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MçNDYVçROS
MÀndy IvÀn: Budapesti legendÀk
VÀroshÀza (Az ¢n Budapestem), 1994.
165 oldal, 420 Ft
Ha ¢pÁtkez¡nk, s ¢pÁtkez¢sek k´z´tti kÂborlÀsunk sorÀn ¢pp MÀndyvÀrost szeretn¢nk
rekonstruÀlni, sok mindent el kell felejten¡nk, amit egy vÀrosrÂl jellemzûnek tartanÀnk. Nem lesznek nevezetess¢geink, lÀtvÀnyossÀgok sem pezsdÁtik a tÀjat. Nincs sz´kûkÃt, f¢nyes park, nem hÃzÂdik be ¢jszakÀra
a LÀnchÁd az AlagÃtba. MÀsf¢le legendÀk vÀrosa ez, mÀsf¢le vÀrosberendez¢s. TÀrgyak
terpeszkednek mindenfel¢, hÀzaknÀl sokkal
aprÂbb dolgok ´nk¢nye hatÀrozza meg ezt a
teret.
Mindenkinek mÀs Budapestje van, van,
aki a csillogÂ, szivÀrvÀnyos Budapestet hiszi
Budapestnek, van, aki a clochard-ok¢t, van,
aki egy bizonyos, Àltala ismert ter¡letet szakÁt
ki, van, aki¢ egy k´z´ss¢g Budapestje.
MÀndy vÀrosa a tÀrgyak¢, az elszÂrt, eredet¡k szerint csek¢ly jelentûs¢gü dolgok¢. TÀrgyak lendÁtik mozgÀsba ezt a teret, tÀrgyak
cselekednek a szeml¢lûdû ott lakÂk helyett.
L¢tra, vÀllfa, focimez, filmvÀszon. KorlÀt finom karcsÃ Áve, lift, rozoga sz¢k. L¢pcsûhÀz
sarka, reped¢s. RozsdÀs vasak, koszos lavÂr,
szakadt zakÂk, let´rt kilincs. Az ¢gboltrÂl leereszkedû vonal. Reggeli romjai, megfeketedett szipka, ´reg villamosok, t¢pett tap¢tÀk.
AkasztÂ, pertli, f¢sü. CÁmeres mez, futballlabda, vetÁtû. MagÀnyos zs´llye, mozijegy,
gyür´tt lapok egy Âcska lavÂrban.
Nem f¢lelmetes, nem durva, nem riasztÂ.
Nem vÀrnÀnk el, hogy tegyen v¢gre valamit
a nem tÀrgyi vilÀg. Nem feszÁt a t´rt¢nj¢k
mÀr valami izgalma. Sokszor azt se tudhatjuk, vajon emberk¢z ¢rintette-e a cselekv¢st,
vajon a hegedü jÀtszott-e, vagy rajta jÀtszottak, a segÁteni indulÂ ´reg egy ¢ltes l¢tral¢ny
vagy egy agg emberi alak volt-e. Ha egy tÀrgy
betekint egy szobÀba, tekintete term¢szete-

sen egy mÀsik tÀrgyra t¢ved. Ha egy ember
n¢gy fala k´z¡l kiles, csak r¢vedezik. Elfelejti,
mit kellene tennie, ha egyÀltalÀn szÂba j´n a
tett, mint egy emberi l¢ny szÀmÀra el¢rhetû
lehetûs¢g. InkÀbb szeml¢lûdik, f¡rk¢sz, de
igen keveset kap el a vilÀg moccanÀsaibÂl.
Ebbûl a tÀvol a vilÀgtÂl ÀllapotbÂl csupÀn az
k¢pes kimozdÁtani, ha maga mell¢ k¢pzelhet
egy erej¢t megsokszorozÂ dolgot, egy MÀndyvÀros-lakost persze csak egy tÀrgy tehet
ÂriÀssÀ, ha elszÀntan roboghat, àmint egy harckocsivalÊ, ha cÁmeres futballmezt Àlmodhat
magÀra, ha vetÁtûvÀszonrÂl pattanhat vissza
rÀ egy k¢psor.
L¢pcsûhÀzbÂl a kÀv¢hÀzba, kÀv¢hÀzbÂl a
l¢trÀk zÀrt ¢s d¡h´dt falkÀjÀhoz, l¢trÀktÂl a
piacterekre, piacterekrûl a focigrundra, t¢rrûl a moziba visz a MÀndy-çlom-Tours. çlmokon Àt, amiket nem Àlmodik senki, hiszen
Àlmodni is tÃl neh¢z szerep. Fekete kalap ¢s
fekete kendû ä e k¢p ezen az utazÀson azt
jelenti, valahol a fejfedûk tÀjÀn emberi l¢nyekre bukkanhatunk. A mosodÀs halÀla
nem egy¢bre utal, mint hogy n¢hÀny napra
magukra maradnak a koszfolttÂl terhes ingek. A mosodÀs jobbl¢tre szender¡l¢se mellesleg azoknak is csupÀn az ingek magÀnyÀt jelenti, akik ÀtsegÁtett¢k Àldozatukat a
halÀlba. A l¢trÀk viszont d¡h´dten lÀzadnak,
eleg¡k van a kiszolgÀltatottsÀgukbÂl, a megalÀzottsÀgukbÂl, s utuk v¢g¢n el is ¢rik a
megtisztulÀst adÂ tengert. JÂkai MÂr ezenk´zben DeÀk Ferenccel drukkol a magyar
csapatnak. DeÀk valÂsÀggal tombol. Egy magÀnyos fekete zs´llye pedig magÀba s¡ppedve mereng azon, mit tür el odabenn megadÂan a mozivÀszon, hÀny forrÂ ´lel¢snek, hÀny
gyilkos golyÂnak kell szemrebben¢s n¢lk¡l
Àtadnia magÀt.
Vajon melyik vÀros szabadabb, az, amelyiket nevezetess¢gei lepkeszÀrnyaira tüz¡nk, s
¡veglapok alatt mutogatjuk lÀtogatÂinak,
vagy az, amelyiket foszladozÂ-korhadÂ-kikopÂ tÀrgyaihoz tapasztunk, de ezeket a tÀrgyakat bÀrmikor bÀrki a kez¢be veheti? PalotÀk,
vÀrak, dÁszkutak uralkodÀsa rokonszenve-
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sebb-e, vagy a Teleki t¢r vÀllfÀinak, a Diadal
mozi zs´lly¢inek a trÂnra ker¡l¢se? Vagy csak
a cselekvû ember pezsdÁthet emberiv¢ egy
teret? K¡l´nben kuszÀvÀ ¢s unottÀ foszlik
minden?
MÀndy vÀrosa persze konstruÀlt vÀros. AZ
°N B UDAPESTEM sorozat szÀmÀra lett vÀlogatva a k´tet, csupÀn a k¢t elsû novellÀt Árta e
k´nyv szÀmÀra a szerzû. De az ´sszeÀllÁtÂ
(KÀlmÀn C. Gy´rgy) a MÀndyra jellemzû
¢pÁtm¢nyeket emelte be a k´tetbe. így ha
v¢gigtekint¡nk a novellÀkon, talÀn elfogadhatjuk, hogy m¢gis MÀndy vÀrosÀn tekint¡nk v¢gig.
Cs´nd van, kisebb hangfoszlÀnyok. LÀbunk beakad egy vÀllfÀba, de az durvÀn
visszavÀg. L¢trÀk suhannak a szabadsÀg ¢rzet¢vel kecsegtetû tenger fel¢. Arr¢bb egy
grund, piros mezesek jÀtszanak rajta piros
mezesekkel. TÀvolabb egy nem tÃl zsÃfolt kÀv¢hÀz, arrÀbb piacterek, itt k´z¢pen pedig
a mozi. Mellett¡nk egy l¢pcsûhÀzban pedig azon mereng egy ´regember, ha sz¢p is
ez a vÀros, egy baja m¢gis van. A tÀrgyak szabadsÀgvÀgyukkal ¢s harcos szellem¡kkel
egy¡tt is csak egyf¢l¢k. Nem vÀltoznak, uralkodnak, de uralkodÀsuk mentes a szesz¢lyektûl. A tÀrgyak egyfelûl valamilyen biztonsÀgot nyÃjtanak, de mÀsfelûl ¢pp emiatt megsz¡ntetik a k¢telyt, egyf¢les¢g¡kkel m¢g a
legtitokzatosabb t´rt¢netekben is k¢pesek lezÀrni a megvÀlaszolatlan k¢rd¢seket. Pedig a
k¢rd¢sek maradjanak csak megvÀlaszolatlanok, ahogy a titkok is maradjanak titkok.
MÀndy tÀrgyai helyett inkÀbb MÀndy rejtelmes f¢rfiÃja tegye fel a k¢rd¢st: àMilyen l¢pcsûn mÀszunk f´lfel¢? Milyen gangon tÀntorgunk
v¢gig? Milyen arc mered rÀnk, ha m¢gis megnyÁlik
az ajtÂ?Ê
Ambrus Judit

HOLOGRAM
NEMES NAGY çGNESRýL
Nemes Nagy çgnes ´sszegyüjt´tt versei
A sz´veggondozÀs Lengyel BalÀzs munkÀja
OsirisäSzÀzadv¢g, 1995. 332 oldal, 650 Ft
àAmikor ¢n istent faragtam,
kem¢ny k´veket vÀlogattam.
Kem¢nyebbeket, mint a testem,
hogy, ha vÁgasztal, elhihessem.Ê
(AMIKOR)

Aki ¢vfordulÂ-megeml¢kez¢st Ár sz¡let¢sre/
halÀlra ä az visszhangozza a nekrolÂgot.
Aki nekrolÂgot Ár, mindig gyanÃba vehetû,
hogy kegyelettel hazudik.
Aki irodalmi est el¢ odaÀll bevezetût kanyarÁtani, mindig gyanÃba vehetû, hogy az
ºnnepeltre sandÁtva ä kajÀnul hazudik.
(A verses nekrolÂg, ami rÂla szÂl, nagyon
mÀs ¢rtelemben volt kegyes hazugsÀg: nem
mondhattam elûtte, ¢s nem mutathattam
meg neki, pedig m¢g ¢let¢ben Ártam ä ott, elmenet
azt a lesovÀnyodÀst, azt a fal-fele-fordulÀst; azt az ellenkez¢st/nekiszeg¡l¢st; azt a legy´ng¡lûben-is-f´l¢bekereked¢st a f¢lelemnek. El¢g volt lÀtnom, hogy betegÀgyÀtÂl tÀvozÂban ä mÀr ott a budai b¢rhÀz l¢pcsûpihenûj¢n ä zsebdiktafonomba beled´rm´gjem
a verset)
K´nyvtÀrszobÀm ¡vegszekr¢nyeiben is
mintha û t¡kr´zûdn¢k; amit mondok, magamnak mondom. Nincs mit hazudnom: minek is tenn¢m? Ez, ami most k´vetkezik,
olyan hologramja annak, aki û volt nek¡nk ä
amely csupÀn a k´nyvtÀr katalizÀlÂ magÀnyÀn lehets¢ges.
Az û prezenciÀja.
ä °des çgnes a k´nyvszekr¢nyt¡k´rben, kedves çgnes, BalÀzs çgnese, mindnyÀjunk çgnese. Itt vagy, ugye itt, sz´rnyüs¢gesen?
ä Itt vagyok, ¢n vagyok, mÀr hogyne lenn¢k, sz´rnyüs¢gesen.
No v¢gre. Ahogy ¢n lÀttalak, ahogy igazÀn
lÀttalak; az igazat. Ha gÀncsollak, te honorÀlod csak, mosoly-fintorral; ha dics¢rlek, nem
borÁt¢kol ¢rte dollÀrt, forintos piculÀt senki.

