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zsefvárosban”, a Tisza Kálmán (Köztársaság) téren lakván gyerekként barátaival sokszor
játszottak a cég alagsori helyiségében. Ez egy hosszú terem volt, magasan lévô ablakai
az utcára néztek, és amolyan bemutatócsarnokul szolgált, igényes mintadarabok vol-
tak benne láthatók. Az angyalszobrok és obeliszkek jó környezetül szolgáltak a bújócs-
kázáshoz, s az ott dolgozók nem bánták, hogy a téri srácok odajárnak. (A vésnökök dol-
goztak e teremben, munkájuk nem volt piszkos, s igényt tarthatott a vásárlók érdeklô-
désére.) Itt találkozott Fejes a fônökkel is, akit szelíd tekintetû, csendes szavú, jóságos
bácsinak ismert meg, aki olykor rá-rámosolygott az ifjoncokra. Ezért emelte be a regény-
be. E kép számomra hitelesebb minden korabeli dokumentumnál. 

Késôbb Fejes több novellájában visszatért Béla figurájára, most már engedélyemmel,
nevén nevezve ôt. Késôbb, a kilencvenes években, amikor felkérték egy józsefvárosi
hírességeket bemutató kerületi kiállítás megnyitójára, külön is kiemelte a Gerenday
nevet, Béla mellett megemlítve a Füvészkert-alapító Józsefet is. 

Az epizód fura csattanója, hogy irodalmi paródiáinak sorozatában Tarján Tamás iro-
dalomtörténész a ROZSDATEMETÔ stílusát utánozva visszatér annak említett részletére.
De a paródia szabályainak megfelelôen nem a regényben talált nevet (Beleznay) írja
le, hanem kicsit megváltoztatja azt. Mégpedig Gerendayra. Honnét találhatott rá Tarján,
évtizedekkel a cég megszûnése után és a kései Fejes-novellák megjelenése elôtt, éppen
erre a névre?

*

A régi alkalmazottak neve épp itt, a bemutatóteremben díszes márványtáblán arany-
betûkkel szerepelt. Gazdag Máriáé volt az utolsó név.

A táblát 1945-ben összetörték.

Luca Anna

BELSÔ ERDÔ

Van egy belsô erdôm, egy olyan fennsíkon, ahol Tarzan él.
Nem trópusi, mert a trópusi növényeket nem ismerem.
Meg isten ôrizzen a poszter-pálmafáktól.
Nemesen karcos költészetembe hogyan is
tehetné be a lábát
két áthajlás közé
egy ilyen vízbe hajló, lógó fülû növény?
Európai erdôm nyirkos talaján
kerti virágok nônek, mivel a vadvirágokat
szintén nem ismerem. Talán a gólyahírt.
Féltermészeti környezetben, külvárosi kertben,
gyümölcsfák között utolsó megtûrt
vadnövény az ecetfa, régebben bodza,
még régebben kerítések vadsóskája – poros futónövény.
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Erdôm talaján írisz nyílik, árvácska is, 
kétféle sárga nárcisz, apró ibolya,
harangvirág és végül gólyahír
fényecskéi szöknek
halványzöld száron föl, fölfelé igyekezve
a nyirokszagú, barna televénybôl.

Németh Bálint

ÁLTALÁNOS

Készülôdik. Rosszindulatú nap.

A felhôgéz lassan elszínezôdik,
kicsorog alóla a pirkadat.
Az arcon szégyenpír, lemoshatatlan.
Márkás penge, mosdó, borotvahab.

Hisztis a semmi most. Bizonytalan,
toporog, azt se tudja, mit szeretne.
Kényszeredetten járkál föl-alá,
készül egy újabb elôkészületre.

A jöttét várod, persze, készülôdsz,
maradnál meg tisztának, illatosnak.
Minden lemosható, a tisztaság is,
bôröd alól hibáid kiragyognak.

Kapkodsz, tükörbe nézel, hátha szépít –
ennek a viccnek már szakálla van.
Habozol. Bárhogy is nézed, kilóg a lóláb,
mint mondatodból lóg ki az alany.

Semmid sincs, amit másnak tartogatsz,
neki kuporgattad a szégyened.
Ami késik, nem múlik. Késni fog,
még akkor is, ha már megérkezett.

Még semmirôl, még semmiért se szólt.
Mi lesz, ha egyszer mégis szólni fog.

Elôtte nincs titok –
utána sincs titok.
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Kiss Judit Ágnes

MÉG IDÔBEN SZÓLOK

Ki tudja, hány évtizedre
Bedobnak a véletlenbe,
Hol szakadék fölött szépen
Egyensúlyozhatsz kötélen.

Csak a nemlét a biztonság,
Nem a halál, a nemvoltság,
Ha vanni van benned szándék,
Tudd: ez mind csak hazárdjáték.

Halottaid mind halomba,
Tested idôzített bomba,
A gyönyör csak mézesmadzag,
Elhúzzák, és jól otthagynak.

Átvertek az anyaméhben,
Ez a pokol, nem az Éden.
Irgalom nincs, vagy csak annyi,
Ha mégsem kell megfoganni.

Magzatkortól bepalizva
Zár magába a kalitka,
Vagy a kerék, amit hajtunk,
Isten jókat röhög rajtunk.

SIRATÓ

Neki most már csak
egy útja maradt,
a vágóhíd, csak
egy útja maradt.
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Ugrani, futni nem
bírt a többivel,
lassan már semmit nem
bírt a többivel.

Áll a szalmában, le-
kókad nagy feje,
hangosan szuszog, le-
kókad nagy feje.

Túrja a zabot, de
nyelni nem tudja,
ha megrágja is, már
nyelni nem tudja.

Talán aludnia 
volna a legjobb,
végleg aludnia
volna a legjobb,

anyja oldalán vág-
tatni zöld mezôn,
örök napokig vág-
tatni zöld mezôn.

Sárándi József

EGY ODAVETETT VERS

Milyen kevés elég lenne a boldogsághoz
meleg szobában borospohárral a kézben
megállni az ablak elôtt
és nézni a kietlen szélben flangáló hóesést
De van egy belsô tél is
éhes macskákkal madarakkal
fagypont alatti hidegleléssel
és van egy ôsi szôlôlugas
mely az Istennek sem akar teremni többé
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A MAGÁNYOSOK ÉJSZAKÁJA

Amikor a telihold
vonít a kutyákra
az a magányosok
éjszakája
Nincs más vigasz
csupán a Semmi
a külön-külön
hanyatt feküdni

A hold nem süt
hideg sugárszálakkal gerjeszt
billét smurinát
s indulnak a nemek
egymás felé
járdákon tetôkön át
félelmetlen
vágytöltés-vártan

Az a magányosok
éjszakája
mikor az ember vonít
a szélkutyákra
mert nincs
viselhetô társa tere
mikor önmagának lesz
ádáz ellenfele

Az a magányosok
éjszakája
mikor beleájulunk
a kozmikus halálba
Elalszunk s jönnek
zilált szavak képek
és eljön gyôzelme
az eszméletlen igéknek


