
ink tapasztalata. A másodikban a
"természet költői", azaz a tudósok
mai kollégáik kísérleteit erősítik

meg.
A lidérc nem hallgatásra, mene

külésre ösztönöz. De a szívet túlhe
vítő csönd elhallgattat vagy a csönd
del egyenértékű sorokat írat le a
költővel. Ott, ahol már "minden
csak az ami", ilyen, a költői-től meg
fosztott sorok rántják össze, maguk
alá a valóságot, mint kötés a sebet:
"Az I aki leborul az előtt I leborul
nak." Az Egyetlen hátát látjuk, aki
mint egy-értelmű, minden több-ér
telműt bírva és elnyelve, már csak
az elfogadásra vár; el nem fogadva
kevés, már-már semmicske. De ez a

.tőmondatos csupaszság a jelentések
egész ráját rebbenti föl, a szimboli
ka törvénybe zárt gazdagságát. Ki
borul le? A Legnagyobb, mindig a
nagy. Aki kisebbedésével nő s nö
veli az igazán kicsinyt, akinek lebo
rul. Jézust halljuk valahonnan?
("Különb dolgokat fogtok cseleked
ni nálam".) Ot, aki tanítványainak

a lábát mosta, a természet rendjét
szégyenkező ámulatra késztetve?

Nincs ebben a mondatban lágy
jelző, izgága határozószó; nincs út
baigazítás, nem lehet "hogyanjaink
kal" kíváncsiskodnunk. De föllángol
misztikus egyszerűségében a végső

csend .előtti értelem, s mínt a mon
dat hídján átfutó tűz, két végtelent
köt össze; a maga vesztét tisztán
látó ember szava ez, aki megkerült?
Ha igen, majd szent fölismerése föl
emeli őt az Egyetlen lába előtt. De
mintha ennél több, nagyobb, ára
dóbb könyörület zuhogna alá az is
teni vállak magasából.

A rejtély nyilvánvaló lett. Az
egység szétsugárzott, mert "csak a
Határozottba fészkel be a Végtelen"
(Blake). Abban bizonyosak lehetünk,
hogy Oscar Vladislas de Lubicz-Mi
losz leborult.

A BAGÓ STORY
lll. AUTÓ

írta LATINOVITS ZOLTAN

Az autó Trabant. Vitatható. De olcsó és mindenúvé eljutok ugyanúgy, mint
mások.

A specialitás Trabant + Bagó.
"Bagókám, megyünk", vagy "sétálni megyünk", Akármilyen szerencsétlenül

érzi magát, ez a karácsony vagy a Mikulás fényével ragyogja be a törzsköny
veze~t Ba.gó napját. Megyünk. - Ez élmény, kaland, játék, hecc. Bagó is úgy
'reagál, mínt a gyermek.

Mikor nyílik az autó ajtaja, Bagó bevágódik a kormány melletti ülésre, áll,
rníg lehúzom neki az ablakot, amint megíndulunk, mellső lábaival (nyugodtan
írhatom kezeivel) kikönyököl az ablakon, lassan előredúl a szélvédő magassá
gába és harapja a rohanó levegőt. Szemét behunyja, a széllefésüli a haját,
mintha fekete bukósisak lenne rajta! Szájával tátog, issza a szelet. Kanyarban,
íékezéskor lehuppan az ülésre, apprehendál egy kicsinyt, majd visszaszáll az ab-:
lakba. A Duce-pőz fenekét neki nyomja az ülés háttámlájának, kezével éppen
csak érinti az ablakot, törzsével kihajlik. Ellenállhatatlan.
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Gyerekek iskola előtt, csoportosan, nagy üdvrivalgással és mutogatással fo
gadják a látványt. Magányos fiúkák töprengve rugdossák a kavicsot, vonszolják
az iskolát maguk után. Kislányok párosával az elgondolkozó kisfiúkról tárgyal
nak, nem figyelnek fel. Nagy fiúk a lányokra és a nénikre gondolnak, párosá
val vitatkoznak ugyanarról.

Táborom a szerelmesekból, felnőttekből és az öregekból rekrutálódik. Magá
nyos nők merengve mosolyognak. Gyermek-nosztalgia. Nők csoportban pletykál
nak. Férfi magányosan cipekedik, felhősen a földet nézi. Férfiak párosával po
Iitízálnak,

Ifjú szerelmesek közül a fiú eszmél Bagóra boldogan. Hússzorozódnak a kö
zös élmények, tágul a szerelem. Házaspár külön-külön reagál. Ifjú mamák, a
temérdek mosolyos gondjuk engedi, boldogan rnutogatják a kutyát agyereknek,
aki elméláz - vau-vau. Az ABC-könyv göröngyei gurulnak a .szemekbe.

Idős ember és idős asszony csomagokkal, akik a boldogságet már csak szűr

ve iszogatják, egykedvű információvétellel reagálnak vagy átlúdbórzik egy kis
öröm a szemük hártyáján. Idős férfi séta közben, mosolyog, Idős asszony rán
cella a homlokát.

Ember kutyával, a saját kutyáját isteníti, nem figyel.
A rendőr nem néz, figyel. Hatalma tudatában szemérmesen vizsgálódik az

utcák népe között, vagy csak kocsit lát, feketét, fehéret, tarkát. Barátom mond
ja, hogy Berlintől errefelé nincs mosolygós rendőr.

*

A filmgyárba megyünk, reggel van, mindenki siet vagy egyre inkább bá-
mészkodík, Sürög a forgalom.

"Ballagó idő". Fekete István és Dayka Margit reménytelivé teszik a napot.
A fiImgyárban magamat is féltem, nemhogy Bagót.
Megússzuk a napot, a stáb is, Margitka is, mint mindig elbűvölőek, Meg is

feledkezem Bagóról, aki néha belátogat a forgatáshoz, elmélázva, mint egy tűz

oltó vagy rendész. Nem nógatní akar, csak nem érti, miért kell neki idegenek
kel kint tartózkodnia az udvaron'? A cseppnyi fűvön miért kell kint ücsörögnie?
Egyáltalában mit csinálok, és mi ez az egész. Erre nem tudok mit válaszolni
neki, legfeljebb annyit, hogy magasak az adók. Nem érti ó sem. Minden meg
keresett forintból harmincöt fillér az adó. Akkor minek a harmincöt fillért meg
keresni, csodálkozik Bagó. Válasz hiányában kizavarom a műteremből.

Margitkát viszem a Trabanton. Hármasban már nagyvilági látványt nyúj
tunk. Szüntelenül beszélek, természetesen a sebességváltót is nehézkesen keze
lem.

Margitkának most macskája van, de volt pulija is. Ezt az egyet hibájául
rovom fel, de ki tudja mi van a háttérben. így aztán. nem mehetünk fel hoz
zá beszélgetni, mint említettem Bagó és a cicák ellentéte állandónak látszik.
A "Márványmenyasszonyba" megyünk. Minden út a Márvány utcába vezet Neg
relliékhez, aki Recsken is dolgozott egy időben és ott nem konyhai munkát
végzett.

Mindig reménykedem, hogy a Főnök jelen van, aki mindíg elmondja a nap
legfontosabb eseményeit vagy utazásainak történetét. Negrelli úr fáradhatatlanul
mesél a törzsvendégeknek. míg feltálalják az ételt. Akkor azután eltűnik. A
"Kis lugasban" kezdtünk hozzájuk járni Évával.

A Nagymama most 76 éves, a konyhán dolgozik, mint két fiatal, olyan ener
giával és olyan munkabírással. Az asszony, Negrellíné a söntésben és a kávé
főzőgép mellett, a gyermekek és a vők a felszolgálók. Negrellí úr mindenütt je
len van. Kedves pincérek csatlakoznak a szép és népes családhoz, elsősorban

Miklós, aki egy tisztességes színhází életben színész kellene legyen. De a szín
házi életünk nem annyira tisztességes.

Követtük őket a "Budagyöngyébe" is, majd évekkel ezelőtt hűségesen a Már
ványmenyasszonyba.
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Bagó ruganyosan ugrik ki a kocsiból, az úttest közepére, indul a vendégfo
gadó felé. Leülünk egy asztal mellé, Bagó elfekszik az asztal mellett és sandán
figyeli a vendégeket. Aki közeledik új várunkhoz. megugatja.

Jön Negrellí úr, jó napunk van. Mesél, közben megrendeljük az ebédet is.
Bagó Marschall-májat kap, a legtöbbször nem kell fizetni érte. Ezüsttálban kap
ja, és fenntartás nélkül betalja.

Ha macska érkezik, sok a tűzfal errefelé, alacsony tetőgerincek, ereszek,
Bagó nyugtalanul felugrik, a leugrás helyéhez robog. Úgy látszik, elönti szemét
a düh vörös köde, nem követi a macska mozgását, mire odaér, a cica hetedhét
határon túl van. Dühében morog és vakkantgat. egykedvűen poroszkál vissza
az asztalhoz, mint az egyszeri pecás ballag haza, sikertelen fogás esetén.

A kerthelyiség a boldogság szígete, az anyaölre emlékeztet, a Gundel város
ligeti kertjéhez, ahol felcseperedtem. A Ketterhez hasonlít és a Zöldfához, ahol
kosárlabda-edzések után ücsörögtünk sok-sok korsó mellett és némi kenyeret
majszoltunk a sör mellé. Emlékeztet a gyermekkoromra, tehát már boldog va
gyok, ha meglátom a gesztenyefákat és a bokszokat. És valahogy hasonlít a
Kéhly-hez is, amerre Krúdy járt. Olyan emberi arányai vannak, mint a Bala
tonnak Szemesnél. Fürdik az ember az ízekben és a zamatokban. Emberi em
berek szavába mártózom. Jó itt lenni, jó itt enni, inni, Bagó tudja, hiszen ugyan
azt érzi szintén. Gyermekként fürdik a jó ízekben és a boldog nosztalgiában.
Éva még Amerikában van, azért marad míndíg egy hely számára az asztalunk
nál. Bagó nem érezteti a félárvaságot, csak elvétve kapom rajta, hogy el-elmé
lázik valamin. Dzsinna hiányzik. Érti, de nem szél. Magában hordja diszkréten
fájdalmát, csak az gyanús, hogy mindenféle p6tcselekvést végez, mint mí, ha
ctgarettázunk vagy iszunk. Hosszasabban, elgondolkozva pisil, hosszan végzi nagy
dolgát, "szükségét végző vadállat". Előttem nem szégyelli, séta közben, vagy a
kertben, de mintha kérné, hogy forduljak el. A kerthelyiségben elvonul, hosszan
keresgélt a helyet, de eltűnlk a kandi szemek elől,

Mi pedig beszélgetünk. Olyan kellemes megfürdeni egymás gondolataiban,
mint a hévízi iszapban degonyázní, Gesztenyefák borulnak fölénk. A piros asz
talterítőkön raznyicákat őriznek jeges whiskyk. Nem messze pontyok hápognak
az akváriumban, szemben a zenekar galambdúcos székely dobogója, tűzfalak,

macskák.
Okosan és szívesen újfent megváltjuk a világot. A raznyica izzó faszénen

. sült. A sör osztrák, a cigány magyar.
Fizetünk. Hétfő este a órakor a Kossuth adón Weöres Sándor-est van. Mar

gitka sürget, fél, hogy lekési az adást. Hazaviszem, jó örömben búcsúzunk.
Tamáshoz megyünk Bagóval, barátom, aki a Weöres-fantáziát rendezte:

Ahogy a Fő utcában zöldre várok, mellémcsúszik egy rendőrautó. Volga, négy
rendőr. Hátranézek. és íme a rendőrök füligszaladt szájjal mosolyogják Bagót.
lme! J 6 ómen az est előtt ...

Tamás már fiával hallgatja a műsort. Bagó nyugodtan és jóllakottan elhé
veredik a szoba közepén, hármunk : közt éppen a súlypontban. Pihen és hall
gatja Weörest, a nagy varázslót.

. . . őskezdet óta
itt vagyok

cJe a lepkével
meghalok.

Valami Churchill-arányú whiskyre is emlékszem, hiszen jól érezzük magun
kat, nem úgy mint Rommel El Alameinnél. Weöres-Szilveszternek nevezzük a
margarétás tavaszi estét a nyárban. Járunk a sorok között, mínt tulajdonos új
házában. Járunk a lakó és a kőműves, hárman Weöressel, ünnepi ruhában és
virág-kokárdával. Noszegatom Tamást, érzi-e, hogy történelmi pillanatot élünk
át; Weöres 60 év alatt először 60 percig a Rádióban. Valami nagy rehabilitáci
óját sejtjük a fukar időnek, ülünk megdicsőülten a whisky-cseppek romjain,
labdázunk a boldogságunkkal. Egyszer csak Éva szólal meg a hangfalakban, Ba
gó hirtelen felpattan, Amerikáig hangzó csaholásba kezd. Kikéredzkedik az elő

szobába, onnan a gangrá és leróhan az udvarra. Kandúrt vagy cicamenyecskét
ugatott-e, vagy Amerika elleni dühét okádta a keramitkockákra, nem tudom.

Vége a rnűsornak. Csend van, Bagót újra visszacepeltem, /) is csendes.
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Ilyenkor rágyújt az ember vagy gyertyát gyújt, vagy ha van míből, újra
tölt, várja a Himnuszt stb. Telefonokat várnak. Gratulációt, ujjongást. "Hát ezt
nem hittem volna." "Kérlek, fantasztikus." És egyebeket. Eldöcög egy negyed
Óra. Semmi. Nem értem. Ű sem érti.

Nem értjük a csendet.
Dayka Margitka számát. Hívjuk fel Margitkát. S várta, ő hallgatta. Mit

mond? "Koncert, koncert, gyönyörű volt!"
Azután újra a süket csönd. Bagó is csöndes. Talán unja magát, vagy talán

minket .. , És Pétert is' felhívom! Péter építész. Péter a barátom. A tudás biz
tos fölényével barátom. Félig-meddig udvari bolond, félig tanítvány vagyok ná
la. Nehéz dolog a barátság.

Hallgatta. "Egyébként felmehetünk?"
Felmegyünk.
Boldog izgalom Péterhez menni. Ott mindíg történik valami. Velem történik

valami. Okos, mint a nap. És tehetséges. Húsz év alatt csak egy dolgot sikerült
neki szállítanorn, ami igazán felkeltette érdeklődését: Zen buddhista lemezeket,
Huszárik Zolitól. Csak én kapok míndíg valamit.

Megyünk a speciálls Trabanttal, a Körszállóhoz.
Csengetünk, és Díck válaszol. Dick egy más múfaj. Nem is kutya. Inkább

saját szobra. A Nagy Brehmből vagy a mcsekönyvből lépett elő, vagy az Allat
kertből, a Mesék Birodalmából.

Dtck mégis ugat. Talán sebesen mesél. Hogy jött valaki, jöjjetek! Mindenki
csődüljön össze. Jött valaki. Jött valaki. Persze védi is a lakást, látványosan,
mesésen. Mégis bejutunk valahogy, mert Dick Für Alle Fálle keresztbeáll az
ajtónál, mint utolsó látványos kísérlet.

Dick magas kutya, úri kutya, arisztokrata. Boldog is. Boldog kutya Dick,
nem ereszkedik le részletekről csevegní. Az égi vadászmezőkről pottyant a föld
re. Nagy boája van, mínt régi kényes úriasszonynak, színei, mínt a régi ked
ves betétes cipő, barna és fehér. Fehér magassarkú cipc5je és mintha kamás
níía is lenne. Mindenesetre agárhoz hasonló fejét kényesen viseli. Gentleman,
annyi asszonyosság van benne, mint amennyi egy úriemberhez illik. Orosz
agár (orosz is annyi van benne, amennyi illik), skót és német juhászok 'vére
folyik benne.

Bagó illemtudó tisztelettel néz rá, lehetőleg elhúzódik tőle, mint az ala
csony emberek a. magas embertől. Kellő perspektíva szükségeltetik, hogy érint
kezni tudjon vele. Mindenesetre érezteti, kellő távolságból, hogy hatezer éve
kikacagja az arisztokrata testmagasát és kényes pedigréjét.

Péternek nagy szobái vannak. Társasághoz és társalgáshoz szabott kényel
mes fotelei. Izgatott vagyok, mit szólnak egymáshoz Péter és Tamás? Hogy ille
nek egymáshoz? Méregetem a távolságot, araszolva, mint a magasugrok. Va
jon így elsőre, Weöres-ügyben mennyire emelhetem a lécet? Elkezdenek-e ug
rani? Dorombolok, hogy Tamás is megismerje a Zen-lemezt, hiszen az estben
elhangzott hasonló erő-ritmus. Most megint ünnepélyesen megfogadom . magam
ban, hogy veszek egy lemezjátszót.

Bagó a súlypontban. tisztes távolságban leheveredik, Díck keresztbe fekszik
a kijárat előtt, míután nyáját összeterelte, Európa minden tájáról származó ké
pességével.

Weöres-est, Zen-lemez, mint annyiszor, miattam az érdektelenség lapályára
csúszott.

Mindenki elfáradt, de én még mindig forszíroztam á beszédet. Régen, egy
kor soha nem akartam elaludni, új és új meséket préseltem ki a mesemondó
nagypapától és Anyámtól.

Dick a szokott módon búcsúztatott mindenkit, most az elszakadást akadá
lyozta, a kertben végre együtt Bagóval brudert pisiltek.

Ennyit az "elbagózott" Weöres-Szilveszterről...

(FollItatjuk)
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