
Brigitte Bardot aktfotóia

Brigitte Bardot aktfotója a ,,Playboy" címlapián, s né-
hány, még intimebb fényképe a Jap közepén, lázba hozta
Pomáz ifjúságát, amikor Pomáz akkori ifjúsága ifiú volt
még, a Bardot-Val együtt,

Icsvicsék paltálában minden nap szólt a zene, magnó-
ról vagy élőben, Csurj úr és lcsvics furu|yán, tamburán,
agyagköcsögökön S egy viharvert spanyolgitáron játszot-
tak, a pomáZi tjzenéVesek meg úey ]ártak ide, esténként,
mint a klubba.

csuri úr őSej földjén élt, PomáZon, komfortosított őSi
présházukban, nyeselte az ősi szőlőt s itta a levét; S in-
nen !árt be, Pestre, ahol a zeneakadémián tanított. a fu-
rulyatanszéken,

Rumot ivott vörösborral, s bevallása szerint, soha éle-
tében nem ült még, kocsmában, Kizárólag állva ivott, S

a]acsony termetű lévén, szinte ágaskodnia ke]lett a pult-
nál, az ita]t pedig úey hajtotta fel, mint aki a derekát
nyúitóZtatia, E rendszeres tornamutatvány dacára, csuri
úrnak, a nevéhez híven, cjpóívben hajlott nyakáig a háta,
s hófehér haja vattaként torlódott, hátul, a vállára,

A zenészek és rajongók, a paitában, rnindent elkövet-
tek aZéIt, hogy a szocializmus, erkölcsileg, PomáZon, mi-
hamarabb megbukjék, Fiatalon dohányoztak és alkoholt
ittak, nyugati zenét hallgattak és honi lányokat taperol-
tak, azonkívül illegális szaklapokat olvastak, melyek
lcsvicsnek iártak Úividékről, a ,,Dzsuboksz" nevű jugo-
szláv rockmagazin és a német,,Bravo",

S el-eliutott a pajtába olykor-olykor egy,egy ,,Playboy"
iS,

Brigitte Baídot-Val a címlapon, meZítelenül
Csuri úr és lcsvics éppen a sárga tengeralattiáró-t |át-

szották, amikor Bardot fényképe a fiúk szeme elé kerü]t,
Csak úgy kapkodták ki egymás kezéből a jellegzetes fran,
cia idomokat, s pöröltek egymással, a sorrendről, jelleg-
zetes akkori szlengben,

De lCSVicS is ismerte az akkori szlenget, el lehet hát
képzelni, mily szavakkal firtatta, mi legyen hát, szex vagy
mégis zene,

S mivel tizenéves korában az embe1 még őszintefaita
válaszokra képes, Pomáz ifiúsága azt felelte erre jellegze-

tes szlengben, hogy:
,,Kuss ]egyen, vili?"
,.Vagyis SZex?"

..Észkombáin Vagy: eltaláltad,"
Icsvics erre kijelentette, hogy ha valakire rájött a kan-

görcs, annak ott a létra.
Menien fe] a padlásra, mert ott van aZ utazáSi iroda,
,.A reisebüro. Ott ül a bíró, és rejszol. Menjetek oda ti

iS. Fenn a padláson lehet rejszolni. Itt lenn, nem; felsze-
di a tyúk, és teherbe esik,"

Mint a janicsáIok azEqi cillagoh-ban az egri vár falára,
úgy kúsztak fel, csak sikeresebben, a pomázi kamaszok a
létrán, lcsvicsék padlására, a pucér Brigitte Bardot fény-
képével,

Részlet a szerzó,,London, Pomáz" címú l994-ben megielent
regényének most készülő fia€laí változaábő|.

Milosevíts péter

lcsvics döbbenten látta meg a létrán - Vak]ármát is.
Tülekedett, mint a kiskutya, hiába akafták félrelökni,

mondván, mit akar ő - nézni?
Vaklárma, aki vak volt és folyton kiabált, gyerekkorá-

ban ]ett viiágtalan, néhány éwel a Il, világháború után,
mikor felrobbant a kezében a Klenity nevű budakalászi
SZántóföldön talált (egy) kéZigránát,

A klenityi csata emlékét, BudakaláSZon, a lentonói HÉV-
megá]ló mögötti parkban állott emlékmű jelezte a ,,felsza-
badulás" utáni éltizedekben, a ,,rendszerváltás'lig, (Az idé-
zőlelben álló szavak, korhű idézetek a korból, melyből ldé-
Zettek,) A történettudomány szerint a harcban, a helyi
szájhagyomány tudománya szerint a helyi textilgyárban
megiyott metilalkoholtól elesett szovjet katonák emlékét
őrizte a szobor, amely a felszabadulás-után végén s a fel-
szabadító megszállók kivonulását köVetően, aZ l990-es
évek elején, átkerült a helyi szerb temetőbe, bizonyára a
pravoszláv testvériség alapián, bár a szovjet katonák főleg
ateista típusú pravoszlávok lehettek,

Amikor a fiúk Brjgitte Bardot fényképéVe] felkapasz-
kodtak a padlásra, Icsvics aggódva utánuk szólt, hogy
szét ne tépiék neki az újsá€ot, valaki viszont leordított,
hogy akkor most hol, pontosan hol van a padláson az a
hely, ahol lúsvi.s szokott tárgyalni, a reisebüróva],

Icsvics adekvát szleng diskurzust kondicionáló verbá-
lis reflexióját, azonban, elnyelte a padláson felhangzó
heves szóváltás, melyet követően, lángok csaptak fel a
cserepek felé,

A pad|áson, UgyaniS Sötél Volt,
Brigitte Bardot idomaiból, nem látszott semmi. S bár

akadt olyan fiú is, aki, em]ékezetből is lihegni kezdett,
zömük mégis a Bardot-t Szerette Volna - látni iS,

Egyszerre többen, gyufát gyú'tottak tehát, a széna pe-
die tüzet roeott,

,,Fire|", intonálta Icsvics limi Hendrix dalát, mint
Radics Béla, az lfiparkban, amikor kigyulladt a nagyob-
bik hangfal,

Radics állt és tépte foggal a húrokat, s taposta a pe-
dált a torzítógépen, S úgy látszott, hogy nyomban, zene-
s bormámorban, lezuhan az őrült közönség fejére. mi-
köZben mögötte lángolt már a színpad, amely előtt tán-
colt az ifjú magyarság, alattuk lenn pedig, a kaszinó mö-
gött, a szocializmus szerény fényeiben pislákoló esti Bu-
dapestnek képe íingott a Dunának felcsil]ám]ó vizén, a
Lánchíd s aZ ErZSébet híd között, este.

Pomázt Csuri úr lélekjelenléte mentette meg a leégés-
től; lecsapta a tamburát, felmászott a padlásra, és bőr-
dzsekilével csapkodni kezdte a lángoló szénát.

Példáiát követték a többiek is, a fiúk levették a lányok
ruháját, s azzal oltották a tüZet, me]ynek fényében a bu-
gyis bakfisidomok egybemosódtak a ,,Playboy" címlapké-
pével, ahogyan a fir]k szemében is ósszekeveredett,
álom a va]óval.

A kápráZatnak, Vaklárma is áldozatul esett,
Ő a téeszelnök lányát markolászta, és azt lihegte a fü-

lébe, hogy, ,,Brigitte Bardot, Brigitte Bardot!"
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