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Bodor B¢la

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-
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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
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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,

