
Szirmai Péter
Új barbárok 

      Hej, a sírok egyre nőnek
      Szőnyegén a temetőnek,
      Elhervadnak mind a rózsák
      Őskertedben, Magyarország.
       (Juhász Gyula: Dózsa feje)

1. 
Lapozok egyet, majd ismét megnézem a borítót. Új barbárok, vág az arcomba a cím 
értelme. Félreérthetetlen utalás. Mindig is a polgári irodalom volt a vezércsillagom, 
de most, a nagy szabolcsi író, fi atal követőjének hatása alól nem tudom kivonni 
magam. Felsóhajtok, az ölembe ejtem a könyvet. Ujjam a lapok közt. 

Mozgolódás támad. Látom, hogy körülöttem az utasok izgatottan szedelődzköd-
nek. Zavartan tekintek körbe. Biztosan Ny… következik, gondolom. Előttem még 
hosszú út áll. De legalább egyedül leszek. 

Mostanában még kevésbé szeretem a társaságot, mint eddig. Idegesítenek. Az 
idegességük rám ragad. Ahogy nézem a fáradt arcokat, a kicserzett kezeket, érzem 
a feszültséget mozdulataikban, gesztusaikban. Bár meg lehet érteni remegő lelkiál-
lapotukat. Kifosztja, megfojtja őket a városi uralkodó réteg. Az új urak csapata… 

Egyre sivárabb itt az élet. Egyre fogy az erő és a türelem. A peron szürke beton-
ja izzik a melegtől, szinte lefolyik a sínek közé. Nincs, mi gátat vessen neki. Ami 
szegély tartotta, megrepedt, majd eltörött.

2. 
A kiürült fülkében végre kényelmesen kinyújthatom a lábaimat. Kinézek a fo-
lyosóra. Szinte kiürült a kocsi. Megingatom a fejem. Milyen furcsa. Nem utazik 
tovább senki? A kocsi végében a kalauzt látom, ahogy hanyagul becsapja az ajtót, 
majd eltűnik. Visszalépek a fülkébe, s ekkor váratlanul meglódul a talaj. Az ülésre 
huppanok. Kesernyésen elmosolyodom. Ismét elindultunk.

A vonat hamarosan gyorsít, s elhagyjuk az állomást. Az ablakhoz lépek, hogy 
felhúzzam, mert a fülem nem bírja a huzatot. A kanyarban kénytelen vagyok az 
ablak fogódzójába kapaszkodni, hogy el ne essek. Önkéntelenül is kitekintek a 
külső világra. Az ablakok lehúzva, üresen tátonganak. Olyan a szerelvény, mint egy 
kísértetvonat, útban a megsemmisülés felé. Elmosolyodom a végzetszerű gondolat 
édességétől, de érzem, hogy nem vagyok nyugodt. Jól van, hát akkor olvasok.

Előveszem a könyvet, kihúzom a könyvjelzőt, és ismét belemerülök a történet 
valóságból kiszakító világába.



118   Szirmai Péter

3. 
Az ablakon túl, a Nap, mint az utolsó ítéletre készülő Isten az égen, gyilkos sugara-
ival végigégette a tájat, mint a száraz tarlót a tűz a mezőn. A vasúti kocsi árnyéka 
csak a közvetlen sugaraktól védett, a hőségtől nem. Szinte izzott a levegő a folyosón. 
A vonat hamarosan elhagyta az állomást, s kerekeinek üres kattogása elárulta, 
hogy elérve utazósebességét, kinn kígyózott az elhagyatott szántóföldeken. 

A folyosón két férfi  csizmája vert a kattogás gyors üteme közé diszharmonikus 
ritmust. Ruhájuk szerint nyájajuhász volt mind a két ember, olyan juhász, aki egész 
esztendőt kinn töltött a nyájánál. Érthetetlen, hogy miként vetődtek el egészen a 
városig. Valami nagy nyomorúság kergethette őket idáig. Arcukat nem lehetett 
látni, mert széles karimájú kalapjuk, eltakarta őket nyakig. 

Be-betekintgettek a fülkékbe, de senki fi a-borja nem nézett vissza reájuk. Vas-
tag botjuk türelmetlenül koppant a piszkos folyosó alján. Az utolsó előtti fülkénél, 
azonban az egyik megállott, s intett a másiknak a fejét megbillentve. Fekete szeme 
tőrként vágta át a függönyök közötti rést. A fülkében egyes egyedül egy férfi  foglalt 
helyet. Fölötte kis kézi poggyásza. Kezében könyv. Az idősebbik barna, eres keze 
a tolóajtó fogódzójára fonódott.

Az utas felnézett, …illetve, felnézek a két jövevény fekete arcába. Önkéntelenül 
is hátrahőkölök és a gerincem közepéről, elindul lefelé egy jeges csepp, majd még 
egy, majd még egy, aztán érré duzzad, és…

– Bejönnénk…
Zavarodottan intek az üres helyek felé. A torkom száraz, mint odakinn a ho-

mok. 
A két férfi  a kalapjához nyúl, ez talán köszönésféle, gondolom, még mindig 

szótlan biccentek, a jövevények pár pillanattal később helyet foglalnak velem 
szemben.

Nem kell minden utassal foglalkozni, gondolom, el is felejtve, hogy az egész 
kocsi, sőt az egész vonat üres, és ismét a lapok közé fúrom tekintetem. 

A két juhász hallgatott. Nem igen beszéltek, még akkor se, ha vendégségbe 
mentek, s az se sűrűn történt. Nyugodtnak tűntek, noha a bot a kéz árkában 
hevert, nem tudni miért. 

A két szegény ember nézte az úr elegáns ruháját, fényezett cipőjét, pomádés 
haját, s aztán gondolatban végigmérte magát, szakadt gúnyáját, lyukas kalapját, 
elnyűtt bakancsát, s mérhetetlen módon elszorult a szíve. Ezek,… ezek semmiznek 
ki minket..., ott fönn, ott a fővárosban, gondolta az egyik. Gyűlölnek minket… Az 
idegent szeretik, meg amit az ád… A külhonból jött hús jobb nekik, mint a hazai… 
Versenyezzetek, mondják. Támogatás nincs. Hitelt kínálunk. Ha nem fi zetsz, jön 
a jelzálog. Aztán maholnap nincs már fedél se a fejed fölött… Nincs már egy fi a 
jószágunk sem, nincs miből tartani…, gondolta a másik.

Megkoccan a földön az egyik botja, fölnézek riadtan, de a tekintetének éjféli 
sugara visszaküld a könyv lapjai közé.

– Osztán mit olvas az úr? – vágta oda élesen a szót a vöröses képű, s borostás 
állát a bot végére támasztotta. 

– Regényt – hebegte az utas.
– Ühüm. Apámnak is volt jó könyvtára.
Felnézek és látom, hogy megmozdul ültő helyében, mint aki föl akar állni, 

a verejték elindul a halántékomról, lefelé az államig, de nem, a férfi  mégis ülve 
marad.



119Új barbárok – Széthulló betűk (elbeszélések)

– Vóna mit olvasni kendteknek, hogy jobban kitanúják, hogy a magyarság szíve, 
nem ott fönn, a fővárosban dobog, ahogy azt hiszik. Ahhoz, hogy ezt beláthassák, 
el kellene jönni közénk! –hangja a mondat végén pattog, mint a szíjkorbács. Bele-
nézek a könyvbe, most már igazán kíváncsi vagyok, mi fog történni.

– Mer’ látom, onnan jön az úr.
Az utas nem tudott szólni, csak bólintott.
– Tudja-é, hogy mindenünk odaveszett? Állatunk, terményünk… Nem tudja. 

Persze, hogy nem... Mit adjunk enni a gyerekeinknek?
A másik megmoccant, mintha tűt szúrtak volna bele. 
– De látom, magát ez nem érdekli!
– De…
– Szegény világ jön el… A farkasok világa… Ti akartátok, ti teremtettétek ilyen-

né…
Fölnézek a könyvből, s érzem, hogy a fekete szemsugarak fogva tartják rettegő 

szívemet. Lapozok az utolsó oldalra…
Olyan hirtelen lett setét, mintha elfújták volna a gyertyát. Mi történhetett? Ta-

lán alagútba értünk, villant eszébe. De hát… ez itt az Alföldön nem lehetséges…, 
gondolta. Valami egészen mélyről feltörő félelem harapott a testébe, s már ugrott 
is volna felfelé. A másik kettő meg rá, s egy, kettő, csattantak a botok…

Széthulló betűk 
1. 

A kálváriám annak a bizonyos könyvnek a kölcsönadásával kezdődött. Jó szívem 
volt mindig? Áh. Fenéket. De a legjobb barátot, aki heteken át mindennap nyag-
gat, hogy adjad már oda neki, csak pár napra, azt te hogyan utasítanád el? Na, 
látod!

Mindig imádtam a könyveket, már gyerekkoromtól kezdve. Szerettem kézbe 
fogni, nézegetni a címlapot, beleszagolni a lapok közé, szerettem átböngészni a 
fontos információkat, a szerkesztők nevét, a mű eredeti címét, a betűtípust, amivel 
szedték, a fejezetek címeit, ami alapján kiválasztottam, hogy hol olvasok bele. Nem 
mindig elölről kezdtem, néha a közepéről, néha az utolsó résztől, s ha tetszett, 
elolvastam az egészet. 

Apámnak hatalmas könyvtára volt, amit még az ő apjától örökölt. Kétezer kötet 
a falon, a kőrisfa polcokon rendszerbe szedve; igazi kincsesbánya. Az olvasószoba 
kellően világos, a bútorzat patinás és kényelmes. Most is sok órát töltök itt, mert 
szeretek elkülönülni a szobán túli világtól.

Szóval, a könyv a XIX. század első felében íródott, azt hiszem a legrégebbi pél-
dány volt a könyvtárban. Gyönyörű kézzel rajzolt fekete-fehér képek díszítették, 
melyek különleges szimmetriát alkotó szimbólumokat ábrázoltak, a fejezetek díszes 
iniciáléval kezdődtek, a kalligrafi kus betűkkel írt cím alatt a kiadás éve: 1823. 
Egyetlen szépséghibája volt, –noha most érzem, ahogy leírtam, hogy ez a kifejezés 
túlzás, és az én egyéniségemből fakad, mivel sosem szerettem, ha beleírnak egy 
könyvbe– hogy a könyv első és utolsó lapjának alsó és felső sarkában egy-egy betű 
volt töltőtollal, régi kézírással, esztétikus igénnyel fölírva. Az óramutató járásával 
ellentétes irányban olvasva: AAPA. Sosem tulajdonítottam nagy jelentőséget neki. 
Talán nagyapám írta rá, talán valaki más. Végül is mindegy. Ettől még egyedibb 
lett.
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Persze, végül odaadtam. Nem írtam föl sehová a visszaadás várható dátumát, 
mert csak rövid időről volt szó. Aztán a pár napból, pár hét lett, majd a sok teendő 
között elfelejtettem az egészet. 

2. 
A munkám vidékre szólított, s bár meglehetősen kedvetlenül hagytam el a házat, 
tudtam, hogy nem tehettem mást. Egyedül éltem, félretett pénzem nem volt. Uta-
zás közben végig az járt a fejemben, hogy nagy baromság volt ez a pályaválasztás, 
mindig a vidék, mindig a költözés, a változás, hogy nem tudom megszokni ezt a 
folyamatos izgés-mozgást, és jó lenne végre véget vetni ennek, de hogyan?, hogy át 
kellene képezzem magam, hogy otthon dolgozhassak, hogy ne kelljen mindig ezt a 
kurva cigány életet élni, meg a kollégákkal megbeszélni a napi lényegtelent, meg a 
főnökasszony kopogós lépteit fi gyelni, hogy belép-e a szobába, vagy szerencsésen a 
másik helységbe siet csupán, meg a feladatok állandó ellenőrzése, hogy nem lehet 
napközben meginni egy sört nyugodtan… 

A munka unalmas volt: egy építendő autópálya kitűzését kellett irányítani. 
Persze, ha ezt most meghallaná Kodály tanár úr a főiskoláról, biztos keresztben 
nyelne le, hiszen szerinte nincs izgalmasabb, mint a terepi munka. Reméljük, 
nem olvassa. 

A napok a munkán kívül eseménytelenül teltek az unalom végtelen sivatagában. 
Ismerős viccek, este sör és pálinka a faluban. Olvasni nem tudsz, mert baszogatnak 
miatta, meg egyébként is fáradt vagy.

Az egyik szürke égboltú, nyálkás hajnal durva küszöbén egyensúlyozva, meg-
ütötte a fülemet a beszélgetés, melynek foszlányai, átszűrődtek a lazán záródó 
ajtó résein a folyosóra. Megismertem a másik munkahelyi mérnök éles hangját, 
ahogy jópofáskodva mondta az építésvezetőnek, hogy hallottad a hírekben, hogy 
egy könyv miatt megöltek valakit? 

– Ne hülyéskedj!
– Komoly!
– Valami értékes könyv volt…? Ilyet még nem hallottam.
– Nem tudom, csak felületesen fi gyeltem oda.
– Mennyi marha van a világon! Egy könyv miatt…
Kissé felcsigázta érdeklődésemet a hír meglepő volta, s a könyv miatt történt 

gyilkosság fura ötlete, aztán ez a beszélgetés értelme és hír is elsüllyedt az időt-
lenség végtelen kürtőjébe. Legalábbis akkor azt hittem…

Pár nap múlva meglepve, de egyben örömmel vettem tudomásul, hogy megszaba-
dulhatok ebből a porral és homokkal beszórt pokolból. Az építésvezető közölte velem 
száraz hangon, hogy leváltanak, mert irodai munkára rendeltek vissza Pestre.

3. 
Határozottan boldog voltam, még ha elcsépelt is ez a kifejezés, akkor is ez a leg-
találóbb jelző emelkedett hangulatomra, mikor ismét átléphettem a ház küszöbét. 
Először csak a szememet futtattam körbe a bútorokon, a könyveken, a kedves hoz-
zámnőtt tárgyakon, mint a gazda, aki kellő hozzáértéssel szemrevételezi a birtokot, 
majd leültem az egyik míves fotelbe, végigsimítottam tekintetemmel az ablakból 
előbukkanó fák s a szőlő vonalát, apám pincéjének kontúrjait, anyám által ültetett 
virágok hó alól kibukkanó nyomait, s ekkor éreztem, hogy otthon vagyok. 

Ismét felszínre tört bennem a vágy a változtatásra, csakis azért, hogy ne kelljen 
újra elhagyni a házat, hogy ne kelljen újra megszokni más társaságot és más mi-
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liőt. Valamit ki fogok találni, gondoltam elszántan, s ez a mocsárból kifelé vezető 
irányultság megadta az este kedvező hangulatát.

Bekapcsoltam a tévét, mivel már régen hallgattam meg a híreket. Mindig is keve-
set tévéztem, de arra mindig ügyeltem, hogy tudjak a világ történéseiről dióhéjban. 
Kicsit ültem a képernyő előtt, hallgattam a kormányszóvivő magabiztos közléseit 
a kórházak bezárásáról, az iskolák összevonásáról, idegesen megrándítottam az 
arcomat, mert ezt már nem volt kedvem minősíteni, arról nem is beszélve, hogy 
nem is volt kinek, aztán kimentem a konyhába, hogy összekészítsem a vacsorának 
valót. Ahogy ott zörögtem a tálcával, meg az edényekkel, hallom, hogy a politikai 
eseményekről áttértek a rendőrségi hírekre, s ezekben meglepő dolgokról esett 
szó…

– … a rendőrség folytatja a nyom… a könyves gyilkosság ügyében… közben 
újabb rejtélyes gyilkosság történt…

Rögtön bementem a szobába, letettem a tálcát, és fél szemmel a hírekre fi gyel-
ve, szelni kezdtem a kenyeret. Egy meglehetősen csinos rendőrségi szóvivő állt a 
kamera elé. Hogy mehet egy ilyen szép nő rendőrnek, csóváltam a fejem.

– A nyomozás során meglehetősen nehéz volt megállapítani a gyilkosság in-
dítékát. Mégis elképzelhetőnek tartjuk az előző és a mostani eset képzeletbeli 
összekapcsolását. Ahogy előzőleg, most is szinte csak a könyves szekrényt és a 
polcokat dúlták szét meglepő módon, a lakás többi részét gyakorlatilag érintetle-
nül hagyták. Világos, hogy tudatos kutatásról lehetett szó, tehát tudták, hogy mit 
keresnek. Most azonban megállapítható, hogy furcsa módon nem tűnt el semmi. 
Az előző esetnél, számunkra is meglepő volt a végső következtetés, hogy egy könyv 
megszerzése volt a célja a bűncselekménynek. Most azonban, még tisztázásra 
szorul, hogy a gyilkosságra miért került sor. 

Biztosan megzavarták a fi ckót, mondtam hangosan, és haraptam egy nagyot 
a kenyérből. 

– Kiderült – vette vissza a szót a fi atal riporter –, hogy a könyv, egy ritkaság, 
csak korlátozott példányszámban adták ki még 1823-ban…

Bevillant a kölcsönadott könyvem képe valahonnan és megállt a számban a 
falat. Hiszen az is…

… jelenleg hat példány található az országban. 
A tudósító a kezében az egyik példányt szorongatta.
– De hiszen ez az én könyvem! – suttogtam kitágult pupillával a képernyőre 

meredve. Ekkor hirtelen a félelem ragadta meg jeges markával a torkom. Mi lehet 
azzal a szerencsétlennel, gondoltam a barátomra, talán ő az egyik áldozat? Aztán 
lehet, hogy engem is keresni fognak. De biztosan enyém az a könyv, amit ezek 
megtaláltak? Nyugi, nyugi már! A kurva életbe! Hiszen van még négy… vagyis öt 
ilyen könyv az országban, egyáltalán nem biztos, hogy az enyém…

Kapcsolgattam a tévét szorongó szívvel, s megvártam a következő híradót. Kide-
rült, hogy az első áldozat N. Róbert, negyven éves, budapesti, a második, K. Tamás 
negyvenkét éves, szintén budapesti lakos. A két név ismeretlen volt. Jól van. Akkor 
nem az enyém volt az a fránya könyv. Ebben a percben csörgött a mobilom. Úgy 
néztem rá, mintha egy kígyó mozogna az asztal alatt, ahol hagytam, ahonnan a 
következő percben rám tekeredhet, összeroppanthatja a gerincem és a torkomon 
lekúszva kitépheti a szívem. Aztán legyőztem ezt a buta félelmet és remegő kézzel 
felvettem a telefont.
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4. 
A barátom hívott. A könyves. Úgy remegett a hangja, mintha a halántékát egy 
negyvenötös Smith and Wesson hűsítette volna jeges fényével közvetlen közelről. 
Ezek után persze ez is elképzelhető volt.

– Találkoznunk kell…
– De hát mi történt? – kérdeztem nyugalmat erőltetve a hangomra.
– Legyél az összekötő híd alatt, két óra múlva! – hallottam az elhaló szavakat 

az egyre jobban recsegő vonal másik végéről. Lenyomta a gombot.
Éreztem, hogy valami csípi a szememet. Végighúztam a kezemet a homloko-

mon és a hideg nedvességtől csillogott a tenyerem. Szóval mégis… Mit akarhat 
ez a szerencsétlen? Egy ideig merev tekintettel néztem a könyvek zárt rendben 
elhelyezett sorait a fal mellé állított polcon, majd kibámultam a sötétbe. Próbáltam 
összeszedni a gondolataimat, de éreztem, hogy ez a koncentráció teljesen kiszívja 
maradék erőimet. 

Mikor a következőnek tűnő pillanatban a faliórára néztem, már csak negyed 
órám volt a találkozásig. Káromkodtam egyet, majd ismét megtöröltem a homlo-
komat, s megint nedves lett a kézfejem. Milyen rohadt feszült vagyok! Átöltöztem, 
majd kiléptem a józanító, hűvös februári hidegbe. A lámpa fényénél látszott a 
leheletem. Beültem a kocsiba és elfordítottam a kulcsot.

Az úton gyér volt a forgalom, pár gyalogost kellett csak kerülgetni, akik az út 
mellett lézengtek felelőtlenül és kivilágítatlanul. A kocsiban ülve várakoztam rá. 
Nem tette próbára a türelmemet, mert hamarosan feltűnt két erős fényszóró pász-
mája a sötétben, rövid időre megvilágítva a híd vasszerkezetét. Kétszer villantott. 
Átmentem hozzá, s közben előretartott tenyeremmel próbáltam felfogni a tolako-
dóan arcomba mászó fénysugarakat.

– No, mi az ábra? – kérdeztem köszönés nélkül, idegesen.
– Bizony a te könyved keresték a második esetnél öregem…
– Hogyan?
– Ami miatt az … szóval az a gyilkosság történt!
– De hát mi történt tulajdonképpen?
– Kölcsönadtam… Pontosabban fogalmazva, neki adtam kölcsön… Érted 

már? 
– De a könyv nincs meg, nem igaz?
– Nincs. Nem tudja senki, hogy hol lehet.
– Fura.
– Ühüm!
– És kik ezek…? Már akik kinyírták ezt a szerencsétlent?
– Állítólag egy vallási szekta. Legalábbis, rájuk terelődött a gyanú. Teljesen 

megszállottak. A nevük, azt hiszem: Ad astra per aspera közösség. A monogra-
mok mindegyik könyvben bele voltak írva. Valami régi elfeledett rítust újítottak 
fel... s nekik fontos lehet ez a könyv. Nem hallottad a legfrissebb híreket? Újabb 
gyilkosság történt. Áll a bál…

Hirtelen megjelent lelki szemeim előtt a négy sarokba írt betű AAPA. Mintha 
egy jeges folyam gátját szakították volna át a csigolyámnál, szinte elöntötte a ge-
rincem árkát a hideg nedvesség. De az én felmenőimnek mi köze lehetett ehhez 
az egész ügyhöz?

– Mi van? – kérdeztem hitetlenkedve.
– Megint kinyírtak egy férfi t, s mivel a nő is otthon volt, azt is.
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– Szóval… Szóval, aki birtokolja a könyvet, azt is megölik.
– Úgy néz ki. Még szerencse, hogy nincs nálunk a könyv.
– Hát igen.
– Remélem, azokat nem ölik meg, aki kapcsolatba kerültek a könyvvel!
– Na, menj a fenébe!
Elköszöntünk. Az elkövetkező napokban szinte rátapadtam a tévé képernyőjére. 

Négy nap, még három gyilkosság. Akkor megvan öt könyv, egy meg szőrén-szálán 
eltűnt.

5. 
Eltelt egy hónap, s a hírekben már nem szerepeltek a könyves gyilkosságok. Az 
élet kezdett visszatérni a régi kerékvágásba. 

Szerencsére nem kaptam kiszállási feladatot, így legalább az az örömöm megma-
radt, hogy az otthonomat nem kellett elhagynom. Továbbra is sok időt töltöttem az 
olvasó szobában, s időnként egyfajta kezdődő üldözési mánia visszataszító jeleként, 
megnéztem az eltűnt könyv helyét a polcon rendbe állított albumok és lexikonok 
között. Most már szinte örültem, hogy nincs meg. Ugyan nem érdekelt a témája 
különösebben, mégis mint a gyűjtemény legrégebbi darabja, egyfajta különleges 
tisztelettel kezeltem, nem feledve felmenőim érintéseit a lapok között.

Pénteken történt, március elején. Hazamentem a nehéz nap után. Reggeltől estig, 
tárgyalások folytak a készülő nagy projekthez, így holtfáradtan szinte beestem a 
lakás nyugtató sötétjébe, és a vacsora után hagytam, hogy kellemesen elringasson 
a szoba kényelme. Felsóhajtottam, s szórakozottan futtattam a szemem a könyvek 
barna testén. S ekkor… ekkor azt hittem, hogy rosszul látok. Csurom víz lett egy 
perc alatt a pólóm. Felpattantam ijedtemben és a polchoz rohantam. Nem hittem 
a szememnek, meg is akartam tapintani a helyét… Vagyis… Szóval… Ott volt a 
könyv… Nem is jó szó, hogy ott volt, inkább ott feszült… Az üres helyet magabiz-
tosan foglalta el, mint régen, mint e szörnyű rémálom előtt. 

Lepergett bennem egy alig valószínűsíthető képsor: a barátom visszakapta a köl-
csönadott könyvet, nem tudott mit tenni, nem mondhatta, hogy nem veszi vissza, 
aztán félelmében visszalopta hozzám. Ááh…, hülyeség… ez nem lehet. De végül 
is mindegy! A lényeg…, a probléma az, hogy itt van a könyv… Most mit csináljak, 
szűkölt bennem a ketrecbe zárt szörnyű gondolat. Életveszélyben vagyok…? Igen… 
Hát igen… Körbenéztem. Mindent úgy találtam, mint ahogy reggel hagytam. Szólni 
kéne a rendőrségnek. A zsebembe nyúltam a mobilomért. Ekkor valami furcsa 
érzés lett úrrá rajtam s hátra fordultam, s láttam, hogy nyílik az ajtó…


