀt, amellyel valaki a maga k¢p¢re ¢s hasonlatossÀgÀra formÀlja Àt a k´r-
nyezet¢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-colle-
gista, m¢g a Darlingban. De t´bbsz´r jÀrtam nÀluk is, a Teleki t¢ri lakÀsban; ¡ltem a

Domokos MÀtyÀs: DiffrakciÂ ã 521




