
Mándy Iván
Azt kellett hinnem, a kevés beszédű írók közül való. Vagy csak na-
gyon tudott hallgatni. Ritkán mutatta meg az indulatait, még rit-
kábban az ingerültségét. És ha elvesztette a fejét, a mondatai akkor
is szerkesztett mondatok voltak.

Eleinte mintha a tapintat mozgatta volna őket. Első versesköny-
vemből rendezett előadóestet 1965-ben Rácz György, a Rádió ak-
kori főrendezője a Népköztársaság útján (az Andrássy úton), a Lu -
kács cukrászdában. Tíz héten át lehetett a cukrászdában fiatal költők
verseit hallgatni, a műsorban pályakezdő énekesek, muzsikusok is
felléptek. A verseket Nagy Marianne, a tehetséges, szép szőke elő -
adóművésznő mondta el. Mándy Iván ott ült a nézőtéren, talán vé-
let lenül. Később azokat a verseket átírtam vagy összetéptem. Mándy
odalépett hozzám az est végén, és kezet nyújtott. — Megszenve-
dett versek — mondta. Ebben talán nem tévedett.

Aztán elolvasta az egyik regényemet, és kicsit megemelt hangon azt
mondta: — Nem bírom az olyan férfiakat, akik úgy akarnak egy nőt
megszerezni, hogy folyton bántják! — Ezt a mondatát megőriztem, ak-
kor is, ha fáj. Mégis, súlyosabb história volt egy másik, ami miatt így
fakadt ki, már nem sokkal a halála előtt: — Az, ha valaki odatörlesz-
kedik, abba a kávéházba, ahová az újholdasok járnak, még nem ga-
rantálja, hogy költő! — Tudtam, kiről van szó, egy barátomról, de Iván
ragaszkodott az ítéleteihez, sarkon fordult és ott hagyott az utcán.

Odatörleszkedik. Ma is megborzongok ettől a szótól. Van, aki
meghívás nélkül, könnyedén leül egy idegen társaság asztalához.
Nekem mindig az jut eszembe, hogy odatörleszkedik.

j

„Ezt szerettem benne igazán — írja Mándyról Tarján Tamás (Vigilia,
2014. szeptember) —: a legalantasabb, legporosabb, pergő vakolatú mon-
datokat is át tudta szellemíteni… abban a nyelvi közegben, amiben fölnőtt,
abban a folyton átmeneti, valamelyest dzsungelszerű, kis szállodás, kis ét-
termes, kifőzdés, sportpályás közegben megtalálta magának azt az alap
nyelvi szókincset, aminek csak egy mitologikus hátteret kellett adni, nagy
történettel. A nagy történetet pedig a sportban és a filmben, néha a szín-
házban, esetleg a kávéházban, cukrászdában lelte meg.”

1982 telén, egy kávéházban a színházról beszélt nekem Mándy
Iván, de talán inkább a művészekről, akiket felfedezett, vagy egy
pillanatra meglátott. — Azt hiszem — mondta —, nálam önzőbb
embert nem talál. Csak én humánusan vagyok önző. Igaz, Román
Györgyöt, a festőt írói minőségében valóban én fedeztem fel, én kö-
zöltem először az Újholdban. Nemes Nagy Ágnes mondja, hogy
Gyuri bácsi megcsókolta az Újholdat, amikor megjelent. De Gyuri
bácsi jókat írt, nem csak jókat festett. Fantaszta volt, apró, mosolygó,
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nagyhangú, szeretetre méltó, valaha Sanghajban bokszedzéseken
bábu helyett őt pofozták… Akiket még felfedeztem, inkább csak
magamnak fedeztem fel. Félve említem őket, például a kiváló film-
színésznőt, Gyöngyössy Katalint; azóta már a televízióban sem
látom. Vagy Gyenge Árpádot, az epizodistát, akiről írtam is.

Az epizodista majdnem olyan szerencsétlen, mint a novellista. Tőle
is „a nagy alakítást” kérik számon, mint a novellistától „a nagy ma-
gyar regényt”. Ha pazarló lennék, megírnám a nagy magyar regényt,
de nem vagyok, így megírom öt oldalban. Novellistából regényíróvá
lenni nem annyi, mint tizedesből ezredessé előlépni. A regényírás nem
jelenti az írói nagykorúságot. Az epizodista kifejezheti önmagát tíz
perc alatt. Az epizódjátéknak épp olyan óriási hagyományai van-
nak, mint a novellisztikának.

Micsoda epizodistáink voltak! Gárdonyi Lajos, Pethes Sándor,
Peti Sándor, Mály Gerő, a fiatal Makláry Zoltán! Amikor Gyenge
Árpád megjelent Németh László Széchenyijében Bessenyei Ferenc
mellett, epizódszerepben, ahogy csak benézett, abban benne volt
az egész tragédia légköre. Ahogy csak megállt a háttérben, Bródy
Sándor darabjában, A medikusban, vagy oldalt, a Hamletben, Máso-
dik sírásóként — azonnal légköre volt, ott volt.

Ahogy Moór Marianna is csak benézett a Solness építőmesterben
a szobába, egy elmosódott üvegablakon keresztül! Azt hittem, ta-
nulmányokat fognak írni róla. A nevét sem írták le! Nem lehet elég-
szer elmondani, hogy mindnyájunk közül a színész a legkiszolgál-
tatottabb, jó lenne, ha még életében észrevennék!

Ki vette észre az eszköztelen Almási Évát a Vássza Zseleznovában?
Vagy ugyanebben a Gorkij-darabban Márkus Lászlót, aki olyan
hangsúlytalanul tudott érzékeltetni egy szerencsétlen életet? Már-
kust, aki olyan hangsúlyosan tudott hallgatni Gábor Miklós Mi-
zantrópja mellett? Ebből a játékfajtából talán csak Avar István Ham-
let mellett hallgató Horatióját vették észre, sok évvel ezelőtt.

Temessy Hédit nem én fedeztem fel, nekem fedezték fel. Azóta
ragaszkodom hozzá, hogy minden filmemben, rádiójátékomban
benne legyen. Nem tudom, mi a titka. Talán az idegérzékenysége.
Csak találgatni lehet.

Váratlan csoda van most a magyar színpadon: a Budapest Orfeum.
Három zseniális fiatal színész játssza végig: Császár Angela, Bene-
dek Miklós, Szacsvay László. Így kell kabarét csinálni! Ez a Nagy
Endre–Békeffy László–Kellér Dezső-féle igazi magyar kabaréha-
gyomány. Honnan tudja ez a három fiatal színész, hogy így kell?
Hogy tudtak erre a stílusra rátalálni? Ez a tehetség kiismerhetetlen
útja. Ne gyötrődjünk elméletekkel. Fogadjuk el adományként. Ve-
gyük észre. És törődjünk vele!

Igen, ez áll hozzám a legközelebb. Ez az én színpadom. Ahogy a
mozi a gyerekkoromat jelenti, a színház valahogy mindig ünnep.
Nem is tudom… Hogy mondjam? Ez az én utazásom.

j
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Nagy erő dolgozta meg Mándy Iván prózáját, az álmoké. Úgy van
jelen az életünkben, mint a kísértés. Tarján Tamás Mándy–Ottlik–Mé-
szöly-hármasról beszél. Mégis, szégyenkezés nélkül elmondhattam
Mándynak, hogy fiatalkoromban vasárnap néha futballmeccs re jár-
tam, néztem Sándor Csikart, követtem Bozsik és Hidegkuti pályáját,
és operett színész akartam lenni. És elmondtam, hogy Palotai Erzsi, a
szavalóművésznő, mielőtt Thomas Mann novelláját olvasta fel Goe-
  théről, akit Schiller „szerelmes gyűlölettel imádott”, évekig csak a lábát
dobálta a színpadon, és azt énekelte, hogy: „Stux úr, / micsinál, / maga
rossz, / hisz az éj / szaka hosz / szú még!” És Mándy Iván velem énekelt.

„Nagy történet” helyett hadd idézzem vissza néhány mondatát.
„Az epizodista majdnem olyan szerencsétlen, mint a novellista. A novel-
listán számon kérik ‘a nagy magyar regényt’. Novellistából regényíróvá
lenni nem annyi, mint tizedesből előlépni ezredessé.” Mennyi nagy tör-
ténet van itt a mondatok mögött!

Mándy Ivánra sokszor nyomták rá a saját címkéjét: A pálya szélén.
Pedig sosem játszott a pálya szélén. Nem volt igazi epizodista. Fő-
szereplő volt. Ez egyre jobban kiviláglik.

1982/2014

Vas István
Erősebben vert a szívem, ha jellegzetes arcélét megláttam a kávé-
házban. Hajnal Anna egy versében azt írta róla: „tevefiú”. Nekem
kelet-európai fejformája, éneklő hangsúlyai ellenére olyan volt,
mint egy angol lord.

Ötven felé című nagy versét egy sűrű, álmatlan éjszakáról a megje-
lenés évében, 1960-ban olvastam; mondhatni, Illyés Gyula Egy mon-
dat a zsarnokságról című költeménye és Zelk Zoltán elégiája, a Sirály
között. Nemzedékem akkor így mérte az időt, versekkel. Vas István
Rapszódia egy őszi kertben című kötetének szorongással és távolsággal
teli versei közül az Ötven felé ijesztő régiókba emelkedik: ulcus duodeni,
mondja az orvosi diagnózis; „és elfogyott az éj, a bor, a cigaretta”, mondja
rá az utolsó, engedetlen verssor. A versen végiglebeg a refrén, „a min-
den testnek útja”. A sor a Bibliából ismerős, Józsua könyvéből, vagy az
angol irodalomból; John Webster 16–17. századi írónál olvassuk elő-
ször, és Samuel Butler 1903-ban megjelent regényének címe teszi is-
mertté, de a könyv az 1920-as években lett világhírű, jóval írójának
halála után. The Way of All Flesh. Magyarul szebb, ahogy meglöki a
névelő a birtokos szerkezetet: „a minden testnek útja”.

Vas István otthonosan mozgott a német, a francia és az angol köl-
tészetben, akárcsak egykori barátja, Radnóti Miklós. A forradalom
után viszonylag hamar, 1959-ben kijutott Londonba, és találkozott
az európai költészet mágusával, T. S. Eliottal. A Rapszódia egy őszi
kertben versei között prózában írt úti jegyzetek is vannak. A nagy
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angol költő Vas Istvánt néhány szó után Babits Mihályra emlékez-
teti: „Igen, ugyanaz a zavar, érzékenység, nyugtalanság és félelem, ame-
lyet az imént olyan jól kikalapált páncél mögött láthattam…” Vas itthon
éppen T. S. Eliot verseit fordítja. Ha két drámának is volna helye a
kötetben, kérdezi Eliottól, a Gyilkosság a székesegyházban mellett me-
lyiket javasolná? „Habozás nélkül a Családi összejövetelt ajánlja. Ma-
gamtól is ezt választottam volna — írja Vas István —, de Eliot meg is
indokolja: van ugyan jobb drámája is, költőileg mégis ez a legsikerültebb.”

Eliotnak talán minden darabját lefordította Vas István, de ezt az
egyet soha. Miért nem? Egyszer, tíz vagy tizenöt év múlva megkér-
deztem, lefordítja-e valamikor a Családi összejövetelt. Határozottan
azt felelte: — Nem. — És megengedi, hogy én lefordítsam? — Meg-
rázta a fejét: — Nem. — Pedig nem sokkal korábban gratulált egy
versemhez, amely így kezdődött: „Byron, te kedves lókötő…” A vak
is láthatta az anglomániámat.

j

Ritkán találkoztunk, ha meg kellett szólalnom, zavarban voltam.
1970-ben Vas István szerkesztette Edgar Lee Masters amerikai költő
verseskönyvét, A Spoon River-i holtakat. Vast felingerelte a kötetcím.
— Miért holtak? — kérdezte. — Miért nem halottak? — A holtaknak
jobb a ritmusa — mondtam, fordítói öntudattal. — És mi ezt itt? —
mutatott rá Vas egy sírfeliratra — a könyvben kilencvenegy sírfel-
iratnak álcázott verses életrajz volt —, a halálba készülő Charles
Webster azt üzeni a feleségének: „Tartsd magad, Édes?” Így ember
nem beszél. Javítsa ki: „Légy erős, Szerelmem!” — Kijavítottam.

1974-ben volt Keszi Imrének, Hajnal Anna férjének a temetése.
Az író-zenetudóst a zsidó temetőben a művészparcellába temették.
Anna a koporsó mellett állt, én vele szemben, a sír túloldalán, egy
földhányáson, mögöttem Vihar Magdi, Béla felesége. A hevedereket
lassan engedték lefelé, de a koporsó megbillent, fedele oldalt ki-
nyílt, s a nyíláson, mint egy túlvilági jeladás, kivágódott Imre fe-
hér be burkolt karja. Hátratántorodtam, Magdi kapott el, éreztem,
hogy a vér kifut az arcomból. Ebben a pillanatban lépett oda vala-
honnét Vas István. — Hogy maga milyen szép! — mondta. Dühö-
sen néztem rá, nem válaszoltam semmit.

Egy napon Vas István felesége, Szántó Piroska festőművész lá-
togatott meg a lakásomon. Az idő tájt könyvek illusztrálásából élt;
G. B. Shaw Johanna című színművének illusztrált példányát hozta
el. Szerettem Piroskát, „azonnali arca” volt, nem kellett róla rétege -
ket lehántani; hatalmas, kékeszöld szemével falra tűzte az embert,
mint a lepkét. Kávét ittunk, Piroska körülnézett apró lakásomban.
— Másfél szobás? — Igen, másfél. — És itt nincs ajtó. — Nincs. —
A hálófülke külön bejáratú? — Igen, az. — És ott alszik édesanyád?
— Igen, ott. — Nem értettem, miért érdekli az otthonom.

Enyhíteni akartam a feszültséget Vas István és énközöttem, de-
dikáltam egy versemet neki a Magánszonettek sorozatból. Megkö-
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szönte a dedikációt, de azt mondta: — Nem értem ezt a verset.
Kérem, dedikáljon nekem egy másikat. Azt, amelyiknek az a címe:
Fantom. — Sajnos — dadogtam —, a Fantomot már odaígértem
Vattay Elemérnek. — Ajánljon Elemérnek valami mást. — Így tör-
tént; Elemér nem haragudott meg rám.

Egyiküket sem értettem, sem Vas Istvánt, sem Szántó Piroskát.

j

1981-ben meghalt Pilinszky János. Mint akit főbe ütöttek, járkáltam
az utcákon, rám zuhant az emlék, eszembe jutott Oklahoma ku-
darca, hogy nem tudtam elhozni a díjat Pilinszkynek, nem tudtam
végre egy irodalmi díjat szerezni Magyarországnak. Négysoros ver-
set írtam És nincs tovább címmel az Élet és Irodalomba. „A költőm volt,
nem a halottam. / Az útból többé sose tér ki. / Evezhetsz. Süllyedő hajóban
/ nem illik élni.”

Szédülten araszoltam hazafelé a Nagyvilág pénteki értekezleté-
ről; a Margithíd pesti hídfőjénél megláttam Vas Istvánt. Valami kö-
zömböst kérdeztem tőle, hogy van, ilyesmit. — Nem jól — felelte.
— Én nem vagyok költő. — Tessék?! — Pilinszky a költő, nem?

Ó, Istenem, ezt értettem, ezt nagyon értettem.
Otthon elővettem a legkedvesebb Vas-verseimet. Az Egy régi dal

visszhangját, egy ősi ballada feldolgozását, amelyben az apám vette
gödölyét megöli a macska, a macskát a kutya, a kutyát leüti a bot, a
botot elpusztítja a tűz, a tüzet a víz, a vizet megissza az ökör, az
ökörre lecsap a mészáros, akit elvisz a Halál Angyala, s a végén le-
hull ő is, mert mindannyian vétkesek, „de az soha nem ontott vért, / kit
apám vett két garasért, / ártatlanul került bele / egy gödölye, egy gödölye”.

Ezt a verset imádság helyett szoktam elolvasni. A másikat, a
Szabó Lőrinc halálára címűt, bűnbocsánat helyett, a szülőhazámról,
„ahol a történelmi / s az élettani végzet / egy működés lett abban, / kit ma-
gyarrá itéltek”.

Egyetlen verse van Vas Istvánnak, amelyet sohasem szoktam új-
raolvasni, a Teleki Pál emlékezete 1956 januárjából (1989 márciusában
jelent meg); dicsőítő ének a miniszterelnökről, aki a Jugoszláviával
kötött szerződés megszegése miatt 1941-ben főbe lőtte magát. Előtte
azonban, ezt már én mondom, piszkos eszmékhez adta a nevét, és
nem mindenre megoldás a revolvergolyó. Ahogy a vers sem az.

Azon vettem észre magam, hogy már megint nem értem Vas Istvánt.

j

És itt pontot is tehetnék az írásom végére, de amikor most végigolvastam
Vas Istvánnak egy sor versét, megakadt a szemem A prédikátor dalai-
ból című költeményen, amelyet — tudtommal — eddig sohasem ol-
vastam. Kivert a hideg verejték, mert az 1952-ben írt vers 5. része és
az én versem, A prédikátor álma (2008-ból) több sorban, szóképben ha-
sonlít egymásra. Mi történhetett? Mégis olvastam valaha Vas István ver-
sét? Egy elsüllyedt emlék ötvenhat év múltán föltámadt? Vagy rossz
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ösztöntől vezérelve loptam? De az én versem vége a lopás felett is ítél-
kezik, és elszakad a prédikátortól, mint az álmok. A legjobb lesz, ha egy-
más mellett közlöm a két verset; dőlt betűvel írom a hasonló sorokat.

Azt hiszem, tudom, mi történt: ugyanabból a forrásból dolgoz-
tunk, a prédikátor hangja átüt a verssorokon.

Így utólag arra gondolok, talán — kevés kivétellel — mégis ér-
tettük egymást. Ott álltam Pista és Piroska sírjánál, a nagy fehér ke-
reszt előtt. Ki bírja el ezt a súlyt?

A szó, mint a szeg, erősen leverve,
és megy a vers az ítélet felé.

1978/2014

124

V. I.
A prédikátor dalaiból 5.

Azon a napon majd visszaszállnak
a felhők, nagy eső után,
remegnek őrzői a háznak,
megáll az őrlőleány.

Meggörnyednek majd az erősek,
s aki az ablakon kinéz,
sötét lesz és egyre sötétebb
s végül homályba vész.

Egy ajtót az utcán bezárnak
és halkabban zúg a malom
s fölkelnek a madár szavára
azon az alkonyon.

A lányok halkulva zenélnek,
kivirágzik a mandulafa,
a szöcske is nehéz a rétnek,
meg a virágok illata.

Minden tele ijedelemmel,
a szellő, a bucka, az út,
amikor indul az ember
s tartós otthonba jut.

G. Á.
A prédikátor álma

Eljön az idő, megremeg az őrző,
megrogynak mind az erős férfiak,
a malomkőnél megállnak a lányok,
az ablaktáblák felhomálylanak,

kívül egy jobb kéz bezárja az ajtót,
halkabban zúg a vízen a malom,
madár szólal az ágon, égi jóslat,
az ének elporlik az ajkakon,

az élők minden kis halomtól félnek,
ijedelmet hoz távolról az út,
megvirágzik a mandolafa ága, 
ki csak óhajtja, a pincékbe fut,

vonszolja magát, elreked a sáska,
a rét alól kipattan a kapor,
az ember elmegy az örökös házba,
körben az utcán sírás hangja szól,

az ezüstkötél kettészakad akkor,
az aranypalack a szemétre jut,
a bádogvedret széttöri a forrás,
a fakereket eldobja a kút,

a por földdé lesz, mert úgy vala 
egykor,

a lélek az egy igaz Istené,
a szó, mint a szeg, erősen leverve,
és megy a vers az ítélet felé.
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