
s tarka virÀgokba borult posztmodern prÂzaszerkeszt¢st elemeiben ¢s eg¢sz¢ben egy-
arÀnt. Egy posztmodern ÁrÂ, irodalmÀr vagy prÂzakedvelû mondhat-e mÀst: MÀndy
mint kismester, MÀndy mint mondatÁrÂ, MÀndy mint kizÀrÂlagos hangulatteremtû,
MÀndy mint a nemszeretem-hagyomÀny kifordÁtÂja ä kell-e enn¢l t´bb vagy mÀs bi-
zonyÁt¢k a mai korszerüs¢ghez?

Balassa P¢ter

MçNDY °S AZ íRçS-OLVASçS

Futam

Az irodalmi k´ztudat ¢s kritika nem vagy ritkÀn tekinti MÀndy IvÀn müv¢szet¢t àiro-
dalmiÊ irodalomnak. A k´zmegegyez¢s, amely ÀltalÀban (akÀr szerencs¢s) megÀllapÁ-
tÀsainak, megfigyel¢seinek sztereotipizÀlÀsÀval v¢g¡l m¢gis igazsÀgtalan ÀltalÀnossÀ-
gokba t¢ved, Àlomszerü realizmusk¢nt, a t´red¢kess¢g (àt¢pett f¡zetlapokÊ stb.) po¢-
tikÀjÀra ¢p¡lû, vizionÀrius, illetve hallucinatÂrikus, de az ́ nleÁrÀs, az àirodalom az iro-
dalomrÂlÊ tÁpusÃ ä Ãjabb ä ÁrÀsmÂddal szemben idegen novellamesterk¢nt jellemzi
MÀndyt. çltalÀnossÀgban evidenciÀnak tekintik, hogy az a sajÀtos valÂsÀg, mely Ãjra-
alkotÂdik müv¢szet¢ben, az a couleur locale, amely annyira erûsen szÂl minden sorÀ-
ban, a r¢gi, spontÀn valÂsÀgteremt¢s Ãtjain jÀr, ez az, ami nagy erejü ¢letmüv¢t egy-
s¢gg¢ kovÀcsolja, m¢g ha f¢lreismerhetetlen àÀlomszerüs¢geÊ nem sorolhatÂ is min-
den tovÀbbi n¢lk¡l valamif¢le hagyomÀnyos realizmus k´r¢be. öjraolvasva azonban
novellÀinak javÀt, megh´kkentû jelens¢gekkel talÀlkozik az olvasÂ, amelyekkel nem
vagy alig foglalkoztunk ez idÀig, an¢lk¡l, hogy amellett ¢rveln¢k: MÀndy àirodalmiÊ
ÁrÂ. A dolog bonyolultabb. Az ÁrÀs, az olvasÀs müvelet¢nek, a k´nyv mat¢riÀjÀnak, tÀr-
gyi mivoltÀnak hangsÃlyos tematikus jelenl¢t¢re gondolok csupÀn, az irodalom mint
¢lettev¢kenys¢g sokf¢lek¢ppen megjelenû szÂlamÀra, ami spontÀn mÂdon ä tÀvol min-
den eszt¢tikai, stÁlmüv¢szeti vitÀtÂl ä Ãgy mutatja be a MÀndy-novellÀt, mint ami na-
gyon is àÁrja ´nmagÀtÊ, sût ez az egyik alapvetû eljÀrÀsa, de nem errûl szÂl.

Ha Ãjraolvassuk az ELýADñK, TçRSSZERZýK-et, az çTKEL°S-t (azon bel¡l a COOPER

FENNIMORE cÁmü ÁrÀst), illetve a HUZATBAN k¢sûi sorozatÀt ¢s a T°PETT FºZETLAPOK

cÁmü vÀlogatÀst, akkor meglepû k´vetkeztet¢sekre juthatunk. A ELýADñK... k´tet ´t-
venes ¢vek eleji term¢se kiv¢tel n¢lk¡l (tehÀt bele¢rtve a FABULYA FELES°GEI cÁmü kis-
reg¢nyt) irodalmi müvek hangsÃlyos, sz´vegszerü jelenl¢t¢vel telÁtett, ezek az ¢pÁtû-
kockÀi, a fill¢rek¢rt elûadÂ ismeretterjesztû k´z¢pponti alakkal ´sszef¡gg¢sben. Pus-
kin ¢s Gorkij, MikszÀth ¢s GÀrdonyi valÂjÀban nem àirodalmiÊ utalÀsokk¢nt, müvelt-
s¢gi mutatÂkk¢nt vagy ravasz sz´vegk´zi hÀlÂk¢nt szerepelnek, hanem a dialÂgusok,
elûadÀsfoszlÀnyok cselekm¢nyalkotÀsÀnak r¢szeik¢nt. Minduntalan elolvasott müvek
¢s a novellahelyzettûl f¡ggû ÀtÁrÀsok, k´zbeszÂlÀsok, tehÀt interpretÀciÂk ¢s jegyzet-
lapok, cetlik, k´tetek mint tÀrgyak viszik tovÀbb az esem¢nyeket. A n¢germunka, a tÀrs-
szerzûs¢g ¢s egy¢b korabeli f¢lirodalmi munkÀk bemutatÀsa k´zben az irodalom hasz-
nÀlatÀrÂl esik szÂ, az ÁrÀs-olvasÀs mint brutÀlis meg¢lhet¢si eszk´z sz´veg- ¢s ¢letvÀl-
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toztatÂ szerep¢rûl. A FABULYç-ban pedig a sajÀtos àk´nyvkereskedelemÊ mint tÀrgyak
csen¢se ¢s cser¢je, a p¢nz szerepe az irodalom akkori ¢let¢ben, f¢lvilÀgÀban k´zponti
t¢mak¢nt, ́ sszef¡gg¢sben az elûzû, kisebb elbesz¢l¢sekkel ä a k´nyv utÀlatÀvÀ, eseten-
k¢nt klasszikus ÁrÂk müveitûl valÂ megcs´m´rl¢ss¢ erûs´dik, a papÁr, a f¡zet, a c¢dula
pedig a kÁnlÂdÀs ¢s gÀlyarabsÀg materiÀlis eml¢keztetûj¢v¢. A mesters¢g mint nyüg a hoz-
zÀ¢rt¢s, a fontossÀg-fontoskodÀs, felstilizÀlÀs ¢s f´l´slegess¢g ironikus-kritikus hang-
sÃlyai k´z´tt jelenik meg, az ELýADñK, TçRSSZERZýK eg¢sz¢ben sajÀtos indulati egy-
s¢get teremtve. A hiÀbavalÂsÀg ¢s az irodalom mint eszk´zhasznÀlat f´l´tti formÀlt d¡-
h´ng¢s ez, ami olyasf¢le hangoltsÀgot hoz l¢tre, amely ´nk¢ntelen¡l az irodalmi sz´-
veget ism¢telten hazuggÀ, valÂsÀghamisÁtÂvÀ, pontatlannÀ nyilvÀnÁtja. MÀndy novel-
lisztikÀjÀnak l¢nyeges szÂlama az àirodalmisÀgÊ t´bbsz´ri olvasÀs utÀn egyre radikÀ-
lisabbnak tünû kritikÀja, àirodalomÊ ¢s à¢letÊ inkompatibilitÀsÀnak hamisÁtÀs/erede-
tis¢g viszonylatba valÂ erûteljes beleÀllÁtÀsa. Az Árott sz´veg ¢s az elûadott reg¢nyis-
mertet¢s mint a hazugsÀg terepe jelenik meg (p¢ldÀul DOLGOZATíRçS, ELýADñK...
sorozat), az id¢zet sokszor sz¢tid¢zûdik, az ismert reg¢nycselekm¢ny ÀtÁrÂdik, az adott
novella ¢letlogikÀja szerint mÂdosÁtÂdik, an¢lk¡l, hogy mindez reflektÀlt, stilÀris-for-
mai k¡l´nlegess¢gg¢, a jel k¡l´nÀllÀsÀvÀ vÀltozna. MÀndy soha nem jelez àkiÊ a maga
sz´veg¢bûl, ¢ppen az¢rt, mert magÀt az irodalmat sok tekintetben hasznÀlat k´zben
hamissÀ, felstilizÀlÂvÀ vÀlÂ àkijelz¢snekÊ minûsÁti. ValÂdi, radikÀlis (´n-)destrukciÂ ez,
amely azonban semmit sem enged a megÁrtsÀg, a megkomponÀltsÀg szigorÀbÂl. Leg-
f´ljebb e szigort ¢s diszciplÁnÀt ä korosztÀlya hagyomÀnyainak, referenciÀinak, szak-
mai ¢toszÀnak megfelelûen ä egy hasonlÁthatatlan ker¡lû Ãton, maga megtalÀlta k¡l´n
po¢tikÀn Àt teljesÁti be, ami szint¢n az irodalomszerüs¢g destrukciÂja, Àm spontÀnul
az irodalomcsinÀlÀs materiÀlis, tÀrgyi eszk´zeinek tematizÀlÀsa ÃtjÀn: ez a c¢dulÀzÀs,
a t¢pett f¡zetlapok, az ÀltalÀnos papÁrt¢p¢s, a t¢petts¢g, a àZsÀmboky f´ljegyz¢seibûlÊ, a
àsz¡rke noteszÊ mint po¢tikai eljÀrÀs ¢s t¢ma. MÀndy novellisztikÀja ily mÂdon igazi be-
leÁrÂdÀs egy ànem irodalmiÊ alapsz´vegbe, amelyet azonban nem ismer¡nk meg, al-
kalmasint az ÁrÂ sem, csupÀn k´z´sen utÀnaalkotjuk, bel¢p¡nk a t¢pett ÁrÀs-olvasÀs
Àltal valamif¢le k´z´ss¢gbe, amelyben az irodalmi sz´veg mint àelûadÀsÊ, a k´nyv mint
tÀrgy, mint mat¢ria egyÀltalÀn nem szent ¢s kanonikus, hanem ellenkezûleg: a beleÁrÂ-
dÀs sz¢tÁrÀs. M¢ghozzÀ MÀndy IvÀn müv¢szet¢nek kiv¢teles, egyszeri voltÀt prezentÀlva
nem avantgÀrdszerüen. A mü radikalitÀsa nem a sz´veg konzisztenciÀjÀnak megbontÀ-
sÀn àtombolja ki magÀtÊ, hanem tematizÀlja a sz´vegalkotÀs, a sz´vegolvasÀs mindun-
talan sz¢tesû, k¡lsû ¢s belsû dialÂgusokkal valÂ megszakÁtÀsait ä az ÁrÀs-olvasÀs auten-
tikus mozgÀsÀt, müvelet¢t mimetizÀlva. Müveinek igazsÀga nem a faktÃrÀban, hanem
az ÁrÀs-olvasÀs folyamatÀnak megk´lt´tt utÀnzÀsÀban t´rt¢nik meg.

Mindennek f¢ny¢ben kiemelhetû, hogy MÀndy IvÀn müv¢szet¢ben a àvalÂsÀgÊ
nem egyszerüen a tereknek, utcÀknak, kÀv¢hÀzaknak ¢s mozihelyis¢geknek a megal-
kotÀsa, hallucinatÂrikus, kÁs¢rteties, vizionÀrius mÂdon, hanem a k´nyv-, ÁrÀs-, sz´-
vegmetafora ́ nk¢ntelen poi¢szisze nagyon is hozzÀtartozik a àvalÂsÀghozÊ, mely nagyon
is megalkotott, hangsÃlyozottan sz´vegszerü, àmesters¢gesÊ, amit ¢ppen az a modus
tesz lehetûv¢, hogy nem sz´vegirodalmi ¢rtelemben, hanem a papÁr, a k´nyv, a c¢dula stb.
tÀrgyvilÀgÀnak, mat¢riÀjÀnak a àbesz¢ltet¢seÊ ÃtjÀn destruÀlja az irodalmisÀgot, lep-
lezi le a àvalÂsÀgÊ irodalmi term¢szet¢t. Az ́ nleÁrÀs ily mÂdon nem kimÂdolt, mester-
k¢lt, steril szerkezetek bogarÀszÀsÀvÀ vÀlik az ÃjjÀalkotÂ olvasÀs folyamatÀban, hanem
Don Quijote-i kalanddÀ. °s itt a Cervantes-utalÀs nem àÀltalÀbanÊ ¢rtendû, hanem
¢ppen hogy visszamutatni igyekszik a modern prÂza eredetk´nyv¢re, mely t´bbsz´-
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r´sen k´nyv a k´nyvrûl, hûs¢t pedig t´bbsz´r is (a mÀsodik r¢szben) mint mÀr sz¢les
k´rben ismert àreg¢nyhûstÊ fogadjÀk vagy ¢ppen ¡nneplik egy-egy epizÂdban. Mind-
ez csupÀn azt jelenti, hogy MÀndy nagy fogÀsa, a c¢dulairodalom sajÀtos narrÀciÂja
egyr¢szt ûsi prÂzapo¢tikai eljÀrÀs, mÀsr¢szt azonban egyÀltalÀn nem szolipszisztikus-
narcisztikus ́ nelvüs¢g, ami àmÀr Cervantesn¢lÊ is megvolt, hanem a mü term¢szetes,
t´rv¢nyszerü ¢s magÀtÂl ¢rtetûdû megalkotottsÀgÀt, poi¢szisz¢t teszi narratÁvvÀ, jÀt¢k-
elbesz¢l¢ss¢, amely maga is a t´rt¢net r¢sze. IgazsÀgot jÀtszik a àvalÂsÀgÊ elbesz¢lts¢g¢-
nek, elk¢pzelts¢g¢nek, megcsinÀltsÀgÀnak müveleteiben ä minden felismerhetûs¢-
g¡k, hasonlÂsÀguk, relatÁv azonosÁthatÂsÀguk ellen¢re. MÀndynÀl mindez, mint em-
lÁtettem, k¡l´n´s, egyszeri hangsÃlyokkal telÁtûdik, gyarapodik, amennyiben a novel-
lÀiban megjelenû ¢letvilÀg valÂdisÀgÀn a k´nyv, a papÁr, a t´rt¢net, a cetli, a klasszikus
irodalom zÀtonyra fut, vagy hamisnak, felfÃjtnak vagy erûtlennek mutatkozva. Az iro-
dalom ´nleleplez¢se az ¢letsorsok, ¢lethelyzetek leleplezû erejü, szembesÁtû k¢ny-
szer¢nek rendelûdik alÀ. (°s ettûl f¡ggetlen, hogy MÀndy jÂ n¢hÀnyszor Árt remek
ÁrÂportr¢kat, p¢ldÀul Sylvia PlathrÂl, Pilinszkyrûl stb.)

Az irodalom sz¢tÁrÀsa, illetve a mÀr megl¢vû klasszikus sz´vegbe valÂ beleÁrÂdÀs
mint az ¢let valÂdi destruktÁv tÃlereje egy viszonylag k¢sûi elbesz¢l¢sben jut a legmesz-
szebbre, a COOPER FENNIMORE-ban. Itt AZ UTOLSñ MOHIKçN cÁmü klasszikus indiÀn-
reg¢ny leragasztott utolsÂ oldala a megoldÀs, illetve a pozitÁv zÀrlat es¢ly¢nek titkÀt
vagy valÂtlansÀgÀt rejti magÀba, a kit´r¢st a sz´vegbûl, ¢s az elbesz¢lût effektÁv k´nyv-
rombolÀsra indÁtja, arra, hogy radikÀlisan v¢gezzen mindazzal, ami àcsak irodalomÊ,
ami az utolsÂ pillanatig a megcsinÀltsÀg, tehÀt m¢giscsak az irodalom b´rt´n¢be zÀrja.
A jelent¢keny szimbolikÀt hordozÂ feh¢r, ¡res lappal valÂ k¡zdelem ugyanis ´nk¢n-
telen¡l visszautal a palimpszeszt motÁvumhagyomÀnyÀra ¢s irodalmian materiÀlis sz´-
vegv¢gtelenj¢re, a àsz´veg m´g´tt is csak sz´vegÊ v¢gsû ÀllÁtÀsokat, kijelent¢seket, de-
finitÁv alapvÀltozatot nem lelû, sajÀtosan k¢ts¢gbeejtû ¢s ironikus po¢tikÀjÀra: nincs ¢s
nem is lehet megtalÀlni a àmindent megoldÂÊ befejez¢s¢t a t´rt¢netnek. MÀndy iro-
dalmÀnak igazsÀga ebben a veres¢gben t´rt¢nik.

àEgy falu jelent meg a fiÃ elûtt. Egy indiÀn falu. SivÀr, ¡res utcÀk. Szeg¢nyes sÀtrak. Egy
s´t¢t, sovÀny arc bukkan elû. SzÂ sincs tolldÁszrûl. Odabent a sÀtorban egy indiÀn asszony.
Maga el¢ mered ´lbe tett k¢zzel.

A falu eltünt.
Az ablakhoz vitte a k´nyvet. így m¢giscsak mÀs. így m¢giscsak jobban lehet lÀtni. Eg¢szen

k´zel tartotta az ablakhoz. De hÀt itt is csak azt kellett olvasnia. N¢p¡nk b¡szkes¢ge, mi¢rt
hagytÀl el benn¡nket!

Hirtelen megpillantott valamit.
A feh¢r lap!
A feh¢r lap a belsû borÁtÂn! Az takarja el a reg¢ny v¢g¢t. Az igazi v¢g¢t! HÀt persze!

Ott az igazi v¢ge!
Csakhogy leragasztottÀk. M¢gpedig alaposan. Hogy ne lehessen elolvasni! Hogy ne lehessen

megtudni!
Na jÂ!
HÀt akkor most lÀssunk hozzÀ! Uncas ¡gyess¢g¢vel, Magua ravaszsÀgÀval. Igen, most az is

fontos. A ravaszsÀg. Nem lehet csak Ãgy nekiesni!
RÀfektette a k´nyvet az asztalra.
ñvatosan indÁtott. Megkaparta a papÁr aljÀt. Lent, a saroknÀl a k´rme hegy¢vel. IndiÀn ra-

vaszsÀggal.
Egy ujjal dolgozott.



A mÀsik n¢gy a levegûben. VÀrtak. M¢g vÀrakoztak. N¢gy beg´rb¡lt karom. Enyh¢n remegtek.
T¡relmetlen¡l. Mi az? Nekik semmi se jut? Leereszkedtek. VisszahÃzÂdtak. M¢g jobban beg´r-
b¡ltek. Lecsaptak a papÁrra.

A papÁr nem adta meg magÀt. Szakadozottan, foszladozva, de m¢g mindig a borÁtÂn.
Hullottak a papÁrdarabkÀk. Az asztalra, a fiÃ kez¢re. Beleragadtak az ujjak k´z¢. Nem lehetett

lefÃjni, levakarni. ValÂsÀggal odatapadtak.
BarnÀsv´r´s foltok a leszaggatott papÁr m´g´tt. Koszladt, f¢nytelen foltok. °s m¢gis olyan

csÃfondÀrosak.
A k´rm´k visszahÃzÂdtak. De csak egy pillanatra. Megint lecsaptak. Karmoltak, t¢ptek, szag-

gattak. Erûtlen¡l lehulltak.
Beszakadt k´rm´k. Meghasadt k´rm´k.
öjabb tÀmadÀs. K¢ts¢gbeesett, eszelûs roham.
A v¢ge! Az igazi v¢ge!

A fal fel¢ fordulva fekszik egy f¢rfi. Elv¢konyodott dÁvÀnyon, pokrÂcba csavarva. Nem n¢z fel.
Nem mozdul. ögy fekszik ´sszezsugorodva.Ê

N¢meth GÀbor

°Lý BEKEZD°S

°desapa, ezt nem lehet megcsinÀlni.
Olyan jÂ ´tvenes hang, f´l¡lrûl lefel¢, de szeretettel.
°ppannyival, hogy tudjam, igaza van, ¢s elkezdjek f¢lni.
ºltem a VÀci utcÀban, '89 ûsz¢n, j´ttek f´l a zajok a nyitott ablakon Àt. °s elkezdtem
akkor hallani a hangokat. Mondatok j´ttek, ¢s emberek, ¢s n¢hÀny perc g¢pel¢s utÀn
kider¡lt, hogy MÀndyÀban vagyok. Mindig tarts Nyugatnak, ¢s el kell ¢rjed MÀndyÀt,
ott ¢lnek a mÀndiÀnok, csupa vad ¢s szelÁd t´rzs, t¡relmes legy¢l ¢s kicsit tartÂzkodÂ,
¢s az isten szerelm¢re, ne szorÁtsd annyira magadhoz azt a kalapot.

Amikor azt hittem, k¢sz van, odaÁrtam el¢, hogy MÀndy IvÀnnak, a hetvenegyedik-
re. Ez nagyon jÂlesett, hogy hetvenegyedikre. F´ltehetûen prÁmszÀm. TalÀlkoztunk az-
tÀn n¢hÀny helyen, presszÂban, nem, az nincs; kÀv¢hÀzban, nem, az sincs; a NaplÂ-es-
ten, igen, az sincs; az írÂk BoltjÀban, hÀl' isten, megvan m¢g. °s soha nem mertem
megk¢rdezni, hogy elolvasta-e. SokÀig nem tudtam azt sem, ha talÀlkozunk, megis-
mer-e egyÀltalÀn. A Holmi-pÀlyÀzat dÁjkiosztÀsÀn megfoghattam a kez¢t. A kezet, amit
Tandori megcsÂkolt azon az est¢n. Let¢rdelt el¢, ¢s megcsÂkolta, mint a kirÀlyok¢t
szokÀs.

Akkor tÃlzÀsnak lÀtszott.
T´k¢letesen hely¢nvalÂ tÃlzÀsnak.
1995. oktÂber 4-¢n este a Toldiban, a Titanic fesztivÀl nyitÂestj¢n Buster Keatont

vetÁtettek, ¢s amÁg a kezd¢sre vÀrtunk, megszÂlalt egy nûi hang a hÀtam m´g´tt.
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