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Egy motívum szimbólummá sűrűsödése 

A szemsugár-motívum Mándy Stefánia költészetében 

Aki nemcsak költő, hanem művészettörténész is, annak verseit, képeit, témáit is szervesen tágítja-

formálja képzőművészeti látásmódja. Így van ez Mándy Stefániánál is, de ehhez hozzá kell ten-

nünk még valamit. Több verse szólaltat és szólít meg archaikus műemlékeket – ám ezek a szá-

mára többek műalkotásnál, rögtön metaművészeti, s ha e szót képesek vagyunk anakronizmusok nél-

kül érteni, mondhatjuk, hogy szakrális dimenziót kapnak. Vagy inkább úgy mondhatnánk: vissza-

kapják eredeti, metaművészeti, szakrális dimenziójukat. Másrészt sok versét ihleti az aktuális, for-

ró és a puszta művészetinél mélyebb kérdéseket felvető avantgárd művészet, vagy annak valamely 

közvetlen előzménye. Versei mindig művészet és metaművészet határmezsgyéjén születnek. Nem 

véletlenül visszatérő alapmotívumai költészetének a jel és a névtelen. „nevezni csak azt lehet, mi lenni 

vár még”, „de jeltelen maga a zuhanó ég […] a név ahol a névtelenbe hal”, mondja a Vajda-vers (59i). Itt 

következő tanulmányomban a visszatérő képi motívumai közül – ilyen a kő, az út, a szárny, a 

növekedés, a szemsugár – a szemsugár példáján azt próbálom bemutatni, hogy a költői alap-képek 

hogyan vonzzák magukhoz Mándynak a képzőművészetet (de a költészetet is!) egyszerre művészi 

és metaművészi perspektívából megszólító költészetének különböző dimenzióit és indulnak meg 

a szimbólummá sűrűsödés útján. 

1. 

Az első elemzésre választott vers a Sztélé (82). 

sztéléd előtt a festett füstölő 
és nő a test féldombja mozdulatlan 
agyagprizmán az ékvonás 
hogy megláttalak akkor khorsabadban 

öt ezredév és nyitját már sehol 
a négy szeget vak rabszolgák ütötték 
pecsét a szíven  boldog karneol 
a szájszegletben fénytelen öröklét 

a mészpát állja      szenvedni a kő 
felnő magában      szemsugár ha vájja 
halvány erek     nem mérhető idő 
márványhazug hozzá a test halála 

féldombormű ha sorsod falba rótt 
tükröződve felszakadt szememben 
fénnyé egészülsz öröktől halott 
és átfordulsz a mindenkor jelenbe 

Mint Mándy Stefániánál szinte mindig, a kő motívuma itt is hangsúlyosan egybekapcsolódik a 

szenvedéssel és a növekedéssel. Az archaikus múlttal is, aminek legjellemzőbb példája a Menhír.ii 

Itt ez a régmúltba zártságot jelenti: „öt ezredév és nyitját már sehol”. Ahogyan a Menhír elején „kő szól 

/ember nem felel”, de a vers mégis felel, úgy itt a vers megpróbálja felnyitni azt, ami a sztélébe zárult. 

A pecsétet a szíven, az öröklét mosolyát a szájszegletben, a kezdet-közelséget. De nemcsak ezt. 

A felnyitás aktusában középponti szerepe van a szemsugár motívumának. Ami sorssá, féldomborművé 

kövült (tehát fél mélységét a fal zárta magába), felszakad a látó költő szemében, fájdalma újra éles.iii 

A kő (kőmúlt) és a szemsugár (a jelen, az élő szem sugara) ellentéte már korábban is megjelenik a 

versben: „szenvedni a kő / felnő magában”, de ez a „magában” rögtön vonzza az ellenpontját: „szem-

sugár ha vájja”. A belül növő szenvedést is csak az élő szemsugár látja meg. Az ismer rá a kőben 

növő szenvedésre és „vájja ki” belőle, ahogyan Michelangelo híres hasonlata szerint a szobrász „tá-

masztja fel” az élő alakot a kőben, s az „úgy nő, ahogy fogy a kő többlete”.iv Az élő alak helyén itt a múlt 

kövébe vésett szenvedés van. A szemsugár a szenvedést „nyitja fel”, látja meg először. 



2 
 

Ez eddig a történelmen átívelő szenvedések találkozása. A szenvedések találkozása azonban csak 

az éjszakát, a fénytelen éjszakát tenné közössé. Azt a sűrű-sötét éjszakát, amiről a kötet következő 

verse, a Nut ezt mondja: „az éjszakát halál se győzi le /az éjszakát a szfinksz sem ismeri” (83). A szen-

vedések találkozása még nem töri meg az éjszaka ismeretlenségét. Ám azáltal, hogy közössé teszi, 

ismeretlenségében is ismerősebbé, a szfinx-szerű ismeretlenségén belül valami lakhatót körülhatá-

rolva egy fokig élhetővé – és halhatóvá – teszi: „önnönmagát még nut sem ismeri /alatta tenger tornyok 

városok /indulnak lenni pusztulás felé /és megszületnek éjnek végtelennek”, a születés-halál körforgásnak.  

A Sztélében azonban ennél több történik. A szemsugár nem véletlenül sugár. „a szájszegletben fény-

telen öröklét” (és „a négy szeget vak rabszolgák ütötték”). Ez a vak fénytelenség a felszakadt szemben 

fénnyé egészül. Itt tehát fény születik a szenvedésből, aminek hatására az „öröktől halott” átfordul „a 

mindenkor jelenbe”. A megkövülő szenvedés öröktől-halott-volta is itt van a mi mindenkor jelenünk-

ben. Talán hozzátehetjük: csak így van remény a feltámadására. A „szív pecsétjének” felnyílására, 

a „barna karneol” kifényesedésére. Mi teszi ezt remélhetővé? 

Az, hogy ez a „mindenkor jelen” nem „általános”, nem személytelen jelen. Honnan tudjuk ezt? A 

„felszakadó szemsugár” polifon-szövésű képének van még egy, eddig figyelmen kívül hagyott 

szólama, ami nélkül a szemsugár és a kő ellentétes motívumpárja nem volna teljes. „felszakad sze-

memben”, „fénnyé egészülsz”, „átfordulsz a mindenkor jelenbe”. A kő: harmadik személyű. A megkövü-

lés a szenvedés tárgyiasítása. Ezért is „mozdulatlan”, ezért „vak rabszolgák” ütötték a négy szeget 

rajta, ezért is fénytelen az örökléte. A fénysugár viszont nem személytelen, nem harmadik személyű 

ebben a versben, hanem a látó szem sugara, első személyű. Első személyben szólítja meg a „magá-

ban” növő, magányos szenvedést. Magára veszi a szenvedést és megszólítja, második személlyé 

avatja a szenvedőt. Franz von Baader szerint a fény mindig egy látó látása. Itt egy szenvedő és 

„látva látó” szem sugara. Az nyitja föl a „pecsétet a szíven”. 

Ez a szem valóban a személy szeme. Megszólító képeit szenvedésérzékenységből és fényérzékeny-

ségből szövi. Sugarában a személyes lét, az első és második személy drámája szakad fel. Mándy 

Stefánia költői terének „konstituens eleme a dialógus, a megszólalók egymást áthatása”, írtam 

korábban. „Nemcsak ott, ahol direkt módon megidéz egy költőtársat, festőt vagy zeneszerzőt, 

hanem olyankor is, amikor például egy szimbolikus tartalmú kép a téma.”v  

Itt is, ahol egy kőbe zárt sztéléből olvassa/fejti ki azt az örök szenvedést, ami átjeleníthető a min-

denkor jelenné. Elöször csak meglátja „a test féldombját”, de ez a meglátás is már egyfajta (még 

szótlan) megszólítottság. Az első két versszakban mintegy magába issza a látványt, a képet; annak 

lezártságát is („nyitját már sehol”). Ám aztán a „szemsugár” belehatol: „vájja”, ahogy az alkotó is 

vájta a sztélét. Itt fordul át a vers a látvány passzív befogadásából az aktív látásba. Azzal fordul át, 

hogy az alkotó mozdulatot idézi fel és jeleníti meg. Most meglátja, mintegy előássa a kővé rejtett nö-

vekedést, a feleszmélést a kőlét érzéktelenségéből, ami egyben megnyílás a szenvedésnek: „szen-

vedni a kő / felnő magában”.vi A szemsugár lehántja róla a kőlétet („márványhazug hozzá a test halála”), 

hogy előhívhassa belőle a „nem mérhető idő” -t, az élő eleven pillanatot. Ez a szem tehát a mély-

múlttá kövült, így örökké vált szenvedést és az alkotás szenvedést ellensúlyozó „mindenkor jele-

nét” egyszerre látja, ezért tud benne találkozni az „öröktől halott” a felvillanó élő pillanattal. Itt a 

„fénytelen öröklét” „fénnyé egészül” és jelenné fordul át, s ezzel megszólítható is lesz. Említettük már a 

Michelangelo-utalást („márványhazug”), de ez a találkozás, a megszólítás és a fénnyé egészülés új 

dimenzióba emeli a michelangelói gondolatot. 
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2. 

Még külön kell beszélnünk arról, hogy ez a sugár felszakad a szemből. Az itt szereplő igét kapcso-

latba hoztuk már a fájdalommal és a dialógussal, az én-te viszonnyal. De még egy irányban új di-

menziót nyit. A kifejezés magában foglalja az újfajta képi látásmódot, ami Mándy képvilágát 

elválasztja például az általa nagyon tisztelt és két verssel is idézett Rilkétől is. A szemben felnyíló 

képvilág mint kép fontos szerepet játszik például a Greco-versben (Toledo látképe a térképpel, 145), 

még inkább a Hammameti motívumban (ahol Klee-t Bartók-parafrázissal idézi meg): „ki nem hallgat 

többé /emberi szóra szemében most nyit /az alkonyi flóra” (63). Nem véletlenül Klee a megidézett: ami 

itt megnyílik, az már nem a klasszikus rendű képi világ. Ezt többek között egy weöreses indíttatá-

sú képsor érzékeltetheti: „tó alatt rétek hű vizisások /rétek alatti városok izzik /a pikkelyes ablak /fűszál-

katedrálisok /hajladoznak”. Ugyanez a kép ismétlődik a talán Rilkét idéző A rózsa magva első három 

sorának varázslatos átváltozás-sorában: „a rózsa magva még szebb mint a szirma /szemében nyílnak ki az 

égi formák /a szóban leheletnyi titka hallgat” (141). De a felszakadás ezeknél fájdalmasabban és drama-

tikusabban fejezi ki a szem felnyílását. Akár tudatosan, akár önkéntelenül, de utal arra a képtörté-

neti jelentőségű gesztusra, amely elvágja egymástól az itt felnyíló képi világot a korábbi (például 

rilkei, vagy Ady-s vagy baudelaire-i) képi világtól. Az andalúziai kutya híres nyitóképére gondolunk, 

ahol egy borotva elvágja a szemet: „ezzel a szemmel nem nézhető, ami itt következik”. A Klee-

vers képiségéről már volt szó, és jól szemléltetik ezt a képiséget a magyar avantgárd festészet ki-

emelkedő és irányt mutató alakja, a Vajda Lajos által ihletett versek, így a Vázlatok egy Vajda-archoz 

(59-60) és a Lámpaember (61). 

A Lámpaember – maga a kifejezés is szómontázs – Vajda egyik visszatérő motívumának mintegy 

végigkövetése, szóképpé szövése, hanggá szólítása, ahogy az Idéző c. vers mondja.vii Hanggá szólítása 

abban az értelemben is, hogy építkezése kifejezetten ellenpontozó, ennyiben zenei szerkesztésű. 

Mándy képisége nem „dogmatikusan” szürrealista. Szabadon, egymást ellenpontozva állhat itt egy 

olyan, szinte klasszikus kép, mint ez: „és a dűlő oromfal alatt /irgalmatlan üvegben a lassan /pusztító 

petróleum /korma feketéllik”, és egy olyan szómontázs, mint „vakolatnaptár”. Az utóbbit az előzővel 

összekötő történés: „nap nap után szakadt le a falról”. A szómontázs tehát ennek a pusztulásnak, 

szétfoszlásnak az „eredménye”. Ám a pusztulás képét rögtön ellenpontozza egy összetettebb kép: 

„de fenn az életfa szakadatlan /kontúrú profil /messze világít”. (Itt nem a szem, hanem az egész profil 

világít!) A fenti/felfelé növekedést pedig ismét ellenpont követi: „és odalent a gyökereknél /szélesen 

kiterítve   föld alatt/egyiptomi kékű halastó”. A szerkesztés szigorúan ellenpontos, és nem szabad 

asszociációs. A pontos zenei-logikai szerkesztés teszi lehetővé a képi síkon a közvetlen képi logika 

felfüggesztését: a szoba-enteriőr kép határainak folyamatos áttörését.viii Hogy a halastó a föld alatt 

van, ez meglepő, de különben ismét „otthonos” képhez érkezünk, legalábbis látszólag az egyipto-

mi vízfestmények klasszikus értelemben vett leírása folytatódik: „körülötte hanyatthalottan a fák”. A 

hanyatthalottan szó azonban ismét átértelmezi, kiemeli ebből a környezetből a képet, s a folytatás-

/befejezés is ennek megfelelő: „kidöntve az idő /keretezetlen a csönd /a jövőnek”. 

3. 

Mind a Klee-, mind a Vajda-versekben explicit a kapcsolat a szürrealista festészettel. De Mándy 

egész életművét a szemben felnyíló új képiség alakítja. Vegyük példának A homlokfűrész c. verset (90), 

Mándy egyik képileg legdúsabb versét. Pár sora van, amiben nincs kép, de ott is a látásról van szó. 
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szűk homlokfűrész el nem nyesheted 
a fejben nyíló termőkerteket 
a varraton át nem látni szemek 
tekintenek ki   mindent értenek 
csak nézheted     de nem látod soha 
merre nyílik egy hordágy ablaka 
megváltó kéz   a semmin motozó 
áldani csak de nem nyújtva oda 
kivéve hogy mit    penész és moha 
vak szirt a fej és csapkodja mivé 
a víz a szél az úr vad ostora 
ösvényét vájná sűrű semmibe 
nincs út amarra     forgó verklire 
kapkodja roppant kozmoszát uram 

porózus földednek tűzmagva van 
fej fej mellett hogy annyi soron át 
égnek megadva emberkoronák 
porhanyó földön szürkén fekszenek 

szűk homlokfűrész      kívül heghelyek 
de benn a dolgok el nem ejtenek 
halk szél fúj át a belső termeken 
nincs parcella csak tűzszirom terem 
csak fényszirom   pár dúsnedvű gyümölcs 
egy érlelődő szempár lát a bölcs 
látod hogy lát jó szemsugár tüzel 

gerinceden egy napgolyót viszel

 A félbemaradt képeket és részletező, de egymással közvetlen kapcsolatban nem álló képeket 

sorjázó vers az oeuvre egyik legnehezebben felfejthető darabja. Ha arra a kérdésre keressük a vá-

laszt, hogy mi tartja össze az első versszak képeit, meglepő az eredmény: a képek mind ellentmonda-

nak a két nyitó sornak. A sorjázó képek nem a termést sugallják, hanem a megtermékenyülőt nem 

találó megtermékenyítő erőt! Előbb még szelíden: „megváltó kéz a semmin motozó”, később már 

kifejezetten észbontóan démoni a kép: „vak szirt a fej és csapkodja mivé”. És a folytatás, „forgó verklire 

/kapkodja roppant kozmoszát” mintha az egész versszak szerkezetét is tükrözné. Mindez inkább a 

korábbi kérdésre válaszol: „csak nézheted de nem látod soha /merre nyílik egy hordágy ablaka”. 

Életre vagy halálra? Termésre vagy pusztulásra? E határmezsgyén egy alig több mint egysoros 

fohász hangzik fel, de az is démoni látomásba csap át: „égnek megadva emberkoronák /porhanyó földön 

szürkén fekszenek”. Az első versszakban tehát inkább a pusztulás, a halál, mindenesetre a roppant 

kozmosz az úr. (Hasonló képek – például „bár villámlik a sivatagnyi csend /nem jött el senki a feltámadás-

ra” – a Böhme versben a „még nem” jele alatt állnak.) Itt az elemek dominálnak: víz, szél, föld, tűz, 

sőt penész és moha.  

A második versszak ezzel szemben a termésé. Nem a nyers elemek uralják, hanem az érlelődés és 

a termés. Egyetlen fokozásként is felfoghatjuk ezt az érést. A sor, az érés sora: szirom – gyümölcs 

– érlelődő(!) szempár – látás – a látás látása – és a végső „termés”: a szemből sugárzó tüzes 

szemsugár. A szemsugár, amely a Sztélében is szoros kapcsolatban van a növekedéssel, itt maga érik 

meg, ő a végső termés. Itt mondódik ki egyedül a szemsugárról, hogy jó. A jó, izzó, „tüzelő” 

szemsugár a látó (és látott!) tűz, a látó, tiszta szenvedély. Sugárzó tűz és fény (e kettő kapcsolatára 

még visszatérünk). 

A harmadik versszak összesen egy sor, amely lezárja a verset – mintegy „koronát” tesz rá: 

„gerinceden egy napgolyót viszel”. A Nap az, ami tiszta fényt és tüzet sugároz egyszerre, ez az ő egész 

élete. Itt a fej teljesen a Naphoz válik hasonlóvá és talán ez adja az egyenes tartást az őt „vivő” 

gerincnek. Letisztult átváltozás, átszellemülés. Ám marad benne egy nyugtalanító kérdés. 

„gerinceden egy napgolyót viszel” – de vajon sugara átjárja-e egész lényedet? A vers eddig csak a fejről, 

a homlokról, a szemről szólt, most először jelenik meg az egész test, de azt csak a gerinc képvise-

li. A gerinc az egyenes tartás, de kimerül-e ebben a test funkciója? Nem sugallja-e a kép azt is, 

hogy az első versszak démoniája nem egészen oldódott fel; a fejben születő tüzes fény mégsem – 

vagy még nem? – termékenyítette meg, hatotta át az egész testet? 
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Ami itt hiányzik, az főszereplője az Arabeszk c. versnek (49), ahol a hús-vér test áll szemben a 

kővel: „vak kőtömeg fehérlik /megszúrod én vagyok”, majd „fal vagy én hús vagyok” (és a fordítottja: „hús 

vagy én fal vagyok”). A kő-fény (látvány-fal), kő-test és test-fény ellentétek egyszerre jelentkeznek, át 

is alakulnak egymásba, ezért oldottabb a belsőtér c. vers, ahol „a fénnyel csak a szem szeretkezik”, 

viszont „a szív csupasz madárrá vetkezik /és áttöri a test meredt kövét” (18). 

4. 

A szemsugár, amely korábban egy archaikus Sztélét érintett meg, szólított új életre, az Új zenék c. 

versben (97) – ha jól értelmezem – a 20. századi képzőművészet egyik alapkérdéséhez ér hozzá, 

azt szólítja „új életre”. Itt is egy történelmi alapképletet vonz magához és világít meg. Az 

„alapmondanivaló” látszólag direkt módon ki van mondva: „most nem a hang / most a sugár / nyír 

egyenest / e-szembe /tűz” és „azon a tájon / másféle fényjelek / égnek”. Könnyen össze is foglalhatjuk: a 

hangok művészetének ideje lejárt (a szóé is?), a fényművészet lép a helyére. És itt nem a filmre 

kell elsősorban gondolnunk, hanem például Moholy-Nagy fotogramjaira. A vers olvastán lehetet-

len nem gondolnunk minderre, vagy a fénnyé alakított zenére, például Schöffer és Henry fény-

zene szobraira. Ezt csak megerősíti, hogy míg a Sztélé, az Altamira, a Hammameti motívum egyaránt 

a nagyon is erősen képszerűvel kapcsolja össze a szemsugarat, itt csakis a tiszta fénnyel van kapcsolat-

ban.ix S valóban, ez is hozzátartozik a „látás nyelvének” említett változásához. Ezért is mondtuk, 

hogy Mándy Stefánia ebben a versben a 20. századi képzőművészet egyik alapkérdéséhez nyúl 

hozzá a szemsugár-motívummal. A kép helyére a hang és a fény lép (l. Szkrjabin és Kandinszkij 

kísérleteitx). 

De ha meg akarjuk érteni, mit is mond igazából Mándy a „hang fénnyé alakításáról”, akkor utána 

kell járnunk annak, ami e látszólagos direktség mögött rejtőzik. (S akkor az is kiderülhet, hogy 

Kandinszkij és Szkrjabin talán közelebb áll hozzá, mint Moholy-Nagy.) Itt van rögtön az „e-szem-

be” mélyértelmű szójátéka. Nehéz volna tömörebben megjeleníteni a látó értelmet vagy az értő 

szemet. Azt is mondtuk, hogy a szemsugár csakis a tiszta fénnyel van kapcsolatban. Nem így a 

zene. Először „sértetlenül elvonul” a „régi” zene, „és zászlót bontva / új zenék” érkeznek. Ez a „zászlót 

bontás” még maga is mintha a régihez tartozó kép volna, a zászló rögtön át is alakul lebegő, „irat-

lan” „hatalmas végnyi vásznak”-ká. Az új zenét mintha előbb ezekre a vásznakra kellene írni. Mint 

valami tabula rasára? („az ajkak /végtelen hosszú nyitánya” csak ezután kerül szóba.) De mi az, ami 

írni tud rájuk? A negatív válasz: „nem a hang” és a pozitív válasz: „most a sugár”. Azért a sugár – 

még csak sejtjük, hogy ez a sugár: fénysugár –, mert ez van közelebb a kezdethez; mert a sugár 

elég erős ahhoz, hogy írni tudjon az iratlan vásznak (vakítóan fehér?) tabula rasájára. De hogyan? 

A sugár erejének a jele, hogy nyír. Ez az ige a „felszakadó” szemsugarat idézi. Tehát a szenvedést, a 

fájdalmat. Erre utal később a két sor: „ne fájjon a hangjegye vesztett /új jelű ének”. De a fénynek van 

még egy tulajdonsága, ami miatt a hangnál közelebb van a kezdethez. A fény közege a szemnek, de 

transzcendens is hozzá képest. Az így értett szem tehát a transzcendencia és immanencia metszés-

pontja. A „felszakadás” ezt is felszakítja, megnyitja. Amit itt csak pár szó jelez, azt a ciklus követ-

kező verse, az Egyenlítő világosan ki is mondja: „merek ámbár a vakulás /veszélye fenn áll hogy merek 

mégis /nézni a napba” és „röntgenebb /sugarakban reszket a század” (98).xi 

Van azonban még egy döntő pont, amit mindössze egyetlen szó jelez. Igaz: új sorban, hogy hang-

súly legyen rajta: „tűz”. S ugyanígy a második versszak is egyetlen szóval fejeződik be, amiből ki-

derül, hogy a „fényjelek” égnek. Az a fény tehát, amiről Mándy tud, nem a hideg, szenvedélytelen 
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fény, hanem a tüzes, égő fény. Baader Jacob Böhme nyomán kétféle fényről beszél, az egyik a 

meleg fény, amelyet tűz és szenvedély táplál, a másik a hideg, szenvedélytelen fény. (Másrészt 

megkülönbözteti az átvilágított, fénnyé világosodó tüzet a fénytelen, sötét tűztől.) A hideg, tűzte-

len fény a közömbösített értelem, ennek megnyilvánulásai között élünk, ez tette lehetővé 

Auschwitzot is. A tüzes értelem az az értelem, amelyik a kierkegaardi „végtelen érdekeltséggel” 

van jelen a létezésben. Vagyis az a fény, amelyről Mándy tud, nem a közömbös értelem; nem füg-

getlen a páthosz szó kettős jelentésétől, a szenvedéstől és a szenvedélytől. Hogy melyik fény fényjelei 

gyúlnak föl, hogy ének gyújtja-e föl – itt az ének mintha a „tűz” birodalmához tartozna!xii – és 

hogy fölgyúlnak-e ennek az „új jelű ének”-nek a fényjelei, ettől függ a válasz a már idézett 

Egyenlítő c. vers kérdésére: „vég vagy kezdet-e  mondd hát / ki tudja?” 

5. 

Nem lenne teljes a szemsugár-motívum jelentésmezője, ha nem vonzaná magához az ellentétét, 

saját negatívját, „visszáját” is. A már említett Arabeszk c. versen végigvonuló kő-test ellentét mel-

lett rögtön az elején megjelenik a kő-fény ellentét is egy igen erős negatív képpel: „vak kőtömeg 

fehérlik /vak szemből tűz a nap”. Ezt talán az olyan képek ellenpontjának tekinthetjük, ahol a szem 

és sugár találkozásában a szem passzív-szenvedő marad, pl. „minden napra kell jusson sugár /ha szem-

be szúr is” (Kohézió)xiii. A negatív oldalhoz tartozik A névtelen is, ahol „lavinák /zuhannak a kérdezőre”, 

„a halott város /labirintusában egy lovas poroszkál /szeme sugarával homokba meredve”, elzárva előle a tör-

ténelem pokla: „nem látva mélyére a vöröstengeri /tűznek hol belzebúb csontunkon /furulyázik” (79).  

A szemsugár-kép „visszája” a legélesebben talán a Milena-Kafka versekben jelenik meg, ahol a 

dialógus és annak kudarca, a megértés és meg-nem-értés, félreértés örvénye a téma. A három 

versből álló kis ciklus – Milena leveleiből (1), K. levele Prágából Bécsbe és Milena leveleiből (2)xiv – történé-

se talán felfogható úgy is, mint a fény, a szemsugár meg nem születése. Ugyanakkor harc is a talál-

kozásért. Tábor Ádám, Mándy Stefánia fia talán éppen azért tartja e három verset az oeuvre egyik 

csúcsánakxv, mert ezekben a versekben a dialógus drámája, tehát a legbelülről való megértés igénye 

(„ki futja be fénylő pillanatunkat?”), és ezzel együtt a dialógus kudarca („ráfutva homályod síneire /pályá-

dat fordítva járom”) egyszerre válik témává. Milena a megszólító és K. (kérdés, mennyiben maga 

Kafka, mennyiben A per vagy A kastély K.-ja) az, aki az ellenállást és a kudarcot képviseli. Az 

utóbb idézett két sor folytatása: „minden időben világra hozva /a színeire megnemszületettet /a hosszú szín-

telen álmú /éjszaka folyamában /sötétebb tükre nincs az időnek”. Milena, aki a fordítottat visszafordítja, a 

perspektívát kinyitja, a megértés és a születés ígéretével (vagy álmával?) felel: „ráfutva homályom 

síneire /pályámat fordítva       mégsem /ívben fel álomról álomra lobbanva /majdani égen /minden időben 

világra vetve szöksz fel /a színről színre valló /éjszaka folyamában /áttetszőbb tükre nincs a /jövőnek”. A tét: 

az éjszakák és a szenvedések találkozása! És a dramatikus ellentmondás mintha úgy volna leírható, 

hogy a másik éjszakájának megértése, és a benne tükröződő – éjszakánál fényesebb? – jövő (lát-

va?) remélése még nem jelenti az éjszakák találkozását és a jövő megszületését. Itt a szemsugár-

motívumnak is a negatívja jelenik meg: „majd tágul a tér       felnőni /a sors zenitje alól is /fehéren izzóbb 

ragyogásra ki eltér /két megvakult napgolyó száll le /szemére”. 

A motívum azonban még ebben a negatív formájában is szoros kapcsolatban van a növekedéssel, 

ahogy pozitív formáiban is, például a Sztélében, a Menhírben és a Hammameti motívumban. 

Most már feltérképezhetjük a szemsugár kép jelentésmezőjét. Egyrészt képileg konkretizálja 

Baadernak azt a teoretikus gondolatát, hogy a fény mindig egy látó látása. Mintegy a látás/fény szü-
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letésének (és vajúdásának) a pillanatát jeleníti meg. Másrészt művészettörténeti metszetben a szem-

sugár-motívum a Sztélében magához vonzza ennek a látásnak az archaikus sztélétől Michelangelón 

át az avantgárd látásmódig, az Új zenékben pedig a fényművészet kérdéséig feszülő ívét. Így magá-

hoz vonzza a fénynek és a kő-létnek mind a pozitív, mind a negatív oldalát is. Magához vonzza e 

költészet egyik döntő alapmotívumát, a növekedést, a növekedés drámai mozzanatait is: „szenvedni 

a kő /felnő” és „felnőni /a sors zenitje alól is” „fénylő pillanatunk”-ig. Magához vonzza, de ennél töb-

bet is tesz: a dialógus jelenidejébe vonja, megszólítja, feloldja a harmadik személyűséget és a vak-

ságot, a fénytelenséget, amelyekkel szintén szoros kapcsolatban van. A „jó szemsugár” tüzében, a 

látva látó szemben találkozik a kőbe vésett s így „örök” múlttá kövült szenvedés és az alkotás jele-

ne. „Így kap értelmet az az életrajzi tény, hogy a költő Mándy Stefánia egyben művészettörténész 

is volt – írtam az Altamira c. vers elemzése kapcsán, amelynek szintén a szemsugár a „főszereplő-

je” –, olyan költő és művészettörténész, akit a megkövült archeológia nem, csak a belőle a kezdet 

fényét befogadó szemben újjászülető, felszakadó kép elégít ki.”xvi A szemsugár képe történelmi 

alapképleteket vonz magához és világít meg „látomás”-szerűen, Füst Milán-i értelemben értve e 

szót. (A kezdetet a Sztélében a „mindenkor jelen” képviseli.) Látomásszerűen: a szem fénye a végte-

lenül elkötelezett értelem szenvedélyes, „tüzes” fénye, s ez negatíve megidézi a kihűlt, közömbös 

értelem fényét, s annak végtermékét, Auschwitzot is.  

Végül vegyük észre, hogy a szemsugár-motívum, amely ezt a jelentésmezőt magához vonzza, maga 

is egy kép. Annak a szemnek a képe, amely, mint mondtuk, a szenvedés- és fényérzékenységből 

szövi megszólító képeit és sugározza ki őket, s mint ilyen, maga is a „termés” (a foganás, a nem-

zés és születés) és a növekedés képe. Vagyis önmagát rejtő („önreferenciális”) kép. Így válik a szem-

sugár motívuma szimbólummá Mándy Stefániánál. Abban az értelemben is, ahogy férje, Tábor Béla 

írja: „olyan jel, amely rejt is: olyan rejtett jelentésrétegek láncolata, amelyek mindegyike túlkerget 

önmagán egy még rejtettebb – és egyetemesebb – jelentésréteg felé.”xvii 

Surányi László 
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i Vázlatok egy Vajda-archoz, Vajda Lajosról van szó, a modern magyar festészet kiemelkedő alakjáról, akiről Mándy 
Stefánia írta az első és máig is érvényes monográfiát.  
Mándy versei először csak Párizsban jelenhettek meg, a kés a kéz a hal című kötetét a Magyar Műhely adta ki Párizs-
ban, 1970-ben. Ez Magyarországon nem volt terjeszthető, a kádárérában itthon csak gyerekvers-kötete jelenhetett 
meg. Így az 1992-es Az ellopott történelem (Typotex, Budapest) c. kötetben értelemszerűen több vers újra szerepel. 
Ezeket az utóbbiból idézem, az oldalszámot zárójelben jelezve. A többi kötetből vett versre külön hivatkozom. A 
tanulmányban hivatkozott versek a világhálón itt olvashatók: http://lajosszabo.com/MST/MST.pdf, 
http://lajosszabo.com/MST/akesakezahal.pdf, http://lajosszabo.com/MST/scintilla.pdf.  
A Mándy Stefániáról szóló legújabb írások (Horváth Ágnes, Miklóssy Endre, Molnár Lamos Krisztina, Surányi 
László, Tábor Ádám, Tarján Tamás tanulmánya, Báthori Csaba, Yashiro Atiko, Villányi László verse) in 
Parnasszus¸2013 nyár, Mándy Stefánia redivivus, 37–81.  
ii Mándy Stefánia, a kés a kéz a hal, 15.  
A Menhír és általában a kő-motívum részletes elemzését l. A súlyát hordozó kilép a kőből – A menhirtől az ellopott 
történelemig: egy motívum útja Mándy Stefánia költészetében c. írásomban (megjelenés alatt). 
iii Ennek a felszakadásnak a fájdalmáról l. A halál margójára c. verset (153). 
iv Michelangelo Buonarotti versei, ford. Rónay György, Magyar Helikon, Budapest, 1980, 72. 
v Surányi László, A dialogikus vers. Parnasszus, 2013 nyár, 49. 
vi Az egész „kétszereplős” kép, a „szenvedni felnövő kő” és a szemsugár, amelyik „vájja”, a „növekvő kő” paradoxo-
nával együtt még párbeszédszerűbb formában ismétlődik a Zenei áldozat c. versben: „a kő vagyok  a kő  segíts 
növök még /egyetlen művét vési aki él” (71). 
vii Mándy Stefánia, Scintilla, Széphalom Könyvműhely, Budapest, 1999, 62. 
viii Hugo Friedrich Struktur der modernen Lyrik c. könyvében van szó a szellem általános muzikalizálódásáról. Mándy 
Stefánia már egy 1963-as művészettörténeti előadásában idézi azt, ahogyan Haftmann a 20. századi képzőművészeti 
forradalom egyik fő irányzatát jellemzi: „Verwandlung des Sichtbaren in Klanghaftes – a láthatót csengéssé változtat-
ni! Vagyis: az optikailag megéltet a ritmika és a színösszhang képi kategóriáira lefordítani!” A Lámpaember azonban 
nem fordít. A zenei forma, annak logikája lesz a szervező elv és ezen alapul a közvetlen képi logika fellazulása, a képi 
asszociációk szabadsága. Hasonló forma-elven alapszik például az egyébként már témájában – álom és barlang – is a 
költőnő talán leginkább szürrealista verse, az Emléktelen c. vers is (Az ellopott történelem, 140.). 
ix Itt tehát a korábban említett muzikalizálódással mintha ellentétes tendenciáról lenne szó, a hang fénnyé 
változásáról. Könnyen lehet, hogy az, ami a vers megoldatlanságának tűnik – a „hatalmas végnyi vásznak”, a „hófehér 
szalag”, „az ajkak végtelen hosszú nyitánya” a verset is néhol mintha elnyújtanák, amit a sok rövid sor itt nem tud 
ellensúlyozni – valójában azzal van kapcsolatban, hogy itt a (zenei) hang fénnyé alakul, márpedig a zenei formával 
ellentétben a fény formán túli. 
x V.ö. például Vaszilij Kandinszkij, A sárga hang, in Székely András, Kandinszkij, Gondolat, Budapest, 1979, 206-212., 
Szkrjabin pedig Prometheus: tűzpoéma c. zeneműve partitúrájába fényorgona-szólamot is belekomponált. 
xi Érdekes, hogy ez a vers ritka kivétel a közvetlenül a történelemhez szóló versek között: itt nemcsak megszólal a 
remény, hanem – főleg a második versszak – szinte megittasult a reménytől. Talán ebből is adódik, hogy a második 
versszak első hat sorában van valami túl direkt – ha csak nem akarjuk az egész második versszakot ironikusan olvasni 
– „teljesebbet kívánni magunknak / segítsen az /Isten / és akkor /ha úgy lesz /mindünknek egész”. A boldogság ellenpontja 
egy sorban jelenik meg: „a mínuszjel hajítva világgá”, ami azonban itt csak annyit jelent, hogy eldobva, kihajítva. De a 
sornak van egy mélyebb értelme is: a „mindünknek egész” és a mínuszjel együtt az, amiből a világ, a világunk lesz. Más 
verseiben ennek, a mínuszjel útjának is utánajár Mándy, itt eldönthetetlen, hogy a mérhetetlen irónia miatt nincs rá 
szüksége, vagy a reménytől való megittasultság akadályozza ebben. A mínuszjel útjának jár utána a Sztélé után kö-
vetkező vers, a megrendítő Nut. A példákat részben már idéztük, tegyük még hozzá a kezdősorokat: „ha nincs erőd / 
csak sivatag legyél /a megtébolyult őrző pusztaság”. 
xii Mint a Halotti énekben (Az ellopott történelem, 89), ahol „a fogoly fény” kilép az éjbe /a vándorlása most már folytonos /halotti 
ének /tűz a hegytetőn”. 
xiii Scintilla, 19. 
xiv Az ellopott történelem, 65-69. 
xv Tábor Ádám, Mándy Stefánia költői pályája, Parnasszus, 2013 nyár, 43. 
xvi A dialogikus vers, 53. 
xvii Tábor Béla, Személyiség és Logosz, Balassi, Budapest, 2003, 165. 
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