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„Megőrzésre átvettük tőletek”, mondja játékos-kedves iróniával Ewa asszony, a ne-
deci vár (egyben kastélyszálló) igazgatónője, amikor kiosztja a magyar nyelvű
prospektusok mellé a történeti Szepes és Árva vármegyékből Trianon után Len-
gyelországhoz került területek részletes térképeit. Összesen 25 falu, 319 négyzet-
kilométer, (akkor) 23 ezer 662 lengyel nemzetiségű lakos.

* * *

Frigyesvágása német alapítás, nevét Friedrich soltészról kapta, aki 1308-ban 
a német jog alapján hozta létre a Szepesség legészakibb települését. A falut a de-
rék telepesközségi elöljáró után már a XIV. század első felében magyar nevén,
„terrum Frigyesvagasa” névvel emlegetik, jelezve, hogy Frigyes első „kapavágása”
(területkijelölése) után neveztetett el… A Szepes-vidék talán legérdekesebb telepü-
lésének mondják, méltán: a falu arculata egyszerre nagyon hasonló a környező
többihez, egyúttal viszont utánozhatatlanul egyéni arculatú is – nekem kicsit
olyan, mint egy északiba ojtott dél-alföldi parasztpolgár-település külső negyede,
valahol Hódmezővásárhelyen vagy Szeged-Alsóvároson. Erről alighanem a kora
gótikus Szent Szaniszló püspöki erődtemplom tehet leginkább: harangtornyával,
hófehér bástyás-támpilléres védőfalával hasonlóképpen uralja az aprócska házakkal
körülvett főteret, mint szülővárosomban az ősi Havi Boldogasszony alsóvárosi
templom a Mátyás teret. S míg ott a Fekete Mária, itt a templom Karmelita Szűz
Mária kápolnájában ugyancsak Mária szobra vigyázza a híveket, kiknek tudniuk il-
lik, hogy Sobieski János a győzedelmes bécsi csatából Lengyelhonba hazatérőben,
itt vett részt egy hálaadó szentmisén… A templombelső ma – akárcsak mindenfelé
az egykori magyar–lengyel határvidéken – a helyi népi ízlés és a magyar művésze-
ti örökség megkapó keveréke.

A helybéli kastélyt feltehetően ugyanaz a Berzeviczy Kokas építette, aki Nedec vá-
rát. A Palocsay Horváth család birtokába kerül a XVII. század elején, majd a XIX. szá-
zad derekán az Alapi Salamonoké lesz, akik az 1900-as évek elején eladják. A már 
ekkorra igencsak leromlott állagú épületet az új tulajdonos, egy szlovák származású,
nem éppen magyarkedvelő érzelmeiről ismert pap teljesen átalakíttatja, ekkor tűnik el
az úgynevezett pártázatos homlokzat, jellegtelen ház lesz a kastélyból, a faragott kő-
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díszítményeket és a kőcímert az árok feltöltésére használták. Varjú Elemér, talán kis-
sé túl sötéten látva és igazándiból más tájakra gondolva, úgy összegezte sorsát, hogy
„amit századok nem bírtak elrontani, elpusztította hetek alatta csákány… lehetne tö-
kéletesebb szimbólumát találni lesújtott hazánknak?”

Frigyesvágása a határ mentén a legjelentősebb kereskedőfalvak egyike volt: a nagy-
arányú árucsere-forgalomban kitüntetett szerepet játszott – a magyar bor. (Elsősorban
tokajit tároltak, illetve palackoztak itt, mielőtt továbbszállították volna Lengyelország-
ba.) Most házimunkáját megszakító fiatalasszony szegődik alvilági kalauzunkká: ő vál-
lalja, hogy alászáll velünk a több emelet mélységű, több mint hatszáz méter hosszú,
félezer éves pincerendszer-hálózatba. Szinte érintetlenül megmaradt. Bor nélkül.

Ami ezután következik: rossz, verítékes lidércálmok megvalósulása egy borús, sze-
les lengyel délutánon, egy frigyesvágási porta hátsó udvarának legmélyén. A pince-
ajtó alig nyitható. A lépcsők, úgy tűnik, végtelen sorban egyenesen a pokolba vezet-
nek. A grádicsok hiányosak, töredezettek, vagy túl nagyok, vagy túl kicsik, egyenetle-
nek, a korlát, lelkiállapotomat plasztikusan kifejezendő, reszket és remeg, minden pil-
lanatban azt várom, a kezemben marad. Idővel el is tűnik, a nyirkos, durva kőfal az
egyetlen kézzel elérhető szilárd felület. Petőfivel szólva, olyan fekete itt lenn a világ,
mint a kibérlett lelkiismeret. Az ember a teljes vakság állapotát vagy a sír sötétjét él-
heti át vadul dobogó szívvel, az egyetlen aprócska fényforrás, az asszonyka mikroszko-
pikus méretűnek tűnő zseblámpája valahol amarra elöl, a Föld túlsó felén imbolyog.
Még ebben a földöntúli fénytelenségben is sejthető: az arányok félelmetesek. Végte-
lennek tűnő labirintusban botorkálunk, elő-elővillannak egy-egy ritka, kósza fénymor-
zsában a boltozatok, fordulók, ha az ember sóváran nem arra volna kénytelen gondol-
ni lépten-nyomon, hogy Uram, add, hogy csak még egyszer legyek odafönn, és lássam
Isten felhős egét vagy akár csak a saját reszkető kezemet – e nélkül megpróbálna kon-
centrálni és elképzelni, milyen lehetett ez a grandiózus pinceraktár-óriás telis-tele hor-
dókkal, palackokkal. Csak sejteni lehet, micsoda gazdagság s a lehetőségeknek micso-
da tárháza vala itt egykoron – akár egyedül a jó magyar borok esetében…

Vissza a templomhoz, a borongós földmélyi hangulatot oldandó. A környe-
ző, többnyire földszintes házakban csönd és álmosító nyugalom, egy félig nyitott
ablakban igencsak szemrevaló fiatal lányka hajlong, tesz-vesz szorgalmasan, sort-
ja hol erről, hol arról villan, hajzuhataga kacér libbenéssel követi minden moz-
dulatát. Az ablaktisztítás pillanatnyi szünetében felnéz, meglátja, miként bámuljuk
a templom kapujából. Mint püspök a kézcsókot, fenségesen megbocsátó, picinyke
mosollyal honorálja a hódolatot, az Úrnak van stílusérzéke: ebben a pillanatban
szólal meg méltóságos zúgással a frigyesvágási templom nagyharangja.

* * *

Szepesből Árvába indulni: manapság természetes „lengyel belső út”, gyors és zök-
kenőmentes, alig egy órácska Nedecből Nowy Targon keresztül Jablonka. Csakhogy
amint a Szlovákiához csatolt Szepességből átérve – Schengen ide, EU-s határtalanság
oda – beértünk „Spisz”-be, a lengyel Szepesbe, kellett a kommentár, hogy igen, ez már
Lengyelország, zöldek a helységnévtáblák, és rengeteg „w” lett mindenhol hirtelen –
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ugyanúgy jelzik (szinte mindenhol tudják, nagyjából meg is tudják mutatni), hol vég-
ződött Szepes megye, honnantól már „a régi Lengyelország”, túl a Bialkán nyugati
irányban, Nowy Targ felé, amikor a régi Magyarország két „felső csücske” közötti „kül-
ső részben”, „külhonban” haladunk keletről nyugat, Szepesből Árva felé. Ezt a vidé-
ket nevezik Podhalénak, ami lengyelül nagyjából hegyalját jelent: az innen délre elte-
rülő Zakopane környéke fölötti vidék, a Tátra vonalától északra fekvő, már csak
dimbos-dombos, az északi nagy lengyel síkságot bevezető tájegység. Pekelnyik az el-
ső árvai falu, „beértünk” a túlsó oldalra, ha úgy tetszik, visszaértünk újra, máris itt van
Jablonka, melynek helyén a XV. században vámhely működött, maga a városka 1566-
ban keletkezett, amikor egyre több lengyel jelent meg errefelé. 1659-ben már 630 ka-
tolikus (lengyel) és 230 evangélikus (szlovák) lakja, ma közel ötezer ember él itt. És 
a helyi meg a környékbeli értelmiség szinte teljes létszámban jelen van most a telepü-
lés reprezentatív, Kaptár nevű szórakozóhelyének különtermében, hol – asszisztá-
lásunkkal – lengyel barátunk könyvbemutatóját rendezték meg. Az első döbbenet:
akárcsak a magyarlakta elszakított területeken, itt is, úgy tűnik, még komolyan veszik
a könyv, az irodalom, a kultúra magasrendűségét. Konrad Sutarski fellépése igazi össz-
társadalmi esemény, a felvetett kérdések, a művek és szerzőjük fontossága a nyelvi ne-
hézségek ellenére számunkra is egyértelműen megmutatkozik. Hosszadalmas, komoly
és láthatóan igen elmélyült a bemutatás, a méltatás, a tárgyalás és a diskurzus is. A szer-
zőt nem ájuldozó sznobok, unatkozó kékharisnyák és érvényesülésre áhítozó, sandán
számító karrierista ifjútitánok veszik körül, az est hangulata nem mesterkélten
jópofizó-könnyedkedő, nem is tudálékosan-nagyképűen fontoskodó. Látszik: itt a hon-
fitársi együttlétben gyökerező közös gondolkodás, a kollektív bajok és históriai gyöt-
relmek kibeszélése az elsődleges. A fiatalok komolyan és elmélyülten jegyzetelnek, tisz-
tes családanyának tűnő asszonyok vehemensen kérdezgetnek-vitatkoznak, néhány,
feltűnően jólöltözött öregúr kevés szóval alighanem igen magvas és mélyenszántó vég-
következtetést mond ki. (Nem eszement szózuhatagokban, önmagát Isten felkent pró-
fétájának tartva szónokol félórákat, miközben idegtépő alapossággal megosztja a köz-
zel lehető legrészletesebb önéletrajzát, deklarál, követel, kinyilatkoztat, és óva inti az
összes egykori és mai birodalmat.) A könyvbemutató résztvevői teljes mértékben 
azonosulnak azzal a nép- és nemzetpárti szemlélettel, amelyet a szerző képvisel – nem
is lehet másképp. A közönség tudja, hogy vendége saját fajtája érdekeit tartja elsődle-
gesnek, és erre valamiképpen mindannyian büszkék. Az az érzésem, itt mindenki szá-
mára a legelemibb evidencia Wyspianski már idézett mondata: „Lengyelország – na-
gyon nagy dolog.” Amint elnézem a jablonkai Sutarski-esten az arcokat, megértem,
miért nem volna itt lehetséges – magyar analógiával – különbséget tenni lengyel és
lengyel nyelvű irodalom között. Gyanítom, az egészet meg sem igen értenék. Erre-
felé ugyanis ilyesmi egyszerűen nem létezik.

* * *

Mathias néhány éve végzett, szlavisztika–angol szakos, mellékesen a felsőzsub-
ricai skanzen igazgatónőjének, Emília asszonynak a fia. Felajánlja, hogy kivisz 
a határra. (Ő mondja így.) Ráadásul Podwilk szélén az ezeréves (Kovács István
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szerint: „a történelmi emlékezetben szaggatottan húzódó”) magyar–lengyel ha-
tár egyik legkülönlegesebb része található: itt, az egykori határátkelőhelynél volt 
a lelkekben váltig élő régi ország, Krúdy Magyarországának legészakibb pontja.

A fiatalember nyugodt és magabiztos, egy pillanatig sem kell sem találgatni,
sem keresgélni. Amint kiérünk a faluból, az elég forgalmas országúton megáll,
előttünk tábla: itt kezdődik a spytkowicei járás, a járáshatár pontosan egybeesik az
egykori országhatárral. Csakhogy az ifjú Mathias Rutkowski ennyivel nem éri be:
karjait mindkét irányba kitárva, hosszan magyarázza, hol, merre, milyen irányban,
milyen településeket érintve vagy megközelítve kanyargott a közös határ vonala.
Letérünk az országútról, balra párszáz métert haladunk befelé a mezőn, a nem túl
távolban meredező hegyormok felé. Mathias megfordul, pár lépést tesz visszafelé,
mintegy az ország belseje irányába, így illusztrálja, hogyan jöttek Lengyelország-
ból az Árvába tartó kereskedők, merről mit hoztak, innen merrefelé vehették még
útjukat. Kicsit lemaradok a társaságtól, megállok, a hűs kárpáti szél újra meg újra
végigsimít az arcomon. Az előbb hallottam telefonon, Pesten micsoda kánikula
van – itt jótékony, üdítő fuvallatok, egy szál ingben egyáltalán nincs melegem,
miközben megrendülten fogadom, amint rám hull ama bizonyos kétszer kettő jó-
zansága, már nem is hűvös, inkább hideg hullámként. Aláfestésnek az országútról
idáig hallatszó tompa moraj. Arra figyelek föl, hogy Mathias már nem beszél, pár
lépésnyire némán áll két magyar meg egy nemzettestvére mellett, a távolba me-
red, szemei kicsit összehúzva. Így állunk, álldogálunk négyesben még vagy két
percig itt túl Podwilkon, miként a híres, Tollas Tibor-féle Gloria victis-gyűjte-
ményből megismert Zbigniew Herbert-versben azon az ’56-os őszön a lengyelek 
a határon („kezünket kinyújtva… s a levegőből roppant zsinórt fonunk nektek
testvérek”), igen, álldogálunk itt fönn a hideg északon, igen, ez a mi iskolánk 
a határon – a mi időtlen, örökkévaló határunkon. A meghatódottság és az áhítat
éppúgy közös, mint még néhány alapvető, nélkülözhetetlen érzés, ami nekünk er-
refelé kijár, úgy lehet, alanyi jogon. Annyira, hogy ezen már meg sem lepődünk.

* * *

Gyermekkorom kedves olvasmányélménye volt Sienkiewicz Sivatagon és vadon-
ban című regénye. („Készült a Panstowy Instytut Wydawniczy, Warszawa kiadásá-
ban, a Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó Budapest 1959-es kiadása alapján matri-
cáról”, 1963.) Sztás, a gondjaira bízott angol kislányért minden áldozatra kész
fiatal fiú, a férfias erő, bátorság és kitartás ifjúi eszményének megkapóan plaszti-
kus alakja, a roppant izgalmas kalandok, az egzotikus miliő, a históriai háttér ara-
bokkal, angolokkal, sőt szabadságukért harcoló lengyelekkel is, hiszen Sztás az af-
rikai sziklába vési, hogy Nincs még veszve Lengyelország – mindez borzongatóan,
felkavaróan hatott, kopottra-rongyosra olvastam a könyvet. Az égszínkék borító
jutott eszembe, rajta a sivatagban vágtató arab lovasokkal, amikor véletlenül a ke-
zembe került Sienkiewicz egyik Magyarországon kevéssé ismert elbeszélése, A vi-
lágítótorony őre. Hőse Skawinski, az öreg lengyel, aki világcsavargó kalandorként
keresztül-kasul bejárja a Földet, volt cetvadász és aranyásó, kovácsmester és szivar-
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gyáros, gyémántkereskedő és (természetesen) ’48-as magyar szabadságharcos – vé-
gül Panama közelében egy világítótorony őre lesz. A totális magányban egy ko-
rábbi kérelmére egyszer csak váratlanul könyvet kap az egyik New York-i lengyel
társaságtól – és az öreget teljesen kiforgatják magából Miczkiewicz strófái. Elemi
erővel támad föl benne honvágy és hazaszeretet, honfibú és távoli, gomolygó kö-
dökbe veszett ifjúság, réges-régi szerelmek és barátságok, lengyel tájak és kisgyer-
mekkori emlékek. Elhanyagolja addig példásan végzett munkáját, elbocsátják, is-
mét otthontalan világcsavargó – de a könyvet, a megtalált lengyel könyvet, az
otthon, a haza üzenetét és jelképét szorongatja a hóna alatt, és már tudja, hogy
soha többé nem fogja elveszíteni.

Ha most azt mondom, hogy Árva vármegyében találkoztam az öreg Skawinski-
vel, és szívszorító üzenetet küldött nekünk, ezredfordulós-keserves magyaroknak –
tartsák túlzásnak, kitalációnak: így történt.

Skawinskit most Jan Obertacznak hívják, és 99 éves, de vagy húszat simán le-
tagadhatna. Nagyon rövidre vágott, gondozott haj, szépen vasalt ing, teljes szelle-
mi frissesség, lánya büszke elégedettséggel simogatja tekintetével. Előtte láthatóan
precíz rendben tartott iratok, dokumentumok, közöttük a magyar elemi iskolai bi-
zonyítvány is. És mondja, máris majdnem hibátlanul mondja magyarul a Miatyán-
kot és az Angyali üdvözletet: „Üdvözlégy, Mária, malaszttal teljes, az Úr van
teveled…” Elszámol húszig, majd a halotti csendben rákezdi: „Tálprá mágyár, hí
á házá, itt áz idő…”

A világítótorony őre ültében kicsit kihúzza magát, szerényen ránk néz, élénk
szürke szeme megvillan. Enyhe önkívületben botladozunk kifelé, lengyel kísérőink
biztatóan ránk mosolyognak.

* * *

Szombat este Alsólipnicán. Borongós idő, végül az eső is nekikezd. Keresztelő és
szentmise. Katolikus tengerből érkeztem, Bálint Sándor földijeként: szülővárosomat
Csíkszék mellett a leggarázdábban katolikus környéknek tartják az egész magyar nyelv-
területen, noha Szegeden két igen szép és jelentékeny temploma is van a reformátu-
soknak (mind a tíznek vagy tizenötnek). Most azonban, dél-alföldi pápistaként átélve,
ami következik: döbbenet. A zsúfolt templomban, a tömött padsorok közt évszázados,
ha nem éppen két évezredes áhítat és tiszta átszellemültség, fejkendős nénik, barázdált
arcú öreg gorálok és kézen fogva beandalgó fiatal párok, fel-felsíró kisgyerekek között.
A lengyel katolicizmus mélyebb és igazi valóságának csöndes diadala, Karol Wojtyla
lélegzetelállító győzelme. Most lehet igazán megérteni azt is, miért díszíti életnagysá-
gú szobra Feketebérc templomudvarát és miért Ewa asszony irodájában a hatalmas szí-
nes fénykép, amint a repülőgépről a nedeci várra tekint alá. A lengyel lélek sajátossá-
gai és a mély lengyel vallásosság között nyilvánvalóan szerves összefüggés van –
Stawinski egyenesen a lengyelek „ősi önfeláldozó hajlamát” emlegeti. Átvillan rajtam,
mennyire nem lehet véletlen, mennyire törvény- és sorsszerű, hogy éppen lengyel em-
ber írhatta meg a Quo vadis?-t, és a legjobb filmváltozat is lengyel művész, Kawa-
lerowicz alkotása.
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A harmadik egyetemi évet követő nyáron, 1974-ben találkoztam Viniciussal és
Lygiával és Petroniussal és Chilonnal és Glaucusszal és Szent Péter apostollal, s a döb-
benetes érzékletességgel megidézett tömegmészárlásokkal az arénában, ahol állatbő-
rökbe burkolt férfiak és nők szorították remegve magukhoz kicsinyeiket, miközben 
puha léptekkel szaglászták őket körbe hatalmas hímoroszlánok, hogy hirtelen felmor-
duljanak és… A Tolnai Világlapja által kiadott, kopottas, kétkötetes zöld könyv maga
lett az iszonyat és a fenséges felmagasztosulás, a nem is romantikus-szentimentális, de
szinte emberfölötti áradású szeretet és önfeláldozás, alázat és önzetlenség nyomtatott
manifesztuma. Az Úrfelmutatás mondata – „Íme hitünk szent titka” –, bevallom, ne-
kem mindig ezt juttatja eszembe… A hév teljesen elborított, esszét kezdem írni Jézus-
ról, és minden akkoriban fellelhető könyvet igyekeztem megszerezni és elolvasni a ko-
rai kereszténységről és a Megváltó életéről. Időről időre égető szükségét éreztem, hogy
elővegyem Viniciust meg a többieket, de igazából csak fél évtized múlva, 1979 szil-
veszterén, Zakopanéban szembesültem újra velük, mintha megsejtettem volna – pedig
dehogyis –, mily sorsdöntő esztendő virrad Lengyelhonra, amikor először láttam az
éjféli misén abban a zsúfolt templomban a mostanihoz hasonló arcokat, s ez a déja vu
kellett, hogy mindettől a Quo vadisig – és a lengyel katolicizmusig – jussak…

Czakó Gábor utal a statisztikára, miszerint a lengyelek 98 százalékban keresz-
ténynek vallják magukat, és a nép jóval több mint fele aktívan gyakorolja hitét, az
országban gombamód épülnek a templomok, s a régiek és az újak egyaránt min-
dig tele vannak: „Egyszerűen nem férnek beléjük a hívek. A vasárnapi szentmisé-
ket hatalmas tömegek hallgatják a templomkertekben. Köztük számtalan gyermek:
az elsőáldozók még áldozócsütörtök után két héttel is fehér ruhában járnak –
fiúk-lányok egyaránt.”

Mindenesetre tény: Lengyelországban a bűnözési arányszám az európai átlag
alatt van, a fiatalok – tapasztaltuk a nedeci találkozón – jóval tisztelettudóbbak, 
s ha tájékozottságukat, felkészültségüket illetően érheti is őket kifogás – a tíz-egy-
néhány fiú és lány között nyegle pökhendiséget, tiszteletlenséget nem vehettünk
észre. És a falvak, városkák Szepesben is, Árvában is tiszták – kicsit a német–oszt-
rák mintát utánzók –, a házfalakat csak elvétve csúfítják ízléstelen, ocsmány graffi-
tik, s miként Czakó írja, „az élet a városokban a késői órákban is eleven és vidám
– különösen a tetszhalott Budapestről látogatók döbbennek meg”.

Ezek a jelenségek már komoly következtetések irányába vezetnek. Mielőtt egy
nagy székely katolikus, Tamási Áron megfogalmazta volna nevezetes mondását 
– „azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne” –, az éppen 
a templomból, a most befejeződött istentiszteletről kijövő embert kérdezi, mondja
hát meg, mi végre vagyunk a világon, mert „a maga lelke most tiszta”. Csakis
tiszta lelkű emberek képesek nagy dolgokra. Országépítésre például. A mi 1956-os
forradalmunkra-szabadságharcunkra joggal mondhatták, hogy a tiszta lelkek forra-
dalma volt. Lengyelországot történelme során, említettük, négyszer próbálták tel-
jesen megsemmisíteni úgy, hogy a térképről is egyszer s mindenkorra letöröltes-
sék – a nemzet mégis mindig talpra állt. „Nem kétséges, írja Czakó Gábor, azért,
mert nem röstellt megalázkodni és térden csúszni az Úr előtt.”
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Tegyük hozzá: a négy totális megsemmisítési kísérleten túl – egyszer 1939-
ben – számos egyéb alkalommal próbálták a lengyelséget megalázni, földbe tipor-
ni, vadul terrorizálni, le- és megtörni – utoljára alig 27 esztendeje, 1981 decem-
berében. És elnyomóink mindig pontosan tudják, kiket kell célba venni első-
ként és a leggondosabban: idősebbek még emlékezhetnek, hogy 1984 októberében
a lengyel állambiztonság pribékjei elrabolták és agyonverték az ellenállás egyik
legnagyobb hatású pap-harcosát, Jerzy Popieluszko atyát, a Varsó északi részén 
található Szent Szaniszló Kostka templom segédlelkészét. (A 37 évet élt, azóta 
jelképpé magasztosult pap holttestét egy víztározóban találták meg, a tetteseket 
– kommunista terrorállamra nem éppen jellemző módon – elfogták, és nem akár-
milyen politikai-taktikai érzékkel, a jó bizonyítvány kiállításának igen nagy tehet-
ségével még az év végén bíróság elé állították, és több évtizedes börtönbüntetésre
ítélték, amely tavaszra jogerőre emelkedett.) Az eset kapcsán Ryszard Kapuscinski
leír valamit, ami akár a lengyel katolicizmus szent titkának megfejtése is lehet –
így érkezünk vissza az alsólipnicai templomba egy esős nyári szombat estén.

Néhány héttel a gyilkosság után az író Janek barátjával elhatározza: elzarándo-
kolnak Popieluszko atya templomához. Igazi lengyel hangulat: „sötét, hűvös este
volt, a fákra lassan leszállt a köd”. Amint közeledtek a sötétben a templomhoz,
hirtelen mintha messzi éjszakai nagyvárost pillantanának meg: tömérdek fénypont
körös-körül. A templom körül, a járdákon, a füves járdaszegélyeken, a templom-
kertet övező kerítésen száz meg száz gyertya, mécses, lámpás égett, a templom
olyan volt, mint egy sötétben lángoló sír, amely körül megszámlálhatatlanul sok
árny mozog. Ekkor váratlanul megszólal Janek, az író barátja. „Nézd – szólt meg-
torpanva egy pillanatra, s a templomra mutatott –, így fog festeni a jövőnk.”
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