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Lászlóffy Csaba

Ajándékvázlat 
a kezem eredetér�l

Szelíd érintés; ravasz, kényszer� öle-

lés vagy felkészülés az önvédelemre. 

A  benne feszül� tárgyak, elsimuló 

indulatok. Génutakon kutakodó mes-

terségpróbatétek, koholt barátságok 

illúziója. Minden, ami kitapintható, 

s  ami az id�tlenség hamis érzetével 

észrevétlenül elillan. A kézfej peremé-

nek világvég-szakadéka; az ujjbegye-

ket vakon érint� forró üzenetek.

A  kéz füstbe ment álmai. És a 

 bal(ta)fogás bütykeit simogatással 

enyhít�, haszontalan ceruzavég.

Hány mérföldnyire szunnyad az em-

lékezetben az a viharos csónakázás! Az 

evez�lapátok hasító keménysége. A ki-

merült kar verg�dése után már csak a 

görcsösen kapaszkodó ujjak sajgása 

tartotta ébren, önvédelmi készültség-

ben tudatodat. A  külvilágban mintha 

minden összezavarodott volna Sikol-

tozás a heves hullámok közt, a  csó-

nak farában fel-felsz�köl� rémület, 

hol fojtott szipogás… Még nem vagy 

férfi , nem estél át a gyilkos félelem 

krízisén. („Istenem, istenem, hol leszen 

halálom?”) Ha egymást nincs módotok 

ölelni, jaj, a víz szorongat s fulladásig 

magához ölel!… Hol van Strindberg 

vagy Nietzsche, hogy ne érezd ezt az 

ernyeszt�, lefegyverz� szomorúságot! 

A n� hímre les�, bénító folyondár. Vagy 

ellenkez�leg: gondba merülve ülsz a 

parton, és karjaiba csal, ölébe ránt az 

irrealitás, mint egy ledér sell�. Mind-

hiába, hogy: „A holnap a tiéd, a konst-

ruktív emberé!”… Csak otthon lehetnél 

már. Aludni végre, aludni!… Az evez� 

a mélybe merül, s vele együtt minden 

er�d. Csupán a két kezed, a tíz sajgó, 

sebzett ujjad.

„Milyen párnásak az ujjaid. S ez a 

széles, húsos tenyér!”

(Akkor még nem úgy mondta, 

hogy örmény kéz. De behunyt szem-

mel arcához szorította, vakon rábízva 

magát a vakondok-lapátra.)

A  legtöbb kikéri magának. Még 

hogy a ruha is lehet rosszindulatú, su-

nyi?! Elrejti a hegyes, ki nem élt, be-

teges ambíciókat vagy a gusztustalan-

ságig kövér, mohó vágyakat?!… Ritka 

az, amikor a mell balkonja öntudatla-

nul, már-már öngyilkos módra ugrik 

ki a derék karcsúságából, a far pedig 

merészen faképnél hagyva a csíp�t, 

téged választ célpontul. „Ki vagyok én 

neked, nem csak egy éjszakára?!” Az 

ötlet nem rossz – vagy máris lebuktál?

…Gyermekkorban jutott-e eszed-

be, hogy mire is jó a fi nom b�rét 

meg�rz� ujjbegy? Kezed a csuklójára 

kulcsolódva kitapintotta a halványan 

átüt� eret. Hát ahol a hús puhább 

volt, a sejtelmes üregek? Bekalandoz-

ni a feszes, képzeletedben kicsorduló 

„domb” bimbóját; elérni a csiklót, el-

jutni vele a csúcsig!

„Nem muszáj túllépni az ízléses-

ség határát… Ezután különben kérd 

ki az engedélyemet, hogyha t�lem 

akarsz idézni.”

„Zengjen a dalunk, pajtás! Fádon 

virul a hajtás”… Ez így már ízléseseb-
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ben hangzik? F�leg, ha korh�ségre 

törekszünk. A  tér olyan zsúfolt volt, 

hogy már csak a bolhák tudtak szaba-

don közlekedni. A felvonulók egymás-

ba présel�dtek hatalmas pannókkal, 

képekkel, a  zászlórengetegben. Sze-

rény es�cske szemerkélt, egy kicsit 

koszosnak, porszagúnak, szepl�snek 

érezted magad a többiekkel együtt, 

nem számított, kinek a válla, térdka-

lácsa, könyöke hatolt beléd. Ugyan ki 

fi gyelt a kezek esetlen (esetleg tikos, 

cinkos) játékára a sör-, némelykor 

macskapisi- és persze izzadságszagú, 

tehetetlenül rikoltozó tömegben. Az 

én örmény ujjaim szorítása a karján, 

egy es�cseppet elsimító-maszatoló 

ujjbegyérintés… és szomjas, cserepes 

ajkán, akár egy áldás! Mindez ugye 

nem hiányzott akkor, hiszen egészen 

más „értékskálára” – álörömökre s 

-ujjongásra  – volt beállítva kigömbö-

lyödött pofi kája és önbizalma?!

„Örmény kezed van. Figyeld meg 

az ujjaidat.”

Kezükön át vándorolt bársony, se-

lyemkelme, az ezüstöt, aranyat öt-

vös-remekléssé varázsolták, a  b�r-

megmunkálás mesterei voltak nem 

csupán Erdélyországban. Az én szép-

apám levelesládájában is holtbiztos 

megtalálható valahol, hogy az alko-

tás a legjobb cselekedet, meg hogy 

a restség minden gonoszságnak a 

kútforrását jelentheti. Ha van fejszéd, 

f�részed, mérleged, (méreg)fogód 

–  nincs értelme, hogy tülekedve ke-

resd a helyed a nyüzsg�, éljenz�, haj-

bókoló sokadalomban.

(Miel�tt a tapintás lehet�ségeinek 

végére érünk, máris úgy érzem, hogy 

kimerültem, kiürültem. �  majd le-

mérheti azt is, alábbhagyott-e az ör-

mény ujjak nyugtalansága. Fölösleges 

ujjlenyomataim �rzik talán ki nem 

mondott óhajaimat, esetlegessé vált 

válaszaimat.)

A  cselekvést megkonstruáló tu-

dat nemcsak a külvilág közömbös-

nek mondható tárgyaival teremt kap-

csolatot, mihelyt mozgásba hozza 

kezemet, idegesen doboló ujjaimat. 

Fekszik mozdulatlanul, a föld felszíne 

látszólag zavartalanul megtartja, de 

közben miként ha párává s�r�södve 

csöppen, pötyögve hull, zuhan, zu-

hog alá agyamban. Mi ez, ha nem 

örökös társtudat? Örmény–magyar 

szövetség; szinte mindegy, hogy hon-

foglalás kori templomos zarándokhe-

lyek vagy adósságokban is dúskáló 

Lipótok kegyes adománylevele �rzi 

az eredetét.

(2000. július 15.)


