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J O s é  C A R l O s  C A R M O N A

A kisgyerek
José enrique Cabrera az autókölcsönző irodájában ül Helena mellett, és arra vár-
nak, hogy megkapják az autó átvételéhez szükséges iratokat. Helena férje, egy 48 
éves fickó, aki inkább amerikai egyetemistának néz ki, éppen az iroda vezetőjével 
beszél. Magyarországon vannak, ami José enrique számára már-már a világ vége, 
de ha nem is a világé, európáé biztosan. soha nem gondolta volna, hogy valaha is 
eljut Pécsre, míg egy nap e-mailt nem kapott Helenától, aki tudatta vele, hogy egy 
egyhónapos írói ösztöndíjjal szeretnék meghívni a városukba. José enrique számá-
ra ez nagyszerű lehetőségnek tűnt. Még úgy is, hogy Magyarország minden bi-
zonnyal olyan hely, amilyenről rémtörténetekben hallani: mézeskalács házikókkal, 
melyekben vén boszorkák főznek hatalmas kondérban vacsorát az erdőkben elté-
vedt gyerekekből. José enrique Magyarországról semmit nem tudott, de nemrég 
újra megnézte kisfiával a Chitty Chitty Bang Bang című filmet. ebben felbukkan egy 
vulgária nevű képzeletbeli ország picinyke faluja, ahol már nem laknak gyerekek, 
mivel a királynő ki nem állhatta őket, s ezért egy gonosz alattvalójának megparan-
csolta, hogy cukorkával és fagylalttal csalogassa ki házaikból, majd tüntesse el a 
gyerekeket. Ilyennek képzelte Magyarországot is. A valóság ezzel szemben az, 
hogy most itt ül, és éppen autót próbál kölcsönözni, hogy bejárhassa a környéket a 
feleségével és a kisfiával. Az iroda alkalmazottja rövidnadrágot, Nike sportcipőt és 
inget visel, zsebében golyóstoll, s egyáltalán nem hasonlít kondéros boszorkányra, 
ahogy a férj sem. Teljesen normálisnak tűnnek. 

– Azt mondja, hogy körülbelül tíz percbe telik, mire minden dokumentum 
elkészül, addig is kényelmesen várakozhatunk az emeleten lévő helyiségben. 

Helena kifogástalanul fordítja, amit a férjétől hall. José enrique korábban 
olyannak képzelte el a férjet, aki nemcsak nagyon jóképű, hanem bizonyára spor-
tos is. Amikor Helena megemlítette neki, hogy egyidős a férjévél, aki szintén filo-
zófiát tanult, nem tudta olyannak képzelni, mint ő maga: kopaszodó, pocakos, 
kissé görnyedt és alacsony termetű, ezért ugyanolyan elegánsnak és atletikusnak 
gondolta, mintha Rob lowe lenne, csak épp szemüveggel. vajon miért kellett azt 
hinnie ennyi közös vonás ellenére, hogy a magyar férfi mégis mindenben jobb 
nála? Noha fifty-fifty alapon bármelyikük jobb lehetne a másiknál. ennek ellenére 
már maga előtt látta, amint öltönyös üzletemberként bejárja a világot, energikus 
és lehengerlő, teljesen más, mint azok, akik filozófiát tanultak az egyetemen. José 
enriquét bosszantotta, sőt felettébb bosszantotta, hogy jobbnak vélte a férfit saját 
magánál. és nem tévedett. Ugyan nem volt egy Rob lowe (igaz, zakóban még 
nem látta), de akár kisportolt amerikai egyetemista is lehetett volna, aki éppen 
kocogásból érkezett meg virginia környékéről: szürke pólóban, halásznadrágban, 
túraszandálban, rövidre nyírt hajjal, egy méter kilencvenes magassággal és szem-
üveggel. eközben José enrique az el Corte Inglés nyolcvanas évek üzletembereit 
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idéző fekete öltönyét viselte, élére vasalt nadrággal és jófiús inggel, tipikus spa-
nyol cipővel és fekete zoknival. egyáltalán nem hasonlítottak, noha voltak közös 
tulajdonságaik. José enrique szerint a legrosszabb az egészben, hogyha valaki-
nek, hát akkor épp a magyaroknak kellene alsóbbrendűnek érezniük magukat. 
Nemrég léptek be az európai Unióba, még az eurót sem használják, ráadásul vén 
boszorkáik hatalmas kondérban főzik a gyerekeket! Pedig két oka is volt azt felté-
telezni, hogy Helena férje jobb nála. Az egyik, hogy otthagyta a filozófiát, hogy 
Apple termékeket értékesítsen Magyarországon, a másik ok pedig, hogy Helena 
igazi görög szépség volt. José enrique viszont kitartott a filozófia mellett, az olva-
sásnak, az írásnak és a tanításnak szentelte az idejét. egyetemi órákat adott az 
olvasásról, az írásról és a filozófiáról. Amikor megpróbálta elképzelni, miben áll 
az Apple termékek magyarországi értékesítése, saját magát látta londonban mee-
tingeken (Rob lowe-nak öltözve Az elnök embereiből), vagy a szilícium-völgyben 
(bárhol is legyen), vagy a birodalmi Budapest dizájnos megairodáiban. Kezében 
iPad, iPhone és egy másik modern eszköz, természetesen a legújabb fejlesztések 
eredménye, az iKütyü, amit más halandó rajta kívül még nem is ismerhet, s köz-
ben tengernyi pénzt keres (persze törvényesen és elegánsan), ezzel szemben a 
valódi életében kénytelen elfogadni hétszáz eurós ösztöndíjakat, hogy olyan kis-
városba mehessen, ahol vén boszorkák kondérban főzik a gyerekeket. A másik ok, 
Helena szépsége viszont még inkább bántó volt számára, mert Helena nagyon 
hasonlított Andreára, egyik volt barátnőjére, aki 19 évesen egy teniszedző miatt 
hagyta el. Az a teniszedző pedig nagyon hasonlít Helena férjére. Minden egyes 
alkalommal, amikor Helenát nézi, egyre biztosabb benne, hogy az ő Andreája is 
így nézne most ki. Tudta, hogy Andrea a nagy istennők méltóságával fog megöre-
gedni, azzal az elegáns szépséggel, ami csak néhány filmdívának adatik meg, s 
ami miatt félünk őket megcsókolni, ágyban hemperegni velük pedig végképp. 
sokkal nagyobb vágyat érez arra, hogy úgy csodálja, mint ahogy a Milói vénuszt 
is csodálná, ha az otthonában lenne kiállítva (na, jó, azért egy nap megsimogatná 
a domborulatait, de csak a gyerekkorából megmaradt érzéki kíváncsiság miatt). 

Amikor mindhárman felérnek a kis váróterembe, José enrique látja, hogy az 
valójában egy lépcsőpihenő két fotellal, italautomatával, hatalmas üvegfallal, 
ahonnan jól látni a műhelyt. épp úgy, mint a kórházak folyosóján, ahol az üveg-
falon keresztül megnézheted az újszülött gyermekedet, és mindent, amit a szüle-
tése után csinálnak vele: a mosdatást, a méréseket, a vizsgálatokat és az öltözte-
tést. José enrique oda sem néz, mert úgysem tudja, melyik lesz az ő gyereke, a 
kérdezés pedig fordítási nehézségeket okoz, egy sor olyan információval jár, 
amivel úgysem lehet mit kezdeni, hiszen nem tud hatni rájuk. Olyan, mintha el-
mennél az újszülött gyermekedért, hogy megnézd, de nem is a sajátod, csak egy 
sorsolással kiválasztott, örökbefogadott gyerek, s neked már nincs lehetőséged 
kihátrálni. A véletlen neked ajándékoz valakit, aki elszippantja az energiádat, 
hogy ezáltal az övé gyarapodjon. s neked ezt el kell fogadnod. A kis váróhelyiség 
vitrinjének alján José enrique megpillant egy kiállított, gyűjtőknek szánt kisau-
tót, egy piros színű, 1937-es skoda Popular sport ’Monte Carlo’ Coupét. José 
enrique amint meglátja, azon nyomban késztetést érez, hogy megvegye. 
Magának akarja megvenni, hogy nézegethesse, tanulmányozhassa és elképzel-
hesse, milyen lehetett az a kor, amit még stílus, elegancia, jó ízlés, rang és előke-
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lőség jellemzett. Azért akarja megszerezni, hogy belekapaszkodhasson valami-
lyen szép valóságba, ami ellentmond a mai gondolatnak, miszerint „a világ 
manapság praktikusságra és funkcionalitásra törekszik”, pedig volt idő – ami-
nek sajnos nem lehetett részese –, amikor még a jó ízlés uralkodott, és érdemes 
volt élni. De José enrique 48 éves, egy ismeretlen országban van, jóformán isme-
retlen emberek között, akik ráadásul magyarul beszélnek! Csak nem mondhatja 
nekik: „Megvennétek nekem ezt a kisautót?” Tudja, hogy úgy néznének rá, mint 
egy hóbortos, fárasztó alakra, elég furcsa fogyasztói igényekkel, aki ezzel még 
egy fordítási lavinát is elindítana, a fordító férjétől az irodistákon át az alkalma-
zottig csak azért, hogy ő megvehesse a piros kisautót, azt a vacak piros kisautót, 
amit éppen az imént nézett ki magának. Így José enrique nézi az autót, de csak a 
szeme sarkából, majd folytatja a felnőttektől megszokott felszínes társalgást: biz-
tosításról, kölcsönzési díjról, tervezett útvonalról. ám minden gondolata a játék-
autó körül forog, azon morfondírozik, ha most esetleg nem tudja megvenni, ak-
kor majd megveszi legközelebb, amikor visszahozza a kölcsönautót és rendezi a 
költségeket. A tolmács nélkül (és a tolmács „teniszező” férje nélkül) megveszi, 
csak ujjal rámutat a magyar alkalmazottra: „gyere, gyere, gyere, velem, ez, ez a 
kocsi, nekem, én, akarom, én, megvenni!”, mire ő kinyitja a vitrint, odaadja a 
spanyolnak a hőn áhított kisautót, az kifizeti, és mindenki boldog.

A váróteremben eltöltött kis időt követően ismét lekísérik az irodába. Úgy 
tűnik, hogy a gyerek papírjai elkészültek. visszaadják az útlevelét. Ismét várako-
zásra kárhoztatják őket anélkül, hogy bármit is mondanának. A dizájnos techni-
kai újításokat értékesítő izmos filozófust, az álomtolmács görög szépséget és őt, 
a kopaszodó, gyermeki szeszéllyel megáldott írót. José enrique két dologra gon-
dol ebben a pillanatban: az egyik, hogy mennyire megvárakoztatják (őt, a spa-
nyolországból – basszus, ahol már rég van euró! – idehívott híres írót, egy intel-
lektuelt, aki megtiszteli őket azzal, hogy az ittléte alatt megmutat nekik valamit 
a Don Quijotével fémjelzett hispán kultúrából); és a másik, hogy jó lenne valamit 
mondani, hogy megtörje a várakozás hosszú csendjét:

– Mit gondolsz, megvehetem a fenti vitrinből azt a piros kisautót a kisfiam-
nak?

A kisgyerek! A tökéletes ürügy arra, hogy zaklassa a fordítót, hogy ő zaklassa a 
férjét, aki pedig az alkalmazottat, hogy az felmenjen a kisautóért, hogy megkeresse 
a számítógépen az árát, kifizettesse vele, és odaadja neki. A gyerek. A gyerek az ő 
két és fél éves kisfia, aki teljesen tönkreteszi az ő rezidensi ösztöndíját, amit azért 
kapott a magyaroktól, hogy nagyszerű műveket írhasson, melyek mindkét nép 
számára maradandót nyújtanak majd. A gyerek az ő egyetlen fia, aki az után szü-
letett, hogy sikerült meggyőznie 29 éves feleségét, hogy tizenegy év jegyesség és 
házasság után, végre valahára legyenek már szülők. A kisgyerek, mint minden 
gyerek, egy percre sem áll le. Beszél, kiabál, sír, rohangál, rájuk csimpaszkodik, 
enni kér, sétálni szeretne, és állandó szórakoztatást igényel. Ha a természet úgy 
alkotta meg a nőt és a férfit, hogy 14 évesen már gyermeke lehessen, az nyilván 
nem volt véletlen. 46, 47, 48 évesen gyermeket vállalni hasonló fizikai állóképessé-
get igényel, mint amilyet megkövetelnek a 46, 47, 48 éves amerikai haditengeré-
szektől egy napi 14 órás gyakorlaton. José enriquének sikerült megoldást találnia 
erre. Mikor a gyermeke hat hónapos lett, felfogadott napi hét órára egy bébiszit-
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tert, majd amikor tizenegy, beadta bölcsődébe…, persze továbbra is igényt tartott 
a bébiszitterre napi hét órában. sok szülő egész nap az irodában dolgozik, vagy 
üzleti úton van, mégis jó szülő. Ő csapnivaló apának tűnhet, mert csupán nyolc 
órát dolgozik egy héten (!) – a bevételi forrásának nagy része abból származik, 
hogy tanár az egyetemen, és kevés órája van –, így apai teendőinek ily módon tör-
ténő redukálása megbocsáthatatlanul az apai szerepről való lemondásnak tűnhet. 
éppen ezért, amikor az isteni Helena írt neki az írói ösztöndíjról, azt „egy hónap-
nyi teljes nyugalomként értelmezte, amit végre kizárólag az írásnak szentelhet!”. 
viszont a felesége is épp jelen volt, és nem mondhatta neki felhőtlen boldogsággal: 
„éppen most ajánlottak fel egy rezidensi ösztöndíjat Magyarországra, lakással, 
költőpénzzel, repülőjeggyel egész augusztusra! viszlát, én megyek, ti pedig itt ma-
radtok!” elég rosszul hangzott volna. José enrique az úttal kapcsolatban a család-
jában bejáratott társasági szabályokat tartotta követendőnek: „Ha valami olyasmi-
ről kérdeznek, ami számukra esetleg felettébb kényelmetlen, utasítsd vissza 
kétszer. Ha ezek után még egyszer felajánlják, fogadd el.” Íme a példa: „Akarod, 
hogy kivigyelek reggel 6-kor a reptérre?” „Köszönöm szépen, de nem, nem kell, az 
nagyon korán van.” „Nekem mindegy, minden nap nagyon korán kelek.” „Nagyon 
köszönöm, de ez tényleg túl korai időpont.” „De ez egyáltalán nem jelent gondot.” 
„Na, jó. Akkor köszönöm!” José enrique kész volt követni ezt a taktikát: „Nézd 
csak, Magyarországról kaptam e-mailt. Írói rezidens ösztöndíjat ajánlanak augusz-
tusra egy Pécs nevű városba. lakással, pénzzel, repülőjeggyel.” „Remek, Quique 
imádni fogja!” s ezzel az anyja által tanított szabályoknak be is fellegzett.

A szép fordító arcán hatalmas mosoly jelenik meg, amint meghallja, hogy a 
kisfiút említi. A nő még spanyolországban ismerte meg a kisfiút, néhány héttel 
azelőtt, hogy Magyarországra jöttek volna. egy granadai szállodában beszéltek 
meg találkozót, ahova mindhárman elmentek, hogy megismerjék Helenát. A kis 
Quique a szálloda előterében és kávézójában futkározott, s egyáltalán nem foglal-
kozott a fiatal nővel, holott neki köszönhették, hogy az édesapját meghívták (és 
nem volt mit tenni, vele együtt az édesanyját és őt is) az otthonuktól 2582 kilomé-
terre lévő városba egész augusztusra. Helenának két lánya van, de ők már nagyok. 
Amikor sevillából megérkeztek Pécsre, Helena várta őket az állomáson, s miköz-
ben az első napokban segítségükre volt az ismeretlen városba való beilleszkedés-
ben, különösen megkedvelte a fiúcskát. Kézen fogva sétáltak Pécs utcáin, virágot 
szedtek a mezőn egy közeli tó partján, amikor az édesanyának pár napra a munká-
ja miatt vissza kellett térnie spanyolországba. José enrique, ahogy nézte őket így 
együtt, azon elmélkedett, vajon milyen lett volna a házassága Andreával, akit épp 
az egyetemi tanulmányai előtt veszített el. Tisztában volt vele, ha a piros kisautót 
Quiquének kéri, akkor azt hamarosan meg is fogja kapni. ezért így is tett.

Amikor José enrique visszaért a bérelt autóval a rezidensi lakáshoz, a kis 
Quique az erkélyen játszott, ami teraszszerűen kinyúlik az épületből, és teljesen 
a talaj síkjában van. A felesége, mivel korábban sms-t kapott a férjétől, már 
mondta Quiquének, hogy az apukája hoz neki egy apró ajándékot.

– Hottál nekem alándékot?
– Igeeeeeen!
José enrique megpróbál kíváncsiságot ébreszteni a fiában a tárgy iránt. spa-

nyolországi otthonukban már több oldtimer kisautójuk is van. először egy piros 
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volkswagen bogárhátút vett neki, mert gyerekkora óta szeretett volna egy igazit, 
de mire megnőtt és lett volna rá pénze, már nem gyártották. A következő egy 
fekete angol taxi volt, nagyon hasonló ahhoz a Chrisler PT Cruiserhez, amit már 
valóban megvett magának felnőttként, s amit kis fém brit zászlókkal díszített az 
oldalsó, valamint a hátsó ajtókon, hogy londoni benyomást keltsen (ha néha sza-
bálytalanul behajt a taxiknak fenntartott sávba, és a rendőr rajtakapja, akkor 
majd azt lódítja, hogy egy angol gentleman sofőrjeként dolgozik a városban). ezt 
követően tett szert a Chitty Chitty Bang Bang kisautóra, amit londonban a musi-
cal megnézése után vett meg. végül Quique nevére rendelt két régi, a harmincas 
és a negyvenes évekből származó modellt az interneten, mert szerette volna, 
hogy a kisfiának kézbesítsék a postai küldeményt. Persze Quique rövid időn be-
lül szétszedte, majd az apja összerakosgatta őket: némelyiknek eltűnt a kereke, 
elferdült a sárvédője vagy többé nem csukódtak az ajtajai. Úgy próbálta meg-
menteni az apró autókat, hogy amikor meglátott egyet a földön heverni, azonnal 
feltette a 39 colos tévé tetejére, mintha kiállított tárgyak lennének. Az utazásig 
minden darab egyben volt viszonylag elfogadható állapotban. Most viszont meg 
kell védenie a '37-es skoda Monte Carlót, és azon töprengett, hogyan. „De miért 
gyűjt egyáltalán bármit is, és miért épp régi kisautókat? soha nem érdekelték az 
autók, és soha nem gyűjtött semmit. Igaz, több mint kétezer könyve és körülbelül 
ezerötszáz CD-je van, szépen katalogizálva, minden gyűjtő szándék nélkül. 16 
éves kora óta vásárolta sorra a bakelitlemezeket, majd a CD-ket, mert szerette a 
klasszikus zenét, és tudta, hogy ez életre szóló befektetés. A könyvekkel kapcso-
latban ugyanígy vélekedett. De mindez sohasem párosult gyűjtőszenvedéllyel. 
Most sem emiatt csinálta. Csak meg akarta mutatni a fiának, hogy létezik vagy 
létezett egy olyan apró része a világnak, amit még áthatott a stílus, s ami manap-
ság már veszendőben van.

José enrique figyeli a csalódott Quiquét, aki nézi az apja által előzőleg az úti-
könyv mögé elrejtett, majd nagy „csinnadrattával” és üdvrivalgással előhúzott, 
átlátszó dobozban lévő kisautót, amit még csak be sem csomagoltak. Az apa köz-
ben megkerüli az erkélyt, belép a lakás ajtaján, s látja, hogyan próbálja meg 
Quique lecincálni az autót a talapzatról, amihez hozzácsavarozták. Az átlátszó 
doboz már a földön hever.

– Szedd le lóla a kocsit, szedd le lóla a kocsit!
– lássuk csak!
José enrique felveszi, már a kezében van, vagyis egyelőre biztonságban van 

az autó.
– Hű, ehhez kell egy csavarhúzó. Nem tudom, van-e ebben a lakásban.
elmegy a fürdőszobába, és előveszi a körömvágó ollót a neszeszeréből. A kis-

gyerek a nyomában, kérdez és lábatlankodik. 
– Nézzük, hogy ezzel az ollóval…
– Mit cinálsz apuci, mit cinálsz?
– látod – magyaráz neki, mint egy tanító bácsi –, van itt két csavar, amivel 

odarögzítették az autót a talapzathoz, és amit ki-kell-csa-va-roz-ni. Megnézem, 
hogy ezzel a kisollóval sikerül-e…

De nem lehet még csak megmozdítani sem. Megkeresi a spanyolországból 
hozott Bic golyóstoll kupakját, persze az azonnal eldeformálódik, anélkül, hogy 
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eredményt érne el vele. Közben az anya jutalmat ígér a kisfiának, hogy befejez-
hesse az öltöztetését, s mihamarabb elindulhassanak a hosszú útra. José enrique 
számára világossá válik, hogy nem fogja tudni kiszedni a csavarokat, ezért így 
szól a gyerekhez:

– Nem lehet az autót innen leszedni. Játssz vele így, s ha visszajöttünk, kere-
sek egy csavarhúzót, vagy így hagyjuk addig, amíg haza nem érünk sevillába.

A kisgyerek álmosan követi az édesanyját, aki szeretné végre befejezni az öltöz-
tetést, és hallgatja az apját, kinek tudálékos magyarázatai felét sem érti. A kisautó 
az étkező dohányzóasztalán marad.

végre elindulnak az utazás összes kellékével – egy bőrönddel, két utazótáská-
val, két hátizsákkal, a babakocsival, valamint egy szendvicsekkel és itallal teli be-
vásárlószatyorral –, s nehezen, de eljutnak a bérelt autóig. Amikor már mindent 
bepakoltak, esther, a feleség emlékezteti, hogy elfelejtette elhozni a kicsi előkéjét. 
Amint José enrique belép a lakásba, minden korábbi zaj megszűnik. A nyűgös 
gyereké, az utazás előkészületei miatt stresszes anyáé, de eltűntek a szereléssel 
járó zörejek, ahogy a saját magyarázatai, és az anya kérdései okozta hangok is.  
A lakásban uralkodó pillanatnyi síri csend és félhomály miatt olyan, mintha soha 
egy nevetés, soha egy sírás nem zavarta volna meg a tökéletes nyugalmat. Abban 
a pillanatban José enrique megpillantja a piros miniatűr autót, s csendben, min-
denről megfeledkezve szemlélgetni kezdi. Ott van a dohányzóasztalon, ragyog a 
tisztaságtól, ő pedig gyönyörködik az oldtimer kisautó előkelőségében, a hátuljá-
tól az elejéig futó különös szépségű ívében. Fenséges, mint egy kiváló tervezésű, 
elegáns frakk hegyes farokban végződő szárnyai. Az autó elején az ezüstfényű 
függőleges vonalkák, mintha egy boldog bálna fogai lennének. Kis ablaktörlője az 
autó teteje felől lép működésbe, azt a régi és józan logikát követve, miszerint a víz 
lefelé folyik, ezért fentről kell megakadályozni az áramlását, és nem a motorház-
tető irányából. José enrique behajlítja a lábát, hogy szemmagasságból csodálhassa 
a kisautót, s úgy gyönyörködhessen benne, mintha a Milói vénuszban gyönyör-
ködne, ha az a saját házában lenne kiállítva (na jó, azért egy nap meg is simogat-
ná a domborulatait, de csak a gyermekkori buja kíváncsiság miatt). Közben 
azon is elgondolkodik, hogy beletegye-e a piros kisautót abba a bőröndbe, ami-
ben olyan dolgokat tárolnak, melyekre itt Magyarországon nincs már szüksé-
gük, s így készen állnak a hazautazásra. Biztos benne, hogy mire a bérelt autón 
tett utazásról visszatérnek, addigra a kisfia már megfeledkezik a kisautóról. 
ettől a gondolattól árulónak érzi magát, mintha becsapná a kisfiát. Nem ez a 
szándéka. Hanem az, hogy olyan dolgokat vegyen a fiának, amik neki is tetsze-
nek. De azokat mégiscsak a fiának veszi, ezért nem helyénvaló szenvednie an-
nak látványától, hogyan teszi őket tönkre a fia. A kisautó a dohányzóasztalon 
marad. érintetlenül. Arra várva, hogy négy nap múlva kinyíljon a bejárati ajtó, 
Quique megpillantsa, és újra megkérje, hogy vegye le a talapzatról, s játsszon 
vele, amíg tönkre nem teszi. 

Az utazás első napján a Balatonra mennek. A déli parton ebédelnek, közel a 
vízparthoz. Majdnem három órát utaztak, és közben Quique nagyon jól viselke-
dett. José enrique többször is megállt az út során, hogy kényelmesebbé tegye a 
kicsi számára az utazást. először leszedte a kölcsönkapott gyerekülésről a textil-
borítást, hogy ne melegítse annyira a kisgyereket, aztán fekvő helyzetbe állította. 
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Később áttette középre, hogy a gyerek lássa az utat, mert a vezető- vagy az anyós-
ülés mögül semmit sem látna a tájból. José enrique számításai szerint egy esetle-
ges baleset következtében a test mozgását nem akadályozná meg semmi, csak a 
szélvédő, ami tőle a legtávolabb van, de azt nem tudja eldönteni, hogy ez jót vagy 
rosszat jelent, ha baj van. Úgy véli, ennyi kockázatot vállalni kell az életben, jobb 
az utazás alatt látni valamit, mint nem látni semmit sem, mint hányingerrel küsz-
ködni és folyamatosan tiltakozni valami miatt vagy mint rettegni egy esetleges 
balesettől. A gyerekülés a megdöntéssel instabillá válik, ezért hátulról kitámasztja 
az elsősegélynyújtó dobozzal, amit egy nagyobb szerszámos ládában talál, elölről 
pedig a saját nylonszatyorba csomagolt strandpapucsával. végül egy törölközőt 
teker a biztonsági övre, hogy ne dörzsölje ki a gyermek nyakát. elég kontármun-
ka, de működik. Quique órák hosszat aludt. Amikor kiszálltak az autóból, hogy 
megebédeljenek, akkor észlelték, hogy a pécsi hőség a rendkívül magas páratar-
talommal ahhoz a pokoli időjáráshoz hasonlítható, amitől nyaranta szenvednek, 
valahányszor Málagába mennek: az izzadtságtól ragacsosnak, a melegtől kábá-
nak érzik magukat. Amint odaérnek az északi parton fekvő Keszthely kis úszó-
medencés szállodájához, s kiszállnak a légkondicionált autó komfortzónájából, 
Quique rögtön elkezd sikítva könyörögni, hogy fürödhessen a medencében. A 
szülők beleegyeznek, ők is szívesen úszkálnának vele, hiszen nekik is jólesne 
megmártózni a vízben. Megkapják a szobájukat, a párától dohosnak tűnik bent a 
levegő, és a padlószőnyeg is áporodott szagot áraszt. elkezdenek átöltözni, hogy 
lemehessenek a medencéhez, de látják az erkélyről az egyre hulló esőcseppeket, 
amit Quiqének is mutatnak, de ő addigra már automata üzemmódba kapcsolt, s 
egyre csak ugyanazt ismétli:

– Füjdeni akajok a medencébe! Füjdeni akajok a medencébe! Füjdeni akajok a meden-
cébe!

José enrique megfogja a kezét, kivezeti az erkélyre, és elkezd magyarázni neki:
– Nézd csak, nézd, esik az eső. látod?
Csak egyféle válasz van:
– Füjdeni akajok a medencébe! Füjdeni akajok a medencébe! Füjdeni akajok a meden-

cébe!
– Jól van, én is akarok. Menjünk! Fürdünk egyet! Nem baj, hogy szemerkél az 

eső! 
Hirtelen szakadni kezd. esther és José enrique azon nevetnek, ahogy a ziva-

tarban visszhangzik a: „Füjdeni akajok a medencébe! Füjdeni akajok a medencében! 
Füjdeni akajok a medencébe!” Az eső egyre erősebben és viharos széllel párosulva 
zuhog, mintha hurrikán tombolna épp a fejük felett. José enrique ismét kézbe 
veszi a gyermekét, s az erkélyről megmutatja neki, mi történik odakint. Quique 
csodálkozva nézi anélkül, hogy értené, amit lát. Csupán kétéves és kilenc hóna-
pos, s az utolsó vihart talán hét hónappal ezelőtt láthatta, ami egy ekkora gyer-
mek életének szinte az egyharmada, így nem emlékezhet rá. A vihart az erkélyről 
nézve ő nem köti össze a medencével, mintha a kettő két külön világ lenne, telje-
sen független a másiktól: a medence az egyikhez, míg a vihar a másikhoz tartoz-
na. Így Quique csak tovább mondja a magáét, mintha felhúzták volna:

– Füjdeni akajok a medencébe! Füjdeni akajok a medencébe! Füjdeni akajok a meden-
cébe!
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– Hát, akkor menjünk! – kiabálja elszántan José enrique, mintha mínusz 10 
fokba kellene kimerészkednie –, menjünk fürdeni!

– Papa aszt monta, hogy medünk a esőbe füjdeni! Papa aszt monta, hogy medünk a 
esőbe füjdeni! – kiabálja az anyjának az apja karjából, amiből arra következtetnek, 
hogy a kicsi mégiscsak összekapcsolta a két világot.

José enrique kézben viszi le a fiát. Az anya közli velük, hogy gyorsan átöltö-
zik, s egy perc múlva lent lesz. A vihar nagy zajjal jár, a fák úgy meghajolnak, 
mint ahogy a tévében látni a tornádó sújtotta yucatán-félszigeten. Ahogy odaér-
nek a szálloda úszómedencéjét ölelő kert kapujához, Quique riadtan néz körbe. 
Az apja ránéz, és ismét megkérdezi tőle: 

– Biztos azt akarod, hogy ilyen nagy esőben fürödjünk a medencében?
– Igeeen! – mondja a kisgyerek meggyőződéssel. – Füjdeni akajok a medencébe! 

Füjdeni akajok a medencébe!
– Hát akkor menjünk!
A recepciós megdöbbent tekintetétől kísérve kinyitja a kiskaput, és bemegy 

karján a kisgyerekkel. A rájuk hulló esőcseppek óriásiak és hidegek. Nagyon hi-
degek. José enrique sziú indiánokat idéző csatakiáltással közeledik a medencé-
hez, mintha most indulna harcba egy „jenki” ellen. szokása, hogy mindig énekel, 
vagy az adott körülményhez illő hangokat ad ki. Mintha a fiával közös életük 
rajzfilm lenne, melynek megértéséhez nélkülözhetetlenek a zenei effektek. Ha 
futnak, gyors éneket dúdol; ha megcsiklandozza, vidám trombitaszót imitál; ha 
átkarolja, szerelmes filmbe illő melódiát énekel. Amikor a kórházban hívták, 
hogy elsőként megnézhesse újszülött fiát abban a szobában, ahol lemossák, meg-
mérik, megvizsgálják és felöltöztetik a csecsemőket, és az ápolónő a kezébe adta 
a kicsit, ő nem tudta, mit is mondjon neki. Tudta, hogy úgysem értene semmit. 
„szia”, köszöntötte gyengéden, „én vagyok az apukád”. Oké, túl van a szokásos 
bemutatkozáson, de ez a gyermek ennél többet vár tőle. Nem tudott felocsúdni a 
csodálkozásból, látván, hogy a gyermeke nem ő volt. egészen addig úgy képzel-
te, hogy amit látni fog a fiával való első találkozáskor, a saját hasonmása lesz, 
csak éppen kicsiben. Így amikor meglátta, hogy a csecsemő különbözik tőle, sőt 
annyira más, mint ő, úgy vélte, csakis valami tévedésről lehet szó. Mozgósítania 
kellett az összes racionális érvet saját megnyugtatására: „ez abszolút normális.  
Ő egy másik ember. Ő nem te vagy. De mit is vártál? Hülye vagy?” Majd, ahogy 
a nővér folytatta az újszülöttek mosdatását – az anyát egy félreeső folyosón 
hagyták a császármetszés után –, José enriquének nem jutott más az eszébe, mint 
hogy énekeljen. s mivel nem akart egy akármilyen jelentéktelen dalocskát éne-
kelni neki, eldúdolta Johann sebastian Bachtól az Airt a D-dúr szvitből. Talán 
azért épp ezt, mert ez volt az a zongoradarab, melyet a legtöbbször játszott életé-
ben, mióta zongorázik. Most pedig szalad a hároméves kisfiával a medence felé 
dacolva a tüdőgyulladás veszélyével, nem énekel neki, hanem kiabál:

– Jaj, de hideg az eső, Quiqueee! Jajjj, de hideeeg!
José enrique számít rá, hogy a medence vize valamivel melegebb lesz. Beteszi 

a vízbe az egyik lábát, majd a gyereket, aki már nem beszél, nem is mosolyog, 
kicsit rémült arccal hagyja, hogy az édesapja irányítsa a dolgokat. A viharos szél 
és az eső elől mélyebbre merülnek a vízben, ami valóban átmelegíti őket kelle-
mes hőfokával. Az apa nevet és bohóckodik, mire a kicsi is elmosolyodik.
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– Mindenhol víz! Mindenhol víz, nézd, Quique!
Futva és sikoltozva megérkezik az anya, meglepte a hirtelen jött lehűlés. 

Azonnal beugrik a vízbe, és a fiához beszél, aki ugyan rémült, mégis kacag. 
gyorsan kimásznak a medencéből, visszamennek a szállodába, közben végig 
szóval tartják Quiquét, aki vacog a hidegtől. Bebugyolálják egy nagy törölköző-
be, és úgy maradnak egy darabig mind a hárman, összeölelkezve, egymás testét 
melegítve, fejüket összedugva ismételgetik: „Jajjj, de hideeeg van, Quiqueeee, 
jajjj, de hideeeg van!”

Két felnőtt, akik épp a szülői szereppel ismerkednek. Mindketten egész életük-
ben mással foglalkoztak. A saját karrierjük építésén fáradoztak, a saját terveiket 
szövögették és az álmaikat próbálták megvalósítani. José enrique egyik regényé-
nek írása közben jött rá, hogy nincs joga megszakítani az örökösödési láncot, mely-
ben ő sem volt több csupán egy láncszemnél, de talán épp ezért nem tehette meg a 
Cabrerák korábbi nemzedékeivel szemben, hogy azt mondja: „Itt vége, megszakad 
a lánc.” Mindent, amit eddig a család felemelkedése érdekében tettetek, a semmibe 
vész, mert „itt van ez az önző alak, aki nem akar problémákat”. Csakhogy annyi év 
önállóság és szabadság után, amikor csak magára kellett gondolnia, és azt csinál-
hatott, amihez éppen kedve szottyant, most nem lehet varázsütésre eltüntetni ezt 
a kis törpét, aki ráadásul még csak nem is a pontos hasonmásod. Mindenesetre ők 
a délelőtti bölcsődével és a délutáni bébiszitterrel letudták a problémát. (Már a 19. 
század nagy családjai is hasonlóan csinálták!). A katasztrófát az az egy hónap szü-
net jelenti, amikor sem bölcsőde, sem bébiszitter nincs, mert ez aztán túlságosan 
nagy „mélyvízbedobás” egy gyerek életében, és éppen emiatt nagy kihívás az ő 
életükben is. Napi néhány együtt töltött óra helyett, ami gyorsan elrepült: ébresz-
tés, reggeli, séta haza a bölcsiből, fürdés, vacsora és altatás, most itt van a nyaku-
kon az egész augusztus, kánikulával tetézve.

Mindketten átölelik, hogy átmelegítsék és megnyugtassák. leginkább, hogy 
megnyugtassák. 

este megnéznek egy szép kastélyt, majd a séta után megvacsoráznak. A követ-
kező nap lemennek a tóparti strandra. A három dél-spanyolországinak ez teljesen 
új: a strand tele van lombos fával, a fű egészen a vízpartig szőnyeget képez, a föld 
világos színű és a víz édes. Úgy fürdenek, mintha tengerben lennének, de a közel-
ben hattyúk úszkálnak. Apró részletek, melyek meglepik őket. szeretik a megle-
petéseket. José enriquét seurat impresszionista képeire emlékezteti a látvány. 
Most tudatosult benne, hogy azokon a festményeken az emberek tó- vagy folyó-
parton, a zöld füvön sétálnak vagy pihennek, és nem homokban, mint néhány 
spanyol festő tengerparti képén. Itt vannak fák és vitorlások. Már érti, hogy koráb-
bi korok festőire miért gyakorolt ekkora hatást ez az idilli látvány. A georges 
seurat képein érzékelhető békesség már-már az unalomhoz hasonlít, a passzív 
nyugalom létfontosságú, ahogy az emlékei által felidézett Vasárnap délután Grande 
Jatte szigetén című festményen, és ahogy most is látja ezen a tóparton. Minden 
olyan, mintha már látta volna, egy részletet kivéve, amire csak később jön rá, mi-
után az emlékezetében lévő adatokat megpróbálta összekötni minden valaha lá-
tott festménnyel. s hirtelen felfedezi, mi az: az emberi testek. Az emberi testek fe-
hérek, különösen sápadtak, szinte hófehérek, amihez nincs hozzászokva, hiszen 
nem látni ilyeneket spanyolország déli részén, de most tökéletesen felidéződik 
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benne a premier plánban látható márványfehér bőrű serdülő fiú a memóriájában 
elraktározott Fürdőzés Asnières-ban című képen. José enrique leül, mintha maga is 
a festmény részévé válna, kilépve saját világából. elégedettnek érzi magát, noha 
az utazás alatt érte néhány csalódás a kora miatt: nem volt ereje, hogy újabb és 
újabb templomokba és múzeumokba térjen be. Ő, aki 18 éves korától kezdve vé-
gigjárta európa legjobb múzeumait, mindig útikönyvvel a kezében, ízekre szedve 
minden képet a leírások alapján a leghíresebb képtárakban. Ő, aki nemrég egy 
madridi út alkalmával, négy egymást követő napon öt-öt órát töltött el egyedül a 
Pradóban, most képtelen volt kifizetni pár eurót, hogy megnézzen egy újabb mú-
zeumot. látta már az összes nagy képtárat: a louvre-t, az Orsay-t, a georges 
Pompidout, a British Museumot, a brit Nemzeti Képtárat, a londoni Tate galériát, 
a Müncheni Képtárat, az Uffizi Képtárat, a vatikáni múzeumokat, a New york-i 
Modern Művészeti Múzeumot, a Washingtoni Nemzeti galériát, a New york-i 
guggenheim Múzeumot. Most csak egyetlen múzeum lelkesítené, ha felajánlanák 
neki, hogy nézze meg a szentpétervári ermitázst, az is csupán azért, mert a nagy 
képtárak közül csak ebben nem járt még. De vajon mi érdekelheti még Budapesten 
vagy Pécsen, vagy akár a világ más részén? Most legalább egy festmény része le-
het, és megértheti azokat, akik meg akarták örökíteni egy idilli nap tóparti sem-
mittevését. Az öregség valami ilyesmi lehet: a szemlélődéstől való kimerülés. 
eddigi életében már meghallgatta az összes jó zenét, megnézte a híres múzeumo-
kat, elolvasta a legjobb könyveket, eljutott huszonhét országba, vajon mi vár még 
rá? városokat, emlékműveket, épületeket néz meg, de már egyre nehezebb lelke-
sednie értük, felfedezni bennük valami újat. A fiának viszont minden új.

Nincs, aki Quiquét ki tudná rimánkodni a vízből. először az édesapjával für-
dött, majd az édesanyjával, de még mindig a parton van, ki-be járkál a vízből. 
édesanyja vigyáz rá jó ideig, majd váltják egymást. José enrique egy magyar 
írónő könyvét próbálja olvasni, az egyetlen, amit spanyolul talált egy pécsi köny-
vesboltban, de nehéz úgy belemerülni az olvasásba, hogy a fiad közben bele is 
fulladhat a Balatonba. Így végül becsukja a könyvet, és ülő helyzetben a seurat-
képek figuráinak unott szemlélődésével egyszerűen csak elkezdi figyelni a fiát. 
Már két intenzív hetet töltöttek el vele, többet ölelgették, mint eddig bármikor. 
Játszottak az ágyon, a kanapén, versenyeztek Pécs sétálóutcáin, pancsoltak a szö-
kőkutakban. Kézen fogva sétáltak, hol ölben, hol nyakban cipelte a kisfiát, sokkal 
többször, mint máskor egy teljes év alatt. Fantasztikus kis kölyök, csibészes mo-
sollyal, amit imád benne. Úgy gondolja, hogy a fia nagyon szép: mindene szép és 
arányos, szebb, mint bármelyik festmény. és beszél, felesel a saját érdekei szerint, 
s mindig új dolgokat kér („és most mi lesz, mit csinálunk?”). José enrique akár-
hányszor nézi, ahogy a fia keresgél, ahogy felfedez, ahogy változik, ahogy mást 
és többet szeretne, ahogy új dolgokat kezdeményez, mindig arra gondol, hogy ő 
maga is, amikor a könyvéhez keres új ötleteket, vagy egyre távolabbi helyekre 
utazik, ugyanúgy a világot fedezi fel, és gyűjti róla az információkat. Mi haszna 
van filozófiát tanulni, ha nem az, hogy megtudjunk mindent a világ dolgairól, a 
kezdetről és a végről, ezek értelméről, majd elhiggyük, hogy tudjuk, hogyan mű-
ködik a körülöttünk lévő világ? A gond az, hogy a filozófia eljutott a csúcsra, már 
tudható minden, amiről a történelem során szó esett, mindenki helyesen érvelt 
valami mellett, amit mások később megcáfoltak, végül nem maradt más, mint a 
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tisztelet, vagyis egyfajta relativizmus, a posztmodernizmus, a sebezhető gondol-
kodás, a tolerancia, mivel az igazság már nem létezik, ahogy az érzékelés sem, 
vagy csupán kitalációk. Amiatt sodródhatott az irodalom felé, mert néhány sze-
mélyes történetben lehetett némi igazság, ami legalább a felszínre hozott egyfajta 
titkot, ami referenciaként szolgált a jelenvalólétről, a Daseinról. Tovább keresgélt 
a könyvekben, milyen életek rendelkeznek azzal a tudással, ami révbe juttatja 
őket, de látta, hogy egyelőre a kérdés megválaszolása még várat magára. Quique 
először a lakás fiókjainak tartalmát kutatta, majd a környező utcákat, ahogy ment 
a bölcsődébe vagy sétált, így ismerve meg napról napra a saját testét, majd a ba-
rátokat, később így fogja felfedezni az iskolát és bővíteni az ismereteit. Nem csak 
Quique felfedező, az emberi lényt is arra programozták, hogy tanuljon és koc-
káztasson, hogy megismerje és tágítsa a saját határait. José enriquének imponál, 
hogy a fia feszegeti a határokat: hepehupás járdaszegélyen lépeget; megpróbál 
eljutni a medencében vagy a tóban olyan messzire, ahol már nem ér le a lába; 
leugrik magas lépcsőfokokról; felmászik kőgolyókra, köztéri szobrokra és műkö-
dő szökőkutakra. egy kis emberke, aprócska emberi lény, aki folyamatosan ta-
pasztalatokat gyűjt magáról és a világról. Hatalmas boldogságot érez, ahogy nézi 
a parton, olyat, amilyet a világtörténelem minden szülője érzett és érez, és hamar 
rájön, a kapott ösztöndíj nem arra szolgál, hogy írjon, hanem hogy együtt legyen 
a fiával, hogy tanuljon egy szokatlan helyzetből, egy „kényszerű” együttlétből. 
Ahogy arra is, mennyire szereti a fiát, és milyen csodálatos öröm a vele való 
együttlét, vagy ha csak egyszerűen nézheti őt. és hálás a sorsnak, a szerencséjé-
nek, hogy megkapta ezt az ösztöndíjat.

este folytatódnak a magyar nemzeti ünnep programjai, így lemennek a kikö-
tőbe, hogy a vízparton megnézzék a tűzijátékot. sok ember van, de annyi nem, 
hogy megijedjenek, hiszen ők hárman egy olyan kultúrából jönnek, ahol az ünne-
peiken valóságos emberáradat hömpölyög a szűk utcákon. José enrique a vállára 
veszi a fiát, majd beveti magát a tömegbe, és egyre közelebb kerülnek a tűzijáték 
fészkéhez. A gyermek kis kezeivel az arcába kapaszkodik: nagyszerű dolog érez-
ni, hogy a fia tőle függ, a tűzijáték rakétái a fejük felett robbannak, és a fiúcska 
boldog. Az apa úgy érzi, most még jobban szereti, mint bármikor valaha, és hirte-
len nagy bánatára eszébe jut a mondat, amit egy filozófus, a hermeneutika jelen-
tős tekintélye mondott a kongresszuson egy héttel azelőtt, hogy Magyarországra 
jöttek. Hétfőtől péntekig csak a valóságról, a filozófiai értelmezésről, az etikáról és 
a morálról beszéltek. Néhány részt vevő filozófus a hermeneutika elismert képvi-
selője volt. A legidősebb nagyon szórakoztató előadást tartott, megkérdőjelezve 
mindent, ugyanis minden a nyelv közvetítésével hangzott el, a nyelv pedig min-
dent elferdít, hiszen mindenki másképp értelmezi. sikerült elérnie, hogy a halálon 
nevetgéljenek, az egyetlen valóban valós létezőn. Kávézás közben és a relativiz-
mus össztüzében José enrique megkérdezte tőle: „és a gyerekekkel mi a helyzet? 
van valami közük az értelemhez?” Az egyik mellette ülő hermeneuta válaszolt, 
akinek már volt némi tapasztalata: „Tudod, mit mondanak erre: életet adunk a 
gyermekeinknek, de az élettel együtt halált is.”

Ott a tóparton ülve José enrique ezen gondolkozott, miközben azt nézte, ho-
gyan játszik a fia egy műanyag vitorlással, amit kérés nélkül vett el egy másik 
gyerektől. Quique bőre kreolabb volt, mint a többi gyereké, szinte az egyedüli 



976

sötét hajú, kétségtelenül a legmozgékonyabb és a legcserfesebb mind közül. José 
enrique nem akarja, hogy Quique valaha is meghaljon: se most, se két év múlva, 
se kilencven év múlva. Nem akarja, hogy meghaljon, amíg ő él, de azt sem, hogy 
azután haljon meg. Ne haljon meg soha! Akkor sem, amikor ő már nem lesz, és 
hamvai a piszkos föld részévé váltak. Már a puszta gondolat is letaglózza, pedig 
el kell fogadnia. el kell fogadnia, hogy Quique egy nap majd meghal, ami ke-
gyetlen dolog, mert az, hogy ő maga meghaljon, már nem is érdekli, azt elfogad-
ja, de azt képtelen elfogadni, hogy az a gyermek, aki a nyakában ül, és apró ke-
zeivel az arcába kapaszkodik, egyszer netán fájdalmat érezzen és megszűnjön 
létezni, azt már nem.

A másnapi terveik elég bizonytalanok. egyáltalán nem tudják, merre folytas-
sák útjukat. 

– Hova megyünk? – kérdezi Quique.
– Nem tudjuk.
José enrique mindenáron valami bolondságon törte a fejét. Hogy elmenjenek 

Bulgáriába és szerbiába. Pécs Magyarország déli részén fekszik, nagyon közel a 
horvát és a szerb határhoz. Most viszont, hogy a Balatonnál vannak, már szlovénia 
és Ausztria esik közelebb. 18 évesen utazgatott már arrafelé a barátjával, hátizsá-
kosan, de akkoriban Jugoszláviának hívták azt az országot. Megnézték zágrábot, 
bejárták Belgrádot, most viszont a két város két különböző ország fővárosa. José 
enrique nappalijában van egy festővászonra rögzített óriási világtérkép, melyen 
színes rajzszögekkel jelöli azokat a városokat, ahol már járt. Az amerikai kontinens 
tele van színes pontokkal északtól délig és európa teljes területe is az egykori vas-
függöny határolta részig. egy pár színes pontocska van még Afrikában és másutt 
is. ám nagy szűz területekről hiányoznak még színes rajzszegek. és ő tele akarja 
bökdösni velük a térképet. Nem arról van szó, hogy azért akar elutazni a világ 
azon tájaira, mert van egy térkép a nappalijában, amiről hiányoznak itt-ott a kis 
rajzszegek, hanem arról, hogy az a nappaliban lévő térkép ugyan már telis-tele van 
színes pontokkal, de a hatalmas üres részek arra emlékeztetik, hogy még sok he-
lyet meg kell ismernie. éppen úgy, mint a kisgyerek, aki felfedezi, hogy van még öt 
fiók a házban, amit sohasem nyitott ki, mert túl magasan vannak, és csak azon töri 
a fejét, mire mászhatna fel, hogy felérjen valahogy a fiókokig. és most neki már 
sietős. épp betöltötte a 48-at, ami számára olyan, mintha 50 lenne. Napról napra 
érzi, noha alig észrevehetően, hogy fizikálisan romlani kezdett az állapota, s majd 
eljön az idő, amikor már nem tudja vállalni a megerőltető utazásokat. legalább öt 
nagy úticél vár még rá: India, Kína, Japán, Ausztrália és Új-zéland. Remélhetőleg 
meghívottként, egy egyetem felkérésére, vagy irodalom, esetleg nemzetközi poli-
tika kapcsán (egy Nobel-díj például segíthetne ebben), de egy barát esküvőjére is 
mehetne. Nagyjából lehetne is ez a sorrend. Ausztráliát Új-zélanddal még kihagy-
hatná, de Indiát és Kínát hasonlóan kötelezőnek gondolja, mint ahogy a muszli-
moknak kötelező elzarándokolni Mekkába. Aki már felfedezte az emberi lények 
küldetését a Földön, az tudja, hogy meg kell ismernie ezt a két nagy kultúrát (és 
persze megvenni az iKütyük utolsó generációjának legújabb modelljét Japánban). 
Még otthon, amikor megnézte Pécs elhelyezkedését a térképen, arról fantáziált, 
hogy onnan elutazzon-e szófiába és Isztambulba. Magyarországról elmenni 
Isztambulba olyan, mint Madridból elmenni Párizsba, csak persze rosszabb uta-
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kon. Ha lisszabonból elmész Madridba, és gondolsz egyet: „Ha már itt vagyunk, 
menjünk el Párizsba”, bolondnak tartanak. viszont, ha Kaliforniából jössz Mad-
ridba, már egyáltalán nem bolondság kihasználni a lehetőséget és elutazni 
Párizsba, Rómába és velencébe. José enrique számára ez hasonlónak tűnt, ha már 
egyszer Magyarországon van, egy olyan országban, amiről soha nem feltételezte, 
hogy valaha is megismeri, akkor már szeretné kihasználni, hogy megnézze eu-
rópának ezt a szegletét is (és pláne, hogy így újabb rajzszögeket szúrhatna a térké-
pébe!). De kisgyerekkel utazni sokkal körülményesebb.

A kirándulás előtt interneten már tanulmányozták az összes lehetséges utat, 
közlekedési eszközt, de Belgrád és szófia is messzinek tűnt. Isztambulra már 
pillantást sem vetettek. José enrique, mivel Pécsen nem nézhette meg a világtér-
képét, listát írt azokról az országokról, melyekben már járt. Összeszámolta, hu-
szonhét szerepelt a listán. Nem rossz. esther azt javasolta, hogy menjenek el 
Horvátországba és szlovéniába, ami legalább egy újabb ország hozzáadását je-
lentette a listához (a mostani Horvátország területén már utazgatott korábban), 
szlovénia ismeretlen a számára. Így a lista huszonnyolcas lenne, de maradnának 
üres pontok a térségben, amiket el kell engedni a kisgyerek miatt. A kicsi nélkül 
esthert is lelkesítette volna egy hosszabb utazás, de a véget nem érő autózás 
vagy vonatozás okozta nyűgnek nem tették volna ki a gyermeküket. José enrique 
nem volt képes mindezt elmondani Helenának. Indirekt módon már megkérdez-
te tőle, ismeri-e Bulgáriát, de érezte a válaszból, hogy a tolmács számára az or-
szág jóformán ismeretlen. Úgy érezte, nem igazán biztatná erre az útra. és bizo-
nyos szempontból tapintatlanság is lenne, ha Magyarország ösztöndíjasaként 
elmenne szerbiába és Bulgáriába utazgatni. José enrique tudta, ha most nem 
megy el Bulgáriába, akkor végleg lemondhat a megismeréséről. soha többet nem 
fog erre járni, mert ha lesz pénze és ideje, akkor más, fontosabb úticélok kipipá-
lását kell bepótolnia a térképén. Mindezek hátterében persze, s ebben biztos volt, 
az 50-esek válsága állt, miszerint tudvalevő, hogy vannak dolgok, amiket már 
soha többet nem fogsz majd véghezvinni, s a megállapítás, hogy nem egy ciklus-
nak lesz hamarosan vége, hanem a ciklusnak, azaz az életnek, amit ő még maxi-
málisan szeretne élvezni.

végül José enrique és esther abba a nemzeti parkba mennek, amit Helena 
ajánlott nekik. Mikor megérkeznek a szalafőnek nevezett kis faluba, látják, hogy 
csupán egy utcából és hét házból áll. elfoglalják a szobájukat, és elindulnak fel-
fedezni a környéket. Csak egy betonutat és erdőket látnak. José enrique cipőt 
(zokni nélkül), rövidnadrágot és rövid ujjú Burberry inget visel, nem éppen a 
legalkalmasabb öltözet erdei sétára. Az autóúton indulnak el. esteledik. előttük 
kicsit jobbra, nagyjából kétszáz méterre meglátnak egy focipályát, egy kis lejtőn 
lejutva, mellette pedig egy fából faragott játszóteret.

– Nézd, Quique, egy játszótér!
– Hoool?!?
sétálnak a játszótér felé, Quique szalad. A földút mellett, kicsit jobbra párhu-

zamosan vezet egy füves út is. 
– gyere a füves úton! – José enrique és esther azon mennek. 
– Nem! – kiáltja. Boldog, ahogy megpillantja a játszóteret a távolban.
sétálnak tovább, s bár úgy tűnik, a két út párhuzamos, mégis elkanyarodnak 
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és távolodnak egymástól. Quique jobbra néz, látja, hogy ott vannak a szülei, de 
egyre messzebb tőle. José enrique és esther ismét előrenéznek, hogy megbizo-
nyosodjanak afelől, a két út újra egyesül. Most látják csak, hogy a két ösvény egy 
nagy „D” betűt ír le, így kicsivel több időbe telik, mint hitték eleinte, hogy végül 
összetalálkozzanak. A gyerek és köztük alacsony ugyan a növényzet, de nem túl 
kényelmes átkelni rajta, bár túl lehet élni, ha szükséges, gondolja az apa. A kis-
gyerek kicsit megijed, ahogy látja a növekvő távolságot, és végül úgy dönt, hogy 
átvág az ösvények közti mezőn. 

– Ne, Quique, ne! Ne aggódj, csak menj tovább előre. Ott egy kapu. látod? Az 
út végén. látod?

Quique előrenéz, az édesapja pedig észreveszi, hogy a gyerek magasságából 
nem látható a kapu. De Quique bízik bennük, int nekik, ahogy a futóversenyzők 
jelzik, ha minden rendben, és megy előre. A szülők nézik, ahogy távolodik és 
folytatja az útját. José enrique, ahogy követi a szemével, arra gondol, hogy az 
élet is ilyen, folyamatos elválások és távolodások jellemzik. A kisfiuk most még 
közel van, megöleli őket, megfogja a kezüket, szüksége van rájuk, de később már 
nem így lesz. Később boldogan megy majd a maga útján, akárcsak most, ahogy 
szalad előre. egyre csak előre. Jó látni, ahogy fut. Mögötte a hatalmas fák oszlo-
pokat alkotnak, olyanokat, mint amilyenekről a mesékben olvasni. Mosolygós, 
izzadt kis alakja a zöld háttérrel gyönyörű látványt nyújt, a boldogságot és az 
életet testesíti meg.

Az édesanya előresiet, hogy az út végén, a kis játszótér kapujában fogadja a 
fiát. Ott összeölelkeznek, mintha semmi sem történt volna, mintha nem is váltak 
volna el útjaik, egymás mellett állnak teljes nyugalomban. José enrique teljesnek 
és boldognak látja őket, csak az a kis félelem zavarja még, képzeletének szülemé-
nye, mely egy autó, egy állat vagy az elesés veszélyével fenyeget.

A játszótérhez érnek mind a hárman, ahol csak egy csúszdát, egy hintát, egy 
libikókát és egy kis homokozót találnak. Kitárult előttük az erdő, a tisztáson 
meglátják a focipályát két fehér vaskapuval és hálókkal. „ez egy gyompálya” – 
gondolja José.

Csend van. A kínzó csendet Magyarországon fedezte fel. Amikor megérkez-
tek és megszálltak az író számára felajánlott apartmanban, José enrique furcsál-
lott valamit, de nem tudta, mi az. Arra gondolt, hogy a város sajátossága lehet, 
valami vizuálisan nem érzékelhető dolog, amit továbbra sem tudott beazonosíta-
ni, de egyértelműen mássá tette. ebben a városban teljesen más dolgok történ-
hetnek meg, mint amik megtörténhetnének sevillában. Napokkal később rájött. 
A csend. Nem voltak madarak. Nem csiripeltek a verebek, sem a fecskék, nem 
búgtak a galambok sem. Ha elhaladt egy autó, semmi zaj nem hallatszott, egyál-
talán semmi. Mint amikor horrorfilmet néztek, akkor is a csend volt a legfélelme-
tesebb. Akárcsak a havazás utáni csend. Az ember azt gondolná, hogy a város 
feletti erdő zajos madarak és állatok lakóhelye. Nem így volt. Fehér csend volt, 
mintha bevezették volna egy profi módon hangszigetelt stúdióba vagy egy pszi-
chiátriai gumiszobába; az egész város valószerűtlennek, kartondíszletekkel be-
rendezett, elnéptelenedett forgatási helyszínnek tűnt. Most az erdőben, a magá-
nyos focipálya mellett ugyanezt érezte. Azt érezte, mindjárt földönkívüliek 
érkeznek és egyik pillanatról a másikra elrabolják őket, vagy megbolondul, és 
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egy óriási tüskét szúr a felesége és a fia nyakába.
– Ijesztő ez a csend – mondja a feleségének. A mérleghinta búskomor hangot 

ad, ami visszhangzik az erdei tisztáson.
– élvezd a csendet!
– Pfűű! 
José enrique előveszi kis fülhallgatóit, behelyezi a fülébe, a zsinór végét pe-

dig a mobiljába dugja, melyen tizenkét gigányi zenét tárol. Felcsendül Johann 
sebastian Bach d-moll zongoraversenye. Kifogástalan a hangzás, hiszen a vidék 
tökéletes csendjének makulátlan vásznán festődnek a hangok. és ez, egyszerre 
elégedettséggel tölti el. A zongoraverseny utolsó Allegrója szól, melynek jellegze-
tes ritmusa futásra készteti. José enrique a focipályára megy, és a zene lüktetésé-
re egyre fürgébben lépked. Távolodik kis családjától, és ahogy halad a focipá-
lyán, minden lépésétől apró rovarok ugrálnak riadtan szerteszét. Fentről a 
focipálya irigylésre méltónak tűnt („Most már értem, hogy a focit miért nem dé-
len találták fel”, töprengett José enrique), de most, hogy lentről figyelhette meg, 
már egyáltalán nem tűnt kellemesnek. A gyom mindenfajta növény elkorcsosult 
keveréke, ami csak nőni és nőni szeretne, de többnyire letapossák. Hangyák által 
létrehozott vájatok látszanak, földből kirágott kráterek, kis sárga virágok, me-
lyek (focimentes) élni akarásukkal elvonják a játékosok figyelmét, minden tele 
van apró vízcseppekkel, átnedvesítik a cipőjét, és bogarak is bosszantják Josét, de 
szól a zene, és magával ragadja, a focipálya egyik pontjáról a másikra viszi, mi-
közben azt feltételezi, hogy a felesége és a kisfia őt nézik. s bár tisztában van 
azzal, hogy hegyen és erdőben fülhallgatóval a fülében lenni egyfajta szentségtö-
rés, de úgy véli, Johann sebastian Bach maga a tiszta természet, a világegyetem 
harmóniája, s ha erdőben megengedhető lenne a zenehallgatás, akkor biztosan 
ez a zenemű lenne a legmegfelelőbb. ebben a pillanatban José enrique a 48 évé-
vel és minden félelmével együtt széttárja karját, és elkezd cikcakkban futni a ze-
nét követve, a szívét is mozgásba hozza, repül, és boldognak érzi magát. szeretne 
eggyé válni a természettel és az élettel, fut, mintha repülő lenne, egy repülő bo-
lond, nem néz a családjára, csak érezni akar, élni akar, virágozni, felfedezni, örül-
ni és futni, mint egy kisgyerek.

Hiszen ő még mindig gyerek, soha nem vált felnőtté, és nem is akar felnőtté 
válni. Nem is érti, miért nem imádja még jobban a matchboxokat, miért nem 
szeret esőben fürdeni a medencében, miért nem élvezi hegyi szerpentineken az 
autóvezetést vagy zöld mezőkön a szaladgálást. Ő az apja kis fiacskája, és az 
apja is azt szeretné, hogy gondtalanul szaladgáljon. Ha ott lenne, örömmel tölte-
né el a fia látványa, ahogy széttárt karokkal érzi mellkasán az élet teljességét, 
ahogy zenét hallgat vagy énekel, vagy éppen egy képzeletbeli labdába rúg na-
gyokat. Megszületett, hogy éljen. Az apjától kapta az életet és a halált, de hogy 
amíg él, addig élvezze az életet magáért és az apjáért is, hogy érezze, José enrique 
Cabrera megteremtése boldog cselekedet volt, a boldogság átadása, az élvezeté, 
mely igazolja teremtésének esztelenségét. („Apa, lombos fák alatt nyugágyon 
fekszem egy csodaszép tó partján”, mondta neki előző nap, amikor az apja 
spanyolországból hívta telefonon. először aggódva mondta neki – hiszen apja 
betegágyban fekszik –, de aztán arra gondolt, „hogy így megtudja, legalább va-
laki élvezheti az életet”). Holott José enrique tisztában van vele, hogy az apja is 
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gyerek, egy nyolcvanéves férfi testébe bújt gyerek, aki ugyanúgy szeretne futni 
– ha lehetősége lenne rá –, megfeledkezve a fiáról, megengedve, hogy most csak 
magára gondoljon, és ne kelljen a teremtettjére gondolnia. Mert ez az egész nem 
más, mint egy lánc, a természetanya ámítása, aki szaporodásra csábít anélkül, 
hogy megmagyarázná az értelmét, miközben számos kötelességgel ruház fel: le-
gyenek utódaink, óvjuk őket korai éveikben, tegyük őket boldoggá, noha a ter-
mészetet épp ez utóbbi érdekli a legkevésbé. Az apja is utazni akart, nevetni, 
önzőnek lenni bűntudat nélkül. ám most nem teheti meg. José enrique is tudja, 
hogy bár az apját boldoggá teszi, hogy a fia egy tóparton lehet, lombos fák alatt, 
de inkább – és ezt José enrique megbocsátja neki – ő szeretné élvezni azt, amit a 
fia, noha soha, de soha nem ismerné ezt be magának.

Hármasban vacsoráznak a vendégház teraszán, amikor a szomszédos asztaltól 
egy rövidnadrágot és pólót viselő férfi spanyolul szól hozzájuk. A magyarországi 
argentin nagykövet, aki turistaként fedezi fel az országot. José enrique örül, hogy 
beszélhet vele. Napok óta csak a feleségével beszél, illetve a kisfiával próbál meg 
kommunikálni, de most ez teljesen feldobja. Már csak azért is, mert szeret fontos 
emberekkel beszélgetni, bár valójában úgy véli, hogy senki sem fontos, s hogy na-
gyon gyorsan képes felérni hozzájuk, felfedni gyengeségeiket és érezni, hogy be-
tölthetné a szerepüket. A nagykövetet meglepi, hogy spanyolokkal találkozik 
Magyarország egyik eldugott kis településén, és érdekesnek találja José enrique 
írói ösztöndíját is. José enrique azt hiszi, hogy most a nagykövet őt igazi írónak 
tartja. Több mint harminc könyvet írt már, egyiket franciára és németre is lefordí-
tották, kreatív írást tanít az egyetemen, de még mindig nem tartja magát írónak. és 
azt sem tudja, mikor fogja magát annak tartani. Mikor tudja pironkodás nélkül 
mondani – anélkül, hogy hazudnia kellene –: „Igen, író vagyok”? Mindig is egye-
temi tanár marad, mert ez nyugdíjig biztos fizetéssel jár, még akkor is, ha a könyvei 
eladásából több jövedelemre tenne is szert – egy évben már megesett vele. Az iro-
dalmi díja, a többórás televíziós programok és a mostani nemzetközi ösztöndíj (!) 
ellenére sem tekinti még magát írónak. elképzelte, mi jár a nagykövet fejében, aki 
természetesen így vélekedik: „ó, ez egy spanyol író, akit nem tudom, miért kellene 
ismernem, de biztosan jó író, ha ösztöndíjjal van itt”, s ez felvidította. és hogy biz-
tosítsa erről, miközben beszél vele, már azon jár az esze, hogy szerencsére hozott 
erre a nagy-utazáson-belüli-kis-utazásra egy példányt a díjazott regényéből, és 
csak a megfelelő alkalmat kell megvárnia, hogy vacsora közben felmehessen a szo-
bájába a könyvért, és odaajándékozhassa neki. A nagykövet, aki három magyar 
társaságában vacsorázik, örül, hogy spanyolul beszélhet. Jó sokat cseveg velük, a 
székét félig elfordítja, ahogy José enrique is teszi; estheré pont szembe néz vele, 
míg Quique széke háttal, csakúgy, mint eleinte volt a nagyköveté. José enrique 
elégedett, bár biztos abban, hogy mondandója és gesztusai is tele vannak mester-
kéltséggel, ami felettébb zavarja a feleségét, aki mindig megvetéssel figyeli férjé-
nek a hatalom és a befolyásos emberek előtti behódolását. Már sokszor láthatta a 
férjét, amint fontos emberekkel beszélget, akiktől mindig igyekezett valamiféle 
előnyt kicsikarni, olykor sikerrel, előfordult, hogy még esther számára is. esther 
ellenérzése annak tudható be, hogy a férje helyett is szégyenkeznie kell. De ő már 
48 éves, esther pedig még nincs annyi. José enrique szerint ezek a dolgok termé-
szetesek ebben a korban, ismertek és vállalhatók az effajta kommunikációs fogá-
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sok. soha nem érzi felszabadultan magát nagyobb hatalommal bíró emberek társa-
ságában, alapvetően azért, mert életének minden tevékenységében ő dirigál, vagy 
egyetemi tanárként, vagy karnagyként, vagy különféle projektek vezetőjeként. ez 
gyerekkora óta így van. Mindig ő volt az osztálytitkár és az érdekképviselő, de 
szerencsére a katonaságot elkerülte (ha csak rágondol, máris kiveri a víz, az első 
tanulatlan őrmester, akit kapott volna, biztosan kiebrudalta volna a fegyelmezet-
lensége, az örökös „okoskodása” miatt). s mivel feszeng, ezer dolog jut az eszébe, 
amikor fontosabb emberekkel társalog. Most is igyekszik tudatosítani magában, 
hogy ez a fickó csak egy jó családból származó argentin, aki beszél angolul, és si-
került bekerülnie a diplomáciai testületbe, mivel korábban betöltött egy jó állást 
valamelyik kormányhivatalban. Quique folyamatosan fel akarja hívni magára a 
figyelmet. vacsora közben feláll a székre, az argentin felé fordul, noha az anyja 
igyekszik leültetni, de ő hol az apja figyelmét vonja el, hol a nagykövetnek mutatja, 
hogy mit eszik éppen, aki nagyon barátságos vele („Quique, tetszik Magyar-
ország?”). egy adott pillanatban José enrique a nagykövettel folytatott beszélgetés 
közepén megrántja Quique lábát, hogy leüljön végre. Az alig feltűnő erőszakosság 
hatására sikerül elérnie, hogy Quique letegye a fenekét a székre, és a tányérja felé 
nézzen. ekkor esther rászól a férjére, de épp olyan hangerővel, hogy még a nagy-
követ is meghallja:

– Jaj, José, milyen ideges lettél!
José enrique csendben marad, mint amikor az anyja ebéd közben leszidta a 

párizsi nagybácsikái előtt. José enrique szerint a felesége amiatt ideges, hogy 
Quiquéhez kicsit durva mozdulattal nyúlt. vagy az zavarja, hogy látnia kell José 
enrique feszélyezettségét egy befolyásos ember jelenlétében, akit a férje bizonyá-
ra irigyel. Hogy próbálja némiképp palástolni a kínosnak ítélt helyzetet, José 
enrique pár másodpercig a kisfiával foglalkozik, miközben türelmetlenül arra 
vár, hogy mihamarabb folytathassa a nagykövettel a beszélgetést. Pár perccel 
később a nagykövet újra megszólítja:

– Hogy milyen különös itt találkoznom egy spanyol íróval…
José enrique nem bírja tovább, és felajánlja, hogy neki ajándékozza a regényét.
– engedje meg, hogy felmenjek a szobámba, és lehozzam Önnek az egyik 

könyvemet.
– ó, örömmel! – válaszolja neki a nagykövet.
José enrique feláll a felesége és a fia asztalától, és elmegy a könyvért. Csak ki 

kell mennie az étteremből, megfordulni, bemenni az ajtón, ami a szobájuk felé 
nyílik, felmenni a lépcsőn, kinyitni az ajtót, kivenni a hátizsákjából a könyvet, 
kimenni a szobából, bezárni az ajtót, lemenni a lépcsőn. Ahogy lépked lefelé, 
pontosan, amikor a második és a negyedik vagy ötödik lépcsőfok között jár, egy 
gondolat járja át az agyát, olyan rendkívüli erővel, mintha vésővel és kalapáccsal 
márványkőbe vésnék azt a mondatot az ideák világából, amiről Platón beszélt, s 
amit a zsigereiben is érez. Olyan erővel, hogy meg kell állnia a lépcső alján, s elő 
kell vennie a mobilját és lejegyezni a mondatot. A mondat, melynek abszolút 
igazsága megkérdőjelezhetetlen, így hangzik: „ez a gyermeki lét szűnni nem 
akaró elviselhetetlen érzése.” Olyan, mint egy bírósági ítélet, amelyet éppen eb-
ben a pillanatban szabtak ki rá büntetésként, mintha végleges száműzetés lenne, 
ahonnan nincs visszatérés; vagy egy tetoválás, amit most égettek a karjára; vagy 
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mintha egy izzó vasdarabbal örökre megbélyegeznék. egész nyomorult életed-
ben továbbra is gyereknek fogod érezni magad, hiába bújsz az öregek jelmezébe, 
hiába növesztesz szakállat, hiába viselsz öltönyt, hiába rejtőzködsz díjak mögé, 
hiába lesz házad és kocsid, hiába lesznek gyerekeid, és hiába is lesz hatalmad 
akár. Férfinak, írónak vagy tanárnak szeretnél látszani, pedig mindegyik hazug-
ság, hiszen gyerek vagy, és ezt te is tudod. José enrique erőt vesz magán, hogy ne 
a lépcsőkorláton csússzon le, hogy ne csináljon őrültséget az autóval, hogy ne 
mártózzon meg a szökőkutakban, hogy ne énekeljen az utcán, hogy ne táncoljon 
az esőben. Meg akart állni, azt szerette volna, hogy a teste, az esze és a lelke 
(vagy bármi is legyen) alkalmazkodjanak egymáshoz, hogy legalább egyszer 
szinkronban legyenek, hogy ő felnőtt férfinak érezhesse magát. De ez nem tör-
ténhet meg, ez a büntetésének lényege, soha nem jön el a teljes összhang pillana-
ta, mindig tettetnie és színészkednie kell. ez elviselhetetlen. elviselhetetlen a gon-
dolat, hogy ez soha nem fog megtörténni.

Tudja, hogy az a különös érzés ebben a pillanatban annak köszönhető, hogy a 
felesége mindenki előtt szólt rá (ráadásul kik előtt!). A felesége folyton kritizálja, 
tudja, hogy csaló, holott kitüntetéses doktori címmel jutalmazták, a Planeta adja 
ki a könyveit, nemzetközi ösztöndíjakat kap és konferenciákon ad elő. A felesége 
kitűnő eredménnyel fejezte be az egyetemet, két szakot is elvégzett, kiemelkedő 
művészegyéniség, intelligens! (míg ő csak okos), kicsit talán le is nézi, bár elvise-
li, de ez napi szinten okoz súrlódásokat az együttlétük során. Megérdemli, hogy 
naponta a semmiből építse fel magát, hogy senkiből valakivé váljék, de ha egy 
nálad ennyivel különb emberrel élsz együtt, aki a kezdetektől ismer, akkor nehéz 
elhinni, hogy író, egyetemi tanár vagy bárki is légy. De nem csak a felesége az ok. 
esther képviseli az igazságot, ami ugyan félelmetes, de a félelem őbenne van, 
benne lakozik, a gyermeki lét szűnni nem akaró elviselhetetlen érzése, mint egy-
fajta nemrég feltárt megvilágosodás.

Később átadja a könyvet a nagykövetnek. legyőzi önmagát. Úgy dönt, hogy 
inkább felnőttként viselkedik, nem marad más választása.

A következő napon átlépik a szlovén határt, és megnéznek egy unalmas kisvá-
rost (tehet majd egy újabb rajzszöget a térképére, és még egy nevet hozzáadhat a 
listájához), majd átmennek Horvátországba, ahol eltöltenek néhány órát. Az út so-
rán elhatározzák, hogy visszatérnek Pécsre, az utazás iránti lelkesedésük lelohadt.

Amikor belépnek az apartmanba, a piros autó még mindig az asztalon van. 
José enrique egyenesen odamegy, felveszi, és még mielőtt Quique észrevenné, 
elrakja a bőröndbe a többi holmi mellé, amik készen várják, hogy visszatérjenek 
spanyolországba. 

FUTó ANDReA fordítása


