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(I. rész)

Nemcsak a felszabadulás utáni, hanem az egész XX. századi magyar irodalom
. egyik legjelentősebb prózaírója Mándy Iván. Novellái, kisregényei, hangjátékai a
magyar próza kimagasló alkotásai közé tartoznak. Mándy életművét általában
"tömbszerűnek"szokás jellemezni, melyen nem vagy csak alig figyelhetők meg a
fejlődés, változás jegyei. Látványos korszak- és stílusváltások, harsány kísérlete
zések valóban nem segítenek az életmű vonulatainak kirajzolásában; mely azért
korántsem homogén, tömbszerű, hanem állandóan változik, megújul. Ez a válto
zás azonban nem feltűnő, mivel nem külső inspirációk, divatok következménye,
hanem az író belső tartalékaiból táplálkozik; az életmű rétegei szervesen, egy
másból építkeznek. Mándy mindig a maga útját járta, írt a "tehetsége törvényei
szerint", ahogyan híressé vált ars poetikájában megfogalmazta. Modernsége írói
alkatából, szemléletmódjából, világlátásából következik, s független a fel-fel
csapó irodalmi irányzatok hullámaitól. Azon írók közé tartozik, akiknek teljesít
ménye világirodalmi mércével is mérhető. Nemcsak azért, mert "tehetségének
törvényei" szinkronban vannak a világirodalom fejlődésvonalaival,mert a mo
dern prózatechnikai eljárások fölényes birtokosa. Hanem azért is, mert az általa
kifejezett közérzet és világérzékelés jellegzetesen XX. századi.

Pályakezdés
Mándy Iván írói pályafutása a felszabadulás előtt indult, de első, jelentős mű

veinek megjelenése egybeesik a magyar irodalom felszabadulás utáni megújho
dásával. 1943-ban jelent meg első kisregénye, A csőszház, a Diárium könyvtár
ban. Első novelláját, a Bogár című írást Schöpflin Aladár közölte a Tükörben, a
Franklin Társulat képes folyóiratában. Erre az eseményre emlékezik az Utószó
helyett círmí írásában (Idegen szobák, 1957): -"A Tükör aztán megiscsak közölte
egyik elbeszélésemet. Bogár volt a címe. Egy kutyáról szólt, akinek a szabadság
és a kényelmes élet között kell választani. Menne, elhagyna mindent. .. de nem
tud, egyszerűennem tud. És közben mintha önmagától akarna elszakadni."

Itt még csak allegorikus formában jelenik meg az alapvető léthelyzet, állapot,
melyben az író későbbi figurái is élnek: a megkötöttség és a-determináltság ál
lapota.

Az 1945-től 49-ig terjedő időszakban, a koalíciós korszakban Mándynak két
regénye és egy novelláskötete jelent meg, s természetesen számos novellája kü
lönböző folyóiratokban. A kritika nemzedékének kimagasló prózaíró tehetsége
ként tartotta számon. Egyike volt az Újhold címú folyóirat köré csoportosuló
fiataloknak, akik a Nyugat szellemi örököseként léptek fel, határozott irodalmi
programot követve, közös esztétikai elvektől vezérelve. Mándy Iván nemcsak
műveivel vett részt az Újhold arculatának kialakulásában, hanem - néhány szá
mon át másokkal együtt - szerkesztőként is.

Második regénye, a Francia kulcs 1948-ban jelent meg. Ez a könyv már elté
veszthetetlenül magán viseli Mándyelbeszélőművészeténekfőbb jegyeit, s meg

. pendíti mindazokat a témákat, melyeket későbbmajd részletesen fog feldolgozni.
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A mű kisregény, de nem a cselekményes fajtából. Epizódok laza láncolatából áll
össze, s cselekmény helyett az atmoszféra, a lelkiállapotok, közérzetek, hangu
latok rajza válik elsődlegessé. A külvilág: a budapesti nagyvárosi milió, és annak
jellegzetes figurái a főszereplő kamaszfiú tudatán keresztül, avalóságérzékelés
belső törvényei szerint jelennek meg. Ez az ábrázolásmód azonban nem szer
kesztetlenséget, formátlanságot jelent; nem alaktalan tudatáramok rögzítését.
"Egyik legrokonszenvesebb erénye éppen hangulati egysége s a fegyelmezettség,
ahogy az író szövevényesen gazdag anyagával bánik. Módszere, a részvétlen, tár
gyilagos ábrázolás, melyet novelláiból olyan jól ismerünk, ebben a munkájában
is meggyőzően hiteles - írta Birkás Endre. - A regény központi figurája az Apa,
akivel a fiú nyomorúságos kis szállodákban húzza meg magát. A korabeli Pest
jellegzetes alakja: vállalkozó, újságíró, félig művész, félig pénzember, azazhogy
egyik sem igazán, hiszen vállalkozásai sorra kudarcba fulladnak, s marad a "bi
zonytalan egzisztencia." Ez a figura majd más és más oldalról és nézetből, egyre
gazdagabban kibontva jelenik meg az író regényeiben, novelláiban; itt egy gye
rek nézőpontjából:kedves, bár felelőtlenbohémként. inkább rokonszenves, mint
taszító jellemként. Rokonszenves, amennyiben mentesnek látszik a polgári kon
venciók kötöttségeitől; adakozó természetű, s a múvészet és az alkotás fontosabb
számára, mint az élet anyagi feltételei. .

A következő regény, A huszonegyedik utca (1949) is önéletrajzi fogantatású
mű; a gyermekkor után az ifjúkor színhelyeit, hangulatait idézi fel. "A lírai re
gény megismételhetetlenül egyéni változata" - írta róla Vargha Kálmán. Talán
még a Francia kulcsénál is elmosódottabb, bizonytalanabb az a közeg, melyben
az író hőseit mozgatja. Elsősorban benyomásokat, hangulatokat rögzít, a tárgyi,
anyagi világ tudattartalommá való átlényegülését. A tárgyak, dolgok ebben a vi
lágban megszűnnek holt anyagnak lenni: jelentéssel telítődnek, s kapcsolatba
lépnek az élő, emberi világgal. A huszonegyedik utca jobban magán viseli az
anyaggal való küzdelem nyomait, mint a könnyed természetességgel pergő Fran
cia kulcs. A főhős "Naplójegyzet"-e sokatmondóan utal erre a küzdelemre:

"Alakok merülnek fel előttem, akár a sötétbe hanyatló fények. Látom a moz
dulataikat, ahogy egy kis csomagot fognak, vagy állnak a kávéház ajtajában és a
pult előtt. Ha el tudnám mondani, mit érzek ezekben a mozdulatokban .. , -- az
embert, a szobát, az utcát, ahonnan jöttek és talán magamat. (...) Valósággal
gyűjtöm a mozdulatokat, mintha az érne valamit. Pedig nincs segítség, jól tudom
én, hogy nincs segítség: semmi sem idegenebb, mint két ember."

A sivár valóságot, a hányódó, céljukat nem találó, kapcsolatteremtésre sem
képes emberek reménytelen világát a vágyak és álmok romantikusan színezett
dimenziója ellenpontozza. A romantikus elvágyódást jeleníti meg a címadó
"A huszonegyedik utca", mely egy eleven fantáziájú kisfiú képzeletében született.
Ebben a képzeletbeli utcában béke és nyugalom van. "A boltos ingyen is ad na
rancsot, mert nem mindig van pénze az embernek, és a moziban nem kell jegyet
váltani." A romantika eszköztárából való az olykor felbukkanó naplóforma is; a .
főhős érzelmeinek parttalan áradása, költői képekben való lecsapódása. Talán ez
az egyetlen Mándy-mű, melyben a stílromantika nyomaira bukkanhatunk; a ké
sőbbiekben nemcsak ettől tartózkodik, hanem a szimbólumteremtésnek e fajtájá
tól is. A romantika azonban kitermeli ellenszerét: Vargha Kálmán hívta fel rá a
figyelmet, hogy a regényben jelen van a romantikus líraiság tagadása és ellen
anyaga is: a groteszk látásmód, mely Mándynal az évek során majd egyre na
gyobb jelentőségre tesz szert.

A két regény mellett a pályakezdő Mándy Iván talán legfontosabb könyve a
Vendégek apalackban, novelláinak - alaposan megrostált - gyűjteménye, mely
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1949-ben látott napvilágot, ugyancsak az Új Idők Irodalmi Rt. gondozásában.
Még a kötet megjelenése előtt méltatás jelent meg elbeszéléseiről az Ujholdban,
Lengyel Balázs tollából, aki már ekkor rátapintott Mándy Iván írói világának
megkülönböztető jegyeire. "Erős körvonalú, sűrű világ ez, néhol szinte egzoti
kum jellegű, melyet tömör, rövid jelenetekben, filmszerűenpergetett képekben
ábrázol" - állapította meg. A novellák világa földrajzilag, szociológiailag is jól
körülhatárolható: a külső Józsefváros olykor valóban egzotikumszámba menő

helyszínei és figurái. Ez a kötet - akárcsak a Francia kulcs - már jó néhány
olyan témakört exponál, amelyhez az író később is hű marad. A könnyező fák, a
Hajnali szél, a Vendégek a palackban a külváros sajátos embertenyészetét mutat
ja be, a csavargók, vagányok, cigányok tarka, mozgalmas világát, mely az író ke
zén olykor még melodramatikus felhanggal jelenik meg. A Kosztos vendég A hu
szonegyedik utcából ismerős miliőbe visz, diákok, albérlők között játszódik; imp
resszionisztikus hangütéssel, elmosódott kontúrokkal, középpontban a szere
lem motívumával. S megjelenik a Tribünök árnyékában A pálya szélén majdani
hőse, Csempe-Pempe. Már itt is nyilvánvaló, hogy nem a tárgy, a feldolgozott,
megjelenített életanyag az elsődleges, bármennyire jellegzetes és sok szempont
ból újszerű is -, hiszen a nagyvárosok peremén vegetáló, a gyakran törvényen
kívül helyezkedő rétegekről nem sokan írtak a magyar irodalomban; irodalmi
rokonságként Gelléri Andor Endrét szokták emlegetni. A szociológiai kuriozitás
nál fontosabb egy létállapot, általános létélmény tomácsolása, melyhez ezek a
helyszínek és figurák csak eszközként szolgálnak. Ennek a léthelyzetnek alap
vető meghatározója a magány. A tengő-lengő külvárosi alakok, a sivár albérletek
lakói menthetetlenül és reménytelenül magányosak és cselekvésképtelenek, az
élet csupán megtörténik velük. Mándy Iván a nagyvárosi "magányos tömeg" író
ja - Pomogáts Béla találó és frappáns meghatározása szerint.

Az érzelmi sivársággal olyan hősöket állít szembe az író, akiknek .egész lé
nyüket átjárja, szinte felfalja egyetlen.érzés: legyen ez az érzés a szerelem, mint
Spinyóka, a félbolond cigánylány esetében, vagy a futball iránti rajongás Csem
pe-Pernpe alakjában. Az érzelem Mándynál mindig hűséget is jelent: a - mégoly
méltatlan ,- szerelmeshez, partnerhez; hűséget a csapathoz. Ez a hőstípus szinte
mindig vesztesként kerül ki az erősekkel, gátlástalanokkal, az érzelem nélküli
hősökkel való találkozásból. összecsapásból.

Az erőszak néhány novellában konkrét történelmi szituációban jelenik meg.
Mándy Ivánban - nemzedéktársaihoz hasonlóan - a háború, a fasizmus esemé
nyei mély és kitörölhetetlen nyomot hagytak. Az író az erőszak, a félelem és a
kiszolgáltatottság mechanizmusainak pszichológiai, emberi rugóit keresi első

sorban - feszült, drámai hangütésű írásokban (A besúgó, Polgárok, Arcok és
árnyak).

A hallgatás és a kibontakozás évei
A felszabadulás utáni néhány év irodalmi pezsgése, .mely Mándy Ivárit is el

ismert prózaíróvá tette, 1949-ben egycsapásra véget ért. Megszűnt az Ujhold is,
s az "újholdasok" legtöbbje elhallgatott, nem tudván elegettenni az irodalom
politika követelményeinek. Mándy Iván is azon írók közé tartozott, akiket a ma
gyar irodalom káros és kóros jelenségei között tartott számon a kritika. A kita
szítottság, félreállítottság évei ezek az ő számára is. Későbbi írásaiban tökélete
sen érzékelteti ezeknek az időknek a hangulatát, s azt alétállapotot, mely hősei

nek legalapvetőbb sajátja: a kívülállást, az ideiglenességet, az átmenetiséget, a
távlattalanságot. Több mint harminc év távolából, a Pilinszky címú, önéletrajzi
visszaemlékezőnovellában így eleveníti fel e korszak hangulatát:
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"Egy. másik színhely. Balázsék lakása. Idő: ugyanaz. 1951. Személyek: Nemes
Nagy Agnes, Lengyel Balázs, Pilinszky János és én. Ittuk a feketét. Beszélget
tünk. Hallgattunk. A kitaszítottak. (Unnepélyesen.) A lepasszoltak.(Kevésbé
ünnepélyesen.) Irásaink már régen nem jelentek meg. Csak átírásaink. A nagy
átíró korszak! .. " Az Előadók, társszerzők (1970) megjelenésekor így emléke
zik: "Közben azért írtam. Előadások, hangjátékok között novellakat. A megjele
nés minden reménye nélkül. Ugy éreztem, be kell számolnom erről a korsza
komról." Ez a beszámoló csak jókora késéssel jutott el az olvasóhoz. Mándy pá
lyájának időrendje több más kortársáéhoz hasonlóan felborult. Ez a folytonos
sági hiány az egész irodalmi folyamatban törést, zavart okozott. Rónay György
nem véletlenül üdvözölte így az 1957-ben megjelent új novelláskötetet, az Ide-
gen szobákat: "A közelmúltban annyi többé vagy kevésbé sikerült Mándy-után
zatot olvashattunk, hogy már igazán időszerű volt magállak a mintának a megje
lenése: az Idegen szobák címú elbeszélésköteté, amely az írónak az utolsó nyolc
tíz évből való java novelláit tartalmazza. Mándy Ivánnal is olyasmi történt, mint
- mutatis mutandis - Weöres Sándorral. Némán voltak jelen irodalmunkban és
iskolájuk nőtt anélkül, hogy ők maguk a friss megjelenés élő szavával nevelhet
tek volna."

Az új novellás kötet hű marad az első kötet által jelzett tematikához és ábrá
zolásmódhoz - a folytonosságot jelzi néhány, abból átvett írás is -, ám túl is lép
azon. A térnák közé új elemként lép be a Teleki téri bódésok világa (Kulikabát);
az ötvenes évek félrecsúszott értelmiségijének alakja, a későbbi kisregény hóse,
Fabulya (Egy esküvő), s a nemzedéki ellentét, a "modern fiatalok" világának áb
rázolása (Nagyvilági főcső, Napozás közben). Az (ró továbbra is a magány, az ott
hontalanság állapotát, a kapcsolatteremtés kísérleteinek lehetetlenségét írja
novelláiban; hol epikusabb anyagba ágyazva (Idegen szobák, Szoba a harmadi
kon), hol pedig az abszurd felé közelítve a novellát (Két fa, Kulikabát). Megjelen
nek Mándy eredeti, kedves gyermekszereplői:Csutak, Totyi, Színes Géza -- gyer
mekregényeinek visszatérő figurái. S az író folytatja a korábbi témaköröket is:
megeleveníti a külvárosi vagányok, lecsúszott figurák kegyetlen, az erőszak tör
vényének engedelmeskedővilágát (Egyérintő, A fehér város, Utcák), a társadalom
peremén vegetálók kétségbeesett, suta kísérleteit az egzisztenciateremtésre
(Ügynök a kórházban). Tematikájában a folytonosság, írói ábrázolása és nyelve
vonatkozásában viszont a változás a szembeötlő. Ebben a kötetben Mándy Iván,
a novellista már teljes fegyverzetben jelenik meg, levetkőzve az első kötetében
még olykor fellelhető művészi megoldatlanságokat, következetlenségeket. Egyre
határozottabban bontakozik ki szuverén írói világa, s teljesen eredeti, minden
utánérzéstől mentes látásmódja, világérzékelése, s az ezt közvetíteni tudó írói
technika. Nyelve egyszerűsödik, kiiktat belőle mindent, ami fölösleges, elhanya
golható. A külváros helyszíneiről lehámlik az egzotikus csillogás, a színek el
komorulnak, a hősök összeütközései, tragédiái az emberi lét csupasz tragikumá
nak kifejezői lesznek. Elhalkul a lírai alaphang, hogy átadja helyét az érzelem-
meptességnek s gyakran az iróniának. _

Abrázolásmódjának lényege: a kihagyás, a sűrítés, a képszerű, vizuális és
akusztikai hatásokkal élő szerkesztés. Prózája voltaképpen anti-epika: sohasem
mesél vagy elmond valamit, mindig megjelenít; a dolgokat, -jelenségeket nem
imitálja, hanem újrateremti, érzékletessé varázsolja. Szinte valamennyi mélta
tója hangsúlyozta írásmódjának a filmtechnikával való rokonságát. Alakjai vagy
a legkülönbözőbb dolgok, jelenségek valóban úgy tűnnek elő egycsapásra a sem
miből, s olyan hirtelen is térnek oda vissza, akárcsak a filmvászon fantomjelen-
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ségei. Merész vágásokat alkalmaz: olykor két, különböző helyszínen játszódó je-
lenet mindenfajta átvezetés, összekötés nélkül követi egymást. -

Legendák és miioszok
1959-ben jelent meg Mándy egyik leghíresebb, pontosabban hírhedtté vált

rrníve, a Pabulya feleségei, melyról- köztudott, hogy modelljéül az író egyik kor
társa szolgált. A kisregény megjelenése idején ez volt a szenzácíó, s talán ezért
sem figyelt fel a kritika kellőképpen a mű értékeire: ábrázolásmódjának újsze
rűségére, bravúros prózatechnikájára. A Pabulya feleségei: karakterrajz, s egy
kor atmoszférájának hiteles felidézése, Az ötvenes évek elején járunk, s a könyv
lapjain sajátos embertenyészet örvénylik: írók és átírók, jólmenő rádiósok és fél
reállított, lecsúszott és tönkrement értelmiségiek, s a hozzájuk tartozó hölgyek
kavargó sokasága. A középpontban álló alak, Fabulya, kicsinyes, önző, garasos
kodó figura. Nagyképű és kiszolgáltatott, kétségbeesetten vergődik nők, .szerel
mek, házasságok között - de a hozzá tartozó nők is ki vannak szolgáltatva mér
téktelen önzésének.

De hogy voltaképpen milyen is Fabulya, az egyértelműen nem derül ki a re
gényből. Az író ugyanis két nézőpontot játszat egymásba, s ezek metszéspontjá
ban jelenik meg a figura, mely így nem ölt végleges és határozott formát: villódz
va, olykor elmosódottan villan fel az emlékezet vetítővásznán. Az alaphelyzet.
melyben a Fabulya-történetek felidéződnek, tulajdonképpen kerettörténet:
Zsámboky, az író a rádiónak készít ismertetést az Egri csillagokról, egy kis
presszóban; előtte "Egy üres feketéspohár és egy cetli az asztalon" - az alkotás
kellékei. Ekkor érkezik Turcsányi, a szerencsétlen, groteszk figura: "Egy lehetet
lenül elnyűtt, kiázott kabát állt előtte. Ebből a kabátból nőtt ki a vékony, karó
szerű kéz, a tüskés, pattanásos arc." Zsámboky, mint a lesben álló vadász, szima
tolja meg Turcsányiban a témát; körüljárja, faggatja Turcsányit, aki hirtelen fur
csa metamorfózison esik keresztül Zsámboky szemében: megírható, megírandó
tárgy lesz, családjával, környezetével együtt. .. Am a szó Fabulyára terelődik.

"Azt se tudom, kicsoda!" mondja barátjának Zsámboky. S maga a könyv: furcsa,
feleselő, vitázó oknyomozás Fabulya személyisége után, amely minduntalan ki
siklik a nyomozók kezéből... Mert amint egy határozott vonást akar húzni
Zsámboky a készülőben levő portrén, újabb és újabb korrekció következik, s az
addigi kép elmosódottá, bizonytalanná válik. Mert az egyes, Fabulya-központú
epizódokat nem öncélúan idézi fel Zsámboky, hanem a végleges formába öntés,
a megírás, megfogalmazás céljából. Fabulya sem más számára, mint feldolgozha
tó, feldolgozandó életanyag, mely végtelen számú formában realizálódhat
az alkotásban. A kerettörténetben a Turcsányihoz beszélő Zsámboky egyes szám
első személyű monológja szinte észrevétlenül vált át egyes szám, harmadik sze
mélyű, szerzői elbeszélésbe, melynek nézőpontja már Zsámboky alakját is ma
gába foglalja. A kétféle narrációt az író mesterien kapcsolja össze, a szöveg
asszociációs lehetőségeit kihasználva.

"Zsámboky nem akadt össze senkivel. Egyszer csak ott ült Fabulyánál.
- Ismered a szobáját?
Turcsányi bólogatott a seprűfejével, vigyorgott. Ebből a vigyorból nyilt ki az a

kis szoba ott valahol a hatodik emeleten."
A Pabulyában tulajdonképpen a tárgy maga másodlagos jelentőségű. Nem Fa

bulya regénye ez, hanem a prózaírásé; az alkotás küzdelmének, a nyersanyag
alakításának, bekerítésének, megragadásának gyötrelmeit rendkívüli pszicholó
giai hitelességgel, ugyanakkor könnyed eleganciával, szórakoztatóan előadó re
génye. A regény regénye tehát, s mint ilyen, nem teljesen új lelemény, hiszen az
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európai irodalomban nem ritka formáról van szó. A magyar írodalomban azon
ban, főként megírása és megjelenése idején, valódi újdonság s ritka vállalkozás
volt. A Fabulya voltaképpen az ember - s végső soron a valóság - megismerhető

sége, s e megismerés művészi formába öntésének lehetőségeit latolgatja - ám a
lehető legkönnyedebb és szórakozatóbb formában. S hogy ehhez az ismeretel
méleti kísérlethez épp Fabulya lett a kísérleti alany - az tulajdonképpen me}
lékes körülmény. A kisregényben feltárul az alkotó és témája közti viszony: az
író kiszolgáltatott, s akarva-akaratlanul szinte foglya, rabja lesz egy témának:
"Zsámboky elkezdte írni Fábulyát, Nem tehetett róla, írta magában, ahogy el
mondta azt az estét Turcsányinak." De nemcsak a figurák, a téma van kiszolgál
tatva az írónak: hanem fordítva is. Mándynak működésében,gyakorlati megvaló
sulásában sikerült megragadnia egy alkotáslélektani jelenséget.

Maga a "keretjáték", Turcsányi és Zsámboky kettőse is. remekül megkompo
nált, bravúros írói szöveg. Zsámbsky mesél Turcsányinak, s magában a megírás
mikéntjét latolgatja; ám közben Turcsányi is elmondja a véleményét, kommen
tálja a Zsámboky által felelevenített epizódokat: olykor kellemetlenül megzavar
va Zsámboky elképzeléseit. Turcsányi alakja azért fontos tényezője a kisregény
szerkezetének, mert rajta keresztül érvényesül az irónia Zsámboky alakjának
megformálásában; rajta keresztüllepleződnekle Zsámboky Fabulya iránt táplált
elfogultságai, előítéletei. .

A kisregény végén Fabulya személyesen is megjelenik: kilép a pletyka, a szó
beliség közegéből és belép a történetbe, a fikcióból a fiktív realitásba. A regényt
záró luftballon-kergetőzésnekbizonyára szimbolikus értelmet is tulajdonitha
tunk; a "lufi" úgy szökik ki a barátok keze közül, akár a történet, a figura az író
kezéből; éppoly megfoghatatlan, anyagtalan, mint az: héj és levegő ... s mégis:
csodálatos, remek játék, amely vidámít és gyönyörködtet.

Nagyvárosi mítoszok
Mándy életművének egyik csúcsa, A pálya szélén, 1963-ban látott napvilágot.

Kiforrott, minden ízében tökéletesre csiszolt alkotás, mely már az érett prózaíró
megvalósult törekvéseiről tanúskodik. Csak csodálkozhatunk utólag a fogadtatás
közönyén. Vezető folyóiratainkban hiába keresünk recenziót a később világhí
ressé lett kisregényról, melyet - többek közt - olyan írók méltattak elragadtatott
hangon, mint Heinrich Böll. Az okokat nem nehéz felismerni. Az akkori irodal
mi közvélemény - közönségés kritika egyaránt - az írodalomtólazt várta, hogy
minél kendőzetlenebb, őszinte híradásokat adjon a valóságról, melynek képe
sokáig csak .. a sematizmus lakkborításától fényesen jelenhetett meg. Az akkor
sikeres, nagyra értékelt regényeket elsősorban nem esztétikai értékük, művészi
megformáltságuk emelte az első vonalba, hanem a korszak közéleti, politikai,
morális problémáira való érzékeny reagálás.

Mándy Iván kisregénye mindebből semmit sem kínál az olvasónak. Az
1927-ben játszódó mű témája a futball, szereplői kizárólag ezzel foglalkoznak 
játékosok, nézők, vagy a csapatok körül ügyködnek; személyiségük egyéb mozza
natairól nem esik szó, De igencsak messze járna az igazságtól az, aki "sport
regényként'' olvasná A pálya szélént, amelyben, akárcsak a Fabulyában a közvet
lenül ábrázolt személyek és cselekvéssorok csak ürügyként, eszközként szolgál
nak egy általánosabb érvényű igazság kimondásához. Ennek akisregénynek
ugyanis összefüggő storyja van, mely ok-okozati láncot alkotva, egyenesen vezet
a kezdő ponttól a végkifejletig. Ezt az előrehaladást ugyan .számos kitérő fékezi,
tudatosan' késleltetve a kibontakozást - ám ezek a kacskaringók, mozaikszerűbe
tétek is ennek acélszerúségnek vannak alárendelve.
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"Valaha neki is lehetett neve." - Ezzel a remek mondattal indítja útnak az író
a névtelen, időtlen, kortalan Csempe-Pempét, akinek egyedi személyisége szinte
felszívódott az egyetlen célért való szüntelen lelkesültségben, izzásban. Megbí
zatást kap: meg kell szereznie csapata, a Titánia (az akkori Ferencváros csapata
rejlik e név mögött) számára a Hálókocsi fiatal, tehetséges kapusát. Csempe
Pempe kimegy a Dohánygyári Lendület-Hálókocsi mérkózésre, s ott minden
ügyességét latba veti, hogy a fiatal Hübner közelébe férkőzzék. Am a rivális csa
patok játékosrablói, Császár és Tokics is lesben állnak, és inkább egymással szö
vetkeznek, semhogy átengedjék a zsákmányt Csempe-Pempének. Amikor úgy lát
ják, hogyegyiküknek sem sikerülhet már megkaparintani Hübnert, addig hec
celik a brutális szélsőt, míg szét nem rúgja a kapus fejét. Csempe-Pempe haza
felé menet mégis talál egy tehetséges gyereket a Titániának - a tragédia után
elölről kezdődik minden. Ezt az ösztövér mesét több mellékszál, kitérő gazdagít
ja; a legfontosabb Csempe-Pempe volt feleségének s házasságuknak története; a
nők motívuma. Csempe-Pempe kezdetben konszolidált .viszonyok között élt, ám
felesége elhagyta őt, mert életét kizárólag a futball töltötte be. Az asszony nélkül
a futballrajongó teljesen lecsúszott ember lett: egzisztenciáját groteszk, már-már
abszurd módon jelzi az a tény, hogy szállásán, egy rossz pincében ágy helyett
szárítókötélre függeszkedve tölti éjszakáit. Felesége még mindig szereti; erre a
mérkőzésre is utána megy anyósával együtt, ám Csempe-Pempét ismét a meccs
érdekli jobban, mint az asszony s a lehetőség régi életének helyreállítására.

A történet a közvetlenül ábrázolt cselekménysor szintjén is megállja a helyét;
a hitelesség "mitikussága" azonban egy tágabb jelentésszerkezet felé mutat: egy
groteszk hősköltemény jellegzetességeit, poétikai ismérveit rajzolja ki (Rónay
György kifejezésével: a mű "tragico-groteszk"). Tisztán, világosan elkülönülnek a
műben az alapvető értékminőségek:. a Jó és a Rossz, a Tisztaság és a Bűn erői. A
fiú, a kapus a tisztaság és ártatlanság jelképe, őérte indul harcba a Jó és Rossz.
A történet szerint a Rossz győz a Jó felett, mert míg szövetségeseket, segítőket

talál, addig a ló, amelyet Csempe-Pempe képvisel, egyedül marad. A rossz, a bűn

képviselői: Császár és Tokics, semmitől sem riadnak vissza (a megkísértés ősi

eszközét, a Nőt is megpróbálják felhasználni, akárcsak a Sátán); Csempe-Pempe
viszont becsületesen akar küzdeni. Még így is győzne, ám ellenfelei aljasságával
és az erőszakkal szemben tehetetlen. Az eseménysort a fiúért való küzdelem .,
tehát a Tisztaság megmentéséért, illetve eltiprásáért folyó harc- szervezi. Baljós
jelek vetítik előre a tragédiát, s utalnak az elkerülhetetlen Végzet közeledtére.

Csempe-Pempét is, akárcsak egy eposzi hőst, több mozzanat próbálja eltérí
teni céljától; nemcsak a nők kisértik meg (elsősorban a felesége), hanem maga
Császár is - aki a csapatához való hűtlenségre próbálja rávenni. Csempe-Pempe
azonban hajlíthatatlan, s lepereg róla mindennemű csábítás: "Egy csapat van 
mormolta Csempe-Pempe eszelős makacssággal. - Egyetlenegy csapat van. Föl
nézett az égre, mint aki azt várja, hogy ott robog át az az egyetlenegy csapat, ami
ért az ember drukkol otthon, drukkol a pályán, lemegy minden mérkőzésre ..."

S akárcsak az eposzi hősnek, Csempe-Pempének is az erkölcsi megigazulás,
erkölcsi győzelem az osztályrésze. Az ellenségesnek mutatkozó külvilággal és a
könyörtelen végzettel szemben fellobbanó, tehetetlen dühe és kétségbeesése az
újrakezdés, a küzdelem vállalásának gesztusában oldódik. Am az író óvakodik
attól, hogy patetikussá váljék: Csempe-Pempét groteszk fényben ábrázolja, mely
inkább sajnálatra méltóvá, olykor megmosolyogtatóvá, szánnivalóvá teszi alak
ját, s nem engedi a pátoszt eluralkodni a Jó és a Rossz küzdelmében.

A futball, a pálya, il küzdelmek, győzelmek és vereségek színhelye, Csempe
Pempe világa a múlt, az elsüllyedt gyerekkor egy darabja; s része a Városnak is,
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mely az író számára az élet szinte egyetlen elképzelhető színhelye és közege. A
nagyváros másik helyszíne, amely már kezdettől foglalkoztatja az írót: a mozi. Itt
is, akárcsak a pályán, embertömeg gyűlik össze napról napra, hogy átadja magát
egy tőle függetlenül létező valóság illúziójának, részt vegyen benne, s ezáltal, ha
csak képzeletben is, de túlemelkedjék saját életének szűkre szabott korlátain,
lehetőségein. A húszas években még sokkal többet jelentett a film, a mozi, mint
napjainkban: nemrég felfedezett, hatalmas szenzáció, technikai csoda, a nagyvi
lág, távoli, ismeretlen életek üzenete.

A.mozi feltűnt már pályakezdő regényeiben is, s A pálya szélénben az egyik je
lenet a Bodográf mozi előcsarnokában játszódik. A téma tehát kezdettől fogva ér
lelődött az íróban, s önálló létet követelt magának. A Régi idők mozija (1967),
majd a Zsámboky mozija (1975) ezt a világot alkotja meg, sajátos műfajt is te
remtve. Nehéz lenne eldönteni, novellafüzérről vagy laza szerkesztésű kisre
gényről van-e szó, mely egy ponton a dokumentumírodalommal, a tényirodalom
mal is kapcsolódik, hiszen a lírai emlékezés, a fantázia és képzelet játékai hite
les filmtörténeti adalékokkal is szolgálnak, tehát informatív értékeket adnak a
húszas évek mozijáról és filmterméséről. (Ezt a funkciót támasztják alá a kötet
fénykép- és dokumentum-mellékletei is.) .

A film mint téma többféle, sokrétű lehetőséget jelentett Mándy számára. Az
emlékezés, a múltidézés terepét, a gyerekkor egy darabját; mely egyúttal a nagy
város egyik fontos helyszíne, szociológiai gyújtópontja. Másrészt olyan terepet,
ahol szabadabban és kötetlenebbül mozoghat, hiszen a film a képzelet, a fantázia
és az illúziók birodalma.

A Régí idők mozija novelláiban tehát két életanyag, kétféle minőség jelenik
meg: önéletrajzi ihletésű, lírai visszaemlékezés a gyermekévekre, középpontban
a Fiúval és az Apával, akik a keserves, gondokkal teli mindennapi létet a mozi
álomvilágával teszik elviselhetővé. De nemcsak ők, hiszen kisemberek milliói
nak mindennapi kábítószere a film. A másik minőség: a sztárok, a mozi világa,
mely a korabeli filmekben s a Fiú képzeletvilágában elevenedik meg, olykor
szinte összeolvadva a valódi élettel. A "mozivalóság"-hoz kapcsolódó történetek,
elképzelések nemcsak a fiút, de a filmimádók millióit foglalkoztatják: legenda
lesz belőlük, olykor hihető, olykor a fantasztikum felé tolódó történet, mely mint
a tündérmese fejezi ki a mesélők, a szerzők vágyait, hit- és képzeletvilágát. Erre
a legendaképzési folyamatra utalnak az olyan alcímek, mint az "Egy gépész me
sélte ezeket a fiúnak, egy öreg gépész a Fővárosi Moziból." A Régi idők mozija
"arrál szól, milyen volt a régi idők mozija Pesten a Józsefváros
ban, a Roxyban és a Fővárosi Moziban. Hogyan nőtt bele egy sajátos népi képze
let- és érzésvilágba. Milyen hajszálcsövesség révén érintkezett a legendás »film
városa« a Phőnix közönségével, a Roxy előcsarnokával" - írta Rónay György.

A novellákban a Fiú nézőpontjaaz uralkodó; az ő - olykor naiv elképzeléseit,
fantáziáit közvetíti az elbeszélő; az ő szemével elevenednek meg a film-storyk.
Az elbeszélő az emlékezés líraiságát igen finom iróniával ellenpontozza; távol
attól, hogy nevetségessé tegye akár a filmek ma már mosolyogtató storyjait, akár
a naiv gyermeki ábrándokat, akár az öreg mozigépész legendáit. Látásmódja,
szemlélete érzelmileg azonosul a fiúéval. Szemléletét s az egész könyv alaphan
gulatát a visszaemlékezés-jelleg határozza meg. A Régi idők mozija: a múlandó
ság könyve. Nemcsak a gyerekkor, az ifjúkor jelenik meg benne, hanem termé
szetesen il húszas évekbeli Pest is, a kis mozik, a Bodográf, a Főnix és a többi,
melyekből mára talán egy tégla sem maradt; eltűntek nyomtalanul az ott játszott
filmek is, s hol vannak már a régi sztárok? Alig néhányat őrzött meg a celluloid
szalag s ~ nézők emlékezete. .. A film: talán a leggyorsabban avuló rmívészet. A
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hajdani sztárok, világhíres rendezők még életükben "kikoptak" a sikerból, elfe
ledettekké váltak, s újak, mindig újak léptek a helyükbe. A film világában is a
kegyetlenség, a könyörtelenség érvényesül - ez derül ki Mándy írásaiból. Az
erősek itt is eltapossák a gyengéket, legyen az akár a legjobb barát (Zoro halála)
vagy testvér (Charlie és Syde). Az elbeszélő a Fiún keresztül elsősorban az elfe
ledettekre, a gyakran méltatlanul elfeledettekre irányítja a fényt, s teljes rokon
szenvével a Zorók mellé áll, akiket a szerencsésebb csillagzat alatt született
Huruk lelkiismeretfurdalás nélkül löknek félre az útból. A dicsőség, a siker s
maga az élet mulandóságával szembe egyetlen dolgot helyezhet az író: magát az
írást, mely a megőrzés, megörökítés gesztusát is tartalmazza.

Mándy még egy könyvet szentel a mozinak: a Zsámb.oky mozija, mely 1975-ben
jelent meg, A családtag alcímet viseli. A Régi idők mozija líraiságával, sponta
neitásával szemben itt egy művibb, olykor mesterkéltebb világot teremt. Régi
színészfotók ihletése nyomán bontja ki azt a fantáziavilágot, melyben ő is elve
gyül, "családtag"-ként, a színészek és színésznők között , .. A gyermek termé
szetes fantáziálása, a fantáziavilág és a valóság összekeveredése helyett itt egy
felnőtt idézi tudatosan a múltat, s tudatossá s hangsúlyossá válik a megőrzés,

megörökítés gesztusa is. Az elégtételadás az "elhagyottaknak és szomorútekin-
tetűeknek". .

MÁNDY IVÁN

MAGUKRA MARADTAK·

(A hunyó)

Odadőlt egy fához. Fejét az alsó karjára hajtotta. Még hátraszólt úgy. lehunyt
szemmel.

- Húszig számolok és aztán jövök!
Hozzátapadt a fához. Mintha a fából nőtt volna ki. Egy furcsa, görbe ág.
Suttogás, nevetés a háta mögött.
- Ez leskelődik!

- Hé, te! Mit leskelódsz!
Elmosolyodott, kissé lenézően.Mit képzelnek ezek?!
Lezárt szemhéján átsütött a nap. Az alsókarja pihéi az orrát csiklandozták.

Orra végigsiklott a karján. Le-föl, le-föl. Bódultan keringett a pihék között.
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