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MÁNDY IVÁN

Átkelés
•Mándynál minden a régi - vélhetné a fe,

Iületes olvasó, átlapozván az író új novel
láskötetét. Hiszen ebben a kötetben is a jól
ismert, "mándys" témakörök vonulnak fel:
az író tovább álmodja a múltat, felidézi az
Apa alakját (Apa közbeszól), agyerekkort,
a gyerekkor olvasmányait (Cooper Feni,
more) és a színház csillogó világát (A bu
kás). Ír, mint már évtizedekkel ezelőtt is
irt, névtelen csavargókról és az utcák arc
nélküli népéróf (Atkelés); felidézi az ötve
nes évek nyomasztó légkörét (Erkélyen), s
egy hajdanvolt forgatásra emlékezve ismét
rabul ejti a film, a mozi varázsa (Alkonyat
felé). Eljátszik a szellern-lét lehetőségének

gondolatával, ezúttal a telefonban bújkáló
hangokra figyelve (Hang a telefonban) - s
természetesen nem hiányozhat ebből a kö
tetből sem a. futballpálya, a nagy Mérkőzés

izgalma, a tribűnök kavargása (Tóth János
mozija). Talán csak az utolsó novella címe
tűnhet meglepőnek a Mándy világában ott
honos olvasó számára: Isten.

A tematikai folytonosság, mely az Atke'
lés írásait Mándy novellisztikájához kap'
csolja, csak külsődleges: a kötet novellái
ban újfajta, az előzőektől eltérő minőség

jelenik meg. Ha meg akarnánk fogalmazni
ennek a minőségnek a lényegét, akkor e
novellák draTflaiságát kell említenünk első

sorban. Nem csak, s nem feltétlenül poéti
kai -esztétikai értelemben vett drámaiság'
ról van szó, hanem az általuk kifejezett
létértelmezés és világlátás jellegéről. Ab
ban az értelemben drámaiak tehát ezek a
novellák, ahogyan Pilinszky állapította meg
egy interjúban, hogy "az ember drámai
lény". A lét alapvető drámaiságának meg
felelően lényegül át a művek helyszíne, a

• dráma színpada is; nem hasonlít már a
realista színpadhoz, a történés helyszíne
már nem a régebbi irások konkrétan is

meghatározható, szociológiailag is körül,
határolható terepe. A határok eltűnnek,

feloldódnak a semmibe; a falak széttolód
nak a végtelenbe. Nem események történ
nek meg ezen a színpadon, hanem maga az
élet.

Az emberi lét drámaiságának egyik leg'
szebb megfogalmazása a címadó novella.
Atkelés, tehát átmenet valahonnan vala,
hová; az egyéni létezés, az emberi élet át
menetiségének, végességének metaforája.
A csavargó, ak] a maga esettségében. gyar
Ióságában, testi romlékonyságában jelenik
meg, bibliai távlatokból. messzeségekból
érkezik a Jelenbe: előtte is szétnyílik a
tenger, s ő száraz lábbal érkezik meg a vi
lágba, ahol csodálkozva kell látnia, hogy
mások már megelőzték és berendezkedtek.
Ismerős jelenet, jellegzetes Mándy-toposz
következik: a csavargó ül egy padon, s em
berek, idegenek gyűlnek köréje. Most meg
történhetne a kapcsolatfelvétel; a találko
zás egy másik emberi lénnyel: A tömegből

két női arc válik ki. Egy erkélyen napozó
nő érzi a kihívást; megérinti őt a találkozás
lehetősége, a részvét és felelősségvállalás

parancsa; ám néma és mozdulatlan marad.
A csavargó, miután senkinek sem kell,
még a mentősök sem hajlandóak elszállí
tani, elindul; a kék köpenyes Gizike elkísé
ri őt egy darabon, majd ő is elmarad.
"Mindent maga mögött hagyott. Mindenki
elmaradt mögötte. Még az a nő is, aki oly
sokáig kísérte. A fák, a padok." A csavargó
tehát eltűnik, névtelenül, ismeretlenül,
ahogy jött, kilép a többiek életéből, nem
hagyva mást maga után, mint egy üveget a
tér padja alatt . . . .

A létértelmezés az író számára: szám
vetés saját létével, s magával az írással is.
A kötet számos darabja tartalmazza az
önértelmező, önmagával számot vető gesz
tus mozzanatát. Hangsúlyozott a kötet ön,
életrajzisága; a korábbi művekre, motí
vumokra, írói magatartásra és stílusra való
utalás. Az Ogmánd című novella az egész
életművet jellemzi ironikus tömörséggel:
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"Lötyög. Lődörög. Sóhajt. Legyint. Vállat
von.' - felidézvé a Mándy-hősök jellegze
tes gesztusrendszerét. melyben a világhoz
való viszonyuk is kifejeződik. A Pilinszky
című írás közvetlen önéletrajzisággal idéz
egy korszakot, i egy magatartást, seljátszat
a főhőssel egy drámát, amelyben semmi
sem történik: "Itt soha nem is volt semmi
más, mint ez a karosszék. És a székben a
férfi. Mögöttük egy kopaszos pálma. ( ... )
A férfi mozdulatlan. Időtlen tekintettel néz
a levegőbe. Talán ő maga az idő. Az egyik
keze megrebben. Jelt ad valakinek? A kéz
visszahull akarfára."

Paródia? Önirónia? Igen, amennyiben
minden, végletekig csupaszított, végső ön
magára redukált dráma annak látszik. Nem
lehet véletlen, hogy éppen Pilinszky játsz
sza el a darabot, aki egy helyütt így fogal
mazta meg színpadi ideálját: "Valahogy
úgy szerettem volna ösztönszerűen,hogya
darabom állókép legyen és egyidejű, egy
kinyújtott pillanat legyen, amiben viszont
potenciálisan benne van az egész." Mándy
írásai is mintha ezt a "kinyújtott pilla
nat"-ot vennék célba. De az Egészet, a Tel
jességet megírni nyilván lehetetlen; az epi
ka (akárcsak a dráma) lehetőségei körül
határoltak, eszközei végesek. Szükségsze
rűen a részletekkel kell beérnie, noha ezek
a részletek végtelen gazdagságban idézhe
tik fel az Egészet. fo. kötet írásaiban mintha
egyre inkább tudatosulna ez az ellentmon
dás; az alkotásnak ez a belső konfliktusa.
Mándy sohasem a valóság, az élet tényei
nek realisztikus, naturalisztikus felidézése
re, leképezésére törekedett, hanem egy ál
talánosabb emberi lényeg esztétikai megje
lenítésére. Úgy tűnik, egyre kevésbé hisz
az epikus alakítás lehetőségeiben, a való
ság tényeinek felidézhetőségében. Új no
velláinak szövege gyakran nem önmaga je
lentésében érvényes és értelmezhető, ha-,
nem utalásként egy másik; lehetséges, de
nem létező szövegre. A létezők mögött
mintegy ott húzódik a lehetséges szövegek
tartománya, amelyet az olvasó inkább csak
sejt. Ez az utalásos, önmagát zárójelbe
vagy idézőjelbe tévő szövegszerkesztés oly
kor konkrét nyelvtani formaként is megje
lenik; mint például az Átkelés című írás
ban: "Szürke házak. Kapuk, ablakok, erké-

78

lyek. Apró fekete pontok, vékony vonalak.
Ahogy megmozdult a tér. Ahogy férfiak és
nők bújtak elő a házakból, az üzletekból."

Ahogy: az utalószó, mely egy másik, le
hetséges szövegre irányítja a figyelmet, egy
szövegre, mely kiegészítheti az olvasható
leírást. Az Ogmánd hőse kaján, gőgös szó

nyegek alól kaparja elő a kőtáblára vésett
szavakat, a jellegzetes Mándy-hős gesztu
sait - ám hirtelen ismeretlennék tűnő, ide
gen szövegre .akad az egyik kockakövön:
"Európa sorsa reménytelen."

..Ó nem! Ez nem az enyém! Ilyet én so
ha ... soha! Ez olyan fennkölt ... meg nem
is tudom ... Fennkölt, igen!"

Ezeket a szavakat a mögöttes, a lehetsé
ges szöveg tartományából hívja elő az író,
s villantja. fel egy pillanatra az olvasónak.
Csak egy pillanatra, hiszen tudatában van
"fennköltségének", a dírekt kíjelentés
bombasztikusságának, mely tökéletesen
idegen írói alkatától. Mégis fontosnak tart
ja a kimondást, a megnevezést; mely ebben
az esetben kilépés is egyfajta írói alapál
lásból, eltérés a szöveg megszokott tónusá
tól. Kilépésnek kell tekintenünk a kötet
egy másik, igen fontos darabját, a Tóth
János mozija című novellát is. Ebben
ugyanis az író kedvenc helyszínén, a fut
ballpálya tribünjén nemzeti nagyjaink:
Kossuth, Deák Ferenc, Jókai Mór drukkol
nak egy osztrák-magyar meccsen. A táj:
időtlen és meghatározhatatlan, s ugyanab
ban az átmeneti, köztes állapotban van,
mint az Átkelés hóse, A szél mintha örök
ké, megállíthatatlanul fújna, s a fák: "Nem,
semmit sem hisznek. Tudják ők jól, hogy
jövevények. Megtűrt jövevények itt az er
dőszélen. Bármikor elűzhetik őket." Az
emberi lét átmenetisége, a világban való
drámai jelenlét itt egy Mándynál szokat
lan, ritkán előforduló jeléntéstartomány
ban konkretizálódik: a nemzeti lét, a nem
zeti múlt jelentéstartományában.

A megjelenítés. lényegét tekintve tra
vesztálja a tárgyat; hiszen egy nemes,
"fennkölt" gondolatot, a nemzeti Iét, a
nemzeti sors drámáját fejezi ki egy futball
mérkőzés képsoraival. Mert filmkockák
futnak itt, Tóth János mozija elevenedik
meg (a név átlagosan, jelentéktelenül ma
gyar; a cím pedig Zsámboky moziját idézi,



hogy attól a hangsúlyozott névcserével el
is határolja a novellát) s e mozi filmkockái
nem is idegenek az olvasó előtt: olyan ké
pi, tárgyi motívumokat idéznek, melyek
már a filmnyelv megfejthető jelei közé tar
toznak. A megjelenítés metaforikussága
azonban csak látszólag alacsonyítja le a
tárgyat. A képsorokon végighúzódó keserű

irónia, a perszifláló szándék mögött'elté
veszthetetlenül, félreérthetetlenül az igazi
tragédia mögöttes jelentéstartománya ko
morodik; s érezhető a megrendültség is,
amellyel az író végigköveti e tragédia kép
sorait. De megrendültségét, annak pateti
kus felhangjait nem engedi át a látható, lé
tező szövegen - csak amennyire azt a ko
pár, a végzetet mintegy önmagában hordo
zó táj és tárgyi világ sugározza magából.

Köznapinak és ünnepélyesnek, magasz
tosnak és profánnak szinte kielemezhetet
len, utánozhatatlan hatást keltő elegyéből

jön létre az Isten címú, rövidke írás is. Is
tennel társalkodott a maga módján azAtke
lés részeg csavargója is; s maga az író is
joviális kedélyességgel, egyenrangúak
módján képzeli el a Találkozást: "Régóta
készülök egy beszélgetésre. Egyszer majd
leülünk valahol. Talán egy régi kávéházi
asztal mellé." Játékosan profán, kicsit ironi
kus, könnyed és elegáns ez a kis írás.
Könnyedsége azonban nem felszínesség; az
író itt is a lét tragikumát, s e tragikumon
túlmutató, az egyéni létet e tragikumon
átemelő transzcendenciát érinti meg lehe
letfinom mozdulattal - szkeptikusan bár,
de nem zárva ki a hit lehetőségétsem.

Végül is ez az írás került a kötet végére,
feloldva kissé a novellák szorongásos élet
érzését, az általuk kifejezett dráma vissza
fordíthatatlanságát. Mert a látomások. em
lék- és álomképsorok, a "lélek színpadán"
megelevenedő jelenetek szinte egytől egyig
a feloldhatatlan magány alakzatait rajzol
ják körül. S nem kínál megváltást ebből a
Illagányból az írás, az alkotás sem, sőt, épp
ez hozza az igazi szenvedést. A Sylvia
Plath-ról szóló sorok áttételesen az író
gyötrelmeit is érzékeltetik: "De a gép
visszavárja ott a verandán. A befűzött pa
pír. A fehéren lángoló üres papírlap. (Ki
mondja, hogy a papír a barátunk?) Ehhez
az írógéphez vissza kell térni.'

Az író nem tesz engedményt; nem ígér
happyendinget ehhez a drámához. Pedig
benne is él, mint mindenkiben, az illuziók
utáni nosztalgia - mint azt a csodálatosan
szép, Cooper Fenimore című novella pél
dázza. Mert minden emberben benne él a
gyerek, aki foggal-körömmel keresi a
könyv - a dráma - igazi, megnyugtató és
elandalító végét, amelyben Uncas nem hal
meg, hanem életben marad. Főhajtás ez a
novella az epikus alakítás egy korábbi, pri
mitívségében teljesebb állapota, s a naív
elbeszélő történetalakító hatalma előtt. S
kifejezi a vágyódást a gyermeki, naív befo
gadás iránt is, mely nem tesz különbséget
valóság és irodalom között, s maga is a tör
ténetalakító hatalom részesének képzelheti
magát. Nosztalgikusan mutatja .fel a Co0

pernek még megengedett naív pátoszt,
mellyel Uncast.siratja el: "Népünk büszke
sége, mért hagytál el bennünket?" A gyer
mek hite, reménye, kétségbeesett küzdeni
tudása semmivé foszlik a novella főhősé

nek jelen idejében. Mert a novelIának ezek
az utolsó szavai: "Nem néz fel. Nem moz
dul. Úgy fekszik összezsugorodvá.'

Talán az olvasónak is magának kell meg
keresnie e könyv " igazi" végét; töredező

körmökkel kaparva - jelképesen - az utol
só, a leragasztott fehér lapot, mely eltakar
ja a valódi befejezés szövegét, Át kell élnie
az írásokban megjelenő drámát; bele kell
illeszkednie a magány vigasztalan formái
ba; meg kell alkotnia magának a' szöveg
mögötti, utalásként jelen lévő szöveget.Át
kell kelnie, az öreg csavargóval együtt, ten
geren és szárazföldön.

(Magvető Könyvkiadó, 1983)
ErdődyEdit

Székely'László

A századunk első felében munkálkodó
.katolikus írónemzedék tervezgetéseinek, .
küzdelmeinek, "méltányos és méltánytalan
fogadtatásának utolsó élő tanúja Székely
László. .

1894. december 24-én született Buda
pesten. Elemistaként már Petőfit utánzó
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