
RÓNAY lÁSZLÓ

Mándy Iván világa

Természetes dolog, hogy az igazi írónak világa van. Saját, öntörvényű, csak általa ismert
világa, A tehetségtelenek a már ismert díszleteket népesítík be képzelétük figuráival, de
akiben teremtő erő van, az hősei világát is átrendezi. Mándy Iván környezetrajza csupa
unalomig ismert tárgyból áll: utcák, terek, házak, lépcsőfeljárók, falak. Ám ezek a tárgyak
nem személytelenek Megmozdulnak, beszélnek, éreznek Sírnak a padok, szoronganak a
csupasz falak Mintha emberi léptékűvolna az egész világ,amit megjelenít. Fájdalmasan,
hitelesen emberi. Eltűntekmár belőleazok a békebeli jó ízek, melyek Mándy nagyelődje,
Krúdy elbeszéléseiben és regényeiben párállnak föl, csak a végre való folytonos nyitottság
maradt, a fájdalom és a remény torokszorító kettőssége, s annak bizonyossága, hogy
valahol mégis létezik a boldogok birodalma.

A terek. Mára valamennyit beépítették Jórészt eltűntek az árusok, nyugdíjba vonult
Bluz úrés társa, hiába keresik a csúszdát a komor tekintetűOpfák. Felvonulási terep lett az
a tér is, ahol hajdan délelőttönkéntgyerekek játszottak, szerelmesek ültek a padokon, s a
fiatal Mándy szorongva haladt át rajta, hóna alatt elbeszéléseivel. Ám ezeket a szabad, nagy
térségeket hibátlan teljességükben őrzik. lelkükben hősei. Egy villanás, és életre kel
bennük, ami volt, egybeolvad álom és valóság, s ebben a nagyszerű lírai villódzásban
felfénylik egy mosoly, ami erőt, kitartást és reményt ad. Apa mosolyog? Régi filmsztár?
Thlajdonképpen teljesen mindegy. A lényeg: a rosszból kifeslőjó, a világreménytelenséget
ellenpontozó remény, az a tudat, hogy élni érdemes, hogy az élet igazi értékei mégis
célhoz vezetnek

Csupa esett, szerencsétlen hős. Kifosztottan tévelyegnek, folyvást keresnek valakit. Egy
nevet kiáltanak Arc nélküli árny sejlik fel egy pillanatra. VlSSZhangzik a kapualj. Valahol
döndülve csapódik a kapu. A szürke ló árnyképe bukkan elő. Gyerekek vezetik, sikerült
megmenteniük a sintér kezéből.

Gyerekek Ők is e század nagyfelfedezettjei. Csoportosan és magányosan. önfeledten
játszva és gonosz, sunyi vadócok módjára, esetleg rabruhaban. Mándynak különös
affinitása van a gyermekvi1ághoz, mintha lelkében érintetlenül őriztevolna meg az ifjúkor
adottságát. Gyermekek népesítik be Csutak környezetét, vidám arcok keretezik a
locsolókocsi útját. Ezek a gyerekek szinte mindentudók, okosan bólintanak, amikor a
felnőttek közé csöppennek Pontosan tudják, hogy a felnőttek bűnösek és sebzettek, s
hogy keresik azt a boldogságot, melyMl végképp kícsöppentek, amikor elveszitették azt a
térképet, amelyen fel lehet fedezni a huszonegyedik utca hollétét. A béke és a boldogság
utcája ez. Titkát csak a tisztaszívűek ísmerhetík,

De lelkük egy titkos rekeszében gyermekek maradnak Mándy felnőttjei is.Játszanak. A
játék, az önfeledtség, a vidámság megőrzi őket a holnapnak Foci, lufi, gumilabda 
mindegy. Passzolgatják, egflllásnak adják Újra meg újra bebizonyosodik: csapatjáték
nélkül nem megy. Kell egy csapat, akkor sikerül átvészelni a nehézségeket, az ember alatti
helyzeteket. A csapathoz tartozás tudata is erőforrás. Csempe-Pempe tulajdonképpen
sebezhetetlen. Pedig csak képzeletben léphet a pályára.Az élete, a tehetsége csak arra
hatalmazza fel, hogy napálya széléről" figyelje a játékot. De nagyon sokan vannak a pálya
szélén, s ők azok,. akik igazán tudják, hogyan kellene rúgni a labdát. Őket nem lehet
becsapni, nekik fölösleges bundákról szönokolní, Thdják, hogy~őket, de ez is
része a játéknak Emlékszik? - kérdi töprengve egy szalclllas, aki zsebe rekeszeiból
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tökmagot varázsol elő. Már röpködnek is a nevek Mindenki emlékszik. A kollektív,
megcsalhatatlan emlékezet csodája.

Ö, igen, a megbocsátó emlékezet. A háború emlékei. Amegsebzettek és halálra szántak
A kifosztottak és reménytelenek Az ötvenes évek Az "előadók és társszerzök". És a nagy
feljelentők, akik később oly könnyedén maszkírozzák magukat nagy áldozatoknak. A
színeváltozások csodálatos látványa. Mándy hősei nem ítélkeznek, azt az időre hagyják. De
nem is felejtenek Emlékszik? - kérdi Thrcsányi. ,.Az anya, mint a pozitív hős mintája."
"Vezérünk az irodalomban." Voltak, akik lelkesen megírták. Thrcsányi azt is tudja, kik.
Mindegy. Azélet megy tovább, loholni kell, különben elhagy az idő, tovasiklanak a kedves
leányok Aki ítélkezni akar, hamar megöregszik. De felejteni azért nem szabad. A rossz
természetét ismerni kell, hogy ne ismétlődhessék,legalábbis már ismert formájában ne.
Mándy sem felejt. ül a tejszínes kávé gőzében és figyel. "Régen láttuk"... "Igazán
hiányzott!" . .. "Ne mondja ... " Ennyi. De ez a lényeg. Létrejött egy emberi kapcsolat.
Oldódik a magány.

Legendák és mítoszok A próza örök nagy erőforrásai. Korunk szorgos erőfeszítéssel

megkérdőjeleztelétezésüket és igazságukat. Mándy mosolyog és ír.Ő tudja, a kérdőjelek

elkopnak Amítosz megmarad. Asztárokbármikor kiléphetnek a fotóból, a gondolat síkján
élik tovább életüket. Kézen fogják a rájuk bámulót. De ki hivatott arra,hogy különválassza
a tapinthatót és a tapinthatatlant? Ki vonja meg végsőbiztonsággal a gondolat és a valóság
határait? Ha a valóság nem ad reményt, bízzunk a gondolat végpontjában felsejlő eszményi
cél létezésében. Újra meg újra el kell indulni a titokzatos, a boldogságot rejtő utca felé.
Szörakell bírni az emlékeket és a tárgyakat, meg kell fejteni a kövek titkát, fel kell oldani a
világ némaságát.

Az író hatalma azonban nem a tudás. Meg kell írnia, amit tud, s ez az iszonyú nehézség,
ez a választóvonal. Nem, nem így volt! - mondja kétségbeesetten Ottlik hőse. Másképp
történt! Úgy kell megírni, hogy hiteles legyen, elhítető.

Ebben rejlik Mándy nagysága, mint ahogy ez a titka Krúdynak, Kosztolányinak és a
többinek is. Megírja lelke igazságát. Elég egyetlen szö is. Egy elharapott fél mondat. Egy
kérdés. A többi az olvasó dolga. Neki kell életre hívnia azokat a tartalmakat, melyeket az író
rá hagyományozott. Meg kell fejtenie a csodálatos és különös jelzők titkát. Maga elé kell
képzelnie a "lesikált" arcot. Állítmányokkal kell kiegészítenie a felsorolásokat. Nem is kell
olyan sok állítás. Van... nincs ... A többi körülírás. A titokfejtés hálás dolog, mert
megtanuljuk közben ismerni a valóság mögöttesét, az álmokat, melyek ugyanúgy léteznek,
mint a valóságnak. azok az elemei, melyek életre hívták őket.

Visszük magunkkal életünk terheit. Nyögve cipekedünk, fáradtan, vigasztalanul.
És akkor megszólal a zsák. "Figyeld a szivet!" Apadba szívet vésett valaki. Sez a szív most

világítani kezd, annak bizonyságául, hogy túl mindenen, túl a nélkülözéseken és a
fájdalmakon, van egyérzés. Mindegy, hogy nevezzük. Át kell élnünk. Meg kell fejtenünk a
szív üzenetét, szólnunk kell a szív jegyében.

Mándy Iván a szív írója. A megsebzett, vérző szívé, amelyből szeretet és megértés árad a
világra. Ez a titka. Ebben rejlik nagysága és utánozhatatlansága. Forradalmár, a magyar
próza nagy ÚjítÓja. De a csatát vér nélkül nyerte meg, a szeretet jegyében.

203


