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Nővérsérülések elkerülése 

ebben az esetben talán mégiscsak az az igazság, amit megírtak az újsá-
gok, és mindenki tud: nővérsérüléseket legegyszerűbben macskatüdővel 
és egy kis darab szigszalaggal lehet elkerülni. Talán nem. Nehéz lesz el-
lenőrizni, mert a „nővérsérülések elkerülése” nem szerepel egyetlenegy 
orvosi kézikönyvben sem, és hiába keresnénk egészségügyi lexikonokban, 
nem akadnánk a nyomára. Meg sem említik. Talán azért, mert nem része 
az orvoslásnak. Bizonyos értelemben inkább az orvoslás része a nővérsé-
rülések elkerülésének. ez az egyik magyarázata annak, hogy eddig nem 
sok szót vesztegettek rá. a másik magyarázatért el kell szaladni a sarokig, 
majd tovább, a fáradt lejtő fölé csavarozott vaskorlát két párhuzamos rúd-
ja között le az aprócska, galambvécényi térre, az áporodott kéményzug-
nyi borozó vállán nyugvó, s ajtaját mindannyiszor kiesett zöld foghelynek 
magyarázó, szüntelenül magyarázó, mindent mindennel megmagyarázó 
lottózóba. Mindegy még, hogy egészen pontosan miért, csak arra kell 
vigyázni, nehogy közben feltaláljuk a nővérsérülések elkerülését. Ha ez 
kész, képzeljünk magunk elé egy kétszersültes dobozt, egy cipőpertlit, két 
fakutyát jégen és egy tudóst. Elsőre természetesen csupán a veszélytelen 
fajtából. Legyen kétszer megsütve a kétszersült, legyen meg a cipőpert-
li mindkét vége, legyen mínusz 15 fok, és ne legyen még akadémikus a 
tudós. engednünk is kell bizonyos dolgokban. Tehát a kétszersült lehet 
száraz, a fakutyák képzeletbeliek egy versben, ahová csupán a rím miatt 
kerültek, a cipőpertli ne legyen megkötve, a tudós pedig legyen állásta-
lan. Így már felvázolhatóak az első izgalmas problémák, amelyek mögött 
nagyobb távlatok húzódnak meg (alkonyi szavanna a ház fala mögött, 
délutáni alvásból ébredünk, nem kérdéses, hol vagyunk, egy madár riká-
csoló hangja és egy távol üvöltő hiéna nem hagy kétséget efelől, lassan az 
ablakhoz lépünk, kitárjuk a spalettákat, sötétvörös fény a végtelen síkság 
fölött, ekkor jut eszünkbe, hogy). Létezik-e kétszersült, ami nem kétszer 
sült? Cipőpertli, amelynek egy vége van? Elképzelhető-e jobb rím a retye-
rutyánál a fakutyára? Az állástalan tudós és az akadémikus között való-
ban a nővérsérülések elkerülése az egyetlen kapocs? Maradjunk most a 
nem akadémikus, állástalan tudósnál. egyetlen határozott jellemvonását 
emeljük ki mindössze: nem csupán a tálat mosta el, miután megette mind 
az előző napról maradt majonézes kukoricasalátát, hanem a hűtőszek-
rényt is fertőtlenítette. Persze, babonaság. Felesége, Fekethéné ezt még-
is alapvetően jó tulajdonságának tartotta. Azért zsörtölődött vele ennek 
ellenére minden alkalommal, amikor megérezte a hűtőfertőtlenítő oldat 
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jellegzetes illatát, nehogy felmerüljön férjében a lehetőség, hogy más 
esetben sem érdemli meg a sértéseket. Fekethe semmi másra, csak egy kis 
steril kíméletre vágyott. (Ennek volt kétségbeesetten elfojtott kifejeződé-
se a hűtő kényszeres pucolása.) Abban biztos lehetett, hogy kedvességre 
csak csoda folytán számíthat. Jóravaló ember volt, tehát hinni kezdett a 
csodákban. Sőt abban, hogy az ember is képes csodálatos dolgokra. Ilyen 
naiv elgondolások révén szegődött az emberi invenció mániákus hívévé. 
Mindennapjainak klausztrofóbiája biztosította a kifogyhatatlan üzem-
anyagot. Nem múlhatott el úgy napszak, hogy erre ne emlékezzen. laká-
suk minden négyzetmétere frontvonal volt, ahol egyébként fölöslegesen 
tartózkodott, mert katonai szolgálatra természetesen alkalmatlan. a so-
rozóbizottság és a szakaszparancsnoka, vagyis minden felettes hatalom 
evilági megtestesülése: a felesége erre rendszerint felhívta a figyelmét. Ha 
átment egyik helyiségből a másikba, nem azért tette, mert ott dolga akadt. 
Egyszerűen átadta a helyét valaki másnak, aki elől korábban elfoglalta a 
teret, és aki jóval méltóbb annak a helynek a betöltésére. A fürdőszobától 
a spejzig, mindenhol. Lépéseit éppen ezért könnyűnek érezte, és moz-
dulatait egyszerre gondolta tökéletesen feleslegesnek és jelentőségteljes-
nek. Menteni a menthetőt, késő délutánonként kisétált a közeli tóhoz. 
Mintha kilépne a Föld légköréből, és a teste minden négyzetcentiméteré-
re nehezedő tömegvonzás csodálatosan megszűnne. Át a parti fenyvesen, 
át a mohaverte, éjszakaillatú börtönablakmintákon, át a fejjel lefelén, át, 
vagyis fel, vagyis le a köves partra. Mindig a tó keskenyebb széléhez sé-
tált ki, innét ugyanis jóval nagyobbnak tűnt a víztükör természetellenes, 
hideg monitorizzása. És egyedül itt csapódtak hullámok a partnak, egé-
szen szép, pontos ívű öblöt mosva ki. A lapos kavicsokra türelmesen ki-
futó szürke víz, az ólmos, súlyos fellegek a tó fölött izgatott gondolatokra 
késztették. arról ábrándozott, egyszer majd hullát talál a parton. (Senki 
halálát nem kívánta, így képzeletében is egy képzeletbeli hullával számolt, 
tehát eleve képzeletbelinek képzelte. Ez túlzott óvatosságnak tűnhet, szá-
mára viszont különös jelentőséggel bírt. Szokatlan elszántsággal óvta tisz-
ta lelkiismeretét.) Ott, a kavicságyon fog feküdni, a hullámok körbesza-
ladnak a testén, finoman meg is mozdítják. Akkor majd el tudja dönteni, 
hogy boldogok-e a halottak, és valóban képesek-e megváltoztatni rossz 
szokásaikat. Úgy gondolta, hogy a hullaszín tökéletesen illeszkedne a tó, 
a felhők, a kavicsok harmóniájába. A fenyőkről mindig a halál jutott az 
eszébe, a hullámokról a hullák. Az életéről ez a vízpart, a komoly teóriá-
kat elvető finom vonalú öböl. Halk kiáltozással zajló hullámtörés, benne 
visszhangtalan magánya. Máskor arról ábrándozott, hogy egy ház épül 
ott, ahol ki szokott lépni a partra. Mint minden komoly teoretikus, ő is 
csak lassan, hetek múltán fogadta el bizonyított ténynek, hogy az épületet 
nem elképzelte, hanem látta. Valóban kiért a tópartra, valóban kibukkant 
a part menti fák közül és valóban egy építkezés kellős közepére csöp-
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pent. Csupán a csillogás mutatott a tapasztaláson túlra (ami vélhetően 
a gondolataiból kifacsart belső könnyei klóros tisztítóerejének tudható 
be), minden egyéb tárgyiasult valóság volt. Támadás a képzelete ellen, 
és igézet, ami béklyóba verte valóságérzetét. Kiütötte mint egy bokszo-
lót, és rászámolta az emeleteket. Nem jutott el tízig, fel tudott állni és 
újratervezte nézeteit, amelyek ehhez a helyhez kötődtek. Maga a valóság 
és az építkezés körülményei végeredményben nem érintették meg külö-
nösebben. amikor mégis kétségei támadtak volna, segítségére sietett egy 
különös jelenség. Minden nap, minden alkalommal, amikor a tó partjá-
ra kiérve igazán mélyen átélte, hogy saját teóriájának szerkezetébe sétált 
be, és az építkezés szimbolikus erővel bíró sóderhalmai olyan gondolati 
alapegységek, amelyek a változás, a folytonos változás ígéretét váltják ép-
pen valóra, amikor erre komoly elégedettséggel rádöbbent, először suta, 
majd diadalmas fanfárok hangzottak fel. Felmerült benne, hogy valaki 
egyszerűen dudál, de ezt az értelmezést nem találta túl meggyőzőnek. 
Minden nap ugyanabban az időben – képtelenség. Mert tényleg minden 
nap megismétlődött nagyjából ugyanabban az időben, hogy a szűken ki-
mért, mégis messzire hatoló, elemelkedő regiszterekben bukdácsoló hang 
végigsiklott a sóderhányásokon, a teherautók, markolók és más erőgépek 
által simára gyalult poros földön, az átmeneti bódésor fölött, amelynek 
fém eresztékei egyszerre tűntek rettenetesen ideiglenesnek és fárasztóan 
masszívnak, és kék fémtestükbe rakott üvegablakaik olyan félhomályban 
törtek meg, mint egy több száz éve lakott vastag falú házé, és ez a ma-
gasztos hang megkaparta, belekapott a hallótávolságon belül serénykedő 
emberek bőrébe, ráncaikba, körmük alá, belekapott a nők hajába, szem-
pillájukat megrebegtette, szoknyájukat lecsapta, mint az alábukó szél, és 
nekiverődött a parkoló autók rovarfoltos szélvédőjének, barázdált abron-
csainak, és széttolta a hitetlenkedve bólogató fákat, a minden elől elhajló 
bokrokat, és megtalált minden tárgyat a környéken a nyakba akasztható 
műanyag pénztárcától a konténerházak mögé kidobott üres sörösdobozo-
kig, amelyek egy szélben lobogó nejlonszatyorban a kerítés melletti gödör 
legalján várták, hogy újra- és átértelmeződjön sörösdobozmivoltuk. 

Miután a fanfárok hangja elhalt, más ismétlődés nem mutatkozott. Va-
lami, ami a misztikus iteráció rendszerén belül magyarázattal ugyan nem 
szolgálna, de engedne egy kis teret a képzeletének. Semmi sem történt 
a következő feltartóztathatatlan pillanatban ugyanúgy. Leugrott az első 
teherautóról egy férfi. Szürke macska rohant át a sóderhányások között. 
Máskor egy nőt látott a kerítésen kívül, aki hosszan nézett az ellenkező, 
valamiképpen tényleg az ellenkező irányba, mert eszébe jutott a felirat 
egy kétszáz kilométer távolságra levő kórház első emeletéről: látogatási 
tilalom. Elgondolkoztatta ez az ellenkező irány. Ez a nő. Talán mégis lé-
tezik egyetlen dolog, amit ha megváltoztat, megértené a fanfárok hang-
ját. Megértetné vele ez a változás, mit is kell tennie. Nem sokkal később 
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arra gondolt, hogy ebben is tévedett. Nem a fanfárokat kell megértenie, 
hanem rá kellene jönnie, mit kell megváltoztatnia és hogyan. a fanfárok 
csupán figyelmeztetik erre. Ennél is vadabb reményeket keltett benne, 
hogy a gondolkodásában szabadjára engedett valóság kulisszái mennyi-
re nem bizonyultak szilárdnak. Eleinte kietlennek tűnt a teoretikus tér, 
papírnak, amire fel kell írni néhány fontos mondatot egy recept szűksza-
vúságával és eltéveszthetetlenségével. Aztán úgy tűnt, nem egy átgon-
dolt logika szorításában halmozódnak egymásra a tények, hanem lassan 
és kíméletlenül egyenként felszámolódnak, mielőtt megfigyelhetné őket 
meztelen valóságukban. lesimított föld, gödrök, behorpadt domboldal. 
Később növekedni kezdtek másféle, érthetetlen feleslegességek: halmok, 
rakások nőttek a földből, betonelemek kerültek korábbi árnyékok helyé-
re, ezekre rárakódtak furcsa, szabálytalan újabb rétegek. az ég termé-
szetellenes színbe borult, egy borotválkozás utáni arcszesz színét vette 
föl. A folyamat csúcspontján lépni sem lehetett a szeméttől. Aztán fogyni 
kezdett a háborús törmelék, mintha végzetes betegség támadta volna meg 
először Fekethét, aztán azt, amit látott, végül, amit gondolt erről. Az ég 
égszínkék lett. Az erdő szélén, ahol addig bátran és kényelmesen léphe-
tett bele a tájba, amit a tó zárt körbe mozgékony állandóságával, egy tábla 
jelent meg. Forgalmirend-változás! 

ennek fényében végleg bizonyítottnak látta, hogy a fanfárok kizáró-
lag neki szólnak. Ünnepélyes bevezetése új életének. Mire azonban ha-
zaért rendszerint nem érezte a bizonyítottságnak azt a mértékét, amely 
megengedte volna új felfedezésének közzétételét. Titkolni sem akarta, de 
tisztában volt vele, hogy nagyon körültekintően kell eljárnia. Nem tudta 
eldönteni, hogy a válás a helyes megoldás, vagy az, ha könyvet ír róla. 
Pontosabban a nővérsérülések elkerüléséről. Mert szerette átfogóan vizs-
gálni a kérdéseket. Kitérő választ adott saját magának is, azaz reggelen-
ként kocogni kezdett, és rákapott a sportfogadásra.

egyszer ezt az egészet vízi hullástul, sétálással, építkezéssel, fanfárok-
kal, szóval mindent elmondott a fiának. Ifjabb Fekethe pár pillanatig gon-
dolkozott, majd mint aki egy távoli földrészre induló hadjárat megindítá-
sát rendeli el (talán éppen a falklandi háborúét, ami mindent összevetve 
valóságos háború volt, az első az életében stb.), megszólalt.

– Bizonyított tény, hogy macskatüdővel és egy kis szigszalaggal, bármit 
rendbe tudok hozni.

Hosszú idő után először ez a mondat megnyugtatta, és megerősítet-
te korábbi elképzelését a világ megjavíthatóságáról. Ettől a pillanattól 
kezdve életét arra tette fel, és ebben felfedezhető valamiféle, ha nem is 
fékevesztett, de elkötelezett humanizmus, hogy építsen egy olyan detoná-
tort turisztikai és háztartási felhasználásra, amely átvilágításkor tisztasági 
csomagnak néz ki. Vagyis az egyik fogaskerék borotvapamacsnak, a forgó 
kar fogkrémes tubusnak vagy szappantartónak. 
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az ötlet eleinte nem várt ellenállásba ütközött.
Fekethéné (43) háztartásbeli: „Akármit mondok neki, mindjárt meg-

sértődik. Ilyen sértődékeny embert én még nem láttam. A múltkor is jö-
vök be a fürdőszobába, pont akkor állt bele valami fémdarab a hátába. 
hát ömlik a vér. Mondom neki, pont a legjobbkor. Éppen indultam volna. 
Erre ő, hogy ne zavartassam magam, menjek csak, majd ő mindent elin-
téz. Pont ő, aki egy teát nem tud főzni. Az arcán meg látom, mennyire 
sajnálja magát. hát ilyen. Így megy ez.”

Seres János (54) kutató: „Úgy emlékszem, ez akkor kezdődött nála, 
amikor kiderült, hogy a másik tervét, egy légsűrítéses palackot, már két-
száz éve megcsinálták. Kétségei támadtak. Nagyon nehezen jött ki belőle. 
Azt mondta, de szó szerint ezt: ennyi erővel macskát is tarthatnék. De 
nem lett belőle semmi.” 

László István (28) rendőr zászlós: „Nem jár meccsre régóta. Egyáltalán 
nem is láttam mostanában.”

Nekiállt tehát a detonátor tervének a kidolgozásához. Közben, mint 
Nobel a radírt, felfedezte a nővérsérülések elkerülését. Ritkuló tóparti 
sétáinak egyikéhez kötődik a pillanat. Ekkor már félt, kifejezetten tar-
tott a fanfároktól, ezért a sötétedés előtti utolsó percekben látogatott ki 
kedvenc sétái színhelyére. egy ilyen alkalommal a zölden pompázó, elha-
gyatottnak tűnő pázsitos tisztás szélén egészen egyszerűen hanyatt esett. 
Cápavicsorgás? Szfinxtámadás? Egy a pázsitra heverni készülő, egyrészes, 
alig nedves fürdőruhát viselő, meghajló test egyetlen porcikája. Egy váll. 
Még pontosabban egy váll íve. Felismerni vélte mindazt a kíméletet és 
kedvességet, amire valaha vágyott. hanyatt esett. estében elképzelte, 
tarkóját hogyan fogadja magába a virágszirmos zöld pázsit, és még az is 
átfutott az agyán, hogy nem hagyhatja figyelmen kívül ezzel kapcsolatban 
a sétáló utak mentén elhelyezett, tájba illeszkedő műkő szegélyt. Elájult.

Az emberiség összetorlódott fölötte kevés meggyőződéssel, mégis némi 
aggodalommal. Kővé dermedt tornyosulásuk mint egy kráter belülnézeti 
perspektívája. Amint magához tért vízihulla-álmaiból, csupán az ég egy 
apró szilánkját látta, később azt is elmosta a hisztérikus üvöltés: orvost! 
Orvost! Igen, a sikoltó hang belekapott az ég kékjébe, s mint egy ron-
gyot leszakította a szeme elől. Megszürkült, kiegyensúlyozottabb, talán 
szebb is lett. Megérezte a csodát, amivel kíméletesebb lehet a világ. Bár 
nem kellett hozzá feltalálni semmit. Körülbelül ekkor mégis feltalálta a 
nővérsérülések elkerülését. Ugyanabban a pillanatban felébredt benne a 
gyanú, hogy nem jó irányba mozdítja majd el az emberiség fejlődését, 
az ő személyes szerepéről nem is beszélve. Kétségeivel viszont tökéletes 
kapcsolatban élt. Tudta, hogy elhagyják.

Eleinte fásultan menekülve a siker elől, saját testhőmérsékletét mér-
te a nővérsérülések elkerülésével. Bosszantotta viszont, hogy csak ritkán 
hőemelkedést, rendszerint lázat mutatott. Azaz megérezte, hogy több van 
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ebben a műszerben, mint gondolta. Nővérsérülések elkerülésével mér-
ni kényes dolog, hiszen a háborúk már régen nem szépasszonyok vagy 
filozófiai ellentétek miatt robbannak ki. Pesszimista elemzések szerint 
lassan minden esemény mögött, amely események leginkább rontanak a 
dolgokon, mert, amikor javulásnak tűnik valami, akkor is kiderül, hogy a 
romlás előszele volt, szóval minden mögött áll, meghúzódik valami olyas-
mi, amit kellő odafigyeléssel jó előre meg lehetne mérni, sőt, talán meg 
is lehetne akadályozni nővérsérülések elkerülésével. Pár napra messia-
nisztikus küldetéstudat kerítette hatalmába, végül (nem utolsó sorban a 
nővérsérülések elkerülésének segítségével) sikerült legyőznie magában. 
Egészen egyszerűen vásárolt egy lottószelvényt. Ennyi elegendőnek bi-
zonyult. a borozó még zárva, rizlingre, kadarkára, zöldszilvánira nem 
számíthatott, a felettes épületszáj kitátotta zöld foghelyét, legalábbis így 
magyarázta, amint belépett, életében először az ajtón, és erőt vett rajta a 
lemondás, amit csak érzett, de nem értett, pedig a napnál is világosabb, 
hogy ezzel a cselekedetével, ezzel a „belépéssel” egészen új útra lépett, 
azaz lemondott minden egyéb felfedezésről. A lottószelvény obsitlevél, 
gyöngéd felmondás, ítélet, ami ellen nincs fellebbezés. Boldogan mutatta 
feleségének.

(B terv)

A galambvécényi térről kivezető szűk utcácskában, ennek az utcács-
kának is az első, egérállkapocs-szerű hajlatában állt egy igen régi épület. 
Szűk, mégis hatalmas kapu, égnek rohanó falak, öregedő, de azért atléti-
kusan magabízó testfelépítés, időtlen vakolat. Ennek a falnak támaszko-
dott a nyakigláb kamasz. Félszeg, kificamodott testtartásából világos lett, 
hogy ide jött, pont ide, de maga sem tudja, mit kezdjen azzal a ténnyel, 
hogy megérkezett. Nem akart bemenni az épületbe, nem akarta körbejár-
ni és nem akart eltávolodni tőle. Azaz nem is igazán tudta, mit akar. Ha 
nehezen is, de talált azért megoldást. Mert valóban, ilyen helyzetben az a 
legjobb, ha az ember benéz az ablakon. csakhogy ennek az épületnek az 
ablakait túl magasra építették. Nem érte fel egyiket sem. Bal lábát az épü-
let betonszegélyére támasztotta, ujjai hegyével így kitapintotta a párkányt, 
majd jobb lábát az ereszcsatornán megvetve, harmadik vagy negyedik pró-
bálkozásra felhúzta magát az ablakig. Végre belátott a tágas helyiségbe. a 
kályha mellett a második sorban, majdnem teljesen elöl (mintha a troli-
buszvezető mögött) ült a lány, és nem az áruházi fényes kirakatban, a sífel-
vonón pont előtte, a pályán a felezővonal tájékán vagy éppen a színházban 
a sor szélén, ahol neki mindenkit felállítva át kell furakodnia, mert későn 
jött. Nem vették észre, senki még csak rá sem nézett, ahogy az ablakpár-
kányon egyensúlyozott. Nem akartak ránézni, esetleg átnéztek rajta, mint-
ha ő maga is ablakká üvegesedett volna. A különbség kínzó (az egyezés 
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még inkább az). Mindenesetre nem találkozott a tekintetük, amely talál-
kozás hatására valószínűleg visszahuppant volna az ablakból a járdára. 
Így, hogy nem találkozott a tekintetük, mit tehetett mást, visszahuppant 
az ablakból a járdára. Annyi lehetetlen lehetőség adódik lépten-nyomon, 
csak kapkodja az ember a fejét, és sajnos legtöbbször azt választjuk, ami 
egyébként is elkerülhetetlen. Szemben két ismerős alak szédelgett a pil-
langó alakú fények között bujkálva. átintett. ez a mozdulat kölcsönzött 
némi tekintélyt számára. a zeneiskola ablakából esett le éppen, ez igaz, 
de ráköszönt Dick Stampre és Vincent Manou-ra, akik ki tudja, merre 
tartanak, és bár nem köszöntek vissza, mégis tudomást szereztek, ha tu-
domást nem is vettek jelenlétéről. Valami történt, ami kiszabadította eb-
ből a zeneiskola környéki néma kakofóniából. Dick és Vincent, Stamp és 
Manou. A feltűnésük bátorítás és megelégedés egyben. Ráadásul mégis-
csak a zeneiskola ablakából esett le, ami nem történik meg bárkivel. Sőt, 
az is lehet, hogy még soha senki nem esett le a zeneiskola ablakából. Nem 
is olyan rossz, így első próbálkozásra.

Ráadásul Dick és Vincent árnyékai az utca végén dülöngéltek már, 
mint akik mindig rosszban sántikálnak, kocsmából ki, ismeretlen házak 
ajtaján be, pedig csak álmosan botorkáltak hazafelé. Dick Stamp fölötte 
járt egy évvel a gimnáziumban, és Perjés lászló volt a becsületes neve. 
Vincent Manou-t csak látásból ismerte, a nevét nem tudta, de nem csak 
ezért ajándékozta nekik aznap estére ezt a két kikötői nevet. Sötétebb lett 
ettől az éjszaka, kedvezőbb a kimenetele. 

Azt remélte, nem egyszerűen reggel lesz majd, hanem elkezdődik egy 
másik, újabb élete, amiben egy, egyetlen valamire való dolgot már bizto-
san tud: képes felhúzni magát a zeneiskola ablakába. Nem sok, de azért 
valami. Valahogy úgy, ahogy Dick és Vincent tudta egyedül, hogy haza-
felé bandukolnak, és nem kocsmából ki és be, és hosszú kabátjaik alatt 
részint hideg lecsóval, részint előző napi rizses hússal orvosolható csendes 
éhséget hordoznak, nem titkos üzeneteket gyanús alakok számára, akiket 
senki sem ismer, ő legalábbis nem. (S hogy ez a számításuk mégsem vált 
be teljesen, az nem Dicknek vagy Vincentnek köszönhető. Ehhez nekik 
tulajdonképpen alig volt közük. lecsóra és rizses húsra gondoltak tény-
leg, tehát nem ők tehettek róla, hogy miután maguk mögött hagyták a ze-
neiskola épületét, és az utca végén jobbra fordultak, és rögtön emelkedni 
kezdett az út, és ennek az emelkedőnek a legtetején enyhe kanyarulattal 
fordult a vasút felé, és ebben a kanyarulatban 60 kilométer per órás, azaz 
őrültnek nem nevezhető, de az útviszonyoknak cseppet sem megfelelő se-
bességet megközelítve éppen az orruk előtt tarolta le a roskatag kerítést 
egy szamárszínű autó. Megilletődve nézték, ahogy némi erőlködés, tola-
tás, forgolódás után továbbhajtott. a két éhes ember dermedten állt. Mire 
felocsúdtak, újra ősi csend honolt az utcán, pontosabban apró kavicsguru-
láshoz hasonlatos zajt vert fel az utca csendjében a zeneiskola épületétől 
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végre elszakadó fiú lépteinek koppanása. Utolérte őket, és itt volt hát a 
lehetőség, hogy Dickké és Vincentté váljanak, hogy a két kikötői név mö-
gül előmásszon, mint a lomha hold, maga a kikötő. Csupán annyit kellett 
tennie, hogy ezúttal megszólította őket: Valami baj van Dick? Mondj már 
valamit, Vincent!)

Könnyű lenne azt állítani, hogy ez az este járt a fejében, miközben az 
adóhivatal folyosóján a vörös hajú lányt figyelte. Az adóhivatal reményte-
len folyosóján, a folyosó végén, ijesztő fapadon. Természetesen nem ez 
járt a fejében, mert attól a pillanattól kezdve, hogy meglátta a lányt, sem-
mi másra nem tudott gondolni. ami persze nem azt jelenti, hogy egyetlen 
pillanattal korábban ne arra a holdszagú estére gondolt volna. a ledarált 
kerítés mellett, a tőlük centiméterekre elzúgó autó rekedt hangjától meg-
kövülten állva ugyanis magától értetődően ragadtak rájuk az akkor és ott 
először kimondott nevek: Dick és Vincent. Ebből a halálfélelemmel meg-
pörkölt jelenetből kiszabadulva pedig Dick és Vincent úgy kezelték őt, 
mint újabb, második keresztapjukat. Belenyugvással vették tudomásul 
újjászületésükkel kapott új nevüket. Mindez pedig azért vánszorgott elő 
emlékei közül, mert meglátott egy kinyithatatlannak tűnő ajtón egy táblát 
(a folyosó elején azonnal balra), amire ezt írták: Dr. Vaszilidisz László, 
osztályvezető. Ezt a nevet, legalábbis a vezetéknevet a ledarált kerítés 
mellett ácsorogva hallotta először és azóta is utoljára, amikor Vincent 
Manou talán még saját létezésében sem bízva igazán, bemutatkozott neki. 
De elszállt, elpárolgott emlékei közül az az este, mivel attól a pillanattól 
kezdve, hogy meglátta a folyosón a lányt, egy másik névre gondolt.  
cathrine lafranc. Nem így hívták persze a lányt sem, de ezt a nevet aján-
dékozta neki, mert tudni vélte, hogy ez a nap máshogy végződik majd. Itt 
valóban elkezdődik az új élete, és azt szerette volna, hogy a lány, aki miatt 
ez megtörténik, egy regényhős nevét viselje. Sőt, ne csak viselje ezt a ne-
vet, hanem egy regényből lépjen ki tényleg. Nem egy klasszikus nagyre-
gényből, hanem egy esős, párizsi regény lapjairól a ‘60-as évek tájékáról. 
Egy párizsi lány, aki filmvászonra is illene, de jóval szebb, mint bármelyik 
női fő- és mellékszereplő Godard vagy Truffaut filmjeiben. Olyasvalaki, 
aki tavaly vagy tavalyelőtt, vagy bármilyen szép múlt időben Marienbad-
ban nyaralt. Minden mozdulata, mint ahogy minden ruhadarabja nagyon 
könnyű és nagyon finom volt. Látszott, hogy ő is csak hús és csont és vér 
és bőr és nyálkahártya és petefészek és garat és zsírcsomó, és a ruhái is 
ugyanolyan anyagból készültek, mint bárki másnak: vászon, bőr, pamut, 
de mintha mindezekbe a jól ismert anyagokba az engedelmes természet a 
jóság légies könnyedségét oltotta volna. Minden négyzetcentiméterhez 
háromszoros adagot. És természetesen fahéj illata lengte körül. legin-
kább a haját, de a pulóveréből, sőt a táskájából is az áradt. Nem mondott 
igazán ellent ennek, hogy jókora söröskorsót tartott a kezében. látszott, 
gyakorlatlan kéz tartja, s ha valami jól áll egy szép nőnek, akkor egy ha-
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gyományos, füles söröskancsó jól áll. Persze csak akkor, ha mosolyog – 
mert az aranysárga sörtől csilingelni kezd minden nevetés –, és ő bizony 
mosolygott. Sőt vigyorgott, mint a vadalma, mint aki berúgott, s kilátszot-
tak a fogai, pontosabban csak elefántcsontszín végük. Még megpróbálta 
kimondani, hogy retyerutya, fakutya, dindondiridongó, de inkább elne-
vette, minthogy elakadjon a nyelve. A fiút megrendítette az a természe-
tesség, ahogy ebben a szokatlan helyzetben viselkedett. Mintha söröskor-
sóval adóhivatalban tartózkodni a világ legtermészetesebb időtöltése len-
ne. Később is szinte csak így látta. Strandon ballonkabátban, jégpályán 
körömcipőben, erdő közepén gordonkát cipelve. Átitatta minden csele-
kedetét ez a csak rá jellemző különlegesség, állandósuló nővérsérülés. 
Nem tudott egyszerűen végigmenni az utcán. Minden mozdulata arra 
utalt, hogy először lépett erre a földre, és repülni fog pár pillanat múlva. 
Nem lehetett találni benne semmi hétköznapit, ezt viszont a leghétközna-
pibb módon sugározta. Nem hagyott kétséget afelől, hogy ezt mindenki-
nek tudomásul kell vennie. a részletek pedig végül mindig elvesztek, mert 
nem érdekeltek senkit. Például az, hogy miért ivott korsóból sört az adó-
hivatalban. Talán azt mondta erre, hogy: csak. Esetleg: megszomjazott. 
Vagy: megkívánta a sört. És tényleg, miért nem kívánhat meg egy sört az 
ember az adóhivatalban, ami egy elég szánalmas, száraz hely. És így to-
vább. (Ennek az adóhivatalos sörös korsónak azért voltak előzményei, 
ami nem igazán tartozik ide, de ebben az esetben jobb tisztázni minden 
körülményt – nagyon röviden. A Művelődési és Közoktatási Minisztérium-
ban dolgozó H. M.-nek felajánlotta egy nagyon közeli barátja, hogy töltsön 
egy hetet nála Madridban. Csak az utazást kellett fizetnie. H. M. elfogadta a 
nagyon előnyös ajánlatot, jóllehet tudta, nincs több szabadsága. Egyetlen 
megoldás maradt (a madridi napokról lemondani nem akart), megkérte azt 
a két munkatársát, akikkel egy szobában dolgozott, hogy erre az időre vegyék 
át az ügyeit. Ennek fejében az év hátralevő részében minden túlórát átvállalt 
tőlük. Abban állapodtak meg, hogy ha valaki személyesen őt keresné, akkor 
azt az „éppen most ment ki a szobából” vagy az egyszerű és megkérdőjelezhe-
tetlen „házon kívül van” bevett fordulatokkal szerelik le. Megtudta ezt a tervet 
az egyik helyettesítést vállaló szobatárs barátnője, B. B., aki történetesen az 
adóhivatalban dolgozott és elmesélte L. G.-nek, akivel reggel együtt szokott 
kávézni a munkahelyén. L. G. azt állította, hogy ezt még egy minisztériumban 
sem lehet megcsinálni. Fogadtak. B. B. rögtön megbánta, mert ő sem hitt a 
dologban, biztos volt benne, hogy veszít, ezért belement abba, hogy a tét le-
gyen egy olyan söröskorsó, mint amilyenben a Green Rose-ban szolgálják fel 
a Murphy’s-t. A várakozásokkal ellentétben L. G. vesztett, mert egy miniszté-
riumban ezt meg lehet csinálni. B. B. nem tudta, mit kezdjen a nyereményé-
vel. Haza nem vihette, mert megígérte dolgos és titoktartó és minden további 
túlóra alól felmentett barátjának, hogy nem beszél a madridi helyettesítésről 
senkinek. Az tűnt a legkézenfekvőbbnek, hogy elajándékozza a korsót. A reg-
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geli kávézásból (korsóval a kezében) az irodája felé tartott, amikor meghal-
lotta, hogy L. F.-et, az új karbantartót sziszegve gyilkolja a madárfejű gond-
nok. Az első munkanapján azonnal elkésett, ráadásul nem is keveset. A 
gondnok éppen azt fejtegette, milyen kéjes örömet okozna neki, ha valakit 
rögtön az első munkanapján rúgna ki. B. B. ki nem állhatta a gondnokot, 
ezért értelemszerűen megsajnálta az új fiút. Várt, amíg véget ér a fenyítés, az-
tán különösebb magyarázat nélkül L. F. kezébe nyomta a korsót, mintegy 
fájdalomdíjul. L. F.-nek éppen nagyon elege lett mindenből, nem kell magya-
rázni miért, vagy hát lehetne, de az már tényleg nem tartozik ide, mindeneset-
re átsétált a raktárhelyiségbe, ahol a takarítószereket őrizték, és felnyitotta az 
egyetlen zárható szekrényt, amelyben (ez volt az első dolog, amit megmutat-
tak neki) a karácsonyi és a különböző névnapi bulikról megmaradt piákat 
tárolták. Tudta, hogy nem tehetné meg, de felnyitotta, és kivett egy különös 
mintázattal díszített dobozos sört. Feltöltötte a korsót, és a sörhab látványa, a 
sör kesernyés illata szép formájú képregénybuborékot növesztett égnek álló 
haja fölé, amelyben egyetlen mondatot lehetett olvasni: „elmentek ti a jó kur-
va anyátokba”. A sört meginni (amelynek a nevét nem hogy nem hallotta, de 
kiejteni sem tudta) nem maradt ideje. A gondnok közeledett ugyanis ismét 
hangos csoszogással. Sok ideje nem maradt, a dobozt a táskájába rejtette, 
majd a csordultig telt korsóval, amivel ugyanezt nem tehette meg, kilépett a 
folyosóra és az első szembejövő embernek a kezébe nyomta. Szerencséje volt. 
A vörös hajú lány (még nem Cathrine Lafranc-ként, de már majdnem, azaz 
ekkor még inkognitóban) átvette a korsót. Nem ejtette el, nem próbált meg-
szabadulni tőle, nem kezdett sikítozni. Mosolygott, és csak egy nagyon kicsit 
csodálkozott. Korsóval a kezében ült le a 216-os szoba elé a padra.) Megkós-
tolta a sört, ízlett neki, ezen csodálkozott, amitől jókedve kerekedett, 
amitől viszont megéhezett. A világ öröktől fogva elrendelt törvényei közé 
tartozik, hogy az adóhivatalban kibírhatatlanul sokáig kell várakozni, 
ezért előhúzott a táskájából egy többé-kevésbé első világháborúsnak tűnő 
kétszersültes dobozt, és valamit rágcsálni kezdett belőle. Jólesett minden 
falat, különösen úgy, hogy egy korsó sör is várta a padon, és nem tudta 
pontosan, miért. Nem mintha különösebben izgatták volna a miértek, 
nem akart kényszeresen megmagyarázni mindig mindent, de azt is tudta, 
hogy a megválaszolatlan kérdések rendszerint megnevettetik. ha pedig 
nevet, szomjas lesz. ha szomjas lesz, inni akar. És tessék megkapta hozzá 
a korsó sört. Keresztbe vetette a lábát, nadrágja felcsúszott kicsit, előbuk-
kant a megejtő ív, ahogy a lábszára a lábfejébe hanyatlik, és láthatóvá vált 
a cipője szára kibomlott cipőfűzőjével, aminek csak az egyik vége leffegett 
szabadon. A lánynak is feltűnt a cipőfűző-végződések poétikus hiánya, 
amely minden hiányok közül a legvonzóbb az emberi tekintet számára. Ő 
sem tudta türtőztetni magát, előrehajolt, hogy megnézze jobban. A korsó 
ettől megdőlt, majdnem felborult, a kezében tartott kétszersültes doboz 
miatt azonban nem tudott utánakapni. a sejtelmes, kicsavarodott test-
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helyzetben bal válla íve feltárulkozott a félrecsúszó blúz mögül. És feje-
delmibb volt, mint bármilyen nyakék. Ez és a cipőfűző, amelynek egyetlen 
vége volt tehát, mint egy toronyóra elszabadult láncának, azt jelezték, 
hogy itt nem egy egyszerű válsághelyzetről van szó. Veszély! Veszély! Ve-
szély! Valami végzetes következik. A korsó végül nem dőlt fel, a kétszer-
sültes doboz nem repült ki (ekkor már) Cathrine Lafranc kezéből, igaz a 
cipőfűző továbbra is magányosan lengett, mint egy hajó félig felhúzott 
horgonya. Mindezt igen érzékeny egyensúly tartotta össze kecsesen vörös 
hajzuhatag címertakaróiba foglalva. Alig érzékelhető, éteri mosolyhoz le-
hetne hasonlítani ezt az egyensúlyt, amely mosolyhoz képest Mona lisa 
teli szájjal röhög. Bármilyen mozdulattól az egész összeomolhatott. 

A fiú nem tehetett mást, oda lépett hozzá nagyon közel, egy kicsit úgy, 
ahogy véleménye szerint Dick, vagy még inkább Vincent lépett volna oda, 
és nagyon komolyan azt mondta:

– Bizonyított tény, hogy macskatüdővel és egy kis szigszalaggal, bármit 
rendbe tudok hozni.

amikor felocsúdott, és fel akart ülni, hogy a teherautó ablakán vessen 
egy pillantást a tóra, vessen egy első pillantást a szikrázó tóra, és felfi-
gyeljen rá, hogy levetett pulóverének színei lebegik körül a vizeket, és 
megpróbálta magát felhúzni a műszerfal fölé, hogy pillantása felérjen az 
ablaktörlőkig, az ablaktörlők és az ég pulóverszínű felhői közé, s ezzel a 
mozdulattal, ezzel a csak szép nőkre jellemző mozdulattal (és minden nő 
szép közvetlenül azután, hogy), amivel a szerelmi kábulat párájával arcuk 
domborulatain először tesznek mást, valamit, ami nem szerelem, szóval 
ezzel a homályos eredőjű, bár határozott és éppúgy véletlen mozdulattal 
megnyomta a teherautó dudáját. 

Másnap, ahogy fel akarta magát húzni az ülés mélyéről a szélvédő biz-
tonságos védelmébe, és arcán a szépségnek mindazok a titkai egyszerre 
jelentek meg, amelyek egy nőt a világ legkülönösebb lényévé tesznek, és 
nem volt mozdulata, ami ezt cáfolta volna, inkább az egyediségét hirdet-
ték, azt a bizonyosságot, hogy van velünk valami, ami nagyon jó, de sosem 
értjük meg, amitől elfúl a hangunk, és csak akkor jön vissza, ha ránk néz, 
de úgy néz ránk, hogy elhisszük, valóban minket akar látni, szóval ebben 
a pillanatban könyökével megnyomta a teherautó dudáját.

Másnap felült, és görcsös igyekezetében, hogy minél előbb lássa a só-
derhalmok megejtő rendszerét, kompozícióját, staccatóját és crescendó-
ját, a rossz, az elrontott világot maga körül, amit azzal rontottak el, hogy 
nem köré építették, hogy nem ez volt az elsődleges szempont, és ennek a 
figyelmen kívül hagyása: vakság, minden vakság közül a legrosszabb vak-
ság, szóval ebben a pillanatban: belekönyökölt a dudába. Észrevehetetlen 
apró mozdulat, már nem is nevettek rajta, nem elkerülhetetlen, egyszerű-
en nem érdemes elkerülni, mint egy foltot a járdán a másik millió között.
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Ő ocsúdott először a kábulatból, felült, felhúzta magát a látható világ 
dermesztő hátterébe, s keze ide-oda tévedt óvóhelyük szilárd szerelemte-
len tárgyain. Talán azért mert első alkalommal így történt, és ez is az em-
lékezés és az ünneplés aktusa volt a részéről, de az is lehet, hogy csupán 
nővérsérülésből, szóval, belekönyökölt a dudába. Hozzátartozott a szerel-
mükhöz. Az is, hogy a szélvédő felé ő emelkedett először, az is, hogy min-
den nap nagyjából ugyanakkor megszólalt a duda. csodaként, ami viszont 
nem érdekel a kutyát sem. az esetlegesen ez iránt mégis megmutatkozó 
érdeklődést kizárólag egy nővérsérülések elkerüléséhez lehet hasonlítani.

Végezetül képzeljünk magunk elé egy tavat, egy stellaria mediát és egy 
buszmegállótáblát. Először csak óvatosan, ne keressünk összefüggéseket, 
mert azok megzavarhatnak. A tó tehát legyen nagyon tószerű, nem barát-
ságos és nem idegen, és legfőképpen ne legyen partja, de akadálytalanul 
tükröződjenek benne a lomha felhők. A stellaria mediát nevezzük egy-
szerűen tyúkhúrnak, amelyik egyedül növekszik, alig emlékeztetve latin 
nevére. a buszmegállótáblához pedig semmiképpen se képzeljünk busz-
megállót. engedményeket is kell tennünk természetesen. azaz a tóban ne 
legyenek vízi hullák, a tyúkhúr egy sóderrakásból rugaszkodjon remegve 
a világba, a buszmegállótábla mellett pedig néha várakozzon egy-egy utas. 
Itt viszont már nem tehetjük meg, hogy a kedvezőbb kimenetelű változa-
tot fogadjuk el. A sóderrakás, amiből a tyúkhúr kinőtt, a tóparton áll, nem 
messze a buszmegállótáblától, amihez még nem készült el a buszmegálló, 
mert nem jár még erre busz. a teherautóhoz, amivel a sódert idehozták, 
természetesen tartozott sofőr is, természetesen férfi, és esetünkben meg-
lehetősen fiatal, nőtlen, elégedetlen, élhetetlen. Innét már azt hiszem, 
nem is érdemes továbbmondani. Egy-két pontosítás azonban a tisztesség 
kedvéért ide kívánkozik. Az adóhivatalbeli első találkozás után bebizo-
nyosodott a korábban nem ellenőrzött feltételezés, hogy macskatüdővel 
és egy kis szigszalaggal valóban mindent rendbe lehet hozni. Feltéve per-
sze, hogy avatott kezek alkalmazzák. A tóparton kötöttek ki, az épülő 
ház mellett. És igen, tíz napon keresztül minden délután találkoztak, fel-
kapaszkodtak a vezetőfülkébe, és két héten keresztül minden nap a lány 
belekönyökölt a dudába, és két héten keresztül vörös hajzuhatagja alatt 
várakozott kicsit a félig kész buszmegállóban. Nem a buszra várt, mert 
tudta, hogy nem jön. Egyszerűen nem akart még elindulni. Megállította 
az időt, nem csupán ennek a történetnek az idejét, hanem egyszerre min-
den időt, amire pedig csak úgy volt módja, hogy a nem létező buszra várt 
azzal a biztos tudattal, hogy az a busz nem létezik, és így legalább nem kell 
még hazaindulnia. Sőt nem kell tennie semmit.

aztán persze minden alkalommal visszasétált egyedül a városba, végig 
a fenyvesen, végig a mesebeli tájon, ami talán csak így volt mesebeli, ez-
után a nem létező buszra való várakozás után, ami azonban csak úgy vált 
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lehetségessé, hogy minden délután felkapaszkodott a teherautó stb. stb. 
Mindenesetre sétája közben csodálatosan másnak látott mindenkit. átlé-
nyegültek az emberek, mint egy különös összetételű hidrogénbomba ha-
tására, ami csak élő szervezetekre hat, és hatóanyaga a kínzó vágy, bár a 
hatásáról senki nem rendelkezett pontos ismeretekkel. Még csak sejtések-
kel sem. Megváltozott, átlényegült tehát minden ezeken az étlen-szomjan 
eltöltött kora estékből kiinduló, szerelmi koszt jóllakottságától kába, a te-
herautó-fülke felhők feletti magasságából paplanernyő-puhán kivitorlázó 
sétákon. Mégsem saját kedve szerint változott a világ. Mindig változott, 
mindig ugyanúgy, mindig kicsit máshogyan, tehát érthetetlenül, ami csak 
azzal magyarázható, hogy rajta kívülálló, ismeretlen erő csavart egyet a 
dolgokon. Nem volt rá befolyása, elfogadta, megcsodálta ezeket az új, 
valóban mesebeli tényeket. Nem úgy, mint aki álmodik, hanem mint aki 
felébred erre a másik világra, ami cseppet sem volt kevésbé ismerős. Igaz, 
a mesékben ritkán szerepel teherautósofőr, de erre most ne legyünk te-
kintettel. Az a bizonyos fiú a macskatüdővel és szigszalaggal, egy hosszú 
és bonyodalmas, és már-már testvéri közösségként megélt barátsággal a 
háta mögött Dickkel, és persze Manou-val, a talán ezeknek a barátságok-
nak köszönhető gimnáziumból való kicsapatással, az elmaradt főiskolai 
felvételivel, a kényszerű munkavállalással, adóügyi problémákkal, enyhe 
Sonic Youth-függőséggel, elégedetlenül és élhetetlenül ugyanis teherau-
tósofőr éppen. Már nem sokáig, de még az. Egy hatalmas és ismeretlen, 
és nagyon is mesébe illő király építkezésére szállított építőanyagot, és mi-
vel ez a teherautó-fülke volt a leglakályosabb hely az akkori életében, ide 
hozta a lányt. Cathrine Lafranc magát is másnak látta: természetesen nem 
Cathrine Lafrancnak, hanem Hámori Juditnak, és alapvetően nagy hülyé-
nek. Olyasvalakinek, aki megmagyarázhatatlan, nagyon homályos okok-
ból minden nap, semmi mással nem törődve, megszállottan leküzdve az 
összes változatos akadályt eljut a tópartra, hogy aztán visszagyalogoljon a 
városba azt sem tudva igazán, kiért. Furcsa egyezés volt a két világ között, 
hogy a buszjáratot még itt sem indították be, de itt legalább elsejétől már 
ígérték. A hűvös szélben a vörös hajú lány lúdbőrző hófehér bőrén, ami 
alatt inkább csont, és csak kevés hús tapadt meg, felállt minden szőrszál. 
Lába remegett a fáradtság üres súlyától. Izmok, artériák, szalagok túlzott 
megterhelésétől, ami felidézte benne a sportorvos figyelmeztetően fele-
melt mutatóujját, és az ujj mögül visszhangosan szálló ostoba kifejezést, 
amit addig nem igazán vagy nem pontosan értett a fizikai teljesítőképes-
sége határairól. Fejbőre megkopott festésű haja alatt, ott, ahol már elő-
tűnt eredeti szőke színe, mindenhol viszketett. Szemébe könny gyűlt. A 
széltől talán, amitől a szája is kicserepesedett. De ebben a mesevilágban 
is képes volt csodákra, azaz kijutott a tópartra, magyarázatot lelt megszál-
lottságára, amely magyarázatot a dudaszó elültével elfelejtett, és vissza-
bandukolt a városba. ráadásul szerette ezt a visszabandukolást, néha úgy 
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érezte, minden dolog közül ezt szereti a legjobban. Ezt az alig legyőzhető 
fáradtságon mégis csak diadalmaskodó sétát a tó felől fújó orkánerejű 
széllel, a parkírozó autókat kerülgetve, aztán rogyadozva a sétányon vé-
gig. Várta, mi történik, mi változik, kivel találkozik. Mert ebben a mesevi-
lágban minden szembejövőt ismert, mivel csak a barátai, a legjobb barátai 
jártak azon az úton. Intettek egymásnak, váltottak is pár titokzatos szót. 
Így rendszerint összefutott Pyrrhosz királyi családjával és párducaikkal, 
Szemirámisz szerszámaikat cipelő kertészeivel, Megara hordógyártóival 
és valamennyi ügyfelükkel, kizárólag latinul értő trójai menekültekkel, a 
Valhalla szalon fodrászaival műhajakkal felpakolva, Jormunganddal ré-
mes ruháiban és Tezcatlipocával, aki bármit is tett, mindig hatalmas bot-
rány keveredett. 

TOP 10 – Magyar szépirodalom, 2017/IV.
Mosonyi Kata kritikus (Vár Ucca Műhely)

1. Nádas Péter: Világló részletek I–II.
2. Szív Ernő: Az irodalom ellenségei
3. Tompa Andrea: Omerta
4. Vajda Mihály: Szög a zsákból
5. Tóth Krisztina: Párducpompa
6. Vida Gábor: Egy dadogás története
7. Grecsó Krisztián: Harminc év napsütés
8. Heltai Jenő: Napló
9. Mészöly Miklós–Polcz Alain levelezése

10. Háy János: Az öregtó felé


