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Nemrég ért véget a háború. 1945 júliusában iskolánk, a nagykani
zsai piarista gimnázium 74. számú Törekvés cserkészcsapata kéthe
tes nyári táborba indult. Az egyik Kanizsa környéki faluban, Gelsén
ütöttük föl a sátrakat. Húsz-huszonöten vettünk részt a táborozá
son. Két tanár jött velünk. Ök is sátrakban laktak. Megnézem a
Pesti Hírlap 1937-ben kiadott lexikonát: mit ír Gelséről? Kisközség.
Zala vármegye, nagykanizsai járás, 1743 lakossal, vasútállomás,
posta, távíró, telefon. Semmi helyi nevezetesség, híres rom vagy
műemlék épület, ritka természeti kincs.

Még a táborba indulás előtt, az egyik óraközi szünetben az is
kola udvarán hozzám lépett a csapat parancsnoka, dr. Szűcs Imre
tanár úr. - Te leszel a tábor főszakácsa - mondta. Tizenöt éves
voltam, akkor fejeztem be a nyolcosztályos gimnáziumban az ötö
dik osztályt.

A dolognak persze volt némi előzménye. Hozzánk április else
jén, húsvét vasárnap reggel vonultak be az oroszok. (Elég rossz
áprilisi tréfa volt, de akkor nem mertünk ezen nevetni.) Az előző

héten, nagyhéten, csütörtökön vagy pénteken üzent értem Szűcs

Imre tanár úr: menjek be a rendházba, szeretne valamire megkér
ni. Délelőtt bementem a városba. Az atyák, a rendház lakói arra
készültek, hogy ha harcok lesznek, akkor le fognak költözni a
pincébe. Abban az évben hideg volt a tavasz, március végén még
fűteni kellett. Tanárom arra kért, hogy egy apró vaskályhát állít
sak föl a rendház pincéjében. A kályha a helyére került, a hosszú
kürtőt a pinceablakon át kivezettem a szabadba. - Próbáljuk is
ki - mondta a tanárom. Papírt, aprófát hozott, és begyújtottam a
kályhába. A kályhának jó huzatja volt, a tűz vígan égett, a sűrű

füst a szabadba áramlott. - A kályha működik, de a dolognak
ezzel még nincs vége - mondta a tanárom. Kis időre eltűnt,

majd egy serpenyővel, egy villával és két tojással tért vissza. 
Készítsél rántottát - mutatott a forró, duruzsoló kályhára. Elcso
dálkoztam. Láttam én otthon, hogyan süt anyám tojásrántottát. A
tojást fölütötte. tartaimát egy tányérban fölverte, a serpenyőbe

zsírt vagy olajat tett. De hol van itt tányér és főként zsír vagy
olaj? Tanárom látta, hogy zavarban vagyok. - Fölütöd a tojást,
tartaimát beleöntöd a serpenyőbe, és azonnal kavarni kezded,
hogy le ne égjen. Így, zsír nélkül is lehet tojásrántottát készíteni...

Az akció sikerült, és ennek volt a következménye a nyári tá
borba szóló meghívás és a főszakácsi megbízás.

Egy uradalom udvarán táboroztunk. A fiúknak a két hétre
nyersanyagokat kellett hozni. Volt, aki zsírt, volt, aki háborúból
maradt katonai konzerveket, volt, aki szalonnát, kolbászt hozott.
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Az egyik pajtában állt egy használaton kívüli, rossz cséplőgép,

annak belsejét, titkos rekeszeit, polcait neveztem ki éléskamrának.
A napi kenyeret boltban vásároltuk, a tejet, a túrót az uradalom
tól kaptuk. Akkor tanultam meg, hogy a kenyeret és a zsírt leg
alább háromféleképpen lehet a tea mellé fölszolgálni: zsíros ke
nyér, zsírban megpirított kenyér, és előbb megpirított, majd meg
fokhagymázott és megzsírozott kenyér formájában.

A konyha egy földbe vájt, futóárokszerű mélyedésben műkö

dött. A tűztér fölé két tűzhelylap (platni) került. Itt alábosokban
lehetett főzni. A vizet nagy rézüstben külön forraltuk. Reggeli
után a tábor lakói kirándultak, különféle próbákon vettek részt,
én aznapra beosztott segédeimmel megkezdtem a konyhai mun
kálatokat. Ebédre többnyire főzelék (krumplifőzelék, paprikás
krumpli, babfőzelék) és kifőtt tészta (lekváros, diós, mákos tészta)
volt a menü. Ezek elkészítéséhez a recepteket még a táborozás
előtt anyám egy vonalas füzetbe lediktálta. Úgy emlékezem, a tá
borozás végéig senki sem betegedett meg, senki sem került fertő

zéssel kórházba, még gyomorrontásra sem panaszkodtak társaim.
A piarista tanárok értettek a neveléshez. A szerzetesrend ha

gyományos és hivatalos elnevezése így szólt: Magyarországi Ke
gyes Tanítórend. A rend alapítója, Kalazanci Szent József kifejezet
ten azért hozta létre a szerzetesrendet, hogy tagjai a gyerekeket
szervezett, iskolai keretek között tanítsák, neveljék. Ó maga Róma
külvárosának utcagyerekeit gyűjtötte maga köré. Ma úgy látom, a
piarista nevelés egyik alapelve, fő követelménye: az egyéni képes
ség és tehetség meglátása, gyomlálása és karózása a rájuk bízott
gyerekekben. Tizenöt éves voltam, fogalmam se volt arról, hogy
főzni tudok, és egyetlen tojásrántotta jól-rosszul sikerült elkészíté
se nyomán tanárom rám bízta egy egész cserkésztábor kéthetes
élelmezésének a gondját. (Ma öregen, hetvenévesen is, ha szüksé
ges, el tudom látni magamat élelemmel, s nem szorulok vendég
lőre vagy étteremre.) Tanárom látta meg bennem azt a hajlamot
is, ami a tanári pályára vezetett, illetve azt a képességet, ami ké
sőbb tollat adott a kezembe, és az írást, a közvetítő szerepet, az
irodalmi ismeretek átadását jelentette az életemben.

A kéthetes táborozás utolsó napjai egyikén Szűcs Imre tanár úr
magához szólított: - A tábornak a Will-család adott helyet, tőlük

kaptuk a tejet, él tejfölt, a túrót, a tüzelőt és még sok minden
mást. Van egy tizenegy éves gyermekük. A nyár végén magán
vizsgát kell tennie. Egy hét múlva gyere vissza hozzájuk, ők tud
nak rólad. Egy hónapig náluk laksz, mindennel ellátnak, ennek
fejében készítsd föl a kisfiút a vizsgára. Gondolom, szüleidnek
sem teszünk rosszat, ha erre az időre nem kell rólad gondoskod
niuk. így lettem 1945 nyarán egy hónapig házitanító egy Zala
megyei faluban, Gelsén egy birtokos családnál. A földosztás után,
úgy emlékezem, száz hold földet hagytak meg nekik. Azt, hogy
bérelték-e, vagy tulajdonosok voltak, nem tudom. A földszintes,
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több szobás, oszlopos bejáratú kúriában férfiember nem lakott.
Csak egy karcsú, szép, szőke, sápadt arcú asszony és a fia. Fiata
lon megözvegyült vagy férjétől elhagyott, elvált asszony lehetett.
Tanítványomnak testvérei nem voltak. A házhoz és a birtokhoz
még szakácsnő, szobalány, napszámosok, mezőgazdaságimunká
sok tartoztak, de velük ritkán, csak az esti órákban találkoztam.
Én is külön szobát kaptam, széles kanapéval, faliszőnyeggel, ne
héz takarókkal. A szobában sötét és súlyos bútorok, bőrrel bevont
fotelok, többajtós szekrények álltak. Az üvegezett ajtajú könyv
szekrényben régi, aranycirádás könyveket láttam. Nappal a lesö
tétített szobában fatáblás ablakok védtek a hőségtől, hajnalban a
nyitott ablakon át friss, falusi levegő és különös hangok, tehénbő
gés, malacvisítás, kürtszó, ostordurrogás áradt a szobába. Egysze
rű, vasutas apa fiaként addigi életemben ilyen környezetben soha
nem jártam, ilyen emberekről csak könyvekben olvastam.

Reggeli után ketten kivonultunk a virágos kertbe, leteleped
tünk a rózsalugasban álló fehérre festett padra, és a zöld, kemény
levelű bukszusok, a színes virágok, a virágkarókra húzott, csillo
gó üveggömbök szomszédságában a latin declinatiót, Magyaror
szág földrajzát és a nehéz számtanpéldákat gyúrtuk. Délben tanít
ványommal külön asztalnál megebédeltünk. Az otthoni háborús,
üres lencsefőzelékek és kukoricaprószák után leginkább a tejfölös
csirkepaprikás ízére emlékezem. Délután szabad voltam: a falu
utcáin poroszkáltam, a mezőt jártam. Egyik alkalommal az istálló
ból kivezethettem egy csikót, és a lovászfiú szőrén lovagolni taní
tott a fenékfeltörésig.

A városi fiúnak nemcsak a környezet, a falu, az udvarház, a tá
gas horizont volt új, hanem az emberek is. Sehogy se találtam a
helyemet a föl-fölbukkanó, szép, szőke édesanya és a nálam négy
évvel fiatalabb tanítvány között. Nekem bátyám volt, nálam hét
évvel idősebb. Napról napra nőtt bennem a szorongás. Tanárom
nem mondta, vagy nem jegyeztem meg a keresztnevét, nem tud
tam tanítványomat megszólítani. Ha az édesanyja szólt hozzá,
úgy hallottam, azt mondja: - Ubi... - Mi lehet ez? - tűnődtem.

Az Ubul becézése? Egy gyereknek csak nem adnak ilyen, viccek
ben szereplő nevet? Egy mássalhangzóval próbáltam kiegészíteni.
Talán Pubinak szólítja az anyja? Ez még nagyobb marhaság. Egy
tizenegy éves gyereket csak nem Pubiznak? így aztán négy héten
át vagy a lehető legkörmönfontabb módon kerültem a megszólí
tását, vagy ha már mindenképpen hozzá kellett fordulnom, én is
azt mondtam: - Ubi...

Jó pár év, talán húsz is eltelt azóta, hogy házitanító voltam
Gelsén. Talán a húszéves érettségi találkozóra készültem, amikor
kezembe vettem hajdani iskolám nyomtatott évkönyveit. Hadd
lássam, kik voltak osztálytársaim? Ezeket az évkönyveket a legsa
nyarúbb, háborús években is, akár összevontan, megjelentette a
kanizsai gimnázium. Csodálatos kincsesbányák ezek az iskolai
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évkönyvek. Ha valakiről meg akarom tudni, hogy tizennyolc éves
koráig hol élt, mit csinált, mi történt vele, ezekhez a forrásokhoz
kell fordulni. Kik tanították? Milyen iskolai tankönyvekből tanult?
Milyen érdemjegyei voltak? Milyen iskolai egyesületben, énekkar
ban, önképzőkörben, színjátszó csoportban tevékenykedett? Nem
csak a majdani hírességek, hanem az egyszerű diákok adatai is itt
vannak elrejtve. Ma újból kiadnak iskolai évkönyveket. De az a
negyven év, amikor hiányoztak ezek az évkönyvek, kiradírozta az
akkor élt diákok életéből az ifjúságukra vonatkozó, az első tizen
nyolc évükkel, életük formálódása miatt talán a legfontosabb sza
kasszal foglalkozó adatokat.

A hatvanas évek végén hívtak a húszéves érettségi találkozóra.
Leemeltem a polcról, és belelapoztam a régi, nyomtatott iskolai
évkönyveimbe. Az 1947-ben megjelent kötet az 1944/45-ös és az
1945/46-os tanév adatait részletezi. Forgatom az évkönyv lapjait,
és hirtelen megáll a kezem. Az 1944/45-ös tanévről szóló beszá
molóban ezt olvasom: 1945. augusztus 29-31. napján az I/a. osz
tályban Will Hubert sikeres pótlóvizsgálatot tett. Pótló- és nem
pótvizsgát. Tehát nem bukást javított, hanem magánvizsgát tett,
mert előtte, valószínű nem járt nyilvános gimnáziumba. De nem
ez volt számomra az igazi meglepetés. Még az sem, hogy maga
viseleti érdemjegye jeles, az átlagos tanulmányi eredménye pedig
jó. Tehát nem volt haszontalan a vele való nyári foglalkozás. Az
igazi ámulatot az keltette bennem, hogy végre megtudtam, mi
volt tanítványom keresztneve. Hubert. Ezt becézte anyja Hubinak.
De ahogy 1945 nyarán képtelenség volt számomra, hogy valakit
Pubinak hívnak, bevallom, ugyanúgy addigi életemben, tizenöt
éves koromig azt se hallottam, hogy létezik a magyar nyelvben
Hubert keresztnév. Végre feloldódott bennem a lelki görcs. Sőt az
iskolai évkönyv arról is tájékoztatott, hogy Will Hubert a követ
kező, 1945/46-0s tanévben a gimnázium II. osztályának már ren
des tanulója, általános tanulmányi eredménye jó, és a gimnázium
internátusában lakik. Míg le nem érettségiztem, 1948-ig még két
tanévben tudtam nevét követni. 1946/47-ben a hetvenkét tanulót
magában foglaló harmadik osztályba jár, internista. A következő

tanévben a nagy létszámú osztályt megosztották, ő a IV/ a. osz
tályba kerül, s ekkor is az internátus lakója. Nem emlékezem,
hogy ezekben az években barátkoztunk vagy akár találkoztunk
volna. Négy évfolyam választott el tőle. A diákok mindig a fölöt
tük járókra emlékeznek, és nem azokra, akik utánuk jönnek.
Ezekből az évekből nincsenek emlékeim hajdani magántanítva
nyomról, egykori iskolatársamról, Will Hubertről. Egyébként is az
iskolán belül az internátus külön világ volt, az internisták még
egyetlen osztályon belül is külön kasztot alkottak, arisztokraták
voltak. Érdemes elolvasni az iskolai évkönyvben, hogy egy inter
nátusi diáknak mennyit kellett havonta fizetnie, és milyen körül
mények között zajlott az élet az internátusban. Intézetünk terüle-
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tén van a kétemeletes, modem konviktusunk is. Ebben van két
nagy tanulószoba, öt hálóterem, ezekkel összeköttetésben folyóvi
zű mosdóhelyiségek, két társalgó és játékszoba (az egyik zongora
szoba), két szekrényszoba, két betegszoba, azonkívül szülői foga
dó, fürdőszoba s minden emeleten - összesen öt - prefektusla
kás. Tágas udvar és kertek egészítik ki. A növendékek felügyele
tét piarista tanárok látják el, tanulmányaikban tőlük nyernek út
baigazítást. Minden este kikérdezik a tanulókat, ebben az intézeti
elöljárókon kívül más tanárok is segítenek. A konviktusi díj havi
200,- Ft készpénzben. De a következő tanévre fenntartjuk még a
természetbeni beszolgáltatások rendjét, melyről az érdekelt szülők
a nyár folyamán kapnak részletes tájékoztatót... A növendékek
száma hetven.

Ismét évek, sőt évtizedek teltek el. 1990 után az egyház és az
állam viszonya rendeződött, a marxizmus megszűnt kötelező ál
lamvallás lenni, a szerzetesrendek ismét szabadon működhettek,

a piaristák új iskolákat nyitottak, újjáalakult a Magyar Piarista
Diákszövetség. Nagykanizsán a piaristák kezelésében a gimnáziu
mi konviktus hajdani épületében általános iskola indult, s meg
alakult a piarista öregdiákok helyi szervezete is. A szövetség bu
dapesti központja Piarista Diák címmel rendszeresen megjelenő

tájékoztató lapot ad ki. Nemrég itt olvastam a kanizsai tagozat
működéséről. A beszámolóból arról értesültem, hogy az egyik al
kalommal a csoport vendége volt Will Hubert piarista öregdiák,
filmproducer, aki Kaliforniából érkezett haza, és az amerikai film
gyártásról tartott előadást Gelsétől a hollywoodi filmstúdiókig
címmel.

Nagyot néztem. Will Hubert? 6 lehet az én hajdani tanítvá
nyom... Levelet írtam Takács Jánosnak, a kanizsai csoport elnöké
nek, akit arra kértem, ha ismeri, írja meg Will Hubert címét. Az
elnök úr arról tájékoztatott, hogy Will Hubert az esztendő na
gyobbik részét Kaliforniában, kisebbik részét Magyarországon töl
ti, s megadta mind a két címét. Még nagyobb volt az ámulatom,
amikor azt olvastam levelében: legjobb, ha a hazai címére írok,
mert ebben az évben egész nyáron itthon lesz. Hazai címe pedig
ez: P. O. Box 5. 8774 Gelse, Zala megye.

Ment hát a levél Gelsére, s pár hét múlva a válasz is megérke
zett. Közben pedig volt alkalmam az idő fogalmáról tűnődni.

Többnyire azt gondoljuk, hogy az idő éppen olyan objektív való
ság, mint a tér, vagy a súly- és az űrmérték. A tízes számrendszer
bevezetése, a francia forradalom óta egy méterben száz centimé
ter van, egy kilogramban száz dekagram. S ez így volt a múlt
században is, és így van ma is. Így van Ausztriában és nálunk is.
Az idő objektivitását pedig az jelenti, hogy egy évben (ha nem
szökőév) 365 nap van, egy nap huszonnégy órából áll, és egy óra
alatt hatvanszor jár körbe a percmutató. De valóban így van-e?
Az élet minden szakaszában egyformán érzékeljük-e az időt? A
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gyereknek csak jelen ideje van és elképzelése a jövőről. A felnőtt

kor akkor kezdődik, amikor az embernek már múltja, azaz emlé
kei is vannak. Az öregség pedig az életnek az a szakasza, amikor
zömmel már csak emlékeiből és emlékeinek él az ember, a jelen
ben eltéblábol, s a jövő, a holnap egyre kisebbre, semmivé zsugo
rodik a számára. Az idős ember arra, ami hetven-nyolcvan éve
történt, kitűnően emlékszik, de elfelejti, hogy tegnap este hova
tette le a szemüveget. Einstein óta tudjuk, hogy az idő is relatív
fogalom, és az idő rétegeit, síkjait életünk során másképpen és
másképpen tapasztaljuk meg.

Nos, ötvenöt év elég nagy idő ahhoz az ember életében, hogy
kellő érdeklődéssel és izgalommal várjam hajdani gelsei tanítvá
nyom levelét. Amikor találkoztunk, ő tizenegy, én tizenöt éves
voltam. Ma ő hatvanöt körül jár, én betöltöttem a hetvenediket.
Ennyi idő alatt mit él meg az ember? Merre kanyarog az útja?
Hogyan emlékezik vissza gyerekkorára?

Az elegáns, cégjelzéses borítékon és levélpapíron aranyszínű

nyomással ezt olvasom:

Hubert G. Wells
864 W. Carlisle
Thousand Oaks, California
91361 U.SA
Animai Coordinators International
Film, TV, Promotions

A borítékra az előbb említett magyarországi címét kézzel írta rá.
A gépiratos levél keltezése: Aug. 16. 2000. Szövege pedig így szól:

Kedves Tibor!

Valószínű, hogy van hatodik érzék, meri az utóbbi hetekben többször
gondoltam rád és a régen együtt töltött gelsei napokra, amikor olyan sok
hozzáértéssel és szeretettel próbáltad a tudományt a .fejembe csepegteini.

Magyarországi látogatásaim alatt találkoztam neveddel és tevékenysé
geddel, de arra nemfutotta az agytekervényeimből, hogy meg is találjalak.

Személyesen is szeretnék veled találkozni, vagy itt szept. 25-én, vagy
amikor én járok Pesten, ami átlag havonta kétszer történik meg. Pesten
elérhetlí vagyok az unokahúgom telefonján: (...), s{)t itt, remeteségemben
is van egy teleJonom, ami néha működik is: (...) Kérem a te pécsi számodat.

Az én dióhéjbani curriculum tiitae-m: Érettségi után, mint osztály
idegennek szó sem lehetett a továbbtanulásról. 1954-ig segédmunkáskod
tam, de akkor bekerültem Homoki Nagy István jilmcsoportjába, és ott
dolgoztam. mint segédoperaMr és solymász. 1957 januárjában, amikor
már minden reménytelennek látszott, disszidáltam, és márciusban érkez
tem Amerikába. Angolul csak azt tudtam, hogy Mamma mia, és így az
elslí hat hónapban söprögettem és edényt mosiam. Az elslí szakmabeli ál-
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lásomat 57 telén kaptam egy New York-i magán állatfarmon, mint ápoló
és etet{). Itt 64-ben már voltak saját állataim, egy leopárd és egy vizsla,
amiket kioktattam közös számra, és elkezdtem utazni. Floridában talál
koztam egy rendeztJvel a Disney Stúdióból, akinek megtetszett a két ter
mészetes ellenség barátsága. Egy forgatókönyv készült róluk, és 1967
tJszén átköltöztem Californiába. 69-ben kezdtem a vállalatomat Animai
Actors of Hollywood néven, amit 1996-ban, amikor nyögdíjaztam maga
mat, eladtam a volt manageremnek. Azóta a nyarat itt töltöm májustól
októberig, a telet meg Falikornyikában.

Még egy nagy ambícióm van hátra. Megvettem a jilmjogokat Fekete
István egyik műoére, az Emberek között-re, amit itt szeretnék megfilme
síteni. A forgatókönyvet én írtam, és eddig még nem volt olyan ember,
akinek nem tetszett, de kimnuű Fekete után írni.

EzeltJtt három éve egy könyvem is megjelent a Tsavói emberevtJk és
egyéb oroszlán történetek címmel. A kiállítás kiváló, de a forgalmazása
nagyon lanyha volt, és így többet magyarul nem szándékozom írni. Je
lenleg dolgozom egy másik forgatókönyvön, az önéletrajwmon és egy
másik könyvön, de mind angolul.

Amikor erre jársz, szeretnélek vendégül látni a gelsei otthonomban.

A viszontlátásig ölel: Hubert

Volt min csodálkoznom. Az anyanyelv használatának épségén,
sőt nyelvi fordulatainak, rejtett humorának megőrzésén félszázad
múltán is az idegen környezetben. Azon is, miképpen alakul az
itthon származása miatt megbélyegzett, majd Amerikába kitántor
gott fiatalember sorsa. Hogyan kezdi a konyhai edénymosogatás
nál, hogyan lesz ápoló és etető egy állatfarmon, hogyan születik
ötlete két állat összebékítésére, s miképpen jut el az önálló film
vállalat megalapításáig? Milyen egy jellegzetes amerikai karrier?
Aztán azon, hogy a föl-földobott kő miképpen hull vissza szülő

földjére, ver tanyát Gelsén. tölti anyarakat Magyarországon. ab
ban a faluban, ahonnét oktalanul elűzték? És a hazatérőnek mi
lyen tapasztalatai vannak a magyar könyvkiadásról és könyv ter
jesztésről? És milyen további tervei vannak, amelyeket még sze
retne megvalósítani?

Nemzedékemnek két lehetőség jutott osztályrészül. Vagy itthon
maradt, és vállalta a bizonytalan ideig tartó diktatúrával az
együttélést, amit ha sikerült túlélnie, akkor örülhetett az 199O-es
változásoknak. Vagy 1956-57-ben külföldre ment, disszidált, s ha
ereje és szerencséje volt, külhonban egzisztenciát teremtett, majd
egy ideje hazalátogat. netán itthon házat épít vagy házat vásárol,
és sajátos. kétlaki életformát alakít ki magának.

Az utánunk következő nemzedék, gyermekeink számára
ugyancsak két út nyílik. De teljesen különböző két út. Ök már
fiatalon és legálisan utazhatnak külföldre, szereznek külföldi ösz
töndíjakat, idegenben élő rokonokat látogatnak. Aztán döntenek.
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Vagy hazajönnek, és az idegenben megszerzett tudást, tapasz
talatot, ismereteket honi környezetük, munkahelyük javára fordít
ják, mint tették Európa útjait járó nagy utazóink Szepsi Csombor
Mártontól Széchenyin keresztüllllyés Gyuláig. Vagy megkóstolva
az idegen életforma ízeit, elcsábulnak a külhoni gazdagabb lehe
tőségektől, és a kezdetben talán még létező foglalkozások ellenére
végleges az idegen országban maradnak, beolvadnak, s egy-kettő

re fölszívja őket az új környezet.
Eddig tart a történetem. Személyesen még nem találkoztam

Huberttel. Nem kerestem meg a könyvtárban a Tsavói ember
evőket. Nem tudom, mi lett a sorsa édesanyjának? Nem tudom,
kapott-e kárpótlást a család? Nem tudom, áll-e még a régi kúria
Gelsén? Abba költözött-e vissza barátom, vagy új házat épített?
Egyedül él-e, vagy van családja? Meghízott-e, vagy sovány ma
radt? De mindez talán már nem is fontos.

Ambivalens érzések kavarognak bennem. Kísért a régi kép.
Amennyire vágyom a találkozásra több, mint félszázad múltán,
talán épp annyira szorongok is tőle. Az idő két rétege találkozott
bennem. A jeleme ráfényképeződik a múlt, az ötvenöt éves em
lék. Szorongok, mint az a kisdiák, aki nem tudta, hogyan szólítsa
meg tanítványát a gelsei kúriában.
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