
Kardos szÁvesen tetszelgett abban, hogy û azt is megjelenteti, amit Ill¢s Endre nem
vÀllal a Sz¢pirodalmiban. (Persze Kardos k´nnyen lehetett mer¢sz.) ParanoiÀs term¢-
szet¢t nem is annyira az ÁrÂk sÁnylett¢k meg, sokkal inkÀbb mi, k´zvetlen munkatÀrsai.
Hogy milyen volt a hazugsÀg, Ág¢rget¢s ¢s fenyegetûz¢s, az indokolatlan jutalmak ¢s
b¡ntet¢sek k´zepette a megf¢lemlÁtetts¢g t´m¢ny ÀllapotÀban ¢lni? Ha valakit viszo-
lyogtatÂan ¡gyetlen, irracionÀlis ¢s m¢gis roppant c¢lszerü rÀgalomhadjÀrat k´zepet-
te kiszemelt, hogy elbocsÀssa, az illetûtûl, mintha fertûzû beteg volna, Ãgy tartotta tÀvol
magÀt mindenki, munkatÀrsak, ÁrÂk egyarÀnt. Ha lehetett, elker¡lt¢k a kiadÂ folyo-
sÂin, gyorsan benyitottak a legk´zelebbi szobÀba, ¢s ha m¢gis ´sszefutottak vele, nem
k´sz´ntek, elfordÁtottÀk a fej¡ket. A munkatÀrsak az ÀllÀsukat f¢ltett¢k, joggal, hiszen
1968ä69-ben mÀr tizenketten tÀvoztak ily mÂdon a Magvetûtûl. Az ÁrÂk pedig k´ny-
veik kiadÀsÀt f¢ltett¢k, szint¢n joggal. Sokuknak, Ágy MÀndynak is, a Magvetû volt az
egyetlen es¢lye a megjelen¢sre. Ill¢s Endre valami okbÂl ki nem Àllhatta ût.

Kardos Gy´rgy felmondott nek¡nk is. Ez¢rt esz¡nkbe se jutott volna ebben a hely-
zetben a szolidaritÀs bÀrmi jel¢re vÀrni. °lt¡k utolsÂ heteinket a Magvetûben, k´r¡l-
v¢ve ettûl a dermesztû, szem¢lytelen n¢masÀgtÂl, munkÀinkat leadva, ÀllÀs utÀn ro-
hangÀlva. Szeg¢ny, kiszolgÀltatott ÁrÂk persze hogy nem mertek szÂba Àllni vel¡nk.

MÀndy kiv¢tel volt. K´nyveit ÀltalÀban Judit szerkesztette, de akkor ¢pp nem volt
benn nÀlunk k¢zirata. MÀndy pedig hÁr¡l v¢ve, hogy mi van vel¡nk, minden Àldott
szerkesztûs¢gi napon bes¢tÀlt a kiadÂba, t¡ntetûen egyenest a mi szobÀnkba, el¡cs´r-
g´tt, dumÀlt, kÀv¢zgatott vel¡nk, majd tÀvozott. Kitartott mindv¢gig, mÁg csak ott vol-
tunk. HÀt ennyi. Most talÀn nem tünik nagy dolognak. De akkor bizony az volt; bÀ-
torsÀg, kiÀllÀs, civilkurÀzsi a javÀbÂl.

Nem sok igazÀn bÀtor emberrel talÀlkoztam ¢letemben. Egy k´z´s tulajdonsÀguk
volt: nem tartottÀk bÀtornak magukat. °let¡k n¢hÀny megingÀsÀt, gy´nges¢g¢t ûriz-
t¢k csak eml¢kezet¡kben, s ez el¢g volt hozzÀ, hogy gy´t´rj¢k magukat: gyÀvÀk. Hogy
ekkor meg ekkor bÀtrak lettek volna? Ugyan. °szre se vett¢k. SzÀmukra ez volt a ter-
m¢szetes magatartÀs. Nem tartottÀk szÀmon, oda se figyeltek talÀn.

MÀndy IvÀn k´z¡l¡k valÂ ember ¢s ÁrÂ volt.
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MÀndy Àll a pultnÀl. RÀtÀmaszkodik. Lehet, hogy kapaszkodik? çll a pultnÀl a kÀv¢-
fûzû g¢p mellett. A Müv¢sz presszÂban... a LukÀcsban, ott, az AndrÀssy Ãton... a Zser-
bÂban... esetleg a New York kÀv¢zÂjÀban vagy a r¢gi SzabadsÀg SzÀllÂ cukrÀszdÀjÀban.
A kÀv¢fûzû kisasszonnyal tÀrgyal. Elm¢ly¡lten. Komolyan. Ahogy kell. Az igazÀn fon-
tos szem¢lyekkel. Hogy milyen legyen a kÀv¢. Term¢szetesen f¢lelmetes. A pult jÂ hely.
BiztonsÀgos. Kapaszkodni lehet bele. Csak aztÀn persze tovÀbb kell indulni. Az eszp-
resszÂ belsû tÀjai fel¢. Kicsit imbolyogva. Az utolsÂ ¢vekben egyre inkÀbb imbolyogva.

KalÂ FlÂriÀn: EszpresszÂk. S¢tÀk. °ttermek ã 539



540 ã KalÂ FlÂriÀn: EszpresszÂk. S¢tÀk. °ttermek

A v¢g¢n Âvatos tipeg¢ss¢ szelÁd¡lt l¢ptekkel. Az asztalig. Ahova ¢n k´zben mÀr letele-
pedtem. Az asztalnÀl megint jÂ. Ott lehet nyugodtan ¡cs´r´gni. N¢zelûdni. Fecsegni.

Egy hÀrom ¢s f¢l ¢vtizedes fecseg¢s. Mindig ugyanarrÂl. FocirÂl. HibÀtlanul fÃjva
a r¢gi ´sszeÀllÁtÀsokat. Nûkrûl. Nagy egyet¢rt¢sben. LeszÀmÁtva a csÁpûk ¢s fenekek
t¢rfogatÀt. ý abban a nagyobbat kedvelte. Kicsivel nagyobbat. De annyival felt¢tlen¡l.
Mondhatni megingathatatlanul. J´vû-menû, folyton ny¡zsgû politikusokrÂl. Kicsit
utÀlkozva. TÀvolsÀgtartÂ, kim¢rt utÀlkozÀssal. BesÃgÂkrÂl. Nagyon utÀlkozva. D¡h´s
utÀlkozÀssal. SzÁn¢szekrûl. RÂluk inkÀbb kis sajnÀlkozÀssal. N¢ha persze elragadtatÀs-
sal is. Azzal inkÀbb a mÀsik nemhez tartozÂkrÂl. írÂkrÂl. RitkÀbban kortÀrs ÁrÂkrÂl.
Legyintve. Vagy elismerû h¡mm´g¢ssel. Az¢rt inkÀbb legyintve.

°s hÀt persze JuditrÂl. RÂla mindig. Huszonnyolc ¢ve. JutkÀrÂl. Ahogy û nevezte.
Akirûl egyszer azt mondta egy viszonylag fegyelmezetlen pillanatÀban: àý a legjobb,
ami t´rt¢nt velem az ¢letben.Ê

HÀrom ¢s f¢l ¢vtizedes fecseg¢s. °s most akkor v¢ge? Egyszerre csak v¢ge? PusztÀn
az¢rt, mert azon a p¢ntek reggelen csengett a telefon? àIvÀn meghalt. Ma reggel nem
¢bredt fel ÀlmÀbÂl.Ê A fecseg¢s megszakadt? V¢g¢rv¢nyesen? Igyekszem tudomÀsul
venni. °n igyekszem. De nem megy.

Egyszer hozott egy dosszi¢t. M¢g a hatvanas ¢vekben. Csak Ãgy letette a kÀv¢scs¢sze
mell¢. SzÂ n¢lk¡l.

ä Ez mi?
ä El kellene olvasni.
ä Te Ártad?
ä Igen. KapirgÀltam ezt-azt.
ä A k´tetet szoktad ideadni. àFlÂriÀnnak barÀtsÀggal. IvÀn apÂ.Ê
ä Ebbûl soha nem lesz k´tet.
ä Rossz?
ä Az az¢rt talÀn m¢gsem.
ä Akkor?
ä Mit gondolsz?
ä IvÀn, te nem Ársz politikai dolgokrÂl.
ä Isten tudja, ez most valahogy ilyenre siker¡lt.
Kinyitottam a dosszi¢t. Az elsû oldal tetej¢n ezt olvastam: ELýADñK, TçRSSZERZýK.

K¢sûbb aztÀn m¢giscsak dedikÀlta a k´tetet. El¢g sok ¢v mÃlva. àFlÂriÀnnak r¢gi ba-
rÀtsÀggal. IvÀn.Ê Az apÂ akkorra mÀr lemaradt.

A kisasszonyok mindig szerett¢k. AhÀny eszpresszÂban csak megfordult. ValÂsÀggal
k¢nyeztett¢k. àIvÀnkaÊ kÀv¢ja nagyon finom kellett legyen. SokÀig a LukÀcs volt a
t´rzshelye. Az AndrÀssy Ãton, a K´rÃt ¢s a K´r´nd k´z´tt. Akkoriban ott dolgozott.
Tologatta a cetliket. A kisasszonyok meg szinte lÀbujjhegyen. àIvÀnka Ár!Ê így k¢sz¡lt
a BORIKA VEND°GEI is. TalÀn hÀlÀbÂl a finom kÀv¢k¢rt. De ¢n azt hiszem, ûk nem az
ÁrÂt pÀtyolgattÀk, hanem a kedvesen elegÀns l¢ny¢t. A barÀtsÀgos, kicsit folyton segÁt-
s¢g¢rt k´ny´rgû tekintet¢t. A kisfiÃs, t´r¢keny elesetts¢g¢t. Egyszer ezt mondta nekem
az egyik kisasszony: àN¢ha legszÁvesebben az ́ lembe venn¢m ¢s elringatnÀm.Ê De hÀt
persze ugyanez a lÀny azt is mondta: à°n bizony egyÀltalÀn nem ¢rtem, amiket Ár.Ê
Amikor kicsit gonoszkodva elmes¢ltem neki, û csendesen nevetett. àPersze hogy nem
¢rti. Viszont a kÀv¢ja f¢lelmetes. K¢pzeld ugyanezt fordÁtva.Ê így volt û a kisasszo-
nyokkal. A barÀtai voltak. A rokonai.

AmÃgy k¡l´nben sok nûvel volt kapcsolata. àAkadtak bizonyos f¢rfiÃi sikereim.Ê
De megnûs¡lni? Azt nem! AztÀn egyszer a hatvanas ¢vek mÀsodik fel¢ben egy sz¢p



nyÀri napon ¢ppen kiszÀllt mellûlem a kocsibÂl, ¢s elk´sz´nt. De mielûtt tovÀbbhaj-
tottam volna, Àtj´tt hozzÀm a vezetûi oldalra, ¢s odahajolt a nyitott ablakhoz:

ä Mondd, mennyibe ker¡l most egy vagy k¢t jegygyürü?
ä JÂl hallottam, IvÀn?
ä Azt hiszem, igen.
ä A doktornû?
ä Feltett egy bizonyos k¢rd¢st.
ä Ilyenkor te kalapot szoktÀl emelni, ¢s elbÃcsÃzol a h´lgytûl.
ä HÀt isten tudja, valahogy most nem volt rajtam kalap.
ä SzÂval ez valami komoly?
ä ögy lÀtszik.
¹sszehÀzasodott Judittal. àJutkÀval.Ê °s ezzel megtette ¢lete legszerencs¢sebb l¢-

p¢s¢t.
Az irodalomban szinte hihetetlen¡l tÀj¢kozott volt. Fogalmam sincs, hogyan tudott

ennyit olvasni. °s ennyif¢l¢t. Sylvia Plath p¢ldÀul. ºVEGBURA. Azt sokszor hozta szÂba.
AztÀn egy japÀn ÁrÂ remek kisreg¢nye. EGY HIBBANT V°NEMBER NAPLñJA. Sokra tar-
totta MolnÀr Ferencet. Ottlikot m¢lys¢gesen tisztelte. Zelket az ́ regkori versei¢rt. Tû-
le hallottam elûsz´r BunyinrÂl, Borisz PilnyakrÂl. Ezeket aztÀn szÀmon is k¢rte rajtam.
°s k´zben tr¢fÀsan szinte k¢rkedett azzal, hogy annak idej¢n kimaradt a gimnÀzium-
bÂl. Ha arra gondolok, hogy hÀt m¢g ha ¢retts¢gizett volna. No persze ez is csak tr¢fa.
Valahogy nem volt sz¡ks¢ge ilyesmire.

MostanÀban ´sszeszÀmoltÀk: h¢t alkalommal vitt¢k filmre a müveit. Gondolom, ez
magyar rekord. TalÀn JÂkai vetekedhet vele. Akit k¡l´nben nem nagyon kedvelt.

A szÁnhÀzat viszont rem¢nytelen¡l egyoldalÃ szerelemnek ¢rezte. Azt, hogy egyet-
len bemutatott darabja, a M°LYVíZ ´sszesen h¢t elûadÀst ¢rt meg az 1960-as Petûfi
SzÁnhÀzban, soha nem heverte ki igazÀn. Valamikor tÁz ¢vvel ezelûtt aztÀn felÃjÁtottÀk
Zalaegerszegen. Egy¡tt ment¡nk a premierre. A kocsiban, valahol Veszpr¢m tÀjÀn,
egyszer csak vÀratlanul megszÂlalt: àVid¢ken persze az ember nem szÀmÁthat akkora
sz¢riÀra, mint Pesten.Ê De ¢n azt hiszem, csak f¢lig-meddig szÀnta tr¢fÀnak. Volt egy
mÀsik kÁs¢rlete. Valamikor a hetvenes ¢vekben az egyik budapesti szÁnhÀz dramatur-
giÀja rÀbesz¢lte, hogy Árjon nekik darabot AZ ¹RD¹G KONYHçJA k´tetbûl. Az elk¢sz¡lt
mü ott hÀnyÂdott nÀluk egy ideig. AzutÀn csend. KÀr. Olvastam, mielûtt odaadta ne-
kik. MÀig hiszem, hogy siker lehetett volna. AzÂta t´bbsz´r szÂba hoztam neki. Mindig
azonnal t¢mÀt vÀltott. àA szÁnhÀzban ¢n csak n¢zûnek vagyok jÂ. Annak se mindig.Ê

Utazni nem szeretett. Mindentûl szorongott, ami Ãj ¢s nem megszokott volt neki.
A tÀvolsÀgok pedig egyenesen r¢m¡lettel t´lt´tt¢k el. Olykor persze a k´zels¢gek is.
Judit volt az egyetlen, akivel mindig biztonsÀgban ¢rezte magÀt. N¢lk¡le viszont!...
Amikor jÂ n¢hÀny ¢ve a àdoktornûtÊ t´bb hÂnapra SvÀjcba szÂlÁtotta az orvosi hiva-
tÀsa, IvÀn k¢ts¢gbeejtûen elveszettnek ¢rezte magÀt. Annyira, hogy m¢g ki is utazott
hozzÀ egy vagy k¢t h¢tre. Ami igazÀn hatalmas elszÀntsÀgnak szÀmÁtott. De ¢n az¢rt
egy nagyon riadt tekintetre eml¢kszem, ahogy visszan¢zett a Keletiben a vonatablak-
bÂl. Mikor hazaj´tt, a r¢gi SzabadsÀg SzÀllÂ s´r´zûj¢ben eb¢delt¡nk. K¢rdeztem: no
mes¢lsz valamit SvÀjcrÂl? àVan egy-k¢t jÂ kÀv¢hÀz.Ê Ennyivel int¢zte el EurÂpa ¢kszer-
dobozÀt.

Egy¢bk¢nt ¢vrûl ¢vre t´m´rebben fogalmazott. Nem csak a novellÀkban. A fecse-
g¢sekben is. Az utolsÂ ¢vek valamelyik¢ben egyszer majdnem k¢t h¢tig csuklott sz¡net
n¢lk¡l. °jjel-nappal. UtÀna k¢rdeztem, nagyon sz´rnyü volt-e. Azt felelte: àMegalÀ-
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zÂ.Ê Most, ahogy visszagondolok rÀ, hetven¢ves kora utÀn az eg¢szet annak ¢rezte.
ögy, ahogy volt.

Sok szÀz eb¢det fogyasztottunk el egy¡tt. A SzabadsÀg s´r´zûben... az ÃjsÀgÁrÂk
sz¢khÀzÀban... a New York àm¢lyviz¢benÊ... ¢s fûleg a F¢szek Klub ¢tterm¢ben. Az
utolsÂ ¢vekben, mÀr nem tudom, mikor ¢s hogyan, kialakult egy szertartÀs k´z´tt¡nk.
Minden cs¡t´rt´k´n tizenkettû ¢s f¢l egy k´z´tt talÀlkoztunk a F¢szek ¢tterm¢ben.
Megeb¢delt¡nk, aztÀn Àts¢tÀltunk a Müv¢sz presszÂba k¢t f¢lelmetes kÀv¢ra, onnan
elkÁs¢rtem az AndrÀssy Ãt ¢s Nagymezû utca keresztezûd¢s¢hez, ahol felszÀllt a trolira.
°n megvÀrtam a kocsi indulÀsÀt, û pedig, miutÀn le¡lt, visszaintett nekem. így zajlott
mindig. AztÀn egyszer lecsÃszott a lÀba a trolibusz l¢pcsûj¢rûl. Ott kapaszkodott r¢-
m¡lten, kiszolgÀltatottan a mai magyar irodalom b¡szkes¢ge l¢pcsût vesztett, kalim-
pÀlÂ lÀbbal. Odakaptunk hozzÀ t´bben is. FelsegÁtett¡k a kocsira. Le¡lt, de nem intett
vissza. Errûl soha nem besz¢lt¡nk. Viszont szÂtlan ´r´mmel vette tudomÀsul, hogy
megvÀltoztattam a szertartÀst. AttÂl kezdve cs¡t´rt´k´n f¢l tizenkettûkor vÀrtam ût a
hÀzuk kapujÀban, elballagtunk a trolihoz, ¢s egy¡tt utaztunk. Fel- ¢s leszÀllÀsnÀl ma-
gÀtÂl ¢rtetûdûen fogadta a segÁts¢gemet. °s hÀrom Âra tÀjban nem a trolibÂl, hanem
a hÀzkapun bel¢pve intett vissza.

Egy idû utÀn gyakran panaszolta, hogy sz¢d¡l. °s egyre bizonytalanabbÀ vÀlt a moz-
gÀsa. àA l¢pcsûk. Tudod, a l¢pcsûk. F¢lek tûl¡k. Alattomosak.Ê Akkor mÀr a F¢szek
l¢pcsûin is elfogadta a segÁts¢get. De olykor m¢g a jÀrdÀra valÂ fell¢p¢sn¢l is. An¢lk¡l,
hogy besz¢lt¡nk volna rÂla.

Egyszer, miutÀn megette az ¢tteremben a szokÀsos erûlevest, az elmaradhatatlan
parajt t¡k´rtojÀssal, utÀna m¢g egy adag Ázes palacsintÀt is ä àJutka rÀm parancsolt,
hogy hÁznom kellÊ ä, behajtotta a neki jÀrÂ barÀti puszikat az ¢tterem vezetûnûj¢tûl,
a nagyszerü vend¢glÀtÂs Emûk¢tûl, ¢s mÀr a Müv¢sz presszÂ fel¢ bandukoltunk, hir-
telen megÀllt.

ä Adnak most valamilyen kit¡ntet¢st.
ä °s csak most mondod?
ä Nem akartam, amÁg nem biztos. De megj´tt az ¢rtesÁt¢s.
ä GratulÀlok. Jelzem, el¢g sok p¢nz jÀr vele.
ä Az jÂ. Csak tudod, mi a baj? Tolsztojt t´bben olvassÀk. MÂricz Zsigmondot is.
ä KrÃdyt nem.
ä No ¢s?
ä De hÀt KrÃdy jÂ!
ä Nagyon jÂ.
ä HÀt akkor?
ä Tolsztojt t´bben olvassÀk. Meg MÂriczot.
Azzal indult tovÀbb, hogy a Müv¢szben rÀtÀmaszkodjon a pultra, ¢s k¢rjen a kis-

asszonytÂl k¢t f¢lelmetes kÀv¢t.
V¢g¡l m¢g valami. Harminc´t ¢vig mondhattam magam a barÀtjÀnak. De szinte

az elsû perctûl Ãgy ¢reztem, hogy valahogy csak t¢nfereg itt k´z´tt¡nk. Ez nem az û
vilÀga volt. Ez a tÃl zajos, tÃl rohanÂ, àt´rekvûÊ. Kicsit f´ld´nkÁv¡linek tekintettem
ût. Aki v¢letlen¡l keveredett ide. °s most visszament. Abba az û vilÀgÀba. Amit Ãgy
k¢pzelek el, hogy sok kÀv¢hÀz van benne. °s egyÀltalÀn nincsenek l¢pcsûk. A nûk pe-
dig sz¢pek. Kedvesek. T¡relmesek. àJutkÀsak.Ê
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