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Mikor a magnÂkazetta mÀsodik fele is a v¢g¢hez k´zeledett, a fiatalabb ÁrÂtÀrs feltette az obligÀt k¢rd¢st: a àhatÀsÊ, tudjuk, nem egyszerü dolog, m¢gis, ki volt az, aki
MÀndy IvÀnra hatott?
MÀndy azt vÀlaszolta: furcsa mÂdon talÀn KassÀk Lajos. Az ÁrÀsai meglehetûsen tÀvol Àlltak tûle, m¢gis, ha olykor megk¢rdezt¢k, ki volt az eszm¢nyk¢pe, az û nev¢t
mondta. àAz a szigorÃ magatartÀs, az a konok k´vetkezetess¢g, az hatott rÀm borzasztÂan.Ê
N¢hÀny perccel k¢sûbb, miutÀn a magnÂ kattant ¢s megÀllt, ¢szrevett¢k, hogy az
asztalok k´z´tt egy fiatal f¢rfi igyekszik fel¢j¡k, vagy inkÀbb rohan. Patakokban folyt
a homlokÀrÂl a verÁt¢k, haja csapzott volt, az arca sÀpadt.
àNagyon sajnÀlom ä mondta. ä V¢gtelen¡l sajnÀlom.Ê
Miszter ModerÀtor, mert û volt, aki az utolsÂ pillanatban, de m¢gis meg¢rkezett,
sz¢ttÀrta a karjÀt, ¢s egy vÀratlan mondatot mondott. àHasmen¢se volt a gyereknekÊ
ä mondta. °s remegû hangon elism¢telte.
A tiszteletre m¢ltÂ ÁrÂ ¢s a fiatalabb ÁrÂtÀrs az asztalt n¢zte.
à°s hogy van ä k¢rdezte MÀndy. ä JÂl van az¢rt?Ê
Miszter ModerÀtor meglebbentette, majd homlokÀhoz szorÁtotta a zsebkendûj¢t.
àA k´r¡lm¢nyekhez k¢pest jÂlÊ ä mondta. AzutÀn m¢lyeket l¢legzett ä ny´g¢seknek
is beillettek ä, majd eltette a magnÂkazettÀt. MÀndy ¢s a kollegina megjelen¢s¢t szerkesztûtÀrsai nev¢ben is megk´sz´nte, ¢s megnyerû, meleg hangon eln¢z¢st k¢rt, ami¢rt mÀris tovÀbbmegy. àMegÁg¢rtem a nagymamÀnak ä mondta ä, hogy kiviszem az
ÀllomÀsra.Ê Ezzel eltünt.
A folyÂiratban a besz¢lget¢s nem jelent meg. TalÀn az¢rt, mert hiÀnyzott belûle a
c¢ltudatos t¢makezel¢s, az irÀnyÁtÀs, a kifejlet stb., szÂval a moderÀtori tev¢kenys¢g,
talÀn valami mÀs¢rt. Hogy m¢gsem veszett el, a szerkesztûs¢g kitünû titkÀrÀnak az
¢rdeme, aki, mikor a kultÃra rendûrei betiltottÀk a lapjukat, ¢s bezÀrtÀk a szerkesztûs¢get, a leg¢pelt p¢ldÀnyokat eljuttatta a k¢t besz¢lgetûh´z. Mintha elûre tudta volna, hogy a kazetta elûbb-utÂbb Ãgyis elkallÂdik, ¢s elj´n az idû, amikor nem tÀrcsÀzhatjuk fel MÀndy IvÀnt, ha meg akarjuk k¢rdezni tûle, mit jelent szÀmÀra a szÂ, hogy
àtÀjÊ, vagy hogy mit jelentett neki KassÀk Lajos.

Mezey Katalin

A MçNDY-SZIGET
Csaknem huszonk¢t ¢ve, hogy szem¢lyesen is megismertem, hogy ä talÀn nem ´nhitt
felt¢telez¢s ä barÀtsÀgÀba fogadott. A vele valÂ ismerets¢ghez bennem szorosan hozzÀtartozott a f¢lt¢s. °n vagyok-e tÃlsÀgosan aggodalmas term¢szetü, vagy mÀs is Ágy
volt MÀndy IvÀnnal, nem tudom. Az elsû pillanattÂl nagyon t´r¢kenynek, kiszolgÀltatottnak, l¢t¢ben vesz¢lyeztetettnek lÀttam.
Most, hogy emberi alakja h¢tk´znapi mivoltÀban ´r´kre eltünt elûl¡nk, azon gondolkodom, hogy l¢nyegi vonÀsa volt-e a vele valÂ kapcsolatnak a f¢lt¢s, vagy esetleges
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¢s v¢letlenszerü? S mivel ezzel kezdem ezt a rÀ eml¢kezû ÁrÀst, nyilvÀn arra a k´vetkeztet¢sre jutottam, hogy l¢nyegi.
De mi volt az, ami l¢nyegiv¢ tette?
Kevesen hordozzÀk magukban olyan jÂl ¢rz¢kelhetûen ¢s nyilvÀnvalÂan az ig¢nyt,
hogy magukat a k´r¡l´tt¡k mük´dû vilÀgtÂl elhatÀroljÀk, mint MÀndy IvÀn hordozta. Nem
eml¢kszem pontosan az elsû szavakra, amiket egymÀssal vÀltottunk, de tudom, hogy
mÀr azoknak is ez volt a legfontosabb k´zlendûj¡k. Ez az elhatÀrolÂdÀs volt az, amibe
barÀtait befogadta. Nem a sajÀt vilÀgÀba, ahogy mondani szokÀs, hanem a sajÀt vilÀgidegens¢g¢be. Minden talÀlkozÀsunk kezdet¢n a cinkossÀg, az egy nyelven besz¢l¢s alapjak¢nt n¢hÀny utalÀssal ezt ÃjbÂl megerûsÁtette: ez volt az a terep, amelyen minden
vele valÂ talÀlkozÀs otthonosan zajlott le.
A vilÀgidegens¢g mint otthonossÀg¢rz¢s; a f´l´slegess¢gtudat mint a l¢tez¢s jogosultsÀgÀnak
igazolÀsa ä az ´nk¢ntes szÀmüz´ttek, a vilÀgtÂl elvonulÂk filozÂfiÀjÀnak tartoz¢ka. S ez
maradt meg m¢gis bennem a àMÀndy-jelens¢gÊ esszenciÀjak¢nt.
Azt akarnÀm tehÀt ÀllÁtani, hogy ´nk¢ntes szÀmüz´tt, netÀn remete lett volna k´zelmÃltunk h¢tk´znapi helyzetekben ä utcÀn jÀrkÀltÀban, trolibuszon utaztÀban, kÀv¢ja mellett ¡lt¢ben ä legk´nnyebben meglephetû àhÁres ÁrÂjaÊ?
Igen. Azt hiszem. Eg¢sz ¢let¢ben azon a szigeten ¢lt, amit eg¢sz ¢let¢ben magÀval cipelt. A
MÀndy-szigeten. A (nem politikai, nem szociolÂgiai ¢rtelemben) deklasszÀlÂdott ¢rt¢kek
sziget¢n. Ezeket az ¢rt¢keket nemcsak elismerte, de vÀllalta is, ¢s idûrûl idûre vÀratlanul
felmutatta elûtt¡nk: meglepû, ismerûsen k¡l´n´s k´rnyezetekben, f¢nyekben, helyzetekben: az ÁrÀsaiban.
ögy viszonyult a jelenhez ¢s a j´vûh´z, mint ahogy a mÃlthoz szoktunk. Az Àt¢lhetûs¢g, a birtokolhatÂsÀg nem tudta levenni a lÀbÀrÂl, nem tette mohÂvÀ, nem tette vÀrakozÂvÀ,
naivvÀ. °ppannyi bizalmatlansÀggal k´zelÁtett a jelen ¢s a j´vû pillanathoz, amennyi
jogos bizalmatlansÀgot a mÃlt mÀr ki¢rdemelt. Ez a lÀtszÂlag naiv, aktualitÀsokban tÀj¢kozatlan ember valÂjÀban mindig jÂl tÀj¢kozott volt. Nem lehetett meglepni a legnagyobb gaztettekkel, a legcsavarosabb eszü rafinÀltsÀgokkal, a legsz´rnyübb katasztrÂfÀkkal sem: fel volt rÀjuk k¢sz¡lve. TalÀn, ha valami visszavonhatatlanul jÂ t´rt¢nik ä
azon elcsodÀlkozott volna. De nem biztos, hogy el is hitte volna. Mikor utol¢rt¢k az
irodalmi sikerek, s egyszer gratulÀltam neki, m¢g jobban lehalkÁtotta amÃgy is halk,
jellegzetesen magas hangjÀt, elûrehajolt, ¢s azt suttogta: àIgen, igen. Kezdek gyanÃs lenni
magamnak.Ê S aztÀn: àUgyan. Mit lehet itt ki¢rdemelni? Ki figyel itt az ¢rdemekre? Kezdek
gyanÃs, nagyon gyanÃs lenni magamnak.Ê De a szeme mintha kicsit boldogabban csillogott volna.
ögy viszonyult a jelenhez ¢s a j´vûh´z, mint ahogy a mÃlthoz szoktunk. Az idû tagoltsÀgÀt nem ¢rz¢kelte. Amit a mÃlt f´l´tti nosztalgiÀnak olvasunk ÁrÀsaiban, valÂjÀban
¢ppannyira a jelen Àt¢l¢s¢nek mÂdja is volt. Az idû ¢rz¢kel¢s¢nek sajÀtos mÂdja. Az
idûnek mint elvont fogalomnak ¢s mint nagyon is valÂs mulandÂsÀgnak a tudomÀsulv¢tel-mÂdja. Nem azt sajnÀlta, hogy ez vagy az elmÃlt. Maga a mulandÂsÀg ¢bresztette fel bizalmatlansÀgÀt ¢s fÀjdalmÀt: tudta, hogy minden kitelhet tûle, minden megt´rt¢nhet Àltala.

