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LADÁNYI PÁL

Világegyetemszubjektív

1. DZSUNGELSZÁM DZSUNGELSZEMÉLYBEN

Ahogy az irreverzibilis fényképész röhögve, afféle esőerdőbe,
tisztázzuk, belép,
rét, élvezni patak, ingerel geometria indiánlány. 

Utoljára 1214-ben. 

A zenetörténeti vegetációt, pohárköszöntő? épp ellenkezőleg, igazítja, tépi,
tréfabuborék, a legesleg, az iszapprimitív
(beleegyezett),
kaméleonkromoszóma bánja, Inga szája, csónakból.
Folyondár most, moszkitók most, tehát páratartalom, micsoda evolúció
(permeábilis),
az ősállatok, ősnövények egymást bámulják. 

Mert furulyaszó, és a láp matematikáját, ingoványigen, vagyis ha színezi,
valahol a vágy is.
Orchideaharmóniás csak a tények, ahogy néhány évmillió kanyarogva,
hitetlenkedve le az Amazonason,
úgy könnyű, felkel a hold, vízipók, madárpók, később világegyetemárva, agya
a város, látómezejére
(a pillangóeffektus elmosolyodik),
döntő hatással mindenkinek igaza van. 

Ennek a kajmán lánynak pipacsvirág-szeme van. 

Bizalmas bizonyítékkaleidoszkóp, a titkok sárgája (ahogy a szervezettség
kedvenc leveleit préseli),
lassan a civilizáció baljós repülőterébe olvad.
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ÜRMÖS ATTILA

Családi tangó

(Regényrészlet)

EGY ÜVEG SLIGOVICA 

Apa pszichológushoz visz, most kiderül, érett vagyok-e az iskolára. A hatévesek Tito országában még 
boldog óvodások, az iskolát azok kezdik, akik betöltötték a hetet, ám a szüleim szeretnének hamarabb 
feltuszkolni a dübörgő futószalagra, amelyen majd az évek során mi, zsenge nyersanyagok különféle 
furatokat kapunk, csiszolóval simítanak, marógéppel marnak, esztergapadon forgatnak, hogy mire kész 
emberként kilépünk a gyártelepről, megfeleljünk az uralkodó paradigmának. Első lépésként azt kell ten-
nem, amit a fehér köpenyes néni mond. Csakhogy én nem tudom lerajzolni a családomat. Legfeljebb egy 
színes strandlabdát, aztán mosolygok: Azért labda, mert az emberi alakok még nem mennek jól. 

Átmentem a vizsgán. Épül a jövő, kell az új nyersanyag. Előttem a nyár, a szüleimmel északra uta-
zunk, Stockholmban meglátogatjuk apa unokatestvérét, Adrienn nénit. Dániából hajó visz Helsingforsba. 
Előtte megnézzük Hamlet várát, a Kronborgot. Baldachinos ágyak, barokkos ruhák, faliszőnyegvaddisznó… 
szellem sehol, Shakespeare csak lódított. A hajón rajtunk kívül senki nem fényképez távolodó dán par-
tokat. Vízen úszó, zsibongó ferry-pláza ez, vagy ahogyan apa megjegyezte: zabálóhajó. Felszáll a család 
a svéd oldalon, Dániáig ebédelnek a faergerstaurantok egyikében, a visszaúton meg bevásárolnak a vám-
mentes boltokban parfümből, cigarettából, alkoholból. 

Mi is leülünk az egyik filléres étterembe, a dán és a svéd zsivaj egybeolvad a pénztárgépek zakatolásával. 
A bátyámmal ámulunk az ételpulton tornyosuló szendvicsek, húsgombócok, sütemények hegyein.

Hajókürt jelzi az érkezést, papírtányérok, műanyagpoharak, szakadt bevásárlószatyrok hevernek a fedél-
zeti csataterén. A Jugoszlávia–Szovjetunió futballmeccs után éreztem hasonlót, a gyep zöldjén tekergő 
papírkígyók láttán. Nálam csak egy stanicliba csomagolt szotyikupac volt, azzal céloztam meg a szovjetek 
ötösét, ügyelve, hogy akkor dobjam, amikor Keresztapa az eredményjelzőre néz. Nem talált! A napraforgó-
magok a szögletzászlónál landoltak. Elképzeltem, amint egy év múlva kihajtanak, és a haszonnövény-ren-
geteg körbeveszi, elrejti a kis piros zászlót. A játékosok értetlenül néznek a bíróra, nem tudnak kornert 
rúgni… meg egyáltalán, mit keres itt ez a reflektor felé forgó, kusza, loboncos növényrengeteg! A szovje-
tek a második félidőben egyenlítettek, csalódottan ballagtunk Keresztapa piros NSU gépkocsijához, amit 
úgy hívott: Princuska. 

2. INGEREL GEOMETRIA INDIÁNLÁNY

Az események menete
(hogy lapoz egy ausztralopitekusz?),
kisméretű ponttal jelölöm a számomra életbe vágó, fején divatos napernyőt. 

Hárommillióéves lábnyomok Tanzániában, teremtésmítoszok, egy argentin nő,
akarom mondani metabolizálásáról beszél. 

Santa Monica-i kávéház, terasz, verébszimuláció. 
Mindezzel igen,
vagy tökéletesen figyelmen kívül hagyva,
ételmaradékomat csipegetve,
tizedmásodpercenként rám és a részegítő világegyetem legközelebbi pontjaira
egy-egy pillantást vetve, egyszer csak. 

A. felfedezi a végtelent, B. a költészetet, egy középkorú komplexitás-kutató
homoklapátjával mindenki számára végzetes darabokra. 

Világít az ég, na meg a csillagok is.

3. VILÁGEGYETEMÁRVA

Az ősrobbanás (vákuumfluktuáció?) után hosszú ideig, vagy tizenkét-tizenhárom milliárd
évig semmi. Ekkor egy Ladányi Pál nevű illető éjszaka a Csendes-óceán
partján állva egy pillanatra elmosolyodik. 

Ezután hosszú ideig megint semmi.


