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Az állomásfőnök megkísértése

Dél előtt ti zen négy perc cel Vincze Ist ván le akasz tot ta a
fo gas ról az in dí tó sap kát, a fe jé re tet te, és el in dult az el -
ső sín pár fe lé. Hu szon két éve min den nap dél előtt ti zen -
négy perc cel ugyan ezt tet te. Ez alatt a hu szon két év alatt
ti zen két in dí tó sap kát hasz nált el. Igaz, volt, ame lyi ket
nem a ko pás mi att kel lett le cse rél ni, ha nem azért, mert
vál to zott az elő írás sze rin ti in dí tó sap ka-mo dell. Egy szer
a ti zen hat-har minc ket tes gyors le so dor ta a fe jé ről a sap -
kát, a lég ör vény be kap ta a ke re kek kö zé, fel szip pan tot ta
a ten ge lyek for gó sze le, so ha sem lett meg. Utá na min dig
egy ki csit hát rébb állt Vincze Ist ván. Nem félt a vo nat -
tól. Ami kor a sap ká ját le szip pan tot ta a fe jé ről, erős
szem be szél fújt, et től na gyob bo dott meg a lég ör vény, és
a pi ló ta is gyor sab ban haj tott, ké sés ben volt. De azért
más nap a gyors nál hát rébb állt. Er re kér te az as  szo nya. 

Dél előtt ti zen két perc cel ér ke zett a sí nek hez Vincze
Ist ván. Meg állt, mint min dig hu szon két éve. Vo nat most
nem jött. A ti zen egy-öt ven ket tes sze mély há rom hó nap -
ja nem járt. Há rom hó nap ja egyet len vo nat sem járt. De -
cem ber ben je len tet ték be, hogy már ci us tól ezen a vo na -
lon nem jár több vo nat. 

Vincze Ist ván elő ször nem hit te, hogy ez meg tör tén -
het. Az tán el kel lett hin nie, hogy ez meg tör tén het. Egyik
nap még jött a vo nat, a kö vet ke ző nap már nem. En  nyi.

Az utol só vo nat te le volt em be rek kel. So kan sír tak.
Vincze Ist ván nak is foly tak a kön  nyei, ami kor fel emel -
te az in dí tót. Ad dig ke mé nyen tar tot ta ma gát, ám ami -
kor me nesz tet te az utol só vo na tot, elő buk tak a kön  nyei.
Nem akar ta, de jöt tek. Be is ment az iro dá ba. Ott az asz  -
szo nya vár ta. 

– Most mi lesz, Ist ván?
– Vá runk. A vas út nem hal hat meg. Vo nat nél kül nem

le het él ni. Majd jön nek még itt is vo na tok.
Sze ret te a ti zen egy-öt ven ket tes sze mélyt. Jó ked vű em -

be rek kel volt te li. Ha za fe lé tar tó em be rek kel. Reg gel a
négy-negy ve nes sel men tek a vá ro si pi ac ra árul ni, a ti zen -
egy- öt ven ket tes sel tér tek ha za. Ak kor ra már túl ad tak min -
den por té kán, és a fér fi ak meg en ged tek ma guk nak egy fe -
lest. Kis üs ti- és bor sza ga volt a ti zen egy-öt ven ket tes sze -
mély nek. A haj na li vo nat nak fok hagy ma- és pet re zse -
lyem sza ga. A len ti fal vak ban ker té szek él tek. Hí res volt a
fok hagy má juk. Bár men  nyit el tud tak ad ni. Vit ték a zöld -
sé get fel a vá ros ba, el ad tak min dent, egy más ba rak ták az
üres ko sa ra kat, fel száll tak a vo nat ra, és in dul tak ha za. 

Az ál lo más res ti jé ben Sa nyi is ké szült a ti zen egy-öt -
ven ket tes sze mély re. A sön té sen ott so ra koz tak a meg töl -
tött po ha rak. Kis üs ti és rum. Sa nyi na gyon jó ru mot tar -
tott. Az övé volt a leg jobb rum az egész vo na lon. So ha
sem árul ta el, hon nan szer zi. Ta lán tett be le va la mit? Ezt
sen ki sem tud ta. A fia sem tud ta. A fi át szin tén Sa nyi nak
hív ják, és le het, hogy az idő sebb Sa nyi el mond ta vol na a
rum tit kos re cept jét a fi á nak, ha ké szül he tett vol na a ha -
lál ra. De a ha lál hir te len jött, a ti zen négy-har minc ket tes
gyors után. Ez a vo nat nem állt meg az ál lo má son, ezért
sen ki sem volt a pe ro non. A res ti ben sem. Vincze Ist ván
meg érez he tett va la mit, mert szo ká sá val el len tét ben, mi u -
tán a gyors át ro bo gott az ál lo má son, be ment a res ti be. 

Sa nyi ott ült a sön tés mö gött, a meg szo kott szé kén, ott
szus  szant né ha né hány per cet. Fur csa mo soly der medt a
szá ja szé lé re, és ez tűnt fel Vincze Ist ván nak, mert Sa nyi
so ha sem mo soly gott. Vagy ko moly volt, vagy han go san
ne ve tett. A mo soly ros  szat je len tett. Vincze Ist ván oda is
ug rott hoz zá, de már ké sőn: mi e lőtt el kap hat ta vol na, Sa -
nyi le for dult a szék ről, és már ha lott volt.

A ha lál na gyon alat to mos tud len ni, ju tott eszé be ké -
sőbb na gyon sok szor az ál lo más fő nök nek. Ilyen kor
anyai nagy ap ja front tör té ne tei úsz tak elő gyer mek ko ri
em lé kei kö zül. Nagy ap ja baj tár sak ról me sélt, akik kel az
egyik pil la nat ban még együtt szív ták a ci ga ret tát a lö -
vész árok ban, és a kö vet ke ző pil la nat ban már élet te le nül
fe küd tek mel let te.

Sa nyi ti zen négy-har minc hat kor halt meg. Az ál lo má -
son min dent pon to san le he tett tud ni. A vo na tok mi att.

A ti zen egy öt ven ket tes sze mély két per cet állt az ál lo -
má son. A me net rend sze rint. Va ló já ban lett be lő le há -
rom, négy, egy szer öt perc is. Ezt az öt per ces ké sést ké -
sőbb éve kig szé gyell te az ál lo más fő nök, pe dig Jó zsi, az
ak ko ri pi ló ta jó moz dony ve ze tő volt, a kö vet ke ző ál lo -
má sig négy per cet le is dol go zott az öt ből. Ki csit lej tett
a pá lya, több ka nyar kö vet te egy mást, itt mu tat ko zott
meg, ki a jó ma si nisz ta. Úgy kel lett vin ni le fe lé a vo na -
tot, hogy gyor sul jon, ép pen csak an  nyit, hogy ne le gyen
ve szé lyes, de azért dol goz za le a ké sést. Nem volt köny  -
nyű. Csak a jó pi ló ták tud ták. És Jó zsi az volt. 

A zöld sé ge sek tud ták, hogy Vincze Ist ván ad dig nem
in dít ja a vo na tot, amíg min den ki vis  sza nem száll a sze -
mély re. Ez sza bály ta lan volt, mert a vo nat nem kés he -
tett. Vincze Ist ván azt gon dol ta, kell en  nyi sza bály ta lan -
ság a zöld sé ge se kért, a res ti ért. Amúgy sem volt már a
ré gi a vas út, kit ér de kelt két perc ké sés az in dí tás kor. Öt
perc már sok nak szá mí tott, an  nyit nem le he tett ma rasz -
tal ni a vo na tot, így az tán Sa nyi két perc után min den kit
ki kül dött a res ti ből. Nem is kel lett kül de ni, mert a zöld -
sé ge sek tud ták, mi a sza bály. Őse ik bol gá rok vol tak,
ami kor le te le ped tek, tud ták, hogy al kal maz kod ni uk
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kell, job ban kell dol goz ni uk, és ak kor fel néz nek rá juk
az ős la ko sok.

Vincze Ist ván be le szip pan tott a le ve gő be, és sör sza -
got ér zett. Az utób bi évek ben már sört is it tak a zöld sé -
ge sek. A fi a ta lab bak. De ők is le száll tak egy po hár ká ra
a res ti be. Ez volt az el ső stá ció a ha za fe lé ve ze tő úton.
Nem az el ső ál lo más, de itt állt a res ti, ami ért ér de mes
volt le száll ni két perc re.

Há rom hó nap ja nem jár tak a vo na tok, de Vincze Ist -
ván még min den sze rel vény sza gát érez te. Reg gel a fok -
hagy má sat, dél ben a pá lin ká sat, dél után a zöld al má sat. 

A zöld al mát ak kor tól kezd te érez ni, ami kor di vat ba
jött a zöld al ma-il la to sí tás. Ak ko ri ban min den ki ezt
hasz nál ta. Ez volt az el ső össz né pi il lat. A fi a ta lok meg -
fü röd tek, zöld al ma szap pant, zöld al ma sam pont hasz -
nál tak, és vis  sza in dul tak a vá ros ba. Mo zi ba, vagy csak
úgy lő dö rög ni. Ők mond ták így: lő dö rög ni.

Már ci us ele jé től Vincze Ist ván még he te kig az in dí -
tó tár csát is a ke zé be fog ta. Úgy jött ki a sí nek hez. Az -
tán a fe le sé ge el tün tet te a vo nat me nesz tőt. 

– Ki ne vet nek az em be rek, Ist ván – mond ta. Pe dig
tud ta, hogy sen ki sem ne vet. 

Az volt az in dok, hogy nincs elég utas. Azért nem jö -
het nek a vo na tok, mert nincs elég utas. Ezért kell meg -
szün tet ni a vo na lat.

Va ló ban nem volt sok utas. Ke vés utas volt. Az em -
be rek már nem föl det vá sá rol tak az ös  sze ku por ga tott
pénz ből, ha nem au tót. Meg pa kol ták a Tra ban to kat, a
Sko dá kat, a Wart bur go kat, és irány a pi ac. Ha za fe lé to -
vább ra is meg áll tak a res ti nél. Az as  szo nyok ve zet tek,
le he tett in ni egy po hár ká val.

– Az igaz ság az, Pis ta – mond ták –, au tó val ké nyel -
me sebb. Ott hon be pa ko lunk, a pi ac nál meg ki. Nem kell
ci pe ked ni, vagy fu va rost fo gad ni az ál lo más tól a pi a cig.
Ezért nem me gyünk vo nat tal. Pe dig a vo nat jobb, ott
be szél get ni le het, mi re be érünk a pi ac ra, már min dent
tu dunk. Az au tó ban ket ten va gyunk az as  szon  nyal,
nincs mit du mál ni.

A ti zen egy-öt ven ket tes sze mély volt Vincze Ist ván
ked venc vo na ta. Min den ál lo más fő nök nek van ked venc
vo na ta. Az övé a ti zen egy-öt ven ket tes volt. Ta lán a jó -
ked vű em be rek mi att. Ezen a vo na ton min dig so kan ne -
vet tek. Le het, hogy a bor és a kis üs ti tet te. A res ti is se -
gí tett, ahon nan so ha sem jött ki szo mo rú an sen ki. Ezért
sze ret te a ti zen egy-öt ven ket tes sze mélyt Vincze Ist ván.
Úgy érez te, a ti zen egy-öt ven ket test sen ki sem ve he ti el
tő le. Ez a vo nat ak kor is jön, ha nem jön. Ezért állt ti -
zen egy-öt ven ket tő kor most is a sí nek mel lett. Elő for -
dult, hogy négy-negy ven kor is ki lo pó zott a sí nek hez.
Ha a fe le sé ge nem vet te ész re. Mert ha fel éb redt, ak kor
nem en ged te. Pe dig a haj na li de ren gés ben tisz tán érez -

te a négy-negy ve nes vo nat fok hagy ma- és pet re zse -
lyem sza gát. A vo nat már nem jött, de a meg szo kott il la -
tok igen. 

*
Jegy ző könyv. 
Ké szült: 2007. már ci us 14.
A rög zí tés mód ja: ka me rák.
A hely szín le írá sa: Szín há zi pró ba te rem. A dél utá ni

pró bá ról ott ma radt kel lé kek szét szór va. Két szék, egy
tü kör, egy nagy lá da nyit va, ben ne és mel let te szét do bált
ru hák. A föl dön ös  sze gyűrt nyom ta tott la pok, egy ös  sze -
tört po hár ma rad vá nyai. Sen ki sincs a te rem ben. Fél ho -
mály. A hát só aj tó ki nyí lik, a meg fi gyelt lép be. Ke zé ben
vö dör, ben ne nye les fel mo só, sep rű, la pát. Fel gyújt ja a
vil lanyt, fá radt, unott moz du la tok kal a te rem kö ze pé ig
jön, min dent le tesz, szét néz, fá jó san meg ro pog tat ja a
de re kát. Vis  sza megy a ve der hez, vod kás üve get húz elő a
fel mo só mel lől, meg húz za, majd vis  sza te szi, gon do san
le ta kar ja a fel mo sás hoz hasz nált ru ha da rab bal. Fel -
eme li az egyik ös  sze gyűrt la pot, ki si mít ja, szín te len han -
gon ol vas ni kez di:

ALGYERGYŐI ESZ TER: Csal tál. Az egész éle ted
csa lás volt. Ha zud tad, hogy sze retsz, hogy szük sé ged van
rám. A fi a tal sá gom kel lett. Most el akarsz dob ni, mert bő -
rö mön meg je len tek az el ső rán cok. So ha! In kább mind -
ket ten meg ha lunk. (Ös  sze gyű ri a la pot, el dob ja.) Men  nyi
mar ha sá got ös  sze ír nak! (A ve der hez megy, elő húz za az
üve get, iszik.) A szín ház sem a ré gi. (Vis  sza te szi az üve -
get.) Min den fé lét ki ta lál nak, hogy be csa lo gas sák a né zőt,
de még job ban el ret ten tik. (Le ha jol, sze de get ni kez di az
el tört po hár ma rad vá nya it.) Ezt is csak azért ve ret te föld -
höz a ren de ző, hogy a ta ka rí tó nő le gyen mi vel el vág ja a
ke zét. (Sze mét ko sár ba dob ja az üveg da ra bo kat, meg ro -
pog tat ja a de re kát.) Sem mi sem a ré gi. A leg fáj dal ma -
sabb, hogy már én sem va gyok az. 

(Fel egye ne se dik.)
Azért még meg tud nám mu tat ni, mi re va gyok ké pes.

(Ha tá ro zott lép tek kel a ve der hez megy, elő ve szi az üve -
get.) Hi szen alig múl tam har minc. (Rö vid ha bo zás után,
anél kül, hogy in na, vis  sza te szi az üve get, le ta kar ja. Alig
hall ha tón foly tat ja.) Jö vő re har minc nyolc le szek. (Ki -
húz za ma gát.) De azért még jól tar tom ma gam. A múlt -
kor a bu szon egy húsz kö rü li srác sze me zett ve lem. Per -
sze ki vol tam öl töz ve, egy kis smink… Sen ki sem néz -
he tett több nek har minc ket tő nél. Oda akar tam szól ni ne -
ki: ne stra páld ma gad, öcsi, a fi am le het nél, de azért jól -
e sett, hogy raj tam fe lej tet te a sze mét. 

(Hir te len el ha tá ro zás sal meg ke re si az el do bott pa -
pírt, most már játs  sza a szö ve get.)

Csal tál. Az egész éle ted csa lás volt. Ha zud tad, hogy
sze retsz, hogy szük sé ged van rám. A fi a tal sá gom kel lett.
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Most el akarsz dobni… (El dob ja a pa pírt.) Nagy sze rű en
el tud nám ját sza ni ezt a sze re pet. Sok kal job ban, mint né -
hány (gú nyo san) nagy mű vész nő. (Só hajt.) Is te nem, mi
le het tem vol na. (Ha rag gal.) Át ko zom az em lé ke det is. Ne
le gyen nyug tod a hi deg anya föld ben sem! Ezt tet ted ve -
lem! Ta ka rí tok ott, ahol bál vány ké ne, hogy le gyek.

Most rö högsz raj tam va la hol a fel le gek ben. Azt tud -
tál! Min dig csak ne vet ni. Ha szid ta lak, át koz ta lak, te
ne vet tél. (Le gyint.) Nem ér de kelsz! Ér ted? Má tól fog va
az em lé ke det is el fe lej tem.

(Sep rűt, la pá tot vesz elő.)
Töb bé nem ér de kel nek a vi lág ba jai, min dent le do -

bok a vál lam ról. El me gyek va la me lyik hi va tal ba ta ka rí -
ta ni. Itt nincs se ün nep, se va sár nap. Csak tud nám, mi -
ért csi ná lom. (Is mét ha tá ro zot tan.) Pi hen ni aka rok, né -
ha el jö vök egy-egy elő adás ra, tap so lok a vé gén, más nap
foly ta tom a meg szo kott éle tet az ál lo má son. (El dob ja a
sep rűt.) Nem, azt nem tud nám csi nál ni. A min de nem ez
az épü let. Úgy jöt tem ide, mint hí vő a temp lom ba, ez
volt az én mennyországom…

*
A sör sza gát a pe ro non ál ló Vincze Ist ván há ta mö -

gül, a res ti fe lől hoz ta a kön  nyű má ju si szel lő. 
So ha sem za var ta az ital szag. Ta lán a vo na tok mi att,

a res ti mi att. Mind ket tőt sze ret te. So ha sem ivott.
Egyet len kor tyot sem. Egy ál lo más fő nök nem ihat,
mond ta. Nem is kí ván ta az italt.

Évek óta érez te, hogy baj lesz. A vo na tok egy re moc-
s ko sab bak let tek, a ka la u zok ápo lat la nok. Egy kor, ha
egy ka la uz vé gig ment a vo na ton, ak kor csend lett. Va salt
ru ha, fé nye zett ci pő, fris sen bo rot vált arc, nyírt haj. Egy
ka la uz kön  nyen ta lált ma gá nak fe le sé get, mert az uta sok
fel néz tek rá. Ka la uz nak len ni ki tün te tést je len tett.

Né hány éve va la ki azt mond ta, hogy már nincs elég
je lent ke ző ka la uz nak. Ak kor már min den kit fel vet tek.
Nem szá mí tott, hogy gyű rött ru há ban je lent ke zik mun -
ká ra, hogy bo zon tos ha ja ki bu kik a sap ka alól. Vincze
Ist ván ele in te szólt az ilyen ka la uz nak, hogy fi am, mit
vársz az uta sok tól, ha te így né zel ki. 

Ezek a fi úk nem sér tőd tek meg, csak mo so lyog tak.
Ők már nem ka la u zok vol tak, ha nem ka la uz ru há ba búj -
ta tott lum pe nek. Ezt a szót gyak ran hasz nál ta Vincze
Ist ván. Ha rá juk néz az em ber, ak kor el megy a ked ve az
uta zás tól, mond ta egy te rü le ti ér te kez le ten. A fő nök
csak hüm mö gött, vál toz tat ni kel le ne, is mer te el, de
nincs elég em ber. Csak azt ve het jük fel ka la uz nak, aki
je lent ke zik. És nem a leg job bak je lent kez nek.

Ek kor kez dő dött a vas út ha nyat lá sa, mon do gat ta
Vincze Ist ván. De az is le het, hogy már ko ráb ban el kez -
dő dött, csak nem vet tük ész re. A ka la u zo kon vi szont
már ész re vet tük. 

Va ló ban ke ve sebb lett az utas. A ki lenc-har minc ket -
tes és a ti zen nyolc-hú szas sze mélyt ki is vet ték. Ak kor
még úgy tűnt, hogy en  nyi vel meg le het úsz ni. Az tán ki -
de rült, hogy nem. Pe dig volt rá re mény. Ami kor a vá -
ros ban ipa ri park épült, új üze mek kel. Ak kor azt gon -
dol ta Vincze Ist ván, hogy új ra jön nek majd a vo na tok.
Az ipa ri park a vas út mel lett volt, ám az em be rek még -
sem vo nat tal jár tak be dol goz ni. Az új gyá rak bu szo kat
fo gad tak, úgy szed ték ös  sze az em be re ket a fal vak ból és
vit ték a gyár ka pu ig. Ez a ké nyel mes, mond ták. Nem
kell gya lo gol ni az ál lo má sig.

A nagy ké nye lem mel meg öli tek a vas utat, mond ta
Vincze Ist ván. 

– Ál lo más fő nök úr! Jöj jön, igyon meg ve lünk egy
kor só val – hal lot ta a há ta mö gül. Meg is mer te Nagy Fe -
ri hang ját. Há rom éve hagy ta ott a vas utat, ak kor nyílt
meg új ra az ál lo más sal szem ben, a sí nek túl ol da lán a
táp ke ve rő. Oda ment dol goz ni. Pe dig jó vál tó ke ze lő
volt. Szá mí tó gé pes vál tó ke ze lő. De nem fe lej tet te el,
hogy vas utas nak nem csak az eszét, ha nem a két ke zé -
nek ere jét is hasz nál nia kell. Ami kor szük sé ges. Ha le -
fagy tak a vál tók, ak kor ki ment je get tör ni. Mert a szá -
mí tó gé pek mel lett is kel lett tör ni a je get. A na gyobb ál -
lo má so kon a vál tó kat fű töt ték, de ez kis ál lo más volt. 

A vas út nak egy re ke ve sebb vál tó ke ze lő re volt szük -
sé ge. Nagy Fe rit nem rúg ták ki, de két havonként más
ál lo más ra he lyez ték. Ami kor új ra meg nyílt a táp ke ve rő,
Fe ri ki lé pett a vas út tól. 

– Majd bo lond le szek na pon ta órá kig vo na toz ni a
mun ka he lye mig, ami kor csak át kell sé tál nom a szom -
széd ba – mond ta. Azt hit te, kön  nyű lesz le szok nia a
vas út ról. De nem volt kön  nyű. Ha meg ivott né hány
fröc  csöt, kön  nyes szem mel me sélt a vas út nál töl tött
évek ről. – A leg bol do gabb éve i met vit te el a vas út –
mond ta. – Ti ezt nem ért he ti tek.

A res ti előtt, a pe ro non há rom mű anyag asz tal állt,
mű anyag szé kek kel. Ez sza bály ta lan volt, mert az uta -
sok moz gá sát sem mi vel sem sza bad aka dá lyoz ni. Már
nem ér kez tek uta sok, ezért az ál lo más fő nök nem szólt a
szé ke kért. Az utas el lá tó ba to vább ra is jár tak az em be -
rek. Ami ó ta új ra in dult a táp ke ve rő, ha za fe lé be tér tek
egy fröccs re vagy sör re. Ru mot is it tak. Ez már nem a
ré gi rum volt, de ha it ták, el hit ték, hogy a ré gi ru mot
isszák. A rum a fi a ta labb éve i ket ju tat ta eszük be.

Sa nyi fő zött is a táp ke ve rő sök nek. Szer ző dést kö tött
a tu laj jal, hogy ná la egye nek a dol go zók. Fel vett egy
sza kács nőt, Hil dát, az egyik zöld sé ges uno ká ját a len ti
fa lu ból. Hil da na gyon tu dott főz ni. 

A táp ke ve rő sök sze ret ték a főzt jét. Hil dá val meg le -
he tett be szél ni az egész he ti me nüt.

Min den táp ke ve rős ud va rolt Hil dá nak. 
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– A fér fi ak szí vét a ha su kon ke resz tül le het meg hó dí -
ta ni – mond ta Hil da. – De csak ak kor, ha sze retsz fő ni.
A fér fi em ber meg ér zi, ha nem sze retsz főz ni, és ak kor
nincs esé lyed. Az or gaz must le het mí mel ni, a jó fő zést
nem. A fér fi ak ha sát nem le het be csap ni.

Hil da ma gas volt és mo lett. Né mi plusz ki ló egy sza -
kács nő nek elő írás, mond ta. Hu szon nyolc éves volt, és
még nem ké szült férj hez men ni. Még sok fér fi nak aka rok
főz ni, csak így tu dom ki vá lasz ta ni az iga zit, mond ta.

Sa nyi sze ret te néz ni, ahogy főz. Kü lö nö sen, ami kor
hú sos aj ka kós to lás köz ben hoz zá ért a fa ka nál hoz. Sa -
nyi azon kap ta ma gát, hogy ak kor is a fa ka na lat érin tő
aj ka kat lát ja, ami kor nem Hil dát né zi.

Hil da tud ta, hogy aj kai el len áll ha tat lan ok. Ami kor Sa nyi
be lé pett a kony há ba, vet te a fa ka na lat, me rí tett a ké szü lő
étel ből, meg kós tol ta, majd a fér fi fe lé nyúj tot ta a ka na lat. 

– Mi lyen nek ta lá lod?
Sa nyi leg szí ve seb ben a Hil da aj kán ma radt le ves

csepp jét kós tol ta vol na meg, de csak a fa ka ná lig ju tott.
Azt a ré szét vá lasz tot ta, ame lyi ket Hil da aj kai meg érin -
tet tek. Sze re tett így kós tol ni.

*
Jegy ző könyv. 
Ké szült: 2007. már ci us 14.
A rög zí tés mód ja: ka me rák.
A hely szín le írá sa: Szín há zi pró ba te rem. 

ALGYERGYŐI ESZ TER: Még nem vol tam ti zen -
nyolc, ami kor érett sé gi előtt apám el ho zott a szín ház ba.
De zső kém, mond ta az ak ko ri di rek tor nak, itt a lá nyom:
szí nész nő akar len ni. Meg kel le ne néz zed!

Hogy do bo gott a szí vem! Ami kor fel küld tek a szín -
pad ra, hogy sza val jak, éne kel jek, csi nál jak va la mit, csak
áll tam, a tér dem resz ke tett, egy hang sem jött ki a szá -
mon. Az igaz ga tó el ne vet te ma gát, és azt mond ta: fog ez
men ni. Majd meg kér va la kit, hogy fog lal koz zon ve lem,
az tán be ajánl a szí ni aka dé mi á ra. Mi lyen bol dog vol tam!
Érez tem, hogy a vi lág el fér a te nye rem ben. Min den el ér -
he tő nek tűnt. Le beg tem! Úgy érez tem, hogy a szín há zat
az én bol do gí tá som ra ta lál ták ki. És akkor…

(Fe jét a ke ze kö zé te me ti. A ve der hez megy, a fel mo -
só ru dat meg for dít ja, a lá dá ból váll fás tól ki vesz egy ru -
hát, rá akaszt ja. Olyas mi, mint egy bá bu. Hát ra lép, az
al ko tá sát szem lé li.)

Felvinci Ot tó! Éle tem meg ron tó ja! (Szá nal ma san:)
Ha va la ki még em lé kez ne rád, ak kor én nem szid ná lak.
Tel je sen el fe lej tet tek. Ki em lék szik már a haj da ni nagy
mű vé szek re?! Né hány öreg. (Ha rag gal:) Min den ki ve -
lünk öreg szik. El me gyünk a franc ba! Jön nek az újak
szép, fe szü lő ido mok kal, fél re lök nek, övék a taps. (Rö vid
szü net, majd ke se rű en fel ne vet.) Mi lyen os to ba vol tam!

(Me sél ni kezd.)
Más nap dél előtt a meg be szélt idő ben a di rek tor hoz

igye kez tem, ami kor elé bem lé pett ő, az ün ne pelt mű vész,
aki ért a vá ros va la men  nyi nő je szí ve sen meg halt vol na.

Ho vá si et, kis as  szony, kér dez te. Mi cso da hang ja
volt! Min den sze re pé ben lát tam. És ak kor ott állt előt -
tem, ne kem be szélt. Fi gyel tem ma gát a teg nap, mond ta,
és el mo so lyo dott. Ér de mes ma gá val fog lal koz ni, egy -
szer majd nagy mű vész nő lesz. Mit szól na, ha egy ki csit
ke ze lés be ven ném?

Fo rog ni kez dett ve lem a szín ház. Én nem tudom…
da dog tam. A fi zet ség ben majd meg egye zünk, nem aka -
rom én ki fosz ta ni a pa pát, mond ta. Hol nap tíz kor vá -
rom, most saj nos pró bám van, az zal már el is tűnt. (Rö -
vid szü net.)

Az el ső órát az zal kezd te, hogy ma gá hoz ölelt és
meg csó kolt. Mi re ma gam hoz tér tem, a blú zom már ki
volt gom bol va, ke ze a mel le met si mo gat ta. Ki ro han -
tam, és meg fo gad tam, hogy so ha töb bé nem ta lál ko zom
ve le.  (Mé lyet lé leg zik.) Két nap múl va az övé let tem,
ott az öl tö ző ben, né hány föld re te rí tett jel me zen. (Rá néz
a bá bu ra, majd a ka me ra fe lé for dul. Hal kan szó lal
meg, ön iga zo lás buj kál a hang já ban.)

Sze ret tem. Ak kor ott sze ret tem. Ő volt a min de nem, az
ál mom. A szín ház volt. Úgy érez tem, hogy ez zel én is kö -
zé jük lé pek, hogy ezen túl a szín ház hoz tar to zom. (Jár kál -
ni kezd a te rem ben, meg ját szott kön  nyed ség gel me sél.)

Teg nap Ró bert, a ba rát nőm gyer me ke hos  szan né zett
és ne vet ni kez dett. Őszin tén, tisz tán, csak úgy csen gett
be le a szo ba. Hát nem ér de kes? Két hó na pos, és ed dig
még sen ki nek sem ne ve tett. Mit lát ha tott raj tam? Egy
da ra big együtt ne vet tünk, az tán el ko mo lyod tam, je lez -
ve: fáj, hogy an  nyit ne vet. A gyer me kek meg ér tik az
ilyes mit. De ő csak foly tat ta.

Azt mond ják, a gyer me kek őszin ték. Va ló ban olyan
szá nal mas len nék? (Majd nem sír va.) Mit aka rok én
még a vi lág tól?

(Ki húz za ma gát.) Ha ös  sze sze dem ma gam, még har -
minc nak sem lát szom. (Rö vid szü net.) Cso dá la tos dol -
gok ra len nék ké pes. Csak ép pen ész re kel le ne, hogy ve -
gyen va la ki. (Szü net.) Saj nos kö rü löt tem ren ge teg olyan
húsz éves lány fut ká ro zik, aki bár mit meg tesz az ér vé -
nye sü lé sért. Va la men  nyi nek cso dá la tos alak ja van, és
már azt is meg ta nul ták, hogy a fér fi ak nem a fi lo zó fi á -
ról akar nak ve lük cse veg ni. Meg ér tem őket.

Én is is ten nő akar tam len ni. Min dent na gyon jól ki -
ter vez tem. Ami kor a föld re te rí tett jel me zek ről fel áll -
tam, úgy érez tem, meg erő söd tem. Hagy tam, hogy le -
vet kőz tes sen, hogy ma gá é vá te gyen, de köz ben szo ros
há lót fon tam kö ré je, hogy min dent meg kap jak tő le. Úgy
öl töz tem fel, mint le en dő is ten nő. Min dent ki ter vel tem.
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Csak egyet nem. (Szü net.) Azt, hogy két év múl va gyer -
me ket csi nál ne kem.

(Is mét a bá bu fe lé for dul, gyen gé den szó lal meg.)
Tu dom, hogy sze ret tél. Ak kor sze ret tél. Még is azt

mond tad, nem vál lal hat juk a gyer me ket. Mi u tán elő áll -
tam a hír rel, hogy apa le szel, meg vál toz tál. Azt mond -
tad, ha nem ve te tem el, töb bé nem ta lál koz ha tunk.

(A ve der hez si et, elő húz za az üve get, na gyot kor tyol
be lő le, vis  sza te szi.)

Éle tem leg fon to sabb nap ja volt, ami kor az övé let tem.
Min dent at tól szá mí tok. Ott, az öl tö ző pad ló ján gyó gyít -
ha tat lan, ra gá lyos be teg sé get kap tam tő le, amit úgy hív -
nak, hogy szín ház. (Sej tel me sen.) Szí nész nő vé ava tott.
(Szü net.) Ké rem, sen ki se ne ves sen! A mos ta ni öl tö zé -
kem meg ez a sep rű, so ka kat meg za var. El hi szik ne kem,
hogy nem vol tam min dig ilyen? El hi szik? Cse ré be én
meg azt hi szem el, hogy ma guk sem olya nok, ami lyen -
nek lát sza nak, hogy be lül sok kal több van. Áll az al ku? 

(Vis  sza megy a bá bu hoz, rá te szi a ke zét, szá nal ma san.)
Te min den ki nek hit tél, aki di csért, min den kit sze ret -

tél, aki imá dott. Ak kor – elő ször csak egy pil la nat ra ha -
sí tott be lém a gya nú, majd las san el ön tött – rá jöt tem,
hogy te nem a mű vé sze tért csi ná lod mind ezt, ha nem
azért, hogy nagy nak tart sa nak. Ol csó szó ra ko zást
akarsz csu pán, pil la nat nyi örö mö ket. Vagy nem így
volt? Hi szen tud nod kel lett vol na, hogy di csé rő id má -
zos sza vai, töl tött po ha rai rom lás ba dön te nek. Az el ső
más na pos reg ge len mel léd ül tem, hogy be szél ges sünk.
Ak kor még meg tud ta lak vol na men te ni. De te el for dí -
tot tad a fe je det. Ad dig vol tam jó, amíg di csér te lek.
Meg érez tem a jö vőt.

*
A res ti előt ti szé ke ken ket ten ül tek. Fe ri és Kis Elek,

aki mű sze rész volt a kész ru ha gyár ban, de azt is be zár -
ták, így ő is táp ke ve rős lett. 

Vin ce Ist ván mind ket tő jü ket is mer te. Min den kit is -
mert. Min den ki uta zott, min den ki meg for dult az ál lo -
má son, min den ki tud ta, ki az ál lo más fő nök, és min den -
ki szí ve sen me sélt ne ki a csa lád já ról. Fe rit kü lö nö sen
ked vel te. Gye rek ként sok szor jött ki az ál lo más ra vo na -
to kat néz ni. Sze ret te a vas utat. Egy ál lo más fő nök meg -
ér zi, ha va la ki sze re ti a vas utat. Ő be szél te rá a szü le it,
hogy en ged jék a fi út a vas út hoz. Ak kor még nem tud ta,
hogy ez zel nem tesz jót a fi ú nak. Azt re mél te, hogy egy -
kor majd Fe ri ből lesz az ál lo más fő nök. 

Vincze Ist ván nak egy lá nya volt, így ő nem jö he tett
szá mí tás ba. Igaz, az utób bi évek ben nő ket is ki ne vez tek
ál lo más fő nök nek, de ezt nem tar tot ta he lyes nek. Az ő lá -
nya amúgy sem ra jon gott a vas út ért. Ezt nem is bán ta.

– Kér he tünk egy kor só val ma gá nak is? – tet te fel a
kér dést Fe ri, ami kor az ál lo más fő nök oda ért az asz tal -

hoz. A vá laszt tud ta. Vincze so ha sem ivott az uta sok kal.
De ar ra gon dolt, hogy ők nem uta sok, és Vincze Ist ván
sem ál lo más fő nök már, hi szen a vo na tok nem jár nak.

– Kö szö nöm, nem – mond ta az ál lo más fő nök, bár
egy pil la nat ra át vil lant az agyán, hogy mi ért is ne. De
csak egy pil la nat ra. – Ta lán leg kö ze lebb – tet te hoz zá,
és meg in dult az iro dá ja fe lé.

– Sa nyi kám, hozz még két kor só val – szólt Fe ri a res -
tis nek.

– A fő nök tár gya lás ra ment – ma gya ráz ta Kis Elek,
mert úgy érez te, meg kell in do kol nia, hogy mi ért is  szák
a sört mun ka idő ben. – Hos  szú tár gya lás ra, mert vit te
Ka ti kát, a tit kár nő jét is.

– Gon dol tuk, amíg a fő nök tár gyal, mi is szer zünk
egy kis örö met ma gunk nak.

– A fő nök nek Ka ti ka, ne künk a sör.
– Azért ez sem rossz – mond ta Fe ri, mi u tán ki it ta a ma -

ra dé kot a kor só ból, és a kéz fe jé vel meg tö röl te a szá ját.
– A hi deg sör a vas utas nak a leg jobb gyógy szer – kö -

zöl te Elek. – Ezt még nagy apám mond ta. Igaz, ő fröcs  -
csös volt. A hi deg fröccs a fű tő nek gyógy szer. Így
mond ta. Én in kább a sör re es kü szöm.

– Ja. Nincs is en nél jobb a vi lá gon. 
– Hol nap tól már nem iszunk dél előtt. Új ka pus jön.

Mar cit ki rúg ta Fri gyes. Azt mond ta, hogy túl sok a ha -
ver ja, ki-be jár kál nak az em be rek mun ka idő ben. Saj nál -
ja ezt a kis sört is tő lünk. El fe lej tet te, hogy együtt gyer -
me kes ked tünk. Ta lán már azt is el vár ná, hogy ma gá zód -
junk. Ki van ad va, hogy ha ide gen jön tár gyal ni, ak kor
nem te gez het jük a fő nö köt. Csak négy szem közt, ami kor
sen ki sem hal ja.

Sa nyi hoz ta a sö rö ket. Egy szusz ra fel haj tot ták, fi zet -
tek, át bak tat tak a sí ne ken, és vis  sza men tek a táp üzem be.

Sa nyi tál cá ra tet te az üres kor só kat, és be ment a res ti
kony há já ba. A kis kony há ban so sem ké szült sok adag. Az
ál lo más nem volt át szál ló hely, nem vá ra koz tak csat la ko zás -
ra az uta sok, de azért az itt fő zött pör költ nek jó hí re kelt. 

Az utas nak aján la tos in du lás előtt pör költ tel fel ké szül -
ni az út ra, ér ke zés kor egy zó ná val le ve zet ni a vo na to zás
iz gal ma it. Az uta zó nem tud hat ja, hogy mi kor eszik leg -
kö ze lebb me leg ételt, az ér ke ző nem tud hat ja, mi vel vár -
ják ott hon. A pör költ min dig jól jött. A táp ke ve rő sök nek
is gyak ran kel lett pör köl tet főz ni. He ten te két szer, né ha
há rom szor is. Hil dá nál min den pör költ kü lön bö zött egy
ki csit. Úgy bánt az ízek kel, mint egy il lu zi o nis ta. 

A ha son lat Sa nyi nak ju tott eszé be. Hil da is min den -
fé lét be le do bál a lá bos ba, mint az il lu zi o nis ta a ka lap ba,
az tán elő va rá zsol ja a kész pör köl tet. Fen sé ges ízek kel.
Ha meg íz le led, min den ízt fel fe dez hetsz ben ne, és a
vég ső pro duk tum, a pör költ cso dá la tos egy ség gé áll
össze. Hil da a kony ha il lu zi o nis tá ja.
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A kony há ban Hil da hagy mát vá gott. Hát tal az aj tó -
nak. Szem ben volt az ab lak, on nan jött a fény, ezért állt
hát tal az aj tó nak. Az asz tal fö lé ha jol va dol go zott,
ahogy vá gott, üte me sen rin gott a fe ne ke. 

Sa nyi új ra fel fe dez te, hogy Hil dá nak na gyon for más
fe ne ke van. Oda lé pett, és rá tet te a ke zét. Hil da nem hagy -
ta ab ba a hagy ma vá gást. Sa nyi a te nye re alatt érez te a hú -
sos fe nék moz gá sát. Két kéz zel kör be si mí tot ta a göm bö -
lyű fe ne ket. Ez ve szé lyes is le he tett vol na, hi szen Hil da
ke zé ben kés volt. Ám a kés to vább ra is a hagy mát vág ta.
Ez egy re job ban iz gat ta Sa nyit. Fel haj tot ta a szok nyát. 

Ek kor lé pett be va la ki a res ti be. Hil da fel si kí tott –
csak egé szen hal kan –, és fél re ug rott. Sa nyi meg iga zí -
tot ta a kö té nyét, és ki lé pett a kony há ból a sön tés mö gé.

Kö zép ko rú fér fi állt az aj tó ban, va salt nad rág ban, za -
kó ban, ak ta tás ká val.

– Vincze Ist vánt ke re sem – mond ta. 
– Az ál lo más fő nö köt? – kér dez te Sa nyi. Még min dig

zihál va szed te a le ve gőt.
– Ha így hív ják, ak kor őt – hagy ta rá az ide gen. 
Ez ide ge sí tet te Sa nyit. Ha va la ki itt Vincze Ist vánt

ke re si, an nak tud nia kel le ne, hogy ő az ál lo más fő nök.
Ha pe dig az ál lo más fő nö köt ke re si, ak kor tud nia kell,
hogy Vincze Ist ván nak hív ják.

*
Jegy ző könyv
Ké szült: 1985. már ci us 17.
A rög zí tés mód ja: ka me rák
A hely szín le írá sa: Iro da. Író asz tal, mö göt te, előt te

szék. I. Tiszt író asz tal mö gött ül.

II. TISZT (ko pog ta tás után lép be): Je len tem, meg ér -
ke zett.

I. TISZT: Ve zes se be!
(II. Tiszt be ve ze ti Felvinci Ot tót)
FELVINCI OT TÓ: Jó na pot.
I. TISZT: Jó na pot. Ül jön le! (Rá mu tat az író asz tal

előt ti szék re.)
FELVINCI OT TÓ: In kább áll va ma ra dok.
I. TISZT (ke mé nyen): Ül jön le! (Felvinci le ül. A tiszt is

le ül a szé ké re.) Ez olyan elő adás, ahol mi va gyunk a ren -
de zők. (Ci ga ret tát vesz elő, meg kí nál ja Felvincit, aki
meg ráz za a fe jét, hogy nem kér. I. Tiszt ke ze to vább ra is
ki nyújt va ma rad, ke mé nyen rá néz Felvincire, aki vesz egy
ci ga ret tát. Rá gyúj ta nak.) Be je len tést kap tunk. Írá sos je -
len tést. Nem tű nik nagy ügy nek, de ne künk az a dol gunk,
hogy min dent ki vizs gál junk. A kis ügye ket is. Mert a kis
ügyek ből nagy ügyek le het nek. Az vi szont sen ki nek sem
jó. Ma gá nak sem jó. (Fel ol vas egy kéz zel írott lap ról:)
Iro dal mi es ten ver se ket mon dott, né hány nap ja. Így volt?

FELVINCI OT TÓ: Így, de biztosíthatom…

I. TISZT (be le fojt ja a szót): Szé pen sza valt. A bi zser -
gés vé gig fut az em be ren. Ke ve sen tud nak így sza val ni.

FELVINCI OT TÓ: Kö szö nöm. Úgy vá lo gat tam a
ver se ket, hogy min den ki ta lál jon ked vé re va lót.

I. TISZT (meg sem hall ja): Szé pen sza valt. Már ci us -
ról. Az em be rek ben meg in dult va la mi. A sza bad ság -
harc ra gon dol tak. Az egyik fi a tal ha za fe lé azt mond ta: a
ro hadt kom mu nis ták!

FELVINCI OT TÓ: De én… na gyon vi gyáz tam a
ver sek kiválasztásánál… még cél zást sem…

I. TISZT: Az egyik kis szar há zi még is azt mond ta,
(fel ol vas sa az irat ból:) a ro hadt kom mu nis ták! És ami -
kor be hoz tuk ide, azt val lot ta, hogy a ma ga ver sei pezs -
dí tet ték meg a vé rét.

FELVINCI OT TÓ: Sze rel mes ver sek vol tak. A ta -
vasz ról szól tak, a sze re lem ről. Ver sek a ta vasz ról, ez
volt a cí me az ös  sze ál lí tás nak.

I. TISZT: És lát ja, még is. Fel pisz kál ta az em be re ket.
Túl szé pen sza valt.

FELVINCI OT TÓ (kis sé in ge rül ten): Ígé rem, hogy
leg kö ze lebb vi gyá zok. Majd nem sza va lok szé pen.

II. TISZT (Felvinci há ta mö gé lép): Eb ben mi nem is
ké tel ke dünk.

I. TISZT: Er re sze ret nénk kér ni. Más kor job ban vi -
gyáz zon. Már ci us ti zen ötö di ke meg ün nep lé sé re meg -
van nak a meg fe le lő he lyek. Sen ki nek sem hi ány zik a
kel le met len ség. Nincs iga zam?

FELVINCI OT TÓ: De. Ígé rem, hogy na gyon vi gyá -
zok. (Fel akar áll ni, de II. Tiszt vis  sza nyom ja a szék be.)

I. TISZT: Még len ne va la mi. Meg sze ret nénk kér ni,
hogy ha va la mi gya nú sat ta pasz tal, ha va la ki szid ja a
né pi hatalmat… Szó val ér ti. Na, ak kor szól jon.

FELVINCI OT TÓ: Nem já rok én olyan he lyek re.
I. TISZT: Ma ga sok fe lé jár. Ün ne pelt szí nész, sok em -

ber rel ta lál ko zik. Ar ra sze ret nénk kér ni, hogy fi gyel jen.
FELVINCI OT TÓ: Majd fi gye lek. (Fel akar áll ni, II.

Tiszt is mét vis  sza nyom ja.)
I. TISZT: Nagy sze rű. Ak kor ta lán le is zár hat juk ezt

a ver ses ügyet. Ne künk sem mind egy, mi ként zár juk le,
ma gá nak sem mind egy, ho gyan zár juk le. Meg ta lál juk a
leg jobb meg ol dást. Ha nincs sem mi rend kí vü li, ak kor
ha von ta egy je len tés elég lesz. Az em be rünk majd ke re -
si ma gát. Itt ír ja alá!

FELVINCI OT TÓ: Hogy én? So ha. Ilyes mit én nem
vál lal ha tok. (Fel akar áll ni, II. Tiszt vis  sza nyom ja.)

I. TISZT: Nem nagy ügy. Ez ba rá ti szí ves ség. Mi se -
gí tünk ma gán, ma ga se gít ne künk. En  nyi az egész.

FELVINCI OT TÓ: Én ilyet so ha sem csi nál nék.
II. TISZT (ki a bál): Ne szó ra koz zál már ve lünk, te

po já ca. Gon dolj a kar ri e red re, gon dolj a ki csi kur vád ra.
Azt aka rod, hogy be hoz zuk ide, és mind meg bas  szuk?!
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(Felvinci Ot tó fel ug rik, és ököl lel ál lon vág ja II. Tisz -
tet, aki föld re ke rül, de fel pat tan, és rá akar ron ta ni
Felvincire.)

I. TISZT: (Vis  sza tart ja a II. Tisz tet:) Ne! Most nem
kell! (Felvincinek:) Ajaj, meg ütött egy tisz tet.

FELVINCI OT TÓ: Hal lot ta, mi ket mon dott!?
I. TISZT: Állt ma ga mö gött, csen de sen ér dek lő dött a

ta nít vá nya fe lől, és ma ga rá ron tott. 
FELVINCI OT TÓ: Le kur váz ta a ba rát nő met.
I. TISZT: Ár tat lan ér dek lő dés volt. Ma ga vi szont

ütött. És en nek nyo ma van. Néz zen tü kör be! Van ma gán
sé rü lés? Nincs ma gán sé rü lés. Raj ta van sé rü lés? Raj ta
van sé rü lés.

FELVINCI OT TÓ: Hal la nia kel lett, mi ket mon dott!
I. TISZT: Na gyon jól hal lot tam. Azt kér dez te: hogy

van a csi nos ta nít vá nya, Felvinci Ot tó? 
FELVINCI OT TÓ: Nem ezt mond ta. Na gyon jól tud -

ja, hogy nem ezt mond ta!
I. TISZT: Ma ga fel pat tant és meg ütöt te. Meg ütött

egy tisz tet. Tud ja, hogy ezért hány év bör tön jár? 
II. TISZT: A bör tön ben fogsz meg ro had ni!
I. TISZT: A cel lá ban majd sza val hat.

II. TISZT: Ha jól vi sel kedsz, há rom ha von ta en ge -
dünk be szé lő re.

I. TISZT: Meg ütött egy tisz tet. Saj nos a szín há zat ti -
zen öt-húsz év re el kell fe lej te nie.

II. TISZT: Örök re.
FELVINCI OT TÓ (ma gá ba ros kad): Ezt nem te he tik

ve lem!
II. TISZT: De meg te het jük, mert meg ütött.
FELVINCI OT TÓ: Nem csuk hat nak bör tön be. Sem -

mit sem csi nál tam.
II. TISZT: De hogy nem! A né pi ha ta lom el len iz ga -

tott. Meg ütött egy tisz tet. Hol nap már a bí ró sá gon le het
az ügy. Dönt se el, hogy ha za akar-e men ni, vagy le tar -
tóz tat juk.

FELVINCI OT TÓ (meg tör ten): Ha za aka rok men ni.
I.TISZT: Mi sem sze ret nénk, hogy bör tön be ke rül jön

egy ilyen nagy mű vész. 
Ha akar ja, el fe lejt jük az egé szet, hi szen em be rek va -

gyunk. Na, nyújt sa nak ke zet. Itt ír ja alá!
(II. Tiszt a ke zét nyújt ja, I. Tiszt a tol lát. Felvinci ki -

kap ja a tol lat I. Tiszt ke zé ből, alá ír, majd le dob ja a tol -
lat és el ro han.)
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láthatár magyar napló

GÖMÖRI GYÖRGY

Montaigne meglátogatja Tassót

Oly szomorú látni egy fényes elmét
így elborulva – ő, akinél szebb igéket
nem fűzött össze más, aki a Szentföld
visszavívásáról dalolt, olaszul, ihletetten,
mint Dante óta senki – ő, a költő,
most szótlanul ül egy sötét szobában
és naphosszat maga elé mered.
– Ilyenkor érzem, túl gyarló az ember
és bölcsességünk mit sem ér, ha száz
orvos sem tudja meggyógyítani
azt, aki csak átkozza a jelent.
Egy tiszta szellemet bénít az őrület!
(Az észnél nagyobb erő a félelem).


