
MÀndy IvÀn

R°GI ISMERýS¹K

Ketten odalent az Ãton, egy fa Àrny¢kÀban, egy f¢rfi ¢s egy nû. A fa sehol. ýk ketten
nem ¢ppen egymÀs mellett. Sût inkÀbb eltÀvolodva. HÀzaspÀr vÀlÀs elûtt? Vagy inkÀbb
mintha rÀjuk szÂltak volna valahonnan? HohÂ! Csak semmi k´zeled¢s! Maguk leg-
feljebb csak Ãgy v¢letlen¡l akadtak ´ssze. Merû t¢ved¢s. Nincs k´z´s t¢mÀjuk. HÀt
akkor?

Lehorgonyoztam elûtt¡k.
De mi¢rt?
Hiszen semmi dolgom vel¡k. Soha nem lÀttam ûket. Most is csak Ãgy bel¢j¡k bot-

lottam.
A f¢rfi elfordÁtja a fej¢t, szinte bocsÀnatk¢rûen. A nû mintha mosolyogna. Ugyan!

Csak egy sz¢tfoszlott mosoly azon az elnyütt arcon. RÀncok v¢gig az arcon, v¢gig a
kabÀton. A f¢rfi alig ¢szrevehetûen bÂlogat. Valamilyen sz´veget ism¢telget magÀban.
Egy biztos. Ezek nem rÀm vÀrakoznak. Ezek most lÀttak elûsz´r. AkÀrcsak ezt az ´reg
hÀzat.

Csakugyan?
Olyan biztos?
TalÀn m¢giscsak ismernek valahonnan. °s a hÀz se lehet olyan ismeretlen elûtt¡k.
VÀratlanul kibukott belûlem:
ä SzÂval ha elÀrulnÀ, uram?
Az uramnÀl megrÀndult az arca. Valahogy Ãgy a bûr alatt.
ä Mit kell elÀrulnom?
Lassan elindultam k´r¡l´tte. K´rbejÀrtam. Mint aki egy kisebb tÃrÀra indul. (Eset-

leg nagyobbra?) Fel akarja fedezni a tÀjat. Egyszer majd beszÀmol rÂla.
MegnyÁlt elûttem a kidûlt kukÀk alkonyati tÀja. MegnyÁlt ¢s befogadott.
Nem kapott el a felfedez¢s ´r´me. InkÀbb mintha g´dr´k k´z´tt botladozn¢k. El-

hajigÀlt eml¢kek hordal¢kai k´z´tt.
ä Mit szaglÀszik itt?
A nû lassan elûrenyÃjtotta a karjÀt. KifeszÁtett tenyer¢vel hÀtrÀbb tolt, egyre hÀt-

rÀbb.
ä Mi baja ezzel az emberrel?
ä Semmi bajom ezzel az emberrel.
De erre mÀr nem is figyelt. Most mÀr csak az a k¢ts¢gbeesett k¡zdelem. EgyÀltalÀn,

mintha k¢t eszelûs gyerek akaszkodott volna ́ ssze. TaszigÀlÀs. L´kd´sûd¢s. °s k´zben
egy fuldoklÂ hang.

ä Semmi bajom, csak ¢ppen k¢rdezn¢k tûle valamit.
ä °s m¢gis mit?
ä Semmi... igazÀn semmi.
Most ¢n hajoltam hozzÀ. A kezem a vÀllÀn, olyan furcsa bizalmaskodÀssal. M¢g egy

pillanat ¢s magamhoz hÃzom. Na nem, az¢rt ez nem az ismerked¢s ideje!
ä Tulajdonk¢ppen magÀtÂl is megk¢rdezhetn¢m.
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Cs´nd. °s valami zavart dadogÀssal.
ä Hiszen mi ismerj¡k egymÀst. Maguk mindig egy¡tt j´ttek.
A hang fel¢ fordultunk. Ott Àllt elûtt¡nk, mintha egy g´d´rbûl bukkant volna elû

sz¢tesett kabÀtban, f¢lrecsÃszott sÀllal, ¢s valahogy az alvÀs m¢ly¢bûl.
A nû bizalmatlanul n¢zte, majd igazgatni kezdte a kabÀtot.
ä így ´sszegyürni valamit... valÂsÀgos müv¢szet!
ä InkÀbb azt mondd meg, hogy mikor j´tt¡nk mi egy¡tt?!
ä Hogy te miket tudsz k¢rdezni! ä Gy´ng¢d szemrehÀnyÀssal ingatta a fej¢t.
¹sszebÃjtak.
Egy bocsÀnatk¢rû mozdulattal sz¢tvÀlasztottam ûket.
ä Nos, hÀt akkor ki mes¢li el nekem?
A f¢rfi rÀhajtotta sÀljÀt a nû arcÀra, majd vÀratlanul felfortyanva: ä Maga faggat

benn¡nket! Igenis!... faggat!!! FaggatÂzik!
ñ, ez az ¢rz¢kenys¢g!
HÀtr¢bb hÃzÂdtam.
K´zben csak a f¢rfi kez¢t figyeltem. Az ujjak jÀt¢kÀt azzal a sÀllal a nû orra k´r¡l.

Mi lesz ebbûl? Mif¢le jÀt¢k? Vagy ¢ppen belefÃjja az orrocskÀjÀt? Orrocska! M¢g hogy
orrocska?!

K´zben mondtam a sz´vegemet. ä TovÀbb! TovÀbb! Nem ¢rdekel ez most engem!
Hiszen csak azt szeretn¢m tudni, ha Ãgy benyitnak egy lakÀsba vÀratlanul, k´nnyed¢n,
vagy ¢ppen berÃgjÀk az ajtÂt, mÀr ahogy maguk szoktÀk...

ä Na, ide figyeljen, uram!
ä Hallgass, B¢la!
ä De mi¢rt hallgasson a B¢la?
ä Csakugyan. Mi¢rt? BerÃgtam ¢n valaha a maga ajtajÀt?
ä Nem, dehogy. HozzÀm t¢nyleg csak Ãgy nyitott be... szÂval Ãgy nyitottak be.
A nû kis nevet¢se: ä Hallod, B¢la! Benyitottunk?
ä Az¢rt te mindig csak utÀnam. Olyan dallamosan cs´ngett¢l.
ä HÀt persze. A h´lgy mindig csak ́ n utÀn. °s olyan dallamosan. Majd' szÁvb¢nulÀst

kaptam.
ä Mondjak valamit? Mondhatok valamit? Amikor megpillantottam azokat a kapa

k´rm´ket! Egyszerüen nem tudtam n¢zni.
B¢la felnevetett.
ä HÀt ¢n meg nagyon is tudtam n¢zni a fess LolÀt!
ä A fess LolÀt?
ä Marlene Dietrichet, asszonyom. Lecsapott rÀ a mi B¢lÀnk. A fiÂkrÀngatÀst is ab-

bahagyta. A levelek se ¢rdekelt¢k.
ä SzÂval csak a fess Lola!
ä HÀt egyszer meg a pofÀmba vÀgta a Str¢m G¢zÀt: ä Ki az a Str¢m G¢za? Mit akart

maga Str¢m G¢zÀval a Simplonban?! S VÀradi AdorjÀn? °s egyÀltalÀn, mif¢le gyül¢sek
szÁnhelye a Simplon? De aztÀn mÀr nem ¢rdekelte a Simplon. EgyÀltalÀn semmi se
¢rdekelte. Csak a fess Lola.

ä Egyszerüen birtokba vett.
ä Az¢rt ez pofÀtlansÀg volt, B¢la.
B¢la a vÀllÀt vonogatta, kifordÁtotta a tenyer¢t. Valami olyasmit, hogy û se talÀl rÀ

mÀs kifejez¢st.
°n meg csak legyintettem.
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ä °s ha m¢g hozzÀteszem, hogy a mai napig se hozta vissza...
A nû a levegûbe bÀmult, s egyre csak ism¢telgette.
ä PofÀtlansÀg! PofÀtlansÀg! ä Egy kis ideig cs´nd. Majd tÀmadÂn: ä M¢g mindig

nem untad meg azt a nût? Most mÀr igazÀn visszahozhatnÀd.
RÀbÂlintottam.
ä VisszahozhatnÀ.
B¢la alig hallhatÂan:
ä Magam is restellem.
A nû ¢les nevet¢se: ä Ne mondd, B¢la! SzÂval restelled.
ä HÀt, tudja a fene! Lehet, hogy n¢ha hiÀnyzik ennek az ¡rg¢nek. Mit tudom ¢n!
B¢la k´r¡ln¢zett, mint aki segÁts¢get vÀr.
A nû, mint aki unja az eg¢szet. ä HÀt akkor talÀn B¢la, ha m¢gis Ãgy gondolod...

Vagy Àtpasszoltad valakinek?
Rem¢nytelen legyint¢s. VÀllrÀndÁtÀs.
Majd mintha aprÂcska l¢gbubor¢kokat fÃjna.
ä Van egy kis b´kkenû.
Megint cs´nd.
A nû cinkosan fel¢m hunyorÁtott.
ä Hallja, k¢rem, b´kkenû van.
B¢la elmosolyodott. Valamilyen mocsÀrbÂl t´rt fel a mosoly.
ä Mi mÀr nem j´het¡nk ide t´bb¢. Se ide, se mÀshova.
TalÀn egy tÀviratot kapott valahonnan. °s ebben ez a n¢hÀny szÂ.
ä Ugyan! Ugyan! Most mit akar ezzel mondani? ä °s olyan elk¢pesztû ́ ntelts¢ggel.

ä De hiszen most is itt akadtunk ´ssze.
B¢la rÀbÂlintott. ä Elk¢pesztû k´nnyelmüs¢g.

(MÀndy IvÀn utolsÂ novellÀjÀnak g¢pirata itt megszakad. HozzÀtüzve k¢zÁrÀssal az alÀbbi n¢hÀny sor:)

Csakhogy a nû hallgatott. Az arcomat n¢zte, mint aki most fedezte fel. Majd olyan
huncut mosoly jelent meg a szÀja k´r¡l.

ä Tudja, egyszer rajtakaptam magÀt, ahogy a konyhÀban s´pr´get. Igen, igen, mÀr
¢jszaka volt, ¢s maga egy kisseprüvel s´pr´getett, igen gondosan, egy¢bk¢nt a konyha
volt az egyetlen vilÀgos pont a hÀzban, abban a s´t¢t hÀzban, ¢s maga eldobta a s´prüt,
mint akinek mÀr nincs sz¡ks¢ge semmire, hiszen megtalÀlta azt, amit oly r¢gÂta ke-
resett... ¢s mÀr egy hokkedlin Àllt, magasra tartva egy szalÀmih¢jat.

Nem v¢dekez¢s¡l... Szinte szük´lve: ä Feladom! CsakhÀt...
ValÂsÀggal rÀf´rmedtem: ä Mi az a csakhÀt?
A f¢rfi, mintha mindent kiadna magÀbÂl:
ä Mi nem j´het¡nk ide t´bb¢. Se ide, se mÀshova.
A nû, akÀr egy v¢szcsengû:
ä Ne t´rûdj´n vele! ¹ssze-vissza besz¢l! °rti?! ¹ssze-vissza!
Hiszen a nyugdÁjat is folyÂsÁtjÀk. ä Elakadt
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àEZ AZ A HELY, AHOL MINDENF°L°K
LAKTAKÊ

MÀndy IvÀn hetvenedik sz¡let¢snapja
tisztelet¢re ä 1988-ban ä MTV-filmet k¢-
szÁtett¡nk, ennek a filmnek az ¢lûbesz¢d
alapjÀn lejegyzett sz´veg¢t k´z´lj¡k itt.
(MunkatÀrsaim Zentay LÀszlÂ, Hegedüs
LÀszlÂ, Hertzka Vera, Horetzky LÀszlÂ,
TamÀssy ZdenkÂ voltak.)

Mindketten ä de a l¢nyeg persze
az, hogy MÀndy ä szerett¡k ezt a filmet.
°s folytatni akartuk, felid¢zve MÀndy
IvÀn ¢let¢t ¢s müveit. MÀndy valami na-
gyon fontosra hivatkozva m¢gis Ãjra ¢s
Ãjra kibÃjt a forgatÀs alÂl, ¢n meg, ́ r¡lve
az Ãjabb halasztÀsnak, hogy jobban fel-
k¢sz¡lhetek, belet´rûdtem a forgatÀs
elmaradÀsÀba ä de bÁztam benne, hogy
elûbb-utÂbb folytatni fogjuk. Erre, saj-
nos, nem ker¡lt sor: Ágy szeg¢nyebbek
vagyunk pÀr milliÂ kocka k¢ppel ¢s
hanggal, ami MÀndy IvÀnbÂl maradt

volna nek¡nk. (Hadd k´sz´njem meg itt
az OrszÀgos Sz¢ch¢nyi K´nyvtÀr T´rt¢-
neti InterjÃk VideotÀraäSoros-alapÁt-
vÀny gyüjtem¢ny¢nek, HanÀk GÀbornak
¢s munkatÀrsainak a t´bbsz´r megkapott
¢s eg¢sz¢ben fel nem hasznÀlt kapaci-
tÀst.)

Ottlik G¢za Árja a HAJñNAPLñ-ban, s ¢p-
pen az aulichgadei Ivo Mandygaard ten-
gernagy kapcsÀn: à...Nekik m¢g megvan...
S hogy ez micsoda, ezt ûk ¢ppÃgy soha felfogni
nem tudjÀk, mint azt, hogy a gyûzelem ¢pp-
olyan ¢rt¢kü v¢letlen, mint a veres¢g.Ê

A film cÁme MçNDY IVçN MçNDY
IVçN MçNDY IVçN MçNDY IVçN
volt. A sz´veg itt jelenik meg elûsz´r; cÁ-
m¢t mi adtuk.

D´m´lky JÀnos

GyÀr utca
HÀt igen, ide sz¡lettem, a harmadik emeletre, egy karossz¢kbe. Nekem b´lcsûm meg
ilyesmim nem volt, de volt mindjÀrt egy karossz¢kem, ami Ãgy viszonylag elviselt en-
gem. Nem voltam tÃl mozg¢kony. ApÀmnak akkor m¢g ¢lt a k¢t testv¢re, ûk el¢g korÀn
meghaltak. °s az ¢desapja, aki postÀs volt, ¢s akinek a postÀja, a postafiÂkja itt volt,
¢ppen a sarkon.

Hogy apÀm pontosan mivel foglalkozott? HÀt most hetven¢ves vagyok, k´r¡lbel¡l
hetven ¢ve nyomozok ezutÀn. Reg¢nyekbe, novellÀkba prÂbÀlom ´sszeszedni a da-
rabjait. öjsÀg n¢lk¡li ÃjsÀgÁrÂ volt, ¢s verseket Árt. Azok olykor meg is jelentek, de hÀt
ezt nem lehetett tudni, û ÀltalÀban besz¢lgetett. Ide mindig egy tÀrsasÀg jÀrt, ¢s itt
mindig megbesz¢lt¢k a dolgokat. Budapest sorsÀt itt d´nt´tt¢k el, semmi mÀssal nem
foglalkoztak. SzobrÀszok jÀrtak ide, akik, nem mondhatom, hogy nem csinÀltak szob-
rot, plakettet, mert p¢ldÀul Ady Endre sÁreml¢k¢t Csorba G¢za csinÀlta, û nagyon
gyakran jÀrt ide. Kun Zsiga, aki ma is ¢l, ¢s tÀn a legt´bbet tudja errûl a vÀrosrÂl. Sok
mindenki megfordult itt. Olyasvalaki is term¢szetesen, aki csak ¢ppen beesett ide, oly-
kor a szÂ szoros ¢rtelm¢ben beesett, ûk csak azt tudtÀk, hogy segÁteni kell rajta. HuszÀr.
HuszÀron segÁteni kell, mondtÀk, senki sem tudta, hogy ki ez a HuszÀr, csak azt tudtÀk,
hogy elÀjult, ¢s segÁteni kell. Gondolom, n¢mi p¢nzt is ´sszeszedtek neki.



HÀt most menj¡nk egy emelettel f´ljebb. °n itt mÀr hÀrom¢ves koromban belesze-
rettem Darvas Lilibe, a SzÁnhÀzi °letben csak a k¢p¢t lÀttam, de annyira beleszerettem,
hogy elÀjultam, a szÂ szoros ¢rtelm¢ben. Akit valÂjÀban lÀttam, az talÀn a legszebb
lÀny volt Pesten, n¢hÀny ¢vvel idûsebb, mint ¢n, Tauszig Magda, ott f´nn a Tauszi-
g¢ktÂl. Gy´ny´rü lÀny volt, ¢s valahogy beengedett, besz¢lgetett velem, r¢m kedves
is volt, ¢s nagyon szeretett, ¢s a lift itt oly rossz volt, spÀrgÀval mük´d´tt. Tauszig Mag-
da ¢s, azt hiszem, a csel¢dlÀnyok egy¡tt hÃztÀk fel a liftet spÀrgÀval. Akkor m¢g a liftek
ÀltalÀban jÂk voltak. Nem Ãgy, mint ma. De ez mÀr a korÀt megelûzûen rossz volt. Ez
egy ilyen Ãtt´rû lift lehetett. Nagyon ¢rdekes, sz¢p lakÀsunk volt. Azt hiszem, hÀrom
szobÀval. Hogy ez mibûl j´tt ´ssze? Term¢szetesen csak Ãgy ¢rz¢keltem a dolgokat,
¢rteni nem ¢rtettem, hÀt nagyjÀbÂl most is, ez nem sokat vÀltozott l¢nyeg¢ben. ApÀm
vÀratlanul gazdag lett, furcsa mÂdon. Ugyanis megkapta b¢rletbe a Nemzeti SzÁnhÀ-
zat. MÀr ez is Ãtt´rû volt, mert û sem ¢pÁtette fel, nem, nem, de a telket is megkapta
ott, a RÀkÂczi Ãt sarkÀn. Megkapta a telket ¢s a teleksort. Most neki kellett volna be-
hajtania a hÀzb¢rt, ezt nem nagyon csinÀlta, ez mÀr neki nagyon nagy vÀllalkozÀs, nagy
munka volt. Mindenhova be¡lt ¢s besz¢lgetett, ¢s prÂbÀlta a telektulajdonosoknak
megmagyarÀzni, akik szÁvesen hallgattÀk, mert fizetni nem kellett, mindent szÁvesen
meghallgattak, ¢s azok is szerettek besz¢lni, hogy ez, k¢rem sz¢pen, ami itt van, ez
nem EurÂpa. El¢g rossz maguknÀl a vilÀgÁtÀs, nincsenek hirdet¢sek, szÂval tanÀcsokat
adott, de abszolÃt nem tudott segÁteni, de hÀt az¢rt humÀnus volt, ¢s abban igaza is
volt, hogy valÂban nem volt EurÂpa. Neki voltak elk¢pzel¢sei EurÂpÀrÂl, ¢s akkor m¢g
az eg¢sz vÀrosban, az AbbÀzia kÀv¢hÀzban ¢s minden kÀv¢hÀzban arrÂl besz¢ltek, hogy
ebbûl a fiatal vÀrosbÂl, ebbûl a szemtelen¡l fiatal vÀrosbÂl, Budapestbûl hogy lehetne
vilÀgvÀrost csinÀlni. HÀt ez nem t´rt¢nt meg. De az eg¢sz vÀros az¢rt ny¡zsg¢sben
volt, benne volt a forradalom ny¡zsg¢s¢ben, amikor a forradalmat levert¢k, akkor is
tovÀbb besz¢ltek, mindenhol, minden lakÀsban, minden kÀv¢hÀzban eldûlt az orszÀg
sorsa. AztÀn elvett¢k apÀmtÂl, vÀratlan, azt hiszem, szÀmÀra nem vÀratlan fordulattal,
a telket, akkor viszont ¢n gyereknyaraltatÀsra mentem, ¢s mire visszat¢rtem, ez a lakÀs
mÀr nem volt. °s ez a hÀz hosszÃ ¢vekre eltünt elûlem. AztÀn k¢sûbb foszlÀnyokban
visszat¢rt. Visszat¢rt a kapualj, lÀnyok, akik v¢gigrohantak a kapualjon, a Verû¢k, Em-
mi, akinek a bÀtyjÀt elvitt¢k, valami lÀzadÀsban volt, hogy milyen lÀzadÀsban, hÀt a
GyÀr utcÀban milyen lÀzadÀs lehetett, az mÀig rejt¢ly maradt elûttem, de minden-
esetre elvitt¢k a bÀtyjÀt. ögy foszlÀnyokban ism¢t el¢m j´tt, el¢m tünt ez a hÀz. HÀt
aztÀn k¢sûbb sokat jÀrtam persze vissza, mikor a MAGUKRA MARADTAK, nem, a MI AZ,
¹REG? cÁmü k´nyvet Ártam. Ami nagyjÀbÂl apÀm ¢let¢rûl szÂlt, ¢s a csalÀdrÂl. Volt neki
k¢t testv¢re, az egyik rendkÁv¡li, ¡gyv¢djel´lt volt, ûk egy¢bk¢nt mind jel´ltek voltak.
ApÀm tanÀrjel´lt volt, az utolsÂ vizsgÀjÀt letehette volna, de nem tette le. ý, az ¡gy-
v¢djel´lt se tette le. Nagy Lajosnak, az ÁrÂnak volt a legjobb barÀtja a kÀv¢hÀzbÂl. °n
Nagy Lajost akkor m¢g nem ismertem, k¢sûbb, sokkal k¢sûbb talÀlkoztam vele, min-
dig a B¢lÀrÂl besz¢lt, apÀm ´ccs¢rûl. Volt neki egy mÀsik ´ccse is, ez mÀr ismerûsebb
l¢ny volt elûttem, eg¢szen fiatalon meghalt, az Andor. Neki eg¢szen bizonyos, hogy
semmi p¢nze nem volt, soha semmit nem csinÀlt, ÀllÁtÂlag KomjÀdi B¢la mellett az
akkori ÃszÂsz´vets¢gben mük´d´tt, de ez is megbÁzhatatlan volt, egyvalamit csinÀlt,
de azt ¢n nem, nemhogy nem Át¢lem el, kifejezetten tisztelem ez¢rt, csak nûkkel fog-
lalkozott. Huszonhat ¢ves korÀban meghalt. °n ma is azt mondom, hogy sz¢p ¢lete
volt. °s talÀn sz¢p halÀla.
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A Hotel Adria
Ez az a hely, ahol mindenf¢l¢k laktak. Laktak nûk egyed¡l, laktak nûk nem egyed¡l,
laktak nagyon kedves kurvÀk, magÀnzÂk, csalÀdok, lepasszolt szÁn¢szek, akik a Ligeti
SzÁnhÀzban jÀtszottak. °n apÀmmal laktam itt, ¢s annak mÀsodik feles¢g¢vel. Akit na-
gyon kegyetlen¡l kitett innen. °n vigasztaltam a l¢pcsûn, ugyanis a szobÀba mÀr nem
engedte be. Pedig nagyon der¢k nû volt. A Stux Olga. Na most ez a Stux csalÀd: a
Stux doktor, aki azonos a Stux Ãr mit csinÀl maga rossz orvosÀval, kitünû orvos volt. A
N¢pszÁnhÀz utcÀban laktak, csak ¢n lÀttam ott mindig mogorvÀnak, mert azt mondja,
n¢zze, Olga, maga hozzÀmegy ehhez a MÀndy GyulÀhoz, hÀt maga h¡lye. Maga olyan
ronda, hogy magÀt normÀlis ember nem veszi feles¢g¡l. Ez az ember ki fogja magÀt
fosztani. Megt´rt¢nt. Hogy apÀm mibûl fizette a p¢nzt, azt nem tudom, a szÀllodÀt,
azt naponta kellett, kellett volna fizetni, de hÀt ez nem mindig valÂsult meg. Innen
mentem a Bezer¢di utcai iskolÀba rajztÀblÀval. Sût m¢g elsû ¢s mÀsodik gimnÀziumba
is. A LÂnyay, illetve a Barcsay utcÀba jÀrtam. De az mÀr nehezen ment. Sokszor meg-
esett, hogy a kulcs kÁv¡lrûl kattant a zÀrban, tehÀt nem apÀm j´tt be, apÀm nem volt
akkor sehol, hanem a portÀs volt kint, ¢s az bezÀrta ezzel a bizonyos francia kulccsal.
A francia kulcs volt a szÀllodalakÂk r¢me, meg is Ártam egy kisreg¢nyben, A FRANCIA

KULCS cÁmü kisreg¢nyemben, ami nagyjÀbÂl errûl a szÀllodÀrÂl szÂl. Tudniillik meg-
esett, hogy a lakÂ nem fizetett, ¢s akkor benyomtÀk a francia kulcsot, mert a lakÂ a
sajÀt kulcsÀt m¢g vissza tudta lopni a portÀrÂl, esetleg, ha ¡gyes volt, ÀltalÀban ¡gyes
volt, itt ¡gyes emberek laktak. MÀr magÀban az¢rt, hogy ¢letben maradjanak, ÂriÀsi
akrobatamutatvÀnyokat kellett v¢grehajtani, na de hiÀba lopta el, ha a francia kulcs
be volt nyomva a zÀrba. Viszont apÀm egy f¢lÂra alatt elint¢zte, hogy a francia kulcsot
kivegy¢k. Hogy hogyan, az ¢ppannyira rejt¢ly maradt elûttem, mint apÀm ¢let¢nek
nagy r¢sze. A tulajdonosok maguk el¢g t¡relmesek voltak, nagyon jÂ nev¡k is volt,
Rajna ¢s Eremreich, ezek voltak a tulajdonosok, ûk tulajdonk¢ppen vÀrtak volna, de
volt egy nagyon ronda portÀs, aki, azt hiszem, valami mÂdon a hatalmÀban tartotta
ûket. K¡l´n´sk¢ppen akkor, amikor az idûk elborultak, ez ugyanis, azt hiszem, nyilas
lett. °s nem kegyelmezett. Ez volt Csernovszki, ez a n¢v is f´lbukkant bennem, hÀt ez
kegyetlen figura volt. Itt nem lehetett tartozni, mondjuk, maximum egy h¢tig. Egy
h¢tig m¢g nÀla is lehetett. HÀt az¢rt apÀm valami p¢nzt mindig elûkerÁtett. °s valahogy
Àtt´rte ezt a francia kulcs zÀrat.

A Müv¢sz presszÂ
Nekem a Müv¢sz presszÂ vagy cukrÀszda ä kÀv¢hÀz. Olyan, mint egy kÀv¢hÀz. Ott-
honos, kedves l¢gk´r, ¢s ami m¢g ehhez hozzÀjÀrul, hogyha v¢letlen¡l eszembe jut
valami, ¢s cetli meg ceruza vagy toll sosincs nÀlam, bÀrmelyik kisasszonytÂl k¢rek ce-
ruzÀt, papÁrt, cetlit, akÀr ́ tletet, abban a pillanatban adnak. °s ha ¢ppen kedvem van,
¢s ha ¢ppen eszembe is jut valami, a kis kerek asztalok valamelyik¢n¢l elkezdek ka-
pirgÀlni. KapirgÀlni a cetlire, amit hÀt ûsidûk Âta csinÀlok. °n visszat¢rtem a kÀv¢hÀz-
ba, ifjÃsÀgom nagy r¢sz¢t, sût mÀr a gyerekkoromat kÀv¢hÀzban t´lt´ttem, annyira
nem iskolÀban, hogy az elsû napon, amikor ¢n iskolÀba mentem, jÂ atyÀm vitt iskolÀba,
a MÀria Ter¢zia t¢rre, kifejezetten ä nemhogy szellemileg, mert szellemem nem tu-
dom, mennyire volt, de fizikailag ä rosszul lettem, ¢s nagyon jÂ helyen lettem rosszul,
a Simplon kÀv¢hÀz elûtt. °s apÀm mindjÀrt bevitt oda, abban a pillanatban jobban
lettem. Nem tudom mÀr, hogy mit ittam, azt hiszem, duplÀt nem, akkor dupla nem
volt, legfeljebb kapucÁnert ihattam, ¢s nyilvÀn valamilyen s¡tem¢nyt ettem hozzÀ, de
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attÂl a barÀtsÀgos kÀv¢hÀzi zsongÀstÂl, ami annyira kell az embernek, ¢s valamik¢ppen
olyan megnyugtatÂ, helyrej´ttem. °s ezzel, azt hiszem, bÀrmilyen k¡l´n´s, de el is
mondtam ¢lett´rt¢netem reg¢ny¢t. Abban a pillanatban minden eldûlt bennem, ¢s
k´r¡l´ttem is. TehÀt iskola nem, ez azonnal kider¡lt, hogy nem megy, ¢s nem is me-
gyek, a szÂ szoros ¢rtelm¢ben se mentem, hiszen elakadtam Ãtk´zben. A kÀv¢hÀz an-
nÀl inkÀbb. °s a kÀv¢hÀzat k¢sûbb f´lvÀltotta term¢szetesen a mozi. HÀt k´r¡lbel¡l
ezt a l¢gk´rt kaptam vissza itt, a Müv¢szben, de elûtte m¢g voltak presszÂk, testv¢r-
presszÂi voltak ennek a Müv¢sznek, most is azok. A LukÀcs, amit sokÀig K¡l´nleges-
s¢ginek hÁvtak, ¢n magamban mindig LukÀcsnak, ¢s a V´r´smarty ZserbÂ. Ezek va-
lamik¢ppen azonnal befogadtak. Eml¢kszem vad telekre, a LukÀcs cukrÀszda ajtajÀn
mÀr viszonylag kora reggel d´r´mb´ltem. Odamentem, ¢s ott dolgoztam, ¢s egyÀlta-
lÀn, ott meleg volt. °n az ablak elûtt, mellett ¡ltem, az utolsÂ elûtti asztalnÀl, ¢s m´-
g´ttem Rem¢nyi B¢la az utolsÂ asztalnÀl gyÃjtogatott k¢ziratokat ¢s papÁrokat. A ka-
bÀtjÀt szeg¢ny sose adta be a ruhatÀrba. HÀt ¢n se nagyon. De ilyesmivel nem is t´-
rûdtek. Ebben is Ãgy valahogy humÀnusak voltak. Tudniillik ¢nnekem az¢rt volt ûr¡lt
fontos, hogy min¢l korÀbban beengedjenek, mert ha mÀr dolgoznom kell, ¢s egy ilyen
teve lusta ember hajt, ostorral hajtja magÀt, akkor ¢n korÀn kezdek. Akkor m¢g van
bennem n¢mi lelkierû. A sz¡leim akkor mÀr nagyon betegek voltak. El¢g rossz volt
otthon a l¢gk´r, egymÀst se szerett¢k mÀr r¢gen, apÀm r¢gen otthagyta az anyÀmat,
de visszaj´tt, term¢szetesen visszaj´tt, amint kezdett neki rosszul menni, hogy Ãgy
mondjam helyes magyarsÀggal, ¢s neki nagyon hamar kezdett rosszul menni, ¢s azt
mondta, csak egy pillanatra j´v´k be, ugrok be magÀhoz, Ilonka, hÀt ez eltartott har-
minc ¢vig. De mondom, hogy k´zben az volt a baj, hogy betegek voltak. Ez rendkÁv¡l
fesz¡lt, rossz l¢gk´rt okozott. Mind a k¢t ember tele volt humÀnummal, csak eg¢szen
mÀs oldalrÂl, eg¢szen mÀsf¢le, mÀsfajta emberek voltak. ögyhogy ez kihegyezett, el-
lens¢ges l¢gk´rt okozott, ¢s nyugalmat ¢n akkor csak a LukÀcs cukrÀszdÀban talÀltam,
a LukÀcs cukrÀszda kisasszonyai, nagyon kedves kisasszonyai ¢s nagyon csinos kis-
asszonyai k´z´tt. Ha lenne itt egy nÀlam finomabb ember, felsÂhajtana: ñ, a r¢gi idûk,
amikor m¢g az ́ reg lÃdtalpas pinc¢rek voltak! A lÃdtalpas pinc¢rek nagyon kedvesek
voltak, de az¢rt ¢n megmaradok a kisasszonyoknÀl, akik szint¢n nagyon kedvesek. °s
nÀlam k¡l´nben sincs mÃlt, jelen, j´vû, ¢s a nosztalgia szÂt Ãgy utÀlom, mint a fene,
mert az olyan divatszÂ lett. NÀlam minden egy¡tt van, amit r¢gen gyül´ltem, azt ma
is gyül´l´m, ¢s amit r¢gen szerettem, azt ma is szeretem, hÀt ha m¢g megvan, mert
az¢rt nagyon sok minden eltünt. De hÀt ez egy mÀsik reg¢ny.

A Teleki t¢r
Itt minden egyszerre teremtûd´tt meg, a valÂsÀg ¢s a legenda. A Teleki t¢ri ember, az
eg¢szen mÀs volt, mint ÀltalÀban, m¢g a pesti emberek k´z´tt is valami k¡l´n szÁnfolt.
ögyhogy ha egy ¢tterembe vagy mostanÀban a presszÂba bet¢ved egy Teleki t¢ri, ¢n
azonnal tudom, a hangsÃlyÀrÂl megismerem. Legjobban az olasz filmek figurÀihoz
hasonlÁtanak. VÀratlan d¡hrohamok, ¢s egy pillanat alatt a pinc¢r nyakÀba borulnak.
AztÀn lehet, hogy elûveszik a k¢st, de k¢st ûk az¢rt ritkÀn hasznÀlnak. Az egy mÀs faj,
az mÀr az alvilÀg volt, az nem tartozott olyannyira szorosan a Teleki t¢rhez. De ami
Ãgy alapvetûen ¢rdekes, hogy a hÀrom t¢r egymÀsra csÃszott, Tisza KÀlmÀn t¢r, MÀ-
tyÀs t¢r ¢s a Teleki. HÀt ez a Teleki t¢r, ez volt az Àrusok tere. °s ez tulajdonk¢ppen
hÀrom k¡l´n, illetve hÀrom teljesen k¡l´nf¢le vilÀg. Alapvetûen ez a gyerekkorom, a
Hotel Adria, a Keny¢rmezû utca, a Tisza KÀlmÀn t¢rnek az egyik mell¢kutcÀja. HÀt
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ez masszÁv alvilÀg volt. Oda mÀr Ãgy hat utÀn, ezt az arany b¢k¢re mondom, este hat
utÀn a nagyk´rbe, k¢t kisk´r ¢s egy nagyk´r, hÀt a nagyk´rbe mÀr nemigen lehetett,
nem volt jÂ Àtmenni, mert lehet, hogy nadrÀg ¢s egyebek n¢lk¡l tÀvozott az illetû. Ha
egyÀltalÀn tÀvozott. Neh¢z ¢s sÃlyos vagÀnyok voltak. Azt hiszem, talÀn a legsÃlyosab-
bak Pesten. ZuglÂba mentek ki, a Tripoli r¢tekre, ÂriÀsi vereked¢sekkel. Na most ¢n,
azt nem mondhatom, hogy k´z¢j¡k tartoztam, mert tulajdonk¢ppen enyhe szeretettel
len¢ztek, de egy-k¢t k´nyvet is lÀthattak nÀlam, ¢s Ãgy hÁvtak, hogy müvelt, soha ez
a jelzû mÀs tÀrsasÀgban velem kapcsolatban nem hangzott el. Most ne gyere, müvelt,
maradj sz¢pen, nem kell neked odaj´nni, most kimegy¡nk az iz¢, a Hunyadi t¢rre,
van valami elint¢znivalÂnk a Tripoli r¢ten, furcsa mÂdon, ha j´tt egy pÀr, akkor valÂ-
szÁnü, a f¢rfit megvert¢k, a lÀnnyal az¢rt nem müvelt¢k azokat az olyan elm¢s dolgo-
kat, amiket mostanÀban minden gÀtlÀs, sût attÂl f¢lek, minden szenved¢ly n¢lk¡l, rÀ-
adÀsul. Egyet viszont, ezeknek egyet nem lehetett mondani. Ha valakinek azt mond-
tÀk, hogy az anyÀd, menj az anyÀdba, hÀt az meg´lte a mÀsikat. Furcsa mÂdon. SzÂval
amit ma k´tûszÂnak hasznÀlnak, tulajdonk¢ppen szomorÃ, hogy minden indulat n¢l-
k¡l, meg se akarjÀk s¢rteni az illetût, hÀt abbÂl itt gyilkossÀg lett. Ez nagyon erûsen
megk¡l´nb´ztet k¢t vilÀgot. Egy¢bk¢nt abban a hÀzban laktam, itt a sarkon, akkor
Fiumei Ãt volt, ez mÀr '40ä'41-ben volt, benne voltunk a hÀborÃban. IskolÀba ¢n mÀr
r¢ges-r¢gen nem jÀrtam. A tanulmÀnyaim, amit csak id¢zûjelben mondhatok, mert
tanulmÀnyok igazÀn nem voltak, az ´t´dik gimnÀziumban megszakadtak, viszont itt
rengeteg folyÂiratot olvastam, a dÁvÀnyon fekve, ¢s akkor, akkor ¢n mÀr Ártam is. Tu-
lajdonk¢ppen ami jÂ ¢s ami rossz t´rt¢nt velem, az mind itt t´rt¢nt negyven ¢v alatt.
A sz¡leim betegs¢ge. Elsû ÁrÀsaim megjelen¢se, folyÂiratban valÂ megjelen¢se, az
mind itt t´rt¢nt. SzÂval ¢lm¢nyszerü hely volt. °s most mÀr akÀrhovÀ vet is, ahogy ¢n
nem, de egy ¢nnÀlam emelkedettebb szellem, ÁrÂ mondanÀ, hogy bÀrhovÀ is vet a sors,
szÂval bÀrhovÀ ker¡l´k, azt hiszem, alapvetûen Teleki t¢ri figura maradtam, az va-
gyok, ¢s ¢nnekem Ãgy tünik, hogy az is leszek.

A PÀtria mozi
Ez volt a PÀtria mozi, a legelûkelûbb mozi a k´rny¢ken. Egy¢bk¢nt nem volt itt olyan
sok mozi. Lejjebb az EldorÀdÂ, az mÀr a Tisza KÀlmÀn t¢rhez tartozott, ¢s ahol a Teleki
t¢r sarkÀn most virÀgos foglalja el azt a helyet, amely annak idej¢n nem volt virÀgos,
inkÀbb m¢lys¢ges sajtszaga volt, otthonosan r¢gi, r¢gi sajtszaga, de ez mÀr nekem is
sok volt, pedig a szaglÂ¢rz¢kem nem volt a legkitünûbb, azt nem is tudom, hogy hÁv-
tÀk, ott lÀttam, csak ott lÀttam vereked¢st moziban, nem tudom, hogy t´rt ki, m¢rt
t´rt ki, egy percig tartott, utÀna megint cs´nd lett, ¢s hogy Ãgy mondjam, otthonosan
n¢zt¢k tovÀbb a filmet. Na de visszat¢rve a PÀtria mozira, itt lÀttam Darvas Lili filmj¢t,
a BASKIRCSEV MçRIç-t, ez osztrÀk film volt. Nekem a Darvas Lili, de ezt szÀmtalanszor
elmondtam, û volt az elsû szerelmem a SzÁnhÀzi °letbûl. De az egy mÀs Darvas Lili volt,
akit itt a vÀsznon lÀttam. ýt is nagyon szerettem, nagyon, rÀj´ttem, mert akkor mÀr
felfedeztem, hogy a filmen bel¡l nemcsak film, van filmszÁn¢sz is. Van egy olyan hi-
vatÀs, foglalkozÀs, megszÀllottsÀg, egy filmszÁn¢sz, szÂval û volt a Baskircsev MÀria, a
partnere egy¢bk¢nt, hÀt ez k´ztudomÀsÃ, ¢s most igazÀn el lehet pletykÀlni, miutÀn
mindenki tudja, a Hans Jaray volt. °s akit szint¢n nagyon szerettem, persze nem olyan
fokon ¢s mÀsk¢nt, mint a Darvas Lilit, Szûke SzakÀll. Ez az osztrÀk filmgyÀrtÀsnak ¢s
egyÀltalÀn AusztriÀnak el¢g hajszolt ideje volt, akkor N¢metorszÀgban mÀr Hitler volt,
¢s aki Àt tudott j´nni AusztriÀba m¢g arra a pÀr ¢vre, az itt jÀtszott. így Darvas Lili. A
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Jaray talÀn maradhatott is volna. Szûke SzakÀllnak mennie kellett, ment is, m¢gpedig
nagyon szerencs¢sen Hollywoodba, ahol, ahogy mondani szokÀs, megÀllta a hely¢t,
nemcsak az¢rt, mert nagyon jÂ szÁn¢sz, t¢nyleg nagyon jÂ szÁn¢sz volt, hanem az¢rt
is, mert nyilvÀnvalÂan n¢mi szerencs¢je is volt, hÀt az nemcsak egy futballkapusnak
kell, hanem egy filmszÁn¢sznek is, meg ÀltalÀban mindenkinek.

A Budai 33-as
ZsÀk. Ez a n¢v egy vilÀgot nyit meg, egy mesevilÀgot, a gyerekkor vilÀgÀt. Ez a ZsÀk a
Budai 33-as, a legszeg¢nyebb magyar futballcsapat kapusa volt. Nemhogy Magyaror-
szÀgon, de az eg¢sz vilÀgon bÀrhol szÁvesen lÀttÀk volna, SpanyolorszÀgban, AngliÀ-
ban, FranciaorszÀgban, AusztriÀban, de soha el nem hagyta ezt a csapatot, ezt a rend-
kÁv¡l szeg¢ny csapatot. A Budai 33-asnak m¢g pÀlyÀja se volt. Azt hiszem, a BEAC-
pÀlyÀn, ha igaz, de lehet, hogy ezzel is tÃlzok, ¢s ez is legenda, a BEAC-pÀlyÀn jÀtszott
olykor alb¢rletben. Alb¢rleti csapat volt. °s hogy egyÀltalÀn l¢tezni tudjanak a profi-
vilÀgban, mindig el kellett adni egy jÂ jÀt¢kost, ZsÀkot az¢rt nem, a ZsÀk nem ment
el, ZsÀk volt a csapat, akkor sz¢t is esett volna. De mondjuk a TicskÀt vagy a R´kk´t,
egy¢bk¢nt a R´kk Marika bÀtyja volt, el kellett adni az¢rt, hogy l¢tezni tudjon a k´-
vetkezû ¢vadra. A tizedik, kilencedik helyet foglalta el a tabellÀn, mondanÀ ism¢t egy
fennk´lt lelkü ÁrÂ az ¢n helyemben, szÂval mindig majdnem kies¢sre Àllt. Aki foglal-
kozott vel¡k, az int¢zûj¡k, igen, int¢zû, ez nagyon sz¢p szÂ, az is egy legendÀs int¢zû
volt, FaragÂ LojÀnak hÁvtÀk. Legjobb esetben zsÁros kenyeret evett. Soha p¢nze nem
volt. °s mindig valahogy ´sszekoldulta a p¢nzt, hogy a csapatot bent tudja tartani az
elsû osztÀlyban. De mondom, a ZsÀk, a ZsÀk az ÂriÀsi klasszis volt. T¢nyleg itt v¢dett,
¢s az k¡l´n furcsa volt ebben az eg¢sz ¡gyben, hogy ¢n, aki tulajdonk¢ppen Pestrûl
ki se mozdultam, Buda nekem olyan volt, mintha azt mondjÀk, hogy menjek a Fok-
f´ldre, k´r¡lbel¡l olyan tÀvolsÀgra volt tûlem Buda, ¢s m¢gis ennek a csapatnak druk-
koltam, mert hÀt azt persze nem ¢reztem Àt gyerekkoromban, de volt ebben a csapat-
ban valami meghatÂ szer¢nys¢g, ´r´k k¡zdelem a klub szÁnei¢rt, fekete-feh¢r szÁne
volt, a fekete dominÀlt term¢szetesen, hogy egyÀltalÀn meg tudjon maradni. ¹r´k
¢lethalÀlharcot vÁvott. Hol volt a 33-as pÀlyÀja? HÀt esetleg itt volt. Egy telken vagy a
Tisza KÀlmÀn t¢ren, a RÂkus KÂrhÀz mellett, a RÀkÂczi Ãton, a k¡lsû Kerepesi Ãton,
G´d´llûn, KistarcsÀn. KistarcsÀn nem. Maradjunk G´d´llûn¢l, vagy pedig az ¢gben,
mindenhol volt a Budai 33-as pÀlyÀja. Mindenhol volt, ¢s sehol se volt. Mint ahogy
az eg¢sz csapat elszÀllt, eltünt, a dressz¡kkel, a klubszeretet¡kkel ¢s ZsÀkkal egy¡tt.

Az çllatkert
HÀt, elûadÀs a majomhÀzban, 1950-ben vagy 1951-ben, mindegy. °n szerettem valaha
az çllatkertbe jÀrni. De az ´tvenes ¢vek Àllatkertje nem az volt, az eg¢szen mÀsfajta
Àllatkert volt. Ked¢lytelen, rosszkedvü, mint ahogy ÀltalÀban az utcÀk, ÀltalÀban a hÀ-
zak ¢s a hÀzakon bel¡l is a gangok, kapualjak, minden megvÀltozott azokban az idûk-
ben. Minden sivÀr volt, ellens¢ges, ¢s mondom, abszolÃt ked¢lytelen. Itt azonban az¢rt
valami nagyon furcsa humor m¢giscsak megjelent. Mik´zben az ÁrÂknak ´r´kk¢ azt
rÀgtÀk a szÀjÀba, f¡l¢be, ¢s ami csak volt szerencs¢tleneknek, hogy tess¢k Árni az Ãgy-
nevezett valÂsÀgot, vagyis a szocreÀlt, ¢let¡nk maga volt a vad sz¡rrealizmus. Engem
leÀllÁtottak a zebu ketrece el¢, azt mondja, itt vÀrjon az elvtÀrs, mondta az ûr, az Àllat-
kerti ûr, majd innen megy¡nk a majomhÀzhoz, ¢s ott f´nt lesz az elûadÀs. HÀt gy´-
ny´rü, a majmok nagyon figyeltek, a szerencs¢tlen ûr´k is nagyon figyeltek, ¢n pedig
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elkezdtem, azt hiszem, MikszÀth KºL¹N¹S HçZASSçG-Àt, meg k¢sûbb Alekszej Tolsztoj
eg¢szen jÂ reg¢ny¢t tulajdonk¢ppen, kicsit tÃlÁrt reg¢ny¢t, a GOLGOTç-t. Ezzel a GOL-

GOTç-val baj volt, mert valÂszÁnüleg sajnos nem olvastam, mert hosszÃ volt, ¢n pedig
hanyag voltam, n¢mileg linkeskedtem, nem olvastam v¢gig, ¢s volt benne egy kapi-
tÀny, akirûl nem lehetett tudni, hogy kicsoda, kapitÀny volt valaha, de aztÀn ingado-
zott, folyton, egy reg¢nyen Àt ingadozott, s valamelyik ûr felfigyelt rÀ, ¢s megk¢rdezte
tûlem, na ¢s a v¢g¢n mi lesz az ingadozÂ kapitÀnnyal? Erre ¢n akkor elÀjultam, nem
jutottam a k´nyv v¢g¢ig. HÀt, mondom, az ingadozÂ kapitÀny az ´r´kk¢, v¢gig inga-
dozik. V¢gig? °s nem d´nti el? Nem, mondom, semmit nem d´nt el. Valami belsû,
nem tudni, belsû ellenÀllÀsbÂl egyszerüen nem tudtam olvasni ezeket a k´nyveket.
MikszÀthot igen, azt valamelyest olvastam. A botrÀny nem is itt a majomhÀzban volt,
itt sose volt botrÀny, az a gimnÀziumban volt, a hajdani IstvÀn GimnÀziumban, hogy
¢n nem szerettem a KºL¹N¹S HçZASSçG-ot, nem szerettem a k´telezû olvasmÀnyokat,
az iskolÀban se szerettem, az ´tvenes ¢vekben m¢g sokkal kev¢sb¢ szerettem, akkor
semmit se szerettem tulajdonk¢ppen, s a KºL¹N¹S HçZASSçG ¡r¡gy¢n a GAVALL°-

ROK-rÂl besz¢ltem, amit a legjobb MikszÀth-k´nyvnek tartottam, ¢s gondoltam, hogy
a der¢k tanÀrok k´z´tt csak nem lesz baj, f´lfedezik ûk is, hogy ez milyen kitünû k´nyv,
¢s hogy mennyivel jobb, mint a KºL¹N¹S HçZASSçG. HÀt nem, a der¢k tanÀrok f´l-
jelentettek, hogy nem arrÂl a k´nyvrûl besz¢ltem, amirûl kellett volna. Na ¢s hogy
ennek bizonyÀra oka van. HÀt oka volt, mert a GAVALL°ROK sokkal jobb k´nyv, csak
ennyi oka volt. A majmok ilyet sose tettek velem, se a zebu, azokkal soha semmi bajom
sem volt.

Az ´r´km¢cses
Amikor k´lt´zk´d¢skor bezuhantunk JutkÀval, a feles¢gemmel ebbe a lakÀsba, az
olyan volt, mintha egy csatat¢rre est¡nk volna be. Term¢szetesen ahol a csata teljesen
¢s v¢g¢rv¢nyesen elveszett. A d¢lelûtt´k voltak nagyon furcsÀk, amikor Jutka elment
dolgozni, ugye, a kÂrhÀzba, ¢s ¢n egyed¡l maradtam, de m¢gse maradtam egyed¡l,
mert volt velem egy ´reg l¢tra, egy ´reg, hÂrihorgas, v¢ns¢ges v¢n l¢tra, tele ilyen
Âcska rongyokkal. Hogy a rongyoknak mi szerep¡k volt, azt ¢ppÃgy nem tudtam,
mint hogy magÀnak a l¢trÀnak mi volt a szerepe azonkÁv¡l, hogy engem vigasztalt a
l¢ny¢vel ¢s a jelenl¢t¢vel. Fest¢kesdobozok voltak rajta, nagyon sok mindent ki tudott
talÀlni ez a l¢tra. Itt aludt, f´nn volt, t´rûd´tt velem, mondom, a jelenl¢t¢vel, de f´l-
fedeztem mindjÀrt, ahogy kin¢ztem a t¢rre, ¢s ¢n mindjÀrt kin¢ztem a t¢rre term¢-
szetesen, ût magÀt, grÂf BatthyÀny Lajost, az elsû felelûs magyar minisztereln´k´t, aki
szerencs¢tlen annyira felelûs volt, hogy v¢rtanÃ lett, kiv¢gezt¢k, hÀt ismerj¡k a t´rt¢-
net¢t, ugye. Ott Àllt az autÂk k´z´tt, rengeteg autÂ volt itt, ¢s az mind k´r¡lvette a
BatthyÀnyt, alig lÀtszott belûle valami. Csak a m¢csesnek a v¢kony lobogÀsÀt lehetett
lÀtni, a v¢kony, de ́ r´k lobogÀsÀt, hüs¢ges lobogÀsÀt. Ez¢rt a szerencs¢tlen orszÀg¢rt.
°s ettûl az ember valamik¢ppen erûre kapott, n¢mileg megnyugodott. °n ¢reztem,
hogy û kicsit gyanakszik, mindent lÀtott egy¢bk¢nt, mindenkit ¢szrevett, a hÀzban, a
k´rny¢ken, azt mondja, ez egy Ãj lakÂ, de mintha mÀr lÀttam volna annak idej¢n,
talÀn az öj¢p¡letben, azokban a r¢ms¢ges idûkben, aztÀn eltünt a k´rny¢krûl, Ãgy
lÀtszik, most visszaj´tt. HÀt rem¢lj¡k, hogy rendes gyerek. K¢sûbb megismert, vala-
melyest megbarÀtkozott velem, ¢s ¢n n¢ztem az û ¢let¢t, hogy hogy telik el az autÂk
k´z´tt a h¢tk´znapok forgatagÀban, egyszer palÀnkot is emeltek k´r¢je, akkor ¢ppen
ÀtadtÀk a m¢csest, elt¡ntett¢k, befedt¢k, egy ilyen osztrÀk, azt hiszem, osztrÀk filmben,
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osztrÀk vagy n¢met filmben, egy¢bk¢nt t´k¢letesen mindegy, egy metrÂÀllomÀst jel-
k¢pezett, Ágy aztÀn m¢g csak a m¢cses lobogÀsÀt sem lehetett lÀtni, ez¢rt meglehetûsen
d¡h´s voltam, mert Ãgy gondoltam, ¢n szeretem ugyan a filmet, meg a metrÂÀllomÀ-
sokat plÀne szeretem, de azt mÀr m¢gse szeretem, ha ilyesmire hasznÀljÀk fel. Az¢rt
voltak szebb ¢s felemelûbb motÁvumai is, term¢szetesen. A gyertyÀk lobogÀsa, k´rben
a m¢cses k´r¡l, ez¢rt az elveszett orszÀg¢rt, ez¢rt az elhalt, meghalt, meggyilkolt mi-
nisztereln´k¢rt ¢s mindaz¢rt a sok szenved¢s¢rt, ami ezt az orszÀgot ¢rte. GyertyÀk
lobogÀsa, fiatalok felvonulÀsa, fiatalok¢ is ¢s ´regek¢ is, akik mind tudtÀk, hogy ki a
grÂf BatthyÀny. °s mind ott volt k´r¡l´tte, ott voltak az Àrnyak, a v¢rtanÃk Àrnyai,
akik a magyar szabadsÀg¢rt meghaltak, a magyar forradalom¢rt. Na most, k¢sûbb, ez
a l¢tra, aki tulajdonk¢ppen sokkal jobban ismerte a minisztereln´k´t, sokkal meghit-
tebben ismerte, mint ¢n, egyszerre csak Ãtra kelt, nem tudni, hogy csinÀlta, egyszer
csak eltünt a szobÀbÂl, elment, elhagyta a k´rny¢ket, ¢n valamik¢ppen biztos vagyok
benne, mint egy ´reg katona lement a minisztereln´k el¢, m¢g egyszer letisztelgett
elûtte, elbÃcsÃzott, ¢s elhagyta, elment a k´rny¢krûl, eltünt valamerre, bele, bele a
levegûbe, az idegen tÀjakba, idegen ¢s m¢gis oly ismerûs ¢s ´r´kk¢ ismerûs tÀjakba,
¢s vitt valamit magÀval a t¢r hangulatÀbÂl. A t¢r l¢ny¢bûl. °s a hüs¢g¡nkbûl.

SzabÂ Magda

MI AZ, ¹REG, ELMENT°L?

HiÀba tetted, nem gilt az ¡gy, nem k¢rt¢l enged¢lyt a kapitÀnytÂl, elismerem, hogy
nem k¢rhett¢l, l¢v¢n a kapitÀny mÀr odaÀt, egy¢bk¢nt is tudni valÂ volt, hogy vala-
melyik¡nk elûbb-utÂbb csak k´veti, mert arkangyal ide, arkangyal oda, szokatlan le-
het neki a cs¡t´rt´ki tÀrsasÀg n¢lk¡l. Lehet, û k¡ldte el ¢rted a lovat, mert neki is lÂ
volt a totemÀllata, mint neked, az megszagolt, ¢s rÀd lehelt azon a d¢lutÀnon, ¢s mÀr
indultÀl is. Nagy illetlens¢g volt, mÀr ami benn¡nket illet, most mÀr valÂban furcsÀn
¢rezz¡k magunkat, ha ́ sszehoznak a tennivalÂk, n¢mi gyanakvÀssal figyelj¡k egymÀst
mi, öjhold-marad¢kok, ki lesz a k´vetkezû a fordÁtott dÁszmenetben, s m¢g inkÀbb az
nyugtalanÁt, ki lesz a legutolsÂ, aki a bezÀrt kriptÀn megfordÁtja a cÁmert, ¢s elt´ri a
kardot, amellyel egy tucat fiatal annak idej¢n kiv¢dte RÀkosit ¢s a kÁs¢rt¢seket. Ki lesz
az utolsÂ, IvÀn? Mert ti aztÀn elint¢zt¢tek, ment minden mindenest¡l, a l¢lek az ¢gbe,
a test a f´ldbe, akkora h¢zagot hagytatok ¡nnepeinkben ¢s h¢tk´znapjainkban, hogy
fiatalon se tudnÀnk ÀtÁvelni. Hogy nem ¢rdemes a k´vet¢si sorrendet nyomozni, mert
a forgatÂk´nyv k¢sz? Ettûl m¢g lehetek kÁvÀncsi.

Milyen volt mÀndysÀgod? ä taglaljÀk az Okosok. Ez nagy szÀm lehet szÀmodra oda-
fenn, mÁg hallod ¢s olvasod a lenti visszhangot arra a muzsikÀra, amelyet csak te tudtÀl
¢nekelni ä mintha valaha is k¢pletbe sürÁthetû lett¢l volna, tanÁthatÂ àmÂdszeres egy-
s¢gÊ, mindig tudtad, bel¢d izzad a boldogtalan oktatÂ, aki t¢ged meg akar ¢rtetni va-
lakivel, aki azonnal magÀtÂl meg nem ¢rt. R´gzÁthetetlen voltÀl mindig, ¹reg, mint
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