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II. rész

Új novellés kötetek a hatvanas években

Az ördög konyhája (1965) találó cím, mert kifejezi a színeknek, hangulatok
nak, témáknak azt az ördöngős sokféleségét, amelye kötetre jellemző. Szinte
minden olyarr téma jelen van benne, amely már ismerős korábbi köteteiből: áb
rázolásmódja tovább tisztul, s előző kötete helyenkénti érzelmességé teljesen
eltűnik. Abrázolása visszafogott, tárgyilagos és szenvtelen. Ebben a kötetben
még határozottabbá válik a hősök polarizálódása erősekre és gyengékre, s az
erőszak és a kiszolgáltatottság magatartás- és létformái mind több területen je
lennek meg. A Fagylalt az állomásnállélektani pillanatfölvétele éppúgy a hétköz
napi erőszak mechanizmusát tárja föl, mint a csattanóra kihegyezett, klasszikus
felépítésű, a pszichológiai nonszensz irányába elmozduló Egyszerű tag. Igen
gyakran jelenik meg az erőszak a fiatalok világában - ahol Mándy szívesen időz

újabb novelláiban.
A múlt dimenziói s a már hagyományosnak tekinthető témák mellett ugyanis

mind több helyet követel a jelen: próbálgatja, ízlelgeti a fiatalok új, sajátos stí
lusát, jellegzetes típusokat, karaktereket, magatartásformákat rajzol. A fiatalok
világábanis alapvető tipológia írható le: a vesztesek és a győztesek kétféle alap
típusa. "Orök vesztes"-ként jelenik meg Ciklon, a sikertelen kirakatrendező

lány, aki alig-alig ismeri ki magát az élet gyakorlati régióiban; áldozat Borika is,
a presszóslány, aki képtelen úrrá lenni az őt elsodró eseményeken. Ciklon és
Borika egy tőről fakadt lányalakok: közös tulajdonságuk nemcsak a sikertelen
ség, hanem az emberek iránt érzett empátia is: Ciklon egy vidéki útja során fel
derít egy helybéli drámát, s szinte azonosul a meghalt lánnyal, a dráma hősnőjé

vel. De ezek a kiszolgáltatottságukban esendő, rokonszenves lányok csak mellék
figurák maradtak: a központi helyet az író "fiatal-lány galériájában" Vera kapta
- Az ördög konyhája című ciklus főszereplője, akinek alakja köré majd egész
könyv szerveződik .
. Az ördög konyhájában már világosan kirajzolódik novelláinak természetrajza,
tipológiája, a műbe emelt valóságelemek szerint. Egyes novellákban a hétköz
napi valóság tényei mint reális élettények és jelenségek jelennek meg. Ez a hét
köznapi valóság lendül át gyakran a nonszensz területére, az irrealitás világába
(Híntázók, Bili óvoda), vagyis a tapasztalati valóságban látensen benne rejlő ir-
realitást, irracionális tartalmakat bontja ki. .

Altalában a túlzás, a nagyítás módszeréveléri el az irreális szférába való át
lépést: a hintázó lány egyre messzebb lendül; a hintázás térélménye, a távolodás
és emelkedés egyre fokozódik, olyannyira, hogy elhagyja a tapasztalati valóság
kereteit, s észrevétlen átmenettel már belső, szubjektív impressziókat közvetít. S
végül a látomás, a nonszensz befejezés visszafelé kérdőjelezimeg a dolgok való
diságát; a lány eltűnik, s Csuli, a sértett udvarló az üres hintát lökdösi. Mióta
üres a hinta? Mióta képzeli csak, hogy ül benne valaki? A képzelet, látomás és a
valóság határai elmosódnak.
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A Nevek a falon és az Üres osztály kiindulópontja a tárgyi valóság: mely itt
csak ugródeszka ahhoz, hogy a novella átlendüljön a feltételes mód világába,
melynek semmi köze a szubjektív érzékeléséhez, s amely szuverén látomás képét
ölti fel. Milyen lenne az, ha megelevednének a kórház falán sorakozó nevekhez
tartozó személyek? Ennek a fikciónak a leírása már kívülesik mindenfajta reális
téren és időn; a múlt sűrített képe jelenik meg: a kórház zárt terének a lepergett
történelme, melyet csupán a falra írt nevek őriznek. A tárgyakba rejtett múlt
elevenedik meg az Üres osztály című novellában is; itt a megszemélyesítés esz
közével él az író: a padok hajdani lakóikról, a diákokról beszélgetnek.

Másféle novellatípust képviselnek Mándy legendái: mint a Régi idők mozi
jának néhány darabja, vagy Az ördög konyhájából a "Legenda az Árusok teréről"

alcímet viselő írások. Már ez a megkülönböztető alcím is jelzi az író félreérthe
tetlen szándékát, hogy ezekben az írásokban másfajta epikai világot, elbeszélő

módot, minőséget alakítson ki. A realitástól, a tapasztalati valóságtól való elru
gaszkodást itt természetszerűen indokolja az elbeszélő szituáció: a történetet
valaki meséli, továbbadja; s a legendaképzés törvényei szerint színezi, változ
tatja - a megtörtént helyébe a megtörténhetett volna dimenziójába, tehát ismét
egy irreális, mitikus idő és tér közegébe helyezve a történetet.

A harmadik típust a benne fokozottan megnyilvánuló önéletrajziság, vallo
másosság, személyes átéltség különbözteti meg a többitől. Az elbeszélés tónusát
a visszaemlékezés lírája hatja át; gyakran az irónia és az őriirónia ellenpontjától
kísérve. A Séta a ház körül című kötet írásai közül a Vak varjú címíí, hosszabb
írás vagy a Régi időR mozija több darabja tartozik ide. A novellatípus legtisztább
megvalósulása a Mi van öreg? című kötet. Ezek a novellák is a legendaképzés, a
mítoszteremtés felé mutatnak, s más mítoszokkal ötvöződnek: a gyermekkor mí
tosza a moziéval a Régi idők mozijában; s -a régi Budapest, a Város, az Utca mí
toszával is, már az író legelső köteteitőlkezdve.

A Séta a ház körül (1966) című novellás kötet darabjai reális, mindennapi kö
zegben játszódó történetek; melyek elsősorban a tapasztalati valóság impresszió
nisztikus, hangulati képét rögzítik; a terek, helyszínek atmoszféráját érzékelte
tik. Innen a cím is: a Ház - a jellegzetes, körfolyosós pesti bérház -- élete, mint
nyüzsgő vegetáció, jelenik meg Mándynál; életeket, sorsokat magába záró, öntör
vényű mikrokozmosz. A kötet néhány darabja a cselekményes, epikus alakítás
jegyében született: Ciklon portréjának hátterében valóságos melodrámát rajzol
az író; a Vak varjú (Jegyzetek 1946 nyaráról) pedig hosszabb lélegzetú, össze
függő cselekménysort elbeszélő, több száion futó történet. A kötet jelzi az író
más műfajok felé való tájékozódását is: dokumentumjátékokat közöl, melyek kö
zül a címadó darab a cigányság beilleszkedésének nehézségeit tárja fel. Az író
mintha megfogadta volna azoknak a kritikusainak az intelmeit, akik a valóság
alaposabb megismerésére ösztönözték. Különösen a hangjátékokra jellemző a
szociológiai valóságfeltárás igénye; bennük eltávolodik kedvenc témáitól. hely
színeitől; s szélesebb társadalmi hátteret rajzol hősei mögé, akik közül két nő

alak, Jula és Ágnes a vesztes-típus jellegzetes megtestesítői, környezetük ál
dozatai.

A kötet érdekes és változatos, ám nem tartozik az író kiérlelt, egységes novel
láskötetei közé: a tájékozódás, erőgyűjtés jegyeit mutatja. A hangjáték lehetősé

geit is valójában később fedezi fel a maga számára: az irrealitás, a fantasztikum
és a valóság szféráinak szimultán megszólaltatásával.
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Összefoglaló novellaciklusok: az összegezés, a számvetés kezdetei

A hetvenes években Mándy Iván pályáján egyfajta összegezés, összefoglalás
kezdődik, az azonos tematikájú novellák összefüggő ciklusba rendezésével. Az
ördög konyhája Vera-novellaiból nőtt ki a Mi van Verával? (1970) címú kötet,
amely műfaját tekintve akár regény is lehetne; hiszen a novellák főszereplői

azonosak, s egy időbeli folyamat, fejlődésrajz vonalának egy-egy meghatározott
pontjáról adnak metszetet. Ebben a ciklusban megnő az író érdeklődéseaz ifjúság
iránt, mely már a Nagyvilági Főcső óta jelen van élményvilágában. Vera a jellegze
tes Mándy-hősök ellenpólusa: őt nem determinálja a környezet, a tárgyi világ; új
emberfajta, új életérzés megtestesítője. A bizonytalan, állandó átmenetiségben
élő, az örökké valamire várakozó, de cselekedni képtelen Mándy-hősökkelszem
ben a határozottságot, az aktivitást képviseli. Orökké mozgásban van, örvénylik
körülötte az élet, szereplők tűnnek fel és tűnnek el környezetéből. Szülei, a "Vera
story" állandó szereplői, a lányuk körül kialakult színes kavalkád szemlélői és
akaratlan résztvevői, kétféle magatartásformát jelenítenek meg. Az apa tétova be
lenyugvással, idegen kívülállóként vesz részt leánya életében; anyja viszont részt
kér ebből a mozgalmasságból, s így a fiatalság illúzióját is megkapja.

A kritika nem volt elragadtatva az író új törekvésétől, s volt, aki visszakérdezett:
Mi van Mándyval? Utólag ezt a művet is más szemmel látjuk: más megvilágításba
és perspektívába kerül Vera alakja: a hatvanas évek életérzésének, hangulatának
érzékeny megjelenítőjekéntértékeljük. S mivel az író némi rezignációval, távol
ságtartással, a sokat tudók megbocsátó bölcsességével szemlélte ezt a világot - eb
ból a nézetből persze nem hiányzott az "öregedő férfi irigysége" sem, amint azt a
ciklus mottója is sugallja -, nézőpontjaközel áll a mai olvasóéhoz.

Ugyancsak 1970-ben jelent meg az Előadók, társszerzők címtí kötet, amelyben
a Fabulya feleségei mellett az író az ötvenes évek első felében keletkezett novel
lákat gyűjtötte egybe, a hallgatás éveinek krónikáját. A könnyed, finoman iróni
kus írásokban a felszín mögött az író megsejteti a kor tragikumának mélységeit.
Az Előadők-ciklus novelláinak alapszituációja is abszurd: botcsinálta előadók

beszélnek számukra olykor teljesen ismeretlen, idegen témákról, kényszerűség

ből, olyan közönségnek, akiket az előadás a legkevésbé sem érdekel ... Az elő

adó számára: robot a megélhetésért, a Népművelésitől kapott ötven forintokért;
a hallgatóság számára kötelező penzum. Egy olyan mechanizmusnak megnyilvá
nulási formája ez a jelenség is, amely a maga irracionális személytelenségével,
kiszolgáltatottá és döntésképtelenné teszi az egyént, s egy titokzatos, felsőbb ha
talom képében avatkozik az emberek életébe. Az előadók útjaik során fojtogató
atmoszférájú, kiismerhetetlen valósággal találkoznak a különböző helyszíneken:
a kulisszák mögött olykor riasztó és félelmetes jelenségek villannak fel. A diák
otthonban épp vallatás folyik/az építőmunkásokéhesek és dühösek, mert nem
kaptak kenyeret: "ma jött be a kenyérjegy". Hasonló félelmek és szorongások
közt élnek a "társszerzők" is: bármikor jöhetnek és "elvihetnek" valakit, a ki
szolgáltatottság, a létbizonytalanság általánossá vált. A kafkai, irracionális hatal
mi mechanizmusnak kiszolgáltatott ember állapota nemcsak tragikus, hanem
egyfajta groteszk, fekete humor forrása is. Az író talán legszórakoztatóbb, leghu
morosabb novellái ezek; - a humor forrása egyrészt a jellemek sutasága, iróni
kus megjelenítése - másrészt az előadások, illetve az átírások irodalmi anyagá
nak paródiaszerű jellege. Különösen ellenállhatatlan ez a humor, ha az író en- .
gedi kibontakozni ezt a hajlamot; s szatirikus felhangjait sem tompítja.

Ha a Vera-történetekben az ifjúságot, a gátlástalanságot, a kötöttségeket nem
ismerő személyiséget írta meg Mándy, a Mi van öreg? Zsámbokyja pontosan az
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ellenkező pólust személyesíti meg. A Mi van öreg? (1972) is regényanyagot dol
goz fel, lazán összefüggő novellaciklus formájában, méghozzá egy családregény
anyagát. Az a tény, hogy az író nem hagyományos családregényt írt ebből az él
mériyanyagból, az; nemcsak "tehetsége törvényei"-ből következik, hanem a re
gényműfaj lehetőségeinek megváltozásából, a hagyományos regényformák kiüre
sedéséből is. Mándy nem azért 'neru vállalja a rajta többször is számonkért epi
kai teljességet, mert nem tud így írni; nyilvánvaló, hogy nem.is lehet többé úgy
családregényt írni, mint ahogyan azt például Babits tette a Halálfiaiban.

A regényanyag pedig nem is egy' ponton emlékeztet Babits világára. Az Apa fi
gurája, akit már az első regény, a Francia kulcs felemás - vonzó és taszító - sze
mélyiségként rajzolt meg, a Halálfiai Hintáss Gyulajára emlékeztet - ami a fi
gura történelmi továbbélését is jelzi. Jobb sorsra érdemes ember, fiatal korában
radikális hírlapíró, s feltehetően nem is tehetségtelen. Am a két háború közti
világ hagyományos polgári életkeretei szűknek bizonyultak számára; sem a pénz
keresési robotot, sem a házasság rendezett életformáját nem tudja elviselni. Vál
lalkozásaival, pénzügyi manőverekkelpróbál sorsa fölé kerekedni - árn minden
törekvése kudarcba fullad, akárcsak Hintáss Gyula nagyformátumú tervei. Te
hetségéhez, vállalkozókedvéhez nem társul kellő erkölcsi tartás. Fokozatosan
szorul a társadalom peremére, élősködővé válik; ám függetlenségét, s nagyralátó
terveit nem adja fel. Mellette nő fel, s válik íróvá Zsámboky, kettejük kapcsolata
köré épül a regény. Harmadikként, csak mellékszereplókent jelenik meg az
Anya alakja. Ő képviseli a polgári állandóságot, a Rendet, a formák, a tradició
tiszteletét. Hogy miért válnak el, s a gyermek miért kerül az Apához - nem derül
ki. Kapcsolatuk nem szakad meg, sőt ettől kezdve válik viharossá. Az Ami meg
maradt című elbeszélés az Anya gyermekkorára, családi körülményeire utal 
igaz, alig egy-két viUanással. Csak épp sejteti 'az író, miféle nyomasztó élmények
kisérhették a látszólag gondtalanul növekvő úrilány, Alfay Ilonka gyermek- és if
júkorát. A polgári biztonság és nyugalom álarca mögött Mándy félelmetes erővel

sejteti meg az erőszak s a kegyetlenség, az ösztönök világát; akárcsak a Ciklon
címú elbeszélés öreg házaspárjának az esetében. Az Apa és al. Anya története
melodramatikus részletekben bővelkedik: forrnak az indulatok és a szerivedé
lyek, s az Apa szereti is kiélezni a drámai helyzeteket: született pozőr.

A Mi van öreg? elbeszélésmódja a személytelenség és a személyesség között
ingadozik. A narrátor harmadik személyben beszél hőséről, Zsámbokyról, ám ez
a harmadik személy gyakran szinte észrevétlenül, jelöletlenül csúszik át az
egyes szám első személyű elbeszélésbe. A hős belső monológja önállósodik itt, s
válik a narráció elsődleges meghatározójává. Ez a belső monológ nemritkán
egyes szám második személyben szólítja meg az Apát, s ezáltal dramatizált jelle
get kap.

1971-ben még egy regénye jelent meg az írónak: az Egy ember álma. Az álom,
mint közeg, rendkivül alkalmas volt az író számára, hogya reális tér- és idő

viszonyoktól függetleníthesse magát. A szereplők a Mi van öreg?-ből részben
már ismerősek: mindenekelőttaz Apa és az Anya alakja. A főszereplő, akinek ál
mait kisérjük végig: orvos; illetve annak álmodja magát. Az álmok nem időrend

ben követik egymást, a kronológia törvényei érvényüket vesztik ebben a közeg
ben. A Tanácsköztársaság bukása idején (Gyermeknyaraltatás) János, a főhős

már felnőtt; majd a két világháború kőzti időszak sejlik fel, futó, elmosódó jele
nések formájában, A történelem, a történelmi események itt is - mint más
Mándy-művekben is - a kisember, a történelmen kívülálló átlagember néző

pontjából jelennek meg, hiedelmek, mítoszok formájában (Erzsébet királyné,
. Károly trónörökös és Zita; a Kormányzóné alakja stb.). A kisember nem függe t-
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lenedhet a történelemtől: ki van szolgáltatva a hatalomnak; az álmokat az ül
döztetések, félelmek nyomasztó emléke járja át.

Az álom lehetőséget ad az írónak, hogy teljesen szuverén módon, minden epi
kai kötöttséget ledobva bánjon anyagával; a nonsense, az abszurd éppúgy megva
lósulhat az álom közegében, mint a realisztikus, határozott vonalú portré, vagy
az atmoszférikus jelenetábrázolás. Az író az egyesnovelláknál az álom logikáját
és struktúráját követi, de nem a szürrealisták törekvéseihez hasonlóan, akik az
álom pontos reprodukálására törekedtek; ő tudatos, gondos szerkesztéssel az
álom illúzióját képes felkelteni az olvasóban. .Alomnovelláiban egy élet lelki
tájai tükröződnek,nagyon szigorú szelekciókkal és többszörös áttételekkel, sajá
tos, álomszerű lebegésben és ugyanakkor - írói karakterére igen jellemzőmó
don - sok kininden megfigyelt, néhol groteszkbe hajló reális elemmel, éles port
révázlatokkal, irónikus elrajzolásokkal, a dolgok mélyén rejlő humor lehetőségé

nek a megéreztetésével, banális párbeszédek bekombinálásával'' - írta az Egy
ember álmá-ról Vargha Kálmán.

A Fél hat felé (1974) című novelláskötet darabjai függetlenek egymástól. A
kötet felépítésében, kompozíciójában mégis megfigyelhető az ö~szefoglalásra,

összegezésre való igény. A kötet kezdő novellája az írói kezdetet, a genezist idé
zi; finom öniróniával idézi fel a Nyugat-beli első, sikertelen próbálkozást. Aztán
az Apa kulcsfigurája villan fel, a Modell című elbeszélésben, mely a Mi van
öreg? hangján folytatja az apával való meddő vitát; s fogalmazza meg írói ars
poeticáját: "Egy takarót vonszolt az ágyban, egy takarót huzogatott, ahogy egyik
oldaláról a másikra fordult. En pedig megírtam. Hogy olyan volt-e az a takaró?
Tökéletesen mindegy. Nekem olyan volt." .

Aztán felvonul maga az életmű; az író kedvenc figurái és helyszínei: Zsám
boky, Csempe-Pempe, a futballpálya, a mozi, a nyári Balatonpart, a presszó, az
Árusok terének bódéja, a külvárosi bérkaszárnya és a régi idők kávéháza. Az
apa szállodai szobájától az alkotás jelenidejéhez érkezik el: "ceruzák, ceruza
csonkok, öreg tollak és egy mogorva írógép. Ezek vesznek körül." Nem új tehát a
tematika, ám minden eddiginél baljóslatúbb, szorongásokkal telibb világ sejlik
fel a novellákból. A Csatavesztések legalább a harc, a küzdelem illúzióját adják a
hősöknek - Csempe-Pempének és Növényi tábornoknak - s jóllehet meg kell
hajolniok a szürke és sivár valóság tényei előtt, átélhetik - ha csak a belső való
ság szintjén is - a küzdelem ethoszát (Csatavesztés, Előrevágott labda). Am a no
vellák legtöbbjében a hős végképp kiszolgáltatott és tehetetlen az őt fogva tartó,
behálózó erőkkel szemben. A Képeslap nyaralásból jóságos, polgári öregasszo
nyában irracionális, démoni erőket sejtet meg az író: jámbor, mit sem sejtő la
kóit egy varrógép segítségével keríti fokról fokra hatalmába. A Női öltöző Ani
kója is társnői martaléka lesz a leszbikus zuhanyozás szűrrealisztikus víziójá
ban; az A kasztó k megelevenednek, s talán halálra dobálják áldozatukat.

A kiszolgáltatottság és szorongás azonban a realitások szintjén, a jelen konk
rét valóságában is megjelenik. A templomi happeningen jóformán semmi sem
történik; ám az események abszurditása nyomasztó hatást, rossz előérzeteket

kelt: "Egyszer majd felgyújtanak mindent, Mennek az úton, és mindent ~pusztí

tanak maguk körül. Múzeumokat, könyvtárakat, színházakat, a moziknak se ir
galmaznak" - mondja János a novellában (Templom, délután). A kételyekkel, szo
rongásokkal, a külvilág fenyegetéseivel szemben, Mándy egyik novellacímét
idézve "Mit tehet egy író?". A kötet válasza: az írás, a munka a presszóban, a
cetlikkel borított asztalon s munka otthon, az emlékektől terhes lakás asztalán.
Az írás célja pedig nemcsak a félelmek és szorongások felmutatása, hanern a las
san feledésbe merülő, ködbe vesző múlt felidézése is: a Régi idők kávéházának
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miliője S jellegzetes alakjai, akik valóság és képzelet, realitás és mítosz határ
mezsgyéjén merülnek fel a múltból. A múlt megelevenítése és megörökítése a je
len és a jövő számára - ez Mándy egész írói magatartásának legfontosabb gesz
tusa, s kifejezője a hűség morális parancsának, kényszerének is. A múlt, a sze
mélyes és a közös múlt egyaránt beépül, szervesen eggyé válik Mándy jelenével;
akár a személyek (a szülők, filmszínészek, futballisták stb.), akár a tárgyak és
helyszínek hordozzák azt. Mándy még a nyolcvanas évek nosztalgiahulláma előtt

fedezte fel a régi filmek, régi kávéházak, futballpályák, s általában: az öreg tár
gyak világát. 1975 utáni műveiben tovább nő a tárgyak szerepe: mellékszerep
lőkből központi szereplőkké lépnek elő, mint az elmúlt idők, régvolt események
sokat tapasztalt tanúi és letéteményesei.

.Összegezni, Mándy Iván esetében természetesen korai volna; az életmű nő,
~ejlődik - ha nagy formátumú változásokra, fordulatokra nem is számíthatunk.
Igy jelentőségét, szerepét is talán korai volna teljes egészében felmérni. Világá
nak szűkös voltára, emberábrázolásának egyoldalúságára, eszközeinek s motívu
mainak olykori ismétlődésére több kritikusa felhívta a figyelmet; s próbálták is
őt tematikájának bővítésére, ábrázolásmódjának más irányban való elmélyítésé
re ösztökélni. Megint más oldalról ideológiai kifogásokat hangoztattak kritiku
sai, számonkérve tőle az ábrázolt életanyag "társadalmiságát"; világképét az eg
zisztencializmusból vezették le, a heideggeri filozófiával rokonították. A kifogá
sok nem mindig voltak megalapozatlanok; ám általában olyant kértek számon az
írótól, ami tökéletesen idegen volt tőle, sőt, ami saját írói törekvéseivel ellenke
zett. Az epikus ábrázolás teljessége, az "intenzív totalitás'.' és a pszichológiai rea
lizmus azóta már megszűnteka prózában általános, mindenkire vonatkozó köve
telménynek lenni. Mándy, mint már jeleztük, elébement a magyar próza fejlődé

sének. Fellazította és kitágította az epikus ábrázolás kereteit, az idő- és térviszo
nyokat különböző technikákkal felszabadította az ábrázolás logikai, valóság
utánzó kötelmei alól; vágásokkal és áttűnésekkel a film valóságához, realitásá
hoz közelítette. Felszabadította az epikában rejlő líra energiáit is; a költői kép
néha önállósul, fantáziaképek, víziók, emlékképek bomlanak ki a képi magból.
De fontos szerepet játszik maga a kép - a metafóra vagy szimbólum is - mely a
kihagyás és a sűrítés egyik fontos eszköze Mándy prózájában. Az epikus jellegtől

való távolodás másik útja: a prózának a dráma irányába való tágítása, a jelene
tes, szcenizáló építkezés. Jelenetei persze nem a színpadi naturalizmus sémájára
épülnek fel: hanem egyfajta szürrealista, a film eszközeit is felhasználó színpadi
ság törvényeinek engedelmeskednek. Gyakran a bábjáték, a marionett hatását
keltik: elsősorban ott, ahol a "képzelet színpadán" az elbeszélő mintegy játék
mesterként játszatja el figuráival (bábjaival) a feltételezett, elképzelt jeleneteket.

Mándy az a prózaírónk, aki talán sohasem (vagy csak kivételesen ritkán) írt le
olyan szavakat, mint haza, magyarság, nép, haladás - s sorolhatnánk tovább a
társadalmi lét kitüntetett fogalmait. A történelem csak annyiban érdekli,
amennyit a mindenkori kisember érzékelő szervei felfognak belőle. Még hőseit

is letorkollja, ha szövegük túllépne a közvetlen, érzéki-tapasztalati valóság kere
tein, s valamely elméleti, filozófiai-eszmei téma felé közeledne. Szinte irtózik a
"nagy szavaktól": az eszmék direkt kinyilvánításától. Magyarsága és erkölcsisége
mélyebben van, bár nem' kimondott, hovatartozás. A haza nála utcákban, terek
ben, házakban, kapualj akban s ezek múltjában ölt testet és válik élő organizmussá.

"Dolgozni kell - nincs más. Meg hűnek maradni ezekhez a sokat szenvedett
terekhez, utcákhoz" - írta az Idegen szobák Utószó helyett című írásában.

Mándy hűsége és munkakedve azóta is töretlen.
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