
„Lehagyottak”
Mándy Iván

Amikor az új irodalomtörténet 20. századi kötete készült, nyilván nem
sikerült nyomára akadni. Eltűnt. Talán a Teleki téren bóklászott, vagy
egy külvárosi pályára igézte a labda döngése, és a rozsdás korlátnak
dőlve figyelte az arcokat, gesztusokat. De az sem lehetetlen, hogy a Lu -
kácsban eszegette a kuglófját, kanalazta a vaníliás öntetet, s időnként
feljegyzett egy szót az asztalára helyezett papírfecnire. Mindig volt nála
papír és írószer. Meglehet, Móricz Zsigmondtól tanulta a megfeszített
figyelemmel kilesett témákat. Móricz azonban hús-vér, két lábon álló
figurákat formált, Mándyéi lebegnek, nála sokdimenziós a valóság.

Valóság? Erről a fogalomról esetleg a realizmust asszociálná és ösz-
szeborzadna, hisz kritikusai sosem értették, hogy az ő terei és szereplői
is valóságosak. Ilyennek látta őket, minden pillanatban mozgásra, vál-
tozásra, átalakulásra készen. Nem járnak, hanem nyugtalanul „kö-
röznek”, mint az izgékony Csempe-Pempe. Ó, azok a nevek! Néme-
lyiket a telefonkönyvből nézte ki, de vigyázva, megőrizve különleges
hangzását, zamatát.

Kész író lett volna indulásakor, mint némelyik méltatója feltételez-
te? Neki is végig kellett járnia azt az utat, melyen élményei és témái
legszerencsésebb kifejezésmódját megtalálta. De már fiatalkori novellái
és kisregényei is jelezték, hogy nem a kortárs próza irányvonalát kö-
veti. Élményei Gelléri Andor Endre világát idézték, ám kifejezésmódjával
nem követte kitűnő elődjét. Nem véletlenül járt a gimnázium helyett
moziba, a film formanyelve döntő hatást tett rá. Ez már a Csőszházban
is megfigyelhető. Jó érzékkel írta róla könyvszemléjében Makay
Gusz  táv: „a mese szabályos filmtémává válik”. Ez akkor, 1944-ben nem
minősült dicséretnek. Ma már nyilvánvaló, hogy Mándy egyebek mel-
lett azzal hozott újat, hogy megvágta a cselekményt, értelmezésébe fo-
kozottan vonta be az olvasót, elhallgatásával, sejtéseivel érdekeltté tet-
te az értelmezés folyamatában. Ehhez azonban hozzá kellett szokniuk
az olvasóknak és a kritikusoknak is. Egyik legkedvesebb barátja, Vi-
dor Miklós írta A pálya elején lévő írói jellemzésül: „Meghökkentett fi-
guráinak alig megfogalmazható, egyszerre vonzó és taszító idegensége,
s ugyanakkor éreztem, mennyire valódiak. Izgalmas volt a stílus, ez
a mozzanatos tömörség, elharapott mondatainak lüktetése, a légkör,
melyet megteremt velük. Lassan rájöttem, az alakok és környezetük,
a külvárosi terek társadalom alatti tenyészete, s ugyanakkor az író fé-
lelmetes beavatottsága hat rám ilyen zavaró ellentétesen.”

Első elbeszéléseinek egyike, ha nem a legelső az 1942-es Albérletben.
Ebből idézünk egy, a fiatal író fogalmazásmódjára jellemző részletet:

„A kissé kopott, kék ajtónál megállt. Elolvasta a táblát: Baráth Lehel.
De hisz lent a cédulán az van, hogy özvegy. No igen, ez még a régi
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tábla. Baráth Lehel meghalt, de a tábla itt maradt. Csöngetett. Bent
ajtó nyílt, aztán egy női hang. Hagyd, Magda, majd én… Vékony, sá -
padt arcú nő állt Kelemen előtt. Fejét kissé mereven oldalt hajtotta. Széles
homlok, egyenes áll. A szája körül volt egy vonás, amely valahogy
az egész arcot kislányossá tette.”

Kiemeltem azokat a szavakat, mozdulatokat, amelyek Mándy
Iván későbbi érett elbeszéléseiben is szerepelhetnének. A többit el-
hagyná, amint ezt Kosztolányi is javasolta volna. Nagyjából így ala-
kulna a későbbi szöveg:

„Kissé kopott, kék ajtó. A táblán felirat: Bernáth Lehel. Régi tábla.
Csöngetett. Női hang: Hagyd Magda, majd én! Vékony, sápadtarcú
nő állt előtte. Fejét kissé mereven oldalt hajtotta.”

Ugyanebből az elbeszélésből a párbeszédes rész:
„— Az uram itt szokott írni.
— Írt?
— Újságíró volt. Talán hallotta is a nevét?
— Hogyne-hogyne. Baráth Lehel. Baráth Lehel… Mintha valami

verset is olvastam volna tőle.
— Régen, nagyon régen kiadott egy költeményes kötetet. — Így

mondta: költeményes kötetet. És ez olyan ünnepélyesen hangzott.
— De aztán csak cikkeket írt. Olvasni szeretett. Nagyon szeretett
olvasni.

A másik szobában megszólalt egy zongora.
— A lányom — mondta az asszony. — Tanítónő-képzőbe jár. A fi -

am jövőre érettségizik. — Elhallgatott.”
Ez a párbeszéd sem olyan sejtelmesen kihagyásos, mint az utóbbi

novellákban. A mondat- és szóismétlések azonban már az érett írót idé-
zik, aki bizonyára nem azt írta volna: „a másik szobában megszólalt
egy zongora”, hanem ilyesmit: „Zongoraszó úszott be a másik szobából.”

A témák, helyszínek, figurák, érzések vagy azok hiánya már moz-
gatói voltak írásainak. Egy valami hiányzott: a mítosz teremtésének
készsége, ami ez esetben a tudattalanban meglévő, kifejezésre váró
tartalmak megmutatását és az élet tényeinek az álomhoz, álmodo-
záshoz hasonlítható ábrázolásmódját jelentette. A huszonegyedik ut-
cában a gyerek vezetésével útnak eredők voltaképp Odüsszeuszéhoz
hasonló vándorútra kelnek, hogy „haza”találjanak. Az otthontalanság
nyugtalansága hajtja őket a sejtett cél felé, és ebbe az irányba halad
Mándy majdnem mindegyik hőse és antihőse.

A huszonegyedik utca felé indulók különböző utcákon, tereken
haladnak keresztül, amelyek maguk is mítosziak. Ha visszaálmod-
juk őket az író előtt heverő cédulákra, a következő vezérszavak kí-
nálkoznak fogódzókul:

Szürke bérház, körbe futó ganggal, elkopott keramitkockákkal
fedett levegőtlen udvarral.

Tér. Leginkább a Teleki tér a titokzatos bódékkal, de lehet egy kór-
ház előtti térség is padokkal, amelyeken a bebocsájtásukra várako-
zók üldögélnek cekkereikkel, melyekben apró lábasok sorakoznak.
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Fák a tér körül. Mintha testőrök volnának és titkok szemtanúi.
Labda. Kopott rongy- vagy gumilabda. Arra vár a sárban, hogy

a fiú utána vesse magát, s közben diadalmasan idézze emlékeze-
tébe kora nagy kapusait.

Locsolókocsi. Vastag sugárban ontja a vizet az úttestre és az idő
koptatta házfalakra, amelyeken plakát hirdeti, hogy a híres karmes-
ter, Omasics vezényli a filharmónikusokat. Az úttesten szürke ló
üget. Ő is a huszonegyedik utca felé.

Az író egyébként maga adta kezünkbe a kulcsot, hogy értelmez-
zük, megfejtsük helyszíneinek jelentését. A Nappali Ház „Miért ír
Ön?” című körkérdésére válaszolva a következőket írta:

„Miért írok?
Értük.
A lerongyolódott házakért.
A megvakult ablakokért.
Az udvarokért.
A gangokért.
Az ecetfáért.
A sötét kapualjért,
ahova az Isten behúzódott.”
A kapualjak sötétjébe húzódó Isten láthatatlan. Ám sejtjük, hogy

mielőtt eltűnt a szemünk elől, otthagyta teremtő keze nyomát az
utcákon és tereken is, s arra késztet, hogy nyugtalan, kielégítetlen
szenvedélytől űzötten keressük, ameddig csak élnünk adatik.

Az első író, aki megalkotta futballmítoszát, amelyről ma már köny-
vek íródnak. Egy csodálatos, pálya nélküli csapattal, a 33 FC-vel kez-
dődött, kapujában a legendás Zsák Károllyal, aki a legenda szerint
pisztolyt tartott maga mögött, s ha potyagólt kapna… Az író tűvé tette
a várost, de a „Harihárom” felszívódott. Aztán eljött a vasárnap, és a
játékosok kifutottak az ellenfél pályájára, hogy kezdődjék a meccs.

Az Üllői úti falelátók. Tökmaghéjat köpködő bennfentesek. Köz-
tük Csempe-Pempe. Most jött valamelyik külvárosi grundról. Te-
hetségesek után nyomoz. Mert a híres T-betűs csatársor (Táncos,
Takács II., Turay, Toldi…) már nem a régi. Elkoptak, mint Csempe-
Pempe cipőtalpa.

Bezzeg az Újpest a Megyeri úton. A legendás lila-fehérek. Félmagas,
lőtt passzok. Avar „Ricsi”, Zsengellér „Ábel” majd Szusza „Feri”. De
ő akkor ontotta a gólokat, amikor a futball már nem invenció, nem já-
ték, hanem rendszerek áldozata lett, hiába tiltakozott Sárosi doktor, ez-
rek és ezrek Gyurkája. Csempe-Pempe még a játékra emlékezett. Ami-
kor a Fradi Montevideóban megverte a világbajnok Uruguayt. Vagy
már az is csak szép álom? Ugyanúgy elmerült a visszahozhatatlan em-
lékek közé, mint Mándy figurái? Pedig a gyerekek, az ő gyerekhősei
még jártak Alain-Fournier ismeretlen birtokán. Csutak, a nagyvilági
Főcső, Král Bori, Omasics… De ők sem találnak oda vissza. Más világ
jött el, Veráé és a többieké, akiket döbbenettel és értetlenkedve szem-
lélnek az apák és anyák, „lekopnak”, mihelyt fölöslegessé válnak.
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Hová lettek? Hol keressük az árusok terét? Bluz urat, aki most
pakolja ki a kabátokat? Kabátok sora. Mintha ez volna az egyetlen
viselhető ruhadarab: Kopottak, viseltesek, de elkelnek.

Bluz úr rádobja a vevőre. „Mintha vállban egy kicsit szűk lenne.”
„Ez? Hiszen így jön ki a formája!” És már a dolmányt lobogtatja.
„Ezt ajánlom. Alkalmi vétel.” Még a sötétkék mentét is rásózza.

A két Opra. „Te jössz — mondja a nagyobbik, és átrúgja a labdát.
— Nem láttad Karcsit?”

Karcsiért rendőrök jöttek. Kezében még mindig ott a kés.
„Nem figyelsz! Már három-egy ide.”
Egy árny suhan a bokrok között. Patkány. Ez a neve a lesikált

arcú fiúnak. Csak a szeme villog a sötétben.
Töltött káposzta illata tölti be a kórház előtti teret. Asszonyok be-

szélgetnek.
— Azt mondta, töltött káposztát enne.
— A beteg?
— A főorvos úr szerint már nem sokáig húzza. Hadd egyen, szegény.
— Maga is nagy töltelékeket főz? Az uram az öklömnyit szereti.
— Füstölt húst is teszek bele. Az adja az ízét.
— Szalonnán kell pirítani a hagymát.
— Piros paprikát is teszek a rántáshoz.
A kórterembe most viszik a vacsorát. Zsemle szelet párizsival.
Legendák. Apa, a rejtelmes, szállodáról-szállodára vándorló

Mándy Gyula. Zsámboly. Egyáltalán ez a neve? Nem inkább Mándy
Iván? Nem az író áll meg a Barbara-presszó fénybetűi alatt? Nem az
ő személyes élményeiről szól a Mi az öreg? jelenete?

„Benyitott. Gyanakodva körülnézett. Szemüveges, kopaszos férfi
a földszint nagy üvegablaka alatt. Előtte lottócédulák. Távolabb egy
cowboykalapos nő, üres kólásüveg mellett.

Lányok integettek a süteményes pult mögül. Akárcsak labdát do-
bálnának. A terem végén a kávéfőző pultja. És végig faburkolatú falak.

Felment az emeletre. Utolsó előtti asztal az ablak mellett. Lerakta
a zacskókat. Szétnézett. Egyelőre még ő az egyetlen vendég. Mind-
járt jönnek a lányok. Nevetgélnek, hajlonganak a tálcáikkal.

Valaha talán gyerekelőadást tartottak itt. A kis lordot adták, vagy va-
lami ilyesmit. A különteremben lehetett az öltöző. Összedobált kabá-
tok, sálak, sapkák. Előadás után pedig nagy uzsonna. Felköszöntötték
a szereplőket. Aztán átültek egymás asztalához.

— Ma nem dolgozunk?
Szőke kontyos kisasszony hajlongott előtte csúfondáros mosollyal.
— Csak éppen benéztem.
A kisasszony kihozta a kávét. Majd ott állt mellette, leeresztett

tálcával.
— Még mindig kórházban van a papája?
— Még mindig.
Lassan, megfontolva szürcsölgette a kávét. Egyszerre csak kibökte.
— Tudja, hogy szállodában laktunk? Persze, még régebben.
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— Szállodában?
— Egy olyan ronda kis szladiban a pályaudvar mellett.”
A nyilván önéletrajzi ihletésű jelenetből feltárul Mándy írásmű-

vészetének egyik fontos jellemzője: az idővel való játék. Megoldá-
sában nincs kiszámítottság, mesterkéltség. A részletek úgy épülnek
egymásra, ahogy a valóságra a gondolataink, s végül a kettő együtt
alkotja létünket. Ezért nem lepődünk meg, ha a némafilmek egyik
sztárja lelép a vászonról, kézen fogja a Fiút, s békésen csevegve idé-
zik a többieket. Hiszen Mándy álldogált a filmelőzetesek plakátja
előtt a Bodográf mozi bejáratánál, s szemlélte lebilincselve a sztá-
rokat, miközben a gimnáziumban épp valamelyik óra kezdődött.
„Régen láttuk Ivánkát” — mondta az osztályfőnöke, s édesanyja
kis híján hanyatt esett meglepetésében. Aztán végképp elmaradt.
Inkább az élettől tanult tovább. Figyelt és tekintetével befogta az
aljnövényzetet is, azt a tenyészetet, melynek láttán a fentebb ízlé-
sűek kényesen elfordítják a fejüket, s azzal vádolják az írót, hogy
meghamisítja a valóságot. Jó példája volt ennek a Fabulya feleségei
fogadtatása. A marxista kritikusok nem tudták megérteni és át-
érezni Mándy világát, mert tüstént általános összefüggések ábrá-
zolásának hiányában marasztalták el, holott nem is állt szándéká-
ban ilyeneket megmutatni.

A Fabulya feleségeiben két jellegzetes Mándy-figura, Zsámboki és
Turcsányi (lelkiállapotát egymást űző arcvonásai is kifejezték) pár-
beszédéből ismerjük meg a címadó hős sajátos életútját, melynek
egyik nem lényegtelen eleme, hogy sűrűn házasodott. (Mintája va-
lóságos alak volt, Mándy nemzedékének tagja.) Furcsa peremvidék
tárul fel az olvasó előtt, „fabulya-világ”; melynek benépesítői a rádió
körül tevékenykednek, ülnek az eszpresszóban, rádiójátékokat csi-
szol gatnak, négerkednek, stilizálnak, értői a szakmának, némelyikük
igazi profi, váratlan sikerekkel és bukásokkal. Fabulya távolságtartó:
könyveket és feleségeket gyűjt, de semmivel sem jobb a többieknél.
Mint a jelképes és remek befejezés sejteti, ez amolyan „lufi lét”, üres,
de létező, amelyet elfogadhatóvá színez át az író iróniája. Művei fo-
gadtatásának negatívumai épp iróniájából fakadnak: a hatalmon lé -
vők sosem kedvelik a humort, még kevésbé az iróniát.

Pedig hogy Mándy számára mennyire fontosak ezek a tulajdon-
ságok, azt az Előadók és társszerzők elbeszélései bizonyítják. Egyrészt
arról tanúskodnak, hogy az ötvenes éveket csak humorral lehetett
átvészelni (annak, aki a margóra szorítva vegetálhatott), másrészt
azt mutatta meg, hogy a találékonyság és az önirónia nehéz hely-
zeteken is átsegítheti az embert. Aki ennek a korszaknak a természe -
tével szeretne tisztába jönni, forrásaként olvashatja a kötet novel-
láit, melyek nem véletlenül háborították föl a rendszer kiszolgálóit.
Mára a hajdan félelmetes kifejezések, vádak, események elkoptak,
némelyek számára — ők nem élték át azt a korszakot — mulatsá-
gosak. De a maguk idejében egzisztenciális fenyegetettséget rejtet-
tek, még ha az író a rá jellemző iróniával idézi vissza is őket.
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Billert, az előadót bírálják, mert polgári származéknak udvarol.
Így emlékezik: „Úgy vélték, nem járhatok többé Margitkával. Akkor
aztán én szóltam.

— Elvtársak, nem taszíthatjuk ki a polgári elemeket! — Ezzel
kezdtem. Hogy meg kell becsülnünk a haladó polgárokat. Nem vet-
hetjük el a múlt értékeit, idéztem Lenint. Bár lehet, hogy ezt valaki
más mondta. És Margitka fejlődik. Polgár, az igaz, de fejlődik. — Ez
meg, elvtársak, amit ti csináltok, baloldali elhajlás!”

Billert természetesen kiutasítják a teremből „És ha kidobnak az
egyetemről, azt se bánom” — tette hozzá. Meglehet, valóban kidob -
ták. Nem azért, mert a polgárlánynak udvarolt, hanem mert Tallós
szemére lobbantotta, hogy kuláklánnyal jár. Tallós nem olyan elvtárs
volt, akit bírálni lehetett volna.

Az előadó részegen tántorog az eszpresszóban. Két nő felé, tetsze-
nek neki. Arra gondol, hogyan is udvarol egy igazi forradalmár:

„— Reszkessenek, akik elárulták a forradalmat!
— Mi az, mit beszél?
Ott álltam a nők előtt. Az asztalunk fölött kialudt a villany. Ci-

garetta füstölgött az üres pohár mögül.
— Lenin elvtárs…
Valaki megfogta a vállamat, és már megint a páholyomban vol-

tam. Az uborkaorrú meg a nőknél. Ez azt hiszi, hogy engem félre
lehet tolni? Micsoda gőg ez? Ember az ember előtt?…

Kürti átölelt. Nem láttam az arcát, csak ahogy a vállamra csuk-
lott a feje.

— Te, Biller, én, én az özveggyel megyek, ha elviszik. — Csuklott
egyet. Szőke haja kétoldalt lelógott. Elengedte a vállamat, leült. Az
asztalon összekoccantak a poharak.

— Elmegyek az özveggyel, talán megengedik. Segítek a munká-
ban, hiszen ő gyönge, nem bírja az ilyesmit, én meg majd kint dol-
gozom a földeken, kint a földeken…

— Ki meri a gyengéket bántani? A védteleneket?”
A jelenet tulajdonképpen mulatságos. Ebbe az ironikusan ábrá-

zolt metszetbe rejti az író az ötvenes évek embertelen kitelepítéseit.
Az ellentétek csak fokozzák Biller részegen elmondott udvarló sza-
vai, kivált a félbeharapott, Leninnel kezdődő mondat.

Az ötvenes évekre utal, a hitelesítés eszközeként a következő
helyzetkép is:

„Kürti a zongorista mellett állt. Kezében üres söröspohár. Az zal
vezényelt.

— Hajrá fiúk!…Hajrá Fradi!…
Többen velel énekeltek. Az uborkaorrú lerázta magáról a nőket.

Kürtihez imbolygott, hátulról átölelte a vállát.
— Ott leszünk mi még az első Fradi-meccsen, amikor kifutnak a

fiúk zöld-fehérben!
Eh, ezek megint csak egyről beszélnek, hogy a Fradi meg

ilyesmi… amikor a forradalom, a forradalom ügye… — ilyen szé-
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gyen! Nyugodt lehet, asszonyom, egy igazi forradalmár nem har-
col öregek ellen!…

— Semmi ÉDOSZ, semmi Kinizsi — Fradi! Ma is úgy bíztatják őket.
— A bírónak ki van adva, hogy fújja le a mérkőzést.
— Mit tehet? Lefújja ötször, hatodszorra, megint hajrá Fe renc -

város!
— Valaki elkezdte, hogy ÉDOSZ! Hajrá ÉDOSZ! Olyat kapott,

hogy legurult a B-tribünről!… Végigpofozták.
— Így kinyírni egy csapatot, mint a Fradit!… Ilyen piszok munkát!”
A módszer hasonló: ironikusan megjelenített figurák látszólag a

Fradi megbecstelenítéséről beszélnek, valójában azonban ebben az ösz-
szefüggésben a sokat emlegetett világforradalom lesz nevetség tárgya.

A labdarúgás korunk mítosza. Mándynál is, csak áttételesen. Ezt
bizonyítja A pálya szélén című regénye. A főhős megint Csempe-
Pempe, a foci szerelmese, aki egy sportboltot is elvesztegetett, ponto-
sabban föláldozott szerelméért. Annyira nyomorult, hogy szalma-
zsákra sem telik neki, Habácsné kötelén lóg, mint a mosás után
kiteregetett ruha. Ám nagy idők tanúja, szakértelmére, felfedezettje-
ire ma is számít a legendás Titánia. Most is épp egy külvárosi pálya
felé talpal — villamosjegyre nem futja —, hogy megnézze a remek ka-
pust, Hübnert, s elhalássza a konkurens csapatok játékosszerzőinek
orra elől. Fontos megbízatás, Csempe-Pempe mégis nagyobb erők
apró játékszere, „a Titánia iránti tiszta idealizmusból hurcolja ide-oda
egész lakását, kabátját, a pálya szélén, tehetetlenül egy Puck márkájú
autóval és azokkal a fiatal hölgyekkel szemben, akik mindig készek
arra, hogy első látásra szerelmet ébresszenek”. (Heinrich Böll elem-
zése a Baster National Zeitung 1973. október 13-i számában.)

Jelképes a cím: nemcsak Csempe-Pempe bóklászott a pálya szélén,
hanem hosszú ideig kiszorított, megbélyegzett, négermunkára kény-
szerült írók, művészek egész sora. A pálya széléről figyelhették a ki-
vételezetteket, és azt is tapasztalhatták, hogy a nemes idealizmus kora
lejárt, a pénz és az erőszak vette át az uralmat, amit nem sikerül pénz-
zel elérni, ott belép a durvaság, az emberek eltaposása. Ez lesz a sorsa
Hübnernek, a kapusnak is.

Ám az idealizmus, az értéktisztelet nem tűnt el nyomtalanul.
A letör ten hazafelé igyekvő Csempe-Pempe megpillantja a magá-
nyosan focizgató fiút, s a regény végszavaként meginvitálja a
Titánia pályájára. Szerény kárpótlás Hübnerért, de a jelenet halvány
reménységet sugall. „Korábban ebből az anyagból szenteket gyúr-
tak — írta Heinrich Böll —, ma már ezek csak a pályák szélén lő-
dörögnek.” Tetteiket, arcvonásaikat befogja a kamera, az író úgy
mozgatja őket, mint egy tragikomikus film szereplőit. Mániákusok,
megmagyarázhatatlan szenvedély fogja egybe valamennyiüket, tit-
kos szekta tagjai, melybe a kívülálló nem nyerhet bebocsájtást, ahol
belenyugvás és félelem uralkodik. Erre érzett rá In memoriam M. I.
című ódájában Orbán Ottó:

…a szárnyas pincérlányok meg-megállnak előtted:
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„Ízlik az üdvösség, Ivánka?”
„Kér egy mennyei kávét?”
s te csak rábólintasz, hogy igen, nagyon kedves,
vagy a fejedet ráázod, hogy köszönöd, de most nem,
és még szomorúbban mosolyogsz, mint eddig,
mert most már tudod a földi keresztrejtvény
sírkövünk lapjára írott megfejtését,
hogy mindig a túlsó oldal a menny,
lentről e fénypanorámás körkilátó sugaras békéje,
idefentről meg az a mocskos korszak, a füstös egérlyuk, a Darling,
a rettegéstől lázrózsás arccal ragyogó fiatalság.
A fiú rácsavarodott a korlátra. A plakátokat bámulja. Megeleve-

nednek a sztárok, a Régi idők mozija szereplői. Mi volt az a film?
„Mi lehetett a címe?
Mr. X.? — Nem.
Az elhagyott kert? — Nem.
A fáraó bosszúja? — Nem.
Mi lett a nővel, aki örökké csak bolyongott, a bozontos szemöl-

dökű özveggyel, a csavaros ormányú kőelefánttal?
Bodográf Mozi. Bé-terem.”
Amint kijött az iskolából — már ameddig odajárt — „a mozi felé

futott, a mozi képeihez”. A sztárokat bűvölte tekintetével, akik
annak sugarában életre keltek. Előbb a bemutató mozi homályos
előcsarnokában állingált, de otthonosabban érezte magát a Tisza
Kálmán téri kis mozikban, ahol színről-színre láthatta Pola Negrit,
Bánky Vilmát és a többieket, s némi derűvel idézhette vissza a szí-
nésznő édesanyját: „Ha Vilma ehetne ebből a túrós csuszából!” De
nem evett. Inkább közelebb húzódott a sejk fiához és a fülébe du-
ruzsolta: „Akkor se mennék el, ha kergetnél.”

Évekig üldözték a Vikingeket, de apának sosem volt rá pénze.
Végül egy sajtszagú bódéban sikerült utolérniük a tűz köré gyüle-
kező sisakos férfiakat, s a gyönyörű lányt, kinek hosszú szőke haja
kibuggyant a csúcsos vikingsisak alól.

Elmerültek a sajtszagban, mégis mintha a béke szigetére téved-
tek volna. A vikingsisak a béke, az emberi megértés, egyet akarás
jelképe lett, s nyomába eredtek, hátha megvásárolhatják valahol.
Egyik boltból a másikba léptek, vándorló eposzi hősökké lénye-
gültek át, s velük módosult az elbeszélés módja is:

„Matrózsapka!
Törpesapka!
Orgonazúgás a sötétbarna bolt mélyén. — Papi kalapok, széles

karimával, bíboros sapkák, püspöksüvegek…!
Tovább… Megint csak tovább.
Apa egy pillanatra megállt.
— Mi mindent akarnak ránk sózni…! Nevetséges. Neked vi-

kingsisak kell.
A fiú rábólintott.
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És mentek tovább a vikingsisak után.”
Sokadik variációja az ideálok üldözésének. Aki rájuk talál, boldog

lesz. De mintha tréfát űznének üldözőikkel. Nem éri utol őket senki.
Csempe-Pempe sem a pálya szélén apa és a fiú sem boltról boltra nyo-
mozva. Csak egy lufi röpköd a levegőben… A visszavágyott gyer-
meki tisztaság utolérhetetlen jelképe. Mándy „a gyermekkor kárpót-
lását keresi, szereti, éli a filmben, a mozi világában, és a maga
Moziéletből táplálkozó, naív bensőségességében. Mindvégig ott érezni
a könyvben a gyerek sóvárgó kötődni vágyódását, és ennek a kötődni
vágyódásnak a kudarcait, néven nem nevezett, csak atmoszférikusan
jelenlévő szenvedéseit, a minden szorításból kisikló, légvárakat építő,
délibábokat kergető apa mellett”, a tragikum nélküli, mégis tragikus
apa-fiú viszony árnyékában, ahol egy moziélmény is ajándék a sors-
nak, a plakátok szemlélése pedig az elmaradt élmények pótléka,
ahogy a „filmváros” legendái és a Moziélet illusztrációi is azok (Rónay
György: Régi idők mozija). S egy hasonló, találó megfigyelés Bikácsy
Gergely kitűnő tanulmányából (Bodográf mozi, B. terem): „A mozi és a
sugárzott film is Mándy világában elvágyódás, egzotikus messzeség.
Nem a hazai pálya varázsa, hanem a távolságé, az elérhetetlené. Re-
pülj, repülj a sejk fiával… Ügyetlen, tétova jegyszedőként lámpással kel-
 lene a Mándy-novellákban magyar filmeket keresgélni. Lehet, hogy
azért is, mert a magyar filmben soha senki nem repül el meseszerűen.
Egészen a Régi idők focijáig kellett várni, ahol a mindenéből kiforgatott
és csatát vesztett Minarik Ede nagy, fekete lebernyegében fölrepül a
Szeméttelep döngölt salakpályájáról.”

A szünetekben is folytatódik a varázslat. A gyermeki képzeletben
megelevenednek a tárgyak.

„Gyerekek siklottak, mint sárkányvonat. Maszatos kéz nyúlt fel
a büfé pultjára.

— A nápolyiból!
Törmelék borította a pultot. Nápolyitörmelék, csokoládétörmelék.

Egy-egy magányos sütemény emelkedett ki ebből a tengerből.”
Miért csodálkoznánk, hogy ebben a fantáziavilágban egyszer

csak életre kelnek és megindulnak a létrák? Vagy hogy a pincébe
dobált, kiszolgált iskolapadok beszélgetni kezdenek? Vagy hogy
megszólal a dohányfüstben úszó udvar (vagy az udvaron összese-
reglett, köpködő sokaságból valaki?), és elpanaszolja, hogy föntről
ledobálják a szemetet.

Lesikált arcok. Mondat- és emléktöredékek. Csodálatos álom, ki-
metszett filmkockák. És a fiú, aki szeretné megállítani az időt és
visszavarázsolni a film régi sztárjait. De csak az üres nézőtér marad,
a szendvicsek morzsái meg a szalámihéjak.

Szomory Dezsőről mondta: „A költészet, ami körülvette, kiáradt
belőle, és megtöltötte az írásait, számomra maga volt a láthatatlan,
lebegő, megfoghatatlan csoda.” Tényleg Szomoryra gondolt és nem
ma gára? Hiszen az ő novelláiban is csodák történnek. Olyasmik,
amelyekben nem hisz a huszadik századi ember, de amelyek érin-
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tetlenek a gyermekek világában. A gyermek meglátja, amit a rom-
lott látású felnőtt nem, s világa ezért telik meg váratlan képzettár-
sításokkal:

„Az ágyazás még csak-csak, de a beágyazás!
Apa elveszve a párnák, kispárnák, paplanok hóbuckái között.”
Ki másnak jut eszébe a hóbuckák metafora, mint a gyereknek? És

ki gondolna arra, hogy apa és a párna összekülönböztek, azért pofozgatja
beágyazás közben? Ki teremtené meg más Arnoldot, a bálnavadászt?

Csodavilág. Éden, amelyből kiszorultunk, csak a tisztaszívűek
léphetnek be kapuján.

…Ülnek a mennyei asztalnál. Ágnes, Cipi, Kálmán, Balázs, Gyur -
ka és Iván. Itt nem kell figyelő tekintetektől tartaniuk. „Csak egy baj
van — mondja Iván —, itt nincs futballmeccs. Bár ki tudja?…”

Thomas Bernhard
kávéház
nap süti a hátad, a halállíra elmozdítására tett kísérletek
előkészítik a szerelmi versek középpontba állítását,
a Bécsbe tartó buszon, a távolodásban kialakul
a közeledésre emlékeztető mozdulat, ami valahol
valóban az örök tartományában él. a csuklód,
az a hajlékony, fehér, a bőröd, a szád, a nyelved,
mint amikor a sötét szavakat világosra cserélem.
itthon szőnyegek, képek a falakon, nézel rám
a bécsi kávéház megvilágított asztala mellől,
a Stephansdomtól néhány utcával arrébb,
ott, ahol Bernhard üldögél egy másik képben,
utóbbi fél év se, előbbi talán több mint ötven,
amennyiben hozzáilleszthető a szerelmi líra,
mint a megnevezhetőség alkalmai, szóval csak
ülsz abban a fényképen létező kávéházban,
szép vagy és németül beszélsz, nehezebb lenne
a fénykép nélkül sétálnom a lakásban, azt hiszem,
mint a postai levelek, ez a fénykép is elvezet vagy
megérkezik valahová, az osztrák ég, a megvilágított
hátad, hajlékony és könnyű, akárha lefújnám
valamiről egy mozdulattal a nehézséget, mintha
végleg eltakarítanám, a fényképről néz, világít a hátad.

AYHAN GÖKHAN
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