
Tarján Tamással
Mándy Ivánról
13 és 15 éves korom között csak detektívregényeket vagy vadnyu-
gati történeteket olvastam. Nagyapám sokat olvasott, de nem iro-
dalmár, hanem vasutas volt. Az ő könyvtárának a maradványait, a
később eladott filléres és sárga könyveit bújtam. 15 éves koromban
— nem tudom ma már megmondani, hogy miért, nincs ennek konk-
 rét oka — hir telen váltottam. Kissé sznob és illuzórikus módon úgy
döntöttem, hogy én a kortárs magyar irodalmat teljes egészében el
fogom olvasni.

Nem tudnék egyetlen nevet kiemelni a kezdeti időszakból. Egy-
szerre és ömlesztve olvastam mindent, elsősorban a folyóiratokat.
A Kortársat, a Nagyvilágot és az Új Írást havonta megvásároltam,
minden sorát elolvastam. Akárcsak a vidéki folyóiratokat, vasárnap
délelőttönként, a diákmise után, a Piarista Gimnáziumból betérve a
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár központi könyvtárába. Pénzem
könyvekre nemigen volt, 16–17 éves koromig inkább folyóiratok-
ból tájékozódtam. Ez egy általános, zsúfolt élményt adott, amiből
nekem Mándy elég korán kivált.

A mozi- és a magányosságnovelláit, melyek meglehetősen közel
hozták hozzám, úgy éreztem, mintha rólam beszélne bennük. Más-
részt akkoriban úgy gondoltam, hogy talán filmrendező leszek.
Ezért külön izgatott a Mándy-írások úgynevezett filmszerűsége.
Mándyt, Pilinszkyt, Juhász Ferencet, Nagy Lászlót szerettem a leg-
inkább akkoriban, de Baranyi Ferenctől Kamondy Lászlón át Duba
Gyuláig „mindenkit” olvastam. És nagy hatással volt rám a saját
nagybátyám, apám öccse, Bor Ambrus író, akinek jó neve volt német
műfordítóként, és haladt a fő műve, az Útlevélkép háttérrel című
könyve felé, ami a mi örmény származású családunkról szól áttéte-
lesen, sajnos kevéssé szerencsésen a német származással váltva.

A hittantanárom, Jelenits István — mivel hiányzott neki a magyar-
tanítás a pesti piaristáknál — hirdetett egy hajnali szemináriumot.
Fél hétkor kezdtünk, hatan-heten jártunk hozzá. A kedvenceit mu-
tatta be, egyetemistáknak való színvonalon. Mándynak kulcsszerep
jutott az óráin. Segített nekem valamelyest átlátni a Mándy-prózát.

Középiskola harmadik vagy negyedik osztályában indult egy
másik szakkör, amit az irodalmárként, sajtólevelezőként ma is aktív
Márton János magyartanár tartott. Ötvenen kezdtük, de olyan
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Középiskolás és egye-
temista éveid alatt mely
szerzőkön nevelkedtél a
magyar irodalomból?
Mi kor és hogyan ju-
tottál el Mándy Iván
prózájához?

Emlékszel rá, mit ol-
vastál tőle először?

Tanáraid közt akadt va-
laki, aki a figyelmedbe
ajánlotta Mándyt?
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magas színvonalon tanított, hogy majdnem mindenki lemorzsoló-
dott: a magyar felvételihez nem volt szükség ilyen mélységű kortárs
irodalmi ismeretekhez. Végül egy lánnyal maradtunk csak, akivel
szerelmesek voltunk egymásba. A tanári asztalon gombfociztunk.
János volt a Dózsával, én a Fradival. Közben azzal cukkolt: miként
lehet, hogy nem olvastam az Iskola a határont, meg hogy Mándyt is
alig ismerem. Neki is nagyon sokat köszönhetek, beleszólás nélkül
irányított a célzottabb olvasásban.

A foci és a külvárosi grundok szeretete, valamint a saját sport-
sze retetem is Mándyhoz vezetett. NB 1 és NB 2 közt ingázó csapat -
ban kosárlabdáztam Csepelen, valamint futó voltam.

Így legalább négy piros nyíl mutatott Mándy felé. És amikor
egyetemista lettem 1968-ban, akkor már stilisztika szemináriumon és
más órákon tudatosan választottam Mándy szövegeit. A diáktársaim
néha gúnyolódtak is rajtam, hogy utánzom a mondatait élőszóban.
Mielőtt a Tandori-mánia rám tört, leginkább Mándyt idéztem.

Úgy ismertem meg, ha jól emlékszem, hogy egy irodalmi rendezvé -
nyen oda bátorkodtam menni hozzá. Mikor bemutatkoztam, a rá
jel lemző tüskés kedvességgel fogadott. Igazán szívélyes, roppant
tiszta, de ellentmondásos és bántani is tudó ember volt.

Engem sosem bántott. A rádióban négy-öt alkalommal is készítet-
tem vele interjút. Egyszer a ’80-as években, amikor talán egy köny-
vét mutattuk be vagy a pályafutásáról beszéltünk a Kossuth Klub-
ban, úgy konferáltam fel, hogy a labdarúgásról az utóbbi időben
mennyien írtak, például a nemrég elhunyt Zelk Zoltán is. Iván ott, a
nyilvánosság előtt így reagált: ha megengeded, én még innen az élők
közül válaszolnék a kérdéseidre. Belepirultam, tudtam, hogy nem a
legjobb retorikai fordulatot alkalmaztam. De ezt is kedvesen, szere-
tettel mondta.

Nem nevezném se felszínesnek, se mélynek a viszonyunkat. Később
is mindig segítőkész volt velem. Távolságtartó, de baráti. Amikor el-
kezdtem egy antológia számára futballnovellákat gyűjteni, anyagi-
asságtól teljesen mentesen, honoráriumot nem kérve adta ide a Tri-
bünök árnyéka és az Egyérintő című írását, valamint a Tizenegy dresszt,
ami aztán a kötet címadó írása lett. A fociért mindent, mondta.

A későbbiekben is mindig nyomon követtem a vallomásait a fut-
ballról. Különösen megmaradt bennem egy Balassa Péterrel folyta-
tott beszélgetése, amikor azt nyilatkozta, hogy a levegő királya vol-
tam, úgy tudtam fejelni. Hát nem gyönyörű ez az iróniával átitatott
mondat? Látni benne az ugró fiatalembert, látni a pályát, tapintani
a mondat testét, zenéjét, ami ebben az iróniában és magasztosság-
ban megnyilatkozik.

Ezt szerettem benne igazán: a legalantasabb, legporosabb, pergő
vakolatú mondatokat is át tudta szellemíteni. Nem vált nála gics-
csessé a költői próza. A giccs ellen egyébként is mindig kifakadt. Az

Mikor találkoztatok
egy mással először?

Mennyire mélyült el a
kapcsolatotok?
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élet kicsi dolgait, intimitásait szinte transzcendens szintre emelte,
pedig az ismereteim szerint nem volt különösebben istenhívő ember.

Nem, soha. Ennek ellenére örömtelien sokszor, olykor hetente több-
ször is találkoztunk, annak köszönhetően, hogy korábban is, de kü-
lönösen a házassága után nagyon sokszor járt színházi premierekre.
Ilyenkor előfordult, hogy a szünetben beszélgettünk. Meg volt
áldva azzal az adománnyal, hogy rendkívül erős stílussal rendel-
kezett a mindennapi társalgásban is. Szívesen hallgattam, ahogy
egy pillanat alatt mond valami olyasmit, amit a hétköznapi ember
nem tud. Ezek nekem hetekig megmaradtak. Tárgyilagos rajongó-
jaként szerettem.

Valamelyik filmszemlén eszébe jutott egy bölcs embernek, mene-
dzsernek vagy producernek, hogy a közelmúltbeli, klasszicizáló-
dott magyar filmek egy-egy kockáját, mondatát egy-egy gyufaska-
tulyára nyomtassa. Én akkor úgy gondoltam, hogy ezek közül a
Csempe-Pempét, vagy, filmbeli nevén, Minarik Edét ábrázoló skatu-
lyát veszem magamhoz. A gyufát azóta sem használtam el a doboz-
ból. Könyvespolcomon a képes skatulya őrzi a Mándy-köteteket.

Boldogan mondanék, de nincsen. És egyébként is: Mándy engem arra
tanított, hogy ne hamisítsunk semmit az irodalmi vallomásainkon,
ne kerekítsünk belőlük anekdotát. Ha akarnék, ki tudnék valamit ta-
lálni, vagy ha nagyon kutatnék a fejemben, biztos eszembe jutna egy
és más. A mi kapcsolatunk száraz, ugyanakkor számomra mind a
mai napig sokat jelentő volt. Így a megcsúfolása lenne, ha most én
valamit eltúloznék belőle. Mándyt soha nem kaptam túlzáson. Sőt,
azt vettem észre, hogy inkább szűkít, mindig kevesebbet mondott,
mint amit mondhatott volna, holott nem volt szűkszavú ember. A rá-
diós műsorban nem kellett vele küzdeni, mint számos más íróval,
akik egy-két szóban válaszoltak. Készséges és segítőkész volt, amennyit
kellett, beszélt, akár folyamatosan két-három percet is, világosan és
összefogottan.

Nem. Egyébként sem írtam róla túl sokat. Valahogy nem adódott
igazán alkalom rá, de bátortalan is voltam ehhez, annyira klasszi-
kus írónak tekintettem. Amikor elkezdett kikristályosodni a rend-
szerváltás környékén a Mándy-Ottlik-Mészöly hármas a kánonban,
amelyen belül Ottlik vitte a prímet, akkor én magamban Mándy
mellett döntöttem.

Soha nem tartoztam azok közé, akik az Iskola a határont a legjobb
magyar regénynek gondolják. Ottlik személyétől kifejezetten ide-
genkedtem mindig, de ettől függetlenül nagyra becsülöm, és Már-
ton János is az Iskola felől kezdte az irodalmi beavatásomat. Mészölyt
is ismertem futólag, személyesen, nagyon szeretem a prózájának a
strukturáltságát, eszességét, antropológiáját.

Összejártatok néha?

Van egy gyufaskatu-
lyád, aminek az egyik
oldalán Garas Dezső
lát ható a Régi idők
fo cijából, a másikon pe-
 dig a híres Mán dy-idé -
zet: „Kell egy csapat!”

Valamilyen személyes
történeted, anekdotád
van róla?

Emlékszel rá, mikor ír-
 tál róla először?

698

10_BESZÉLGETÉS_Darvasi-Tarján_Layout 1  2014.08.15.  14:59  Page 698



De az általam ismert világokat leginkább Mándy jelenítette meg.
Gyakorlatilag minden sorát tudom, ismerem valamilyen módon.
Viszont nemigen éreztem a szükséget annak, és a bátorságot se
hozzá, hogy írjak róla. Persze a Népszabadság Könyvszemle rova-
tában többször is recenzeáltam a műveit, de ezeket inkább csupán
híradásoknak nevezném. Másrészt amikor a prózája az önismétlés
jeleit kezdte mutatni, úgy éreztem, hogy nem feltétlenül dolgom
szóvá tenni. Vannak olyan ciklusai a kései epikájában, amikor gya-
korlatilag háromszor-négyszer ugyanazt a hangot üti meg — ami-
hez egyébként mindenkinek joga van, és én szeretni is tudtam,
ugyanakkor szinte behunyt szemmel megmondtam, hogy a hason-
latban nem a „mint”, hanem az „akár” szót fogja használni.

Reményi József Tamással írtunk Mándy-paródiákat, melyeknek
döntően én voltam a szerzője. A Diákszerelem című novellájáról a
Magyar irodalom 1945–1995 című kötetbe én írtam az elemzést. A Di-
ákszerelmet tartom a Saki mellett a Mándy-novellisztika csúcsának,
utóbbiról szintén publikáltam egy értelmezést. Negyven éves egye-
temi oktatói pályám során húsznál többször tanítottam ezeket. Jól
tanítható, a klasszikus jegyeket magukon viselő alapírások: a szö-
vegritmus, a szóhasználat, valamint a film- és sportmitológia meg-
alkotása számomra lenyűgöző.

Én erről döntően csak publikációkból tudok, az Újhold szakiroda-
lom pedig ezen a téren is szerteágazó és bonyodalmas, ezért én
ebben nem formálnék véleményt. Azt gondolom, hogy volt közöt-
tük egy józan rivalizálás, ami a ’40-es évek közepétől, végétől a ké-
sőbbi időkig megváltozott. Ezt a viszonyt erősen befolyásolta, mint
minden újholdas viszony esetében, hogy Lengyel Balázs hogyan
foglalt állást. Balázst elég jól ismertem. Láttam, hogy van benne egy
bolygókat elmozdítani képes kozmikus erő, amellyel eltaszított
egymástól és egymás felé lökött embereket. Elég tudni, hogy Szabó
Magda, mivel férjét, Szobotka Tibort nem hívták meg az újholdasok
maguk közé, nem maradt meg közöttük. Azt gondolom, hogy ha
Nemeskéri Erikának, Kosztolánczy Tibornak vagy másoknak kö-
szönhetően az Újhold levelezés- és dokumentumanyagára minde-
nestül fény derül, többet fogunk tudni. Most a benyomásom az,
hogy Ottlik és Mándy ha nem is szoros, de jó viszonyban volt, be-
csülte egymást — de lehet, hogy valaki ezt majd megcáfolja.

Azt hiszem, hogy Mándy, noha művelt ember volt, nem olvasott
szisztematikusan. Henri Alain-Fournier-t mindig meg szokták emlí-
teni vele kapcsolatban. De ő is legfeljebb egy könyvével, A titokzatos
birtok című regényével hatott rá, már ha egyáltalán elolvasta. Ha Jack
London nevét említeném, akkor sem tévednék nagyot. Általában
azok az írók, akiknek a vérében, az életművében benne van a kóbor-
lás, az egy helyben maradni nem tudás képessége, ugyanakkor a

És a paródiák, elem-
zések?

Ha már szóba hoztad
Ott likot: mit tudsz
Mán dy és az ő viszo-
nyáról?

Kiket nevezhetünk
Mán dy előképeinek a
magyar és a világiro-
dalomban?
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vágy az egy helyben maradásra, tehát azok a hangulatírók, akik re-
alisztikusan vagy nagy képzelőerővel beszéltek erről, könnyen hat-
hattak rá. De nem szívesen neveznék meg konkrétan senkit.

Tudomásom szerint egyetlen idegen nyelvet sem beszélt olyan
kiválóan, hogy aztán annak a nyelvnek a kultúrájához nagyon von-
zódott volna. Orosz szakos koromban sajnáltam, hogy Mándy nem
olvasott oroszokat eredetiben. Aztán rájöttem, hogy nem baj, mert
nem oroszos író. Amikor belekóstoltam az angol meg az olasz iro-
dalomba, rájöttem arra is, hogy nincs rá szükség, hogy mediterrán
vagy brit szerzőket olvasson. A magasirodalomban nem látom elő-
képeit.

Ha valami hatott rá, az a populáris, mindennapi, élőszóbeli közlés-
és kommunikációs formáknak a tömege. És a sajtó, amin sport- és
irodalmi sajtót értek. Vagy a plakátokat, azokat a nyomtatványok
terén is para- és metaformákat értem, amelyek szembetűnőek az
ember számára. Hasonlóképp, mint Weöres Sándornál a mindig
emlegetett „Tóth Gyula bádogos és vízvezeték-szerelő”, vagy De-
vecseri Gábornál a „gépjárművezető-igazolványok kiadása” sor,
amikor találunk valami irodalmit a valóságban. Mándynál ilyen
lehet egy számla, egy cégtábla, egy újságból kitépett fecni. Ezek fon-
tosabbak annál, mint hogy könyvekben mit talált.

Ugyanakkor sosem volt az a benyomásom, hogy neki bármit is
kellene keresnie, mert úgy festett, hogy abban a nyelvi közegben,
amiben fölnőtt, abban a folyton átmeneti, valamelyest dzsungel-
szerű, kis szállodás, kis éttermes, kifőzdés, sportpályás közegben
megtalálta magának azt az alap nyelvi szókincset, aminek csak egy
mitologikus hátteret kellett adni, nagy történettel. A nagy történe-
tet pedig a sportban és a filmben, néha a színházban, esetleg a ká-
véházban, cukrászdában lelte meg. Mándy literalizálta, megemelte
— egyébként nem biztos, hogy tudatosan, hanem a tehetsége tör-
vényei és beszédmódja késztetése szerint — azokat a nyelvi köze-
geket, amelyekben ő otthonosan mozgott.

Az általam ismert leginkább Mándy-követő író, Bereményi Géza
ugyanígy jár el. Bár ő tud (vagy tudott) olaszul, lengyelül, angolul,
oroszul, ő sem íróktól, hanem „mándylag”, „Teleki térileg”, „filmi-
leg” tanul. Tudja például, hogy a forgatókönyvekben a jeleneteknek
nincs éles eleje és éles vége. Nem kell tudni feltétlenül szövegsze-
rűen elindítani és szövegszerűen bevégezni. Ez aztán vagy a vérévé
vált, vagy technikailag elsajátította. Új regényének, a Vadnai Bébinek
már a címe is mándys (de nem mondanék-e ugyanígy közelítően
igazat, ha azt mondanám: ottlikos?). Bereményi egyébként Mándy-
ból írta az egyetemi szakdolgozatát. Az egykor a Teleki téren árus,
az Eldorádóban szereplő nagyapja — miután Mándy odament hozzá
a piacon, és megdicsérte az unokáját — azt mondta Bereményinek,
és ez állítólag igaz történet, hogy itt volt valami Mádi, és azt üzeni,
hogy tetszett neki, amit írtál róla.

Ha a magas iroda lom -
ban nem, esetleg más-
 hol, másban?
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Általában az a véleményem, hogy írói világot senki nem visz to-
vább. Nem hiszek abban, hogy egy író úgy ül le az asztalhoz, hogy
akkor most továbbviszi valakinek a világát. Nem látok senkit, aki
követné. Ha viszont nyomokat kellene mondanom, ott van például
Vörös István. Az ő nemzedéke, az ötven körüliek generációja az,
amelyik még utoljára igazán és közelről tudott rezonálni a Mándy-
stilisztikára. Illúzió azt hinni, hogy tőlünk időben nagyon messzire
elhelyezkedő írói életműveket tovább lehet vinni. Lehet hatásokat
kimutatni, de a nyelv, a nyelvi gondolkodás strukturáltsága olyan
mértékben megváltozik, hogy hiába mondjuk joggal például, hogy
Háy János jókais író (is), valójában semmi köze Jókaihoz. Háy és
Darvasi László török világa nem Jókai török világa, csak motivikus
áthallások vannak közöttük. Egy írót „folytatni” — ha a folytatást
úgy képzelem el, hogy az valamilyen nemes szándékkal, nem is-
métlés, hanem tanulás formájában valósul meg — csak addig lehet,
amíg a nyelvi időben nagyon közel van hozzám.

Mándy viszonylag régen meghalt már. Mióta itt hagyott minket,
szerintem radikálisan más nyelven, tempóban beszélünk. Rá egyfajta
nagyon vonzó komótosság jellemző. A relatíve rövid mondatainak
és rövid bekezdéseinek zenéje van. A jassz-, argó- és egyéb szavakat
remekül tudta nem is annyira külvárosi, mint inkább belváros pe-
remi szavakként belefoglalni a szövegeibe, azt a józsefvárosiságot,
ami ha nem is egészében jellemezte az életművét, de az egyik ural-
kodó hangja volt annak. És milyen nagy az a Józsefváros, ha Fejes
Endre nyelve tökéletesen más, mint Mándyé. Mindegyik józsefvá-
rosi írónak más a nyelve. Ennyi Józsefváros lenne? Pedig ugyanazok
a kocsmák, cipészek, kurvák voltak ott — és mindegyik író másként
szólaltatta meg őket. Fejes és Mándy közt érzékelhető a nyelvi ro-
konság, teljesen máshogy beszélnek mégis. Fejes „ezerszer áldott
nyolcadik kerületről” beszél, ilyet Mándy nem mondott volna. Egé-
szen másak, és mégis rokonai egymásnak. Én inkább arra szavazok,
hogy Mándy nem folytat különösebben senkit, és Mándyt nem foly-
tatja különösebben senki. A Mándy-befogadás problematikájáról,
mint köztudott, Kornis Mihály írt erős vitaesszét (Töredékek M. I.-ről,
avagy Csutak és a szürke ló címmel a Holmi 1996/5-ös számába).

Elnézést, egy folytatóját mégiscsak tudom: Tolnai Ottót a Wilhelm-
dalok avagy a vidéki Orfeusz verseiben, vagy a Prózák könyve áruház-
novelláiban. Csodálom, hogy majdnem elfelejtettem, pedig az egye-
 temen az előző félévben tanítottam is a Mándy-Tolnai párhuzamot.
De látszik, hogy akkor ez nem él bennem olyan mélyen, és nem hi-
szem el magam nak sem annyira, mint kellene, ha most neked első-
re nem mondtam.

Egyáltalán nem, bár érteni vélem őket, és akkor még további köd-
lovagokat is fel lehetne sorolni. Sokkal nagyobbak a különbségek,
mint a hasonlóságok. Eddig inkább arról beszéltünk, hogy Mándy
világa mire hasonlít, hogyan folytatódik. De hogy ő maga milyen,

Szerinted van-e Bere-
ményin kívül bárki,
aki Mándy világát vi-
szi tovább?

És ha az egész magyar
irodalom folyamát néz-
zük, vannak-e olyan
írók, akiket mellé he-
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arról nem. Nekem az egyik legnagyobb Mándy-élményem — és ez
válasz arra, amit Krúdy és Gelléri kapcsán kérdeztél — az erotikája.
Erotikamentes életműnek van elképzelve az övé, ráadásul örök agg-
 legényként tartották számon őt a késői házasságáig. Elképesztő, mi-
lyen erős a Mi van Verával? kötetben és annak környékén az az ero-
tikus sugárzás, ami még azt is le tudja képezni, hogy abban az
időben, a korai és kibontakozó Kádár-korban az erotikát nem ke-
zelték a személyiségalakító szerepe szerint. Mándy e tekintetben
előttünk járt. És abban a tekintetben is, ahogy az egzisztencia meg-
semmisíthetőségéről írt, lásd például a Kulikabátot, melynek végén
egy látomásos képben egy cseresznye- vagy meggymagként pöc-
kölik el az embert. Nyilvánvaló, hogy a Krúdy-féle vérbő nőtípu-
sokat leíró erotikának és a Mándy-féle sokkal rejtettebb, a nőalakok
testiségére szinte ügyet sem vető, de két ember egymáshoz való kö-
zeledésének a titkait a mondatok között érzékeltetni képes és az ’56
utáni tizenöt év fiatalembereinek tehetetlen-iránytalan testiségét
leíró erotikának nincs sok köze egymáshoz.

Ez az elevenembe vágott, nemcsak mint piarista diáknak, akit nem
tanítottak meg testként létezni, hanem mint fiatal egyetemistának, akit
viszont arra tanítottak, hogy menjen majd Prágába katonának. Nekem
nagyon sokat jelentett, hogy Mándy tud erről, és arról a sajátos ki-
szolgáltatottságról, hogy Magyarország egy kapualjország. Ha a ka-
pualjakba benézünk, minden mállik, omlik, és renoválatlan, ennek el-
lenére mégis érdemes benézni, mert ott a magányos elefánt. Ezt
kétféleképpen is megírta, a Csutak és Gyáva Dezsőben, illetve az eredeti
Kapualj, elefánttal című írásában. Amikor Csutak benéz a kapualjba, ott
van a magára hagyott elefánt. Abban a pillanatban megnyílik a társa-
dalmi tartalom a kiszolgáltatottságról. Tudom, hogy nem illene meg-
sértenem sem Ottlikot, sem Mészölyt — bár Ottliknál problematikus,
hogy az Iskola a határon után mi számít jelentékeny szövegnek; Mészöly
prózája pedig egyre inkább átintellektualizálódott, és a struktúra vált
a lényegévé —, de én Mándynál láttam a saját és a környezetem éle-
tének lényegi jelenségeit leginkább megjelenni a szövegekben.

Talán nála van a legbonyolultabb viszonyban egymással az intellek -
tualizmus és az antiintellektualizmus. A szövegei látszólag anti -
intellektuálisak. Érzékiek, emocionálisak. Nő-e a fű; ha nő, akkor
herseg-e; föl van-e fújva a labda; nincs fölfújva a labda; ha fejelek,
pont a fűzője érinti a homlokomat, és megsebzi, vagy nem. Ilyenek-
ről beszél. Ugyanakkor ezt a szinte érdektelen élményvilágot a mon-
datai, a bekezdései és a novelláit összekapcsoló nagyobb struktúrák
mindig átminősítik, intellektuálissá, transzcendenssé teszik. Megje-
lenik bennük valami bonyolultabb összetevő, amire egyébként a
szöveg alapjait — megszólítás- és diskurzusrendjét — tekintve nem
számítunk. Sejtünk kapcsolódásokat az abszurd irányába.

Világos, hogy Mészöly intellektuális író, legalábbis dupla jelentés-
tartalmú szövegképzésekkel. Ottlik az Iskolában az uniformisos kato-

lyeznél? Krúdyt és
Gellérit rendszerint
megemlítik vele kap-
csolatban. Szerinted
mennyire áll ez a két
párhuzam?

Nevezhetjük őt intel-
lektuális írónak?
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navilág realitása mellett felmutat egy bibliai, Szent Pál-i messzeséget.
Mándynál nincs meg ez a különbségtétel, egybegyúrta a kettőt.

Azt gondolom, hogy nem lehet. Ha valamiben többé-kevésbé biz-
tos vagyok, akkor az az, hogy a maga korában, szinkron módon nem
volt a fiatalok írója. Egyetemista koromból nem emlékszem senki-
re, aki érdeklődött volna iránta — de ez nem reprezentatív minta.
Mindenesetre nem hiszem, hogy a nemzedéktársaim olvasták vol-
na. Ugyanakkor a kóborló, magányos emberek ráakadhattak. Va-
lójában azonban azt sem gondolnám, hogy az alapján találnák meg
az olvasójukat a művek, hogy milyen élmények jelennek meg ben-
nük. Azok lehettek Mándy olvasói, akiknek otthonos volt a szöve-
geiben megteremtett atmoszféra.

A gyerekkönyvei például alapvetően nem gyerekkönyvek, ki-
váltképp A locsolókocsi. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy na-
gyon népszerűek lehettek a gyerekek között — ugyanúgy, mint
Varró Dániel Túl a Maszat-hegyen című műve, amit a kicsik annak el-
lenére szeretnek, hogy bizonyos dolgokat csak a felnőttek érthet-
nek belőle. Nem tudom megmondani, kik lehettek az olvasói, azt
viszont ki merem jelenteni, hogy elég sokan voltak. Sajnos ez a
tábor megfogyatkozott.

A gyerekkorban érezteti az öregkort. Bár nem hiszem, hogy folyton
benézett, bejárt volna a temetőbe, azért ne feledjük, hogy a Mező
Imre — jelenleg: Kerepesi — út környékén nőtt fel. Amikor fiatal
sportolóként évente kétszer-háromszor mennem kellett sportorvosi
engedélyért a Szántó Kovács János — jelenleg: Dologház — utcai
nagy SZTK-ba, előtte mindig bementem a temetőbe, mert azt hittem,
úgysem kapom meg, mivel magas, 180-as, 190-es vérnyomásom volt.
Valamilyen csoda folytán, noha nem ment le a vérnyomásom attól,
hogy a temetőben jártam, 160 körüli eredményt mértek, és megkap-
tam a sportorvosit. Amikor a temetőt róttam, és utána, bátorságot
gyűjtve, átmentem az SZTK-ba, mindig Mándyra gondoltam.

Mándy nem egyszer tárgyakkal, bútorokkal mesélte el, milyen
öregnek lenni. Hogyan reccsen valami, hogyan koppan. Fiatalon át-
élni, hogy ott van az életben az, amit nem is egy költőnk úgy mond,
hogy egyetlen dolgunk van az életben: meghalni — ezt Mándy na-
gyon tudta. Nem keserűen beszélt erről, mint egy egzisztencialista
— noha az egzisztencialista jelzőt is rá lehet nyugodtan aggatni —,
hanem magától értetődő természetességgel. Végig kell menni az
úton a halálig, és kész, de közben nagyon jó, érdekes dolgok is van-
nak. A belefeledkezés, a megdicsőülés a sportban, egyébben. A sze-
relem, a szemlélődés. Vagy pusztán a tisztesség, a hűség. A fő tár-
gya az öregkor, amelyen belül nem is annyira az öregkorról, hanem
az elmúlásról, a halálról beszél, és igazából az izgatja, némiképp bi-
zarr formában, hogy mikor hangolódik erre rá először az ember.
Nekem ilyen szempontból furcsa, hogy Tandori Dezsőnek mintha

Azt írod róla egy tanul -
mányodban — mely
előbb a Tiszatáj
2012/11-es számában,
majd a Szemmagas-
ságban című könyved -
ben jelent meg —, hogy
„nem számított kitün-
tetetten az értelmiség
írójának”. Meg lehet
ha tározni, hogy kik ol-
vasták elsősorban őt?

Úgy tartja számon a
szakirodalom, hogy a ti-
pikus Mándy-hős öreg.
Ehhez képest a te előbb
említett tanulmányod-
nak az a címe, hogy a
Visszavarázsolt bir-
tok. A gyerek figura
Mándy Iván művei-
ben. Öregek vagy gye-
rekek: most akkor hogy
is van ez?
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nem lenne Mándy-élménye. Tandori költészetében vannak hasonló
jegyek, de Mándy helyett Szép Ernővel és másokkal pótolta ezt az
élményt — amit természetesen nem rovok fel neki.

Úgy gondolom, hogy egy szerves életművet írt, amiben a regények
eléggé novellisztikusak, a novellák regényszerűen összetartoznak.
Az irodalomtörténet és az olvasók tényleg kisepikai elbeszélőként
tartják számon. Ugyanakkor elég kevés olyan író van, akinél az
életmű egészének a koherenciája ilyen erős. Mint egy kupola, úgy
borul rá a művekre, na, nem a személy, hanem a beszédmódja, a
stílusa, az élményvilága, az akarata, a tervei. Nem tudatosan, hi-
szen nem egy „Mándy puzzle”-t akart összerakni. Egyszerűen a te-
hetsége ebbe az irányba lendítette.

Egyébként a történeteinek a teherbírása nagyjából hét és húsz
oldal között van, a fölött mindig indul egy új történet, amely visz-
szaindázik az előzőhöz. Hozzá kell tenni, hogy miközben a lírai
prózára megjegyzéseket tett, a magyar irodalom jelentős epiko-lírai
teljesítményeinek mindenképp az ő munkássága az egyik csúcs-
pontja, hiszen nagyon költőien ír. Van nála egyfajta strofikusság,
szövegei zenéje emlékeztet valamelyest a szabad versre, a tudat-
áram-versre, és e tekintetben valóban erőteljesen eltér Ottliktól és
Mészölytől.

A Régi idők mozijának legalább hat-hét darabját is kiemelném. A Di-
ákszerelem vonzáskörébe tartozó filmes novellák szinte mindegyi-
két. A kései művek közül azokat, melyekben a bútorokról és azon
keresztül az egyén tárggyá válásáról ír. Ezekben nem megszemé-
lyesít, hanem „megtárgyiasít”, nem az egyes embert vagy az em-
beri közösséget igyekszik a tárgyak felől megközelíteni, hanem a
mi antropomorf irányunkból lép el a tárgyak felé, ami szerintem az
egész magyar epikát tekintve fontos mozzanat. Lehet, hogy ötlet-
szerűnek tűnik, de szerintem A látogatónak és Konrád György egész
epikájának van egy bizonyos mándys rétege — viszont a hatásrend,
a stílus, a francia új regénnyel való összefüggések nála más irányba
mutatnak.

Pázmány Péter óta még jobban megváltozott a nyelv, mégsem járt
el Pázmány felett a nyelvi idő… A nyelvi idő olyan értelemben
forog, hogy a forgása folytán nem engedi, hogy a követők hulláma
belefolyjon, beleavatkozzon. Mándy nyelvi világa semmiképpen
nem öregedett el, egyáltalán nem tapasztalom, hogy romlott vagy
anakronisztikussá vált volna. Ugyanakkor ahhoz, hogy egy író jelen
legyen, folyamatosan ki kell adni a könyveit, ami nála egy kicsit
lanyhult. Az oktatásban is kevésbé van jelen ahhoz képest, mint
amennyire jelen kellene lennie. Azok a műfajok, mint például a rá-
diójáték, amelyeknek köszönetet kellene rebegniük Mándynak, ke-
véssé hálálkodnak neki.

Hiába írt hangjátéko-
kat, drámákat, gyerek-
 könyveket, regényeket
is, úgy tartjuk számon,
mint novellistát. Eny-
nyire egyértelműen ez
volt az ő műfaja?

A Saki, a Diákszere-
lem és a Kulikabát
mellett mely műveit
érzed a legerősebbnek?

Említetted, hogy meg-
változott a nyelvhasz-
nálat, a tempó, mióta
Mándy meghalt. En-
nek ellenére vagy ezzel
együtt időtállónak ér-
zed a prózáját?
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Ami nagyon ő, és amiben párját ritkítja, az a dialógustechnikának
a takarékossága. El tud rejteni dialógust a narrációban, illetve a di-
alógusokat olyan szűkre tudja venni, hogy időnként el is veszítjük
a fonalat, hogy ki beszél — de ez utóbbi persze cél, mert majd-
hogynem fölcserélhetők, akik abban a helyzetben éppen társalog-
nak. Számomra Mándy nem annyira a leírások, miliőfestések írója,
hanem a dialógusok és a dialógus értékűen elhagyott dialógusok
írója, amikor tehát úgy rejti el vagy nem írja le a párbeszédet, hogy
az a párbeszéd azért mégiscsak jelen van. A Régi idők mozija Két hang
című fejezetében is egy ismétlődő formula segítségével vált át a be-
szédritmus egy nem létező párbeszédbe, tömörít, elvon, és egy
olyan fiktív párbeszédet hoz létre, amelynek során két lendületbe
jött gyerek úgy diskurál, egymás szavába vágva, hogy mindig a
„meg amikor” szókapcsolattal indítja a mondatait. Máskor még
ennél is takarékosabb, és a gondolatjel, ami a magyar szokásrend-
ben bevezeti a párbeszédet, nem jelenik meg nála.

Nekem tehát a diskurzustechnikája, az interperszonalitás, a kom-
munikáció, ahogyan két szereplőt egymással viszonyba állít, a leg-
érdekesebb és a leghátborzongatóbb, mert emiatt általában nagy hi-
degeket, űröket, huzatokat érzek. És mégsem az következik ebből,
hogy azt állítaná, az egyik ember nem tud beszélgetni a másikkal.
Tud, persze, csak nem eleget. Jelenits gimnáziumi szakkörén —
amely át volt itatva templomi hangulattal, mert utána mentünk mi-
nistrálni, és eleve egy szerzetestanár tartotta az órát — került ez
szóba először, erről is ő beszélt nagyjából ötven évvel ezelőtt. Köz-
ben olyan érzésem volt, hogy Mándynak a szövegeiben föltűnik
annak a beszédnek a nehézsége, amit az ember az Istennel folytat:
ez egyrészt nagyon meghitt, másrészt szinte reménytelen, mert nél-
külözi a választ, és nem tudjuk a formáját, hogy mit mondjunk, és
azt sem, hogyan mondjuk. Az életmű egyik legfontosabb kérdése
számomra az istenkérdés. Az, hogy alig említi őt. Mindig jelen van
valaki fennvaló, de konkrét szövegi jelenlétét ennek a kvázi sze-
mélynek — egy-két olyan kivételtől eltekintve, mint például az Át-
kelésben szereplő Isten című írás — nem adja. Ugyanakkor e sze-
mélytelen erő (elrendelés?) szinte ráterül a művekre, birtokolja, löki,
irányítja, vagy passzívan figyeli a struktúra, a szöveg, a nyelvezet
eseményeit. Jó lett volna erről őt megkérdezni…

Mi az, ami a magyar
irodalomban abszolút
az ő nevéhez fűződik?
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