
GÉCZI JÁNOS

Fegyverengedély
A CíMER IJEíRÁSA

A pajzson vörös mezoben, lovon ülo, zöld talajon ügeto, kócsagtollas, páncélos vitéz,
jobbjában kivont, egyenes kardot tart. A pajzsra. takarókkal, s arany koronával ellátott
sisak van téve, amelynek koronájából magyar huszár emelkedik ki, kék dolmányban, s pa-
nyókára vetett kék mentével, prémes, forgós, kék leffentyus kucsmával, jobb kezében ki-
vont, görbe kardot emelve. A sisaktakarók mindkét felol vörös-kék szinuek.

A LEANDERSZEDER

Fényes fekete orra bársonyos tapintású: odanyomja mindenhez, az ametisztszinben
izzó krókuszhoz, a mirigyes levelu angol muskátlihoz, s a két növény közt dönteni nem tudó,
ezért a xilamonos virágvályú peremére telepedett szenderhez. Honnan érkezett ide a viking-
hajóra emlékezteto potrohú lepke? Olvastam, egy óra alatt száztiz kilométert tud repülni.
Nem csodálom, hogy az estét az Adrián kezdte, s reggelre ideért, éppen hozzánk. A kutya
sosem találkozott lepkévei, ingerli a mocorgó rovar: ami mégis inkább selyemcukorra ha-
sonUt, csak éppen picikét izeg-mozog, azelott, hogy kiveszik a zacskóból. De a puli a cukrot
sem ismeri. Hozzájuk hajolok, orromba csap az oleanderillat. Leanderszender ez, annak van
mályvapiros szárnya, állapitom meg, s azt, hogya tengernél most kezdodik a Neriumok
másodvirágzása. Nem értem, miért mondják azt az oleander szegte vizet borszinunek, in-
kább határozza a szenderszin. Vajon az Adriánál vannak-e fekete gránitsziklák? Amelyek
olyan fénylok és érzékenyek, mint kutyám szimatoló orra?

CÉDRÁTCITROM

Keleti eredetu, évszázadok óta .teJ'tnesztett gyógynövény, de táplálkozási és kultikus
célokat is szolgáJ, Nagy termetu fája fej~. TI\voI-Keleten egy ritka, ujjasan tagolt ter-
mésu változatát termesztik. A tavaszi virágzásbqtlSsszel, télen érleli be gyümölcseit. Termései

nagyok, az egy-három kilogrammot is,eJérhetÍk:,.A ~itromsárga, VJ1Staghúsú termésekben
magok ritkán fejlod~'l:Iúsa nem l~ sav~ká~. Sok értékes illóolajat tartalmaz.
A termés hat-tiz ujjszerd>ii6szretagolt:&ek hegyben végzodnek. Intenziv illatanyagait a szá-
ritott termés forrázásávat ;- betegségek gyógyitására haszn,álják. Lekvárnak és teának is
kiváló. ",,-

FELETTEM AZ ÉG

Íróasztalnál ülve bámulom a vérlevel1Íkrotont. Valahonnan Indonéziából érkezett szo-
bámba. Miért nem vágyom arra a vidékre? Pedig, ha kinézek a fejem fölötti tetoablakon, tró-
pusi eget látok, esténként kármin a négyszög, csak néha szabdalja meg egy-egy fehér kon-
denzcsik.A növény vajon ehhez az éghezragas,Kodikinkább, vagyhozzám - nem akarom
eldönteni. Elég, ha bejövök dolgozni, és máris ellenorizhetem a leveleken, jártak-e itt a tá-
volIétemben. A krotonom bárki érintésére elernyeszti a leveleit, egyedül gazdája simogatását
turi. Ha nagy csönd van bennem, melIékuporgok, ringok a hintaszékben, és sorra érintem
a leveleit. Lüktetnek benne a szállitónyalábok, forrók, amilyenek az egyenUtoi éjszakák.
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FuRÉSZ

A babérmeggylevelet rágó férfi a kultúrház falának dolve sirt. Ha észrevette valaki,
sietve fordult el tole. Csak ai a fehér bohóc figyelte a szinpadról, aki életem legkülönösebb
asszonya. Az elqbb még kifejlett Boa constrictorral lejtette a táncot az ócska dallamra, az
iszonyt megmutatva. Valaha hajlékony testét szétkelesztette terhességének kilencedik hó-
napja. Amikor csipojére csúsztatta a kigyót, attól féltem, osszeroppantja a méhében lebego
magzatot. Most óriás rönkfúrészt hajlitgat, s olyan magasan rezgo hangokat csalogat ki a
fogas acéllapból, ami hegedutol is ritka. Ritka, tünékeny dallam, belefacsarodik a szivem a
gyönyöruségbe. Önmagába süppedt arcában élettelen a szeme, a férfira révül, ki tudja,
mióta. S ettol több felhang lesz a muzsikájában. És a favágó csukló zokogásától.

Csontkehely neonkék folyadékában piros dobogás.

VÉRREL TÖLTÖTIPATRON

Kis vérszivattyú a kutya feketebozont fején, n6gy napja muködo. Ballontestébe szip-
pantja az elso tavaszi sétát, a szolometszés tudományát és amegIágott oszibarackfák rügy-
izét. Kilopja a puliból a tapasztalatot. Akkor vettem észre, ;amikor az irógép mellol lenyúl-
tam alábamhoz telepedo állathoz, s megtapintottam szemöldöke fölött a dudorokat.
Az egyik a szorgos szerkezet volt: nikkelcsorrel lehetett kitépni, miután niveakrém pu-
hitotta.

Gyufafejnyi vérpatron, robbanás elott.:<ahogy ott marad az állatorvos csemperagyo-
gású rendelojében.

IZISZ A TÁNCVERSENYEN

Fekete fürdoruha két piros mellbimbóval, köldpk;kel. Ugyanaz az érett paprikapiros,
mint a kettészakitott, s karként-szárnyként dres,Swez v1lITt,felhasitott mellény, s akitáruló
kalocsai mustrás ágyék.

Harminchét összevarrt használt ruha: mielott. még szétrohadnának.
Senkit sem öltöztetnek, senkit sem takarnak, csa~jelzik-jelölik az ég-föld-anya-házas-

ság-termékenység szövetburkát. Gazdájuk behúzódott a rongyok alján fityego nyárfehér
cipellobe, ott figyel, szemlél, s várja az idejét, amikor majd kényes léptekkel rumbázhat két
konnektor között, a százötvenes izzó felforrt Jerében.

ÁLOM A 403-AS DEMOKRÁCIÁBAN

Eddig soha ilyen agresszív könyvvel nem találkoztam. Ahányszor kézbe veszem~ annyi-
szor vágja meg meszezett lapjaival ujjaim valamelyikét. Leginkább ott, ahol nehezen gyógyul
be: a percek redos hajlataiban.

ÍRISZEK

A paloznaki háromszázharminchárom négyszögöl tisztája egyre kevesebb, kisebb,
íriszek serege foglalta el. Szolonek, gyümölcsfának alig van itt helye, a vor&földet benotték
házi militánsaim. Egy talpalatnyi területet a portorózi kékek ismét elfoglaltak a szolid ra-
vennai törpék tol. A korfui februári 1ilák eltuntek a sztyeppék változatos noszirmainak hal-
mában. Ha kérdezik, hányan vannak, felelem, negyvenhárman. Hogy kevesebben vagy
többen? Lehet. De ez a szám a határ, ami fölötte van, az sok, ami alatta, az még észben
tartható. Tehát éppen ennyifélék. Hogy mindegyikbol hány egyed? Nem tudni. Amint azt
se, hogy egy telep vajon egy növény-e vagy több. Ki tudhatja ezt a növényeknél?
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Sokféle kard suhog a parthoz lefutó bakonyi szélben. Japán filmeken efféle selymes és
suttogó villogás. Mind arra hajol, ahol akertalji tárnics virágzik: ezt a növényt nem tudják
elüldözni. "A Gentiana pneumonanthe, a kornistárnics, Eurázsia nedves rétjein él, sot néhol
az Alföldön is állományt képez. Védett nÖvény! 20-30 cm magas szárán alul szélesebb, fe-
lül keskeny, szálas levelek fejlodnek:,Az utóbbiakhónaljából nyárkezdettol egy vagy két
virág bújik elo. Nedves, mészszegénytalajba ültetheto."

6, encián sötétkék harsonája, rm1yen hanggal riasztod el a szívósan elore hyomakodó
iriszeket?

PEKINGI KACSA

Két napja fáj a jobb halántékom, mintha egy mozgékony diót ültettek volna pajeszem
alá. A fülem töve zúg, a fény bántja a szemem. Fejgörcs, állapítom meg, de mégsem múlik
el. Délelott az azúrba esett költovel beszélgettünk telefonon, kérdi, mikor kezdem el meg-
írni a biológus verseit. Egy éve nyaggat. Nem tudok mást felelni, minthogy fáj a fejem. Aztán
magyarázom neki, mi az imprinting, a bevésodés, hogy a kacsák is azt tekintik szüloanyjuk-
nak, akit eloször meglátI1ak. Hogyne, Lorenz. Az azúrba esett éppen a kacsákkal foglalko-
zik, és Párizsba készül., Fáj a fejem, hányinger kerülget. S miért éppen a jobb oldalam az ér-
:lJékeny?Mi van a ballal? I

Félek bevenni gyógyszert. Ha'elmÍ11ik? Csak nem, írni kell?
Aztán olvasom a frissen megjelent versét, az azúr talpú Krisztusról. Ilyen talpakkal

tapickoltam hajdan tati fájÓS derekán. Azbomlokomban ki járkál,bévül? Egy nagy, kék
talpú kacsa, fostosan, sziszegve, tépett szárnyából kifordul egy evezotoll.

FRANCIA KERET

Két hónapja üres - pedig mindig az volt. Pontositok tehát: amióta megvettem, hozzá
se nyúltam. Nem fosztottam Ie zizego burkát, nem cseréltem le a müanyag tábla alatti rasz-
terhálót. Ha jól emlékszem, annak a véletlenül létrejött xeroxnak vettem, amelyen a hirtelen
mozdulattól megnott s elmosódott néhány verssor, s olyanná vált tole az írás, mint az emberi
mel1kas önmagába visszahajló, zart és csupasz váza. Az A a szegycsobt aÍatt, kicsit jobbra
hajolva dobog.

A fenyoléckeret s:lJépenpirula levegon, nekidol A muvész arcképe. huszonhat !óva/nak.
Onnan vándorolt át rá a szín, lassan már eggyé is olvadnának.

De magam elé veszem mindkettot, majd visszateszem a könyvet a helyére: vörös marad
az asztalom. Eszeveszetten tépem le a keretrol a celofánt,is'csúsztatom a xeroxot a mfianyag-
lap alá. A megbarnult papír széle magába szívja a falécbol a színt, a cellulózrostokon ügye-
sen kúszik a sziv felé. '

VENUS G-ll CEDER lB

Szürkületkor kihegyezem a ceruzámat, hosszú, vékony vonalakat húzok a heg}'ével a
cédrátpapiron. Szeretem a lágyan hajló és a megtört vonalakat. Mire teljesen besötétedik,
újra kell hegyezni az irószerszámot.' Aztán odafektetem a félig telt papiros mellé. Mégsincs
olyan reggel, alÍrikor ne bosszankodnék azon, hogy valaki ismét lekoptatta ceruzám tü-
hegyét. '

PUHA PAMUTRONGYOK

Kinyiltak a tulipánok. Tegnap ezernyi egylábú madár álldogált a tó fölötti hegyoldalon,
zöld mindegyik, viasztól hamvas, gördültek mjtuk a nagyszemu esocseppek. Hajnalban ér-
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kezett valaki, aki átmeszelte a bimbókat. Most meg itt tollászkodik, szellozik csupa piros
meg hússzin és sárga kolibri. Zöld, nedvdús pálcikák fölött lebegnek. A legszebb a barokkos
uszályú, ami a többiek fölött borzong, rázza tükrös ruháját.

Visszarántom magam:. kinyiltak. a tulil'ánok. Most már jöhetnek a fekete l~nykökör-
csínek:, naphéricsck, különbözo teljes violak. A szél langyos, homokot cipel magával.
A kvarcszemek zuhatagában meghajolnak a leples virágók. Lecsiszolják a foncsort a szir-
mokról, magukba roskadnak, tollukat vesztik a kora tavaszi kolibrik.

Napszemüvegemen élnek a színek. Amíg nem átvonul rajta a cserrego szarkasereg:
mindegyik csorben puha, cigányasszonyokról levetett pamutrongyok.

ZAGORSZK

Nem a vonafútra emlékszem- át a havas nyíresen-, s nem a faházak tete~t borító
szuroksötét kátranypapIrokra, a halas piro~ra, a bekerített templomokra és a beesett
szemu szentekre. Értheti) és ismert volt valamennyi. Hanem arra, hogy azon az átfagyott. . I

napon nem szólhattam mágyarul egy szót sem.

SIKÁTOR

Szájában rágott szivar, fején simIéderes dinnyesapka. Sokáig így képzeltem el Suriname
csavargóit is. Megannyi képet, fotót néztem, amit lehetett, olvl.lstam a kevert vérü néprol:
európai, ázsiai, afrikai és amerikai tulajdonságok vegyülnek a surinameiekben, ezért külö-
nösek. Illett hozzájUk a büdös szivar és a hanyagul kihívó fejlodo. Fél éve eiYikük feltunt
Veszprémben. üres kartondobozokat hajtogatott a bank elotti szemétkonténernél. Önfeled-
ten tapogatta a gesztenyefényes oldalakat, bele-belemerült a ragasztott, kék vignetták szö-
vegébe, majd akkurátusan kiakaszt otta a fedolapokat.

Másnap a fején egyensúlyozva és a hóna alatt ciposdobozokat vitt. KenderkóccaI ero-
sítette mindegyikre a fedelét, majd hatot-hatot egybekötözött. Büszkén, senkire sem figyelve
korzózott terhévela sétálóutcln. Lustán kiköpött. ha mci8zólták.

Megszoktuk. A tejboltba áUt be ládákat cipelni, a kocsmából sört, kávét hozott a
susztemak, 8: szQnyegárusnak, a tüd0beteg színésznek. Cigarettáért sza1asztották vagy a
postára kopertáiért, hamarosan a piacot is o. takarította. Ennyi volt, amit tudtunk róla.
És mosolyogtunk, ha lekapta fejérol a .simléderes $apkát, s térde elott meglóbálva köszönt
ismerO$einek.Csodáltuk, mert sOSem volt szesmlyes. És mert naponta elég wlt neki egy
szivar, késo este lett, mire végigrágta. Ekkor bárhonnan felállt, vagy elhagyta a munkát,
s hóna alá kapva legújabb dobozát, eltunt a sikátorban.

Abban a negyedben lakik, amely olaszos hangulatot, szagokat és nedveket áraszt ma-
gából. S ahová évek óta magam se tettem be a lábam, mert nem biztonságos.

Ha megláttam, elsoként Suriname jutott eszembe. A képek, a fotók, a kötetek. A letört
körmök és a kivert fogak. A banánültetvények és a kék kókuszpálma. Csak utána, hogy el
kell mennem Ii sikátorba. Ami macskahúgyos, sotét és kitépett t1ajszú patkányokkal ZSúfolt.

Ma dobozokiit raktam,. az ajtónk elé. Ha jó1 sejtem, messzi1'ól megérzi a döbözsz!lgot,
s eljön az üreskartonokéI1. Követem, és ha níásranetn figyelek, mint a dinnyehéj-sapkájára
s a dohánybfizte, sikeresen ~tek a sikátor köZePébe.

A SZÜZESSÉGI FOGADALOM

Értem én, hogyne érteném, hogy miért nem orzi a város Szent Imre herceg feleségének
nevét. HÍ$Zen'a legenda szerint Szent ~llért aimyim megszeretteme vele az aszkéta6letet,
hogy tartóZkodását házassága után is foly tatta, sot arra nejét is rábirta. És tapasztalom,
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hogy a talponállók közönsége milyen nagyokat derül az évezredespletykákon. Ha az irások
nem is, de ok tudják (pincér, még egy rundot!), hogya feleség vagy Kresimir horvát feje-
delem vagy pedig Meskó lengyel herceg leánya lenne. A helyi lakosokat ez mindenesetre
jobban foglalkoztatja (s milyen igazuk van),rnint az. hogy Szent István.Imre fiához intézte
nevezetes intelmeit, politikai végrendeletét. S vélik, a herceg IOJI-ben bekövetkezett halálát
ama vadászaton az a vadkan okozta,amelyet a szép hercegné nevelt fel zirci makkon, ba-
konyfoi gombán.

JAVíTÁS

A kerékpárt javitottam, de sehogy sem sikerült a pedált visszaerositenia hajtókarra.
A csavarmenetvásott el ido elott, szidtam az ipart, a tehetetlenségemet,s hogya városban
nincs egy biciklireparátor. Epokittal ügyeskedtem vissza a kiesett alkatrészt, persze siker-
telenül. Egy eroteljesebb rátalpalástól kifordult a formatervezett.pedál. Akkor állt be az
udvar közepérea rikkancs. :Évtizedenincs a környékünkön,hát rögtön kértem tole egy:ÉS-t.
Aztán az újságot lecsaptam a számitógép tetejére, s visszamentempróbáIkozni a pillanat-
ragasztóval. Ebédkor jutottam a laphoz, akkorra fogalmaztam a memóriába vagy ezer
szót. De töröltem az egészszöveget.Már csak ilyenszerencsétlenez a nap. Hónom alá kap-
tam a hetilapot, kiültem a gádorba, csillapodni. De az ÉS elso oldala üres volt. A szürke
lapon egyetlen betüt sem találtam, eltunt a cim is. Emlékeztem, amikor megvásároltam,
rögvest belenéztem- akkor a hasábok rendre megvoltak. Szép, fekete szinünek találtam a
nyomást, s a kezemet se festette meg.

Fordltgatom, tapogatoIn a cellu16ztestet,minden más felületen ott vannak a képek, a
cikkek, a versek, csak az elso oldalról mvódtak fela szavak. Nem volt kedvem a roncs
lapba beleolvaSm.Bekapcsoltama gépet, s megkerestema helyet, ahol folytatni akarom a
regényt: ott találtam az elveszett:ÉS-cikket.

NORlTA

Combe nemesitette és 1966-ban hozta forgalomba. Hamar karriert futott be, hiszen az
egészen sötét szind rózsák kÖzé tartozik. Két külso sziromkore szinte fekete,. igy zárt bim-
bóban fekotének tünik. NyfIáskor bársonyos sötétbordó szint mutat. A virág kilenc-tiz
centiméter átméroju, hatvan-hatvanöt szirmú. teljes nyílásban csillag alakú. Alig illatos.
Vágottan is tartós, hét-nyolc napig diszlik. Nem tartozik a legbovebben virágzó fajták közé,
ezért a vágottrózsa.-termesztésbennem terjedt el, inkább házikertiés VÚ"ágágyikiültetésre java-
solt. A bokor laza jellegu, magassága hatvan-hetven centiméter. Hajtásai hosszúak, erosek.
közepesen tüskések. Nagy levelei bO1'SzerUek,sötéizöldek. Fagyállósága jó. Lisztharmatra
kissé fogékony. ' '

HARANG JÁTÉK

Óránként lép Id, a kalap~csütésekután, a kútba nézo, megbillentifaragott fejét, le-fel,
majd jobbca-balra. Kezét elorenyújtva pörög, milyen fodros a tölgyfaru1i4ja,piros a bor-
köténye, lószorrel kitömött fején a tuzoltósisak csillogó. Térdben is meg tud hajolni, de
azt csupándélben és éjfélkor teszi,amikor sokan vagysenkinem figyeli.Szereti,amikor hull
a hó vagyvirágzanaka fák, vagykitörni készül a zivatar. Mielott visszalépneaz óradobozba,
a szemefölé emelilapos tenyerét, s elnéz a viadukt felé, ahol valaki sápadtan áll a korláton.

'i,
TÉRZENE

Muzsikálnak, . s minden cintányércsattanáskor összedol egy ház, beomlik egy szoba,
kidol egy szamárhát-ivu tuzfal.. S helyükön zsúpteto, famennyezet. alacsony homlokú ajtó
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szerkesztodik, lomha tagokkal búvik ki a dolomitból, amelyre hajdan a város telepedett, a
régi tér sok háza. A Haltérre szikvizes kocsi fordul, megáll, zabtarisznyából abrakol a szögló.
Kenyérsüto asszonyok pakolnak a ponyvára, mert itt lehet, melléjük teszik a bocskorokat,
s a háromláb széket, amire a ritka lábbelit vásárló letelepedhet, ha kedve van rá. Petróleum-
tól fényes a vödör, a vizen izgulékony szivárványkarikák.

Dübög a dob, majd halkul, recsegnek a rézfúvósok. Topognak a harisnyás lábak. De
máris, mint jófajta élesztotol kelo tésztakenyérbe, besüpped az ó tér, s helyén ott a világhá-
borút idézo eri1lékmu, a bugyÍrózsaszinu japánicliszfák s a fúrgenyelvu olaszok.

Angolkeringo dallamára osztogatják a felfújt szoknyás, kamasz lánykák a prospektust:
"Ismerkedjen meg velünk! Szeretnénk beml,ltatkoini. Nevünk: Ifjúsági Fúvószenekar.
A Fúvós Egylet keretein belül muködünk. Zenekarunk tagjai -- ahogy nevünk is mutatja -
fiatalok. Legifjabb zenészünk 12 éves, de a korelnök sem idosebb 30 évesnél. Az egyÜttesben
nyolcvanöten muzsikálunk, koncert]eiriken, feIIépéseinken ebbOl hatvanöt-hetven fo vesz
részt. Zenekarunk két karnaggyal is büszkélkedhet. Repertoárunkban a fúvószenekari mu-
vek széles skálája szerepel. Térzenéinken keringoket, indulókat, népszerti könnyúzenét
játszunk. Koncertjeinken modern magyar és külföldi kompozíciókat, ismert zenekari dara-
bok átiratait szólaltatjuk m~g. Néhány'sz6 a zenekar meIIett látható kedves, csinos lányokról.
Ok a zenekar majorettcsoportjának tagjai.. 198.8 óta vesznek részt a zenekar feIIépésein.
Reméljük,áz ismerteto és a benne foglaltak felkeltett~k érdeklodéSét a zenekar iránt. Ha
követni szeretné a zenekar fen~Péseit, koncértjeit, érdeklodik munkánk iránt, esedeg meg-
hívást kíván tolmácsolni, felvilágosítást a karnagyunk ad."

Igazi közép-európai vasárnap reggel lett belolünk. Csak a macskakövek buktak lejjebb
a bitumenben. Röntgensugárzástó!pirulnak gémbered~tt ta!paink. S a tér visszavonul a
múzeumbogarak!abdaházába.. Il dohszag irataiba.

BABFÖLD

Amerikából a babföldck érdekelnének.
Minden májusban bokorbabotvetünk, májpaszujt vagy lófogút. Ritkábban Juliakát,

mert az könnyen kifagYIelég neki en bideg éjszaka, és máris, akát"ha forró vízzellocsolgat-
nák. a zsenge ha;tásokat.

A bab gyorsan csirázik, hamar bont virágot. Olyankor a sorok közé állítom fuzvesszo-
bol fonott székemet, várom, hogy feltámadjon a szürkületi s~l, s álmélkodva lesem a nyúl-
fülekként lecsukló, áttetszo bableve1eket.

, Mikor kifényesedik a zsir,a hold levesestáljában, hallom, hOJY valaki babzsákkal tor-
názik: a föld alatt. Nemhiába morzsolgattam az iskolai órák alatt a vászonzacskóba varrt
magvakat.

KOCKA ALAKÚ

Azzal kezdodött a nap, hogy megkereste. A tyúknak volt ezer helye, ahová tojhatott.
s azokat megfejthetetlen rendszer alapján váltogatta. De a mony továbbra is lágy. héjú
maradt.

Markába fogta a meleg gömböt, lötyögtette, átnézett rajta. Lenyugözte a formás pu-
haság. .

Tíz körül kimérte a tojás térfogatát, s hogy átszámolta kockává, kiformázta gyurmából.
A szlovák ángyikák hozták a képlékeny. olajosrudacskák:at, mert náluk olcsóbb. A gyurma-
kockáról gipsznegatívot öntött, s amikor megkötött, abba tette a tojást. Mésztejetfröcskölt
rá, hogy a héja megkerhénYédjen. Délutánra elkészült.

A környékrol C8udájára jártak a kocka alakú tojást tojó tyúknak.
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SZERETI'OK

. Miként kamaszok szer~thetiktanárnojüket. Bár nem értettük, miért volt apáca, s miért
tanít oroszt. De mindkettot eInéztük, mert szerettük. .

A répamesét s a róka fogta csukát kívülrol fújtuk. Na és a jelentést, az idojárási elore-
jelzést, ,az igeragozást. .,'

Béci, minden idok legmaftább másodilc ása lopott egy francia röhögoj6pet, azzal szó-
rakoztunk a szünetekben, fenn a második émeleti folyosón. Hogy az utolSó órára megérke-
zett (elképesztoen pontos volt mindig): e1markolta a bekötött, durva szövésu zsákot (meg-
olvasta arányomott l;uiromnyelvíí feliratot, mert o franciául, német ul és angolul is tudott,
csak nem tanította), nevetett, s ,Béci fejéhez;lcoppantoita. Ismétlodött a gépi röhögés. Vörös
lett. S ?iból a fiú fejéhezyerte il zsák()~. swDtalanszor repetitív. A gép szo,rgosan kapcsolt.

A tehetetlen kiszolgá1~t()ttság vitte el. Nem tudhattúk, hogy gyönge a: szive.

VÖRÖS GUMIBOT OK

Seprúnyélbol csináltam tartófát. TlZcsehszlovákgumibotot már nem lehet fridzsider-
ben tattaÍ1i. Szellos, száraz hely kell ~kik, ha nem is akkora, mint a hajdaDi,kolb~
szikk;isztópadlásuDk~A spá~~, a ~FacIqekváro~uvegeldolé, a két fal közé r~ettem a
rudat. Ott lógnak mino,'vörösgumibotok, s gyöngyözihotüket a vörös zsir.. ;

IDtUT

Kényszeríí hazájában dörO8mJk a tolünk csempészett fegyverek, s tuntet a tömeg, ami-
kor O. telefonba olvassa az idézeteket, amiveta képverSkiállftáson lesz jelen. Ezt a (mbb-
szörös) ambivalenciát kedvelem benne, meglehet, o is bennem. Máraitól citál: a negyvenes
évekvégén,itthon vagymár a Svájcbanírtakat. .

"Új betííket kellene kitalálni. A huszonnégy ismeros betut túlságosan elhasználták.
A mássalhangzók pudvásak, a magánhangzók ro~- csikorognak; A régi betükkel
csak régi goridoJatok ~tait tehet kitejezni. Új, ~tllÍj betfikke1 talán 'új góncIo'Iatok
is 'siitletnek. Milyen lehdtRo az új bett'i? Semmi e8éIR sem' ábras.tii. TaJáltahangjegyeket
lehetne betu-célokra alakitani. Mit írnék az új betükkel? talán ezt: cisz, cé dé... Mi az ér-
telme? De éppen ez a feladat: a régi á'telembetelt önmagával. A .hanPeti vagy a 'f6nybetü
az' értelem határait fubbantaná."

S a másik, ami épp ennyire igaz: "Az amerikai töltotoU; amelyet tsztend6 elott ajándBc-
ba kaptam, a kpjatJb ~4hmádYok egYike: hibája, hogynem »tolk<, hanem v.aIamilyen
tftheSyben vé~6 finom Ú'Ó-mt1szer.Ncsm tudokfrni vele. EMken:stem ~j, húsz4ves «is
töltotollamat, amelynek még szabályos arany toll a hegye. És most megint tudok irni."

A kézirásomtól attól a pillanattól nem idegenkedem, amikor eloször vettem kezembe
vékony hegyu filctollat. Barátom vitt a Parlament közelében megbújt irÓlZep.krleskedésbe,
ahol efféle szerszámokat árusitottak. A hetvenes évek végi inyencek tartottak rájuk igényt.
Ktedve1tékwt oatollat, mert puhán á enugikusansiklik a papiron, nem l'ODtjael ákéárást,
s ndnvesz el~Veta }!Iapfronvaló ,SI!IOsz1ttötoléstöl.Persze, igy is kev& iaz; akinelkkézze1
irok, mert ilyenkor, érzem, túlságosan megmutatom magamat.

AZ ÓLOMRAJZ

A, feansllcperemén álltam me&.abolJJqllZCldeli a terasz -élúta kanztpatuk, mert vi-
rágba lobbantak. a k!akukkftivek;,fi:.rézsarm"né változtak a 00mIJ0k.,E pilJanatotminden
tavasszalvárom. Talán azért, mert aligné~Qy óráig tart. A kak~f~veknyornában azon-
nal kiszürkül az árvalányhaj, S rög\lOst.villogó vonalkákkalsatir.ozu át a szelidbuckákat.
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A mindig csomagtartóbanlevö kaparóvaSSlll néhány.tövet kiások, hogy megSzáritsam,
s porrá törve fííszernek használjuk. De eldobom mind. Kényszeresen nem jut soha: eszembe,
hogy így mérgeztem meg többször magamat: a füvecske, itt, az út mellékén, magába gyujti
a benzingoz ólmát, hát gonosz és ártalmas. Akár azok a gombák, amelyek a telkünk mögötti
eldobált akkumulátorok fölött tenyésznek. Az orvosok nem akarták elhinni, hogy nem va-
gyok nyomdász, hisz csak. nekik lehet betitnérgezésük, s jelenhet meg testükön az ólom
szürke rajza.' 'l' :

IRÁNYSZABÓ, MÉRGES IDOMÁR
!

d

..
Spanyolnádból metszettmutatóvesszoáll a sarokban tekerccsésodort plakátok, bedo-

bozolt.diaképek között. Ezzel kaptam kör111Öst.balkcz.em ,eigybefogottujjaira, ha úgy ítél-
tetett,8 ez, ami kapargatta a fekete táblára rajz~ku»agoros, nagy magá.nllaAlgzókat,
amíg meg.nem neveztemoket. Két végevörös~d'eleti:.$árkán~~rbenázott, azgya.~tásotlott
rá még Malajziában, hogy,rostokra ne száJau)djon, ha\Cgymozdulat er~ényeként mu-
tatnia kell a lentet és a fentet, a földet és az eget, a múltat és a jö~, az errét és .azarrát,
az ittet és az ottot. Változzon bár sétabottá, horgászpákává, por.oIórúddá,az marad, ami
volt, irányszabó, mérges kis idomár.

AZ EGY, AZ, AMI'

Csak terpeszkedni a padon, alaposa,nbeleterpesz~edni íitavaszi délelottbe, élvezni az
egységbe állást, a zsongást, az apró válto~okat és a nagy ni~zdu1atlanságot. És akkor el-
megy elott~d a szomszéd hároméves lánya,. madzagon b~ a fac:simaszt, belemos6dik a
fííszagba, az esoután illatába, majd feltunik a kényelmesen vitorlázó sirály, majd több, még.
Átveszed a pad melegét, tapogatod az izzó, pattogó festékfoltokat, csak ennyi, ennyi, ismé-
telgeted, míg fölszikkadnak az aszfalton szétterült tócsák, morzsolod a lábadhoz dolt kö-
lyökkutya pamutfülét. A vár szigorú vonásait leolvasztj a á fény, a bittön rácSait kifurészeli,
csengnek a mélybe hullt vasdarabok, anapesztusokat koppannak az omlás ellen megerosi-
tett sziklákon, mészko-rövid, mészko-rövid, beton-hosszú. Betelepedtél. Kocsizaj, de az is
olyan békességes. Innen nem elmenni, akkor se, ha minden gesztusodat ellenorzik, postádat
kilopják, s nem kapod meg kedvenc folyóiratodat, ha langyos és habos a söröd, és éjszakán-
ként rátámaszkodnak brigantik a kapu~sengore, kukákat guri~áInak, kitépik az évtize-
des~levendulákat, ittmaradni,' ~özel a. kolosto,ri orgoIlákhoz, amelyek, virága inkább szürke,
mint lila, a ketrecét elhagyni képtelen albinó tigris is ~lnyúlik a sarokban, középen tollhegy
szántotta :~)ffaszivárog. Dön~ened 'sem kell. Nincs ero, mely áttaszigálna a másik térfélre,

?iszen aZ .Wncs, nem l~tezettés nem leJz. Csupán ,az eg.r' ~z, ~~~ va~. Meg4?I~oztatott
IZmok remegnel~ a porod alatt. ~ég eIhtékeznek a (élel~ínr~, hagyd rájuk, n,eklk ez a fél-
adatuk, e11Í\Y,ibenned, amiál,lati,s ata~isztikus. ' ".1

VÁRNAGY

Van egy hungarocell-léceI korszaJ{a, amikor<>vonzódikazokhoz a mí\vekhez, amelybol
valaki kikaparta az emberi alakokat. A háttér, azéljtntAbban benneu öröklét, ami a figu-
rákból rendre hiányzik. Egy kirándulásból a Ztlzm!ólsárgaaranykúpok kö2'in1 annyi marad,
amennyi káráttalmérheto. A karátban meg ott a szentjánoskenyérfa foggahoppanthatatlan
magva, s a hosszú hajóutazások néma 'barátainak gyöngymórzwlása, mign~in, megpillant-
j át a világitótorony jeleit az imbolygó. parton. Hogy sngetenv8Sy a kontinensen .lobban-e
a 'fény, amegvilágitott területnek mindegy: annyi maradbelole,amennyi tettenérheto.

Szöszmötöl az elfedéssel, a vastag olajmázba vagy a formáltöa vegyülésseI, eljárásokat
talál a közömbösnek ámtott háttér pálfordulásai ellen, és pontosan tudja, hogy ezzel mit is
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képvisel. Idomul a személytelen személyesbez: befelé fordult szemmel mustrálja a kijegece-
sedett gejzir ásványrétegeit. S utálja, hogy eonyire bölcs.

LÓCA

A betonkorlátra szerelt öt deszka része volt a lakók kevés közösének. Bekeritette a té-
vedésbol udvarra került feketefenyot, s az alája dobált csikkek, üdítoüveg-kupakok, papir
zsebkendok és óvszerek garmadáját. Ez utóbbiak az okai, hogy sosem ültek le a padok
valamelyikére, sot messze kerülték. Egyébként egy fel nem robbant szilveszteri petárda
(amit az oroszok harcászati események inditására használtak) is korhadt évekig a fenyo-
tök közt.

Az udvaron a pihenoket is vastagon belepte a por és korom, senki nem tisztitotta,
mosta; ha nagy ritkán le akart Vlilamelyibe ülni valaki a kóceráj vásárlói közül (általában
nem tett~, az ilyen boltokba járókn8Jc:erre ni~ ideje), akkor tenyérrelle8Öpörte. Az éjszakai
vendégeknek, akik szabadban kívánták elfogyaaztani sörüket, azoknak természetesen mind-
egy volt. Lassan a betonöntvény atjához telepedett a hónapok alatt meggy(ilt hulladék, és
visszaemésztodött földdé. Gyomok: nottek belole, amelyek aztán rendre virágzottak, s ma-
got hullattak. Az udvar pedig olyanná vált, amilyenek a belvárosi udvarok szoktak lenni.
Hasonult.

A környék lakóin rajta maradt a lócás ház bérloi kifejezés: pedig a pad nem lóca.
S azután is a lócás házba mentek élesztoért, tejszinért, gyufáért a negyedbol, hogya vastal-
pakból kirozsdásodtak a csavarok,s az ülolapokat hóna alatt elvitte'~ éjszakai vásárló.
Kétségtelen, hogy éppen errol az üloalkalmatosságról látható leginkább augusztus tizen-
hetedike és huszonegyedike között a Földet megközellto Hattyú meteorraj darabjainak
csillaghullása. '

ENNYIRE EGYSZERu

Vége.
'"

ANCSA

Reggeli utunk a várkapuhoz vezet. Ott, a rlcijtos utca tömbházának felso emeletén,
amelyre a vároldal függofolyosója támaszkodik, lakik a fehér, törpe puli. Jobb szeménél
vörhenyes a szore, ettol riadt és embergy(ilölo. Pulink ot kedveli minden kutyák közül
leginkább. Amig a párkányon könyökölve kiugatjá az erkélyre Ancsát, általában a
Séd-völgy legszebb épület~t, a monar~hiasárga piísppki pavilont nézegetem. Pedig mégsem
azt: a téres, megcsúfolt parkját. A falsárga miatt a~Idek élnek körülötte, ,a li'aragos lápi
füvek, a molyhos ezüstzöldek, a villogó égerek. Valaha lianzó lila akác ~s törékeny sárga
hólyagfa vehette körül, stalán hars trombitafolyondár és kanszagú puszpáng. Lorinc pap
idejében e nyári lak helyén tivornyáztak a középkor talján földrol menekült papjai, s dön-
töttek sorsról, adóról, egyetemi tanoncok dolgairól A királynét megkoronázó veszprémi
püspökök mindig ismerték a mediterrán jólétet.

Dugót azonban csak Ancsa érdekli: felfoghatatlan számára, hogy egy erkély rác$a
mögött miként Jellet minden mozgástól megf~tva élni, legalább annyira, mint nekem az,
hogy a püspökök hatalmas keritések, kofalak, sz.íik folyosók között miként teljesithetik
sajátjuknak ismert sorsukat. De lehet, hogy bezártságukat feledtették a kuszán és tébo-
lyultan burjánzó kúszók s gömb alakú örökzöld növények. Amelyekbol mutatvány ha
maradt egy-két eldugott helyen, mint a dombteto méhesében, vagy a jószágkormányzóság
málló fa1zugaiban.
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Amig Ancsa kasz&anyettásfarokkal Idkényestedik Dugóhoz, kénsáraa, kinyúló tám-
falait meglengetia nyaralóház, Rehéúesen a leve" emelkedilc"ésegy városhozméltó tör
röpülése után pontosan visszatelepszikeredeti helyére. .

PASSZUSOK

Ha találkozitnk, Kutyákról beszélgetünk. Minden 'lIlá~l fölbosszant, oly határozott és
egyképü gondolkodása. Nem átallja a klasszikusokat kivonatosan közölni; hiszi, senkinek
sem több az életmuve húsz-harminc mondatnál. El is fogadnám, ha nem látnám, ezek' a
csonkolt passzusok csupán ráütnek. De mégsem akkorát, hogy agyonvernék e megyei iro-
dalomtörténészt. V-nek, aki tanúja beszélgetésfinknek, annyi a megjegyzése, hogy ez az
ifjonc férfi Hamvas Béla özvegyének képzeli magát.

ÉS MÉGSINCS

vége.

ÓRIÁS KABócA

A kertbe tévedt óriás kabóca néma. Hetek óta él az Althan-ringlón, bármikor ellen-
orizhetem, ott találom. Tihanyból -érkezett, s bár délszakon elterjedt, de nálunk is
oshonos. Ahányszor megpillantonl, annyiSzor Jut eSZém~,hogy' csak' rltaiYánd tudok
hallgatni.S hogy nem fogok tudni mit Irni, ha majd lehet Imi.

REGGEL A FÉNY

Tegnaprendezkedtema dolgozóm1>-~n.Ké~hóna~is, amig'képtelenvoltam betí1vetésre,
könyvre halmozódott a könyv, a' folyóirat, a fonto~nalchitt fecni, fadarab, megpördült
levél.BelépniISszörnyí1ségetjelentétt, a marizárdsz()basüllyedtaz elhasznált tárgyak renge-
tegében. Miután reggelmegszédültem,nekiálltam a4nozni. A friss prózaköteteknek három
polc helyet csináltam, a lexikonok, kézikÖnyvekátmaslroztak a hátam mögé, a sehová sem
sorolható kiadványok föl, a plafon alá. Hirtelen ötlettel a regények közé raktam a kilenc-
kötetnyi, osszövegeketközreadó Rejto-sorozatot. Eddig nem volt állandó helyük. Csöppet
semfurcsa, hogy a regény~ közül csak aZokat tí1römmagam körül, amelyeketévente leg-
alább egyszerkézbe veszek.Hiába T<?~toj-, Mann- vagy myés~szánnazékvalamelyik,ha
nem kfvánkozik olvasásra, semmi hétyük ~ kcizc,le~~, ,t"yedüI a versek, amelyek -
tetszenekvagysem- a polcokonri1l!Xa~tnák.Azokkö7f)ttnemisegy,amelyi"nyolca,dik-
tizedikérintésrenyilik meg.És újab1)anaz esszék.A ver~kben élni. ,az esszékbendolgozni
lehet. ' . ;

A Márai-köteteketáttelepltettem~ze~széksorába. A Cs. ~~bókat meg a regényekhez.
De azért egyet-eiyet az asztalomra hely~ztem,hogy v~lekezdjem a követ~ órát. De
amikQrbeléptem a szobába - kezembel}a kelloen elh6iött fél feketével,cigarettadobozzal
az ólomüveg hamutarfóban -;-:,vissza;;Jv.~ bele-?) h(>költema foly~kony ~~ytOl (-be).
Az Ikrek hava és RemenyikNagytakáfltáSa'között valcltvaSUjAQ:ottaz összRejto.'

MESZELT FALON

Húgom esküvoje után kértem el anyámtól ~ hamutartót.
Kisgyerekként, ba felébredtem, de csupán a tavasz-vasárnapi reglC1eken,ez állt az
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áaYammal etemközti pIOl~aIsóJqján. a.b6vá dzsút vetodik a DaPSUlJÚ'.'Vókonykaez a fény,
alig bambuszpálcányi, dea csiszoh üvegtesten eltörik, 6&uj\!~rvánnyá bomlik. Szívárvány-ék
ragyoga meszeltfalon. " " ,,'
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ARENGA

"'Dugpbehuzódbti a pálmafa tövébe, sahp,gy tette volt'a szolóskertbena szegedinap-
sugái'-osZJ.Darackágával, az édesgyökérhajlékony,vesS7.ejével,s a nyárfagaUyal,leharapja a
virágzat zsenge tengelyét. Ul az eros növésíi éUlcói'pálmaalatt, hunyorog az egyszeríien
szárnyalt levelekre,nem tud semmit a Szunda szigetekrol,de szopogatja a virágzat helyén
kiszivárgó édes nedvet, s önfeledten bámulja a negyven O-to Fuccs a pálmaboromnak.

BETOBuN

Pinák a körúton. Auguszta fohercegasszony is ott volt.

LÁSZLÓ

, A ~b~yában ~om. k#> orkp~ fö1Öttem.A szentháromsághónap'rólhónapra
változik, de már lassan fél,4ve nem cseféJteIJ1.le oket. Weöres Sándor filc~~ lassan fakul
Jokesz autóbusz-megállóban várakozó, megbillent, virágmintás ruhájú nojének csípofotója
alatt; Illyés Gyula egyik utolsó kézirata mögött egy Juhász Gyula-levél (így fedik le Szeged
múlt század végi térképét, ahová magam rajzoltam be azt a százhatvannégyi kocsmát,' ame-

lyek az én idomre is fennmaradtak;-:-: s ülte~ benn,~);és ~bados ,gilisztás grafitrajza egy
Vámagy-hieroglÜ~t takar (a1áttuTc~*, ~zemethy-~ ,lapUl). Mióta megjött az oSz, nem
tudok dönteni, melyik láthat? páI~#~ony kc:ret1?észor;Itot~képet bújtassam el Cholnoky
Lász1óarcmásával. ,"'"

VOIU:ez a másolat: befelé,néz5,'iényvesztett s~m, keskenyés eroszakos áll, vilá:gfi-haj
és szenvedo-hisZtérikus száj. ' '" ,.'~" .

Forgatom-forgatom, nem tudoni'üveg aU' dzDt~ö1fedezek rajta egy újabb rári.éot, egy
elpúderezettvagykireti1sá1tsebhelyet- vajon miért ilYennelCaKar látszani? S ebbol a mun-

, ' ,,',', , I

káMI riaszt a sjJcöly:'udv~ö~ ismét .megt<)Í'té$e~ a d~'~o~~ ' , ,

,A gyerekember, ahogy~~'újsa8ok manapság ~~g~mazt1ák: söt~t boru ifjú vergodik a
kövön. A vére a gang sa1étI'Oinfoltososz1opain. De'még vail eréjé és akarata: bal kézzel

emen a baltát, ,6s újabb CfS.ap~ ,vágjíl ie jobb ,~~ ~armadi.k ujját. Aztán' a negye~t.
Végül a hüvelyket. A tötnpe Ujjak Sárga pondr6kéhttíevernek a biu'nwó kövön. Mire m~g-
érkezika mento- e1fe~t~el\. . ", " ' '

Faggatja az oriös','rill~rt,miért, mIért'?N~fifijdirklltona lenni - nyög(,'és nW'kolja a
baltan,r~let.~s a biztosftQi~bt.&Pen annyit.a~~yiv~I tartoz~ a:SZüleinek." .

Vrssza~4nszorl1iokLásZ1óhoz..~ aZ arc~. :ffát~kerür'a Jokesz-(otó fölé, onnan bámul
át hátam f'olött a kusza kézfrásos; ~ii,lmeszezetf:lé~tJa.pl;)~a. " , '

Így, együtt; a:muDkabáriYábaíC' ",.. "'.," .',

nfSZMOGYORÓ < , : ,
Kockás batyujába rakja, 'amitifelszedilgyekezniekell," kutyák elott fejezze bt a fá-

rasztó szemelgetést- aJRikorpzdástól érkeznek az állatok, szüDteJálkapkodnak <:áfran-
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gokban lógó szoknyája után. Arról nem szólva, hogy szaros lesz a tel'lNs. A park bokrai

két hete hullat ják az arcidegzsábás, anyóka me~~lhetését. ,Ahány mogyoró, annyi szó -
dicsekszik, mert megfogadta;" hogy napontiJ effivaténs ine~íí szinonimát tanul az
Örvényes-báz rol11jAbantalált~;'5 'egyébként fejpár'riaiiak' JiáSiítMt kézikönyvbol:;'De retteg,
mert nem érte még et dszótAr ret~ séfu; dé alig van n'iit-Imi a vatas aVlU'ban.S ez Bit jeleirti':
mások is SZüretelika 'kaiteroletetr a datálni' valo'dfs%thdgYOrdt." ,

, ,,; ," "': Fi' ,1',
, ',( " "

HELY, AHOL
,,' ',~, "

";',L

Miért itt, ebben ii városban? Miért nem ott és iJi~risvonatkoztatási pontokat jelöl-
nek. (Valóban a, t'i1iráiaim.Másokkal nem fecsegeR:,ié1!j;~ látolt1,oIvltsom,tapasztalom
oket.) Mintha r~dás vasszerkezettémerevedett ~amátarendszerben mászkálnékkon-
tinensszerte,li1ióÚÜdni,merre Hent, a cMl, s hol a ~'ttum és hol a periféria. Köze1ségck.
rol-távolságo!Jöt ~uttognak' a fülembe; tapasztlilhatom, vb ilyen, ajaj, mennyire van, sot
fenemód van benneség (és más is). Kicsi az ország, hát' kellenek a megkülönböztetések, az
eJkülönitések, a hózentrágergumis térfelek, amelyek kijelölnek, s nem mellékesen: megje-
lölnek. E játékhoz, szót követhet szó, bizonyára kevés Európa, persze, ha van olyan. Tartok
tole, legalább annyira van, mint Magyarország. - De - az elegancia s némi liberális villogás
kedvéért: Magyar~híg legátábbléiezik ánnyita,miht Eutópa. &rol ennyit.

visszd' tehát l\1ilricl1enb'Öl,Berlinbol, ~\)i, s különö~n éUtUkk (ahogy mifelénk
iJiondjálc:' curUkkj' a kávé~gú Bécsbol, a t'l'occosodóPrágAból,~hermé#;etesena fel.
puffadt 'Budapest bOI- hova,' na ne,ritVeszi:jrémbe. (Alkallilas"éSiIIagáflás eseltéh mondtam
volna $zegedet. De tizenkét éve örfiían el. Holott ha ott. '!A'i'a~6ri 'szegelliéktel. Igen.
szegeden örötntnel éltem. De nincs mársen1íni nosztalgi'ám. Légföljebb több léYetéfküldök
aGa, ar.:1ak, akinek, mint máshová. A szegediek nagyobb része egyébként pecUl..L.:.Mondom
ezt a néhány évenyelvünkbol tCihÓllottintemacionalista szót: eíiiigráns.~ljen bár Szegeden.)
Vissza e huzatos és megtépett városkába, még csak neii1'ís auri, mert itt tudnak '"- holott itt
éltek meg egynéhány napot - Sarah Bernhardról, Francois Coppée-ról, Imaoka Dsuidzsiró-
ról, Egon Erwin Kischrol, Gustav MahIerrol vagy éppen Trockijról, Oscar WiIde-ról.
Vissza, mert Ve~rém olyan, mint fQldr~z,Upk bármely hasonló nagyságú ki&városa. Hisz-
tériku!!, Eifelejtett kultúrájú'. FelfuvauCodott, minden hatalom alá mászó kokott.. Kalando-
roktól fo~ztogatott. És éppen ezért nincs,ideje ~udomást venni a be~e élokrol. Ez elég! Ok!
Ki nem vágyik arra a helYre, ahol végezheti azt, amJ, 'ta m\Jnkájána,k tud., , ' ' , .

(E~ébként pedig Ve~rém a, legszeb~n~arkositott köz-eurÓpai város. Növényekkel

emlékszij( múlt jára: a l~boqtott zsina,góga helYén,1.;'a,dG~tr.omtereITh a ~olt püspöki jószág-
kormánYZ9ság udvarib~ cs9PP atI~ii cédrus, a, <iizem\~údvarban: pedig évrol évre kihajt,
hiába Lagyasztja el a bakonyi tél, ~ virágozni nem t\lc:t~két gránátalmafácska.)" . "',',

PÉTER-HAL
, .j

o," 'f' '1" ,c',

Buzgó templomjáróés akyax;~ta"Naponta ielbotoza váÍ"baa p1a~~í\k,öveken, BYón,de
ideje zömét az üvegmedencék elott tölti. .Kizárqla8,~ngerroI4o~tott ;féter-halat tenyészt,
s mindenféle jegyzeteket készit róluk. Azt szeretné megfejteni, kik és miért adták e halfajnak
a nevet: csöppet sem mulatságos, hogy az egyedek hátúszójának és koPoltyiifedojének tUs-

kéi nehezen gyógyuló sebeket ejtenek, mivel mérges váladékkal vannak bevonva. Ne~n~-
szeru ez a probléma, azért, mert a hal húsa izletes - tapasztalja, hiszen mással sem éf -,
szinezete fölháboritóan4lénlc(minf It csitri 'lányok borzaa..Jaaja és szé]fúua"n~bái), oa sze.
me pedig fölfelé néz. '/ L '
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MANDULAFENYÖ
, ',' , ,"

Ha kérded, most, bájooqt.évvelkésob~, mi maradt Ri/.vennából;, a piniákat mondom.
~den ,mást földr!;11,gésl:!9!1tott19~in".csak a. mapdulafenYot;!,ezt 'a Közép-tenger
ID4=lJéki,,termetes, k4ttús fenyvet ~. ,~J.y fe1go 1S,ni ~ koronája szép ernyoalak,
levele frissen 2 mm széles, ',1~2<Jn1'JÍo~ arány~ puhi,A tPhoza 8-10 ClP hosszú,
tojásdad vagy majdnem gömbÖs,'a toboZPikkelyek éretten széthullanak, alsó lapjukon Vö-
röslok, kábé 2cm szélesek: cimere barnásvörös, középen bemélyedt köldökkel; a magja
majdnem 2 cm hosszú, keskeny szárnyú, mandulaizú (ezért nyersen és pörkölve egyaránt
fogyasztható, sot olajat is sajtolnak belole).

; Természetesenma POrtUláijátólSziriáighonos, de hogy hol csak,,ültetett, többé nem
állapitható meg. sok heiyen a k~ homok tne&kötésére termesi*:,

Láttam a legészakabbra élo ~~okat is Meránban, de az igaziák, az a ravennai
negyven tengeri mérföld hosszÚ ,~do ókikötö partján nottek, ,arnel~elq1ek lombjába
egyként turkál reggel a szárazföldi, este a tengeri szél: és mégis ugyanazt á fény-árny mozai-
kot vetika Jakab-ka&ylósfövenyr,., -

VAGINA

A kampóra aklj.sztottmarMból kivágott IIel~itott vag~ába 4ugta a dog az orrát.
Tillácska v~tott - nevet O -, és annyi myákot vedett, hogy' mindeDrolszabáJytalan ak-
tusokra használt piná,kju~ eszébe. Hetekig,másról se beszél. csak ~, egymáshoz nem
illeszkedodoiiok (és'á ~o~juk ragadt fogatniak>t~álkozásakor felvillanóduPla szikra-
kisülésrol:~ p~aáUaP()tba taszit. Shogy manap~, csak az esetlegesenlétrejott xerox,
vagya ~táPJá\t képelemekb<S\szám!tóaéPlé~h~a mti,lehet annyira kegyetlen,mint ama
vaginábakerültvéreborr., '

, Most e1mondhatnám, hqlY~és miért lettem r()6~ul Olaszországban: a pincér gombá-
val tölt(jtt tetJénvaginátlijánlott ~~lnek a lacrima christihez. " -1

vÁZ '"

Négy lába mellé helyezett, Idlakkozott szarukötmök. Mint a török, halva-SZfn papu-
csok, matósan, tisztán. A tehén róléjük magasodik, krétafehér, pontosan összerakott cson-
tokkal, kaucsukrugalm4S ízillc,tekkel-porcokkal. Busa fejét fölveti, üres szemgödrei alján
pici luk, a szemideg helye.Utom, felismert.

.. Tapogatom a csontvázat, vizs~om a szerkezetét,gyönyörii fölépltését. Aztán a szar-
vára akasztott ár~dulá:i! nyolc é\'i~ dolgoZhatok, hogy megvegyem. Igaz, márkávIlI fizet-
hetek. De enyém lesz ez a valahapoit.tosan mOködo élolény marádvAnya, befér a szobámba.
orködik majd, kérodzve, vigyáz asztit1omon a hocirajtos berlieti.radirra~ nem kétséges,
hiszen egyféle a kecsességük.

Hozzáérek a mesterien illesztett csigolyákhoz, felébred fölöttünk a riasztócsengo,
rohannak a kiállitást orzok, lefogni. Magyarázhatom, nem én vertem darabokra Dávid
lába nagyujját, s a festett képekbol sem szokásom kimetszeni a tenyérnyi foltokat. Mégis
kiraknak a paVitóiígot A lá~ógatók meg elbiilve nézik; 'hogy baktat mögöttem egy tehén-
csontváz, lóbálva: bogy etbesSegtesse oldaJár61 a böjlyöléet, a csiszolt gyöngyökként fölfú-
rott csigo~afarlc:at.' ",' '-,' .

sÁRGAFA
J,

;; u.;

Szala és Veszpr6m vát'l'llefAy6kbenkivált Palota körül elég terem, ahonnét rakott sze-
kerekkel hordják Bécsbe, de a hazabéli kordoványfestoknek, timároknak és tobakosoknak
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is a héjával, ha törsökérol tépetik, sárga festéket ad. Ha gyökerérol, tüzes sárgára festenek
vele. A cserszömörc (vagy sárgafa) azonmód festonövény, amint borös mesterek kelléke.
A juh- vagy kecskeborbol szattyánt (marokkói saffiánt) készitok hajdan terepbérlok voltak
a Bakonyon, ahol oszhetekben szedték a jelentos cseranyagot tartalmazó hajtásokat. Az ág-
kötegeket pajtákban teregették, alapos száritás után lovakkal megjáratták, a morzsalékot
aztán használták. .
STILIZÁClÓ

Miért nevezném szerencsésnek. hogy a hideg köd gyötrelmes fenyegetése ellen szigorú,
zúzos nagypapa-arcot kényszeritett magára mindegyik fotéri árvácska?

ISTEN TERMÉSZETE

Jancsi irógépén dolgozott. A szöveg akad, Isten természetérol meglehetosen nehéz pon-
tos mondatokat csinálni. Az elholt barát szelleméhez fohászkodott, dgy biztató jelért, M-
ségért, leütheto betGért. Mint egy ellenzéki lap, fellobbant a villanyfény. Cbgito, ergo senki
nem tudja természetét eltakarni.

KÖLToK

Levélmester és költo. Büszke arra, amit nem képes megirni. Vénhedt, koszlott kan,
akit száz'méterrol követ esernyovel fölfegyverkezett irodalmár-szikár (a poézis kérdéseiben
tájékozott) felesége: ha hosszabb idore bevonszol a lakótelepi lépcsoházba bárki kenetes
beszéddel kápráztatott lánykát, ort álljon, meg ne zavarja senki férje:kapkodó ih1ését.

Családi vágyuk a kocsi: mióta megszerezték, nem köszönnek a trafikosnak. Aki újság-
szortirozó és költo. Benne van a Kortárs Magyar írók Kislexikona 1959-1988-ban.

A költemények holmi manufaktuális versgyár éjjel miíszakjábanrobotolnak.

A PÁLMAROST LÁBTÖRLO

Fekete és vörös folt a citromsárgára deresedett csersZÖ1nÖrcéshegyoldalban. Lomha
bivalyokat kerit Dugó és néhány napos ismerose: a suszter szeliditette, házorzésre idomult
róka.

A befogott vagy az elvadult kutyákkal élo róka átvált ja a tutulást, és tisztán, artikulálva
ugat - tanultam volt nagyapámtól -, mert igy valamivel többet tud megértetni magából.
És, figyeljem meg, nem felejt. (Nem mint a házhoz fogott oz, akinek naponta kell látni az
embert, hogy megismerje, de még akkor is nekiriad a kerítésnek a piacon vett káposztafej-
tol. puttony tól, sütolapáttól.)

Ülnek-szuszog nak az elosziesedett bokrok közt, levéltörmelékesen, mindkettojükön
bolha elleni nyakörv.

Dugó két hónapos' korában elhagyta a vonitást. Magam sem hittem, mignem üzenet.
rögzttorol hallom: hangmagassága és hangpetgéJSe olyan, akár az enyém. De ha éltelt kér
vagy vizet, akkor az ormesteres szövegelése V. beszédére üt vissza.

Tudományát most származtatja át a rókának. Merthogy buzgón kergetik egymást,
gyorsan elsajátitja Dugó hangjeleit - és ezzel együtt tanulja a rámfigyelést. Kérhetem,
utasíthatom, elfogad - ha nem is gazdának, de beszédpartnernek. Értem, mit mesél arról
a sok bivalylábú bükkösrol, ahol született; ott akkora vaddisznók élnek, mint máshol sehol,
bökos ár az agyaruk, hegyes cipovas a patájuk, sárkefe a sörtéjük, a szaguk pedig a pálmarost
lábtörloé.
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ÉVFORD

Pont nyolc hónapos voltam azon a napon: azzal tiltakoztam - s tettem hitet -, hogy
beszartam.

Hát, fiúk, igy ünnepgltem mci~.<\Zévfordulót.

A FÜGEFA

Volt egy fügefa. Ott áll immár a múlt idoben, évszázados lombkoronájával, napozás-
barna, ágbogas törzsével, lédus termésektoll~hUzott-roS1dl'dt ágaival a karsztok tövében,
nem messze a sólepárlótól. . , ,

Szeretem ezt a fát. Nem a vele töltött négy napért, a nyolcvankilences mediterrán
oszért, s nem, mert Rilke is láthatta nagybetegen, hiszen egyszer kirándult erre, hozzá -
ahogy mondták a helybeliek, csak éppen azt nem tudják, ki ez a noi nevu férfiú -'-'-,szerettem,
mert oly;m megfontolt boven terme~t,.Ott !Í1!ta kisózott szélben, cseresre aszalódtak levelei,
mégsem volt reggel, ~ikorra ne t~Jt,ekvolna fe~.újé~ új bugyrai barna cukrokk~l, édes levek-
kel. hogy kínálj~, olcsó portékáját mindenki jöttmentnek, klottp,adrágos kölyöknek, sas-
orrú, bajuszkás lánynak, német turistának, pergo szavú szerbnek, ricsajos montenegróinak.
A megomlott hegyoldalban, a villák fölött perzselodött, meg-megvillogtatta magát a só-
párló cserép fényében, és talán csodálkozott egy kicsit a közeli kiwi-ültetvény ideg~ol ér-
kezett vörös szöszös kúszócserjéin, hogy olyan nagy becsben állnak. Persze, ezek il kiwik
is kifordultak most a laterites ~Yl1ogból,vele együtt - idonek elott.

Ez a fügefa, mindenki (senki)- fügefája: töb~ nincs. Úgy szakadt ki a földbol, hogy
szilánkokká robbant. közben atör~e, darabolcra hullt gyökere-ága. Ki&,éretlen terméseit
még tartja (mutatta a szenvW~Q.mozgóképpel dolgozó operator), mert nem tudhatja,
azok gyorsan leszáradnak, s daEált-pörkölt fiigekávénak se lesznek alkalmasak. Célját vesz-
tette a létezés.

Volt egy fügefám. Ott állt Koper közelében, a népes hegyen, szikár nyugalomban, nem
szolgálva saját létezésén kivül semmit és senkit - elég volt neki (határozottan érti) a világ-
ból annyi, ami még nem hajolt ki messze ágaiból, nem nyúlt tovább árnyékából, de nincs
idegen víz, nincs ismeretlen hószag, ásványi részek, ami testébe be ne épülhetett, át ne sa-
játitódhatott volna. Nem akart o senki tudatába bevackolódni, más az öröklét, egészen más
- semmiképpen nem' ter~we~qb nébány s.záz évnél (ismerte önmaga lehetoségeit). De
ennél kevesebbet se kivánhat másnak, magának, ha már megtanulta, mi a súlya egy keddnek
vagy egy szerdának, s azt, hogy mennyi helyet követel magának az az ido, amig az egyik
nap átvált a 111ásikM. .

. .Ennek a fügefánflk van esztétikája - dÖfmögtem néhányszor magamban, nem mentesen
némi ártó gonoszságtól, hiszen a fogalomkör~ belül tudtam azeti!i;át, az övét (amely, nem
véletlen, az enyém is). Azt, amely hozzánk nott, mint hátra agerincfierdü1és púpja. Csak
vele, csak vele! - a nélkülének értelme nincs., Ez a vegetatív türelem (c8,I,lpán nekem lenne
szükségem minden megnevezésre) - a füge boldog önfeledten neveigette csiswlatfényes
gallyait, hol csupán képzetesen;hol- ha~edte az idojárás - ac valóságban, vigyázta
magát: belenott a vidékbe.,S tanitott bárkit,ha ráösszpontositotta figyelmét: amint haladsz
az életben, botorkálva és tévedések árán, meg lehet tanulni, hogy általában nem a szépet,
a jót és az erényt szeretjük - hanem mindazt, ami elnyomott, tökéletlen, ingerült és vicso-
rogva perelo, mindazt, ami nem az erény s a beleegyezés, hanem a hiba és a lázadás. Tanítása,
s ez teszi oly kímé1etlenü1.pontossá, tudta, nem csupán az övé, olyan olcsó. (Mind, aki író,
és mediterrán-mániás, újrafogalmazza ezt is. Újraírja ot.)

.. S ha néha, mindaz a képzet, amely így-úgy a része, átváltozott valami mássá, rilkei
verssorrá, domonkosi mondattá, és Danilo Kis-i hasonlat trambulinjává, Mirko Kovac-i el-
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nyúlt metonirniává, elviselte. Ahogy azt illik egy boven termo fügefának. Tudta;~m lesz
se több, se kevesebb attól, hogy bekerült egy vonatkoztatási rend~rbe.; Mert ez;is hom-
tartozott életéhez, mint ahajDali ritka pára, amelytol kékes árnyalatotkaplombja,iVagya
kicsapódott páracsöppekbol néhány pillanatra szétszálazott, kibomló helyi (házi, azaz do-

mesztikált) szivárvány. Árnyalgatta a helyzetét, körbenotte, s ki-kizú~qtt iJel{?1e,ha,.rffl-
kadt a sirokkó. Máskor csontokra, kelta fegyverekre, gót cserépdarahokra ta1ált gyökere,
beléjük furakodott.gyökérsavval :IDartkérgükbe - ez is homm tarto~k.,i1JUapitotta;meg-
érto módban, ahogya körözo repwogép, amadártollak, a rozsdamart lemezek. a.halfejek
és a szemlére gyult házak látván!Ya. De amit legjobban szeretett, az nem több~ mint amennyi
a Tartinijev trg-bol hozzá ellátszott:. a haragos vörös; lakóház teteje, s egYic;l/Wosfö!irat;
a sziklameredély csúcsán a velencei Szt. Márk-térharangtornyával vetélkecio:Sveti Juraj
szürke hasábja, a pasztel1szin kalózházak, és átellenben a Forma Viva.gacsos- némileg
ot utánzó - szobrai. j, I

Ott áll magában, mégsem magányosan a fügefa a rózsák .kikötoje fölöttologgiá"'..ól;
katedrálisoktól, palace-októl elhúzódva, véltem három évig, sérthetetlenül - hogy ma este
meglássam: semmi nem maradt élo belole. Kifordította egy páncéltöro lövedék, (KPpzeleri1.
éppen olyan, négy segédszemélyzet kezelte fegyverbol származhat, amilyet magam is pu-
cováltam tizenegyhónapot, s B. A. is - csak éppen vaktölténnyel gyakoroltuk; a ,célzást, s
nem állítottuk az irányzékot soha senki.fügefára.)' ; .1

S most furdal a lelküsmeret. Mindezek szerint fü&efánaklenni mégsem magányos
mesterség? Levelet, semmi kis virágot, termést eloállitani, munek lenni minek - ha a
végeredmény idegen ~ zárt, úgy a létrehozónak, mint: másoknak? Minek e személytelenség,
ha a fontosnak tudott forma képes cserbenhagyni? Vagy muködhet a létezés úgy, hogy csu-
pán a szabályai funkcionálnak, s nincs teste? Nincs magyarázat a dolgok természetérol?
Vagy csupán a magabiztos egyértelmuség - az értelmezheto mu - tunik el? De hisz az is
darabokban, ami a mukészÍtéshez elofeltétel: élo gallyazat, klorofill, szorgalmasan pumpálQ
gyökérzónák. Miért volt ennyire emberre utalva ez a fa? Miért ilyen bizonytalan önmaga
határaiban? Lehet, éppen ez okozta pusztulását? Holott nem lehet igaz, hogy nem.élt volna
meg engem, téged, ot! A labilitása okán részletezett vok annyit évrol évre ismételgetvc.cWJ.
gozgatta ki a darabjait, mintha ez megvédtew:>lna? Vagy már tudta, minden kétdé5,f(ilÖft
át kell lendülni, oda, hol egy madársúly nyomta gally moccanása, földre pergo.Jevél"liIára
érett sokmagvú gyümölcs saját létét kezdi élni, s bölcseletté válik - ember számára nehezen
megközelíthetové, semmi embemek érthetetlenné, ezért nem fontossá. S ahol köznapi tett
az önfelszámolódás.

IDEGEN FÉNY
, "

t

Imádok lopni. Azért is, mert toktm is lopnak. Meg hogy nem. Felmentés - minek?
Ebben a lomtárban minden elOl el szabad bújni. Például á 3M-es mágneslemezek közé
(miért nincsenek barázdái? - ekkor ez a kérdés). Vagy abba az újságpapirba, ami alatt
fekszik a .fure bukott halott - amelyen ott, merthogy odanyomtatták, a legfrissebb jrásom.
Iszonyfog el magamat magammalletakar~ ,láttli: .ráadásul tudni, hogy ama vers éppen
errol szól. Hogy egy hal0tt, egy újság, egy vers. A lift sem áll meg a tizedik emeleten,. hÚ21Za
magát följebb, egészen a Kékes haváig. Ahol idegen fény.

CSÓKA

Az asszony legszebb lánykori ruhájában gyalogol az elhagyott katonai gyakorlóterepeni
Meggörnyed terhe alatt: hátán cipeli az összedrótozott-egybekötött ma~kalitkákat, ,Kerül-
geti a bokrokat, elhajol a gallyak elol, szétfeslett körömcipojében slattyog.
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A. kalitkában mindenféle madarak, borzasan, ázottan. Az asszony egyik kezében régi-
módi kalicka, türkizt"ejfi arapapagájjal. Másik kezével húsfakó selyemszalagon vezet egy
ványadt macskát. S mögötte ki más is biceghetne, mint; a bekötött lábú csóka.

A DOLGOK NEVE

Vékony, áttetszo fényszövet:ritkásan esik a hó, sa város, mint egy mélytengeri hal,
legbensojéb6tvilágit. Korzóznak a macskakövön alángostól zsirfoltos papirosdarabok, de
igyekezetük1'e-llenéreszemét marad mind~Dugó fekete gomolyagkéntkóborol a decemberi
havazásban,$ más nem érdekli, mint a zörg~odródó.papfrok. A legnagyobbikátkényesen
fogja hegyes fOgaiközött, el nem vehetem, ho7Zaham, ajándéknak. Nincs este, hogy ne
lenne valami szerzeménye:tejeszacskó,kefiresdoboz,alufóliadarab. Most rázt.a magáról a
hót, elfehéredika szonyeg, s ijedten vakog, hogy papirosával egyszinúlesz azon nyomban
minden: ennyire egyszerua dolgok neve.

SZAXOFON

Nekem sirósarkam van, neked bársonypatkányod. Ha én ott állok nagy romantikában a
tm alak tövében, nekidolten a mester faragta kapufélfának, és hagyom, hogy csavargassa
szivem a zsalugáter osztotta fény szomorúsága, akkor te a magadra kapott plüssköntösöd-
ben rohangá1sz a gangon, féken tartod a patkányt, és addig mondogatod neki, hogy macska,
macska, macska, mígnem kék sziámi nem lesz belole, amit aztán felvonszolbatsz az aktuális
szlnpadra. De arról nem tehetsz, hogy mindkettonknek háttérhangot ad a Szabinak nevezett
szaxofon.

FEJEzts

Átolvassa a kéziratot. kényes grafitvonásokat rak, stilizál, egyenget, dörmög és ujjong.
Hátom fe1Idáltójel késtövébe apró betukkelodaveti: Na, azért mégis van, aki levest foz a
csODénból. Válogat a csipke- és a hársfatea közt, s ha sétál a levéltár és a házunk között.
minden zugot megjegyez. ahol csalán nohetne.

LÁSZWFFY CSABA

A zsarnok szerencséje
A Idrályné rutinos mozdulattal nyúl a tükör után. &lepillant. Elégedetlen képmásával.

Arcát a bibircsót s a kiütésnyomokat nem tüntette el maradéktalanul a smink. A tükörben
jóllátható feje fölött a diszlet. Az ijeszto Krisztus. Megborzong. Nem eloször; már egyik
próbán megtörtént vele. A keresztte feszitett orrának, arcának részei inkább csak üregek;
mintha lepra tette volna, nem a díszlettervezo keze.

Idegeire mennek már ezek a békétlenek. Ez ma gálaest; de o tudja csak, mi ment végbe
itt, nap mint nap, a színfalak mögött. A részeg strázsák, az ocsmány csipkelodések. Mint
istállóban folyó tivornya. Olykor egy rekedt kiáltás (az ügyeloé), s fojtottan megy tovább
ugyanaz, mintbesqó-hangú papucscsoszogás egy bordélyházban. A pa!otatér sakk-koc-
káira csepegtetett hiltojás-nyomokat úgy veszi szemügyre, akár egy pedáns háziasszony.

26




