
LEKTORI JELENT°S
MÀndy IvÀn: A huszonharmadik [sic!] utca

Ezt a k¢ziratot szerzûje k´zvetlen¡l hozzÀm hozta, ¢n igazÁtottam Ãtba, hogy nyÃjtsa
be a Franklinnak. Biztosan meg is tette.

MÀndy tehets¢ges fiatal ÁrÂ, k¡l´nb´zû folyÂiratokban ¢s lapokban jÂ novellÀit ol-
vastam. Annak idej¢n eml¢kezetem szerint a T¡k´rben is jelent meg novellÀja. Ez a
k¢zirata is f¢lreismerhetetlen¡l magÀn viseli az ÁrÂi tehets¢g b¢lyeg¢t. MÀndy jÂl tud
Árni, elûadÀsmÂdjÀban van szÁn, ¢s a k¢pei sokszor frappÀnsul Ãjszerüen hatnak. ögy
lÀtszik, a fiatal szerzû sajÀtsÀgos lÀtÀsmÂdjÀbÂl folyik, hogy a reg¢ny cselekm¢nye f´l´tt
mintha valami ÀllandÂ k´d lebegne. Az alakok ÀllandÂ f¢lhomÀlyban mozognak, nem-
igen lÀtjuk az arcvonÀsaikat, ¢s nem kapunk pontos k¢pet egymÀshoz valÂ viszonyuk-
rÂl. Csupa bizonytalan helyzetü ¢s bizonytalan sorsÃ emberek, maguk sem tudjÀk,
hova mennek ¢s hova akarnak eljutni. Nem ¢ppen z¡ll´ttek, de t´bb¢-kev¢sb¢ k´zel
vannak a z¡ll´tts¢ghez. AttÂl tartok, hogy a k´z´ns¢gbeli olvasÂk kiss¢ neh¢z feladat-
nak fogjÀk talÀlni a k´nyv elolvasÀsÀt.

NormÀlis k´r¡lm¢nyek k´z´tt szÁvesen pÀrtolnÀm kiadÀsÀt, de k¢telyeim vannak
az irÀnt, hogy a Franklin ¢s ÀltalÀban a k´nyvkiadÀs mai ÀllapotÀban lehet-e kÁs¢rle-
tezni egy, a nagyk´z´ns¢g elûtt ismeretlen fiatal ÁrÂval, akinek müv¢ben kev¢s a biz-
tosÁt¢k arra, hogy n¢pszerüv¢ vÀlj¢k.

Nem vagyok el¢gg¢ tÀj¢kozva a mai viszonyokrÂl, ¢s Ágy nem tudok eg¢sz hatÀro-
zottan ÀllÀst foglalni ebben az ¡gyben. Hogy k¢telyeimet kifejezzem, azt lelkiismereti
k¢rd¢snek tekintem.

Sch´pflin AladÀr

(Sch´pflin AladÀr lektori jelent¢se Vargha KÀlmÀn hagyat¢kÀban maradt fenn. Ez a jelent¢s tulajdonk¢ppen
ajÀnlÀs, amelyet MÀndy IvÀn k¢r¢s¢re Árt A HUSZONEGYEDIK UTCA cÁmü reg¢ny¢rûl a Franklinnak Sch´pf-
lin AladÀr, ahol û korÀbban vezetû lektor volt, s a Franklin TÀrsulat gondozÀsÀban megjelentetett k¢pes
sz¢pirodalmi ¢s ismeretterjesztû folyÂirat, a T¡k´r szerkesztûjek¢nt annak idej¢n felfigyelt a pÀlyakezdû
MÀndy IvÀn tehets¢g¢re, s k´z´lte is novellÀit. A magyar kritika felt¢tlen tekint¢lyü great old manje felte-
hetûen 1948-ban Árta ezt a keltez¢s n¢lk¡li pÀr sort, sÃlyos betegen mÀr, a k¢zirat cÁm¢t is elt¢vesztve. Csak
a l¢nyegben: MÀndy IvÀn ÁrÂi karakter¢nek a jellemz¢s¢ben ¢s vÀrhatÂ ÁrÂi sorsÀnak a megj´vend´l¢s¢ben
nem t¢vedett. ä D. M.)
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