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Tárgy, mondandó: a mérleg egyik serpenyője; stílus, módszer: a másik. Az írónak előbb-utóbb

rá kell ébrednie. hogy életműve: véleményének kinyilvánítása a "világról" olyan formai keretek
között, melyek megteremtik számára a véleménynyilvánítás legnagyobb szabadságát; meg kell
ismernie a saját természetet, mely majd hőseinek fogamzójaés "gyökérzete" lesz; meg kell ismer
nie a hősök természetét. akik tükröt mutatnak neki s - hátat is. Ha önmagát s természetének mil
lió változatát fölkutatta, kibányászta azokat az erőket, melyek természetével egy köldökzsinó
ron élnek, azonban mégis más formában: elmondhatja magáról, kész arra, hogy író legyen.

Mándy művei, tán néhány korai művét kivéve, ebben a pillanatban lépnek a napvilágra.

1. Mi villanyoz föl, ha Mándy írásművészetéregondolok? Szikár és könnyed harmóniája, lé
gies-vonzó hangulatossága, műveinek derűje, derültsége, lelkesedése; intuíciójának s intellektu
sának vonzó összhangja, hangulatainak lágy, édes érlökései, kacér játékossága, el-elrebbenő sej
telmeinek bizonyos határozottsága, mely összeforrasztja a "cselekmény" mozaikjait. S mire em
lékszem még? Bizonyos zsúfolt hangszíngazdagságra, mely a novellák fantasztikus "értelmetlen
ségében" talál nyugalomra. A sokszálú cselekmény magabiztos összeforrasztása egy szimfónia
varázsát idézi föl, s azt hiszem, ebben az élet sokszínűsége és titokzatos bonyolultsága is benne
rejlik.

Egy verset megérteni: a pillanat nyugodt ökonómiajának kérdése; egy regényt vagy novellát
megérteni: a tapasztalat bölcsességének kérdése. Kissé fellengzősebben : egy vers megértése pusz
tán "becsületesség" kérdése, mig egy regénye: az évekkel érő türelemé. Életünk a küzdelmek szi
tája, melyen át-áthull egy-egy gesztus az örökkévalóságba: egy csodálkozás, egy veszekedés, egy
pajkos pillanat. Mándy ezt rögzíti: hogyan "szentel meg" az élet szinte öntudatlanul egy-egy idő

moccanást. Művészete szakasztott olyan, mint egy átkorcsolyázott jégpálya; szövevényes kanya
raiban el-elszédülök; ha azonban fölébe emelkednék, föltűnne fenséges rendezettsége; végig
pásztázhatnám gondolatkarcait s rögtön kifürkészhetném, hova iramlanak. Olyan, mint egy óri
áskerék: érzem a magaslati levegőt, valahányszor felröpít, de mindig ugyanazt a tájat látom.
Gördülékeny mondatok, rezzenékeny hangulatok. Kedélyesen cseveg, morcan mormol, fanyarul
kajánkodik. Csettintek örömömben; bajosabb tiz kedélyes percet okozni az embernek, mint tíz
kedélyes órát. Mándy percei mindig fölvidítanak ; az "alkotói" kín s az "olvasói" kín, mint a ho
mokóra: csökken az egyik, felszökken a másik. Mándy olvasásakor az ember nem feszeleg, sőt

valami furcsa pezsgést érez, gyönyörűséget, s azt hiszi, egyre jobban ismeri az emberi természe
tet.

Szellemes, de szellemessége nem a gondolat, hanem az "álom" szellemessége ; kifürkészhetetle
nül szökken gondolatainak titkoló sarkaiba: szellemességében a nem emberi, mondhatni démoni
önfeledtség különös fegyelmezettségben bukkan elő, s ez a pillanatra létrejött "diszharmonikus"
éleslátás az erőszak vadságával béklyóz le bennünket.

Hőseiben nincs "méltóság" : nem vonulnak, hanem mennek, nem étkeznek, hanem esznek,
nem helyet foglalnak, hanem leülnek.. de van bennük "derű" és "természetes elevenség". S mégis
aztmondom : nem kiegyensúlyozott életre születtek, vagy tán kissé szomorúbban azt: kapcsola
taik sajátja pusztán az, hogy "egymásnak támasztja őket a Föld';; megbotlott létüket körülszag
lássza a remény.

Mándy villámsebes hevületét, mellyel hangulatait megeleveníti, nem csillapítja semmiféle ra
cionális tartózkodás vagy higgadt nyugalom. A darabokra metélt cselekményt a szeszélyek nyi
lallása ácsolja ismét egybe, s mivel a "cselekményvezetés" nem érdekli, a mű beteljesülése parányi
percenéseken múlik: egy kopott öreg szék elkorhadásán vagy egy "tépett szálú, komor zsineg"
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lógázásán. A komoly részvét, mely ott rezeg a rajzolataiban, szinte boszorkányos észrevétlenség
gel óvakodik a figurák köré. Téved, aki Mándyban közönyös és cinikus írót sejt: műveinek olva
sásakor váltig csodálkoztam azon, hogy itt a tárgyak lelkéről esik szó, melyről halvány sejtel
mem sem volt addig. Aki ily élesen szögezi szemét a körötte lévő világra, aki ily pontosan tapint
ja ki az emberi riadalmak gócát, az nem közönyös, sőt ellenkezőleg: tekintetében cirógatás van,
kedélyes jóindulat, vagy korholás, mogorva megrovás. Naiv, mélázó hang úrhodik el a novellák
ban ; peregnek, peregnek az "események", ám alig tudunk valamit a szereplőkről, s azt is kétked-

\ ve, mégis bizonyosak vagyunk abban, hogy nagyon jelentékeny dolog játszódott le: még nem ta
"lálkoztam íróval, aki ily kevés tény elmondásával ily sok élményt nyújtott volna olvasójának.
Homályos, mi történik "kívűl" s mi "belül", szereplőinek nem is "tulajdonSágai" vannak, csak
"hajlamai"; kevesebb dolog történik a műveiben, mint van: ez csak annyit jelent, hogy a dolgok
jó része már megtörtént. csak éppen mi nem láttuk. Szereplői csillagnyi távolságokra vannak
egymástól; sokszor nem is egymásnak beszélnek, csak inkább egymás előtt vagy még inkább: az
elvásónak.

Mándy nem különböztet fontos és ,jelentéktelen" dolgok között; mindent rögzít, ami a
szunnyadó nemlét hálóján mint csillámló aranyhal a létbe hullik. Művészete: az álom magaszta
lása. Hősei a semmiből jönnek és a semmibe hullanak; az írói fantázia horga innen halássza elő

őket § ad egy pillanatra határozott kontúrt nekik. Úgy jellemezhetnénk őket: valamiféle pateti
kus "kishitűség", bizonytalan tétovaság mozgatja cselekvéseiket ; beszédük nem közlés, csak hír
adás, nem úgy érintkeznek, mint két eltévedt barát az erdőben: nem fecsegnek egymással, ha
nem csupán hírt váltanak, tán egy füttyszóval. Mándy novellái esetében nem beszélhetünk - úgy
mond - "emberi kapcsolatokról"; a cselekvések - a legremekebb novelJákban - csaknem teljesen
motiválatlanok, s az összefüggések helyére a kapcsolhatatlan esemény szilánkok lépnek. Azt
érezzük, hogy ebben a világban semmi nem mozog semerre; de ugyanakkor azt is érezzük, hogy
ez egy förgeteges fólfordulás eredménye. A mű: egyetlen atom, melyet az intuíció mikroszkópján
szemlélhetünk csak; az élet egy kicsiny ténye az álom elvarázsolt kastélyát festeti az' íróval. S ei
kicsiny tények a mű tartópillérei; ezek fölé boltozódik Mándy pazar mesevilága.

Mándy nem pusztán művének konkrét tartalmával közöl valamit; a közlendője külső jel,
mintegy végső megindító okul, arra, hogy megvillantsa bennünk azt a "tudást", mely idegeink
ben lappang. "Árnyéktalan" alakok ezek a szereplők ; nem akképp, hogy teljes fény övezi körül
őket, hanem épp fordítva, finom homály. Az embert nem szabad bizonytalanná tenni azzal, hogy
mindent a tudtára adunk.

Írásművészetébenaz idő szerepe elvész. Nincs idő, nem az időben történnek a dolgok, s a vég
kifejletszemporitjából, mely a mű minden sorában ott lapul s minden sornak, a nyilalló sejtelem
nek különös hangulatot ad, az idő teljességgel jelentéktelen; az ember - csaknem pillanatról pil
lanatra - magát az egész történetet éli. Föl sem merül benne, vajon mi történt az előbb és utóbb:
az író az idegek olyan, mondhatni tragikus pillanatában markol ai események szálaiba, mely
azonmód szükségtelenné teszi, hogy a múltba nézzen vagy előre tekintsen. Még bámulatosabb :
az időnek ezt a múlt s jövő sorsokkal terhelt sűrű pillanatát meg tudja érzékíteni ; az idő csak
ürügy arra, hogy arról beszélhessen, ami nem az időben történik, vagy azt mondhatnám : meg
történt valami, amiről csak az idő szokvány kódjaival tud beszélni.

Mándy a hétköznapi tragédiák nagy megfigyelője : nem úgy, hogy kiemel egy sorsot, s azt
- esetleg típussá keményltve - mint általában tragikusat ábrázolja, hanem úgy, hogy egy nem
tragikus, sőt csaknem naiv mód nevetséges esetben érzékelteti: az embert a léte sodorja valami
kétes végzet felé; legfőbb élménye ez.

Egy pohár az asztalon, egy szék a sarokban ugyanolyan magányos tud lenni, mint maga az
ember; nemcsak az ember vált magányossá, hanem a környezete, a tárgyai is. Az ember lelke: a
tárgyai. A tárgyak lelke: az ember, a tárgyak gondolkodásunk "hiányosságának" bizonyítékai; a
gondolat maga nem tükröz, hanem alkot, csaknem mohó ösztönnel. Mondhatni: könyörög, s a
szomj a félelem, a bizonytalanság küszködése, hogy a külvilággal való kapcsolatában kielégítet
lenség lappang; a tárgyak: szinte kegyelemosztó parányok számunkra; nem a tárgyak fejeznek
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ki bennünket, hanem mi fejezzük ki a tárgyakat. Az álom: a tárgyak testvérré fogadása ben
nünk. Mándynál a mozdulat, a csend, a tárgyak bizonyos tehetetlensége értelmet kap, sőt azt
mondanám, gazdagabb természet setteng elő belőlük, mint azokból, akik köztünk élnek. Egy ka
caj lehet értelmetlen is, de lehet mélyen szellemes; ki akkor mosolyodik el, mikor kell, többet te
het egy szellemes fecsegés kedvéért, mintha naphosszat prédikálna.

2. Megfigyeltem, mit érzek Mándy írásainak olvasása után: megtudtam valamit az élet ke
gyetlen, kézzelfogható nyerseségének riasztó tanulságaiból, s nem tudom mégsem, hogyan tör
ténhetnek meg ilyen dolgok. Mándynál a végeredménynek nagy fontossága van, szemlélődése

sosem ponttól pontig halad, sosem érzünk e "távolság" megtétele után valamiféle "eszmei mon
danivalót": művei nem példázatok, hanem rögzítési kísérletek: megállítja valahol a történések
"filmjét" s ebbe az állóképbe vetíti bele azokat a mozzanatokat, melyeket nem érzünk e "film"
részének; a nyomozó lelkiismeret építőköveiezek. Az író sietsége ellenére úgy tünik, egy helyben
állunk, nem sodródunk az eseményekkel ; elvonulnak előttünk s még mindig ott vagyunk, ahol
az első sorok olvasásakor : nem álltunk egyik hős mögé sem, nem éreztünk együtt vele, de mint a
kirakatüvegben, mely mögött esetleg szép tárgyakat tekinthetünk meg, egyre inkább magunkat
vesszük észre, amint a kirakat mögé pillantunk - s ahogy önmagunkat bámuljuk, könnyed s
mégis lelket mosdató önvizsgálatban ...

Mándy műveit, más művekkel ellentétben, melyekben világosan s egyértelműen különböztet
hetjük meg a mű törzsét s a belőle fakadó apró ágacskákat, a cselekményt s az epizódokat, in
kább bokrokhoz hasonlíthatjuk. Nem látunk bennük - világosan és egyértelműen - törzset, no
ha tudjuk, hogy van, hanem látunk ezer és ezer ágat, cserjét, indát: törzsemlékeire tűzdeli föl ap
róbb s olykor-olykor jelentéktelennek tűnő hajtás-emlékeit. Nem különböztet, nem emel ki, nem
tűz ki olyan pontokat figyelmünknek, ahonnan biztonsággal s megnyugodva tekinthetnénk be
történeteinek nyugtalan alföldjét; csak egy-két tényről hiteti el, hogy az relatív fontossággal bír.
Maga sem tudja, mi érdemes a figyelemre s mi nem; figyelempásztáinak tartományhatára azon
ban élesen kirajzolódik. A Mi az, Öreg?·ben a bensőségességnek azt a formáját is megengedte
magának, ami nála szokatlan: ott érezzük őt is a sorok között, Csaknem vallomásos jellegű ez a
munka, s azt gondolom, eddigi rejtezésével szemben ez a fóloldás egy új, személyes kitárulkozás
útját nyitotta meg előtte; puszta fényképezése nem a felületesség jele, hanem az írói zárkózottsá
gé. Nem "elemez", hanem "emleget" bizonyos dolgokat, s ezek a figyelmeztetések igen megindí
tóak; nem fogalmakkal operál - szeretet, barátság, siker -, hanem ezeknek tárgyi tanúival.
Mondhatom azt is: szerettem az apámat, imádtam, mint senki mást ezen a földön ... ; de mond
hatom azt is: szeretem azokat a bútorokat, apám borotvakészülékét s ezeket nem fogom elfelej
teni. .. stb. - a kettővel ugyanazt fejezem ki: apámhoz való vonzódásomat. A tárgyi világba
közvetített emberi kapcsolatrendszer ábrázolásának nagy művésze Mándy; s azt is láthatni, mi
lyen megmagyarázhatatlan féltés és tisztelet él benne az emlékei iránt; nem tagadja, hogy az em
lékei: ő maga, s arra is van "mersze", hogy emlékeit mint emlékeit írja le; ami ebből következik:
ez a novellafüzére (hiszen ez sem regény), Mándy még soha nem írt regényt, tán a Csutak-köny
vek kivételével.

Rendkívül érzékeny megfigyelő: lát a szemével, hall a fülével, szimatol az orrával. De nemcsak
ezt teszi: szemével szinte hall, szimatol és lát egyszerre; tárgyai szintúgy: szemük, orruk, fülük
van; s ő meghallja, ha azok beszélnek hozzá, meglátja, ha őt nézik. Rengeteg dolog és esemény
van, zajlik köröttünk, amiről nem veszünk tudomást; szobánkban, tudtunkon kívül- ellenére!
- egy egér lakik együtt velünk, korhad bútoraink fája stb. Mándyt ez érdekli: ami közvetlenül
mellettünk történik s amiről nem veszünk tudomást; mondataiban nincs egy bizonyos "egységes
ütem"; leír valamit pár tollvonással, rögtön utána megjegyzést fűz hozzá, kérdez, párbeszédet in
dít, zsörtölődik, elréved, fölujjong ; innen ered stílusának bizonyos nyersesége. Nem jellemez; jól
tudja, hogy egy "jellegtelen" arcban több a titok, mint egy ,jellegzetes" arcban.

E figyelem "genezisét" kell föltárni elsősorban: semmiképpen nem érzünk benne harmóniát.
Mándy nem úgy választ, hogy tárgyai közülmindegyiknek megadná a maga jelentőségét;a leírás
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pillanatában nem szemléli a dolgokat, hanem csak előveszi; színpada mintha mégis meg volna
rendezve. A szemlélés pillanatát akarja visszaadni, sőt: figyelme, figyelmének története ott van a
papíron; mindegy, hogy útjában valaminek a közvetlen szemléléseáll-e, mondjuk egy tárgyé, egy
bútordarabé, vagy azok az asszociációk, melyek körülzsongják a tényleges szemlélés sovány vá
zát. Sosem hisszük azt, hogy egy helyzetet éppen akkor írt le, amikor megfigyelte: illetve maga a
benyomás nem ez. A dolgok "rendjét" nem leírja, hanem megteremti ; nem olyan festő, ki fehér
papírra mázol; foltokat, színeket vázol föl, s miután e rendszertelenség bizonyosan tarthatatlan
ná válik, akkor kezd bele a megformálás művészetébe. Regényeiben vannak valóságos alakok:
róluk bizonnyal tudjuk, hogy léteznek a regény világában: ezek a regény .mentöövei'' ; s olyan
figurák, akiknek létezése bizonytalan. Beszélnek, esznek, isznak, élik világukat, s mégis bizony
talan, csakugyan ott vannak-e, ahol a mű "eseményei" megtörténnek. Olykor beleszólnak ebbe
abba, s ez esetleg kapcsolatos azzal, ami éppen akkor és ott történik, ám a következő pillanatban
azt látjuk, hogy elröppennek, vagy már a távolból vigyorognak. s valami közönyös pökhendiség
gel tekintenek erre a "lenti" világra; a művek feszültségét - azt hiszem - ez adja.

A Mándy-i táj: az intuíció villáma alatt fölvillanó táj; az intuíció az írónak mintegy Prométhe
úsz-mája: e műveket nem az "értelem" vetette papírra, hanem az intuíció, s nem is "értelmünk
höz" szólnak, hanem intuíciónkhoz. Kutatásaiban kegyelet van, gyöngéd irónia és bizonyos ter
mészetes fegyelmezetlenség; improvizáció-katedrális egy-egy műve. Nála a játék a fontos: mű

veiben úgy érzem magam, mint egy maszkabálban : a tánc miatt táncolok, s nem amiatt, hogy ki
kutassam, ki rejtőzik az álarc mögött.

Minden író művében val,l eg~ rész, mely "önmaga írta magát", s van egy, amelyet az "az író
írt". Mándyban az élményvilág annyira a fölszínen van - szinte a bőre alatt -, hogy alig kell bá
báskodni ahhoz, hogy a világba szabaduljon; nem érzünk 'Semmiféle erőltetett tisztogató mun
kát, "ezt lehet, ezt nem lehet", az alakok az első lapon talpra állnak s maguk teremtik törvényei-

• ket. Az írónak nem kell "erkölcs". hogy megalkossa őket: az "erkölcs" magukban az alakokban
van, megváltoztathatatlanul. Az író "gyónása" az' alakok önigazolása ; Mándynál nincs az ala
koknak "távolsága"; azt is látják, ami a szemük előtt történik, s azt is, ami csillagnyi távolságra
van. .

A "klasszikus" novella olvasásakor szinte varázsütésre rezdül meg a szívem: csaknem ujjal
mutathatok arra a sorra, melyen túl a mű "katartikus zónájába" lép; Mándy-novellában ilyen
sor nincs. Mándy művészetét az emlékek ezeregyéjszakájának nevezném... Ugyanakkor azt is
mondhatnám : szinte kicsorran mondatkupáiból a tárgyilagosság bora.

Az emberi érintkezésben van, ami az életet támasztja föl, van ami a halált. Ő nem föltámaszt
ja: meglesi az életet és kikémleli a halált; egy presszói patvarkodásban, egy lépcsőházi köszönés
ben, egy gúnyosan kibökött mondatban bukkan elő, a maga nyers és természettől fogva "gyö
nyörű" formáiban, egy női öl ringásában, mely .föláldozza" magát, s maga is csak a természet
egy fondorlatos kacsintása, sőt a természet egy lehelete s egyben az ember esdeklése is, hogy a
maga határaiban tévelyegve utánozza az egészet, amelyből származik. A kiszolgáltatottság, bi
zonytalanság, mely a f,lelem formáit öltheti magára, a senkitől nem függés és a szabad reakció
világ ábrázolása adja-a művek lenyűgöző erejét. Nem akar meghatni, nincs mögötte "filozófia",
de a szereplők kiválasztása, egy-egylehetőség megjátszása az életérzés rnélyebb, komolyabb húr
jait pendíti meg; s ezekben az "utolsó cselekedetekben" sem vonulnak vissza a bánat vagy a meg
bocsátás leple mögé, hanem vállalják mint farkas a fogát, "utolsó tettüket"; ez következik eddigi
cselekedeteikből. Rónay György udvarias gyanúja indokolatlannak bizonyult: a módszer s a
szerkezet igenis elbírta azemberábrázolást is, nem maradt meg a tipusok lajstromos, hideg szám
bavételével; s minta Mi az, (Jreg? vagy az Álom a szlnházról bizonyította, hogy bár maga a
módszer nem változott - mégis, eljutottunk az ember lelkéig. Rónay talán nem sejtette meg azt,
hogy ennek a világnak van kiútja, mondhatni: egérútja a látomás felé. Pontos, tüneményes,
"apokaliptikus" intuíciójú világot kelt életre, mely könnyed s mégis súlyos dobbanásaival egy
egyetemes deprofundist,vetett ki magából. Mándy hű maradt tárgyaihoz, változatlanul rerum in
ventor, a tárgyak föllelője, s az Álom-ban már azt is érezzük, hogy ez nemcsak menekülést jelen-
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telt nála, hanem fegyvert: a tárgyak véleményével tromfol az emberi beszédre, bízva bennük,
mint csalhatatlan tanúk ban.

A pók estében is hálót sző, estében is emelkedik. Ilyenek Mándy hősei is: egzisztenciális létük
ben folyton buknak s mégis .. emelkednek ...

3. Nem tudunk mondani semmit minden esemény "közös értelméről", s igazán ott állunk,
hogya mü lényegeannak a keresése lett. s az egésznek a formája e folyamat dokumentálása. Az
író írás közben csaknem olyan tájékozatlan hőseinek sorsát illetőleg, mint az olvasó. így gondol.
kozik : gondolataim kinyilvánításában az egyik mozzanat nyilván színészi mozzanat, és ha az al
kotói őszinteség fontos kritériurnának az önmagunk és a mű közti tiszta fedést tartjuk, legalább
azt. hogy erre a "lehetőség szerint" a legnagyobb mértékben törekedtünk, elengedhetetlen, hogy
eláruljuk, ebben nincs semmiféle "rosszindulat", csak az, hogy az olvasóban a "hitelesség" be
nyomását keltsük; és ez többféleképpen elképzelhető. Ennek a bizonyos "közvetlen" gondolati
leírásnak a szellemcssegc UZ, hogy az értelem bizonyos megszokott globális egységeit elveti, de
mondutaiban, bekezdéseiben mint önmagukba 'zárt és rendezett egységekben, megtartja. Zavar
ban vagyunk, ha szembekerülünk igényeink igazi formájával, a tömörséggel, mely egyben a szép
séggel is párosul; bár nem a tömörség a lényeges, hanem annak tartalomtöbblete. Ut~lás lett a
bizonyosság, hangnem és szin a stílus, mely ily módon megfosztatott a teljes kontinuitás látszatá
tól, s mivel minden kicsinyatomján érezhető az erő, mely létrehozta, olykor megriaszt. A tarta
lom szinváltozásai mégiscsak valamiféle laboratóriumban zajlanak; nem hiszem, hogy ami a lé
lekben megtörténik. független volna bármitől is, amivel az kapcsolatot teremtett; szavak, mon
datok, gondolatok, elütő gondolatsorok ; egy határ jelzései, lehetőségek villanásai, "csonka" ta
pasztalatok igazságai, s mondhatom: egy mű összetartozó lapjai.

A rejtőzködő "vázlatossag" rnögőtt az emlék-árnyalatok elrejtett milliárdja; a Mándy-novel
lák : a részvét és a tartózkodás násza az irónia függönye mögött, Mándynak nem sikerül minden
írását .fölemelnie", de szerencse, hogy épp a súlyosakat sikerül. Sohasem eseményt dolgoz föl,
hanem ezeket körüldongó asszociációvilágot. Az emlékezés deklarációja Mándynál az írói atti
tűd legjelentékenyebb eleme; vékony zsinegből sodort kötelekhez hasonlitanak ezek a müvek:
erejük abban van, hogy összeakaszkodnak, s ha szétbontod őket, szemügyre veheted a zsinege
ket. de erejük a semmibe vész. Az intuíció a nyelv és a fogalomlátás mocsarát annyira megboly
ditja, hogy értelmetlenné válik a kérdés: mit is akar pontosan mondani; nézni és csodálni kell
ezeket a figurákat, akik igazán a legkecsesebbek, s kiket feledhetetlen és kitörülhetetlen pász
mák ban sugárzott át a ragyogó életismeret. Mándyemlékművei - nyilván saját magának is
- olyan ékkövek, melyeket a pusztító idő Trójajából az emlékezet megőrző Hesperiájába az író
sajátos természete mentett meg; nem emlékeket mint emlékeket, hanem emlékeket mint - való
ságot; úgy tűnik, előtte minden csak egy gazdag emlékű "gyermekkor" jelentéktelen epizódja.
Nem így van: Mándy képzeletébenkettősjáték zajlik; a régmúlt jelenvalóvá válik, oly tapintha
tóak az évekkel ezelőtti események, mintha tegnap történtek volna; s a jelen azon melegében,
"ahogy megesett", a régmúlt részévé válik: a tegnapieseményt úgy érzékeljük, mintha emlékeink
mélyes-rnély bugyraiból kellene előkotornunk, ha már rágondolunk.

Élményeinek megidéző jellege is van, mondhatni, egy-egy kongást bocsátanak a világra, a je
lenbe; .elfeledtctík" az íróval, ami megtörtént, s emlékeztetik arra, ami nem történt meg. Ebben
a feledésben azonban nem az rejtőzik, hogy a múlt dolgaira nem akar figyelni, hanem hogy újra
épiti magában; és ennek tisztító hatása van. Álomvílágának legbiztosabb iránytűje az intuíciója:
ez teszi éberré és figyelmessé arra, ez érezteti meg vele, hogy az emlékezés bizonyos teremtő erő

vel bír, az értelmet teszi érzékké, ravaszul vegyítve az "értelem érzékeinek" nappalait és éjszaká
it. utólag teremtve rendet emlékező idegeinek diszharmóniájában ; fölajzza fígyelmét, mely lehe
tőséget ad arra, hogy erőt találjon bennük, vagy még inkább: hogy magában találjon önmaga
számára menedéket. Teremtő ábrázolásának egyik csodája: megérteti, hogy az ember álmai az
ember látszat-helyzeteinek paradigmái is. Ha az ember mások előtt próbálja hamis látszatokba
kergetni magát, egy pillanatra maga is részesévé válik annak, amibe ez a hazug külső körülmény
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belekényszerítette. Ennek a helyzetnek megélése drámai lehetőségeket igér: az iró a "cselek
mény"-bonyolitás közben visszaszorltja az ellentétnek természete szerint való kifejlési lehetősé

gét; de az, amit bemutat, éppazzal válikmégizgalmasabbá,amit ennek a hiánya rávetit. Mándy
félszeggé válik, ha a valóságrólnem mint az álom tartozékáról kell beszélnie. Műveiben nem Bé
la van megZsóka; Bélákvannak ésZsókák vannak. Az emlékek itélőblrósága, a múlt fintorai és
az ismeretlenjövő, s ami ennek bizonyostragikus hátteret ad, legalábbaz A/oma sz/nházró/·ban:
holt lelkek maneseiés a lélek folytonos magányérzete. Barátságot éreznekezek a szereplők egy
más.íránt, de ez valójában nem az egymás iránt érzett barátság, hanem - annyira amennyire
- barátság a közös emlékek iránt. Élménytjelent számukra, ha valaki egyáltalán meghallgatja
őket; ebben a művében érezzükelőször igazán a halál közelségét: a holtakkal kötött ismeretsé
günk erősebb, eltéphetetlenebb, mint az, amelyetaz élőkkel kötünk; a holtaks a tárgyak emléke
zete mélyebbmint az emberé; a holtak az élők fölé emelkednek s kéznyújtásukban nem hivás
van a föld alá, hanem erősség, melyeta földi életheznyújtanak. A dallam, amely a müből kihal
lik, nem egyenletesen zengő; staccato-seerű, pontról pontra száll.

4. A lehetőség a tehetségr;ek kedves; a sors az egyet/en törvény: az írónak. Mándynak nem
sok lehetősége volt: szinte természeti törvény vonzotta ehhez a módszerhez: .mándyizmusai"
nem astilus "mándyzmusai",hanem a módszer"mándyzmusai".A stilusvéletlen, a módszer pe
dig minden írónakfölválthatatlan köpönyege;egymódszerrel a kisérletek tengerváltozatát lehet
elvégezni, s az ember nem is annak örül, hogya megközelitési módok változtak, hanem annak,
hogyaz a horog, melyeta dolgok folyamábavetett, mindigmásfajta fogással szolgál. Egy iró so
ha nema módszereinek álarcát szokta váltogatni, hanem azt, amit a módszerföltár : a jelenségek
vizsgáltbirodalmát, s a módszertmegszokjuk mint természetes eszközt.Módszertelenülírni csak
egy-két óriásnak adatott meg a világirodalomban- például Tolsztojnak.

Hajlamosak vagyunkarra, hogyélményeinket a tapasztalatra fogjuk- s itt épp a tapasztalatot
nemérezzük,legalábbisnem érezzüka kérdést mögötte: az élménytazon frissiben kapjuk, min
den fontolgatás és "eszmei mondandó" nélkül.

Késhegyig menő küzdelmetlátunlr...olykor - s utána barátkozást a késhegyén ... Hősei mindig
a másik árnyékábólleselkednek ; rejtőzés van bennük, de bizonyos, hogy társaik mögé rejteznek
el; félelem van bennük és elpusztithatatlan bizonytalanság-érzet ... Egymásmellé beszélnek, és
egymásellen hallgatnak.

Mándy irásainak ütőereje a párbeszéd. Mondatainak tótükréből "tündéri szomorúságú" lélek
egevillan elénk; inkább zabola kénenekik, mint sarkantyú; egy-egy meglóduló rész után szinte
halljuk a mondatok fékcsikorgását; prózája költői, csaknem mérnöki szerkesztettségű. A próza
iró az irodalom koloratúr-énekese; a dallam variálása ha nem is az akaratán, de művének "sza
bad akaratán" múlik. Mándy mondatai feszesek, pontosak. Általában az emberi kapcsolatok
legszakadékosabb bozótja körül kutat: a család körül. A bomlásés a kilátástalanság tán ebben a
"társaság-paradigmában" mutatható ki leginkább, itt, ahol az-embermégiscsak azt várná, hogy
a harmónia -Jegális formában - érvényttalálhat magának; az Apa, az Anya és a Fiú háromszö
ge: a legérzékenyebb érintkezési pontok. Alakjai egymásról nem szereznek tudomást, s ez nem
akaratukon múlik, hanem az életformakövetelményén, amelybenélnek; folyton az tűnik ki ma
gatartásukból és harcosan ejtett szavaikból,hogypusztán valamiféle érdekköti összeőket, az ér- .
dekeltséghálója. Mindegyikfigurájánérezzük,hogycselekedetük csak részbenered saját elhatá
rozásukból: külső hatalom foglyai, melylehetetlennéteszi számukra egy természetes élet lehető
ségét;magányukat magukássák ki magukból: megvanbennük rá a hajlam; ezt azonban a többi
ek tartják életben.Ha csakegyedülvolna az ember,nem volna magányos: többen vagyunk, s igy
vagyunk e veszéllyel még terhesebbek.

"Tárgytalan", de nem tárgytalan novelláinak olvastán ezt gondoltam: ha valaki hirtelen azt
kérdezné,kit tartok ma a magyar irodalom novellairójának, nem "legjobb novellaírójának", hi
szen ilyennincs, hanem akinek szinte az idegei, a természete löki félre a más, "idegen" műfajo

kat, tüstént azt bökném ki: Mándy Iván.

134


