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Már régóta készült erre a beszélgetésre. Arra, hogy egyszer majd
leülnek valahol. Talán egy régi kávéházi asztal mellé. Egy aránylag
csöndes kis vendéglőbe. Esetleg a teraszra, úgy nyár végén vagy
ősszel.

S már régóta át-át rándult írásaiban abba a "másik" világba.
Onnan telefonálgatott, az itt maradtak legnagyobb rémületére, kí
sértetiesen valóságos hangjátékában Zsámboky János. Más-világ és
evilág között, az utolsó novellákban szinte már szabad az átjárás
- míg a reális világ egyre inkább emlékké foszlik, köddé válik,
álommá porlik, a "lelkek" világa szigorú, anyagszerű valóságként
jelenik meg.

Maga az író is, már életében élő legendaként járt-kelt a pesti
utcákon. Legenda volt visszafogott eleganciája, pontosan kötött
nyakkendői, az apró cédulák a presszó kis asztalán. Az apró cé
dulákból felépült hatalmas életművet is legendák: legendává ne
mesült közhelyek, avagy közhellyé merevedett legendák övezik.
A "kisemberek" írója lett volna? A "félrecsúszott egzisztenciáké",
a "pálya szélén" rekedteké? Milyen is az "ő világa"? Valóban
annyira szűk és egysíkú? Szűken vett, szociológiai nézőpontból

talán igen. De réges-rég megírta azt is, hiszen tehetsége termé
szetével és műveinek értékével pontosan tisztában volt, hogy az a
bódé, amit ő a Teleki téren felállít, a világ bármely pontján meg
áll. Lecsúszott figurák, kétes egzisztenciák? Megírta őket is. A
megalázottakat, a mindig veszteseket, az apró és az országos ku
darcok hőseit egyaránt. Csempe Pempét és Kossuth Lajost, Fabu
lyát és Zorót, a cigány Spinyókát és Görgey tábomokot. Megírta
a névtelen csavargót, amint átkel a téren, megírta Verát, Borikát,
Apát és Anyát, az előadókat és a társzerzőket. Emberekről írt,
tudva, hogy valamennyiünk egzisztenciája amolyan "átmeneti",
bizonytalan - a hadvezéré éppúgy, mint a lepasszolt és mell ő
zött tollforgatóké.

És nemcsak az embereket írta meg, hanem az állatokat, tárgya
kat és tájakat is. Az "ő tájait": a trafikot, a mosodát, a villamost,
a strandokat és uszodákat, még a mosdókat és a vécéket is. Meg
írta a gang reggelét, a körúti házak megfeketült szobrait, az öreg,
kopaszos pálma magányát és az ellenséges fotelokat. Emberarcú
állatokat, embermódra érző és viselkedő tárgyakat, lélegző tájakat
álmodott: megírta őket emberekkel benépesítve, és emberektől el
ha/7yatva. Felépített és lebontott egy világot - "az ő világát".

Irtózott a nagy szavaktól. Nem hangoztatta magyarságát sem
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- egyszeruen szerette a várost, a piszkos kapualjakat, lépcsőhá

zakat, a falak repedéseit. Idetartozására fölösleges volt külön is
szót vesztegetni. Szót egyébként sem vesztegetett, másra sem: a
Mándy-novellában minden szónak pontosan kimért helye van.
Pályája során egyre kevesebb szóval, s mind több hallgatással
mondta el a legfontosabb dolgokat. Tőmondatai végén a három
pont, a felkiáltójel a végtelenbe feszíti a képet, a gondolatot. Líra?
Film? - fogalmak, melyek megpróbálják körüIírni, megfogni
prózájának alig megfogható belső természetét.

Nem beszélt soha humánumról, részvétről s más, erkölcsi
kötelmekről sem. Műve nem szavakban, hanem anyagszerüségé
ben hordozza mindezt. Megfigyelte és rögzítette a körülötte ör
vénylő, burjánzó emberi vegetációt: a magányt, a szenvedést, a
lelki és testi nyomorúság minden fajtáját. Látleletei kegyetlenül
pontosak.

Talán senki sem élte át kortársai közül ilyen intenzíven a mo
dem világ lepusztultságát, csonkaságát, a 20. századi "condition
humaine" gyötrelmeit. Igazi .Jétezésí szakember" volt - aho
gyan Ottlik határozta meg az író státuszát. Szkeptikus volt, oly
kor szarkasztikusan keserű. Optimizmusra, mint egy interjúban
mondotta, nem sok okot adott számára a kor, amelyben élt.

És mégis. Világának sötét, baljós tónusait gyakran átszínezi a
- mégoly keserű - humor, a finom, fanyar irónia. Mert gyarló
esettségünk tragikus, egyszersmind groteszk, megmosolyogni va
ló állapot. Mándy mosolyában sajátosan vegyül a megértés és
megbocsátás kicsit fáradt gesztusa - és valami pajzán, incselke
dő vonás. Hiszen Istentől is azt az egyet akarta megkérdezni: ho
vá lett a humora?

A rég abbamaradt beszélgetés most folytatódik. Egy régi kávé
házi asztalnál, vagy egy csöndes kis vendéglőben. Esetleg a tera
szon, egy mozi előcsarnokában,egy elhagyott futballpálya tribün
jén, vagy egy kültelki templomban.
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