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Mándy Iván: önéletrajz
(Novellák, rádiójátékok)

Az emlékezet nevekból, tárgyakb61, hangulatok
bólvanösszerakva. Az emlékezés, mikorösszera
z6dik mindez s mi tejfehér üvegen át nézzük a
múltat, a pazarlás emlékmtívtnek az épülése. De
Mándy Iván novellai ahogy építik, \1gybontjak is
szét ezt az emlékművet. Ami felépül, akarva
akaratlanul, az az otthon, az igény a bizonyos
ságra, biztonságra. S ami mégis szétbontja ezt, az
a hazatalálás v:tgya, hogy otthon legyen önma
g:1ban, s az azonosság, a világ és az .én· folyto
nosság:1nak a hiánya.

Az önéletrajz cím besug:1rozza a kötet
egészét, Az .Utaz:1sdklus· az álomt6lagyennek
korig ível, megadvakét pillérétaz emlékezésnek.
Az elbeszélő azt az utazást, amibe környezete
kényszeritette, az új tapasztalatok szenésének
turista-változatát, félálomban, önkívületben éli
meg, s ahogy telített belső vil:1ga mind több
kontliktusba kerül az utazás realit:1saival, úgy
kerül felszínre elesettségének, nem evilágisá
g:1nak háttere is. Le-és felszámolnivalója van.Az
igazi utazás az .emlékreszáll:1ssal· kezdődik el.
Néha úgytúnik, nincs egyetlen élőpillanatasem,
ő az a pont, amin a múlt átzúdul a jövőbe. Ez az
állandóan le- és felmerülő, sohasem nyugvó
lelkiismeret otthontalan az életben, csak a tár
gyak: között lel hitelességre: •... megérintettem
egy kabát ujját a fogason. Mégis valamiféle bizo
nyosság." (Éjszaka utazás előtt) .Én meg a
bóröndök között, Ez az egyetlen bizonyosság. A
bóröndök társasága.• (A pályaudvar)

számára az otthon-lét létkérdés. Ezért azono
sítja, mint valami Don Quijote, képzelete alakjai
val a járökelőket vagya szállodalakóit. De az sem
véletlen, hogy a lelkiismeret otthontalans:1gának
történelmi dimenzióját végül is egy .tárgyon·,
egy tárggyal érzékelteti később: .Elment a létra.
Elhagyta a házat .. , Megállt odalent egy emlék
mű előtt. A vértanúhalált halt miniszterelnök
előtt. Egy öreg baka tísztelgése, Utolsó tisztelet
adás!" (A létra) Ez az .Utolsó tiszteletadás", ez a
még hiteles - és hitelesítő gesztus a novellák
.kulcsa·. Az utazás kiszakít a megszokottból, de a
megszokott egyáltalán nem a míénk - leghét
köznapibb környezetünk, kapcsolataink a mu
landóság leggyakoribb áldozatai. Pedig egy ka
vics örökre fogva tarthatja a gyermeket és feldúl-

794

hatja a csal:1dot, (A kavics) (Felidéződik, mint
több noveWban is, pilinszkyJános.)

A muland6s:tg áldozatainak emlékezetére,
hogy~ és semmi ne merüljön feledésbe,
sorra szólíttatnak elő az elpusztult színhelyek és
akik benépesítették: párbeszédek, amikre már
senki sem emlékszik, pedig .mindenből lehet
vaíamí", (Egy öreg boltos) Az emberből is lehet
még valami, az útszéliból, az elhagyottból. .
Thdod,hol érettségiztettem le TomborTivadart?
Egy teherliftben!

... Buresch Zoltánt a Lukács USZOda kabin·
jában!

M1rkSkugót az Emke aluljú6ban!
Engem pedig ebben a moziban!" (Egy mozí

ban)
Anti-seregszemlék, eposztöredékek Villoni

.Hol van"-ok, A hagyomány, amit már senki sem
őriz, aminek éppúgy részei az elkárhozások első

lépései, mint a hajdani mozi, ami új világot
jelentett. Élettények, amint botrányosan eltün
nek. .- Mikor voltál borbélynál? Végigsimítot
tam a hajamon - A borbély meghalt. - És
akkor te most már ... ? - Harminc évig jártam
hozzá. - Meddig akarod gyásZolni?· (Reggel
utaz:1selőtt)

Ahangjátéklehetősége, hogy realit:1ssá legyen
az önéletrajzi gyiisz. Az öregség. A lemaradás és
az egyedillmaradás. A p:1rbeszédek emberi kö
zegében kínos igyekvés a lépéstartás. Nincs
lehetőséga kimagyarázkodásra, feloldozásra. A
beszéd eltakar. S ha mégis létrejön a megértés,
akkor egy macskiival (Alagsori tárlat), vagy az
utolsó hangjáték bukott emberével, aki önma
gáralelt, de úgy, hogy már nem is ember, hanem
vízköpő.

Akit megérintenek Mándy Iván írásaí, az fi
gyelmesebb lesz az utcáról, szomszédból beszű
rődő zajokra, mondatfoszlányokra, s építkezni
kezd, összerakja a mindeddig elveszettból az
otthont, s ez az otthonlét-tudat a .valamiféle
bizonyosság" emberét talán egy teljesebb
létszemlélettel ajándékozza meg.

Wirtblmre

Kamarás István: Megjelöltek
Kamarás István szociológus nehezen megha
tározható műfajtválasztott, hogy mesterségének
tapasztalatait történetté formálva tehesse a gya
nútlan olvasó elé. A "Megjelöltek· címü mü a
szorosabban vett szakmai talajr61 ugyanis igen


