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turnéra. Hajnali fél 2 körül elpakoltunk – mesélte később az egyikük –, még beszélgettünk, majd intett 
a kisbusz ablakából és elment. Nem tudtuk, hogy végleg.

Benéztem kedden kora délután a Filagóra könyvesboltba, kicsit netezni a galérián levő szűk, legendá-
san rendetlen raktárba, ahol a merzes barátokkal sokat elmélkedtünk, ökörködtünk és iszogattunk. 
Ürmi és Zümi voltak fent, de valahogy fagyos volt a levegő. Mi van, skacok – nyerítettem rájuk vigyo-
rogva –, kiégett a Nap? Akkor vettem észre, hogy Ürmi sír, Zümi pedig elhalványodott hangon azt 
mondta: A János meghalt. Nem igaz, azonnal felhívtam Virágot, de igaz. Tehetetlen dühömben és kese-
rűségemben ököllel belevágtam az íróasztal oldalába. A kurva igazságtalan istenit, miért nem inkább 
a tehetségtelen, langyos belű, szarfaszú senkik pusztulnak ki a világból! Elmentek futni reggel, rosszul 
érezte magát és visszakocogott. Beült egy kád forró vízbe, és azonnal megállt a szíve. Valahogy így tör-
tént, soha nem tudtuk meg pontosan. Amikor a hamvasztás után hazavitték, az urnája kiugrott Gili 
kezéből, és elgurult a 61-es villamoson. Még egy égetés a karomon, Kisbadáé mellé: egy kör a kereszt fölé.

2018. november elseje van, Halottak napja. Ülök az új, sokadik konyhában, barna sört iszok, vékony men-
tolos cigit szívok, csak egyetlen lélekmécses világol, és arra gondolok, szinte mindenkit eltemettem, aki 
fontos volt nekem. Nem érzek keserűséget, hiszen maradtak-jöttek sokan az élők közül, akik itt vannak 
mellettem. Megkeseredik a cigarettafüst, elszorul a torkom, a felszabadító sírás előjelei, de nem hozna 
megkönnyebbülést, tudom. Mari azt mondja, ő régen minden halottjának gyújtott egy gyertyát, de ez ma 
már lehetetlen, hiszen mi ketten rivalgó fényben tündököltetnénk a lakást, annyi kellene. Nehéz volt ne-
künk ez a sok év, szembenézni a vicsorgó idővel, életünk delelőjén, amikor ők ott vannak, ahol lenniük 
kell, amit kiérdemeltek, ahol vannak, nélkülünk. Nézem a kezem, ahogy remeg benne a cigaretta, az 
égések, szúrások behegedt sebeit: hiányzik még egy utolsó történet, a saját. Amikor majd a bőrömbe sütik 
mindazt, ami szerelmetesen kijár. – Hiszem, hogy ők, a barátaim a Purgatóriumban visznek egy undor-
grund művészklubot. Ott ülnek, koccintva, füstölve és nevetve, önfeledten zenélnek, várják a vendégeket. 
És hamarosan mi is megérkezünk.

A történet szereplői: Erzsi: Lantos Erzsébet (beszédtanár, performanszművész), Ürmi: Ürmös Attila (író, 
dj), Puszti: Puszti Zoltán (gitáros), Béla: Ágoston Béla (fúvós), Péter: Hárságyi Péter (dobos), Zümi: Méhes 
Zoltán (1955–2019, gitáros), Judy: Ruff István (1954–2011, szaxofonos), Kisbada: Bada Dada Tibor (1963–
2006, énekes, költő, képzőművész), efZámbó: Zámbó István Öcsike (zenész, képzőművész), Pillangó: Deák 
Ferenc (1954–1994, énekes, börtöngrafikus), Dixi: Gémes János (1943–2002, költő, kultfigura), Gili: Németh 
Attila (filmes), Zsolti: Aradi Zsolt (vendéglátós, író), Jimmy: Dóka Attila (1962–2008, punk képzőművész), 
Dönci: Dénes József (1957–2008, gitáros), El Kazovszkij: Jelena Kazovszkaja (1948–2008, képzőművész), 
Tarci: Tarczali Erzsébet (masszőr), Patrick: Patrick McMullen (énekes), Sickratman: Paizs Miklós (énekes, 
performanszművész), Virág: Tóth Virág (divattervező, Gas felesége), Mari: Falcsik Mari (költő, Triceps 
élettársa)

SZABADKÖLTŐZNI MÁRPEDIG MUSZÁJ

FELUGOSSY László, Nempiskóta – szerelmes vagyok a laptopomba, tervezte FRANYO AATOTH, MissionArt Galéria, hely 

nélkül, 2014; FELUGOSSY László, Korlátozott mennyiségű delej (Van, aki ingyenpszichedelikus), könyvtervezés, 

typgrafia FRANYO AATOTH, MissionArt Galéria, Budapest–Miskolc, 2017.

A vers betelep, beülő, illegális átlépő, kollegiális senkiföld. Észrevétlenül lesznek ilyen mezőkben a Laca-
könyvek, Laca-olyanok, amily én, ha Laca-könyvezek. Nagyra tarthatom magam általuk. Hogy egyáltalán 
vannak. Hogy hagynak. Ilyen sok hőt majdhogynem csak a semmi ért, nem egészen ennyiért. Olyan 
meghatóak a rímek, amilyen íme közben lettem észrevétlen én. Egy észrevétlen én olyan, amilyen. Ami-
jén egy olyan én részvétlen, éhen döngő légy, ami lennél, Laca-férfi. Farfű. Egy nő se fűz utánad. Döngj, 
moralj, viharzz. Zz, döngicsélj. Giccséj, dön kongj kinn, zengj csélj benn. Kiben zümm, abban robalj. 
Zajolj, lakatolj. Zz zakatolj, bolyongj, dü börgj. Csináld már végre, amit Laca-bajlok. Bajnok, áldd készre, 
hajlék zz, kingj kong. Ilyen kezdetektől tud bizonyos értelemben rátarti lenni az élet? A lenni szó most 
jó helyen? Vagy nem Laca-lenni jó azon? Nagyra van magától egyrészt a szó. Máskülönben langyképű, fő 
lényeskedő. A szónak tlanodni van kedve inkább. Szó+tanodás. 

Apabízó, anyaleányzó. Orrát magasan hordozó kádárinas, és tényleg nem kádáriast akartam mondani. 
A múlt önelégült. A jövő elévült, ha nem ön alá nyúlt. Tetszelgő jelenet csupán egy feLugossys-pillanat. 
Itt zavarba jövkerülök, nem tudom, kisbetűvel kell-e bekezdeni. Tudok olyanról, akinek indián neve: Pil-
lantó Minutum. Lacának híjják néhol, néhanta másképpen. Jótett helyébe jót Lacálj. Tehát van az az alap-
vető problémacucc, hogy egyes mondatkezdő emberek elbizonytalanodnak, ha mondatot feLugossyval kell 
kezdeniük. Mivel kezdi feLugossy a költeményeit? Na, ezen túlhagyunk. Hogy túl naggyal írják-e olyankor 
az effe(k)t. E probléma mint cucc nagyon is kedvelhető, és elbizonytalanodni mind kedvelünk: vajh elő-
bukkant-e már olyan mondatkezdő, aki feLugossy Lászlónak emberi időszámítás szerint csakis az olvas-
nivalóját ismerné? Olvasnivalóit. Vezetőnevét aki többhelyütt helyesen látta leírva, tehát olvasó emberről 
van szó, látóról, megjegyzőről. Erről a káeshának pontos adatai lehetnek: tudják, hogy nulla az olyan 
ember, aki egyből sehogyan nem tudja megkettőzni magát. Nem jellemtelen, hanem hogy nincs. Még 
szerencse. Mármint nem hogy annak adataik vannak, hanem hogy ma sem lehet úgy, hogy az ember 
csak a saját idejű írót ismerné, és nem is lenne jó, ha az ember csak azt az idejűt ismerné, sajátíthatná ki. 
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Az urat az irat így nem önmagában jellemzi: ha felserken, költözik, ak-
kor nem csak az irataival megy. Minden Laca-könyv egy költözés maga.

Van az az alapvető problémamentes cucc, a szabad költözés joga. 
A kegyes nép serkenhet felfelé, a hajnal mosolyoghatva fejéből nézhet 
kifelé, jó pár száz éve foghatja a mondatkezdő, elbizonytalanodott 
ember a magányt, költözhet vele, ahová tud, amerre akar. Van, akinél 
ez kimerül a szabadba költözés alkalmi jogával, hízó jegével. Kiknek 
a gyárak udvarában ma is Kondorok. Keverednek korok, kiknél év az 
énnel kenderként hempereg. A káeshá ugyan a nyomában, miszerint 
szeretőként, szeretőnként, szeretőnkként, szerethetőnként (ésatöbbi) 
hurcolja-e az ember inkább a hízó jeget, miként harcolja le az ember 
a jó pár száz éve fogott magányt, a társas fény melyik rubrikában 
szerepel és előbb-utóbb melyik pontban kezd élni a szabad költőzés 
jogával. Szabadköltőzni márpedig muszáj, a káeshá szerint is. 

A szabad költöző költőzőként eshet be saját akolmelegébe. Ba szol-
 meleget mégse írhatok, attól a darvak kihúznak. Hodály-módszer-
rel, aranyszál tollakkal repdeshet, mint egy angyal. Világ költőzői, 
hegye süljetek, tompa ceruzát is adott kezetekbe a felmenő; „mint egy 

kifordított szó / úgy hangzik mostanában az élet / visszafelé beszélnek benne / akik úgy hiszik / hogy 
tudnak beszélni / és még a viharosan tomboló / szél zúgása is / zavarja a maradék / megértési felületet”. 
A kifordított, kiferdített sómester másik szemeszter idején azt írja: „és amikor a szavakat válogatom 
össze / mintha egy nagy kalapból húznám elő őket / – leginkább bűvészkedés helyett van ez így – / hogy 
minél költőibb legyen ez a hétköznapi / bőrünkön érzékelhető misztérium / melynek talányai elgon-
dolkoztatják / az embert / hogy az élet soha sem időjárásmentes”. Egy ősapa felkiáltja magát: találjuk ki 
a világ legfényűzőbb fényzavarát! A hízott jég egy két végén égő gyertya, például. Ez azért elég halzava-
ros, halljuk be. Ha a jég éppen annyit halhízik, amennyit fogy, akarom mondani, hal fagy, hal meg nem, 
akkor feLugossy László költészete élő példa a valaha volt legfestőibb fényzavarokra, úgy hozza azt a köl-
tészeti ősapa-cuccot, amit hordozóra és hordozottra egyaránt a legnagyobb szeretettel lehet ráterhelni: 
vagányul nekifut veled minden távnak, még el is cipel, ha úgy adódik. feLugossy mint költészeti ősapa 
(feLugossy mint ősköltészeti tőapa). Olyankor a szín tiszta akció: veled költözik, veled költőzik, szabadon. 

Balról be: a fogyasztó; a fagyasztó megtévesztése céljából igen nagyon távolinak vélt szavatossági 
idejű haltermékeket helyez el a fakkokban, szándéka szerint mintegy több hónapnyi örök nyugalomba. 
Igen, úgy gondolja, van csupán több hónapnyi örök nyugalom. Igen, úgy gondolja, van csupán annyi örök-
ség, annyi időre szóló, amennyit örökké bír el a halvalóság. 

Fentről beereszkedik Kun Marcella Laza Baba, szerinte itt és most a hal valósága nem az elhelyező 
halva lósága. Van ugyan a csikóhal, de az egy másik szín másik története. Kun Marcella Laza Baba szerint 
feLugossy László mindig egy másik történet. Egy kettőnél többéltű jelenség, aki akárhol van, egyszerre 
legalább triumvirátus, vonósnégyes, pentagramma, száztagú irányzenekar. Két legutóbbi kötete a fakk-
ban, melyekről főleg szó eddig, eztán is megyen. Kétéltűk a szénakazalban: Nempiskóta – szerelmes 

vagyok a laptopomba, Korlátozott mennyiségű delej (Van, aki ingyenpszichedelikus). Hordozza őket 
hogy, hogy nem a fogyasztó, el ugyan nem feledkezik róluk, el ugyan nem a halakról és el ugyan nem 
a lehetséges jövőkről, hogy aztán egyszercsak egy animációs filmsorozat egy aprócska részlete láttán-
hallján eszébe ötöljön a múlt (Fakk, a macskák ríme). A tett ígéret, hogy a fakkba tettekről jelez. Az ígéret 
nyomasztó, meg kell tenni, amit a laza megkövetel. Egyrészt e baba könyvek ügyében hatásos a fogyasz-
tónak a fagyasztó jövőjére is gondolni, meddig bírja szusszal. Másrészt, hogy vágyamszünet idején térít-e 
lokálkárt a biztosító. Mi van, ha a lefagylalt túléli lefagyasztóját, s egyszer majd egy felhasználó úgy gon-
dolja, az idejét múlt az egyik legfényűzőbb, fényzavaros magyar igeidő, a valaha volt legszebb. A nyelv 
mint fogyasztás feLugossy László minden esetében. Része a határozásnak például filmrendezés, -szerep-
lés, képzőművészeti alkotás, performansz, dalszöveget, vers, novella, természet-, tánc-, érkezés- és távozás-
művészet. Színtiszta akcionizmus. Jobbról ilyenkor fut át az ismeretlen: ha a fogyasztó csak hanglemezről 
hallja, akkor nem énekes, szövegíró, akkor látványtáncpedagógus. Ugye, ha meg csak olvassa őt, akkor 
fénytévesztő hírében áll. A legjobb, hogy nincs, ha csak, és hacsak sincs. feLugossy mindenkit megtéveszt 
azzal, ahogy elhelyezőként elhelyez, hogy majd jó lesz valamikor. Hogy legyen mihez nyúlni. Nyúl is van 
valamelyik fakkban, de az egy másik történet. Az elhelyező gondol a jövőre, trénere a személyi elhelyedző. 
Számít a túlélésre. Tud túlélni. Hiszen kevéske szabadköltőzőről tudja az ember biztosan a jelenben, 
hogy az egy másik a jövőben is fakk lesz. Sőt amikor már nem lesz jövő, fakk marad még akkor is. Róla 
tudni. A múlt észbe ötlő, ha a fakk a macskák réme. Kiolvasztás után Károly bácsi és Irma néni Szerénké-
vel próbálja föletetni a haltermékeket, de az csak húzza a száját, és szájtát marad. A könyvek elsőolvasója 
ezért is tiszteli, ha a sohasem az soha sem, a pofonegyszerű az pofon egyszerű, a typográfia az typ grá-
fia, hiszen a Korlátozott mennyiségű delejben olyasmi ötlik észbe, hogy „mint egy kifordított szó / úgy 
hangzik mostanában az élet / visszafelé beszélnek benne / akik úgy 
hiszik / hogy tudnak beszélni / és még a viharosan tomboló / szél 
zúgása is / zavarja a maradék / megértési felületet”.

Szorítkozni a próbálás. Korlátlanul a korlátozódás. Két könyvé-
ről szólni bővebben annyi, mint könyvről kettőnél bővebben tolni. 
Figyelem, a Nílust a Hernád mentén rosszul utánzom. A könnyező 
szem nem környezetbarát. A környezet nem könnyezőszem-barát.  
A könny nem kötetről szóló írásba való szó. A környezet nem kötet-
könny. A túl sok definíció ártalmas. A túl kevés ártalmatlanít. Ami 
sok, abból jó a megártó. Ami jó, abból meg a sok jó. A könnyezett 
szem definitív. A környezet túl sok. Ami árt, az nem barát. Ami túl 
kevés, az túlkönnyezett. Öt könyvem itt a szerzőtől, egy próbát 
megér, hogy itt-ott belépnek majd. Vagyis beléptek már rég. Egy 
fecske nem csinál, csak varrat. A varrat szó egyrészt csinált-jó: mű-
veltet, lehet tőle tanulni sokat. Lehet belőle. Mit csináltat Jolika? 
Varrat. Másrészt jó, hogy uez a szó főnévköz, a köz nevesülése. Mi 
keletkezett egy maJolikán? Varrat. És akkor még ott van többek 
közt a varratta, a varrata, var-attack, és mennyi minden varratság, 
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lokálkárt a biztosító. Mi van, ha a lefagylalt túléli lefagyasztóját, s egyszer majd egy felhasználó úgy gon-
dolja, az idejét múlt az egyik legfényűzőbb, fényzavaros magyar igeidő, a valaha volt legszebb. A nyelv 
mint fogyasztás feLugossy László minden esetében. Része a határozásnak például filmrendezés, -szerep-
lés, képzőművészeti alkotás, performansz, dalszöveget, vers, novella, természet-, tánc-, érkezés- és távozás-
művészet. Színtiszta akcionizmus. Jobbról ilyenkor fut át az ismeretlen: ha a fogyasztó csak hanglemezről 
hallja, akkor nem énekes, szövegíró, akkor látványtáncpedagógus. Ugye, ha meg csak olvassa őt, akkor 
fénytévesztő hírében áll. A legjobb, hogy nincs, ha csak, és hacsak sincs. feLugossy mindenkit megtéveszt 
azzal, ahogy elhelyezőként elhelyez, hogy majd jó lesz valamikor. Hogy legyen mihez nyúlni. Nyúl is van 
valamelyik fakkban, de az egy másik történet. Az elhelyező gondol a jövőre, trénere a személyi elhelyedző. 
Számít a túlélésre. Tud túlélni. Hiszen kevéske szabadköltőzőről tudja az ember biztosan a jelenben, 
hogy az egy másik a jövőben is fakk lesz. Sőt amikor már nem lesz jövő, fakk marad még akkor is. Róla 
tudni. A múlt észbe ötlő, ha a fakk a macskák réme. Kiolvasztás után Károly bácsi és Irma néni Szerénké-
vel próbálja föletetni a haltermékeket, de az csak húzza a száját, és szájtát marad. A könyvek elsőolvasója 
ezért is tiszteli, ha a sohasem az soha sem, a pofonegyszerű az pofon egyszerű, a typográfia az typ grá-
fia, hiszen a Korlátozott mennyiségű delejben olyasmi ötlik észbe, hogy „mint egy kifordított szó / úgy 
hangzik mostanában az élet / visszafelé beszélnek benne / akik úgy 
hiszik / hogy tudnak beszélni / és még a viharosan tomboló / szél 
zúgása is / zavarja a maradék / megértési felületet”.

Szorítkozni a próbálás. Korlátlanul a korlátozódás. Két könyvé-
ről szólni bővebben annyi, mint könyvről kettőnél bővebben tolni. 
Figyelem, a Nílust a Hernád mentén rosszul utánzom. A könnyező 
szem nem környezetbarát. A környezet nem könnyezőszem-barát.  
A könny nem kötetről szóló írásba való szó. A környezet nem kötet-
könny. A túl sok definíció ártalmas. A túl kevés ártalmatlanít. Ami 
sok, abból jó a megártó. Ami jó, abból meg a sok jó. A könnyezett 
szem definitív. A környezet túl sok. Ami árt, az nem barát. Ami túl 
kevés, az túlkönnyezett. Öt könyvem itt a szerzőtől, egy próbát 
megér, hogy itt-ott belépnek majd. Vagyis beléptek már rég. Egy 
fecske nem csinál, csak varrat. A varrat szó egyrészt csinált-jó: mű-
veltet, lehet tőle tanulni sokat. Lehet belőle. Mit csináltat Jolika? 
Varrat. Másrészt jó, hogy uez a szó főnévköz, a köz nevesülése. Mi 
keletkezett egy maJolikán? Varrat. És akkor még ott van többek 
közt a varratta, a varrata, var-attack, és mennyi minden varratság, 
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varrattság még. A „csak”-ról és a „nem csinál”-ról túl sok kérdezményem lenne, kérdezni nincs túl sok 
idő. Marad a fecske, az egy, mint az egyik főtárgyalt kötet költöző madara. Telt a kötet fehérrészű szürke, 
fehérrészű fekete fecskékkel, fecske ékkel. Szeretni lehet az ékeikkel mihez és mibe kezdeni. A fecske-
ékek helyzete elszórakoztató. Benne repül, meg kifelé repül, ami a lényeg; befelé röpülője egy se nincs, 
egy se nyaraz. Minden fecske elékül, elsebez. Minden felseb elfecske. Mondom én, hogy egy fecske csinál, 
csak varat. Megnyíl a fecske vers-sebe újra meg újra, fölszakad, ha hozzákezd bármelyik oldalhoz. Van 
feketetípusú az elején (első oldal), ami kifelé megy, lefelé, félbehagyja magát, kifutóra szerkesztett. Láttak 
már a t. olvasók emukifutót? Nem állatkertben az emukifutók fecsketípusúra szerkesztettek. Nem állat-
kertben az emuk úgy érezhetik, fecskék lehetnének, ha nem lennének emuk. Az lehet az igazság, hogy 
ez a felismerés a feLugossy-könyvek egyik alapvető igazsága lehet? A könyvek felfedezik, hogy igazságot 
szolgáltathatnak. A szolgáltató kifutók között van egy szürketípusú (itt és most lényeges, hogy harminc-
kettedik oldal, magyar hártya), nyolc óra irányba, lefelé. Kilencvenkettedik oldal, fekete, kimenő, kilenc 
óra irányba. Az irányban az is a jó, hogy nem mondja az ember, reggel vagy este nyolc óra irányba. A reg-
gel vagy az este felesleges. Vagyis a megkülönböztetésük az. A kötetben az – első oldalon  található – „elő-
szorítás” üzenheti, hogy versekkel, szövegekkel és buborékokkal találkozhatunk. Vagy sok minden 
mással, de ahhoz a szerzőnek nincs amúgy köze. Poénszinten így több minden más is átfecskéz. Átfecs-
kendez, hogy csakis verseket közlő kötetnek akar megmaradni, verseivel, szövegeivel és buborékjaival. 
Átfecskendez, hogy fecskefeleslegesek az oldalszámok, és nem elsősorban a tartalomjegyzékek hiányá-
ban. Akár a pi-jel a kötetcímben, nem több, mint udvarias útbaigazítás. És nem kevesebb. 

Ha a számok ugyanígy elbánnának a Korlátozott mennyiségű delejjel, vegyük számításba, hogy nem 
véletlenül olyanok az oldalai, oldallapjai, alaplapjai, élei, szélei, amilyenek. Egybehangzó kötetekről esik 
szó, nem kisebb oldallapokkal, mint amiket valójában két gyerekfecske-szárny nagyrészt lefedhet. Még 
azt se mondaná úgy rájuk egy sokat költöző fecskeember, hogy zsebbe valóak, mert a zsebméretek is igen 
nagyon különösen igen nagyon különbözőek tudnak lenni. Zsebbe Baba, halacska, kicsi macsó: költö-
zéskor rendre a zsebből is kieshettek. 

1967 és feLugossy László. Olvasni lehet a neten, tiszta forrást keressen, akinek kettőnél több Laca-
könyve van, hogy „1967-ben találkozott a szentendrei efZámbó Istvánnal, aki szintén képzőművészettel 
és zenével foglalkozott. Alternatív művészeti közösségként együtt hozták létre a Purgatórium Klubot, 
melynek működését alapvetően meghatározta kettejük gondolkodásmódja és életstílusa: az anarchiz-
mus, a szürrealizmus, a dadaizmus és a hippiség sajátos keveréke. A rendőrség egy-két alkalommal be 
is tiltotta a klubot. Lacáék ekkor kezdték a Szentendrei Szabadtéri Tárlatok szervezését, majd 1972-ben 
hasonló gondolkodású alkotókkal együtt Szentendrén létrehozták a legendás Vajda Lajos Stúdiót, az ak-
kori konstruktivista és neodada, neoszürrealista, illetve konceptuális törekvések olvasztóműhelyét.” 
„Nem gondoltam volna, hogy az élet olyan lesz, mint az 1967-es táncdalfesztivál, de ez még annál is 
rosszabb” – emez meg ott a Nempiskóta egy buborékjában. Feltehetően tehát a szerző mondja. Hozok 
egy mondatot a ’67-es egyik konferansziéjától: „Köszöntjük a Szovjetunió, Ausztria, a Német Demokra-
tikus Köztársaság, Bulgária és Románia televíziónézőit. És köszöntjük Brüsszel, London, Belgrád, Berlin, 
Bratislava, Helsinki, Moszkva, Novi Sad, Szófia és München állomásnak rádióhallgatóit.” Hozok egy má-
sikat, egy másik konferálótól: „A szerzők díjainak odaítélésénél a zsűri tagjai igyekeznek magukat az 

előadók személyétől elvonatkoztatni, függetleníteni, és elsősorban a dalok zene- és szövegbeli értékét 
mérlegelik majd. Az előadói és hangszerelői teljesítményeket majd az előadók és hangszerelők díjainak 
odaítélésével méltányolják.” Na, ezeket adják össze azzal, amit feLugossy mond, adják össze kedvenc 
Korda-dalommal, s hogy a zsűri tagjai között ott volt Szepesi György újságíró, Görgey Gábor költő, Vitray 
Tamás újságíró, Bodrogi Gyula Jászai-díjas színművész. Utóbbi a legnagyobb tapsot kapja. Mármint zsű-
ritagként, tetszenek érteni. Ingó, bingó. A zöld fűszál szépen felöltözik. Kun Marcella Laza Baba nagyon 
képérzelgős máma. Azt mondja, a könnyek fűkékek érted, Lacám, reggel, égszínfűkékek reggel a füvek, 
ha utánad lírok. Ha miattad, sárgák a füvek, szalmasárgák. Reggel is érted, mi az utánad. Füvek értik, 
kékek, sárgák, reggel mi a miattad. Ami a miatt, az az érte. Ami érted, az a miatta. Nem csak reggelenként 
van ez így már. Miatyám, te ott mennykékben, ne sárgállj szalmán, fű ég, a lángközép középkék, a csú-
cson utánsárga, lásd meg, ha érted lírok, azt nem érti szín, egy szín se érti. 

A színek teszik tönkre azt a helyedet, amit utoljára látok, Laza Babám. A színek a hibásak, ha hibás 
a tönkretétel ebben. A színek, amiket fejből tudok, nem a te ismert fejszíneid. Színhibás reggel a fű, dél-
ben az ég. Felszínes fűkék a reggel, égszínfűkék, utánad szalmasárga a dél, te érted ezt a delet. Érted, 
hogy a szín a kékre, a sárgára egészen jó felelet. Szétfő szalmafejed, szét a sárgafejed. Szétfő a hét kezdő-
napja, elkedv lesz rá a holnap, ha lesz rá egyáltalán. Lacám, mennyivel jobban tudom azt mondani: Laca, 
a Lacám helyett. Holott színhelyes lenne a Lacám is, a szem-éj színe felszínelne. 

Meg is láttam, el is kaptam, visszajött. A könyv egyedi, elajándékozottam, ismerem. Tudom, kié volt 
az ajándékozat. Ő hozza vissza. Járok úgy, hogy mástól kapom ajándékba azt az egyedi könyvet, ki tudja, 
hány kézen keresztül könyvezik az ajándékozat, míg visszatalál hozzám. Visszakívánkoznak hozzám 
az egyedi könyvek. Motívumok jönnek hozzám vissza így, melyekről azt gondolom, egyediek, az én 
egyediemek, visszaküld a kiállításra olyan művet, melyen a motívumaim szerepelnek, vegye az ember 
hódolatnak. Annak veszem. Milyen kicsi a világ, mondjuk, és valóban, hazajönnek egyedemek, visszakö-
szönnek begyedemek, a tenger tánc lesz mindenki szemében, aki ad, mert adni jó, és a tenger nagylelkű 
nagyon. Az ajándéktáskák, esküszöm, nyomkövetőt szerelek rájuk, azokban mindenki továbbajándékoz, 
némelyik a fáradságot sem veszi, hogy levegye róla a megírt címkét, Lillának Lellétől, emlékül, húsvétkor 
karácsonyit hoz, a fegyveres erők napján beállít a győzelemnapi iratossal, itt-ott feltartott kezek, meg-
adásra kényszerülök. A két könyv ma a nap fémpontja. Megérte várni rájuk. Meg értük várni másokra. 
Az alvás nem avulás. A csínja nem a bínja. Mindenki jól tette, amit tett. Szerző, kiadó, összesközre a mű-
ködők. Élük és virulunk, dőljön kardjába minden más.

VASS TIBOR
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kertben az emuk úgy érezhetik, fecskék lehetnének, ha nem lennének emuk. Az lehet az igazság, hogy 
ez a felismerés a feLugossy-könyvek egyik alapvető igazsága lehet? A könyvek felfedezik, hogy igazságot 
szolgáltathatnak. A szolgáltató kifutók között van egy szürketípusú (itt és most lényeges, hogy harminc-
kettedik oldal, magyar hártya), nyolc óra irányba, lefelé. Kilencvenkettedik oldal, fekete, kimenő, kilenc 
óra irányba. Az irányban az is a jó, hogy nem mondja az ember, reggel vagy este nyolc óra irányba. A reg-
gel vagy az este felesleges. Vagyis a megkülönböztetésük az. A kötetben az – első oldalon  található – „elő-
szorítás” üzenheti, hogy versekkel, szövegekkel és buborékokkal találkozhatunk. Vagy sok minden 
mással, de ahhoz a szerzőnek nincs amúgy köze. Poénszinten így több minden más is átfecskéz. Átfecs-
kendez, hogy csakis verseket közlő kötetnek akar megmaradni, verseivel, szövegeivel és buborékjaival. 
Átfecskendez, hogy fecskefeleslegesek az oldalszámok, és nem elsősorban a tartalomjegyzékek hiányá-
ban. Akár a pi-jel a kötetcímben, nem több, mint udvarias útbaigazítás. És nem kevesebb. 

Ha a számok ugyanígy elbánnának a Korlátozott mennyiségű delejjel, vegyük számításba, hogy nem 
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szó, nem kisebb oldallapokkal, mint amiket valójában két gyerekfecske-szárny nagyrészt lefedhet. Még 
azt se mondaná úgy rájuk egy sokat költöző fecskeember, hogy zsebbe valóak, mert a zsebméretek is igen 
nagyon különösen igen nagyon különbözőek tudnak lenni. Zsebbe Baba, halacska, kicsi macsó: költö-
zéskor rendre a zsebből is kieshettek. 

1967 és feLugossy László. Olvasni lehet a neten, tiszta forrást keressen, akinek kettőnél több Laca-
könyve van, hogy „1967-ben találkozott a szentendrei efZámbó Istvánnal, aki szintén képzőművészettel 
és zenével foglalkozott. Alternatív művészeti közösségként együtt hozták létre a Purgatórium Klubot, 
melynek működését alapvetően meghatározta kettejük gondolkodásmódja és életstílusa: az anarchiz-
mus, a szürrealizmus, a dadaizmus és a hippiség sajátos keveréke. A rendőrség egy-két alkalommal be 
is tiltotta a klubot. Lacáék ekkor kezdték a Szentendrei Szabadtéri Tárlatok szervezését, majd 1972-ben 
hasonló gondolkodású alkotókkal együtt Szentendrén létrehozták a legendás Vajda Lajos Stúdiót, az ak-
kori konstruktivista és neodada, neoszürrealista, illetve konceptuális törekvések olvasztóműhelyét.” 
„Nem gondoltam volna, hogy az élet olyan lesz, mint az 1967-es táncdalfesztivál, de ez még annál is 
rosszabb” – emez meg ott a Nempiskóta egy buborékjában. Feltehetően tehát a szerző mondja. Hozok 
egy mondatot a ’67-es egyik konferansziéjától: „Köszöntjük a Szovjetunió, Ausztria, a Német Demokra-
tikus Köztársaság, Bulgária és Románia televíziónézőit. És köszöntjük Brüsszel, London, Belgrád, Berlin, 
Bratislava, Helsinki, Moszkva, Novi Sad, Szófia és München állomásnak rádióhallgatóit.” Hozok egy má-
sikat, egy másik konferálótól: „A szerzők díjainak odaítélésénél a zsűri tagjai igyekeznek magukat az 

előadók személyétől elvonatkoztatni, függetleníteni, és elsősorban a dalok zene- és szövegbeli értékét 
mérlegelik majd. Az előadói és hangszerelői teljesítményeket majd az előadók és hangszerelők díjainak 
odaítélésével méltányolják.” Na, ezeket adják össze azzal, amit feLugossy mond, adják össze kedvenc 
Korda-dalommal, s hogy a zsűri tagjai között ott volt Szepesi György újságíró, Görgey Gábor költő, Vitray 
Tamás újságíró, Bodrogi Gyula Jászai-díjas színművész. Utóbbi a legnagyobb tapsot kapja. Mármint zsű-
ritagként, tetszenek érteni. Ingó, bingó. A zöld fűszál szépen felöltözik. Kun Marcella Laza Baba nagyon 
képérzelgős máma. Azt mondja, a könnyek fűkékek érted, Lacám, reggel, égszínfűkékek reggel a füvek, 
ha utánad lírok. Ha miattad, sárgák a füvek, szalmasárgák. Reggel is érted, mi az utánad. Füvek értik, 
kékek, sárgák, reggel mi a miattad. Ami a miatt, az az érte. Ami érted, az a miatta. Nem csak reggelenként 
van ez így már. Miatyám, te ott mennykékben, ne sárgállj szalmán, fű ég, a lángközép középkék, a csú-
cson utánsárga, lásd meg, ha érted lírok, azt nem érti szín, egy szín se érti. 

A színek teszik tönkre azt a helyedet, amit utoljára látok, Laza Babám. A színek a hibásak, ha hibás 
a tönkretétel ebben. A színek, amiket fejből tudok, nem a te ismert fejszíneid. Színhibás reggel a fű, dél-
ben az ég. Felszínes fűkék a reggel, égszínfűkék, utánad szalmasárga a dél, te érted ezt a delet. Érted, 
hogy a szín a kékre, a sárgára egészen jó felelet. Szétfő szalmafejed, szét a sárgafejed. Szétfő a hét kezdő-
napja, elkedv lesz rá a holnap, ha lesz rá egyáltalán. Lacám, mennyivel jobban tudom azt mondani: Laca, 
a Lacám helyett. Holott színhelyes lenne a Lacám is, a szem-éj színe felszínelne. 

Meg is láttam, el is kaptam, visszajött. A könyv egyedi, elajándékozottam, ismerem. Tudom, kié volt 
az ajándékozat. Ő hozza vissza. Járok úgy, hogy mástól kapom ajándékba azt az egyedi könyvet, ki tudja, 
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