
Egy pofa dunyhát kap egy lánytól. A dunyha alatt gondolja el, hogy szakít a
lánnyal.

Jutka férje sofőr. Ivott ... válás ...
A hóban találták meg a fülét. Utánavitték.
Robi intellektuális pattanás.
Bellus lassan hervadó tanárnő. Egyedül lakik a kis szobában, nincs senkije.
Bartos - Az apja meghalt. Nem tud kimenni a temetésre. Nincs fekete télikabátja.

Egy fekete télikabát után rohangál.
Egy ottfelejtett arc a mocskos ablaküveg mögött.
Öregasszony botorkál a sötét előszobában. Egy nevet kiabál. - Gizus! Gizuskám!

Hol vagy?!
... élete gazdag volt, vágyott a tudás után.

Hát ennyi ... Mi tagadás, ez nem éppen árubőség. Nem roskadoznak a polcok. Fel
kell frissíteni a készletet.

És addig ...?
Bezárom a boltot.

A VIGILIA BESZÉLGETÉSE

Mándy Ivánnal

- Elbeszéléseibsil pontosan ismerjük azt az elhatározó pillanatot, amikor .Jvánbol"
"író Iván" lett. Elmondaná kicsit tárgvszenibben is irásága torténetét?

- Igen, az a jelenet a Károlyi kertben .. , Mintha tényleg kórusban kiáltozták volna
a játszó gyerekek: "Író Iván!" Azért a dolog nem ilyen egyszerű. A dolgok általában
sohasem egyszerűek. Író vagyok én egyáltalán? Persze, a kritikák. Az irodalomtörté
netek. A súlyos összefoglalások. Azokban nekem is jut egy skatulya. Egyre szebb és
nagyobb fiók. A felirata ugyan változik. "Tehetséges kezdő"; "Az Újhold prózája." "Író
a pálya szélén." Ez volt a legszebb. Tényleg, volt olyan idő, amikor mi csak a pálya
szélén állva figyelhettük, hogyan játszanak a többiek. De akkor valahogy nem ment a
csapatnak. Akkor is az volt a divat, hogy védekezésre rendezkedtek be. Kevés volt a
gól. A szép lövés is. Aztán: "Lírai próza." S ma: "Nagy öreg." Ez kicsit csüggesztő. Író
Ivánból hovatovább nagy öreg lesz. Nem olyan igazi öröm, de mit tehetünk?

Ötödikes koromtól írtam rendszeresen. Az Adria-Szállóban laktunk apámmal. Job
ban érdekeltek az ott élő emberek, mint az iskola. Nem, hát az iskola egyáltalán nem
érdekelt. Mentünk haza valamelyik vasárnap anyámmal. Ő hozta az ételhordót, hogy
melcget is együnk, mert apát nem nagyon foglalkoztatta az ilyesmi. Akkor találkoz
tunk a mozi előtt az osztályfönökömmel. Rángattam anyát, ne zavarjuk a tanár urat.
Ő azonban észrevett. "Kedves asszonyom, nem láttuk Ivánt az iskolában." "Hiányzott
mostanában?" - kérdezte anya kicsit riadtam. "Mostanában ...? Jó ideje nem láttuk,
asszonyom." Mondhatom, felemelő pillanat volt. Mentünk tovább az ételhordóval.
"Persze, apád igazolta." Igen, apa mindent igazolt. Egész életében igazolásokat írt.
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"Fiam ma gyengélkedett, ezért nem tudott részt venni az órákon ..." Sokat gyengél
kedtem. Az iskolai idöre úgy emlékszem, mint végtelenül hosszú gyengélkedésre.
Már az elemiben: képtelen voltam a mondat végére odatenni a pontot. Nem engedel
meskedett a kréta. Akkor bögni kezdtem. "Ivánka, küldd be az édesapádat!" Aztán:
"Kicsit pihennie kellene a fiúnak, Mándy úr... Nem, még nem látszik elég érett
nek. .. Talán jövőre, igen, egész biztos, hogy jövőre. .. De nem itt, inkább más kör
nyezetben. .. Biztos szerez igazi sikerélményeket." Elég sok környezetet kipróbál
tam, de a sikerélmények elmaradtak. És akkor jött a pepita füzet, amelyikbe írni
kezdtem. Nem, a füzet rég elveszett. Elmaradt valahol. Az egyik szállóból gyors lép
tekkel, fizetés nélkül távoztunk, s benne maradt apa hatalmas ládájában. Nem is tu
dom, volt-e más is abban a ládában.

1937-ben jelent meg első novellám a Magyarságban. Pepi volt a címe. Nem ez volt a
jobbik novellám, de ez jelent meg. Azután a Pester Lloyd, a Magyar Nemzet. Szóval,
elkezdődött. Az azonban biztos, hogy akkor még nem voltam író. Figyeltem. Párbe
szédek úsztak körülöttem. Emberek merültek föl a forgatagból. Emlékek keltek élet
re a tudatom peremén. Megpróbáltam mindezt rögzíteni. Leírni. Gazdagnak éreztem
magam, volt miböl válogatnom. Ahogy a bölcs és rendkívül tekintélyes irodalomtu
dós mondaná: mocorgott bennem valami "életérzés".

- Ezekben a "macargó" években sporttudósító is volt. Az a legenda kering Önről, hogy
egy alkalommal fordítva telefonáita meg az eredményt, mert az embereket jobban figyelte,
mint a játékot.

- Szerettem meccsre járni. A futballhoz értettem valamicskét. Akkoriban más volt
ez a játék, mint mostanában. A játékosok még szívesen szaladtak a labda után, s nem
voltak megsértve, ha nem az jött oda hozzájuk. Mostanában inkább állnak. Megbán
tottan állnak, s látszik, őszinte fájdalmat éreznek. hogy a labda elgurult.

Egyébként tényleg tudósító voltam. "Külsős", ahogy szép magyar szóval mondták.
Ha vége volt a meccsnek, rohantam a telefonhoz és diktáltam az eredményt és a rö
vid összefoglalást. A legenda nagyon szép, szívesen vállalnám is, de nem én voltam a
höse, Komjáthy Győző barátom - a nagy költő fia, maga is írt verseket - hívott fel te
lefonon, s belebömbölt 2-l. .Katt!" "Ki győzött?" - ordítottam kétségbeesve. A telefon
zúgott. Kicsit talányos volt a dolog. Győző aztán elmondta, aznap a jövendőbelijénél

ebédelt, nem ment ki a meccsre. Rádión hallgatta, de nem tudott figyelni, mert az
anyósjelöltje épp kiszedte a levesből a zúzát. Ez annyira felzaklatta, hogy csak az
eredményt jegyezte meg, a győztes nevét nem. Az életben sokszor akadnak ilyen vá
ratlan események.

Amikor mentorom, Földesi János bevonult, más sporteseményekről is tudósítot
tam. Kisebb nehézségek adódtak. Azt pontosan tudtam, mi a gól. De hogya százrné
teres síkfutás eredményét másodpercben vagy órában adják meg, az homályos volt.
Szóval, nem voltam Pluhár István.

- Mint az igazi "nagy oreg'í-nek: dukál: megkezdték életmű-sorozatának kiadását a
Magveuinél. Bizonyára most olvassák sokan először A huszonegyedik utca cimü regé
nyét. Ez a csak képzeletben élő utca a boldogság szigetének jelképe. Eljuthatunk-e száza
dunkban ebbe az utcába, vagy csak a gyermekek és a tisnaszivüek ismerik holléte titkát?

- Amikor ezt a regényemet írtam, ismertem már Pilinszky Jancsit. Fantasztikus
családban élt. Ennek a családnak köszönhetem, hogy megírtam a regényt. A szerep
löknek félig-meddig ők a mintái.

Azt biztosan tudom, hogy létezik a boldogságnak e képzeletbeli utcája. Mindnyájan,
akik kicsit is figyelmesen élünk, útra kerekedünk, hogy megtaláljuk. Megyünk, me
gyünk, néha már-már megleljük, a látszat azonban csalóka. Az egy másik utca. Látszó-
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lag ott is minden békés és csodálatos, de ha jobban figyelünk, veszekedés zaját hall
juk, piszkosak a járdák. s az embert előbb-utóbb hatalmába keríti a félelem érzése.
Figyelem az embereket, akik jönnek visszafelé, és reménykedem. Hátha lesz valaki,
aki odalép hozzám, és azt mondja: "Mándykám, itt forduljon balra, aztán jobbra és
ott a huszonegyedík utca." Sajnos, nem jött még senki, aki pontosan ismeri a térké
pet. A tisztaszívűek? Igen, ők biztosan. De hol vannak azok a tisztaszívűek?

- Elképzeltem, beérek ebbe az utcába. Megnyomom a legszebb ház csengőjét. A
kertben nincs kutya. Nyílik a kapu, belépek, s olyan érzésem támad, megérkeztem.
Sajnos azonban mindezt csak elképzelem. De azért megyek én is, mint a többiek.

- Keserű ember?
- Azt hiszem. Valahol a lelkem mélyén biztosan keserű vagyok. Talán ezt leplezem

az iróniámmal. Azt mondják, nehéz ember vagyok. Senki sem szereti, ha ironizálnak
vele. Meg aztán: én sem tudom pontosan, hol is van a huszonegyedik utca.

- Más sem tudja!
- Más sem. Amikor írni kezdtem, abban a balga hitben éltem, az írók talán tudják.

A nagy írók. Babits. Kosztolányi. Krúdy. De ők sem ismerték a titkot. Az első világ
háború után gyönyörű pacifista irodalom virágzott. És mi jött utána? A második vi
lágháború! Utána megint a béke himnuszát zengte az irodalom és a művészetek. De
az ember azért gyanakszik.

- Talán a szavakban van a hiba.
- Igen, a szavak. A szavak sosem hazudnak, mi azonban megcsaljuk őket. Szeret-

ném megsimogatni a buksi fejüket. "Ne csüggedjetek, lesz még jobban is!" Itt van ez a
régi szavunk: "Nagyon". Tegnapelőtt mondta nekem valaki: "Nagyon-nagyon szere
tem a maga könyveit." Egy soromat sem olvasta, soha! Fogadkozunk: "nagyon" meg
változunk. Ez annyit jelent: semmi sem történik. "Nagy" elhatározásokat teszünk. És
mi a vége? Jobb, ha az ember csak ennyit mond: igen és nem.

- És az író?
- Ő is. Persze. Milyen sokszor olvassuk, "pályaforduló". Én nem szeretem az ilyen

"pályafordulókat." Arrafelé megyek, amerre a meggyőződésem visz. Remélem, jófelé.

- De mit érez, amikor üres telekre ér? Regényeinek, elbeszéléseinek díszleteit elbontotta
az idő. Hol van már Blúz úr? A Blúzok? A két Opra? A bódék? A hideg, düledező öltözők?

- Szerencsére megvannak mind.

-Hol?
- Itt, bennem. Az Op ra-fiúkkal együtt jártam elemibe. A Bezerédy utcában, vagy

másutt. Mindegy. Ott álltam Blúz úr bódéjánál. Olyan volt, mint a farkas. Mindig be
szélt. Engem nem vett észre. Figyeltem, mit mond, mit csinál, hogyan tűnik el a bódé
hátsó részében, ahol a kopott kabátokat tartották, amelyekrőlmindig el tudta hitetni,
hogy vadonatújak. Nem, Blúz úr nem tűnt el! Blúz úr bennem él, s addig, amíg én
élek. Az Oprák is. A tér is a csúszdával. A szállodák, ahol laktunk. A régi mozik. Stan
és Pan. Amit a lelkünkben őrzünk, azt életre kelthetjük. Azt nem veheti el tőlünk

senki. És azért tudom, hogy létezik az a bizonyos huszonegyedik utca, ahol a boldog
ság lakik, mert annak az emléke is a lelkembe van írva. A vonatút Mohácsra ...

- Mohácsra? Miért éppen Mohácsra?
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- Az ötvenes évek. Az Előadók és társszerzák. "Mándykám, volna itt egy magának
való ismeretterjesztőelőadás Popovról. Menjen Mohácsra, ott várják. Két óra. Annyit
kell beszélnie. Ismeri Popovot, nem?"

Bólintottam. Természetesen. Hajnal Gábor és Reményi Béla, mert ők biztosították
ezt a lehetőséget s vele talán az életben maradást, mintha gyanakodtak volna. Le kel
lene vizsgáztatni ezt a Mándyt, hátha nem ismeri. Meglehet, blöff az egész.

Az út Mohácsra. Talán ki kellett volna kölcsönöznöm valamelyik művét. Mégis,
legalább a cselekményt! A hősök nevét azért illett volna ismernem. Aztán Csehovot
olvastam. Valahogy jobban érdekelt.

Fáradt, lesikált arcok. Popov müvei és az új próza. Ez lehetett az előadásom címe.
Néztem a hallgatóságot. Tudják egyáltalán, mi az a próza?

Magam elé tettem Csehovot. Miközben az első mondatokat mondtam, láttam, a
házat, a kertet, az udvart, amit el kell adni. "Popov nagy író. De hogy megértsük,
miért nagy író, ismernünk kell Gorkijt. S hogy Gorkijt igazán megérthessük, ahhoz
ismernünk kell Csehovot.' Akkor már otthon voltam. Beléptem a kertbe, hallottam a
teáskészlet csörömpölését, éreztem, igen, az idegeimben éreztem azt a szomorúsagot,
ami Csehovból árad. Éreztem, az emberek is szomorúak. Beszéltem hát Csehovról.
Később már nagyszerű rutinom volt az ilyesmiben. Soha nem volt semmi baj.

- Ez kellett az életben maradáshoz?
- Ez is kellett. Az előadások jelentették az egzisztenciát. Előadó voltam, nem író.

"Mándykám, az irodalomnak most nincs szüksége magára. Az irodalomnak most
nemes eszményekre van szüksége. Pozitív hösőkre. És, ugye, a maga elbeszélései .. :'
Hát, igen. Az én elbeszéléseim valahogy tényleg nem illettek oda. Blúz úr mint pozi
tív hős. Ez a kép valóban nem jelent meg előttem. Előre a használt kabátok értékesí
téséért! Nem, hát ez nem ment. Maradt az íróasztalom. A kéziratlapok. Az emlékek,
amelyeket papírra vetettem. Hazaértem Mohácsról. Az asztalhoz ültem, s kint voltam
a Teleki téren. Zsibongott az élet, Blúz úr kabátot próbált egy balekra, a két Opra
egyérintőzött. valaki csúszkált, a súriódást is hallottam: "csiszi-csoszi .. :' Így volt.
Valahogy így.

- És a régi barátok, az újholdasok?
- Hol volt már az Újhold! Amikor kezünkbe fogtuk az első számot, 1946-ban, bol-

dogok voltunk. Semmi több. Nekünk is volt folyóiratunk. Másoknak is lehetett akko
riban. Összeverödtünk, aztán szél támadt. Kellemetlen szél. Szétszóródtunk. Pilinszky
ült a Nárcíszban. Rába tanított valahol. Vargha Kálmán az egyetemen. Vártuk a csü
törtököt.

... ?
- Csütörtökönként találkoztunk a Rónay-asztalnál. Erről már írtam, nemegyszer. Ez

volt akkor számunkra az irodalom. Lengyel Balázs, aki akkor is mindent elolvasott.
Nemes Nagy Ágnes okosan. Ottlik dühösen, eltépett kéziratlapok emlékezetével. Né
ha megjelent Kellér Bandi. Áttűnt Pilinszky. Vargha Kálmán. És ott volt még valami,
ami nekünk akkor a legfontosabb volt, az irodalom. Ahonnan kirekesztődtünk,de
amelynek mégis a magaslatán éreztük magunkat minden csütörtökön. Erről nagyon
nehéz beszélni. Csak novellákat lehet írni. Nem történt semmi különös. Ültünk és
beszélgettünk. Olykor megjelent a szomszéd asztalnál egy érdektelennek látszó úr.
Újságo t olvasott. Néha jegyzeteket írt egy papírfecnire. Valami izgalmasat kijegyzett
az újságból. Vagy csak eszébe jutott valami. Egy szép, költői kép. Akkor áttettük a
székhelyünket máshová.
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Ágnes néha ma is azt mondja: "Összejövünk." Igen, majd összejövünk. Összetolunk
két asztalt, Rónay Gyurka talányosan, látszólag semmiről sem tudva ül az asztalfőn. Ö
már most is ott ül. odafönt. Vár ránk. Amikor megérkezünk, ott folytatjuk, ahol abba
hagytuk.

- Tényleg megérkeznek?
- Biztosan. Ez az értelme az egésznek. Valahol megvan az az asztal. és Gyurka ott

vár. Ebben hiszek. Enélkül sokkal nehezebb volna minden. Ott van Kellér Bandi is.
Bocsánatkérően mosolyog, mint aki nem is hiszi el. hogy leülhet.

- Bámulatos életszerűséggel jeleníti meg a tárgyakat. Jobban hisz bennük és nekik,
mint az embereknek?

- A tárgyak nem jobbak és nem rosszabbak, mint mi. Írás a padon. El kellene ol
vasni. A pad barátságosan mosolyog: "Ide tessék!" Leülök, bele egy hatalmas szögbe,
amit egyenesen nekem készítettek. A tárgyak titokzatosak. Simítsd végig a falat, s
megérzed a falak titkát. Ám a tárgyak mégsem tudnak megszólalni, csak ha ember
beszélteti őket.

- Utolsó megjelent könyve, a Magukra maradtak mégis a tárgyak regénye. Az elidege
nedett, elhagyott tárgyoké. A világvége regénye, amikor ember már nincs, csak a tárgyak.
A szátlan-hideg falak, a kiürült utcák és terek és a kariatidák. Hiába tartják terhüket.
Nincs kinek.

- Nem. Én nem egészen így olvasnám. Ez a kisregény az ember hiányának regénye.
Az emberi érzés hiányának. Elgondoltam ezt a világot. Pontosabban egyszer csak lát
tam magam előtt. Az utcáit, a tereit, s mindannak a hiányát, aminek nem volna sza
bad hiányoznia az életünkből. Mit ér az élet, ha nincsen benne emberi érzés? Ha
hiába szeretek? Ha engem sem szeret senki? Láttam magam előtt ezt a kiürült és ki
hűlt világot, s tudtam, azért látom, hogy megírjam. Nehogy ilyen legyen a világ!

- Kérjük, beszéljen önmagáról. Hogyan telik egy napja? Mit olvas? Kikkel barátkozik?
- Eddig nem magamról beszéltem volna? Szerintem az író hétköznapjai nem túlsá-

gosan érdekesek. Az olvasók mindig kíváncsiak, az író azonban visszavonulót fúj.
Igaz, vannak, akik kedvelik az önéletírást. De ez sem mindig az igazi. Nézzünk a tü
körbe! Itt még eláll egy fürt. Igazítsuk meg szépen! No, most már jöhet az önarckép.
Persze minden író mindig megír valamit önmagából. Egy mozdulatot. Szót. Emléket.
S ebből a sok mozaikból is össze lehet állítani őt. De nem ez az érdekes. A novella, az
igen. Meg a regény.

Reggel korán kelek. Ágyból. nem úgy, mint Csernpe-Pernpe, aki leereszkedett a
szárító-kötélröl. Felkelek, nagy nehezen megcsinálom a reggelit, aztán elköltjük a
feleségemmel. Ö dolgozni megy, én pedig kitartóan nézem a levegőt. Várom a megvi
lágosodást. A levegő sötét és néma. De van, amikor jeleket mutat. Ezeket kell meg
ragadni.

Ülök a papír előtt. Szöszmötölök. Húzom az időt. Megállítanom azonban sajnos
nem sikerül.

Látok egy képet. A fiú megy az utcán. Elér a sarokhoz. Átmegy a másik oldalra.
Szórakozottan rugdal egy kavicsot. Orrát a mozi üvegportáljához támasztja. Nézi a
képeket. Pan éppen felemel egy tejszínhabos tortát. "Kérsz belőle?" A fiú bólint,
nyújtja a kezét. {je a torta elrepül és Stan fején landol. Egyetlen pillanat az egész. Ezt
kell megírni! Ezeket a természetes pillanatokat. Amikor még a moziszínészek is úgy
játszottak, amilyen az élet. Nem kellett őket "beállítani". Játszottak, mint a gyerekek.
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- Nehezen ír?
- De mennyire! Hat-nyolc mondat és kész.

- Szinte hihetetlen. Hiszen annyian utánozzák! Egy időben valóságos divat volt Mándy
prózát írni.

- Tényleg? Nem figyeltem. Írtam a magamét. Rendszerint délelőtt. Amíg bele nem
fáradok. Egyre hamarabb fáradok. Akkor felöltözöm, s nekivágok a városnak. Egy
eszpresszó. "Régen járt nálunk." Kávét iszom, esetleg kuglófot eszem. És figyelek. El
raktározom az embereket. A mozdulataikat. Amondataikat. .Blohin jön az Üjpestbe!"
Hát nem furcsa? Az én időmben Tóth Matyi jött az Újpestbe. "Z. bizonytalanul fejezi
ki az életérzését.' Látom, amint Z. ül és kifejezi az életérzését: "Ez a mondat jó lesz, ez
az én életérzésern.' Nekem sajnos nem sikerül. Csak azt írom meg, amit tényleg látok,
tapasztalok. Ami az enyém.

- És a jelképek?
-Jelképek?

- Amelyeket elrejt a müveiben. A pálya szélén is jelképes mü. Az ember elidege
nedese ...

- Az a regény a fociról szól. A régi nagyokról. A Titániáról. az Atalantáról meg a Kos
suthról. A zöld gyepröl, a hullámzó tömegröl. A hiénákról, akik elindulnak, hogy meg
szerezzék a kiscsapat tehetséges kapusát. Ez volt a valóság. Nem jelkép.

- Mégis több van benne, mint a régi idők focija.
- Régen rossz, ha nincs benne több. Minden müben több van, mint amiről szól.

Persze. Benne vagyok én is, az a borvirágos orrú bömbölő úr is, aki minden gól után
társa orra elé dugja a virágcsokrot: szagolja, ne legyen elkeseredett. Benne van min
den, amit akkor láttam és aztán akkor éreztem, amikor írtam. De ez sem jelkép. Ilyen
az irodalom. Az irodalom természete. Elolvasom a kritikákat. "Mándy ebben a mű

vében .. ." Arra gondolok, tényleg nagyon okos író lehet ez a Mándy. Mi mindent
megírt, "kifejezett"! Apa kacsint rám a tükörböl: "Na, mit szólsz, öreg?" Visszakacsín
tok: "Hát, ugye, a tehetség ..."

- Délutánonként is dolgozik?
- Nem szívesen. Ha délután, netán este kell írnom, még jobban elfáradok.

- Rendszeresen olvas?
- -gatok -getek . .. Sohasem voltam nagy olvasó. A remekműveket nagyon tiszte-

lem. Tanulmányaimat ugyan éppen akkor hagytam félbe, amikor a Hermann und
Dorothea volt soron. Ez valahogy kimaradt. Kár érte. De azért amit érdemes, azt elol
vasom. Nem vagyok kritikus alkat. "Mándykám, erről az alapvető müröl írjon 5 flek
ket! 6 is lehet." Nem, ez semmiképpen sem menne.

- Figyeli a mai magyar irodalmat?
- Persze. Olyasmit kérdezett, mintha a labdarúgót arról faggatnák, figyeli-e a tabel-

lát, ismeri-e a csapatokat. Figyelem én is. Nagyon jó csapat jött össze mostanában.
Olvasom: "Válságos éveit éli irodalmunk." Aztán nézem a könyveket. Valahogy nem
érzékelern a válságot. Sőt. Azt nem állítom, hogy mindent megértek. De erről eszem
be jut, amikor nekem azt mondta egy irodalombarát: "Mándy úr, maga olyan érthe
tetlenül ír!" Furcsa volt. Én értettem. Aztán rájöttem, mások is értik. No, nem min
denki. De aki veszi magának a fáradságot. az megértheti.
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- Barátai is irók?
- Nem nevezném magam barátkozó természetnek. "Mándy Iván és barátai." Nagy-

szeru felirat vagy cím. Egy müsor élén. Két-három jó barátom van. Ez elég. Ha az
embernek két-három jó barátja van, akár boldog is lehet. Ez a mostani világ valahogy
nem kedvez a barátságoknak. "Társaink" vannak. De barátaink ...

- Hisz az irodalomban? Ad valamit az irodalom ennek a kornak, amelyik Ön szerint
nem kedvez a barátságnak?

- Írok. Az író ír. Hogy a kor mire figyel mindebböl, az már más kérdés. Jó lenne, ha
figyelne. "Mondja, Mándy, mit üzen a kornak?" Vagy: "Ennek a művének mi az üze
nete?" Ez borzasztóan szép így, a valóság azonban kicsit más. Írok. Szeretnérn, ha
elolvasnák, örülök, ha tetszik. A kor? Nem, abban nem hiszek, hogy az író befolyásol
ni tudja. Erre meglehetősen kevés példa akad a világtörténelemben. Jót kell írni,
igazat. Ez az író dolga. Hogy mindebből mi szivárog a korba, szivárog-e egyáltalán
valami, arra nem kell gondolnia. Arra gondoljon, amit ír. És arra is gondolhat, aki
elolvassa.

Megyek az utcán. Látom a fiút. Látom apát. Ülök otthon a papír előtt. Az ablaküveg
üres kockája jelenik meg a szemem előtt. A kirakat, persze, a kirakat. Ahová vissza
kell tenni a fekete mént. Egy arcot keresek, mint a fiú. Egy kedves arcot. Ha az írás
sal ezt az egyetlen arcot ki tudjuk fejezni, teljesítettük a kötelességünket.

- És aztán?
- Ez a vége. A zászlók lobognak, a teret belepik az emberek. Mert a tárgyak még-

sem maradnak magukra. Visszajönnek az emberek és talán tudnak mosolyogni is.
Megyünk az úton. Oldaltáskával. Jön a kanyarodó. Végül mégis eljutunk valahová.

A táska ütemesen veri az oldalunkat, de mi az utat figyeljük. Talán ott vár Pilinszky,
hogy megáldjon, mint hajdan a járókelőt. De az is lehet, hogy ott az asztal. Leülünk.
Az asztal terítve.

És ekkor tényleg megérkeztünk.

- Köszönjük a beszélgetést.

(R. L.)

BAJCSI CECÍLIA

Őszi út

Bár volnál ember, hogy ápolhassalak.
Hatalmas arcod lepereg, s kezed emberi kezek iniekciárrák, nagy dázisokban. Öreg vagy,
füstös, a szemcsékben orgonahangok.

Állok a kupola alatt, és nem hallom szavad.
Bár volnál ember, hogy ápolhassalak. Magad rajzolnál hamukeresztet homlokomra, s
tennéd fejem két gyertya közé.

Ott vittelek a ravatalon, s magas oszlopai az illesztékeken mint kulcscsontok csikorogtak.
Nem szált kezed, se lábad. Szél fújt a húsvéti avarban. Csúsztak a levelek, és botladoztam.
Vittem egykori istenem. Vállak esését kavicsokra, térdek roppanásat a hidegben.

Vittelek éjszaka. Ha a kakas másodszor szálal meg, én nem tagadlak.


