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Miközben Mándy Iván Francia kulcs1 című, 1948-ban megjelent re-
gényének szürrealizmusa felől töprengtem,2 arra törekedve, hogy ráhelyezzem 
a szürrealista regény egyenesére, sokáig nem tudtam szabadulni attól az 
ötlettől, hogy a fejtegetések különféle sora helyett egyszerűen elegendő lenne 
kiidézni a regény két első bekezdését, mivel megítélésem szerint ebben a 
néhány sorban szinte minden olyan lényeges mozzanat megtalálható, ami 
a szürrealizmus Mándy-féle változatára — nevezzük egyelőre így — jel-
lemző. 

Hogy a kísértés milyen erős volt, bizonyíthatja — bár nem elégszem 
meg csupán ennyivel — íme a két bekezdés: 

„Egyszerre csak előttük volt a szálloda, mintha a délutáni ködből 
bomlott volna ki. Állványok vették körül, akárcsak ketrecbe lenne zárva. 
Mellette egy kis bolt lépcsőjét lehetett látni, távolabb a tér fáit száraz, vékony 
ágakkal felfutni a tejszínű ködre. 

Feri a kopoct, barna aktatáskát nézte, aztán apát. Nos, hát megroha-
mozzuk? . . . Mert a dolog nem olyan egyszerű. Az előbb a pályaudvar 
mellett próbálkoztak. Ó, hát az előkelő szálloda volt! Borotváltarcú, fekete 
ellenzőjű sapkás férfi trónolt a pult mögött. A sapkán körbe aranyos betűk-
kel: — Hotel Haway. — Jól hangzik, Hotel Haway. Fen hallott egyszer 
egy dalt. — Hawayban gyönyörűek az éjszakák. Apa nagyon meggyőzően 
beszélt. — Adhatja olcsóbban, nyugodtan adhatja." 

Eddig a két bekezdés, amelyben minden benne van, ami a Mándy-
prózára jellemző, s amit ebből a prózából a szürrealizmus is nyugodtan vállal-
hat, magáénak tudhat. 

Adott a helyszín, — szálloda, sőt szállodák, — a szereplők — Feri 
és apa, a regény két központi alakja, és adott az a létélmény, ami a helyszín 
és a szereplők viszonylatában bontakozik majd ki, részleteződik a későbbiek 

1 Mándy Iván: Francia kulcs. Regény. Űj Idők Irodalmi Intézet R. T. Budapest, 1948. 
144 lap. 

2 Nem előre kidolgozott referátum, hanem csupán jegyzetek alapján rögtönzött hozzá-
szólás. Ennek némileg javított szövege az itt közölt írás, amely szándékosan őrzi az 
élőbeszéd fordulatait, hevenyészettségét. 
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során. Ezenkívül néhány apró, de lényeges jellemző is felbukkan már ezekben 
a sorokban. Megróbálom kiszemezgetni őket. 

Állványok, amelyek — akár jelképesen is — ketreccé formálják a tör-
ténés helyszínét, a szállodát. 

A kis bolt, ahol nyilván rengeteg apróság található, olyan apróság, 
amiből Mándynál megszámlálhatatlanul sok szokott előfordulni. 

Azután: a köd, amely itt tejszínű, valami csodálatos, vonzó határozat-
lanságba burkolja a szállodát is, az állványokat is, a kis boltot is és — a kö-
vetkező bekezdéssel elénklépő két szereplőt — Ferit és apát is. 

Adott a jellemző tárgyak bemutatása is. Kopott, barna aktatáska, egy 
sapka, aranyos — képzeletet gyújtó — betűivel: Hotel Haway. Ami viszont 
itt az állványokkal körülketrecezett ködbevesző szálloda valósága mellett, 
de mondhatnám: ellenében, a múltat, az emléket jelenti a „hősök" számára. 
Az író számára pedig a regény egész folyamán jelen levő, gazdagon kibon-
takozó technika, szerkesztési eljárás első, indító lépése. A pillanatnyi jelen 
és a félmúlt összekapcsolódása. Ezt az emlékdigressziót majd hamarosan 
követi az első némileg terjedelemesebb múltbetét, ahogy a Hotel Hawayról 
történő jelenbehuppanást is visszakapcsolások ismétlődő egész hálózata 
folytatja a Francia kulcsban. 

És nem utolsósorban sejthető a mese, a történet is. 
Lehet-e ennyi hagyományos regényelemmel szürrealista regény a 

Francia kulcs? 
Erre kellene választ adni, mert így kiderülne a Mándy-féle próza nem 

egy jellemzője is. 
A részletes kibontás, kifejtés szándéka nélkül meg próbálom jelezni 

a regényelemek szokványos, illetve specifikus voltát a Francia kulcsban. 
A történet, a mese az, hogy az apa és fia a felbomlott családból együtt 

maradva szállodai albérletben élnek, s itt jónéhány érdekes, különösnek 
mondható figurával találkoznak, futnak össze: hagyományosan jólismert. 

A feltöredezett, rostjaira szaggatott elbeszélői technika szintén gya-
kori. 

Sem a pontosan követhető mese, sem pedig az idő- és helyszínkorlá-
tokat nem ismerő történetbonyolítás, meseszövés nem meglepő, nem új-
donság. 

Maradnak a szereplők. Látszólag ők sem különböznek bármilyen más-
féle regény, bármilyen szereplőitől. 

De csak látszólag. Ha közelebbről vizsgáljuk őket, akkor elsősorban 
a szereplőkben kell felismerni azokat a sajátságokat, amelyek mándysak, 
és amelyek a legközelebbi rokonságot mutatják a Mándy előtti szürrealista 
regényperiódusok műveinek szereplőivel. 

A kiidézett két bekezdésből már sejthetjük a Francia kulcs szereplői 
gyerekek és felnőttek. Közös bennük, hogy ezek is, azok is gyerekek, legalábbis 
így viselkednek, így vannak jelen a regény világában, ami nagyonis reális 
világ. Közös az is bennük, hogy ezek is, azok is olyanok, mintha „egy regény-

2 



EGY M A N D Y - R E G É N Y ÉS A SZÜRREALIZMUS 361 

bői hullottak volna ki", ahogy az író mondja róluk egyhelyütt. Vagyis a föl-
dön mozognak, de mintha mégis ködben látnánk őket. Minden mondatuk, 
minden gesztusuk a leghamisíthatatlanabbul valós, és mégis mintha egy 
hosszú álmot álmodva beszélnének, mozognának előttünk a regény reáli-
ákból épített, de kissé mégis valószerűtlen színpadán. 

Kik ezek a szereplők? 
Az apa, akit úgy ismertünk meg, hogy nagyon meggyőzően tud be-

szélni, szerkesztő úrnak szólítják, mindig lapot akar alapítani, de inkább 
bukásokról, anyagi csődről, mintsem sikerekről tudna beszélni. Verset ír, 
s ha egy kis pénze van, hegedűt vásárol, ahelyett, hogy ruhát venne, valami 
rendeset, valahová elsiet, majd váratlanul felbukkan. Tekintély, szinte min-
denki előtt annak számít, kivéve a regénybeli biztos egzisztenciákat, akik 
lenézik. Bár nem derül ki, milyen alapon, mi jogon tekintély, hiszen olyan, 
mintha „önmagának a széljegyzete" lenne. 

Feri, aki apa bűvkörében él, inkább csak van, mint cselekszik. Kissé 
szenvedő alany, a felbomlott családi élet áldozata, de erre határozottan soha-
sem utal, csak magányos képzelgéseiből, apró nosztalgikus képlátásaiból és 
látomásaiból, a körülötte levő tárgyak és emberek sajátos optikán való szem-
léléséből következtetünk. Talán ezzel a néhány soros írói jellemzéssel is-
merhetjük meg legigazabbul: „Feri talán nem is magát a mérkőzést sze-
rette legjobban, hanem ahogy a szép zöld pályára rásüt a nap . . . " 

A többi szereplőnek is megvan a maga napsütéses zöldellő pálya 
képzete. 

Várady, apához hasonlóan, mindig lapot akar indítani, ő is olvas, nem 
tud elaludni Oscar Wilde meséi nélkül, ha teheti máshol alszik, mert saját 
otthonánál minden hely vonzóbb. Időnként két unokaöccsét sétáltatja, jó-
időre eltűnik, majd váratlanul, de valami csodálatos megérzéssel rendre 
akkor bukkan fel, amikor étel kerül az asztalra, ilyenkor aludni is ottfelejti 
magát. 

Drógó és családja, két fia és a nevelőnő. Drógó a nevét onnan kapta, 
hogy állandóan színes, szagos vizeket öntöz össze, drogérista, aki mindig 
valami rendkívüli találmányt hirdetve próbál megélni, pénze nincs, de gye-
rekeit úrigyerekekként akarja neveltetni. 

Frici, akinek a legfőbb megbízatása, hogy a papája összeszedte elnyűtt 
könyvekkel járja az antikváriusokat és igyekezzen belőlük mindig néhány 
fillérrel többet kiügyeskedni, mint amennyit azok kínálnak. 

Sanyi, a takarítónő fia, akit borért és apró köcsönökért szoktak kül-
dözgetni, de aki legjobban rajzolni szeret, művész akar lenni, holott, a szer-
kesztő urat kivéve, mindenki tehtségtelennek tartja. 

Tulla a kis néger lány, aki a szállodalakók véleménye szerint csodá-
latosan táncol és énekel, és akiből egyszer biztos sztár lesz. 

Talán ennyi is elég, hogy a többieket, a regény és a szálloda alkalmi 
vendégeit most ne soroljam fel, ahhoz, hogy mégis kitessék, miféle szereplő-
galéria mozog Mándy regényében. Látszólag ezek is bármelyik másik re-
gényben, bármelyik másik író regényében is előfordulhatnának. De a Francia 
kulcsban elénkcigánykerekező szereplők kivétel nélkül rögeszméket kergető, 
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fixa ideák bűvöletében élő, ezeket valóságként álmodó emberek, gyerekek 
és felnőttek. Felnőtt gyerekek. Olyan ködben mozognak, mint amilyenbe 
az idézett kezdőbekezdésben a szálloda elénksejlik. Mindnek van sajátos 
pályája, története, de mindnek annyi története van, ahányszor színre lép. 
Valósak és képlékenyek. Egy olyan tárgy- és színerdőben — mert Mándynál 
a tárgyak és a színek nagyon fontosak — mozognak, ahol minden három-
dimenziós, megfogható, kiemelhető, kézbevehető, de a szereplők között, 
bár közös helyszínen élnek, mozognak, inkább csak elmosódó kapcsolat 
létezik. Mindegyikük a saját rögeszmés mikrokozmoszában, ködében létezik. 
Olyanok, mint a gyermekújságok rajzocskái a rejtvényoldalakon. Közös 
keretbe helyezték őket, minden vonalukban felismerhetők, de műegésszé 
csak akkor állnak össze, ha az olvasó képzelete színes ceruzáival kiszínezi 
a köztük levő rejtélyes szövevényességgel át meg átvonalkázott mezőt. Van-
nak, felismerhetők, de az olvasó segítsége nélkül mégsem létező szereplők 
a Francia kulcs — és az egész Mándy-próza — alakjai. Sajátos létélmény 
jellemzi őket, de olvasói közreműködés nélkül mégsem léteznek. Olyanok, 
mint megannyi apró szentjánosbogárnyi-én kalandjai, de csak az olvasó 
aktivizáló segítségével képesek világítani. A létezés automatizmusa működ-
teti őket azokban a kis, miniatűrnyi jelenetekben, melyekben az író tárgyak 
és színek társaságában elénk lépteti őket, de a reflektor nem a színpadról, 
hanem az olvasó pupillájából világít rájuk. 

A Mándy-próza szereplői reális síkon mozognak, de szürreálisak. 
Nem az annyit emlegetett, csodálatos filmes szerkesztési, vágási techni-

ka, nem az epizódszövés mesteri lazasága és spontaneitása, nem a képzettár-
sítások korlátlansága, hanem a regény szereplői elsősorban a szürrealista 
prózalehetőség hordozói. 

Tehát: szürrealista regény a Francia kulcs? 
Nem. Inkább szürrealisztikus. Ha elfogadjuk az itt elhangzott perio-

dizálást3, azt mondhatjuk, hogy a Francia kulcs a nagy korszak utáni szük-
ségszerű elkanyarodás terméke, mely magában hordja a Francia kulcsot 
megelőzően virágzó regényforma jellegzetességeit, de amely már más irány-
ban találja meg a megvalósulás, az autentikus létezés lehetőségeit. Azt az 
utat járja, amit a szürrealista próza nyitott meg, szélesített ki, de a technika 
mellett, amit tökéletesen tud, megtanult, sajátos elemmel gazdagítja a prózát. 
S ezt az újdonságot én a regény szereplőinek és olvasóinak viszonylatában 
látom. Abban a mozzanatban, ami sorsdöntőén meghatározhatja általában 
a szürrealista regényt, s amely ezt a prózát az író hatásköréből az olvasóéba 
helyezi. 

3 Lásd dr. Bori Imrének a konferencián elhangzott beszámolóját. 
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