
hajdani sztárok, világhíres rendezők még életükben "kikoptak" a sikerból, elfe
ledettekké váltak, s újak, mindig újak léptek a helyükbe. A film világában is a
kegyetlenség, a könyörtelenség érvényesül - ez derül ki Mándy írásaiból. Az
erősek itt is eltapossák a gyengéket, legyen az akár a legjobb barát (Zoro halála)
vagy testvér (Charlie és Syde). Az elbeszélő a Fiún keresztül elsősorban az elfe
ledettekre, a gyakran méltatlanul elfeledettekre irányítja a fényt, s teljes rokon
szenvével a Zorók mellé áll, akiket a szerencsésebb csillagzat alatt született
Huruk lelkiismeretfurdalás nélkül löknek félre az útból. A dicsőség, a siker s
maga az élet mulandóságával szembe egyetlen dolgot helyezhet az író: magát az
írást, mely a megőrzés, megörökítés gesztusát is tartalmazza.

Mándy még egy könyvet szentel a mozinak: a Zsámb.oky mozija, mely 1975-ben
jelent meg, A családtag alcímet viseli. A Régi idők mozija líraiságával, sponta
neitásával szemben itt egy művibb, olykor mesterkéltebb világot teremt. Régi
színészfotók ihletése nyomán bontja ki azt a fantáziavilágot, melyben ő is elve
gyül, "családtag"-ként, a színészek és színésznők között , .. A gyermek termé
szetes fantáziálása, a fantáziavilág és a valóság összekeveredése helyett itt egy
felnőtt idézi tudatosan a múltat, s tudatossá s hangsúlyossá válik a megőrzés,

megörökítés gesztusa is. Az elégtételadás az "elhagyottaknak és szomorútekin-
tetűeknek". .

MÁNDY IVÁN

MAGUKRA MARADTAK·

(A hunyó)

Odadőlt egy fához. Fejét az alsó karjára hajtotta. Még hátraszólt úgy. lehunyt
szemmel.

- Húszig számolok és aztán jövök!
Hozzátapadt a fához. Mintha a fából nőtt volna ki. Egy furcsa, görbe ág.
Suttogás, nevetés a háta mögött.
- Ez leskelődik!

- Hé, te! Mit leskelódsz!
Elmosolyodott, kissé lenézően.Mit képzelnek ezek?!
Lezárt szemhéján átsütött a nap. Az alsókarja pihéi az orrát csiklandozták.

Orra végigsiklott a karján. Le-föl, le-föl. Bódultan keringett a pihék között.
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Váratlanul beleharapott a karjába, úgy oldalról. Akár egy ragadozó.
Ráhajolt a karjára. Ráfektette az arcát, szelíden, engesztelően.
Valaki állt mögötte. Belehajolt a nyakába. Erezte azt a forró leheletet; Alig

hallható knncogás. Talán hívja valahova. De hát mit akar? Most hív? Eppen
most? Tudja, hogy nem mehetek el innen!

Kéregdarabkák hullottak a vállára. Az egyik belecsúszott a nyakába.
Közben már benne a számolásban.
-Kilenc!.
-Tíz!
-Tízenegy!
- Tizenkettő!

A hang elakadt.
A számolás abbamaradt.
Csönd. A tér közönyös csöndje.
A hunyó nem indult el körútjára. A hunyó eltűnt.

Akárcsak ők, akik olyan nagyszerű rejtekhelyet találtak. Akik úgy elbújtak a
bokrokban, a kukákban, a padok mögött. Hogy senki meg ne találja őket.

. A bokrok riadt hajladozása.
A padok sivársága. Észrevettek egyáltalán valamit?
A kukák döbbenete. Ezt egysz:er még megbeszélik maguk között.
A fa értetlen elhagyottsága. O semmit nem beszél meg senkivel.

(A Vasutak Atyja)

Egy szobor földre borulva a pályaudvar mellett. Szakállas, szalonkabátos
férfi. A Vasutak Atyja. Hát igen, ő bocsájtotta útjára az első vasútat. Homlokán
horpadás. Megkeményedett sárcsomók a szakállában. A szalonkabát megfekete
dett. Akárcsak az az összegöngyölt pergamenttekercs. Az a hódolatteljes okirat.
Milyen görcsösen szorongatja! Ünnepélyes keretek között nyújtották át neki a
pályaudvar üvegcsarnokában. Azon a bizonyos napon, amikor az első vasút el
indult. Beszédek hangzottak el. Felköszöntők.

Szobrot emeltek a Vasutak Atyjának. Ott állt a pályaudvar előtt. Kezében az
okirat.

'A szobrot ledöntötték. De hát miért? El akarták költöztetni a Vasutak Atyját?
Mégis hová? Vagy talán mást terveztek? Valami egészen mást?

Kik tették ezt vele?
Tökéletesen mindegy.
A Vasutak Atyját mindez nem érdekli. Eltűntek, akik ünnepelték. És eltűntek

azok is, akik ...
Most hát ott fekszik a pályaudvar mellett egy romos, kiégett mozi közelében.

(Egy ablak)

Az ablaküveg váratlanul felragyogott az emeleti folyosón.
Színek robbanása. Színek lángolása. Szikrázó vörös, kék, sárga körök, félkö

rök, vonalak. Egy-egy szín eltűnt, majd ismét fellobbant. Várni lehetett, hogy ar"
cok pattannak elő. Régi lakók arcai. Szentek. Háziszentek.

Ragyogott az üvegablak valami olyan pazarló adakozással.
A halottszürke lépcsőháznem fogadta be ezt a ragyogást.
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