
SZEGHALMI ELEMÉR

MÁNDY IVÁN NüVELLÁI
A sors véletlen Iátéka-e, vagy a dolgok belső törvényszerűségéből fakad, Mándy
Iván elismerése s a munkásságával kapcsolatos. megváltozott kri tikai hang is
értékelés éppen egybeesik novelláinak gyűjteményes kiadásával." Mándy kivételes
írói tehetsége, - mert hiszen a jó írót tüzetesen megvizsgálhatjuk és próbára
tehetjük, akkor is jó író marad - kiérett, magvas írásai nem az életmű summá
zása által váltak értékessé, hanem jóval korábban, a ritka megjelenés sajátos
szűrőrendszerében is. Egy-egy napvilágot látott Mándy-novella a maga zárt,
hamisítatlan légkörű világával teljes fegyverzetű színrelépést jelent; az írói fejlő

dés látható folyamata a korai írások egymás mellé helyezésével sem demonstrál
ható, mint amikor az élő szervezetet már a csontok kialakulása, a hús lerako
dása és az izmok elrerideződése után vesszük szemügyre.

Az első kortyok Mándy műveiből a ritka pezsgőfajták kettős ízeire emlékeztet
nek: fanyarok és mégis lekötik érzékszerveinket, helyenként ellenállásra is ingerelnek
szénsavas telítettségükkel. Sokszor szemére vetették, hogy írásait elsősorban II

társadalom periférikus alakiainak ábrázolása, a hiteles atmoszféra megteremtése és
a filmszerű vágási technika jellemzi; - ezek tények, de az átfogó értékelés há
lózatában mégis csak féligazságok. S ami még rosszabb, megrekednek egy bizonyos
ponton, amelyről a további kritikai lépés már csak negatív eredményre vezethet:
kiderül, hogy a társadalom alsó rétegét nem eléggé árnyalt szociális figyelemmel
kíséri, az atmoszféra öncélú és mindent egybemos. a montázs-szerű villantások
pedig az írói modor állandó ísmétlődéseí.

Legalább nyolc-tíz megértéssel induló. majd más irányba kanyarodó bírálat
összegezese ez. Mándy éveken át joggal idegenkedhetett a ,.kesztyűs kézzel" írt kriti
káktól, az egyértelmű elutasítás néha hízelgőbb lehetett a felemás értékeléseknél.
Az igazság tételes keresése és felismerése, a klasszikus típusformálás vagy akár
a téma pontos körülhatárolása éppen úgy nem kérhető számon Mándytól. mínt az
énekesmadártól a skálázás, - a szó irodalmi' értelmében nincsenek "témái", leg
alábbis nem azzal a módszerrel választja ki azokat, .mímt a legtöbb író. A téma
jobbára beleolvad a belső világba, az élményeket felfogó medencébe és innen
bomlanak ki - látszólag illesztgetés nélkül - a jellegzetes képsorok, a Mándy
féle novella alapelemei. Éppen ez a sajátosság vezeti a bírálókat rossz irányba,
nem veszik észre, hogy Mándy teljes világot rajzol - s hogy írásaiban ez a lénye
ges, és nem kétes egzisztenciájú alakjailllak , kórképe", "kiúttalansága" vagy az
ebből leszúrt különféle tanulságok. Persze, n~m könnyű ezt az írásművészetet
elemzessel papírra rögzíteni: az ábrázolt világ minden apró részlete reális leve
gőt áraszt, és mégis mintha sejtésekből. félig véghezvitt tentekből és gesztusok
ból összeálló, álomszerű világ épülne a részletek fölé; a kisember közérzetének s
nyiltan hordott magányának mozaíkkrístályai villannak szemünkbe. sokszor csak
egy-egy tűnő vázlat formájában, nem erősebben, mint amikor a ceruza hegye
éppen hogy érinti a rajzlapot. Másutt jobban meghúzott határok között zajlik az
emberi élet, de az alakok belső mozgásiránvát nem lehet kiszámítani.

Papírvékony cselekményekben nehezen követhető sorsok és furcsa, panoptikum
ba illő figurák hemzsegnek, s mindezt nem a nyílt dokumentálás hevíti - az
emlékezetből újra feltörnek a régi, elmarasztaló krifikák. A kulcsot a megértés
berozsdásodott zárjához Rónay György találja meg elsőnek a Vigilia hasábjain
közölt cikkeiben. Rónay egészen új csapáson közelit Mándy írásaihoz; észreveszi
az élet iránt táplált "finom. burkolt részvétét", s a szeretetnek és humanitásnak
arra a meglévő, de leplezett 'igényére rnutat rá, amely az író állhatatos figyeimét az
"élet bozótjának" sajátos figurái, elesettjei felé fordítja. Mándy eszmei kiindulása
nem eltorzulást takar, a groteszkséget figyelő irónia többnyire tragikus alapízzel

* Egyérintő. 1969. Magvető Könyvkiadó
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egészül ki: "az élet végzetesen ismétlődő félreértéseiben, kicsinyes komiszságaiban
és végleges, végső magárautaltságaban majdnem ~lviselhetetlen; s mégis van benne
valami, ami széppé és elviselhetővé teszi éppen azért, mert ilyen."

Ez az alapvonás választja el az egzisztencialista felfogástól (hányszor sütöt
ték rá ezt a bélyeget is); a részvét, a humanitás belső tartása nem a művekre

ráaggatott póz és külsőség, hanem írói világának szerves tartozéka és fedezete.
Novel1ái csak bizonyos mértékig forognak a létfenntartásért vívott erőfeszitések

vagy tétova próbálkozások körül, - a megélhetés gondjánál mélyebb bennük az
emberhez való tartozás igénye, még ha a ,legszerényebb lelki alamizsna formájá
ban jelentkezik is. Mándy alakjait egy bizonyos vonásuk (valamiféle hiány vagy
túltengés) megakadályozza abban, hogy életük" menetén változtassanak, javít
sanak; suta rnozdulaetal kikerülik az erre alkalmas helyzeteket és pillanatokat,
s a jövőt ugyanaz a 'tompított, ködös-homályos fény permetezi feléjük, mint
a múlttal ösgzeolvadó jelent. Az emberhez való fordulás belső kényszere és ne
hézsége, az emberi testmeleg vonzása megalkuvásokra szorítja őket; az élet tel
jes birtokbavétele helyett többnyire csak kisebb életszeleteket kanyarítanak ma
guknak.

A H a j n a t i s z é t házi míndenese egy csavargó fiút fogad be szegényes
életrendjébe, hogy a rideg falak közé egy kis melegséget hozzon. A fiú nyugtalan
ságtól űzve rövidesen kereket old, de egy sötét hajnaion újra bekopog [ótevőjé

hez. Ezt megelőzően a magányos férfi a kocsmákat látogatja, de nem az ivás ked
véért, csak hogy emberek között legyen. A talponállóban elhangzó félszavak,
áthallgatott órák vagy közös dúdolgatások által míntha érvényes belépőt váltana
az emberi közösségbe való tartozáshoz. A F á t ó l rá i g öregasszonya látszatra nem
magányos ember, mert fiával együtt él. Magárahagyottsága így még keserítőbb

és szégyenletesebb; fia, mínt palackból az oxigént, elvonja tőle az emberi környezet
frissítő erejét, sőt a beszéd lehetőségét is. Végül az ablaka előtt tanyázó csavar
gókkal elegyedik széba, de ez az "élmény" csak egy-két napig egyhítheti kínzó
eg,yedüllétét. A K ö n n yez ő f á k bolondos cigánylányát a részvét lírai sugár
zása övezi körül. Ahogy megjelenik, fején falevelekből és ágakból összetákolt
koszorú, kezében hervadó virág, arcán a réveteg mosoly, mintha a nyomorúság
Ophélaáját látnánk magunk előtt. E.gy kültelkí tréfa "férjhez" juttatja, de ez a
kérészéletű öröm még inkább elmélyíti a senkihez sem tartozás kegyetlen valósá
gát. "A lány valósággal becsúszott a szobába, mint akinek itt már semmi keres
nivalója. Ellenségesen álltak a bútorok, megsűrűsödött, nőtt körülöttük a csönd
és a magány. Olyan volt ez már, akár egy elhagyott templom." Mándy néhány
mondattal az egyedüllét borzongtátó légkörét idézi :liel, I azt a közérzetet. amely
minden zugból ott leselkedik csetlő-botló hőseire.

A megszokott, szegényes környezetből való elvágyódás. a távolba kívánkozó
nosztalgia feszítő érzése számos Mándy-alakot utolér, hiába törődtek bele látszó
lag a világ változatlanságába és monoton rltmusába. Mindez nem lépi túl a gon
dolat - rendszerína egy mániákussá rögzített gondolat - mezejét, de az áb
ránd buborék-vélága legalább arra az időre megszfnesítí az élet rnindent elbo
rítá szürkeségét, Az I d e g e n s z o b á k férfialakja szinte helyből gyújtja be
képzeletét: "Hogyha fölnézek az égre, az olyan, mint a végtelen tenger. Mi meg
idelent vagyunk, a víz alatt. Valahonnan fentről süllyedtek alá a hegyek, az esze
veszetten bókoló, hajlongó fák egymás lombjába gabalyodva. De ha egyszer fel
lázadnánk itt a víz alatt, elmosott, ázott kertjeinkben?"

Csempe-Pempe, a kiöregedő futball-róka is, a tengerre gondol: hajók és tá
voli öblök tűnnek fel szeme előtt. A parton néger nők sétálnak, fülük és nya
kuk tele gyönggyel... - s mindezekkel szemben az .elnyűtt, pinceszagú asszony,
a hideg és homályos konyha, a félig kiürült lekvárosüvegek és a pecsétes asz
talterítő jelentik a valóságot. Az élet-pótlékok közül a Mándy-figurák legvon
zóbb makonya a film - helyesebben: a rnozí. Egyik réveteg gverrnekhőse ugyan
megjárja a filmezés mesebeli tájait is - sztereotip élményeitől végül nem tud
szabadulni. a stáb egyes tagjainak neve. mint valami modern litánia peregnek
emlékezetében; de a többség a mozi érdekes atmoszféráj ához, sajátos világához
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ragaszkodik. A némafilmek lelkes korszaka ez, ahol a mindent felszívó érdeklő

dés egyetlen momantumot sem enged elsikkadní a történésből s a szereplők ma
gánéletébőr; a pontos regisztrálás mellent az egyes filmek átélése és érzelmi elrak
tározásta is kollektív formában történik, mint egy közösen végzett lelkigyakorlat.

Az olcsó kis mozí egyik előadásán elszakad a fílmszalag, nem tudják folytat
ni a vetítest. Már-már botrány és hangzavar tör ki, amikor a jegyszedőnőnek

mentő ötlete támad: leoltatja a villanyt és az üres vászon mellett mesélni kez
di a film folytatását. A kedélyek megnyugszanak. Semmi baj nem történne, de
a jegyszedőnő Glória sorsának végleges rosszra fordulásáról számol be, s ez új
ra felkavarja a hallgatóságot. Nem akarják elhínní, hogy a szerelrnespár élete
nem fordulhat jóra többé, egy-egy közbekiáltás után elemi erővel robban ki a
tömeg belső igénye: a jegyszedőnő bizonyára félre akarja őket vezetni és köve
telik a :Bilm "igazi", kedvező befejezését. A népítéletnek ez a formája csak egy
filmmel kapcsolatosan és egyetlen novellában fordul elő; a magánnyal, különc
séggel vert Mándy-hősök az élettel szemben már nem tudják ennyire felvértez
ni magukat.

De Mándy írásai keményebb, szúrósabb változatban is jelentkeznek, az itt
ábrázolt személyekben a jóra való hajlam teljesen elkérgesedebt és széthullott,
már alig foszforeszkál bennük az emberség parányi szikrája. Sivár, kietlen vi
lág tárul szemünk elé, az atmoszféra megrendítősri híteles és eredeti. Az E g Y 
é r i n t őben nem annyira a bűnügyi anyag feltálalása az érdekes, hanem az a
mód, ahogyan a tér és környéke magától értetődőnek veszi a két Opra jelen
létét és garázdálkodásait; az öreg mosodás meggyilkolása után olyan nyugalom
mal állnak le egyérmtőzni, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne a gyil
kosságot követő labdajáték.

A F a g y l a l t o s o kban egy presztízs-veszteség elegendő a halálos vereke
dés kirobbantásához; ezeken a tereken az árusok és csavargók dzsungel-életé
ben épp az értékek erős devalválódása folytán nagyon közeli a halál és a pusz
tulás lehetősége.

Számos novellában már nem is a figurák mozaikokra hulló arca a lénye
ges, hanem a helynek és a környezetnek a "szelleme" és jellemző foltjai; Mándy
miliő-ábrázolása annyira sajátos, hogy színte védjegy nélkül sem téveszthető

össze más alkotásával. "SzűMorkú, hosszú utca: a házak mellett székeken, sám
likon ülnek, akár egy bennszülött otörzs. Fehér szakállas bácsi pipázik, fiatal lány
lóg ki egy ablakbóL.. Igen, az ablakok is tele vannak, míntha odabenn a szobák
ban nem lehetne élni. Arcok suhannak el: lilára, vörösre mázolt arcok."

Mándy Iván "tájai" merőben mások; mint az íróké átalában, ő nem az esz
tétikai értelemben vett szépet, a hegyek és erdők szabályos vonulatát akarja
megragadni. hanem a terek és utcák különleges világát. Ebben is rejtőzik. líra,
- csak meg kell találni és ki kell hasítani környezetéből. Egy piac-zárást kö
vető életképet így örökít meg: "Szeretem a reggeli napot: friss, üde, míntha mín
dent kimosna az emberből. A tér ponyvái leszakadtak, sátrak cölöpei maradtak
csak a vásárból. Két vászon remeg a levegőben, aztán lehull az is. Eltaposott
gyümölcsök, apró krumplík . .. Bő szoknyás asszonyok az úton, kosarakkal. Mind
egyszerre beszél, és egy szót se érteni."

Mándy ott is érdekes világot ábrázol, ahol a "téma" és a megírás módja
nem annyira a kialakult "mándys" .vonásokat tükrözi. Az E g Y e s k ü v ő és
az (J g y n ö k a k ó r h á z b a n Ironikusan kanyargó történetei, a mai fiatalok
életét és viszonylata.it jól sarkító L o c s ol ó k, L á n y a z u s z o d á b ó l vagy
a S z o b a a h a r m a d i k o n az író széles skálájáról, kiszélesedő területeiről

tanúskodnak. Vallomásairtak "terhelő" kitételei - saját képzeletéről és megfigye
léseiről - azonban nem helytállóak, hiszen ez a sajátos eszközökkel összerótt
világ ízgatóbb és sokrétűbb, míntha az író csak fordulatos meséket pergeme
előttünk. Biztosak vagyunk abban, hogy Mándy Ivánt belülről fakJadó elhiva
tottsága, önmagát s az irodalmat becsülő, művészí meglngathatatlansága és a
"sokat szenvedett utcákhoz, terekhez" való hűsége a megérdemelt sikereken kívül
az írói magatartás és lelkiismeret igazi, hamisítatlan közérzetével is megajándékozza.
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