Jász Attila
sötét reménysugár. Avagy fehéren fekete
Háttérszövetek fiktív plakáttervekhez

( i, János, az öntudatlan Vitéz )

„Olyan legyen, mintha, de azért gondoljunk valami másra…”
(Sz. A., grafikai tervezô)

A bizonyosság fehér centrumára az ismétlés sötét háttere húzódik, akár az árnyékunk
az éjszakai lámpafény alatt az olvadó havon, vagy déli napfénytôl forró aszfalton öntudatlanul remegve, mely érzések nélkül reményeink és szorongásaink felettébb gyanúsak lennének önmagunk elôtt, ezért inkább álmodozol, a fekete és a fehér barátságáról,
emberszabású kapcsolatról, hogy csuhébabaként Kukorica Jancsiban láthatod meg a tökéletes partner lehetôségét, és remélhetôleg fordítva is így lesz, fekete és fehér verzióban álmodoztok tovább egymásról, mint az öntudatlan alvó temetôbogarak, fekete
páncélon piros csík, alszanak a fakéreg sötét repedéseiben.
( ii, a Gomböntô elhasznált kanala )

Néha valami beteges kék vegyül fehér és fekete érzéseinkbe, fehér és fekete, máskor
meg valami hússzínû szürke, plakátmagányban révedezô, ködfoltos reggelek, végül
mindig a sötét visszhangzik legjobban, és végül egyre nyomasztóbb történeteknél lyukadunk ki, undorító kafkai pondróként mászunk le a porondról, vagy a kísértésre késztetô vizualitás kígyója kúszik be óvatosan a szemünkbe (majd onnan le, lefele), hogy
aztán (onnan) mindannyian a Gomböntô elhasznált kanalában találjuk önzô, olvatag lényegû lényünket, s így kezdhessük, reményekkel, újra.
( iii, az Átváltozás homályos pillanata )

Franz egyetlen dolgot kért az Átváltozás kiadásakor, követelt, sôt, hisztérikusan ragaszkodott hozzá, hogy a címlapon semmiképpen ne szerepeljen semmi a képen, nem szerepelhet féreg vagy bogár, Gregor, fôként nem, ahogy átvált, semmi tehát, csak a cím,
név, írása nem arról szól, gyôzködte barátját, kiadóját, de mint mindig, az átváltozás pillanata ragadja meg leginkább a fantáziát, nem lehet tehát nem ábrázolni, tíz körömmel
kell a titkot lekarmolni, nem karcolgatni csak a felszínt, hisz az elôttünk mindig tátongó mély szakadék csak az átváltozás homályos pillanatában elég sötét.
( iv, egy csésze elképzelt valóság )

Kávé tej és cukor nélkül, kevergeted a képzelt valóságot, túl erôs az a sötét kis reménysugaracska, az újrakezdés vibráló képernyôje elôtt, benne a hûlô csészében, kevergeted,
nem oldódik rögtön, nem keveredik rendesen az önsajnálattól nyüszítô féreg és a felszállni képtelen félszárnyú kisangyal.
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Kácsor Zsolt
A provence-i babák

Szemüveges, vézna, alacsony fiú voltam 1986 ôszén, amikor elküldtek úgymond „nyugatra”, hiszen így hallottam otthon egészen apró gyerekkorom óta: „ha nagyobb leszel,
kimehetsz nyelvet tanulni nyugatra” — amibôl gyerekfejjel logikusan arra következtettem, hogy Marseille-ben ezek szerint folyton alkonyat lehet. S amikor végre ott álltam
a nagyváros fôutcáján, a La Canebière 73. szám elôtt este hét óra felé egyedül, az jutott
eszembe, hogy annak idején mégiscsak igazam volt, hiszen Marseille-ben azon az elsô
napomon, 1986 ôszén, valóban alkonyodott éppen: a harciasan elborult égen lángvörös felhôk gyülekeztek a tenger felôl.
Egy rondaszürke, vén Barkasszal utaztunk oda, amellyel három kínkeserves, autóban alvós nap alatt szeltük át Európát. A viharvert kocsit apám egyik munkatársa vezette,
aki sietôsen lerakott a megadott címen, majd megveregette a vállamat, „szevasz, kisöreg, vigyázz magadra, három hónap múlva ugyanebben az órában, ugyanezen a helyen
itt vagyok érted”, mondta, azzal otthagyott. Körülnéztem, s hirtelen úgy éreztem
magam, mintha egy színes francia film mellékszereplôje lennék, s körülöttem mindenki és minden azt játszaná, hogy nagyon francia. Meg sem lepôdtem volna, ha a tömegben Jean-Paul Belmondo bukkan elô fekete bôrkabátban, csôre töltött pisztollyal
a kezében, hogy elvegye tôlem azt a kevéske száz frankomat, amit otthon dugtak a zsebembe — helyette azonban egy huszonéves, olajbarna bôrû, csinos nô lépett oda hozzám, rám mosolygott, s kérdezett tôlem valamit. Fogalmam sem volt, hogy mirôl
beszél, pedig odahaza a marseille-i rokonság miatt évekig magántanárhoz jártam franciából, „legyen szíves megismételni kérem, lassabban”, szótagoltam neki a jó elôre bemagolt, biztonságos mondatot, mire nagyon lassan még egyszer megismételte a kérdést,
amelyben legnagyobb meglepetésemre fölfedeztem a saját magyar nevemet. Pedig elsôre érthetetlen zagyvaságnak tûnt az egész. „Én vagyok az”, bólintottam, mire azt magyarázta tagoltan: a bácsikám ôt küldte le értem, hogy vigyen föl a lakásba. Majd
kinyújtotta a kezét, s bemutatkozott: „Charlotte-nak hívnak, önöknél dolgozom”. Nem
tudtam, hogy került ide ez a nô, azt pedig végképp nem értettem, miképpen dolgozhat
„nálunk”. Bácsikám leveleiben egy szó sem esett róla. S nem értettem azt sem, hogy
miért nem a bácsikám jött le értem. „Hol van a nagybátyám?”, kérdeztem megszeppenve, mire Charlotte megvonta a vállát, „nem tudom, az úr szinte sosincs itthon”,
mondta.
A bácsikám persze tényleg nem volt otthon.
A levelekbôl már tudtam, hogy a La Canebière 73. szám alatt laknak a feleségével, de
mindig azt képzeltem, hogy ez csak az övék egyedül. Nagyon meglepôdtem, amikor
Charlotte a hátunk mögött lévô, magas, nyolcemeletes épületbe vitt föl, méghozzá a
legfelsô szintre. Nem tudtam elképzelni a bácsikámról, hogy társasházban lakik. Hiszen
otthon állandóan azt hallottam róla, hogy családunkban ô a leggazdagabb ember, akinek Franciaországban hatalmas háza van, meg aranyórája, „Omega márka”, tették hozzá
a szüleim jelentôs hangsúllyal, mintha minden svájci óramárkát ismertek volna. Miért
lakik egy Omega aranyórás ember társasházban, ezen rágódtam a liftben fölfelé menet,
s remegés fogott el a gondolatra, hogy netán „rossz” helyre kerültem — igaz, hogy milyen is lenne az a „rossz”, megfogalmazni sem tudtam. Charlotte — talán az idegességemet látva — beszélgetni próbált velem. „Hány éves”, kérdezte kedvesen, „tizenhat és
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fél”, válaszoltam, s mivel úgy gondoltam, akkor vagyok vele udvarias, ha én is kérdezek valamit, megkérdeztem tôle ugyanazt, „és ön hány éves”, néztem rá, mire Charlotte
fölnevetett, megrázta a fejét, s nem válaszolt semmit, csak megpaskolta az arcomat,
mintha gyerek lennék.
Nem értettem.
Marseille-ben tulajdonképpen semmit sem értettem.
Azt sem, hogy Charlotte-nek miért van kulcsa a lakáshoz. Hogyan lehetséges, hogy
egy idegennek kulcsa van a bácsikám lakásához?
Amikor pedig ajtót nyitott elôttem, tátva maradt a szám. Otthon kétszobás lakótelepi panelhez szoktam, bácsikám lakásában pedig úgy megnyílt elôttem a tér, mintha
azon a bejárati ajtón nem be-, hanem kiléptem volna valahová. Egy hatalmas elôszoba
tárult föl elôttem, amely nagyobb volt, mint a mi otthoni lakásunk maga. A távolban
újabb terem nyílt belôle — késôbb megtudtam, hogy az volt az étkezônek is használt
nappali szalon —, de az a terem sem ért ám véget egyhamar, hanem a padlótól a plafonig érô ablakokon túl óriási erkélyben folytatódott, ahonnét el lehetett látni messze,
egészen a lángoló felhôk alatt hullámzó tengerig. „Ó, a tenger”, nyögtem, merthogy
azt életemben ott és akkor láttam elôször, mire Charlotte ismét fölnevetett, s az akcentusomat utánozva azt mondta, „ó, nem, nem, ez nem tenger, hanem ez egy lakás”.
Az elôszobából jobbra és balra további folyosók és helyiségek nyíltak. Engem Charlotte balra vezetett, „megmutatom a szobáját, majd bemutatom az asszonyomnak”,
mondta, s elôrement, én pedig bámészkodva igyekeztem utána, mintha múzeumban
lettem volna. A falakon ugyanis olajfestmények lógtak vastag aranyozott keretben, közvetlenül a szobám elôtt pedig, egy barna színû, komódszerû bútor tetején, csaknem fél
méter magas bábuk álldogáltak furcsa, régies népviseletben, késôbb megtudtam, hogy
azok hagyományos provence-i babák, amelyek régi francia mesterembereket ábrázolnak. Volt köztük szôlômunkás, birkapásztor, kosárfonó, és így tovább, a dél-franciák nagyon szeretik ôket, de én magam sosem tudtam megbarátkozni velük.
Olyan hideg volt a tekintetük, mint a halottaknak a filmeken.
Borzongtam, ha ezekre az örökre megdermedt emberalakokra néztem, ezért — ha
nem látta senki — befordítottam a fal felé mindegyiket, bosszúból az élethû, de élettelen szemükért.
A szobám éppen olyan egyszerû, de kényelmes volt, mintha szállodában vettem
volna ki. Egyszemélyes ágy volt benne, a fejrészénél éjjeli asztalka, azon olvasólámpa,
a fal mellett pedig háromajtós, hatalmas szekrény. Egyetlen dolog emlékeztetett arra,
hogy a ház ura magyar származású: a szekrény egyik ajtaján, belül egy hímzett falvédô
lógott ezzel a magyar felirattal: „Oly távol, messze van hazám, bárcsak még egyszer láthatnám”. „Na ne”, horkantam föl, amikor megláttam, s vihogva letéptem onnét egy
mozdulattal, ami miatt késôbb Charlotte kapott alapos fejmosást — helyettem. Charlotte-ról ugyanis hamarosan kiderült, hogy „háztartási alkalmazott”, magyarul szobalány, s amikor ezt megtudtam, megintcsak volt min eltátani a számat. Én ugyanis ilyet
életemben nem láttam azelôtt soha. Nagyszüleim elbeszélésébôl tudtam, hogy cselédség Magyarországon létezett valaha, hiszen ôk maguk is azok voltak egy alföldi nagyúri
birtokon. Azon az estén igazán különösnek találtam, hogy egy „valódi” szobalány éppen
tôlem, cselédek ivadékától azt kérdezgeti: mit parancsolok. „Semmit”, ezt válaszoltam
Charlotte-nak akkor, s késôbb is minden alkalommal, amikor rákérdezett: „semmit,
semmit, semmit nem parancsolok”. Charlotte nem hagyta, hogy bôröndömbôl kipakoljak, hanem irányított rögvest az „asszonyához”, vagyis a bácsikám feleségéhez, akit
én addig még csak fényképrôl ismertem, s annyit tudtam róla mindössze, hogy Yvonne
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a keresztneve, de ezt a szót valami oknál fogva különösképpen utálja, ezért mindenkivel úgy szólíttattja magát, hogy Elisabeth. „Micsoda marhaság”, ez futott át az agyamon
mindig, amikor a hazulról Marseille-be küldött ünnepi üdvözlôlapokra rákanyarítottam a nevét, „kedves Elisabeth”, írtam, de legszívesebben azt írtam volna, hogy „kedves Tehén”, az Elisabeth nevet ugyanis kedvtelve fordítottam Bözsinek, ami magyar
falvakban tehenek neve volt.
De Elisabeth néni a valóságban sokkal jobban megtetszett, mint a képeken.
Ötven éves lehetett, de kíváncsi és fiatalos szeme volt, s apró, tüzes szikrák villantak
elô a mélyébôl, ha ránézett valakire.
Márpedig engem alaposan megnézett magának, hiszen érdekelte a férje egzotikus,
magyar unokaöccse, aki „egyenesen a kommunista diktatúra rabságából érkezett”. Ezt
ô mondta így, én pedig meghökkentem rajta, mert ebbôl a rabságból én otthon nem
éreztem semmit, hacsak azt nem, hogy november hetedikén az iskolában mindig el
kellett játszanunk a nagy orosz forradalmat és az ünnepeken vörös úttörô nyakkendôt
kellett hordani. Mindezt persze nem mondtam el Elisabeth néninek, hanem álltam elôtte némán, elszoruló torokkal, hevesen dobogó szívvel, mert mély dekoltázsából kilátszott a melle.
Lüktetni kezdett a halántáékom, amikor ránéztem.
Aztán fölnevetett, meglegyintette az arcomat, s azt mondta, „na, menjen, elengedem, fürödjön meg, s feküdjön le, biztosan fáradt”, majd elfordult tôlem, s az elôszobából besietett a nappaliba, hogy egy pillanat múlva odakiáltson Charlotte-nak, „az
ablakokat, Charlotte, tegye be kérem az ablakokat, nemsokára jön a Mistral”. Erre Charlotte sikkantott egyet, „jön a Mistral, jaj, a Mistral”, kiáltotta, s már szaladt is, hogy az
ablakokat becsukja, sôt bezárta még az ablaktáblákat is. Ki a fene lehet az a Mistral,
tûnôdtem. Eszembe jutott, hogy ki kellene hívni a rendôrséget, ha ennyire félnek ettôl
a Mistraltól. De aztán nem szóltam semmit, gondoltam, jobb lesz, ha meghúzom
magam, különben is, nemsokára csak hazaér a bácsikám, s ellátja ennek a Mistralnak a
baját.
A bácsikám azonban csak hajnalban ért haza, mondhatni, a Mistrallal együtt érkezett,
az ugyanis, mint megtudtam késôbb, a megvadult déli szél volt, amely olyan fékevesztett erôvel dörömbölt az ablaktáblákon hosszú órákon át, mintha minden emberi ellenállást legyûrve be akarna törni. A bácsikám ellenben más irányból, az ajtón rontott
be hozzám, kirántott az ágyamból, és diadalittasan rikoltozva magához ölelt.
Tökrészeg volt.
Ánizs szagú volt a lehelete, dohányfüstös a haja, és szúrós az arca. „Hogy megnôttél, te kiskrapek”, harsogta, s két oldalról megcsókolt, én pedig nem mertem elhúzódni
tôle, hanem megadóan csüngtem a karjában.
A következô három hónapban hetente töbször is elôfordult, hogy hajnalban részegen bevágtatott hozzám, fölébresztett, közölte velem, hogy én vagyok a családban a legokosabb és legrendesebb „kiskrapek”. Ökölbe szorult ilyenkor a kezem. Majd hosszas
elôadásba fogott az életérôl, onnét kezdve, hogy 1956-ban, tizennyolc éves korában elhagyta Magyarországot Franciaországért, amelynél „még nem teremtett nagyszerûbb
országot a Jóisten, kár, hogy franciákat is teremtett hozzá”, ez volt a szavajárása, s minden alkalommal úgy adta elô, mintha életében elôször mondaná.
A hajnali csatajeleneteknek azonban nappal nyomuk sem volt.
Bácsikám úgy jelent meg reggel nyolckor az asztalnál, mintha az egész éjszakát ágyban töltötte volna, frissen volt borotválva, parfümtôl illatozott, szeme élénken csillogott,
s fürkészôn figyelt, természetesen kizárólag engem, mert egészen biztosan talált visel86
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kedésemben valami kivetnivalót minden egyes alkalommal. Meg volt ugyanis gyôzôdve
róla, hogy otthon nem kaptam jó nevelést az apámtól, vagyis az ô „link” öccsétôl, így
most az ô feladata lesz, hogy ezt helyrehozza. Négyszemközt leteremtett, amiért a reggeli során többször megtöröltem izzadó homlokomat, hiszen „társaságban az ilyesmi
nem illendô”, magyarázta, „mert ha az izzadság nagyon zavar, elnézést kell kérni, s ki
kell fáradni a fürdôszobába megtörölközni, de a legjobb módszer mégis az, ha társaságban egyáltalán nem izzad az ember”. Az ô homlokuk egyébként tényleg nem gyöngyözött nyilvánosan soha, nem tudom, hogyan csinálták, de csak én ültem közöttük
izzadtan, s emiatt egyre pirosodó füllel. Kaptam azért is, ha egy másodperccel hamarabb
ültem le, mint Elisabeth néni, de az igazán komoly letolás azért járt, ha a széket nem
toltam elôzékenyen a néni alá. Ezt sehogyan sem tudtam megszokni, hiszen nálunk
otthon nem volt szokás nôk alá széket tolni. „Nem is vagy te úriember”, dünnyögte
ilyenkor bácsikám, úgyhogy minden felkelés után szorongva vártam az újabb kioktatást.
Csak a nyelviskolában voltam szabad, holott igazából csak ott írtak elô valódi kötöttségeket. A Rue Paradis-n, a lakásunktól negyedóra járásra tanultam egy olyan intézményben, amelyet bevándorlók számára hoztak létre, négy óránk volt délelôtt, és
négy délután, de csak hetente négyszer kellett iskolába menni. Csoportunkból a legjobb
barátságba egy velem egykorú örmény fiúval kerültem, aki forgatókönyvíró akart lenni.
Vele csavarogtam a nyüzsgô Julien-udvarban utcazenészek, drogosok és részegek között, de nagyon szerettük az öreg kikötôt is, ahol az ôsi halpiacon lassan minden hal
nevét megtanultuk. Egyszer meghívtam hozzánk, a szalonban Charlotte szolgált föl
nekünk kávét és süteményt, igazán jól éreztük magunkat, s attól kezdve az örmény fiú
más stílusban, a lehetô legnagyobb tisztelettel beszélt velem. Hiába magyaráztam neki
vigyorogva, hogy én egy kelet-európai proligyerek vagyok, és csak pár hónapig játszom
itt az uraságot, nem hitt nekem. Emiatt nem vitt föl aztán hozzájuk, hogy megmutassa
a lakásukat, pedig korábban megígérte.
Három hónap alatt úgy ragadt rám a nyelv, mint a kosz.
Hamarosan megértettem hát az otthoni, lassan mindennapossá váló veszekedéseket
is.
Az én részeges bácsikám ugyanis nem érte be azzal, hogy hajnalonta csak engem ver
föl álmomból, hanem rendszeresen kiugrasztotta az ágyból a feleségét is, s kiselôadást
rögtönzött neki valamelyik újonnan szerzett olajfestményrôl, vagy valamely új üzleti ötletérôl.
Olyankor nem lehetett elviselni, mert részeg volt, akadékoskodó és kötekedô.
Reggelente mégis úgy ültek oda az asztalhoz, mint ha elôzôleg nem történt volna
semmi. Charlotte mosolyogva szolgálta föl a bagettet, a vajat, a dzsemet és a kávét — kizárólag hagyományos francia reggelit voltak hajlandó fogyasztani —, közben Elisabeth
néni sugárzó arccal trónolt az asztalfôn, bácsikám is jó étvággyal evett, csak én ültem
köztük lesütött szemmel.
De a következô éjszaka kezdôdött a veszekedés elölrôl.
Hajnalonta, miután bácsikám hazatántorgott, s kirángatta a feleségét az ágyból, Elisabeth néni általában azt sikoltotta neki, hogy „velem ezt nem lehet megcsinálni”. Majd
azt vágta a férje fejéhez, hogy „felkapaszkodott magyar paraszt, akinek istállóban lenne
a helye, nem a nyolc szobás elôkelô lakásban, amelyben egy centime-ja sincsen”.
Fülemre húztam a párnámat, hogy ne halljam ôket, de az éktelen ordibálást alig
szûrték meg a falak.
Egyszer arra gondoltam, hogy kimegyek a konyhába, felragadom a kenyérvágó kést,
és a „felkapaszkodott magyar parasztot” leszúrom.
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Bácsikám ugyanis olyanokat üvöltött, hogy ha ô nem fogott volna bele idejében az
antikvitás üzletbe, akkor a „sznob francia ribanc” — ez volt szegény Elisabeth néni —
„már régen tönkrement volna a szaros szállodájával együtt”. Ôk ugyanis egy ötemeletes, negyvenhét szobás, két csillagos szállodát vezettek az öreg kikötô mellett, aminek
megvolt az az elônye, hogy ha nagyon összekaptak, bácsikám bevágta maga mögött az
ajtót, s elrobogott a szállodájukba aludni, ahonnan csak Elisabeth néni hosszas könyörgésére, napok múltán volt hajlandó sértôdött képpel hazatérni.
De olyankor is úgy ültek le reggelizni, mintha én nem tudnék semmirôl.
Számukra ugyanis a reggeli volt a fôétkezés, tekintettel arra, hogy délben dolgoztak,
az estéket pedig bácsikám csak ritkán töltötte otthon. Kártyázott és pastist ivott a barátaival, akikhez egyszer engem is elvitt, de megbánta, mert a barátai nekem is töltöttek
az ánizs ízû italból, holott ezt bácsikám nem akarta engedélyezni. „Nem szabad itatni
a gyereket”, mondta szigorúan, de a többiek csak legyintettek rá, „igyál csak egy pohárkával, kölyök”, biztattak, „annyit úgysem iszol meg egész életedben, mint az öreged”.
De hiába töltöttek, nem ittam. A pastisnak ugyanis olyan rossz szaga volt, mintha egy
zacskó Negro cukrot oldottak volna föl egy pohár vízben. Inkább olajbogyót és osztrigát tömtem magamba egy-egy falat megvajazott bagettel, és a történeteiket hallgattam.
A marseille-i tartózkodásom utolsó elôtti napján történt, hogy az asztalnál reggel Elisabeth néni a családjáról mesélt nekem. Azt magyarázta lelkesen, hogy valamelyik nemesi ôsét, aki ügyvéd volt, a nagy francia forradalom alatt lefejezték, de késôbb a
Bourbonok rehabilitálták, s a családot kárpótolták a forradalmárok által elkobzott vagyonért is.
Hajnalban meg is kapta a magáét érte, hogy mindezt elmondta.
Arra riadtam, hogy a bácsikám torkaszakadtából azt üvölti, „nem kell engem folyton
a szaros családfáddal szekálni, vagyok én is olyan ember, mint a szaros nemesi ôseid”,
mire Elisabeth néni azt rikoltotta, hogy „jobb lesz, ha most rögtön eltakarodsz innen,
te részeges disznó”.
Erre a bácsikám azt üvöltötte vissza, „kösd fel magad a csillárra, de ne arra, amelyiket én vettem, hanem arra, amit a lefejezett embertôl örököltél”. Artikulátlan sikítás
volt a válasz, majd a veszekedésbôl kivettem annyit, hogy Elisabeth néni szerint nemcsak a bácsikámnak, de nekem is el kellene húznom onnan, „takarodj innen, és vidd
magaddal a rokonodat is, elég volt belôle, hogy hónapok óta én etetem”.
Csattanást hallottam ezután, majd ajtócsapódást — bácsikám alighanem megint úgy
döntött, a szállodában alszik inkább.
Dühösen fordultam a fal felé, és a fejemre húztam a párnámat, hogy aludjak végre
— amikor kivágódott a szobám ajtaja.
Fölkapcsoltam az olvasólámpámat, s megláttam Elisabeth nénit.
A szeme vörös volt, az arca könnyes, a haja égnek állt, a pongyolája pedig félig lecsúszott róla, úgyhogy kilátszott alóla rózsaszínû hálóinge. Nekiesett a szekrényemnek, fölrántotta az ajtókat, és kezdte kirángatni a ruháimat belôle. „Elég volt belôletek,
menjetek innen mind a ketten”, üvöltötte magán kívül, s mivel az összes ruhámat kirámolta percek alatt, már nem volt mivel hadakoznia, ezért dühében nekem esett, s
iszonyú erôvel kezdett pofozni.
Két kézzel verte a fejemet, csak úgy záporoztak rám az ütések, de én nem húztam el
a fejemet, s nem is ütöttem vissza, hanem élvezettel tûrtem az érintését. De egyszerre
csak hirtelen — s tulajdonképpen saját magam számára is váratlanul — lefogtam mind a
két kezét, s magamra rántottam valami ôsi, ösztönös és atavisztikus mozdulattal, egyszerûen magamra rántottam, holott ezt nem gyakoroltam azelôtt soha senkivel.
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Aztán legyûrtem az ágyra, leszakítottam róla a pongyoláját a hálóingével együtt, s a
szemem elé tárult a hatalmas, gyönyörû melle a maga valójában, meztelenül. Mennyit
álmodoztam róla éjszakánként. S most ott remegett a két csodás halom elôttem.
Elisabeth néni elnémultan feküdt az ágyamban, tágra nyílt szemmel meredt rám, és
ernyedten, lihegve várta, hogy most mi lesz.
Ekkor ajtócsapódást hallottunk.
Majd az elôszobából fölharsant a bácsikám hangja újra.
„Hohó, a kiskrapek nélkül nem megyek sehová, ha már ki vagyunk rúgva, együtt
húzunk el innen a büdös francba”, ezt üvöltötte, amikor belépett hozzánk — de amikor
meglátott minket az ágyon egymáson feküdni, elakadt a hangja. Tátogott, mint a hal, s
letaglózottan állt, mintha megbénult volna. Nem moccantam, hiszen nagyon is kényelmes helyem volt nekem Elisabeth néni mellén, de nem mozdult alattam az asszony
sem, hanem dacosan fölszegte a fejét, s belenézett egyenesen a férje szemébe — így bámultunk egymásra mozdulatlanságba dermedve, mint a provence-i babák, abban az
egyetlen, örökérvényû pillanatban.
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kérés

tobozba zárt szellem, régi szó
gördülése és a keresgélô kéz-

mogyoró, jácintpor, bogarincaszöszmötölés és a hallgató
fej, sapka, csont-

végy föl, madárka,
ha majd búvott mondat leszek én is.

akác

elrepült termés
ismerôs idegenség
zörög a szélben
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Aki mondja másra, az mondja magára,
te mondtad magadra, béka nô a hasadba.
Gyermekmondóka

— Na már most, csakis rám figyeljen, a többi nem érdekes — „soha nem is volt az”, teszem majdnem hozzá, s már figyelek én is a hangomra, ahogy köpöm kifelé a szavakat.
Valóban, mintha csak magamat hipnotizálnám, nem pedig a Kunsági kisasszonyt, aki ott
fekszik elnyúlva a bôrdíványon, szétterülve, mint egy szép szelet parizer. Az ajkai remegnek, ezt leszámítva békés, akár egy csecsemô, bár azt, hogy valami bántja, nem
lehet nem észrevenni. Fôképp ha szakember — jelen esetben Én — végzi a felmérést.
Azonban mindez most nem is számít. Annyira.
Mert igazából tényleg magamat készülök hipnotizálni, s talán visszatérek én is valahová a múltba, a gyermekkor csöndes, óceánnal körülálmodott kis szigetére. Alighanem
valakinek a kacagását hallom majd ott, de elsôsorban persze az én hangomat, mert hát
arra figyelni kell, amint feltesz egy-két kérdést.
Töltök magamnak egy pohár vizet, masszírozom kicsit a fejem, hogy visszakerüljek
a realitás kordonja mögé: Az én dolgom Kunsági asszonyt hipnotizálni most, nem pedig
a saját tudatalattimat feltárni. És amúgy is, mint szakember, már tisztában vagyok vele,
milyen problémák nyomják az önelemzéstôl megfáradt lelkem: Mert hát utálok az intézetben dolgozni. Sosem szerettem, már az elsô nap — trilliómillióbillió és egy évvel
ezelôtt — kiábrándultam mindenbôl, ami ezzel a hellyel kapcsolatos. Az elsô páciensem
egy középkorú nô volt, akinek tudathasadása olyan mértéket öltött már, hogy önmagának adott fel leveleket minden áldott nap. És a másik személyisége — hívjuk talán az
Alárendeltnek — izgatottan bontogatta az új és új, illatosított borítékban érkezô irkálmányokat.
Három évbe tellett mire rájött, ki is a feladó. Amikor az intézetbe került, akkor döbbent rá. S emlékszem, mikor szembesítettem ôt az írásokkal — ez már természetesen a
terápia során történt meg — a szemeibôl egyszerûen kiszökött az élet. Nem tudnám
jobban leírni. Ekkor szembesültem elôször, milyen apróságokon múlik egy ember boldogsága. Mint valami film, pergett az egész, képkockáról képkocára rugaszkodtunk, s
megkérdeztem, miért áll minden levél végén ez a sor: Kezdj valamit az életeddel! És
így tovább.
Persze ô nem tudta, honnan is tudhatta volna, hisz az imént döbbent csak rá, hogy
kedvenc levelezôtársa, az a titokzatos valaki, aki három éven át derût csalt egy elvált,
gyermektelen asszony ajkára, ô maga. Na ilyen érzés lehet a magány, azt hiszem.
— Csakis az én hangomra figyeljen — ismétlem ünnepélyes hangon, mintha számítana, és ettôl komolyabbá válna a helyzet. — Zárjon. Ki. Mindent.
És bizony kizár: már mély hipnózisban van, látom rajta, visszatér oda, ahol ez az
egész hülyeség kezdetét vette, úgy értem a születés elôtti idôkben jár, aprócska embrió,
s a méhben forgolódik, mint egy rosszul vetett ágyban. Izgatott: remeg a szája, s csak
arra vár, hogy az én hangom közölje vele, életének melyik fejezetésre ugorjunk.
Igen, könyveknek látom sokszor az embereket, nincs ebben semmi meglepô, kinyithatom itt is, meg ott is ôket. Beléjük olvashatok bármelyik oldalon, s talán ettôl
mindenhatónak tûnhetek mások szemében, mégsem vagyok az. A könyv vége számomra is rejtély.
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— Beszéljen a denevérekrôl — utasítja a hangom, és ô már beszél is, mondja, mondja,
oly mély átéléssel, amely szinte már nevetséges.
Apám mindig is azt akarta, hogy orvos legyek. Anyám nem nagyon szólt bele ezekbe
a dolgokba, úgy volt vele, hogy majd a gyerek eldönti, mit akar kezdeni az életével. De
apám... Ô egészen más volt, szerette kontrollálni a körülötte lévô dolgokat, az én életemet, anyám életét, néha a sajátját, de amúgy mindent, amihez csak volt hozzáférése.
Ha valami az akarata ellenére történt, úgy érezte, mintha egy vonat siklott volna ki, s
száz meg száz utas sikoltott volna fel egyszerre, mind a fejében, hogy jaj!
Nem jó ez így — motyogta mindig ilyenkor, és lehet igaza is volt.Családtagokat sohasem elemzek, mint ahogy a saját elemzésemrôl is leszoktam már úgyahogy. A sok
elemezgetés kontrollálási vágyhoz vezet, mert ha rájövünk, valami rossz, azon változtatni akarunk.
És nem akarok olyan lenni, mint az apám, azt hiszem.
— Éjszaka jönnek — dadogja a nô, s arca különös grimaszba gyûrôdik most. — Mikor
már mindenhol eloltották a fényt. Ôk jönnek. És egyszerûen fölöttem köröznek a szobában, én sikoltani akarok, de nem tudok, és...
Hosszú nap lesz a mai — gondolom, eszembe jutva, hogy a 127-es szoba lakójának
ismételten komoly gondjai vannak: Állítása szerint mozgolódnak a falban lakó egerek,
megint ûrhajót építenek talán, elcsent tollakból és gyufásdobozból, s ki akarják magukat lôni a Holdra. Vannak idôszakok, amikor minden besûrûsödik, de azt hiszem muszáj lesz helyt állnom most is, akármennyire utálom is ezt a munkát, ezt a helyet, meg
apámat.
— És akkor rám szállnak mind... Egyszerûen lecsapnak rám... — ta-ta-ta így tovább.
Miután édesanyám meghalt abban az autóbalesetben, apám napokon át csak bámult
maga elé, rezzenéstelen arccal, és motyogta, szüntelen motyogta: Nem jó ez így.
A jegyeim pedig nem voltak elég jók, hogy felvegyenek az orvosira. Pedig apám mindennél jobban akarta, de csalódást okoztam neki. — Én végülis sohasem akartam orvos
lenni — mondtam akkor apámnak, s nem tudom, hogy volt bátorságom hozzá, mert
úgyis tudtam mit fog erre mondani.
Szóval nem volt mese, a vonat végérvényesen kisiklott, s akkor kvázi elüldözött hazulról, hogy menjek, kezdjek valamit magammal, mert nem jó ez így, szóval mentem,
és igazából vissza se néztem többé.
Gyermekkoromban sohasem értettem a felnôtteket, és gondolom ezzel minden gyerek így van egy darabig, aztán vagy kinövi, vagy nem. Én nem tettem, sokszor logikátlannak, kiszámíthatatlannak tûnnek még mindig, a viselkedésük, az állandó, értelmetlen
beszélgetéseik, de akkor, ott teljes egészében tudtam, mirôl és miért beszél apám. Mert
nem jó ez így — gondoltam én is, és vasutas lettem. És így tovább.
— A hasamat karmolják, a hasamat harapják! — folytatja Kunsági asszony, és újra és újra
összerándul, megcsuklik, remeg, én pedig odalépek hozzá, és felhúzom a ruháját, hogy
megnézzem a hasát, és valóban látom a karmolásokat, az ég tudja, mivel okozta ôket,
talán a körmével. — Nem akarom, nem akarom — folytatja a nô, én pedig ráncolom nagy
erôkkel a homlokomat, és a szakállamba simítok, ahogy azt a televízióban is láttam mindig.
Késôbb postás lettem. Napra nap leveleket szortíroztam, és szállítottam, titokban
pedig abban reménykedtem, hogy végre a kezembe akad egy, amelynek én vagyok a
címzettje. De sohasem kaptam ilyen levelet.
Egy nap azonban felhívott apám telefonon. Akkor már jó pár éve nem láttuk egymást, és a mai napig nem tudom, hogyan nyomozta ki a címemet, a telefonszámomat,
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de nem kérdeztem.
Elmeséltem neki, hogy és mint alakul sorom, hogy nincs senkim, hogy egyedül élek,
és postás vagyok, ô pedig sokáig hallgatott, s annyit mondott: Ha orvos lettél volna...
Tudtam, hogy csalódást okoztam, és ô is tudta, hogy én tudom ezt, ezért elég rövid
beszélgetés volt, hamar elejtettük a kagylót, tudván, ez a hívás sem fog megismétlôdni
még jó pár évig. S mikor azt mondta nekem a végén, elköszönéskor, vagy még inkább
helyett, hogy nem jó ez így, fortyogó düh borította el agyamat. Aznap szereztem köpenyt. Ta-ta-ta, és így tovább.
— Háromig számolok — mondom Kunsági asszonynak, mert látom, hogy lejárt az
idônk. — És maga felébred. Egy... Kettô...
Rövidek ezek a szabadidôs foglalkozások itt az intézetben.
— Három — és ekkor tényleg felébred, ijedten néz körbe, hol van, mi történt vele.
A pihenô szobát el kell hagyni ilyenkor, már jönnek is az ápolók, mint hosszú szôrû
pásztor pulik csaholnak köröttünk, zsírosan röhögve. Túl sok a fiatal ápoló itt, a fiatal
ápolók pedig pimaszak, nehéz ezt már elviselni. Sokszor hallom, hogy ezen vagy azon
a betegen gúnyolódnak, sôt, rajtam is nagyon sokszor, s hallom, ahogy mondják: Kísérje
a doktorurat a rendelôjébe.
Nevetnek azon az idegesítô hangon, de hát ki ne értené meg ôket, az intézetben dolgozni fárasztó, kell a kikapcsolódás, az ember abban talál Örömöt, amiben tud, úgyhogy
csak battyogok szótlanul, azon rágódva, valamiben nekem is meg kéne már találni.
Éjszakánként csak fekszem az ágyban, álmatlanul, hosszú órákon át, s ha besüt a hold
fénye az ablakon, a diplomámat nézem. Közben hallom, hogy a szomszédos szobában
denevérek szárnyai verdesnek, az egerek pedig minden valószínûség szerint kilövésre
készülnek, irány a Hold, vagy egy másik galaxis talán, magam pedig vegyes érzelmekkel gondolok apámra, és arra: nem jó ez így.
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A terem homályában szekrénykeret, tetején vörös üveggömb. Olajos vér hömpölyög
benne. Mûanyagcsövek ívelôdnek keresztül-kasul. Az egyik a ráma közepén terpesztô
öregember halántékába fut. Keze oldalsó tartásban. Mezítelen testérôl leborotválták a
szôrt. Szemöldöke, szempillája hiányzik. Bôrét a hômérsékletváltozás és a rovarok ellen
áttetszô faggyú fedi. Az áramló vérgömb alól kiviláglik szemének fehérje. Sípolva veszi
a levegôt.

Luzern városban a minap tüntették ki a legpontosabb óra készítôjét. Az érdeklôdésre
való tekintettel újabb versenyt hirdettek.
Steven, az egykori óraüzem tulajdonos, Daniel, a számítástechnikai csodabogár, és
Jacob, a lézerkezû, húsz éve dolgoznak együtt a genfi Gyémánt Idô vállalatnál. Régóta tervezik, hogy beszállnak a megmérettetésbe. Összeülnek megbeszélni az elsô lépéseket.
Steven a következô ötlettel áll elô:
— Nincs helye a hagyományos eljárásnak. Biztosra kell mennünk!
Daniel értetlenül rázza a fejét.
— Nem vagyunk mindenhatók, ha lehet, tartsuk be az etikai szabályokat.
— Minek?
— Hogyhogy minek? — vág közbe Jakob.
— Csak akkor alkothatunk rendkívülit, ha felkutatjuk a földkerekség legpontosabb
emberét. Általa juthatunk el a tökéletes megoldáshoz.
Két napig boncolgatják, rágcsálják, ízlelgetik az elméletet, végül is Steven ötletét fogadták el.
Japánba repülnek. Két hét eredménytelen kutatómunka után Ausztrália következik. Találkoznak valakivel, aki mindennap ugyanabban az idôben, és ugyanazon a helyen jelenik meg. A jobb pofáján anyajegyes példány talán alkalmas lenne a célra, bár Stevenék
nem kengurut keresnek.
A sikertelen expedíció után visszatérnek Európába.

Németországban egy poszter által rábukkannak egy Ullmann nevû férfira. Idén ô lett
az év idôembere. Munkatársai, rokonai szerint még sosem késett. Egy kölni kávéházban
beszélgetnek vele, Ullmann roppant meggyôzô. Stevenék úgy vélik, nem is találhattak
volna jobb alanyt.
Megkötik újdonsült üzletfelükkel a szerzôdést. Reggelre beszélik meg a találkozót.
Másnap a trió pontban nyolcra ér a megbeszélt helyre, a pályaudvarra. Ullmann még
sehol. Végre meglátják a hanyatt-homlok berontó, szabadkozó Ullmann urat. Az idô
ekkor 8 óra 1 perc és 12 másodperc.
— Elnézést uraim, de 7 óra 40 perckor belerohantak a szabályosan közlekedô gépjármûvembe. Ezután a rendôrök 7 óra 52 percig feltartottak. 7 óra 56 perckor taxit fogtam, ám sajnos csak 8 óra 1-re értem ide. A lényeg, hogy íme, itt vagyok. Nos,
indulhatunk?
Amazok szörnyülködve néznek össze. Steven lemondóan:
— Köszönjük a fáradozását. Sajnáljuk.
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Faképnél hagyják a kôvé dermedt férfit.
— Irány Kelet-Európa! Ki tudja, lehet, hogy éppen Csehföldön él az emberünk! Holnap reggel szedjük a sátorfánkat! — szól Daniel.
A bambulásából felocsúdó Jacob csak bólogat. Steven a fejét vakarja.
Prágáig repülôvel utaznak. Néhány eredménytelen akció után Szerbiát veszik célba.
A vonat megáll. Egy magyar tanyánál mûszaki hiba üt be. Az elôrejelzés szerint akár
több órát is vesztegelhetnek.
Stevenék fülkéjében egy magyar, de németül is beszélô egyetemista fiú felajánlja,
hogy a kényszerpihenô alatt szívesen megmutatja a helyi tanyavilágot.
A zsúpfedeles házacska körül jószágok kószálnak, a macska a csirkén, a kutya a macskán, a birka a kutyán tapos. Néhány négyzetméteren tömörülnek. Etetés közeledhet.
Az udvar sarkánál egy ólábú, dolgosféle néni hajbókol a jólöltözött urak láttán. A
kutyaugatásra egy ráncos parasztember is elôbiceg.
— Adjon Isten! Mi járatba’ erre?
A fiú tolmácsol. Steven elmondja, hogyan kerültek ide. Az öreg betessékeli vendégeit egy-egy kupica törkölypálinkára, majd a konyhasezlonra ülteti ôket. Daniel megdöbbenve észleli, hogy sehol sincs óra. Rá is kérdez:
— Bocsásson meg, de nincs szükségük órára?
— Minek az öcsém? Úgy kialakú’ az emberbe’ a pontosság, hogy vénségire mán a
percet is megmondja. Az én órám idebent van — mondja és a fejére mutat.
Stevenék rádöbbennek: Megtalálták!
A házaspárnak felajánlanak egy tetemes összeget az együttmûködés fejében, de az
idôs ember kimért fejrázás után kinyögi:
— Nekünk a tanya a minden, ki etetné a jószágot? Igazán kedvesek uraim, hogy ilyet
mondanak, de értsék meg, nálunk nem úgy van a’.
Steven egy mondvacsinált indokkal a vonathoz küldi a fiút. Daniel és Jacob lefogja
a parasztot. A székhez kötözött asszony eszeveszett jajveszékelésbe kezd, miközben urát
az idegenek a szerelvény felé hurcolják.

Az átcsempészett embert a bérelt raktár egyik szobájába zárják. A külsô helyiséget telerámolják alkatrészekkel, szerszámokkal és számítástechnikai eszközökkel.
Az óramû kereteként, a terem közepére állított szekrényráma szolgál. Szerszámos
asztalokat tolnak köré. Daniel birodalmát a terem sarkában rendezik be. Jacobra hárul
a kétkezi munka. Amint megtudja, mit kell tennie, ki akar lépni, ám Steven emlékezteti a megállapodásukra.
Jacob a keretbôl kivágja a csövek és a vezetékek helyét. Daniel mindenütt leméri az
öreget, azután szénaillatú haját kopaszra nyírja. A parasztembert kábulatban tartják az
injekciók.
A terem homályában, a keret tetején vörös üveggömb. Olajos vér hömpölyög benne.
Mûanyagcsövek ívelôdnek keresztül-kasul, az egyik a ráma között terpesztô öregember halántékába fut. Keze oldalsó tartásban, mezítelen testérôl a szôrt leborotválták,
szemöldöke, szempillája hiányzik. Bôrét a hômérsékletváltozás és a rovarok ellen áttetszô faggyú fedi. Az áramló vérgömb alól kiviláglik szemének fehérje. Sípolva veszi a
levegôt.
Jacob száznyolcvan fokban elfordítja az óramûvet. Eléjük tárul a kínai zöldmárvány
óralap, fa- és rézdombormûvel. Az óramutatók végén sas-, sólyom-, és vércse öntvény,
mintha áldozatukra való lecsapás elôtt változtak volna át bronz díszítôelemmé.
A keretre erôsített tölcséren át az infúzió a véráramba hatol. A gépolajból és vitami95
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nokból kevert vegyületbôl napi három deci szükséges.

A zsúfolásig telt helyiségben kezdetét veszi az eredményhirdetést. Kiosztják a több tucat
oklevelet. A zsûrielnök behívja a színpadforma emelvényre a bronzérmes japán feltalálót. A gyufás-skatulya méretû óraszerkezet elbûvöli a közönséget.
Stevenék még nem merik elhinni gyôzelmüket. Sejtelmesen gurul elô a második
helyezett produktuma. A három férfi felismeri alkotását. Daniel vörös feje az asztalra
zuhan. Nem veszik át a díjat.
Csak késôbb lesik meg a reflektorfényben ünnepelt elsô helyezett munkáját. Kísértetiesen hasonlít az övékhez, annyi különbséggel, hogy a fakeret között az anyajegyes
kenguru mocorog, amelyet ôk is megfigyeltek Ausztráliában.
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Gdansk

a sötéttôl megtapadt ég,
a lengyel kockaköveken
fenyvesek gyantaillatailyen környékre érkezünk,
a város nem takar ki eléggé
a felhôsodrást kívánja
a lány a tenyerében,
vele jöttem, piros szatyor,
ezekrôl azonosítom,
a testén egy kéz vonása,
az elôzô férfié,

elsô napunkon ebéd,
a közeli étteremben,
a másodikon a stégrôl
hosszan vízbámulás, a tenger
kiábrándító közelsége,
pedig most látjuk elôször,
a harmadik és negyedik nap
megismétlünk mindent.

a város, a tenger, mint olyan,
soha nem is létezett.
a parton sétálunk,
szórom a homokot rá, élvezzük
hogy idegen városban együtt,
leélünk néhány napot,
a sötéttôl megtapadt,
kisimult ég közelében.

Naponta

ezek a maszturbáció-gyakorlatok,
felesleges koránkelések, kávék
unalmas íze, illata között,
a szennyes alsók, ismétlések
között, ami eltelik, az mintha nem
én lennék, csak a nélkülözött
szokatlanság, szokásba csavarva,
naponta dupla fürdés, de nem
tisztulok, olcsó viccel intézem el
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magam, a testem tapintatlan, nincs
lány, nincs közös part, semmi van,
a lakásban ténfergés, mocsok
pereg az arcomba, a kád vizét
a spermámmal oldom fehérre, nincs
nevetés, csak másfél óra út
az egyetemig, másfél óra vonattal,
eljutás a nulladik pontra, nincs
elôttem a nevetés kék partvonala,
verset írok, füsttel párnázom az
arc szoba-belsejét, költô-barátok
szavára dôlök, mint botra, bele
a mondataikba, széles, út menti
gödörbe, hízom, nô a hájam,
a szakállam, hajam, sötét hús
ütôdik, év vége van, kevés
mondat a szeretetre.

Család

„egy anya van és egy apa, utána
árvaság, és annak van halmaza,
ez van, igazolja a statisztika„

ezt dúdolja magában a fiú,
nem gonosz, csak árva akar lenni.
egymás után kétszer megismétli,
a sufniban motoszkál apa,
eshetne valami a fejére,
a konyhában dolgozó anya
kezét elvághatná apa kése,

„haljon anya, és haljon apa,
mert különben nem lesz igaza
amit állít a statisztika„

hangok élnek a fiúban, nôni
hagyja ôket, lassan külön élet
ami leginkább jellemzi ôket,
a fiú hallgat rájuk, mit tehet
folytatja az ismétléseket,

„kiütést hagy a szülôk keze rajta,
érintésüktôl szúr és fáj az arca,
legjobb barátja a statisztika„
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ne feledkezz meg,
hogy két anya
szült, egyikük halmaza
a végnek, a térdek

tartanak, nem koccan
anyatérd az
anyatérddel. a halmaz
körgyûrûjén belül van,

a másik anya, akirôl
alig beszélsz.
tudod, hogy a józan ész
nem segít. megdôl
minden teória.
az egyikük
a vég. a végük
te vagy. anya, anya.
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Sasné a földszint kettôben kutyát tartott. Csillogó szemû, értelmes, hosszú lábú, lógó
fülû vizslát. Egyik nyáron fönt üdültek a Mátrában és összebarátkoztak az erdésszel.
Az övé volt a Kávé anyja. Pont úgy nézett ki, mint a fia, mert hogy ez a Kávé, ez fiú. Fiú?
Ami a szukák iránti érdeklôdését illeti, hát nagyon enyhe rá ez a kifejezés. Amikor abban
a bizonyos üzekedési idôszakban rájön a hoppáré, az ajtóról képes lekaparni a festéket,
hogy kimehessen. Ha meg nem engedi, elôfordult már, hogy rámászott a lába szárára,
és azt kezdte el lökdösni. No, adott is a pofájára a szíjjal, hogy estig nyüszített... Ilyenkor sétálni se lehet vele, mert képes kitépni az ember kezébôl a pórázt, és addig vissza
nem jön, amíg nem talált valami jóképû szukát. Olyan mint minden férfi. Egyszer már
az állatorvoshoz is elvitte, hogy írjon föl neki valami brómot, vagy akármit, amitôl lehiggad ez a buta jószág. A doki elég furcsán nézett rá, és majdnem fölröhögött, hogy
aszondja: brómot, asszonyom? Azt hát. A Feri is mindig azt emlegette, hogy a kaszárnyában brómot kevertek a katonák kávéjába, hogy ne szökdössenek ki a kurvákhoz. A
doki meg azt mondja, hogy ivartalanítani kell. Meg is mondta, mibe kerül a mûtét. Hát
ezt neki! Mûtét... Annyi pénzen akár két kutyát is vehet, ezt meg kicsapja az utcára.
De végül is maradt minden a régiben.
No, szóval a Mátrában volt egy kiskocsma. Esténként betértek oda egy-egy pohár
helybéli borocskára. Ott kvaterkázott ez a bizonyos erdész is. Csak ült a sarokasztalnál
a nagyfröccsével. Mellette a fogason felakasztva a puskája, a lábánál elnyúlva a kutya.
Egyszer csak odaszólt neki a kocsmáros:
— Te, Bandi! Láttad már a mai újságot?
— Nem én — így az erdész. — Küldd ide a Sárival!
A kutya meg, mintha megértette volna, amit beszélnek, odasétált a söntéspulthoz, a
szájába vette a kocsmáros nyújtotta újságot, és odavitte a gazdájának. A nôk majd’ hogy
felsikoltottak örömükben, úgy tetszett nekik a kutya produkciója. Hát még az, amikor
a vizsla ment fizetni a gazdi pénztárcájával... Mindegyik simogatni, becézgetni akarta,
a szalvétáról etették vele az ételmaradékot. Sôt, olyan is akadt, aki hazakísérte, hogy
megnézze, mit tud még ez az okos jószág.
Meg kell hagyni, sok mindent tudott. Közben az is kiderült, hogy Sári kutya anyai
örömök elé néz, és ha a hölgy is úgy akarja, a baráti gesztusért cserébe akár meg is kaphatja majd az egyik utódot. Hát így lett Sasnénak vizslája. Választhatott, hogy szukát,
vagy kanit akar. Sokáig nem tudott dönteni, de végül is úgy gondolta, hogy nem tudna
mit kezdeni a sok kiskutyával, így a fiú kutyát választotta. Akkor még nem volt neve.
Egyik reggel éppen a kávéját szürcsölgette, amikor megszólalt a csengô. Csészével a kezében felugrott, hogy ajtót nyisson. A kutya éppen ott sündörgött a lába mellett. Elbotlott benne, kiömlött a kávé. Rá a kutyára. Az állat nyüszített mint a fába szorult
féreg, ô az anyját szidta, de megtörtént a keresztelô. Kávé lett a vizsla neve.
Mondta az erdész, hogy ennek a kutyafajtának nagy a mozgásigénye, meg sokat kell
foglalkozni vele, de meghálálja a törôdést, mert jobban megérti amit mondanak neki,
mint egyes emberek. Hát ez igaz is, mert hiába esküdözött a Ferinek, hogy neki ehhez
az erdészhez semmi köze, mármint hogy se le nem feküdt vele, se semmi, az az állat
összecsomagolta a holmiját és elment. Még a villanyszámlát se fizette ki, pedig miatta
lett olyan sok az áramdíj. Persze, mert telepofázta az agyát a szomszédasszony, az a szent
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özvegy, hogy milyen sokat jár ide a postás amikor a Feri éppen dolgozik, pedig a leveleket nem is délután szokták kézbesíteni, hanem délelôtt. Rohadt vén K! Hogy sülne
ki a szeme, amelyikkel állandóan mások fenekét lesi! Méghogy ô, meg a postás!...Azért,
mert a viccekben is mindig a postással szokták megcsalni az impotens férjeket? Azért?
Ez a balfácán Feri meg mindent elhitt neki. Beült a szobába, magára zárta az ajtót, tévét,
rádiót, mindent bekapcsolt, hülyére itta magát, ô meg a konyhában bôghetett a kutyája
nyakába. Hát tehet ô arról, hogy a postán kevés a kézbesítô, ez a szerencsétlen ember
meg többet akar keresni és felvállalta a szomszéd körzetet is? Hogyan érhetne ide délelôtt? Ahhoz viszont ennek a szenteskedô vén candrának végképp semmi köze, hogy
ô kitôl, mitôl, mikor és hány levelet kap. És ha az a szerencsétlen postás elfárad, miért
ne ültethetné le a konyhájában, miért ne adhatna neki egy pohár vizet? És ha netán egy
pohárka pálinkát ad, akkor mi van? No, de csak lássa meg a folyosón a macskáját, azt a
girhes fekete sátánivadékot, ripityára töri rajta a söprût, az biztos. A Kávé meg ha már
a szagát megérzi, vicsorog, mint egy veszett farkas. Majd kifigyeli, mikor engedi ki az
udvarra, és széttépeti vele, mint a rongyot. No persze az is igaz, hogy a kocsmában elkapta a Feri a postást, jól megszorongatta a nyakát, az meg becs’ szóra megígérte neki,
hogy soha többé be nem teszi hozzá a lábát. De mindez nem történt volna meg, ha a
Mari nem pofázik neki.
Valahol olvasta, vagy a tévében mondta valaki, már nem emlékszik rá, de tény, hogy
napról napra korcsosul a világ. Itt van például ez a Kávé. Az anyja olyan okos, hogy
szinte minden szót megért, ennek meg a szájába adta az újságot, mondta neki, hogy
hozd ide, de csak nézett, mint borjú az új kapura. Hát vadászkutya az ilyen? Az egyik
kollégája mondta, hogy el kell vinni a kutyaiskolába. Ott néhány ezresért betanítják.
Még arra is, hogy nyulat fogjon, és hazavigye. Lökött a pasas. Vannak ôneki felesleges
ezresei? Arról már nem is beszélve, hol szaladgálnak nyulak a lakótelepi panelházak árnyékában? És ha netán mégis találna egyet-kettôt ez a szerencsétlen Kávé, úgy húsvét
után valamelyik játszótéren, ô ugyan bele nem tenné a tisztára súrolt fazekába a kutya
nyálas pofájából kivett nyulat.
Egyszer egy könyvesbolt kirakatában látott egy könyvet. A borítóján idôsebb forma
férfi vigyorgott, akinek a lábánál ült egy kutya. Az volt a könyv címe, hogy Kutyaiskola.
Még volt annyi ideje a busz indulásáig — mert éppen a buszmegállóban volt az az üzlet
— hogy bemenjen, és megvegye. Nem adták drágán, és sok érdekes fénykép is volt
benne. Meg szép, ügyes kutyák. Némelyik még a létrára is fölmászott. Egy egész fejezetet írtak egy Cézár nevû farkaskutyáról, amelyik mentésre volt kiképezve. Olyan kifinomult szaglása volt, hogy megérezte a romok alatt fekvô emberek szagát, és
odavezette hozzájuk a gazdáját. Meg olyan is volt, hogy kikapart egy eszméletlen gyereket és kihúzta a ruhájánál fogva. Azt tartja a legfontosabbnak ez a kutyapszichológus,
aki írta a könyvet, hogy soha nem szabad verni vagy büntetni az állatot, hanem szeretettel, meg jutalmazással kell rávenni, hogy teljesítse a parancsot. Hát ennek se ilyen
Kávé fajta kutyája volt, az biztos. Mert ugye mivel kezdôdik az egész kutyaidomítás? A
szobatisztaságra szoktatással. Oda vitte, megszagoltatta vele, és elmagyarázta neki többször is, milyen csúnya és helytelen dolog az, ha egy ilyen okos kis kutyus bent megy ki.
A Kávé csak hallgatta, hegyezte a nagy füleit, még az orrát is megnyalta, aztán odament
az asztallábához, és jól oldalba pisilte. A harmadik próbálkozás után elôvette a szíjat, jól
elnáspángolta és kinyitotta neki az ajtót. Azóta kikéredzkedik. Lehet, hogy nem ez a
modern nevelési módszer, de legalább eredményes.
Érdekes, mennyire szelektív ennek a kutyának a parancsvégrehajtó ösztöne. Az olyan
utasításokra például, hogy ül, meg gyere ide, menj oda, meg ilyesmi, a füle botját se
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mozdítja, pedig már szalámit, meg csokit is ígért neki érte. Egyszerûen nem érdekli. Viszont minden héten egyszer megfürdeti és utána hancúrozni szoktak a heverôn. Ilyenkor szokta azt játszani vele, hogy adjál puszit a mamának, meg hozd ide a mama
kombinéját, meg ilyesmi. Igaz, ehhez is kellett néhány szelet csoki, de ezt nagyon gyorsan megtanulta. Utána persze neki is le kell zuhanyoznia, mert úgy összenyálazza ez a
bolond jószág... Csak az a baj, hogy képtelen disztingválni. Egyszer elhívott egy asztalost. Az ablakot kellett volna megjavítani. Jött is a mester a megbeszélt idôben. Ô ment
ajtót nyitni, ez a bolond jószág meg vakkantott egyet, fölugrott az asztalos nyakába és
képen nyalta. Majd’ összeesett az a szerencsétlen ijedtében. Nem is lett az ablakjavításból semmi. Úgy otthagyta, mint Szent Pál az oláhokat. Pedig olyan jóképû pasas
volt...
Nem számít. Egy pasassal több, vagy kevesebb... A Feri is elment, elmarta ez a vén
satrafa. A postás is elment, az asztalos is... Nem számít. Egyikre se haragszik, csak néha
eszébe jutnak. Nagyon jól megvan ô a kutyájával, de ennek a boszorkánynak visszafizet, ha addig él is! Amikor ideköltöztek, már akkor érezte, az elsô szempillantásra megérezte, hogy ez a nô az ellensége lesz. És lám, milyen jó volt a megérzése...Másnap,
amikor kilépett az ajtón, ott sétálgatott elôttük a macska. Nem ez a macskája volt még
akkor, egy nagy szürke kandúr. Ránézett, és úgy nyávogott, mint aki éhes. Hát ô aztán
adott neki. Adott ám! Randa, szôrös egérhajtó!... Akkorát rúgott belé, hogy a falig repült. A Mari meg épp akkor jött be az udvarról, meglátta. Lett is belôle akkora nemulass, hogy zengett belé a ház. Fölemlegették egymás jó édesanyját, meg a rosszéletû
nagynéniket, végül azzal búcsúztak egymástól, hogy rohadj meg, te utolsó, útszéli K!
Hónapokon át a férjeikkel üzengettek egymásnak, ha kellett valami, mert azok megértették egymást. A Feri még kártyázni is átjárt hozzájuk. Szidta is miatta épp eleget.
Aztán egy nap azzal jött haza, hogy a Józsi rákos. Meg is mondta neki az orvos. Jó, ha
fél éve van még. Akkor egyszer átment hozzájuk és kibékültek. Persze csak annyira,
hogy köszöntek egymásnak, ha találkoztak a folyosón, no meg a két férfi kedvéért megitták a pertut. Ez csak arra volt jó, hogy a Józsi temetése után tegezô hangnemben szidták egymás rosszéletû rokonságát.
Egy nap ez a repedtsarkú Mari hiába üvöltözte a folyosón, meg az udvaron végig a
kedvenc kandúrja nevét, az egérhajtó nem került elô. Egy hét múlva találta meg a kert
végében egy bokor alatt görcsbe merevedve. Valaki megmérgezte.
— Tudom, hogy te voltál, te... — és addig sorolta a válogatott rosszlány minôsítéseket,
míg el nem fogyott a levegôje. A végén, amikor újra lélegzethez jutott, még hozzátette:
— Meg is ver érte az Isten...
— Látod, Ô legalább tudja — mondta Sasné lebiggyesztett ajakkal. — Te meg bizonyítsd
be! Addig is kinyalhatod a szebbik felemet!
Aztán idehozta ezt a nôstény fekete macskát, ezt a sátánt. Hát a második napon nem
összetojta az egész folyosót?! Hiába mondja, hogy nem igaz, meg hogy a tisztítószernek van olyan szúrós szaga, hazudik. Ô meg aztán különösen jól ismeri a tisztítószereket, mióta leépítették a gyárban a létszámot. Jó, ôt nem tették az utcára. A több, mint
két évtizedes munkaviszonyára való tekintettel áthelyezték a gondnokságra takarítónônek. No nem baj, ez se baj, jön még a kutyára dér! Jön még a fônök az ô utcájába, de
akkor aztán kapaszkodjon meg, mert marhára csúszni fog, és kegyetlen lesz a bosszú!
Szóval ide hozta ezt a fekete macskát. Ehhez meg jöttek a kandúrok. A környék öszszes kandúrja itt nyivákolt éjszakánként az udvaron, meg a háztetôn, meg a fene tudja
hol. A Kávé meg az ajtót kaparta dühében. Tartotta volna vissza a kutyát? A frászt! Hadd
menjen. Tépje szét ôket mind, akár a rongyot! Meg is tette. Biztosan megtette, mert
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véres volt a pofája, amikor visszajött. Aztán néhány nap múlva elkezdett vakarózni, meg
jó nagy kiütések jöttek ki rajta. Gondolhatta volna... Hát persze, a kóbormacskák. Direkt azért csinálta a Mari, hogy eltegye láb alól az ô Kávéját. Talán még össze is gyûjtötte
ôket, mert a környéken félannyi kandúr se lehet, mint amennyi itt nyivákolt akkor éjjel.
Nem baj, Mari, visszakapod te ezt még duplán!
Az állatorvos azt mondta, hogy a Mari macskájától semmiképp se kaphatta a Kávé a
fertôzést, mert azt ô oltotta be. Igen? Szóval ezért kellettek a kóbor kandúrok... Viszont
ha nem fertôz a Mari macskája, akkor minden kockázat nélkül megnyuvaszthatja a
kutya. Oda is állította lesbe az ajtó mellé. Attól kezdve ahányszor megjelent a folyosón
a macska, annyiszor kergette meg egészen a kerítésig. Persze csak akkor, amikor ô is
otthon volt. A végén már a folyosóra se mert bejönni az az ördögfajzat, az udvarról nyivákolt föl a Marinak kajáért. Ez meg hordta le neki az orgonabokor alá.
Rafinált vén satrafa ez a Mari. Gondolhatta volna, hogy nem hagyja ennyiben a dolgot, de erre azért ô se mert volna vetemedni. Több lakó szóvá tette, hogy ha elmegy hazulról, a kutyája olyan hangos vonyításba kezd, hogy fölveri az egész házat. Ha sürgôsen
nem tesz vele valamit, kénytelenek lesznek följelenteni az állatvédô egyesületnél. Mi a
fenét csináljon vele? A munkahelyére csak nem viheti magával... A patikában vett altatót, és mielôtt elment hazulról, belekeverte az ételébe. Ettôl csendben volt, de hát akkor
meg egész nap olyan volt, mint az alvajáró. És erre mit kezdett el híresztelni a Mari? Azt,
hogy nyilván kábítószerezik, és a kutyának is ad belôle, de az is lehet, hogy rajta próbálja ki az új szert. Meg kellene vizsgáltatni valami állatorvossal. Végtére is van nekünk
állatvédelmi törvényünk, és az még a Sasnéra is vonatkozik!
Egyik nap a buszmegállóban vette észre, hogy otthon hagyott valamit. Rohant vissza,
és mit látott? Na mit? Azt, hogy ez a Mari ott hajlong az ô ajtaja elôtt, és gyömöszölget
valami rongyot. Vajon miféle rongyot? Természetesen azt a pokróc darabot, amin a
macska szokott feküdni. Csoda, ha egy vadászkutya megôrül ettôl a szagtól? Vonyít,
meg ugat. Naná! Az a csoda, hogy szét nem szedi az ajtót. Azt mondja erre a Mari, hogy
nem pokróc volt az, amit látott nála, hanem a fölmosórongy. Képtelen elviselni azt a
koszt, ami az ajtaja elôtt van. Nála koszt... Hát errôl aztán beszélhetnénk...
Föl is jelentette másnap az állatvédôknél. Amikor bement a nôhöz az irodába, mert
azt mondta, hogy telefonon nem lehet följelentést tenni, akkor mondta neki, hogy ôt
is följelentette a Mari a macskája miatt. A Mari jelentette föl ôt, meg a kutyáját. Ez
vicc!... Ebben az országban már mindent lehet?... No persze nem gond, megteszi ô
írásban is a följelentését, megveszi rá az okmánybélyeget is, csak aztán legyen foganatja.
Úgy verjék el a port azon a vén satrafán, hogy holtáig megemlegesse! Végtére is a törvény az törvény, rá is vonatkozik. De mielôtt leírná, elmondja szóban is, vagy még jobb,
ha jegyzôkönyvbe veszik tanúkkal, meg minden, hogy micsoda álnok, kétszínû, undorító csúszómászó ez a Mari, az ô szomszédasszonya.
A nô egyre jobban feszengve hallgatta a gyûlölettôl szikrázó szavakat. Szeretett volna
közbevágni, valahogy lecsillapítani a nekivadult ügyfelet, de Sasné leintette, kifulladásig öntötte rá vélt igazát.
— Na, hát ez van — mondta végül. — Ezt vegye jegyzôkönyvbe!
— Jézusom! — kapta föl a fejét a másik. — Hogy fér el egy emberben ennyi rosszindulat?
— Nekem mondja ezt? Nekem, aki gumikesztyûvel és nejlonzacskóval viszem sétáltatni a kutyámat, hogy ha netán ott végezné el a dolgát, rögtön össze is szedhessem
utána? Én nem vagyok állatbarát? A Jézust meg csak ne emlegesse! Ô is férfi volt...
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Noé

galambcsôrben az olajág
zöldje a remény színe
avagy a visszája
mint kihasadt zsák
üres a világ
parázsló szempár éget
lyukat a levegôre
levonult az ár
életed alján sûrû iszap
csontjaidra tûzve
iszonyúan egyedül
nem lehet visszaszerezni
semmit ha egyszer elveszett
menthetetlenül összetörik
megkérgesedett szíveden
élsz ugyan — túlélted azt —
de nem vagy szabad
nincs választásod
csak élned szabad

A téli parkban

ô is akarta én is akartam
se hozzá se hozzánk nem mehettünk
csókolóztunk hát a téli parkban
a szürke ég borongott felettünk

ölébe dugtam kesztyûtlen kezem
lélegzetünk mint az orgonafürt
virított szánkon túl az illemen
a szabadban kézzel üzekedtünk

kikapcsolta melltartója pántját
föltárulkozott melle szabadon
remegve teste melege járt át
„bármit csinálhatsz velem én hagyom”
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a zúzmara lepte fenyôágról
cinkeláb verte le a fehéret
zúzmara pergett mint a madártoll megsimogatta dermedt herémet

Fecske Csaba versei

a világ a csöndben elenyészett

Ellopták…

ellopták az álmomat
mint a falnak támasztott
biciklit a kocsma elôl
hol keressem kire gyanakodjak
minden ember potenciális
álom-tolvaj aki átfesti
megbuherálja saját igényeihez igazítja
az elkötött jószágot s ha találkoznék is vele
akkor sem ismerném fel
mért nem lakatoltad le kérdezte
jeges víz józanságú barátom
miért miért hogy érthetném a kérdést én aki
lyukas edénybôl kanalazgatom a boldogságot
miközben szomorúan bámulnak a munkanélküli angyalok

Istenem én nagyon

a ló meghal a madarak nem
rigóhang a lombban tavasztól ôszig
az életem lassan megmérgezôdik
magamtól ki szabadít meg engem

lábamra tekeredett utaktól
soha sehova nem érek el
kedvesem szemében tündér lubickol
a szélnek végül minden virág letérdepel

az évek mint odvas fogak kiperegtek
az idôbôl ügyed vesztésre áll láthatod
gyönge láncszeme vagy egy hosszan kígyózó menetnek

egy személyben vagy szent és eretnek
olykor úgy érzed a szíved fölötted vacog
Istenem ha nem vagy is én nagyon szeretlek
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egy jó nagyot belerúgtam
messzire repült a kavics
tudhatod semmi sem úgy van
ahogy volt másképp lesz ma is
másképp de mégis ugyanúgy
vajon igazi vagy hamis
mit rejtegetsz az a gyanúd
ez kérdés marad holnap is
szétmorzsolódott perceid
nem bírod összeseperni
amit bírni akarsz ne hidd
hogy elég csak vágyni merni

elrúghatod a kavicsot
hogy így hibbanjon el a rend
az lesz ami történni fog
s ami volt veszendôbe ment

Tavasz

az erkélyen de lehet hogy túl azon is
a városban az eget jámboran nyaldosó
Bükkben is már tavasz van
vadidegen fények csókolgatják
a vadszôlô sovány indáit rigóim
fenékig ürítik torkuk mézescsuprát
csak úgy dôl szemembe mindenfelôl a zöld
kalapot emelve szoknyát libbentve
jön a tengerszagú szél homlokát ráncoló
tócsa lesi gyanakodva
szép fiatal nô eltévedt tekintete
leveri szívemrôl a rozsdát
a juharfák alatt érzelmes kutyák
rakoncátlankodó gyerekek
népesítik be sokadik délelôttöm
tarkóm mögött kibiztosított óra ketyeg érzem nekem is süt a nap megrészegülten
vetem magam a következô pillanatba
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(részlet)

Az elsô stádiumban a betegek émelyegnek, az ételtôl undorodnak, kínzó szomjúság
gyötri ôket, állandóan fáj a fejük. Szemük tûzben ég, testük azonban hûlni kezd. Hideg
izzadtság lepi el ôket, arcuk torzan megnyúlik, érverésük egyenetlen és sebes, légzésük
akadozik. Görcsös hányás és sûrû hasmenés tör rájuk, zöldes, nyákos víz megy tôlük.
Majd olyan elviselhetetlen kéz- és lábgörcs következik, hogy van, aki az ágyból is kiugrik, és ordítva szaladgál összevissza.
A görcsös szakasz után kis idôre megkönnyebbülnek — úgy érzik, mintha nagy teher
szakadt volna le róluk — a tünetek visszahúzódnak, csak a kínzó szomjúság marad meg.
Ez a stádium nagyon rövid, sohasem tart tovább egy óra hosszánál. Aztán újra kiüt rajtuk a hideg veríték, végtagjaik merevedni kezdenek, a hidegség felfelé kúszik a testükön, érverésük lassan megszûnik, végül csendesen kiadják leheletüket. Ez a végsô
szakasz sem tart tovább egy óra hosszánál.

Semmi jót nem remélhetünk. Kételkedni sem lehet benne, hogy a kolera itt van a vármegyében. Senki nem gondolta volna, hogy ilyen szélsebesen ér el bennünket, hiszen
alig egy hét telt el az elsô fenyegetô híradások és fôorvosunk fenti jelentése között.
Igaz, hogy ennek az esztendônek a legelején egyszer már megriasztott bennünket,
akkor le is zárták a galíciai határt, a Helytartótanács pedig megküldte minden vármegyének — nekünk is — a rendszabásokat ellene. Pünkösdre azonban csendesedni látszott
a dühöngése, olyannyira, hogy megállt a határon, mi pedig nyugalomban voltunk felôle. Pedig, ha máskor nem, legalább akkor nyughatatlankodhattunk és készülôdhettünk volna, amikor a muszka csapatok felvonultak a lengyelek ellen, hiszen a háború
és a katonaság eddig még mindig ránk hozta a döghalált arról, Galícia felôl.
Már benne jártunk a langymeleg koranyárban, amikor egyenesen Újlakról kaptuk a
rémisztô hírt, mi szerint nagy hirtelenséggel, gyanús tünetek között, öt máramarosi sószállító tutajos halt meg egyszerre. Miután felbontották ôket, és haláluk okaként egyértelmûen kolerát állapítottak meg, az összes tutajt letartóztatták a mintegy háromszáz
tutajossal egyetemben, Újlakot pedig azonnal bezárták.
Mivel Újlak éppen a mi Becsünkkel átellenben fekszik, csak a Tisza választ el bennünket egymástól, a folyó, mint annyiszor máskor, fenyegetô teher lett a számunkra.
Ôriznünk kellett mindenütt, mert biztosak lehettünk benne, ha nem vagyunk elég éberek, a tutajosok ránk hozzák a veszedelmet. Annyiszor végighurcolták az évszázadok
során a fekete halált és a dögvészt az országon, hogy elô se lehet azt számlálni. Vadak,
zabolátlanok voltak világéletükben, holmi kordon sose számított nekik, lopva, az éjszaka leple alatt, a folyó belseje felé húzódva olyan hangtalanul, a legkisebb csobbanás
nélkül tudták kormányozni és úsztatni behemót jármûvüket, hogy könnyedén kijátszották a legéberebb vigyázást is.
Szoros rendeléseket tettünk hát ellenük, olyan szorosakat, hogy biztosak voltunk
benne, egy madár sem repülhet át észrevétlenül felettünk. Végtôl végig a parton, puskákkal felfegyverzett, erôs legényeket állítottunk egymástól látótávolságba, éjjel-nappali strázsára, azzal, hogy minden áron tartóztassák fel ôket, ha másképp nem megy,
lôjenek rájuk, és a hidak alját is mindenütt behúzattuk. Úgy tûnt, a víz felôl bizton-
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ságban vagyunk, mégsem sikerült. Nem telt el egy újabb hét, amikor szinte egyszerre
ütött be öt part menti helységünkbe a veszedelem.
Megfoghatatlan, ismeretlen rémséggel állunk szemben. Ôrzés és kordon mit sem ér
ellene, mintha tutajos sem kellene neki, viszi a víz, fújja a szél, terjed önmagától.
Szörnyû mészárlást visz végbe, alig gyógyul fel belôle valaki, most úgy néz ki, tízbôl ketten, ha megmaradnak. A tudós doktorok azt mondják, negyven napig dühösködik egy
helyen, és fele idô után kezd csitulni, nálunk azonban a negyven napnak jóval több,
mint a fele eltelt már, de mintha még mindig befelé mennénk, ispotályaink rakásig vannak, a temetéseket pedig nem gyôzzük. Valójában nincs is temetés, csak a kolerás szekerek nyikorognak az üres utcákon szüntelen.
Tehetetlenek vagyunk, nincs semmink ellene, csak az évszázadok alatt felgyûlt pestises tapasztalataink, ezekkel azonban most nem sokra megyünk. Lázas igyekezettel
hozzuk ugyan a különb s különbféle rendeleteket, mert hinni és mutatni akarjuk, hogy
le tudjuk gyôzni a halált, de nekem az az érzésem, hogy csak vaktában tapogatózunk.
A félelem uralja az életet. Az úr retteg a szolgától és viszont. A nyílt lázadástól már
csak egy hajszál választ el bennünket. Az elsô beteg, akit a dugig lévô ispotályban nem
tudunk elhelyezni, az elsô halott, akit nem tudunk eltemetni, vagy az elsô nap, amikor
az éhezôknek még rumtopf levest sem tudunk osztani, ellenünk fordítja majd a szegénységet, mert az rettegésében bûnbakot keres, és tartok tôle, hogy bennünk, elöljáróiban fogja megtalálni azt. Sötét gyanakvásában máris azt suttogja, hogy azért vonunk
olyan szoros karantént köréje, és azért szórunk bizmutot a kutakba, mert egy szálig ki
akarjuk irtani, azt akarjuk, hogy írmagja se maradjon.
Minden cselekedetünk a visszájára fordul. Ha napestig magyarázzuk, se érti a nép,
hogy rendelkezéseink nem ellenében, hanem érette vannak. Mert, hogy is érthetné azt
meg, hogy hetek óta nincs vásár, amikor eddig minden héten kettô volt, hogy nincs só
és kenyér, amikor eddig mindig volt. Hogy nem mehet az alföldre aratni, amikor évszázadokon át ott kereste meg az esztendôre való életet, és tudván tudja, hogy jön rá az
éhínség. És, hogy ebben a sose látott veszedelemben még az Isten házába se lehet bemenni, a pap se szolgáltathat misét, és nem könyöröghetünk az Úrhoz, hogy mentsen
meg bennünket, miközben Ô küldte ránk, bûnösökre, az istenítéletet.
Hogy lehet azt felfogni, hogy pária lesz belôlünk, mert elég egy hidegrázás, egy kóbor
görcs valahol a testünkben, és gyanússá válunk. Kikerülünk az istállóba vagy a szérûre,
jobb esetben a tornácra. Ha hozzátartozóink erôt bírnak venni a félelmükön, dörzsölgetnek, melegítenek, cseppekkel, herbatével itatnak bennünket. Hívatják a doktort, aki
nem biztos, hogy eljut hozzánk, a kolerás szekér azonban megjelenik, és visz bennünket az ispotályba. Hogy minek azt nem tudjuk, hisz ott mindenbôl hiány van, nincs
ágy, orvosság, élelem, az ápolóasszonyok meg jobban félnek a nyavalyától, mint az otthoniak, úgyhogy csak fekszünk magunkban a végre várva, mert olyat még nem hallottunk, hogy valaki gyógyultan jött volna ki onnan.
És hogy lehet azt felfogni ésszel, hogy amikor bevégezzük, nem húzzák meg a harangot értünk, nem virrasztanak, nem siratnak, és nem tesznek koporsóba bennünket.
Sírásók visznek a nyikorgó kolerás szekéren a külön temetôbe, ott, félve, nehogy akár
véletlenül is hozzánk érjenek, hosszú rúdra erôsített vashoroggal lecibálják rólunk a
ruhát, majd anyaszült mezítelenül begörgetnek a sírba. Többünket egybe. Gönceinket
elégetik, a hamut a testünkre szórják, csak aztán földelnek el. Porainkat megjelölik, oszlopot állítanak a kolerás temetôben nekünk, de nem azért, hogy a késô maradék emlékezzék ránk, hanem azért, hogy száz év múltán is rettegve tartsa magát távol attól a
helytôl, ahol ezrével kapartak el bennünket.
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Nem akarom tudni a jövôt. Csak egy napon akarok túllenni, egynek akarom megoldani az elôzônél mindig több feladatát: a rumtopf leves kiosztását, az ispotályok megvizitálását, a tizedesek és a zárlat ellenôrzését, a bizmut utáni szaladgálást, a bizottmányi
jelentés megírását.
Nem akarom tudni a jövôt, mégis tudom. Éppen ezért — és azért is, mert idôs koromból kifolyólag körülöttem duplán járkál a halál — úgy gondolom, itt az idô, hogy
szembenézzek a kétségeimmel, és ne hagyjam, hogy ezekben az utolsó idôkben bármi
homályosság zavarja a békémet.
Nagy ínségemben az írás a vigaszom. Nap, mint nap egyre türelmetlenebbül várom,
hogy elszabadulhassak a pokollá változott hivatalomból, hogy bevehessem magam az árkusaim közé, és nekifoghassak. Olyankor ismét tökéletes lesz a világ a számomra, a kolera mintha nem is létezne. Ha észreveszem, hogy sötétedik, gyertyát gyújtok, ha nem,
addig vaklálok, amíg a szemem a papírba nem ér. A forróság a fejemben még segítségemre is van azoknak a régi dolgoknak az elôhívásában. Bár fôfájás nélkül is igen különös az én emlékezetem, mert pontosabban idéz fel messzi dolgokat, mint alig
mostaniakat, hosszú évtizedek távlatából is világosan látok arcokat, hallok hangokat.
*

Az a csárda emberemlékezet óta a sûrû erdôség szélén, a falutól jó óra járásra, a Debrecen-Nagyvárad országút mentében áll. Egyformán kedvére van az utazónak és a betyárnak, emezt a rég várt pihenô, amazt a forgalmas országút és a kiváló búvóhelynek
számító erdô csábítja. Csak úgy, önmagában gyanús a hely tehát, egy fôszolgabíró szemében pedig különösen az. A csárda nem a földesúré, nem is a helységé, a váradi káptalan birtoka, a zsidó korcsmáros, Mezei Mihály is az ô szolgálatában áll idestova tizenöt
esztendeje.
Fényes telihold világít az ezernyolcszázhuszonötödik esztendô Szent András havának utolsó éjszakáján az utazóknak. Éjfél után, úgy három óra tájban egy fogat áll meg
a csárda elôtt. Négyen ülnek rajta, két úr — egy magas barna, meg egy alacsonyabb —, egy
zsinóros ruhájú katona és egy köpenyes ember, az esztári Erdôdy uraság lovásza. Az
száll le elsônek, és zörget be, széna, zab, bor, pálinka van-é. Valami szolgáló — úgy tizenöt
esztendôs lehet — nyit ajtót nagy álmosan, szûk szemekkel, azzal, hogy minden lesz, és
már szalad is a gazdáját kelteni. Az urak lekászálódnak, bemennek a korcsmaházba, a
korcsmárost parancsolják. Az nem ijed meg, már ismeri az érkezôket, elôzô csütörtökön, mentükben is megfordultak nála. Van-é tojás, kérdik, ha van, fôzessen, adják ki pattogósan. Álmosan is alázatosan felel nekik: a felesége tudja, van-é. Az urak azonban
nincsenek megelégedve a válasszal, vagy talán az alázatosság mértékével, a kisebbik azt
mondja hát: „Majd megmutatom én, hogy lesz!” — azzal szakállánál fogva megragadja,
és mérgében pipaszárral döfködi a szerencsétlent, oly hevesen, hogy annak vére serked, és patakokban csurog az ábrázatáról lefelé. Nem gyôzi törölgetni magát, mire a
barna — nyilvánvaló, ô itt a tekintély — lök néhány krajcárt neki, és ráparancsol, hogy feküdjék le.
A másik helyiségben hárman alszanak: a korcsmárosné, a fia és még valaki. Az urak
becsörtetnek, a barna felveri az asszonyt, fôzessen tojást a szolgálóval. Magam megfôzöm, három van — mondja az, ijedt készséggel. Felkapja a ruháját, indul, amikor azonban a másik szobába lép, elirtózik az ura látványától. Kifakad; harminc esztendeje, hogy
együtt vannak, tizenöt, hogy a káptalant szolgálják, de ilyen rajtuk soha nem esett, se
úrtól, se betyártól. A barnának virágos kedve van, derékon kapja, meg akarja csókolni,
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közben azt rikkantja: „Én nem bántottam!”, a korcsmárosra meg ráförmed, hogy most
már aztán takarodjék feküdni. Felkapja a gyertyát, visszamegy az asszonnyal a belsô szobába, és lassan, komótosan — a fiúval nem törôdik — körbejárja a gyékényen fekvô alakot, az azonban meg se moccan. A gyertyát közelebb tartva se igen tudja kivenni, hogy
a zsíros bunda alatt szuszogó, fújtató kupacnak melyik lenne a fej- és melyik a lábvége.
A csizmaorr bökdösése mindössze egy kurta morgást eredményez: „Hagyjon békét az
úr, én csak egy cseléd vagyok!”. Ilyen foghegy beszédhez azonban nemigen szoktak
ezek az uraságok, tûrhetetlen az nekik, még akkor is, ha hétálmából keltették fel az illetôt. A bundát lerántják róla, a barna kurjant egy nagyot: „Ilyen embert keresünk biz’
a, ilyen bajuszút!” — és kintrôl beparancsolja a kardokat, legényét pedig az ajtóra állítja.
Erre már az ember is csak feltápászkodik, mosdani kezd, az úr azonban türelmetlen,
ismét mordul egyet: „Ne mosdjál, öltözz!”. Mivel amaz rá se hederít a szóra, ráemeli a
kardját, és a lapjával — hiába visít a korcsmárosné — végigvág rajta. Az asszony az Isten
szerelmére könyörög, ne bántsa már, idevaló ember ez, a káptalan jágere, kint a ló is az
övé, ha nem hiszik, küldjék be a katonát az ispánhoz, megtudakozni az igazat. Egy boros
ember kezében villogó kardot azonban holmi sivítozás nemigen fog le — a barna ki is
taszigálja a korcsmárosnét a pitvarba, majd az udvarra próbálja kilökni — egy rémületében visító asszonyt viszont egy villogó kard se igen tud lecsendesíteni, úgyhogy a korcsmárosné az ajtófélfába kapaszkodva kiabálja, hogy ebben a házban a káptalan az egyetlen
úr, nincs az a hatalom, amely ôt innen kitegye. Suhog a kard megint, most az asszony
karján ejt nagy vágást. Mátyás az anyja védelmére kel: „Az Isten szerelmére, mit csinálnak az urak, már megyek a káptalan ispánjához!”. Emeli a másik is a maga fegyverét, a barna azonban int, elég lesz. A korcsmárosnét az ura mellé parancsolják, majd a
fiú elvégez mindent, hordja a bort, a szolgáló meg fôzi a tojást — mondván.
Kérdik Mátyást, tényleg jó ember ez a jáger, mire az: „Jótállunk érette!”. Erre megértik végre, hogy nem zsiványt fogtak, kárpótolják hát a jágert a hiába volt szenvedésért,
maguk közé ültetik, borral itatják. Közben szalajtgatják a fiút rendesen, és ütik, ha ízibe,
önkényük szerint nem fordul; ütik, amikor az üres palackért nyúl, és ütik, amikor leteszi a telit. Közben a katona áll az ajtóban szoros paranccsal, se ki, se be nem engedhet senkit.
Egyszer csak gondol egyet a barna úr, megparancsolja a jágernek és Mátyásnak, hogy
nézzék meg a lovakat, adjanak zabot nekik. Miután azok kimennek, kézen fogja Lídiát,
a szolgálót, a ház közepére állítja, és halk, sima hangon kérdezi: „Miért félsz? Mutasd
meg a gazdád pénzes ládáját!”. A halálra rémült leányzó minden ízében reszket ugyan,
mégis azt nyögi, nem fél. Az úr nagy nyugalomban vallatja tovább: „Miért nézel hát az
ablakra, kiben reménykedel?”. Szavainak, szépen, komótosan körbe suhintgatva a leányt, a kardjával ad nyomatékot. Az sikít, mire Mátyás „hát micsoda ember a tekintetes úr, mit csinál már a szolgálóval is” kiáltással berúgja az ajtót. Lídia elszalad, bebújik
a pincébe, az urak meg nekiesnek a fiúnak, aki azonban kiszakítja magát a kezük közül,
és elrohan. Futnak utána egy darabig, de utol nem érik, tüstént befogatnak hát. Fizetni
akarnak, a korcsmáros azonban nem tud visszaadni. Az ezüstforint tartozás Debrecenben, Nagy József kereskedônél lesz letéve, mondják, azzal elhajtatnak.
Mátyás mindeközben beér a faluba, és lélekszakadtan jelenti, hogy a csapszékben
valamiféle urak izgágáskodnak, ütnek, vernek, kardoznak bennünket, bizonyosan haramiák.

A mikepércsi nótárius tudja a dolgát: a haramiáskodó uraságokat el kell fogni! Az ispánnal, a fôbíróval és jónéhány férfiemberrel szekérre ül tehát, a nyomukba ered, és
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sebes vágtában Debrecen Várad utcai kapujánál be is éri ôket.
Nótárius uram elôre nyargal Simonffy Ferenc bihari fôszolgabírónak jelenteni, hogy
az urakat gyalogosan, rabokként hozzák befelé a fôszolgabírói hivatalba. Ábrázatán a
szomorúság, zavar és aggodalom vonásai váltogatják egymást, amire jó oka van, mivelhogy az egyik rab nemes Szatmár vármegye fôszolgabírája, tekintetes Becsky György úr
lett légyen. Végére sem ér a jelentésnek, amikor nyílik az ajtó, és Becsky Györgyöt a testvérével, Ferenccel, valamint a kíséretükben lévô, Szatmár vármegye katonájával behozzák a mikepércsi emberek. Simonffy fôszolgabíró álmélkodása, elfogódottsága és
döbbenete leírhatatlan a képtelen helyzet felett, mert nem esett még olyan meg sehol
az országban, hogy egy fôbírói tisztet betöltô személyt rabként kísérjenek a szomszéd
vármegye fôbírája elé. A csudálkozás mellett pillanatról pillanatra nô benne a remény,
hátha a dolog nem is úgy esett, ahogy a mikepércsiek elsô nézetre látják.
E reményét tekintetes Becsky György azon szavai, hogy Esztárból hazafelé tartván,
egy szusszanásra álltak meg a csárdánál, majd tovább menvén, fel nem foghatja ezek az
emberek Debrecen kapujában, mint haramiákat miért tartóztatták fel, a szekérrôl puskákkal miért kényszerítették le, és gyalog, rabokként miért kísérték be ôket, meggyôzôdéssé változtatják. Amikor pedig Becsky György azzal fordul hozzá, hogy amíg a
vizsgálat lezajlik, engedje szabadon ôket, minden további nélkül eleget tesz a kérésnek.
Valójában nem is igen tehet mást, mivel — kövessen el bármit, legyen akármily magas
vagy alacsony polcon — másik vármegye tisztviselôje fölött csak saját törvényhatósága
ítélhet.
*

Ezzel a mondhatni semmi különös történettel vette kezdetét hivatali pályám legkínosabb ügye, amely azon túl, hogy saját kebelünkön belül vége-hossza nincs belháborút gerjesztett, Ôfelsége dörgedelmét is ránk hozta.
A hír szélsebesen érkezett meg hozzánk a szomszéd vármegyébôl — akivel évszázados vetélkedésben állunk — úgyhogy éppen ülésezô közgyûlésünket semmi más nem izgatta, minthogy fôszolgabíránkat vasvillás emberek rabként hogyan kísérték be
Debrecen városába. Alispán úr mindhiába integetett csendességre és próbált a közdolgok felé terelgetni bennünket, a gyûlésterem csak a hallotta kendtôl és a vármegye becsületén esett csorba kiköszörülésétôl volt hangos. Több fertályóra is eltelt, alispán úr
egyre veresebb lett, az asztal zöld posztójának szegezett ökle pedig valósággal kifehéredett a nagy indulattól, amikor aljegyzô barátom érces hangján a zúgás fölé kerekedve azt
indítványozta, hogy Becsky Györgyöt, amíg magát tökéletesen ki nem tisztázza, függesszük fel hivatalából. Ezen szókra azonban alispán úr nagy hirtelen felpattant, maga
alól a széket kirúgta, az elôtte lévô irományokat felragadta, és faképnél hagyott bennünket. A tisztikar nagy része loholt a nyomában, úgyhogy a nemesi közgyûlés jószerivel tisztviselô nélkül maradt. A fôügyész, valamelyik szolgabíró, aljegyzô barátom,
néhány esküdt és táblabíró maradt velünk mindösszesen. Elôször csak bámultunk megzavarodva, aztán megvilágosodtunk. Oly egyszerûség volt az egész, hogy csuda! Ha
gyûlésünk elnöklô alispán híján, határozás nélkül oszlik el, fôszolgabíránk garázdálkodása büntetlenül, ô maga pedig a hivatalában marad. Még jobban zúgott a gyûlésterem,
mint azidáig, amiért balga gyermeknek tekintettek bennünket! Nem hagyhattuk anynyiban a dolgot, már csak azért sem, mert a kivonulós színi játék mögött nem állt más,
minthogy alispánunk randalírozó fôszolgabíránk nagybátyja lévén, így akarta menteni
ôt.
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A megmaradtakból új elnökséget választottunk, és azért is meghatároztuk Becsky
György hivatalból való felfüggesztését, alispánunk távozását pedig méltóságunkat sértônek és törvénytelennek nyilvánítottuk. Ugyanolyan hallatlan volt ez is, mint alispán
úr kivonulása, mert az sem esett még meg sehol az országban, hogy a vármegye elsô emberét saját közgyûlése törvénysértônek bélyegezze.
A következô esztendô Kisasszony havában jártunk, el is felejtettük a nyolc hónapja
volt gyûlést, amikor királyi leirat érkezett a vármegyeházára. Egyenesen Ôfelsége dörgött ránk, intett meg szigorúan és figyelmeztetett komolyan bennünket a mérséklet és
a jó rend megtartására, akkori határozatainkat pedig egyszerûen semmiknek nyilvánította. Zavartan és értetlenkedve bámultunk ismét egymásra, fel nem foghattuk, hogyan
fordulhatott az önkény és törvénytelenség elleni fellépésünk úgy a visszájára, hogy egyenesen minket taszítson törvénytelenségbe! Ráadásul ekkor már új tisztikarunk volt,
mivel alispánunk nem sokkal ama nevezetes gyûlés után lemondott, úgyhogy fôispán
úr ôméltósága idônek elôtte választást volt kénytelen elrendelni, aminek eredményeként a vezetô tisztviselôk jó része kicserélôdött. Akkor léptem én is elôrébb, és lettem
a vármegye fôjegyzôje.
A királyi paranccsal valójában semmit sem tudtunk tehát kezdeni, mégis két táborra
szakadtunk ismét. Az egyik szerint Ôfelsége leirata fölött vitatkozni, róla szavazni egész
egyszerûen nem lehet, azt mindössze tudomásul vehetjük, a megsemmisített határozatoknak amúgy sincs már vonatkozó ereje senkire és semmire. A másik szerint a vármegye törvényes mûködésére esett árnyék, ezt szó nélkül hagyni nem lehet, fel kell
írnunk Ôfelségéhez. Vége hossza nélkül vitáztunk, ha kifogytunk az érvekbôl, ordibáltunk, martuk egymást, egyikünk, másikunk az asztalra pattant, egyik kezében pipájával, másikban fövegével hadonászott, így akarván nyomatékot adni a szavának. Pedig
alispán úr lemondása után szûnni látszott a megosztottságunk, most azonban rá kellett
ébrednem, hogy a béke röpke tünemény volt közöttünk, viszonyaink semmit sem változtak.
Attól a gyûléstôl számítom meghasonlásomat a vármegyei élettel és a sajátjaimmal.
Mert igaz ugyan, hogy születésünktôl fogva, és családjaink évszázados hagyományaiból
kifolyólag is, mi rendeltettünk a vármegye élére, és mindnyájunknak a vérében van a
kötelességérzet a közdolgok iránt, közdolgok manapság azonban már nem léteznek,
mindent az összefonódások és magánérdekek határoznak meg. Választott tisztviselôink,
az alispántól a táblabíróig, hivataluk elsô napjától nem tesznek mást, mint építik a tábort, nem létezik fontosabb számukra a következô tisztújításnál és a jövendô hatalom
biztosításánál. A másik fél pedig a vereség elsô percétôl kezdve siránkozik, és ugrásra készen lesi, mikor ragadhatja magához újból a vármegye szekerének a rúdját. Egy-egy
ilyen Becsky-féle eset aztán kapóra jön neki, hogy kierôszakolja az idô elôtti tisztválasztást. A baj az, hogy az erôviszonyok teljesen kiegyenlítettek lévén, mindig hajszálon múlik a gyôzelem, úgy gondolja hát mindkét fél, be kell biztosítania magát. Így csak
a voks számít, és minden egyes fontos, mert ugyanannyit ér, lett légyen az egy Károlyi
grófé, vagy egy semmije sincs, hétszilvafás nemes emberé. Abban az egyben pedig egy
állásponton van mindenki, hogy okos beszéddel nem lehet meggyôzni a nemességet,
mert legtöbbjükre nem hat más, mint bor, ürücomb meg néhány forint. A korteskedés mételyként ette be magát az életünkbe, és én tartok tôle, hogy az enyéim sohasem
fognak tudni lemondani róla, mert háromesztendônként, újból és újból — alakítsanak
akárhány tábort — egyformán a gyôzelem zálogának tekintik.
A hatalomért való nagy vetélkedés ezekben az idôkben szülte meg másik mételyünket, a kurucozást, labancozást is, ami szintén nem fog elmúlni sohasem az életünkbôl,
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úgy hiszem. Mert milyen jó fegyver ez, ha kifogyunk az érvekbôl! Elég rákiáltani ellenfelünkre, hogy „labanc, nehogy higgyetek neki”, máris mögénk sorakoznak akárhányan, mert kuruc akar lenni mindenki. Nem azt jelenti már egyik szó sem, amit
jelentett a nagyságos fejedelem nyolc esztendejében hajdanán, nem is emlékszik már
senki azoknak az idôknek a keserveibôl semmire. Néhány emberöltô alatt eljutottunk
odáig, hogy attól jó és annál jobb magyar valaki, minél hangosabban siratja a régi dicsôséget, és jobb, ha az ember mindig, mindenütt vigyáz a szavára, mert könnyen labanc lesz belôle, elárulnia se kell ahhoz már semmit. Elég annyi, ha nem borul össze a
múlt fölött, és temeti a jelenben a jövôt.

Sokat rágódtam én ezeken a dolgokon, végül mindig jól nekikeseredtem. Lehet, hogy
van valami komorságra való hajlam bennem. Valami olyas hajlam, ami ôsidôk óta bennünk van mindnyájunkban, amit valahonnan messzirôl, talán a vándorlásból hoztunk
magunkkal, aztán meg itt maradt rajtunk, mert mindig támadt valami veszedelem ellenünk, ami romba döntve bennünket, aggodalmunkat a holnapért folyamatossá, szüntelen készenlétünket pedig létszükségletté tette. Úgy gondolom egyébként, hogy
vannak bizonyos tulajdonságok, amelyek egy népre vagy annak egy csoportjára ugyanúgy jellemzôek, mint az egyes emberre. Fiatalabb éveimben sokat utaztam, többször
megfordultam Buda, Pozsony és Bécs között, és bizony határozottan érzékeltem a csüggedést, különösképpen itt, a Tisza mentén. Túl a Dunán azonban, mintha kevésbé búsult volna a magyar, arrafelé mintha ez a kurucozás, labancozás se villogott volna oly
gyakran. Ha valóban létezik ez a különbözôség a királyság két része között, akkor az
bizonyára abból fakad, hogy az én tiszai vidékem a másfél százados hódoltság alatt annyi
török-, tatárdúlást elszenvedett, úgy ki lett szipolyozva, hogy három évszázad sem lesz
talán elegendô neki behozni a lemaradást. Azt a másikat, a királyi Magyarországot meg
hál’ Istennek csak nem pusztították százötven esztendeig, egy fokkal jobban gyarapodott hát, ezért arrafelé, közel a Habsburgok fészkéhez, valahogy mindig több féltenivalójuk akadt a népeknek.
Mindezekrôl azonban nemigen szoktam én beszélni, mert amikor egy-egy olyan
társalkodásban, amelyben magvasabb dolgok is szóba kerültek, megpendítettem, nagy
megütközést keltettem. Pár pillanatra megállt a szó, a beszélgetést azonban senki nem
folytatta, és a gondolat — mintha meg sem jelent volna közöttünk — tovalebegett.
El kell azért ismernem, mégis csak voltunk néhányan, mint aljegyzô uram, vagy rektor barátom, akikkel egyfelé gondolkodtunk, és én még most, innen visszanézve is biztosan tudom, hogy mi vittük elôre az idôt.
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