
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 ru-
tink¢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 meg-
halt, ¢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 ben-
n¡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 prÂ-
zÀt. 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 egyen-
rangÃ 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 no-
vellÀjÀban annak kapcsÀn, mik¢ppen feleltett¢k egymÀst Zelkkel futballcsapatem-
l¢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 nagy-
csapat 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 csodaka-
pus. 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 ¢r-
telmez¢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 futball-
jÀt¢k. Csempe-Pemp¢t nem ilyen vagy olyan diktatÃra l´kte a pÀlya sz¢l¢re ¢s a nyo-
mortanyÀra. 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 ez-
Ãttal 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 iskola-
iszony 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 tri-
b¡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 KOBRAAKCIñ-t,
szovjet k¢mfilm, n¢gyszer a Diadalban. A REJTJEL telt hÀz elûtt ment a V´r´s Csillag-
ban 1961. januÀr tÀjÀn; ¢retts¢gi fenyegetett, menek¡ltem, ezt is t´bbsz´r lÀttam. àRo-
mÀnia 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 te-
remben. °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, re-
p¡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 esû-
ben 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. T́ bb gyeng¢n siker¡lt nagyjÀt¢kfilm mellett, sût elûtt
fiatal rendezûk prÂbÀlkoztak egy-egy novellÀjÀval. Szomjas Gy´rgy a DIçKSZERELEM-
bûl k¢szÁtett vizsgafilmet. Elek Judit mÀr egy korÀbbi r´vidfilmj¢ben felfedezte
MÀndyt. Felfedezte, m¢gpedig szÁn¢szk¢nt, egy magÀnyos emberek talÀlkozÀsÀrÂl szÂ-
lÂ 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: bebi-
zonyÁtotta, 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 te-
remteni a sajÀt, filmalkotÂi àcelluloidfilm-szerüs¢getÊ. (TalÀn bizarr meghatÀrozÀsi kÁ-
s¢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 szakÀl-

lÀbÂl 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 min-

dent 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 ka-
partam 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 jÀt-
szottam, de f¢ltem. Budapest legnagyobb szem¢ttelep¢n ¢p¡lt fel a Csabagy´ngye pÀ-
lyÀja, a hetvenes ¢vek filmjeinek egyik kedvelt szÁnhely¢n. (KuriÂzumk¢ppen: Gazdag
Gyula BçSTYAS°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 drama-
turg-ÁrÂ jÀtszotta. S ez mind semmi: amikor a rendezû a nevemet kiabÀlta, ketten for-
dultunk oda. A BikÀcsy nevü csatÀrt jÀtszÂ szÁn¢sz ¢s ¢n. çltalÀban nem hozzÀm szÂl-
tak, 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, vÀ-
logatott 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 lehuny-
ja szem¢t, a szigetvilÀgra gondol, egy nyÀri kirÀndulÀsra, a tiszta, z´ld, hideg vÁzre, a feh¢r ho-
rizontra, k´nnyü d¢lutÀni felhûkre a tengerpart felett.Ê De hÀt hogyan kellene itt filmet ol-
vasnunk, hiszen mondanunk sem kell, hogy a vÀsznon mindezekbûl a (papÁron) meg-
elevenedett 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 SÀrkÀny-
barlang ä Piact¢r, ÀrusbÂd¢kkal ä ñvÂhely ä Mosoda ä Mozi ä Redû-lakÀs (¢tterem) ä T¢r hÂ-
es¢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 in-
gek, a moziban film helyett büv¢szmutatvÀnyt lÀtunk... ¢s Ágy tovÀbb.

A szÁnmü elûzm¢nye egy¢bk¢nt egy elfeledett novella: az IDEGEN SZOBçK-ban jelent
meg '57-ben UTCçK cÁmen. TÂth KÀlmÀn tÀnciskolÀjÀban bizonyos Eg¢r ellop egy ka-
bÀtot, 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 ne-
veket, 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°LYVíZ 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°LYVíZ-¢ben a tokba bÃjt
SzÁvem PÀl nem kasszafÃrÂ, hanem cukrÀsz, s tokba mÀr az¢rt sem bÃjna, mert a da-
rabban nem szerepel nagybûgûtok, legfeljebb egy hegedü, melyen a Puhakalapos jÀt-
szani prÂbÀl, de m¢gsem jÀtszik, csak mereng kicsit a sorsÀn... (De hÀt ez a forrÀsku-
tatÀs 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 (HERKULESFºRDýI

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-hely-
szÁnn¢ 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°LYVíZ-ben elûsz´r szÁnre l¢pû Puhakalapos figurÀja novellacÁmbe emelve m¢g
egyszer visszat¢rt (Holmi, 1993/3.), benne emlÁti valaki a BELSý RUHATçR-t, mint va-
lami 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 fi-
gyelmeztet¢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 Àlmo-
dÂk ¢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 nagy-
csapat 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¡l-
telki csapata lehetne. Minarik Ede erûsen eml¢keztet Csempe-Pemp¢re, m¢gis mÀs-
valaki. 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 csatÀrso-
rÀba, 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 pÀr-
ban, 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¢ke-
nyen elemzi MÀndy ÀlomtechnikÀjÀt. (Vargha KÀlmÀn m¢g elûbb, mÀr 1973-ban vizs-
gÀlja 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 Bu-
Äuel? 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, kez-
dûbetük. 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, va-
lami 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¢ny-
szerü reg¢ny. ESTI KORN°L, EGY ¹N°RZET T¹RT°NETE, HçBI SZçDI ä folytathatnÀnk
a sort. Ilyesf¢le ànem reg¢nyÊ a legt´bb MÀndy-k´tet. N¢hÀny k´nyv¢nek elsû edÁciÂ-
jÀt 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: en-
n¢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 szere-
tett¢. 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, szaka-
dozottan. 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 becsÃ-
szik egy pÀrbesz¢dt´red¢k. Mindig aszinkron mÂdon, kicsit elcsÃsztatva t¢rben ¢s idû-
ben. 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, Gel-
somina 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 ¡gy-
ben olvasni. ýsÀlomtÁpus ez a rep¡l¢s.

A filmmüv¢szet nagy p¢ldÀkat ismer a csodÀs, Àlomszerü elrep¡l¢sekre. VarÀzs-
szûnyeg felnûtteknek. çlommenek¡l¢sek: a CSODA MILçNñBAN, a RUBLJOV beve-
zetûje, a BERLIN FELETT AZ °G (A VçGY SZçRNYAI volt az eredeti cÁme)... ¢s folytat-
hatnÀnk.

MÀndynÀl m¢g a rossz erûk ¢s hatalmak is repkednek. Pedig nem is EZEREGY°JSZA-

KA-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-filolÂgu-
soknak.

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 szin-
t¢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 futballpÀ-
lyÀn az û hûse a Kapus. Aki valÂban rep¡l. öszik a levegûben... ZsÀk, a magyar cso-
dakapus 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 alkalma-
zott 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 szÁ-
n¢sz vagy film nem szerepel. A hÃszas ¢vek v¢ge fel¢ jelent¢ktelen a magyar filmgyÀr-
tÀs, 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 em-
l¢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 sa-
lakpÀlyÀjÀrÂl.

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 el-
lenszenves 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 szÁ-
v¢t fÀjlalva ÀthÃznia, mint ZsÀmboky ÀthÃzza az ´tvenes ¢veket id¢zû egyik novellÀ-
ban. Most mÀr megjelenhetett. Csak utÀna àhelyretett¢kÊ. Mert valamelyik GyÀva De-
zsû 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¢z-
z¡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 VíZIZENE.)

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: çT-

KEL°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 uszo-
dai-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 Àlomlebe-
g¢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 HUZATBAN n¢hÀny leg-

jobbjÀt 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 trÂ-
non 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 hÀzte-
tûn 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 VAK 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.



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. VILLAMOS ä TRAFIK ä
USZODA 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 pÀr-
huzammal 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 HUZATBAN? 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-no-
vellÀkban. TalÀn a STRANDOK, USZODçK? Nem, abban sem. àMÀndy IvÀn a prÂzaÁrÀs
mestere: k´ltûÊ ä mondta ki Lengyel BalÀzs mÀr 1976-os K¹ZELK°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¢p-
stadion 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 ve-
tÁt¢s k´z´tt. Biztosan MÀndy-novellÀban ¢rezte volna jÂl magÀt, hÀt felbÀtorodva ma-
gam 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 lakoz-
ni: 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 augusztu-
sÀban ki kellett k´lt´zn´m a MÀndy-novellÀbÂl, s nem tudom, jÂl tettem-e, hogy ki-
j´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´k-
hendien 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 kis-
gyerekk¢nt, mintha csak Franz F¡hmann rÂla Árt szavait igazolnÀ ¢s illusztrÀlnÀ: àmÁ-
tosz ¢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 szak-
vezetû 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 ta-
lÀnyt? °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 Hill-
be. 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 vÀllalhat-
juk, titkolt b¡szkes¢ggel vagy sz¢gyenlûs mosollyal.
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