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L aufer tanárnő egész évben, télen és nyáron és mindig, még a hóesésben is, rövid 
ujjú ruhában járt. Azt mondták olyan a bőre, hogy nem érzi a hideget. A falu-
ban úgy tartották, hogy elhalt benne valami, attól van. Biztosan csak azt lehetett 

tudni, hogy nagyon világos, tejfölfehér bőre és vastag szálú, valószínűtlenül fekete, hosz-
szú haja volt. A haj hullámai úgy futottak végig a vállán, a karján és bőréhez passzoló hó-
fehér tanári köpenyén, mintha valaki könnyed, de erős fekete csíkot kent volna oda egy 
drága porcelánra. A szemét sohasem látták, nagy, fényre sötétedő szemüvege mögött nem 
lehetett tudni, hogy vannak-e egyáltalán színek. Németet tanított, amikor a mutatóuj-
ját felemelte, ilyenkor felvitte a hangját is, jelezte, hogy most kell figyelni, ez benne a lé-
nyeg, és szinte énekelve kimondta, ich benutze Konjunktivus, akkor másik kezével a kö-
penyére esett fekete hullámok alá nyúlt és hátradobta a haját, egy piciny fejcsavarással rá 
is segítve a kéz munkájára. Mire a hangot leejtette a mondat végén, a hajzuhatag is hát-
raesett, a vállán túlra.

Valójában senki sem tudta, hogy tényleg nem is érzi a hideget, vagy csak viseli, nem 
akar jobban felöltözni. Tudni nem lehetett, megkérdezni pedig senki se merte. Mintha 
az a bőr, az a márványra emlékeztető burkolat, valamiféle megelőző intézkedés lett volna, 
egy jól látható helyre kirakott tiltás, hogy hozzáérni tilos, átjárni rajta nem szabad. Kér-
dezni meg, ugye, ezek után ki az, aki merne. Beszélni persze beszéltek többfélét, valami az 
esküvője környékén történt, állítólag, ez majdnem mindegyik verzióban benne volt. Az 
esküvő is, meg az állítólag is.

A név nélküli utacska, ami a két párhuzamos utcát összekötötte, és ami a Gyönki-árok 
nevű alig-patak felett is átvágott, egyszemélyes kis közlekedési vonal volt, ahol a másik 
kezét még el nem engedjük ugyan, de azért már valakinek kicsit előrébb, vagy hátrébb 
kell haladnia, picit kifordulva lépkednie. Fontos átkötő út volt ez, szerelmes gimnazisták 
napi megszokott köreinek kihagyhatatlan íve, mert így kört lehetett, nem csak egyszerű 
odavisszát. Be is lett járatva az amúgy jelentéktelen betoncsík, belegravírozták a talpak az 
anyagába a szerelmet, a jövő bizonytalanságának finom, remegő izgalmát. Végig lehetett 
menni rajta mindig újra, és miközben gyalogolt az ember körbe-körbe, ismételt, emlékezett, 
búcsúzott és elsiratott ezt-azt, nyugodtan pöröghettek a legkülönfélébb dolgok a lelkében.

Laufer Ibolya német nyelv és irodalom szakos gimnáziumi tanárnő háza a betoncsík 
egyik végén, Schneidler Henrik matematika-fizika szakos gimnáziumi tanár háza pedig 
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a csík másik, szemközti oldalán állt. Mindketten egyedül éltek, mindketten nagyon ha-
sonló típusú idegenséget építettek maguk köré, csak a két kert, csak azok voltak nagyon 
másmilyenek. Az arra járó szerelmesek az összekötő út egyik felén azt látták, hogy a tizen-
kilenc kutya hogyan szaggatott már szét mindent az udvarban, még az ajtófélfa is meg volt 
rágva, a kert helyén csak a kikopott föld, amennyire a szűkösség engedte, távolabb is hú-
zódott mindenki a kerítéstől, aki arra járt. A másik oldalon ellenben gondozott fű, alma-
fák, óvatos rend és egy fehér orgonabokor mutatta magát. A kertektől eltekintve tényleg 
nem lehetett megérteni, hogy ezek ketten miért nem egy pár. Ha nem is eleve, de. Ennyi 
idő ugyanannak a betoncsíknak a két végén, az, kérem szépen, már majdnem házasság. 
Még akkor is, ha, sőt. Nagyon nagy utat lehetett itt a világok között bejárni, hogy hon-
nan hova, az a kör irányától függött. Az élet milyen beállítottságú értelmezését kívánod 
ma, drágám ? Kiűzetés ? Jó választás, egy darab rendel, allegorikus csomagolásban, ma ak-
kor az almafák felől megyünk. Így.

Laufer Ibolya Szakadáton született, pár kilométerre Gyönktől, nem nélkülöző, de gaz-
dagnak azért nem mondható sváb parasztcsaládba. Szakadát alig pár kilométer Gyönktől, 
a két község között azonban olyan erős lösztagok, magas dombvonulatok vannak, hogy 
hiába a közelség, az egyik helyről nem látni a másik hely templomának tornyát. Gimná-
ziumba Gyönkre járt, aztán egyetemre már Debrecenbe, tanár szak, német, nem volt vá-
ratlan. Egyetemi évei alatt írt tanulmányt,

A szakadáti német nyelvjárás (mind az egyes hangok kiejtése, mind pedig az egyes kifejezé-
sek sajátossága miatt) nyelvjárási szigetnek tekinthető, még a környező német nyelvjárások vi-
szonylatában is kimutatható egyedülállása.

szócikket lexikonba,
A „Szakadát” szó helynévként, ‚szakadék’ jelentésben, már a Tihanyi alapítólevélben (1055) 

is előfordul.
szerelmes levelet,
Amikor melletted fekszem, az olyan, mintha hazaértem volna. Nyugodt vagyok, mert tu-

dom, akár össze is törhetek, Te majd felszeded a darabjaimat és megragasztasz. Csak nézlek, 
és a szemedben a Napot látom.

szakdolgozatot,
Mivel ezt, a Tolna megyében előforduló számos német nyelv-

járások mindegyikétől elkülönböződő nyelvhasználatot és ezt 
a népréteget még szépkevés vizsgálatnak vetették csak alá, 
a  témaválasztás jelentősége kiemelkedő. Különösen ér-
dekes és fontos a nyelvjárás helyzetének vizsgálata az 
újkeletű szavak esetében, annak elemzése, hogy mikép-
pen gyarapszik a nyelv, pl. párttitkár, munkaverseny, te-
levízió, termelőszövetkezet, munkaegység.

és naplót :
Debrecen, 1965. február 3. Tárgyfelvétel vége, indexleadás. 

dombjaim : Szakajtóhegy. Malomhegy. Juhászhegy és Vöröshegy.
Debrecen, 1965. február 11. Dékáni Hivatal. kérelem leadása.
mai séta : Bodzás – Disznóvölgy – Zeivölgy – Kisközös – Nagyközös – Tehénvölgy
Debrecen, 1965. február 19. Szakadát svábul Sagetal. = szószerint (wortwörtlich) 

Mondavölgy. ? Gyönk felől csak bekéredzkedni lehet Szakadátra, finoman, lassan be-
bocsáttatni,

Hajdúszoboszló, 1965. február 23. Miért ez a nevük vajon ? Törött-hegy. Sza-
kadt-hegy. Pörös-hegy. Röpülő-hegy. Üveg-hegy. Kis-ködmön-hegy. Nagy-ködmön-
hegy. Babuka-hegy.

Debrecen, 1965. március 11. mai séta : Vöröshegy, Nagybozót, Nagybo-
zót mögötti dűlő, Urasági dűlő

Debrecen, 1965. március 13. Röpülő-hegy : ezt apám tudta : 1944-ben 
egy repülőgép esett itt le
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Debrecen, 1965. március 19. kör Gyönkön : Tolvaj-völgy – Fácántilos – Öreg-rét – Kis kút-
völgyi ágcsucska – Kis-kút-völgy – Hosszi-vőgy – Kis-ködmön-hegy (csók, gémeskút) – Tégla-
házi-dűlő – Nagy-csárda-domb – Gujás-tanya – Malom-hegy – Nagy-ködmön-hegy – Német-
puszta – Szakadáti út – Egyenes csucska (a Kótai sarok) – Egyenes-dülő – Ridegakó – Usztató.

Debrecen, 1965. április 2. Fácántilos. Schulkovszky herceg vadászterülete volt. Erre a te-
rületre nem volt szabad behajtani a  pásztoroknak, nehogy elzavarják a  fácánokat. Ma 
a Schulkovszky kastélyban működik az öregek otthona.

Debrecen, 1965. április 3. Napfelkelte, Gyönk. Az Üveg-hegy mögül jön elő.
Debrecen, 1965. április 5. kör Gyönkön : Tolvaj-völgy – Fácántilos – Öreg-rét – Kis kútvöl-

gyi ágcsucska – Kis-kút-völgy – Hosszi-vőgy – Kis-ködmön-hegy (csók, gémeskút) – Téglaházi-
dűlő – Nagy-csárda-domb – Gujás-tanya – Malom-hegy – Nagy-ködmön-hegy

Debrecen, 1965. április 7. kör Gyönkön : Tolvaj-völgy – Fácántilos – Öreg-rét – Kis kútvöl-
gyi ágcsucska – Kis-kút-völgy – Hosszi-vőgy – Kis-ködmön-hegy (csók, gémeskút)

Debrecen, 1965. április 11. Gyönk, Kis-ködmön-hegy (csók, gémeskút)
Debrecen, 1965. április 13. Gyönk, Kis-ködmön-hegy
Debrecen, 1965. április 17. Csontás (a hagyomány szerint csata volt ezen a területen és sok 

csontot találtak itt.)
Debrecen, 1965. április 19. dombjaim : Szakajtóhegy. Malomhegy. 

Juhászhegy. Vöröshegy és Kis-ködmön-hegy.
Az egyetem befejezése után Laufer Ibolya a gyönki gimná-
ziumban kapott állást, szolgálati lakással, házzal együtt, tég-

lafal, új építés, a Hofstellából szedett agyag kiszellőzé-
sének szaga örökre ott maradt Szakadáton, téglaház 
volt ez, a patakon átívelő betoncsík egyik végén. So-
sem értette igazán a teret, de a gangról látta a Na-
pot eltűnni a Babuka-hegy mögött, szóval valószí-

nűleg nyugat, a nyugati végén vagyok Henrik, no, 
akkor Ibolya, majdhogynem szomszédok vagyunk. Az-
tán a szomszédság nem nőtte ki magát semmivé, a szi-

gorú, de karakán matematika tanár és a szép némettanár-
nő képzeletben elfelezték a házaikat összekötő betoncsíkot és 

mindegyik megtöltötte a maga részét annyi távolsággal, amennyi 
két ilyen élet közé még éppen befért.

Laufer tanárnő az Adyendrét és a  Józsefattilát összekötő vé-
kony betonjárda nyugati felén élt tehát együtt tizenkilenc kutyá-

val és egy macskával. Feljebb a Józsefattilán, nem messze a háztól, 
vágóhíd üzemelt, maradékért, nyesedékért, selejtes húsért és csonto-

kért oda járt. Mindegyik állatnak volt neve, egyetlen kutya sem volt 
fajtiszta és mindig pontosan egy híján húsz kutya volt. A macska ne-

ve volt egyedül ismert, vagy inkább csak ezt jegyezték meg, egyrészről, 
mert macskából ez az egy volt, és így azért sokkal könnyebb az azono-
sítás, a memorizálás, másrészről pedig nem lehetett nem megjegyezni, 
merthogy az állatnak csak három lába volt, az egyik hátsót letépte a kau-
kázusi keverék, ezért aztán a magányos, szép némettanárnő a Zongora 
nevet adta a háromlábú macskának. A Zongorát, miután a kaukázusi 
megszaggatta, soha többé nem bántotta egyik kutya sem, sőt, egy idő 
után már aludni is csak kutyaháton aludt, de csakis és kizárólag egyet-
len kutyáén, azén, amelyik megtépte, a nagy kaukázusi keverék hátán.

Megtalálni is a kutyák miatt találták meg, napok óta nem kapott 
enni a falka, a gazdájukhoz nem nyúltak, pedig az ott hevert 

a konyha előtt a járólapon, de minden mást szétrágtak, az 
egyik kisebbet úgy összemarták, hogy elhullott és megál-
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lás nélküli volt a szűkölés, meg a nyüszítés. A szomszédok 
mentek be egy idő után, de a tűzoltók is kellettek hoz-
zá, nem is a zárak, inkább a kutyák miatt. Sokat hallotta 
mindenki a kocsmában a történetet, merthogy azért az 
durva, ahogy ott feküdt a tanárnő és a test körül kaf-
fogtak, nyüszítettek a dögök, hamar elterjedt, hogy el-
kezdték enni a gazdájukat, de aki megtalálta azt mond-
ta, megmondom az őszintét, mondta, hogy ott vonyí-
tottak, felugráltak a kredencre is, széttörtek azok a ház-
ban mindent, de az emberhez, ahhoz nem nyúltak.

Az esemény szürrealitása, a hús, a vér, a fekália köny-
nyen odafurakszik az emlékezet és az érdeklődés előte-
rébe és megszületnek azok az esztétikai alakzatok, ame-
lyek kerek történetté válva aztán megmaradnak. A követ-
kező helyeken hallottam Laufer tanárnő tragédiájáról és 
megtalálásáról : a kocsmákban, Gesztenyefa, Picur, Tocsi, 
Slozi, Csuszlag, aztán a  Hegyhát ABC előtt, a  fod-
rásznál, a könyvtárban, a református lelkész kerítése 
előtt a Rákóczi úton, a buszmegálló melletti park-
ban, egy pincében az Üveg-hegyen, a  vasútállo-
máson és a  virágárusnál. Az elbeszélések egy ré-
sze szerint megrendítő, drámai és hasonló kifeje-
zésekkel volt illethető a látvány, hogy egy ilyen fi-
atal teremtés, mert azért ötvenegynéhány évesen az 
ember még fiatalnak mondható, nemdebár, kérdezték 
a mondást, hogy így feküdjön ott, borzasztó. Van, aki azt mondja, hogy a fekete-fehér já-
rólapon az a sok fekete haj és a jelentős felületet adó fehér köpeny szívszorító volt, és per-
sze ezt a jelzőt mindig úgy használták, most úgy mondom neked, érted, azért ezzel a szó-
val, mert nem vagyok én tanult ember, nem tudok ennél jobbat, de nem igazán elég ez, 
több volt az, ami ott fogadott, főleg mert, és ezt ketten is megemlítették, a test feketéje, 
a haja, meg a fehérje, a köpenye, valahogy pont a kontrája volt a járólapnak. A nagyobb 
fekete négyzetekben a köpeny volt, a fehérekben pedig vagy a haja, vagy a szintén feke-
te, magas sarkú csizmája, szóval olyan volt az egész, mintha valaki összetörte volna a ta-
nárnőt és újracsoportosította volna a darabjait, olyképp, hogy testnek még körülbelül jó 
legyen, de színekben mindenképpen passzoljon a hidegburkolathoz, csak éppen a járóla-
pok színeinek fordítottjaként.

A leggyakoribb elem a saját hősiesség és a saját nélkülözhetetlenség előállítása, vagy fel-
fokozása volt. Azt pedig, hogy ez a hősiesség és nélkülözhetetlenség miben is állt, azt a kö-
vetkező készletből válogatva, lényegét tekintve egészében le lehet fedni, tetszés szerint rá 
lehet testálni bármelyik elemet, vagy mozzanatot bármelyik szereplőre, odamesélni úgy-
mond, mert ha valaki megpróbálta volna feljegyezni pontosan és részleteiben az ügyme-
net egyes, elbeszélt verzióit, akkor nemcsak, hogy annyian lettek volna jelen az esemény-
nél, amennyien már a hátsó kertben sem fértek volna el, persze megint egy kis túlzással 
állítva ezt, de azt is láthatnánk, hogy a történet vélt vagy valós szereplői teljes békesség-
ben kölcsönzik egymástól, csereberélik maguk között, már-már adják-veszik a részvétel 
mikéntjét. Hogy tehát a házig eljutni is csak azért tudtak, mert ő, majdnem mindenki, 
azt a kaukázusi szörnyeteget megfékezte (errefelé, ugye ritkán félnek kutyától, legkevésbé 
pedig ő, már-már tehát senki sem), aztán az ajtó, hogy a tűzoltó gyerek őnélküle, majd-
nem mindenki nélkül, be sem jutott volna, és az a szerencsétlen, hikomat macska, a nyo-
morult, háromlábú állat megmerevedve remegett a konyha sarkában, azt is én, majdnem 
mindenki, vettem magamhoz, hoztam ki onnan, krahácsolt, fújt rám, majdnem min-
denkire, de nem karmolt, le volt az bénulva, én mondom nektek, hogy olyan merev volt 
a teste, mint valami dögnek, de azért fújt, értitek, nem csinált mást, csak kerregve fújt, 
meg iszonyúan nézett.
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A mentőorvos, ahogyan 
az sejthető is, értelemsze-
rűen kevesebb fenséget és 
tragikumot látott a  dolog-
ban, ötvenes nő, apoplexia, 
jobb kéz őzlábformában, 
fejen tompa trauma nyo-
ma, széklet és vizelet ki-
ürült. Neki délután négyre 
Szekszárdon kellett len-
nie, ment a gyerekért, 
ma a barátnőjénél al-
szik, a  gyerek, hoz-
zájuk vendégek jön-
nek, ő főz.

Bébé viszont mindig csak arra volt kíváncsi, amit a tragikus eset brutalitása teljes mérték-
ben elfedett, sőt, talán érdektelenné is tett a nagyérdemű számára, nevezetesen, hogy mi-
ért járt a Lauferibolyatanárnő egész életében, vagy legalábbis amióta errefelé rendszeresen 
látják, rövid ujjúban, és vajon tényleg nem érezte a hideget ? Az üggyel kapcsolatban a kö-
vetkező bejegyzések kerültek Bébé füzetébe, huszonkét évvel Laufer tanárnőnek a pata-
kon átívelő út nyugati feléről való eltűnését követően.

BALESET-VERZIÓ
(novellarészlet) Laufer tanárnő esküvője áprilisban volt, az időjárás nem döntötte el, hogy még 
a télhez, vagy már a nyárhoz tartozik. Gyönköt választották, a gyönki evangélikus templomot, 
színhelyül, nem tudni miért, talán a pap, vagy a bálterem mérete, de az is lehet, hogy más 
miatt, merthogy a szakadátiak rendszeresen átjártak Gyönkre, gyalog akár, a hatvanas évek 
végétől közös volt még a tanácsi hivatal is. Azt mesélik, hogy a menyasszonynak feltették már 
a gyöngysort, úgy várakozott a sekrestyében, amikor a vőlegény még mindig nem volt a helyén. 
Valaki azt mondta, hogy előbb motoron látta, a Szakajtóhegyen jött vele szembe a Pannóniá-
val, ment Szakadát irányába, krémsárga, gömbölyű bukósisakja állítólag úgy vonult el a friss 
akácok és ecetfák zöldje előtt, mintha maga a Nap gurult volna le a völgybe. Többen mondták, 
hogy ez nem valószínű, nyilván rosszul látta, aztán miért menne most éppen a szerelemtől el-
tartó irányba, kérdezte valaki, meg azt is, hogy Ibolya, te mikor láttad utoljára ?

Laufertanárnő itt elmondja, hogy még reggel, amikor Gyönkre értek, még öltözés előtt, 
kérdeztem, hogy a Tanácsnál akkor hányra várnak minket, mondta mikor, aztán ő is kér-
dezett, hogy nem izgulok-e, mondtam nem, csak hűvös ez a reggel, fázom kicsit.

Később, amikor már komolyabb, több órás csúszás van, a közelebbi rokonok közül né-
hányan a Tanácsházára mennek keresni, mások pedig visszamennek autóval Szakadátra, 
hátha jól látta az, aki. A szirénákat aztán már hallja mindenki. Így derül ki lassan, hogy 
motorbalesetet szenvedett a vőlegény, közvetlenül az esküvő előtt, mert valamiért tényleg 
visszaindult Szakadátra, nem tudták már megmenteni.

Laufertanárnő sokkot kap, a hőérzékelő szenzoros idegpályák a sokk hatására blokko-
lódtak, ezért nem érzi a hideget.

Kérdés : Miért ment vissza a vőlegény, alig egy órával az esküvője előtt Szakadátra ? Mi-
ért tesz ilyet valaki ?

BALTA
Újságcikk-kivágás a Tolnai Népújságból :
1970. november 19. V.J. 34 éves sintértelepi munkás, x-i lakos ez év november 12-éről 13-ra 
virradó éjszaka saját házában baltával verte agyon 5 éves kislányát. A kislány édesanyja szobá-
jában aludt, míg az édesanya a konyhában tartózkodott. Az elkövető a baltával kétszer sújtott 
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le, mindkétszer kislánya koponyáját találva el. A kiérkező mentők már csak a gyermek halá-
lát tudták megállapítani, a gyilkos apa az élettel összeegyeztethetetlen sérüléseket okozott neki. 
Mivel az áldozat az édesanya ágyában aludt, nem zárható ki annak lehetősége, hogy az elkö-
vető célpontja az édesanya volt. Az elkövetőt a tett színhelyén elfogták és előzetes letartóztatás-
ba helyezték. Lefogásakor ellenállást nem tanúsított. Elmeorvosi vizsgálata folyamatban van.

Kiskőrös, 2017. január 13. A tanárnő bátyja Kiskőrösön él. Látogatásomkor ő mond-
ta meg a dátumot, az újságcikkre is így találtam rá. A gyermekét baltával meggyilkoló x-i 
sintér életben maradt feleségével állt össze Laufertanárnő akkori vőlegénye, a férjre kisza-
bott halálbüntetést már jóval azután hajtották végre, hogy azok ketten messzire költöz-
tek, mindent maguk mögött hagyva akartak új életet kezdeni (valószínűleg). Idézet L.tnő 
bátyjától : „A sintér feleségével lépett le. Azért az a sok kutya.”

SULKOVSZKY-KASTÉLY
Budapest, 2017. február 11. Egy barátom, akinek édesa…ja évekig a  szakadáti polgár-
mesteri hivatalban dolgozott, egészen pontosan a jegyző mellett, tudván, hogy miféle ok-
nyomozásban is vagyok a magyarázhatatlan kérdések kapcsán, kicsit utánajárt a dolog-
nak. Könnyen megtehette, tagja a gyönki képviselőtestületnek, ahogy a gyönki szociális 
otthon vezetője is. Így derülhetett ki, hogy minden másképpen van, de nem a válasz, ha-
nem már a kérdés tekintetében is, merthogy Lauferibolya tanárnő él, nem halt meg, sú-
lyos agyvérzéssel szállították anno, az ajtó rátörése után, a szekszárdi kórházba, a jobb ol-
dalára teljesen lebénult, a beszédközpont nagyon súlyosan károsodott, sokáig egyáltalán 
nem is volt magánál, de az, ami maradt, az él, azt itt gondozzák a gyönki szociális ott-
honban, a Sulkowsky-kastélyban működő intézményben, és bár beszélni egyáltalán nem 
tud, néha magánál van, akkor papírra szokott írni, bal kézzel, pedig eredetileg jobb ke-
zes, így kommunikál az ápolókkal, meg is lehet látogatni, de nem tudható biztosan, hogy 
milyen állapotban lesz.

Kérdés : Miért nem mondta ezt el a bátyja ? Szégyelli ? Mi az, ami szégyellnivaló ? A hú-
ga állapota ? A történtek ? Vagy nincs szó szégyenről, egyszerűen csak annyira és olyan rég 
óta nem részei már egymás életének, hogy nem érdekelte, nem volt fontos a körülmény, 
a tény, hogy a testvére él ? Lehet, hogy nem is tudja ?

Gyönk, 2017. március 11. A látogatás szürreális és eredménytelen volt. A számomra leg-
ismerősebb terület közepén, ott, ahol a dolgok rendjét ismerni véltem, ráadásul részletei-
ben, és ahol ezek a részletek mindig otthonossággá álltak össze, egyszóval ennek az egész 
ismerősségnek a közepén, mint valami idegen törzsi enklávéban, vagy mint valami sötét 
erdőben, ahová még nappal sem merészkedünk be, ott volt valami, vagy valaki, aki, ami 

mindenhez képest, amit gondoltam, hittem, vagy vártam, idegen volt. 
Nehéz is elhinnem, hogy valóban ő volt az, az a valaha olyannyi-

ra szép nő. Felismerni nem tudtam, nem is emlékeztetett, sőt, 
azt sem zárom ki, hogy valami félreértés történt, adminiszt-

rációs hiba, vagy tévedés, de ha az volt 
is, számomra ki nem derülhetett, 

nem tudtunk érintkezni egymás-
sal, nem volt olyan állapotban. 
Amikor a nevet mondtam, őt 
mutatták meg, az ő szobájá-
hoz vezettek. Ahogy a portán 
búcsúzkodtam az igazgatótól 
és megadtam a mobilszámo-

mat, meg a  címemet, David 
Lynch jutott eszembe, meg az, hogy most, ezután, 

hogy láttam ezt az életet, az életnek ezt a leválasz-
tott folytatását, egyáltalán nem vagyok már 

biztos benne, hogy á.) ez még valóban 
ugyanaz az élet-e, aminek, állítólag, 
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a folytatása volna bé.) ha ez nem a folytatása ugyanannak az életnek, hanem egy másik, 
akkor egyáltalán nem biztos, hogy jó dolog, ha az embernek kettő élete van.

Nem volt tehát magánál a látogatásomkor, nem tudtam vele beszélni, ezt előre jelezték, 
hogy kiszámíthatatlan, vagy igen, vagy nem, gyakrabban nem, ez most be is jött. Igazga-
tó asszonnyal viszont sikerült hosszabban értekeznem, kérdezte is, hogy mi az apropó, fur-
csállották, senki nem látogatja. Elmondtam, hogy mi érdekel, hogy a pletykák, a legen-
da, az érthetetlen, meg egyáltalában a tanárnő, az az élet, ami ugye megérthetetlen anél-
kül, hogy. És ekkor, ezen a ponton azért előrébb jutottam, vagy legalábbis érdekes infor-
mációt kaptam. Igazgató asszony azt mondta, hogy kétszer is beszélt erről a tanárnő, egy-
szer az egyik ápolónak, egyszer pedig neki magának. Ezért aztán ők inkább úgy tudják, 
magától az érintettől, aki viszont ugye, tudja, ebben az állapotban, azért nagyon sok min-
den összekeveredik, más dolgok meg torzulnak, vagy érvényüket vesztik, sok minden pe-
dig csak kitaláció, vagy egyszerű félrekapcsolás, úgyhogy mérget azért ne vegyen rá, de az 
érintett elmondása szerint ő maga mondta le az esküvőt, merthogy, legalábbis ők így ér-
tették, nem mehet hozzá valakihez, akit nem szeret, nem esküdhet valakivel, ha másnál 
van a szíve. De alkalomadtán majd, ha olyan a helyzet, tudja, ez kiszámíthatatlan, meg-
próbálják az ügyet szóba hozni, és ha sikerül választ kapniuk, vagy jutnak valamire, fel-
tétlenül hívnak, vagy írnak.

HENRIK
Néhány hét múlva valóban érkezett is levél, nagyon rendesek voltak, lefénymásolták a kis 
papírt, az összetört betűkből nehezen összerakott néhány sort, amit a tanárnő, vagy ahogy 
ők nevezték, az érintett írt, a bal kezével, mikor pedig jobb kezes.

(félbehajtott A/4-es papír, fénymásolat)
mindig a prímszámok voltak a kedvencei a Henriknek. hogy. igen szerette őket. 2. 3. 5. 7. 

11. 13. 17. 19. mindig csak eddig tudtam. azt mondta, hogy szépek, mert csak eggyel és ön-
magukkal .olyanok, mint mi Ibolya, pont mint mi. mindig ezt mondta.   

Mesterházy Balázs (Siófok, 1974) : író, költő, végzettségét tekintve bölcsész és jogász-közgazdász. 
Szövegei a 2000-ben, az Alföldben, az ÉS-ben, a Jelenkorban, az Opusban és a Tiszatájban jelentek 
meg. Könyvei : Szélen balzsam (versek, 2006), Soha nem látott bálnák hangja (versek, 2017).


