
MÁNDY IVÁN

Egy öreg boltos

Félreteszek minden sort, minden magára maradt sort. Nem herdálok el semmit. Még
mindcnbö] lehet valami. Miért is ne? Csak talán még várni kell. Várni ... várni ...
Hetekig, hónapokig, évekig. Talán az örökkévalóságig.

A fiókba dugdosom őket. Könyvekbe, folyóíratokba. füzetekbe. Vagy csak úgy a
zsebembe.

Hát mit tehetek? Mit tehet az eszelős zsugori alak?
Lássuk, mi van raktáron? Mire számíthatok?
Mondatok, félmondatok, szavak. Lecsupaszított, kopár szavak. Áthúzott szavak.

Kusza feljegyzések, régi noteszekben. blokkokon, levélen (amire sose válaszoltam),
táviraton, szalvettán, névjegyen.

Hang csúszik hangra. Különválik. A csöndből nőnek ki a hangok. A csöndbe hulla-
nak vissza.

Hol tör be az idegen hang?
Nem voltam hozzád hűtlen. Langfelder Teri!
Akit szerettem, azt igazán szerettem. De hagyjuk ezt!
A szürkeség egy vékony csíkban megnyílt.
Régi lakó felmerül a kádból.
Kőszáli kö.
Egy sas rátelepedett egy erkélyre. Többé nem mozdult el. Megkövesedett. Meg

kopott.
Paulus Béla docens. Orvostovábbképzö. Ő jó ebben ... monográfiában, termográ-

fiában
ha kell, felhívjuk.
Bőrönd

Dánia
Akasztófa
Alma
Agglomeráció
Óra
Nyúlfarok
Katasztrófa
Cselgáncs
Csőtörés

Énektanár
Füzet voltam Telekes Ilonánál. Telefirkált, de nem hajított el. Hűtlenséggel éppen

nem vádolhatom.

Apám újságnélküli újságíró. Örökké benne valamilyen nagy kávéházi beszélgetésben.
Életformáján nősülése sem változtatott.

Apám honvéd Főhadnagy.Ott volt Limanovánál, derekasan verekedett, de ezzel so
hasem kérkedet.

Apám ... apám ...
Mindig mozdulatlanul, de mindig menetkészen.
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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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