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¢s szÁvszorÁtÂan sz¢p k´nyvet angol ÁrÂ
m¢g sohasem Árt MagyarorszÀgrÂl. Ma-
gyar sem sok; talÀn csak E´tv´s KÀroly
Balaton-k´nyvei, SzabÂ ZoltÀn remeke, a
SZERELMES F¹LDRAJZ rokonÁthatÂk vele.

A k¢t itt k´z´lt r¢szlet az elsû k´tet v¢-

g¢rûl, illetve a mÀsodik k´tet elej¢rûl
valÂ; a vÀlogatÀst ¢s a folyÂiratk´zl¢st a
szerzû jÂvÀhagyta. A sz´vegben elûfor-
dulÂ magyar szavak ¢s nevek gyakran t¢-
ves helyesÁrÀsÀt meghagytam; Ágy olvasta
a k´nyvet a vilÀg.

Patrick Leigh Fermor

MAGYARORSZçG HATçRçN

Vajda MiklÂs fordÁtÀsa

[...] çtmeneti cs´nd ¡lt a levegûben. Nagyszombat dermedt mozdulatlansÀgba ¢s vÀ-
rakozÀsba büv´lte a vilÀgot a kioltott lÀmpÀsaival, ¡res szents¢gtartÂival s a f´ldek f´-
l´tt szÀllÂ tÀvoli kongatÀssal. Eltorlaszolt sÁrboltok ¢s szendergû ûr´k ¢vadja ez, midûn
a h¢t drÀmÀjÀnak hûse a f´ld m¢ly¢re, a poklokra szÀll alÀ... Sehol egy halÀsz a folyÂn,
sehol egy paraszt a f´ldeken, csak azok a kis pocokvadÀszok ¢s a talaj f´l´tt puhÀn
suhanÂ barÀzdabillegetûk neszeztek, s a vÁziszÀrnyasok ¢s pacsirtÀk hada, meg a b¢-
kÀk; sz¡ntelen nappali brekeg¢s¡k, bÀr minden¡nnen zengett, most m¢gis halkabb-
nak tetszett, mint az ¢jjel a teleholdat k´sz´ntû vartyogÀsuk. Egy elhajÁtott fadarabbal
eg¢sz holdnyi ter¡letet lehetett volna mÀsodpercekre eln¢mÁtani. Az Àrral sodrÂdÂ
porszemcs¢k s a vÁz szÁn¢n p´r´gve tovasiklÂ pelyhek mÀr a nyÀr k´zep¢t elûlegezt¢k.
Egy sz¢naboglya Àrny¢kos oldalÀn megettem a sajtos kenyeremet, ¢s utÀna elnyomott
az Àlom. (Errefel¢ kÃp formÀjÃak a boglyÀk, okosan egy pÂzna k´r¢ rakjÀk f´l ûket,
s mire a sz¢na javÀt mÀr lefosztottÀk rÂluk takarmÀnynak, Ãgy Àllnak ott lecsupaszÁtott
fel¡kkel a naps¡t¢sben, mintha csak f¢loldalas obeliszkeket emeltek volna a f´ldeken.)
K¢sûbb ¢bredtem f´l, mint szÀnd¢koztam. A vadgalamboktÂl ¢s vet¢si varjaktÂl han-
gos erdû mÀr hosszÃ Àrny¢kokat vetett a gyepre. Ittam egy patakbÂl, megmostam az
arcom, ¢s rendbe hoztam magam. CivilizÀlt vilÀgba k¢sz¡ltem bel¢pni.

TÀvolbÂl, a tÃlpartrÂl idelÀtszott az Ãti c¢lom: azÂta, hogy m¢g reggel legelûsz´r
megpillantottam, egyfolytÀban nûtt´n-n´vekedett. Szirtfal sz´gellt ki itt a folyamnak
egy hosszÃ szakasza f´l¢, s ezen a pÀrkÀnyon feh¢r templomkolosszus terpeszkedett,
mely a rÂmai Szent P¢ter-bazilikÀt id¢zte f´l. K´r alakÃ, k´nnyed oszlopsor f¢nyes
kupolÀt emelt az ¢gre. DrÀmai, titokzatos ¢s olyan valÂszerütlen volt ez a lÀtvÀny, akÀr
a d¢libÀb, ¢s a sokm¢rf´ldnyi folyÂs ¢s szilÀrd pusztasÀg f´l¢ tornyosulÂ jellegzetes
forma uralta az eg¢sz tÀjat. Az esztergomi bazilika, tudtam, MagyarorszÀg legfûbb
temploma, az eg¢sz kirÀlysÀg legnagyobb egyhÀzi ¢pÁtm¢nye, a bÁboros-¢rsek-herceg-
prÁmÀs ¢rseki sz¢khelye, s mint ilyen Rheims, Canterbury, Toledo, Armagh s a r¢gi
KrakkÂ megfelelûje. A bazilika ragyogÂ ¢s lenyüg´zû ¢p¡let, de nem r¢gi. Magyaror-
szÀgnak ezen a r¢sz¢n nem sok maradt meg a tatÀr ¢s a t´r´k dÃlÀsa nyomÀn. A
visszafoglalÀs utÀn mindent el´lrûl kellett kezdeni. A vÀros azonban ä a Latin Strigo-
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nium s a n¢met Gran ä az orszÀg egyik legr¢gibb vÀrosa. Kereszt¢ny MagyarorszÀg
elsû apostoli kirÀlya, a honfoglalÂ çrpÀd leszÀrmazottja, maga Szent IstvÀn itt sz¡letett
Esztergomban, itt is koronÀztÀk meg, s a t´rt¢nelem azÂta halmozÂdik itt, mÁtosszal
Àtszûve. Az ¢n gyalog´sv¢nyem felûl n¢zve nem is lÀtszott mÀs ¢p¡let, csak a bazilika.
A meredek hegyoldalakon ÀllÂ vÀroska kolostorai, templomai, palotÀi ¢s k´nyvtÀrai
mind m´g´tte-alatta, takarÀsban voltak. A hatalmas ¢p¡let kupolÀs iker harangtor-
nyaival, k´r alakÃ oszlopsorÀval ¢s nagy gy´ngyhÀzf¢nyü kupolÀjÀval Ãgy lebegett a
vÁz, az erdûk s az Àrterek f´l´tt, akÀr valami festm¢nyen egy ¢gi vÀros, melyet szÀrnyak
sosem fÀradÂ csapdosÀsa tart meg a levegûben.

A levegû csupa Ág¢rettel ¢s utalÀssal volt tele. A folyÂ f´l´tt sz¡ntelen zizzen¢s, cikkanÀs
folyt, akÀr a borb¢ly ollÂjÀnak szapora nyissz-nyasszolÀsa, mielûtt lecsap ¢s belekap a
hajba. A frissen ¢rkezett sarlÂs fecsk¢k kering¢l¢se ¢s vizet suhintÂ r´pte volt ez. Ahogy
k´zeledtem hozzÀ, a folyÂ kanyarulata Àtrendezte a tÀjat, ¢s f´lfedte Esztergom hÀz-
tetûinek egy r¢sz¢t, a bazilikÀt pedig Ãj sz´gbûl mutatta meg, mintha csak elfordult
volna a tengely¢n. A DunÀntÃl szÁv¢bûl ¢szaknak nyomulÂ dimbes-dombos Bakony-
erdûs¢g s itt az ¢szaki parton az Àtelleni hegyfok ä legutolsÂ, szelÁd domborulata a
MÀtra hegys¢gnek, amelynek mÀsik v¢gpontja MagyarorszÀg ¢szakkeleti cs¡csk¢t al-
kotja ä itt a Parkan nevü vÀroskÀnÀl sz´gellt bele a vÁzbe. Az egymÀs fel¢ kinyÃlÂ k¢t
hegyfok itt megint egyszer keskenyebb mederbe ¢s gyorsabb folyÀsra k¢nyszerÁtette
a folyamot, s a fodrozÂdÂ vizet egy vashÁd Ávelte Àt. Messzirûl pÂkhÀlÂszerünek tetszett,
de a tÀvolsÀg fogytÀval a szerkezet szilÀrdabbÀ vÀlt. (E hÁd utÀn hÃszm¢rf´ldnyivel a
Duna pÀlyafutÀsÀnak egyik legfontosabb pontjÀhoz ¢rkezik: megker¡lve a Bakony-
erdûs¢g utolsÂ hegyfokÀt ¢s Ãtja sorÀn legelsû Ázben d¢lnek fordulva, Àtfüzi magÀt
Budapesten, akÀr zsinÂr a gy´ngyszemen, ¢s onnan kezdve f¡ggûlegesen lefel¢ szÀntja
EurÂpa t¢rk¢p¢t szÀznyolcvan m¢rf´ld´n Àt, miÀltal pontosan kett¢vÀgja Magyaror-
szÀgot. UtÀna pedig, meghizlalvÀn magÀt a DrÀvÀval, ism¢t keletnek fordul, nekimegy
JugoszlÀviÀnak, BelgrÀd erûdÁt¢sei alatt f´lh´rpinti a SzÀvÀt is, majd akadÀlytalanul
nekilend¡l, hogy megostromolja a Vaskaput.)

A szikla´sv¢nyen egy Âra alatt f´l¢rtem Parkan fûutcÀjÀra. Nem sokkal k¢sûbb a
hÁd csehszlovÀk oldalÀn a hatÀrÀllomÀson lepecs¢telt¢k az Ãtlevelemet. TÃlsÂ v¢g¢n
piros-feh¢r-z´ld sorompÂ jelezte, hogy ott kezdûdik MagyarorszÀg. A hÁd k´zep¢n
elÀcsorogtam m¢g egy darab ideig, m¢lÀzva, a senki levegûj¢n. [...]

MozgÀs volt mindenfel¢: a levegûben, a vÁzen, a partokon; szinte tÃl sok t´rt¢nt. ögy
d´nt´ttem, m¢g egy darabig elidûz´k itt a semmi f´l¢ k´ny´k´lve, s hagyom, hogy
m¢g n¢hÀny szÀzezer tonna folyad¢k elh´mp´ly´gj´n odalent a vasgerendÀk alatt,
mielûtt megteszem a hÀtral¢vû n¢hÀny m¢tert MagyarorszÀgig. Mintha csak a kirÀlyi
pÀholyban ¡ltem volna a ny¡zsgû dramatis personae szeml¢let¢be mer¡lve, amint ¢pp
f´lmegy a f¡gg´ny.

A magÀnyosan kongÂ harangot, k¢sûbb a holdf¢nyben majd megszÂlalÂ sok mÀs
bongÀs ¢s m¢lyebb-magasabb bim-bamolÀs elûfutÀrÀt most t´bb mÀsik is k´vette, de
hÁvogatÂ szavuk nem lÀtszott siettetni a fÀk alatti ide-oda hullÀmzÀst, bÀr a parton s¢-
tÀlgatÂ terefer¢lû t´meg az¢rt m¢gis a dombra f´lfel¢ vezetû Ãt irÀnyÀba tendÀlt. A
k´rny¢kbeli falvakbÂl parasztok szÀzai j´ttek, a f¢rfiak t´bbnyire fekete-feh¢rben, de
ott furakodott a t´megben egy tagbaszakadt ember rezesbanda-egyenruhÀban, nagy-
dob sÃlya alatt g´rnyedezve, s a ferde alkonyi napsugÀr kiszÃrt ¢s f´lvillantott itt egy
harsonÀt, amott egy fagottot ¢s hÀrom koll¢gÀt is, akik ugyanarra nyomultak vadÀsz-



k¡rt´kkel f´lszerelkezve. Az asszonyok ¢s lÀnyok sokr¢tegü rakott szoknyÀi, mÀs-mÀs
szÁnü pruszlikjai, k´t¢nyei ¢s kendûi k´zt itt-ott m¢g kirÁvÂbb szÁnfoltk¢nt szalagcsok-
rok s buggyos ingujjakra rÀvarrott ragyogÂ szÁnü hÁmz¢smintÀk villantak elû. Mint
rendesen, a legrikÁtÂbb szÁnek a cigÀnyasszonyok lengû szoknyÀin ¢s fodrain villogtak,
lila ¢s karmazsinv´r´s, meg narancs, kanÀrisÀrga ¢s m¢regz´ld. Mintha egy sz¢tsza-
kadt indiai templomi virÀgf¡z¢r darabjait szÂrtÀk volna a m¢rt¢ktartÂbb eurÂpai vi-
rÀgok k´z¢. Eg¢sz tovÀbbi utamon egyetlen falusi gy¡lekezetbûl sem hiÀnyoztak a ci-
gÀnyok. Egy kocsma elûtt ÀllÂ, durvÀn Àcsolt szek¢r bakjÀn barnamedve ¡lt, mint aki
mindjÀrt kez¢be veszi a  gyeplût. S´t¢t bûrü gazdÀja f´lkapaszkodott mell¢je, ¢s elhaj-
tottak. A t´megben, a szekerek, kord¢k ¢s lovasok csoportjai k´zt megÀllt egy Âsdi
kirÀndulÂbusz, s k¢t apÀcÀt meg egy csapat iskolÀs lÀnyt bocsÀtott ki magÀbÂl, majd
sürü t¡lk´l¢ssel lassan kihajtott a szÁnrûl. Egy gesztenyefa alatt hÀrom hÂrihorgas do-
minikÀnus gyült ´ssze sz¢les karimÀjÃ fekete kalapban; fekete-feh¢r mintÀzatukkal
Ãgy kirÁttak k´rnyezet¡kbûl, akÀr szarkÀk a mezûn.

LeginkÀbb azonban a macskak´ves rakparton meg-megÀllva korzÂzÂ, pazar ´lt´-
zetü figurÀk csoportja vonta magÀra ¢s tartotta lek´tve a figyelmet. K¡l´nf¢le s´t¢t
szÁnü, pompÀs, neh¢z selymekbûl ä esetleg bÀrsonybÂl ä varrott ment¢ket viseltek,
melyeket mogyorÂ nagysÀgÃ cizellÀlt aranygombok fogtak ´ssze, s az ujjak v¢g¢n, a
gall¢ron s a vÀllon barna pr¢m szegett. N¢melyik alak t¢rdig ¢rû, hasonlÂ mÂdon ge-
reznÀval szegett, el´l nyitott ¢s aranysujtÀssal kivarrt dolmÀnyt viselt; mÀsok lÀtszÂlag
hanyagul a vÀllukon vagy panyÂkÀn f¢l vÀllra vetve hordtÀk, akÀr a kacagÀnyt. Test-
hezÀllÂ, vastagon hÁmzett nadrÀgjuk el´l f´lnyÃlÂ, fekete, skarlÀtv´r´s, k¢k vagy z´l-
dessz¡rke, rÀncos csizmÀban v¢gzûd´tt; ez f´l¡l aranyfonattal volt szegve, ¢s sarkaiba
aranyozott sarkantyÃt csavaroztak. Egyiknek-mÀsiknak arany- vagy ez¡stlÀnc lÂgott
a nyakÀban, ¢s valamennyien vilÀgos vagy s´t¢t szûrm¢bûl k¢sz¡lt fejfedût viseltek.
Ezek a kalpagok a huszÀrok pr¢mes dÁszcsÀkÂihoz voltak hasonlÂk, ¢s kackiÀs sz´gben
a szem¡kbe hÃzva viselt¢k; feh¢r g¢m- vagy kÂcsagtoll dÁszÁtette ûket, s ez Ãgy t´rt f´l
a drÀgak´ves boglÀrbÂl, akÀr egy elsz´kû gûzsugÀr. HÂnuk alatt vagy k´ny´k¡k haj-
latÀban hanyag eleganciÀval csaknem f¢lk´r alakÃ handzsÀrt tartottak, melynek, ha
¢ppen Àlltak, hegye a macskak´vet ¢rte, s kez¡k k´nnyed¢n a keresztmarkolatÀn nyu-
godott; a kardh¡velyt z´ld vagy k¢k vagy szilvaszÁn bÀrsonnyal hÃztÀk be, aranyba
foglaltÀk, s k´z´nk¢nt eg¢sz hosszÀban drÀgak´vekkel raktÀk ki. A legendÀk hercegei-
nek ragyogÀsa lengte k´r¡l ezeket a mÀgnÀsokat, ¢s ä egynek, egy csaknem g´mb
alakÃ embernek a kiv¢tel¢vel, aki csÀl¢n hordta feh¢r pr¢mkalpagjÀt, csizmÀja pedig
¢ppolyan v¢rv´r´s volt, akÀr az arca ä mindezt a pompÀt csiszolt k´nnyeds¢ggel vi-
selt¢k, ûd´ngtek, csevegtek, ÂrÀjukra pillantgattak, kardjukra tÀmaszkodtak, egyik lÀ-
bukat t¢rdben kiss¢ behajtva ÀlldogÀltak, akÀr egy preraffaelita festm¢nyen. Besz¢d
k´zben, ahogy bÂlogatott, az egyik magas dandy monoklija pontokban-vonalakban
villogtatta vissza a lenyugvÂ napot, akÀr ha morz¢zott volna. MegÀllt egy hintÂ, kiszÀllt
belûle hÀrom hasonszûrü alak, s kÂcsagtollas kalpagok szertartÀsos emelget¢se k´vet-
kezett sarkantyÃk diszkr¢t peng¢se kÁs¢ret¢ben. Egy pompÀs ´regember a hintÂban
maradt; talÀn b¢na lehetett, mert feh¢r szakÀllas ÀllÀt malacca s¢tabotjÀnak csontbÂl
faragott fogantyÃjÀra kulcsolt kez¢n nyugtatta. HandzsÀrja az ´l¢ben fek¡dt, ahogy
elûrehajolva besz¢lt ¢s nevetg¢lt. A feh¢r borostÀs arcon t¡kr´zûdû energia ¢s humor
Victor HugÂt juttatta eszembe. LeszÀmÁtva a barna pr¢met, a vÀllÀn k´rbefutÂ arany-
lÀncot s a nyakÀban f¡ggû rendjelet, tetûtûl talpig feket¢t viselt, s ez a visszafogottsÀg
m¢g ragyogÂbbÀ tette. (àNevetn¢d Àm, ha lÀtnÀd ä jutott eszembe hirtelen a r¢g elfe-
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ledett vers ä gy´nggyel kihÀnyt csizmÀjÀt, ¢kk´ves pantallÂjÀt egy EsterhÀzynak!Ê)*
A grandoknak ez a serege lassan vonult a parton, a folyam sodrÀval ellenkezû irÀny-
ban, a leveleiket aranyp¢nzk¢nt villogtatÂ nyÀrfÀk alatt, s a hintÂ pedig l¢p¢sben kÁ-
s¢rte feh¢r szakÀllÃ utasÀval. K´zvetlen¡l m´g´ttem izgatott tarka ruhÀs lÀnyok siet-
tek Àt a hÁdon, valamennyin¢l virÀgcsokor, vÁzililiom, nÀrcisz, sÀrga nÀrcisz, ibolya s
az a hatalmas fajta boglÀrka, amely a patakokban teny¢sz. Ahogy elsiettek mellettem,
integettem nekik, mire az egyik a vÀlla f´l´tt egy sor vidÀm daktilust l´k´tt fel¢m. Ha
a magyarok nem egyistenhÁvûk, az elûtt¡nk ÀllÂ feltÀmadÀst akÀr Adonis ¢s Perse-
phon¢ halhatatlan szerelme is k´vethette volna.

K¢ptelen voltam otthagyni megfigyelûposztomat, ¢s belevetni magamat Magyaror-
szÀgba. Most is ugyanilyen b¢nultsÀg fog el: pillanatnyi ÂdzkodÀs attÂl, hogy meg-
¢rintsem a j´vûnek ezt a bizonyos fragmentumÀt. Nem f¢lelembûl, hanem mert kar-
nyÃjtÀsnyi tÀvolsÀgbÂl s m¢g ¢rintetlen ÀllapotÀban, Ãgy tetszett, s most is Ãgy tetszik,
ez a j´vû m¢g tele van csodÀk Ág¢ret¢vel. K´zben odalent a folyÂ mÀr elvitte lefel¢ a
k´zvetlen mÃltat, ¢n pedig ott maradtam a kettû k´z´tt, f´lf¡ggesztve a levegûben.

De ma mÀr a visszatekint¢s mindentudÀsÀval k¢pes vagyok elhÀrÁtani a d´ntû pil-
lanatot, m¢gpedig azzal, hogy ´sszeszedem a t¢nyeket, melyeket majd a k´vetkezû
ÂrÀk fognak f´lfedni... Mert most mÀr tudom, mi k¢sz¡lûd´tt akkor. LÀtom Esztergom
polgÀrait, ahogy gyertyÀkat ÀllÁtanak sorba az ablakpÀrkÀnyaikon ä s ezek k¢sûbb, a
bÀm¢sz parasztok ezres t´meg¢nek kez¢ben tartott v¢kony, hosszÃ gyertyÀk f¢ny¢vel
egyes¡lve, pislÀkolÂ erdûk¢nt ´vezik majd a k´rmenetet; ¢s f´lpillantva a bazilikÀra,
lebegve be tudok suhanni a szent¢lybe, v¢gigszÀllok az akantuszos tÀvlatokon, s Àtha-
tolok a mezzotinto r¢zmetsz¢s borzolÂ, s´t¢tre ÀrnyalÂ keresztvonalkÀzÀsÀn, be a ha-
talmas sekresty¢be, ahol a ruhÀsszekr¢nyek s a kincstartÂ lÀdÀk ¢s vitrinek sorai mÀr
kiadtÀk magukbÂl selymeiket ¢s brokÀtjaikat, melyek sz¢thajtogatva vÀrnak, ¢s a szent
instrumentumok ¢s ed¢nyek is elûker¡ltek. P¡sp´ks¡vegek pattintattak f´l, pluviÀl¢k
terÁttettek ki, az ¢kk´ves kesztyük s az ¢rseki palÀst is kik¢szÁtve, gyertyatartÂk ¢s
monstranciÀk ¢s pÀsztorbotok elûv¢ve. A kupola alatt, a Panninis ¡ress¢gben, nyalÀb-
szÀm Ãj, m¢g meggyÃjtatlan, opÀlos gyertyÀkat tüznek a homÀlyban a magas vaskarÂk
soraira. Az ¢rsek trÂnjÀhoz vezetû alacsony l¢pcsûfokokra lehengeredû szûnyeg simul,
s odaf´nt a tornyokban megszomjaznak a harangozÂk.

F¢lÃton a dombtetû fel¢, az ¢rseki palota istÀllÂjÀnak udvarÀn lÂdobogÀs ¢s a csiz-
mÀs, pr¢mcsÀkÂs testûr´k ¢s lovas futÀrok alkalomhoz nem illû szitkozÂdÀsa ¢s d´r-
m´g¢se hallik. Nyugtalan patkÂk kapÀlÀsa szikrÀkat csihol a macskak´v´n. Az ¢rsek
n¢gy sz¡rk¢je k´z¡l a leghÀtsÂ s´r¢ny¢t s tollbokr¢tÀjÀt hÀnyja-veti, amikor befarol-
tatjÀk a rudak k´z¢, s elrendezik rajta az istrÀngot. A testûr´k¢re hajazÂ aranysujtÀsos
dÁszruhÀban, tollbokr¢tÀs f´vegben feszÁtû, de feleakkora, rÂzsaszÁn k¢pü lovÀszgye-
rek m¢g egy utolsÂt d´rg´l a hintÂ ez¡stkilincs¢n, ¢s v¢gighÃzza rongyÀt a lakkozott
ajtÂ k¡lsû oldalÀn, ahovÀ skarlÀtv´r´s kalap alÀ foglalt p¡sp´ks¡veges-koronÀs cÁmert
festettek ´tsoros bojtpiramisok k´z¢ helyezve, s bevÀgja az ajtÂt.

Ezalatt odabent az ¢rseki palota falain homÀly borÁtja el keret¢ben Duccio komor
JeremiÀsÀt ¢s Crivelli rÀncos k¢pü remet¢it ¢s egyhÀzatyÀit; ugyanÁgy jÀr Matteo di
Giovanni Sz¡ze a Kisdeddel ¢s Giovanni di Paolo t´bb J¢zus sz¡let¢se. Taddeo Gaddi
¢gi trÂnuson ¡lû MadonnÀja ¢s Lorenzo di Credi MÀria Magdal¢na mennybemenetele
elveszti ragyogÂ szÁneit, s a SienÀban, Firenz¢ben, Velenc¢ben, UmbriÀban, tovÀbbÀ
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mÀs ¢szakolasz tartomÀnyokban s N¢metalf´ld´n ¢s SpanyolorszÀgban festett k¡l´n-
f¢le szentek csoportjai mÀr az eltün¢s hatÀrÀn jÀrnak. K¢t¢rtelmüs¢g honol minden-
fel¢! Egy lombardiai hajadon ´sszeolvad az egyszarvÃval, amelyet Àt´lel cinÂberpiros
karjÀval; tucatnyi v¢rtanÃsÀgon a glÂria gipszf¢nyü ragyogÀsa tÃl¢li magÀt a megdi-
csû¡lt szentet. çthasonÁtÂ ´sszjÀt¢k r¢v¢n a Dunai IskolÀbÂl szÀrmazÂ megkÁs¢rt¢sek
¢s keresztre feszÁt¢sek a folyÂ v´lgy¢bûl mÀr f´lszÁvtÀk ide a gy¡lekezû Àrnyakat. Le-
szÀll az est. TalÀn KoloszvÀri TamÀs erd¢lyi lÀtomÀsai ä lovagok, p¡sp´k´k ¢s Szent
Egyed egy t´lgyes tisztÀsÀn, amint kedvenc szelÁdÁtett ûzsutÀjÀt v¢delmezi az ÁjÀsz nyi-
lÀtÂl ä olvadnak majd utolsÂnak a s´t¢tbe.

A t´bbi emeleten ny¡zsgû vÀrakozÀs honol. Szem¢lyzet jÀr-k¢l, aggÂdÂ tekintetek
szÀllnak a nagy termekben ketyegû ÂrÀk fel¢, f¡lek lesik a bazilika harangjait, az istÀllÂ
irÀnt is levetûdik egy-egy pillantÀs. De mindennek a k´z¢ppontjÀban Monsignore
Seredy, Mindszenty bÁboros k´zvetlen elûdje szem¢ly¢ben a rendÁthetetlen nyuga-
lom uralkodik. BÁbor jelens¢get kell elk¢pzeln¡nk, jÂ ked¢lyü arcot, kis v´r´s papi
sapkÀt a fejbÃbon s egy gyürüs kezet a kisasztalon nyugvÂ, a homÀlyban v´r´sen izzÂ
sz´gletes p¡sp´ki s¡veg mellett. VÀllÀn, a szokÀsos csipke hely¢n, most hermelinnel
mintÀzott feh¢r szûrmepalÀst. ýsi jogszokÀs alapjÀn MagyarorszÀg prÁmÀsa vilÀgi her-
ceg is, meg ¢rsek, az egyhÀz fejedelme is. Sz¢ke k´r¡l sokm¢ternyi, merev, sz¢les hul-
lÀmokban magna cappÀja s´t¢tv´r´s, habosÁtott selyemhullÀmai takarjÀk el a szûnyeg
mintÀit. Csupa mandzsetta ¢s ÀdÀmcsutka kÀplÀnja ¢s uszÀlyhordozÂja cvikker¢t vil-
logtatva, mindenre ¡gyelve cikÀzik k´r´tte. Ott t¢blÀbol egy mÀgnÀs mÂdra, ragyo-
gÂan ¢s kifogÀstalanul ´lt´z´tt, lenyalt hajÃ, frissen kinevezett ifjÃ nemesi testûr is.
K´ny´khajlatÀban kÂcsagtollas pr¢mkalpagot tart, kesztyüs keze a sÃlypontjÀnÀl mar-
kolja fekete bÀrsonybevonatÃ h¡velybe bÃjtatott handzsÀrjÀt. El van szÀnva, hogy hoz-
zon bÀrmit az elk´vetkezendû hosszÃ este, û megÂvja sarkantyÃjÀtÂl ¢s kardja hegy¢tûl
a bÁbor selyemnek ezt az ÂceÀnjÀt... A terem tÃlsÂ v¢g¢ben m¢g futja az idûbûl egy
utolsÂ diszkr¢t cigarettÀra... Az ¢rsek vadgesztenyefÀi ezernyi kis legyezût nyitottak a
magas ablakok alatt, valamennyit majd feh¢r vagy rÂzsaszÁn tornyocska d´fi Àt, m¢g
mielûtt elmÃlik a hÂnap. Bagoly huhog! A nyÀrfÀkon s a n¢ptelen rakparton tÃl a hÁd
pÂkhÀlÂja fesz¡l a Duna f´l¢, s valaki m¢g mindig ott Àcsorog rajta. De azon is tÃl mÀr
s´t¢tbe borult minden. A DunÀn f´lfel¢ tekintve m¢g nappal van, a sz¢les folyam hal-
vÀnyan f¢nylik, ahogy rÀ¢rûsen kiter¡l nyugat fel¢ a gy¢r z´ld ¢s ez¡st lomb alatt. °s
mintegy vÀlaszul az egyre s¡rgetûbb harangkongÀsra, hirtelen f´lerûs´dik a b¢kÀk
szava. [...]

A hÁdon tÃl

TalÀn tÃl sokÀig idûztem a hÁdon. MÀr gyültek az Àrnyak a szlovÀk ¢s a magyar par-
tokon, k´z´tt¡k pedig sebesen folyt a halovÀny Duna, mosta Esztergom ûsi vÀrosÀnak
rakpartjÀt, ahol egy magas domb emelte az alkonyi f¢lhomÀlyba a bazilikÀt. A k´r ala-
kÃ oszlopsoron nyugvÂ hatalmas kupola s a k¢t Palladio-stÁlusÃ harangtorony, ahon-
nan most mÀr szaporÀbb kongatÀs hangzott, sokm¢rf´ldnyi tÀvolsÀgra vigyÀzta a s´-
t¢tedû tÀjat. A rakpart s a prÁmÀsi palotÀhoz vezetû meredek utca most hirtelen el-
n¢ptelenedett. A hatÀrÀllomÀs a hÁd v¢g¢ben volt, Àtsiettem hÀt MagyarorszÀgra, s a
folyÂparton korzÂzÂ nagyszombat d¢lutÀni t´meget a katedrÀlis elûtti t¢ren talÀltam,
vÀrakozÂ csoportokban az emberek most ott s¢tÀlgattak ¢s besz¢lgettek a fÀk alatt.
A domboldalon f´ltÀrultak a vÀros hÀztetûi, s tÀvolabb erdûk, a folyam ¢s Àrter¡letek
rajzolÂdtak ki halvÀnyan a lenyugvÂ nap utolsÂ sugaraiban.
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Egy barÀti jÂtevûm Ágy Árt Esztergom polgÀrmester¢nek: àL¢gy oly kegyes ¢s fogadd
szÁvesen ezt a fiatalembert, aki gyalogszerrel KonstantinÀpolyba tart.Ê ögy terveztem, mÀsnap
elmegyek hozzÀ, s ez¢rt megk¢rdeztem valakit, hogy merre van a polgÀrmesteri hi-
vatal. Mire ¢szbe kaptam, kÁnos helyzetbe hozott, mert egyenest odavitt magÀhoz a
polgÀrmesterhez, akit a Duna partjÀn megcsodÀlt pazar ́ lt´zetü nagyurak fogtak k´-
r¡l. MegprÂbÀltam elmagyarÀzni, hogy ¢n voln¢k az a csavargÂ, akire f´lhÁvtÀk a fi-
gyelm¢t; elûsz´r udvarias megh´kken¢ssel bÀmult rÀm, de aztÀn hirtelen megvilÀgo-
sodott neki a dolog, mire gyors ¢s szemlÀtomÀst humoros szÂvÀltÀs k´vetkezett a pazar
´lt´zetü urak egyik¢vel, akire nyomban rÀ is bÁzott engem, majd pedig komolyabb
k´teless¢gei Àltal elszÂlÁttatvÀn, tovasietett a t¢ren. A megbÁzatÀs derüs mosollyal fo-
gadtatott; mentoromnak nyilvÀnvalÂan az¢rt sÂztak a nyakÀba, mert kivÀlÂan besz¢lt
angolul. Ez az Ãr s´t¢t ¢s ragyogÂ gÀlaruhÀt viselt, g´rbe kardjÀt hanyagul a k´ny´k-
hajlatÀban tartotta, s bal szem¢n keret n¢lk¡li monokli villogott.

Ebben a pillanatban minden szem lefel¢, a domboldal irÀnyÀba fordult. Patacsat-
togÀs ¢s lÂszerszÀm csilingel¢se a katedrÀlis v´r´s szûnyeggel letakart l¢pcsûihez szÂ-
lÁtotta a polgÀrmestert. PapsÀg ¢s gyertyavivûk serege szertartÀsosan f´lsorakozott,
mire megÀllt a hintÂ, s kigombolyodott belûle egy lÀng´lt´zetü alak. A bÁboros, Mon-
signore Seredy, aki Esztergom ¢rseke ¢s MagyarorszÀg hercegprÁmÀsa is volt, lassan
kiszÀllt, s odatartotta gyürüs kez¢t az egybegyülteknek, mire mindenki f¢l t¢rdre esett.
KÁs¢rete k´vette a hatalmas ¢p¡letbe, majd egy herold a bÁbor drap¢riÀval bevont elsû
padsorokhoz vezette a polgÀrmestert ¢s tÀrsasÀgÀt. ögy tettem, mint aki valami sze-
r¢nyebb helyre szeretne oldalogni, de mentorom hatÀrozottan rÀm szÂlt: àInnen sok-
kal jobban lehet lÀtni.Ê

Nagyszombat megt´lt´tte a hatalmas katedrÀlist. Nem egyet f´lismertem a folyÂ
partjÀn lÀtott alakok k´z¡l: az ¡nneplûj¡kben feszÁtû helyb¢li polgÀrokat, a csizmÀs,
feket¢be ́ lt´z´tt parasztokat, a bonyolult hajviseletü, tarka szoknyÀs lÀnyokat a rakott
feh¢r ingujjukra rÀvarrott hÁmz¢sekkel, ugyanazokat, mint akik liliombÂl, nÀrciszbÂl
¢s vÁziboglÀrkÀbÂl k´t´tt csokraikkal nemr¢g Àtsiettek a hÁdon. LÀttam dominikÀnu-
sokat fekete-feh¢rben, szÀmos apÀcÀt, elszÂrtan katonai egyenruhÀkat is, s a nagy be-
jÀrati kapunÀl tarkabarka ruhÀjÃ cigÀnyok csoportja sugdosott tÀmaszkodva vagy csÁ-
pûre tett k¢zzel. Nem lepett volna meg k¡l´n´sebben, ha egyszer csak becammog va-
lamelyik medv¢j¡k, bemÀrtja mancsÀt az ÂriÀs tengeri csiga formÀjÃ barokk szentelt-
vÁztartÂba, ¢s t¢rdet hajt.

Mennyire mÀs volt ez, mint a Tenebrae kÁs¢rteties hangulata k¢t nappal korÀbban!
Ahogy egyenk¢nt leszedt¢k t¡sk¢ikrûl s kioltottÀk a gyertyÀkat, az Àrnyak is Ãgy nyo-
multak elûre aprÀnk¢nt, mÁg v¢g¡l s´t¢ts¢gbe nem borult a kicsi szlovÀk templom. Itt
f¢nyben Ãszott a hatalmas ¢p¡let, minden oldalkÀpolnÀban Ãj kanÂckonstellÀciÂk t¡n-
d´k´ltek, f´nn a karzaton lobogott a hÃsv¢ti gyertya, s a fûoltÀr ment¢n, a lÀndzsa
hosszÃsÀgÃ gyertyÀk sorÀnak csÃcsÀn rebben¢stelen csillagok szÂrtÀk a f¢nyt. A bÁbor-
ral borÁtott elsû padsorok kiv¢tel¢vel feh¢r volt minden, a katedrÀlis maga, a papsÀg,
a szerpap ¢s diakÂnusai ¢s valamennyi koncelebrÀnsa. Az ¢rsek, bÁborosi v´r´s jele-
n¢se utÀn most teljesen ÀtvÀltozva, talpig feh¢rben-aranyban, cÁmeres baldachin alatt
¡lt trÂnusÀn, ¢s kis udvartartÀsÀnak tagjai rendezett sorokban ott Àcsorogtak a l¢p-
csûn. A legalsÂ fokon ÀllÂ a sÃlyos p¡sp´ki pÀsztorbot hordozÂja volt, m´g´tte pedig
ott Àllt egy mÀsik, k¢szen arra, hogy mikor a rituÀl¢ Ãgy kÁvÀnja, f´lemelje s az ¢rsek
fej¢be nyomja a magas, feh¢r p¡sp´ks¡veget, s szalagjait minden alkalommal elren-
dezze a palÀst fedte vÀllakon. A szent¢ly elsû r¢sz¢ben majdnem harci dÁszben f´lso-
rakozott mÀgnÀsok pompÀzatos ´lt´zete ä a sok, szÁnes selymekbûl ¢s brokÀtbÂl vagy
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szûrm¢bûl varrott mente, arany- ¢s ez¡stlÀnc, k¢k vagy v´r´s vagy t¡rkizz´ld, magas
szÀrÃ csizma, aranyozott sarkantyÃ, gy¢mÀntboglÀros medvebûr kalpag a hosszÃ kÂ-
csag-, sas- ¢s darutollakkal ä nagyszerüen ´sszeillett az egyhÀzi pompÀval, akÀrcsak
mint az Orgaz grÂf temet¢s¢n lÀthatÂ ruhÀk. A fekete ́ lt´z¢k volt a leghatÀsosabb ä mint
itt Ãj barÀtom¢, a festm¢nyen pedig a toledÂi lovagok pÀnc¢lja. A padsorokban azok
a letÀmasztott, aranyozott vagy csontmarkolatÃ, gy¢mÀnttal szÁnpadiasan kirakott h¡-
velyü g´rbe kardok ä azok bizonyÀra a t´r´kkel vÁvott hÀborÃk eml¢kei lehetnek? Mi-
kor tulajdonosaik a CredÂnÀl csilingelve f´lÀlltak, az egyik kard nagy cs´r´mp´l¢ssel
a mÀrvÀnypadlÂra hullott. A hajdani csatÀkban, szerte a pusztÀn, ilyen peng¢k lÀttÀn
fej¢t forgatva vÀgtÀba fogott a t´r´k; de forgott Àm persze a magyarok feje is...

Hamarosan, egy n¢ma k´zjÀt¢k utÀn, az orgonasÁpok k´tegei mennyd´r´gve ¢s fu-
volÀzva meghirdett¢k az Istens¢g f´ltÀmadÀsÀt. A karzatrÂl ¢nekkar zengett, allelujÀk
szÀrnyaltak, s a faragott akantuszlevelek k´r¡l t´mj¢nf¡st fÀtyolfelhûje gomolygott,
majd f´lfel¢ szÀllva eltünt a hatalmas kupola homÀlyÀn. Ekkor Ãjra mozgolÂdÀs tÀ-
madt. A kereszt nyomÀban haladÂ papok ¢s gyertyahordozÂk elûûrse mÀr f¢lÃton jÀrt
a szent¢lyben a kapu fel¢. UtÀna baldachin alatt, monstranciÀban az oltÀriszents¢g
k´vetkezett, majd az ¢rsek, a polgÀrmester, nyomukban a mÀgnÀsok legidûsebbike,
egy feh¢r szakÀllÃ Ãr, aki malacca s¢tabotjÀra sÃlyosan nehezedve sÀntikÀlt; utÀnuk
pedig a t´bbi. BarÀtsÀgos b´k¢snek engedve ¢n is csatlakoztam a lassÃ menet uszÀ-
lyÀhoz, s mintha csak a f¡st s a hangorkÀn sodort volna ki magÀval a kapun, hamaro-
san odakint voltunk valamennyien.

M¢g csak egy napja mÃlt a holdt´lt¢nek, s a hatalmas hold szinte nappali f¢nnyel
Àrasztotta el a teret. A menet mÀr le¢rt a l¢pcsûn, ¢s lassan elindult volna, de mikor a
vÀrakozÂ fÃvÂszenekar is ¢ppen beÀllt a v¢g¢re, ¢s rÀzendÁtett egy lassÃ indulÂra, f´nt
a magasbÂl kerekek nyikorgÀsa, gerendÀk ny´g¢se k´zepette harangok soknyelvü,
szinte eszeveszett kongÀsa hullott bele az est¢be, ¢s azonnal elnyomta a zen¢t, majd
pedig e bronzos d´nd¡l¢sek k´zt egy mÀsfajta, heves tapsolÀshoz hasonlÂ zaj is hal-
latszott, mire mindnyÀjan f´ln¢zt¡nk. ögy egy ÂrÀval korÀbban k¢t egyenest AfrikÀbÂl
¢rkezett kimer¡lt gÂlya az egyik harangtoronyban levû zilÀlt f¢szekre szÀllt le, ¢s min-
denki ûket figyelte, ahogy berendezkednek. A harangzÃgÀs f´lriasztotta ûket, s k¢t-
s¢gbeesett csapkodÀssal, nyakukat kinyÃjtva most Ãjra szÀrnyra keltek, v´r´s lÀbukat
maguk utÀn hÃzva a levegûben. Hatalmas feh¢r evezûtollaik perem¢n fekete tollak
ter¡ltek sz¢t, majd ¡temes, siets¢g n¢lk¡li szÀrnycsapÀsokkal f´lemelkedtek a geszte-
nyelombok f´l¢ az ¢gbe, mi pedig Àmulva n¢zt¡nk utÀnuk. àRosszul vÀlasztottÀk meg
a bek´lt´z¢s¡k napjÀtÊ ä jegyezte meg a szomsz¢dom, ahogy f´lvett¡k a l¢p¢st.

A vÀrosban egyetlen f¢nyfolt sem lÀtszott, kiv¢ve az ablakpÀrkÀnyokon sorakozÂ s
a vÀrakozÂ t´meg kez¢ben tartott ezernyi gyertya lÀngjÀt. A f¢rfiak hajadonfûtt, a nûk
kendûben Àlltak, s a lÀngot ÂvÂ tenyerek m´g¡l j´vû ragyogÀsban megfordÁtÂdott a
nappali chiaroscuro: a f¢ny most az Àllak s az orrcimpÀk vonalÀt emelte ki, kis f¢lk´-
r´ket vÀjt a szem´ld´k´k alÀ, s mindazt, ami e megvilÀgÁtott maszkokon kÁv¡l esett,
Àrny¢kkal vonta be. N¢ma lÀngerdû volt minden egyes utca, s ahovÀ a k´rmenet eleje
oda¢rt, ott az emberek let¢rdepeltek, s csak n¢hÀny mÀsodperccel azutÀn Àlltak talpra,
hogy tovÀbbhaladt. K¢sûbb t¡nd´klû nyÀrfÀk sorfala k´z¢ ¢rt¡nk, ¢s az ¡nnep¢lyes
zene n¢ha abbamaradt. Amikor sz¡netelt az ¢nek, csak a f¡st´lû lÀncainak csilingel¢se
s az ¢rsek pÀsztorbotjÀnak kopogÀsa hallatszott a macskak´v´n, meg milliÂnyi b¢ka
brekeg¢se. A vÀros gÂlyÀit minden¡tt f´lverte a harangzÃgÀs meg az ¢nek, s most ott
lebegtek ¢s k´r´ztek f´l´tt¡nk, n¢zt¢k kis f¢nyf¡z¢r¡nket, ahogy mÀr ism¢t f´lfel¢ kÁ-
gyÂzott a domboldalon, a bazilika irÀnyÀba. A pillanat ¢l¢nks¢ge, az ¢nekszÂ, a gyer-



tyaf¢ny ¢s a t´mj¢nf¡st, a tavasz ¢rzete, a magasban k´r´zû madarak, a mezûk illata,
a harangszÂ, a sÀsbÂl hangzÂ kÂrus, az ¢les Àrnyak s az erdûk ¢s az ez¡st folyamt¡k´r
f´l´tt t¡nd´klû holdvilÀg ä mindez egy¡tt valami hatalmas jÂindulat ¢s erû varÀzslatos
jelenl¢t¢vel szentelte meg az ¢jszakÀt.

Mikor mindez v¢get ¢rt, ism¢t kitÂdult a t´meg a katedrÀlis l¢pcsûire. MÀr ott vÀrt
a hintÂ: az ¢rsek, immÀr Ãjra bÁborosi ´lt´z¢kben ¢s bû hermelinpalÀstban, mely je-
lezte, hogy nemcsak egyhÀzi, hanem egyben vilÀgi herceg is, lassan beszÀllt. UszÀlyÀt
testûre a kiugrÂ ÀdÀmcsutkÀs, csÁptetûs kÀplÀn s egy huszÀregyenruhÀs futÀr k´zre-
mük´d¢s¢vel szedte f´l, s m¢terenk¢nt hajtogatta, akÀr halÀszok a hÀlÂt, mÁg v¢g¡l a
hintÂ teljesen megtelt habos bÁbor selyemmel. A kÀplÀn is beszÀllt, s le¡lt az ¢rsekkel
szemk´zt, majd a testûr is, egyenes der¢kkal, fekete kesztyüs kez¢t kardmarkolatÀn
nyugtatva. A futÀr f´lhajtotta a l¢pcsût, egy aprÂ, pr¢mcsÀkÂs lovÀszfiÃ becsapta az
ajtÂt, amelyen szalagos p¡sp´kkalap alatt az ¢rseki cÁmer dÁszlett, s mikor ez a kettû
is f´lpattant hÀtul, a szintÃgy szûrmecsÀkÂs kocsis rÀntott egyet a gyeplûn, a strucc-
tollak biccentettek, s a n¢gy sz¡rke elindult. Ahogy a dÁszfogat lefel¢ ringott a dombrÂl,
taps szakadt f´l az ´sszegyült t´megbûl, a kalapok leker¡ltek, s a hintÂ ablakÀban Àl-
dÂlag libegve megjelent egy v´r´s kesztyüs, pÀsztorgyürüs k¢z.

A holds¡t´tt l¢pcsûk´n meg´lelt¢k egymÀst az emberek, ¡nnepi jÂkÁvÀnsÀgokat
cser¢ltek, kezekre, arcokra csÂkokat hullattak. A f¢rfiak fej¡kbe nyomtÀk pr¢mkal-
pagjaikat, eligazÁtottÀk panyÂkÀra vetett ment¢iket, s a t´bbÂrÀnyi latin utÀn vidÀm
daktilikus perg¢ssel v¢gre elût´rt a magyar szÂ.

àN¢zz¡k csak, mire jutottak a madarainkÊ ä szÂlt hozzÀm mentorom, mik´zben
p´tty´s feh¢r selyemkendûvel a monoklijÀt t´r´lgette. Els¢tÀlt a l¢pcsû v¢g¢be, ¢s va-
dÀsz botsz¢k gyanÀnt hasznÀlt kardjÀra tÀmaszkodva f´ltekintett az ¢jszakai ¢gre. Egy-
mÀs mellett s pÀrhuzamosan k¢t csûr Àllt ki az Àgbogak k´z¡l, s ¢ppen csak kivehett¡k
a hazatelep¡lt, m¢lyen alvÂ madarak alakjÀt a s´t¢tben.

àJÂl van!Ê ä mondta a mentorom. àSz¢pen elszundÁtottak.Ê
Visszament¡nk a t´bbiekhez, û pedig k´rbekÁnÀlta a tÀrcÀjÀt, majd nagy gonddal

maga is kivÀlasztott egy cigarettÀt, s megkoppintotta vele a tÀrca r¡csk´s aranyfedel¢t.
¹ngyÃjtÂjÀnak lÀngja f´l´tt hÀrom tollbokr¢ta hajolt ´ssze r´vid ¢letü piramist k¢-
pezve, majd sz¢tvÀlt. M¢lyen leszÁvta s pÀr mÀsodpercig bent tartotta a f¡st´t, majd
nagy sÂhajtÀssal, lassan eregette ki a holdf¢nyre. àMÀr nagyon vÀrtam erreÊ ä mondta.
àHÃshagyÂkedd Âta az elsû cigarettÀm.Ê

Az este a polgÀrmester nagyszabÀsÃ dÁszvacsorÀjÀval v¢gzûd´tt. Barack volt a be-
vezetû ital, ezt borok Àrja k´vette, majd Tokay, mÁg v¢g¡l mÀr k´dbe borultak elûttem
a mes¢s ́ lt´zetü alakok. K¢sûbb a polgÀrmester sajnÀlkozva k´z´lte velem, hogy mivel
a hÀza tÃlzsÃfolt, csak a szomsz¢dsÀgban tudott szobÀt talÀlni szÀmomra. Fizets¢grûl
term¢szetesen szÂ sem lehet! MÀsnap reggel aztÀn gÂlyakedvelû barÀtom m¢rt¢ktartÂ
tweedzakÂban s magas nyakÃ garbÂban jelent meg, ¢s f´lszedett szilaj Bugatti kocsi-
jÀba. CsupÀn a hÀtsÂ ¡l¢sre, a bûr´ndjei mell¢ dobott handzsÀr eml¢keztetett az esti
pompÀra. Megn¢zt¡k a k¢peket a prÁmÀsi palotÀban, s utÀna barÀtom f´lajÀnlotta,
hogy elvisz a kocsijÀn. Nagyon hamar Budapestre ¢rn¢nk, mondta; ¢n azonban, vo-
nakodva bÀr, de ragaszkodtam az ́ nk¢nt vÀllalt szabÀlyhoz: ker¢ken utazÀs csakis po-
cs¢k idûben! ä Ágy aztÀn megÀllapodtunk, hogy majd a fûvÀrosban talÀlkozunk. BÃcsÃt
intett, ¢s repesztve elporzott; holmimat f´lszedv¢n ¢n is elbÃcsÃztam a polgÀrmester-
tûl, ¢s nekivÀgtam az Ãtnak, k´zben pedig azon tünûdtem, vajon ilyen-e eg¢sz Magyar-
orszÀg?
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