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KARÁTSON END RE

Egy má sik nagy vá ros
Gye rek ko rom ban, a ta bá ni, el sõ vi lág há bo rús tü zér em lék mû vel szem-

ben volt egy pa dok kal kö rül vett ját szó tér. Ûz tem ott a ga lam bo kat, mert 
anyám azt mond ta, ha meg só zom a far ku kat, meg is tu dom fog ni õket. 
Frá nya ga lam bok. Egyet sem si ke rült el csíp nem. Mi nap a Mont martre 
egyik leg me re de kebb, száz öt ven nyolc fo kot szám lá ló lép csõ jén eresz-
ked tem, óva to san, mert ga lam bok sze mez get tek itt is, ott is. Nem akar-
tam rá juk lép ni, a nya ka mat sem akar tam ki tör ni, õk meg nem akar tak
utat en ged ni. Vé gül a leg szem te le neb bet odébb tol tam, kesz tyûs kéz zel,
hogy ne kap jak ma dár inf lu en zát, sem pa pa gáj kórt. Ar rébb is rúg hat tam 
vol na, el vég re õ a ki sebb, de a vá ros la kó em ber sé ges. Ci vi li zált. A vá ro-
si ga lamb pe dig kö vér, ma ga biz tos dög ma nap ság, már az ég pat ká nyá-
nak sem le het ne vez ni, mert alig re pül. Dü lön gél ve to lat.

Nagy vál to zás ez a ga lamb éle té ben, a vá ros la kó é ban is. Ez utób bi
ar ra fi gyel fel, hogy a haj dan vad ma da rak is oda szok nak az ut cák ra, 
pél dá ul var jak idét len ked nek az au tó busz ok kö zött, a ku kák kö rül se re gé-
lyek si pí toz nak, a Mont martre domb ja fö lött jól la kott vad ka csa rep des, 
el hagy va nád ját, ber két, ami ként a var jak is há tat for dí ta nak er dõ nek, 
me zõ ség nek. Már pe dig a bal jós hír ve ré sek kel el len tét ben er dõ, me zõ 
még lé te zik, ott is ma rad hat ná nak. De nem, a nagy vá ros von zóbb, nyil-
ván ké nyel me sebb is, a fa lat pe dig fi no mabb. Er re vall, hogy lon do ni 
pa na szok sze rint a ró kák mind bel jebb me rész ked nek a West End re, a 
mó ku sok pe dig tûz vés  szel fe nye get nek, mert be fész ke lõd nek a fi nom,
lan gyos ké mé nyek be, s el du ga szol ják a hu za tot. Af ri kai nagy vá ros ok-
ban, úgy hal lom, ke se lyûk és pá vi á nok ma ra kod nak a ven dég lõk étel-
ma ra dé ká ért, Cal cut tá ban pe dig a né hány, még élõ ben gá li tig ris rá jár a 
vá gó hí don meg nyú zott bir kák ra, és nya lo gat ja a szá ja szé lét.

Szem be szö kõ a vá ros gaz dag sá ga. Hogy a fa u ná nál ma rad junk, az 
ál lat faj ok leg lát vá nyo sabb vál to za tos sá gát a több mil li ós ur ba nisz ti kai 
tö mö rü lé sek ben lel jük. Ku tya, macs ka, sváb bo gár, pat kány nyü zsög 
vi dé ken is, de ott ki lát hat – ha kí ván ja, akár nap mint nap – kakadut, 
gnút, va la mint ta pírt? Is mer ked het-e föld göm bünk tar ka sá gá nak eme tar-
to zé ka i val a Nyír ség ben vagy a Nagy Al föld ön? E cél ból bi zony Bu da-
pest re kell men ni, az Ál lat kert be, vagy más met ro po li szok ba. Tör tén ni 
is olyas mik tör tén nek ott, amik a kor lát ta lan ter mé szet ölén ba jo san 
el kép zel he tõk. Más fél év ti ze de pél dá ul, To ki ó ban, a ta pír kis kör ze té-
hez nem fér tem kö zel az ott to lon gó csa lá dok mi att. Sze ren csém re, mert 
az amúgy kö zö nyös jó szág, mely kü lön ben is hát tal állt, hir te len meg-
emel te töm zsi far kát, és vul ká ni erõ vel szem befos ta cso dá ló it. Er dõ ben 
en  nyi ja pán nem áll ha tott vol na a kö ze lé ben, s en  nyi ja pán kis gye rek nek 
sem sze rez he tett vol na egy csa pás ra ma ra dan dó em lé ket. Vagy ve gyük 
a frank fur ti Zoo-t, ahol egy kü lön le ges fo lyo só ban mes ter sé ges vi lá gí-
tás nál nap pal le het fel ke res ni a csak éj sza ka te vé keny ke dõ de ne vért, 
si va ta gi ró kát és az el ra ga dó, rop pant sze mét me re ge tõ ma kit, mely fél-
ma jom faj ta szú nyog ra va dá szik, hold vi lág nál, nád szá lak te te jén las san 
lé pe get ve. Fa lun nem lát hat tam vol na ma kit, csak Ma láj föl dön; a vá ros
se gít sé gé vel meg úsz tam ezt a költ sé ges uta zást. 

Szó val a vá ros, már mint a nagy, tar tal maz za a föld ke rek sé get mo gyo-
ró héj ban. Tel je sebb, mint a ter mé szet, mert a ter mé szet pusz ta biosz, 
a vá ros pe dig, a ben ne meg ta lál ha tó biosznyo mo kon túl a tel jes em be-
ri ség. Akár ho gyan is né zem, min den vá ros ban van ró zsás la bi rint, a 
ró zsás la bi rint ban vi szont nin csen vá ros. Jel lem zõ kü lönb ség. Nem egy 
vá ros ban csu pán ró zsás la bi rint ta lál ha tó, a ter mé szet ba rát ság ta lan rot ha-
dá sát, fül si ke tí tõ csend jét, bo ka fi ca mí tó va kond tú rá sa it ki szo rít ják pa go-
nyok és li ge tek pa rá nyi Pa ra di cso mai. Nin csen üd vös ség? A vá ros la kó 
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meg te rem ti ma gá nak. Haj dan tér ze né vel, most hang erõ sí tõ bõl ri ká cso ló 
to por tyá nok kal. Száll nak a rapperek ló fa szai. Ké zen jár nak, vitusoznak 
csuk lyá ban a hiphoposok. Még a po kol is menny or szág. Akár tár sa dal-
mi lag is. Bi zo nyos ér te lem ben a vá ros ban a szegény ember is gaz dag.
Ha le dol goz ta egy vagy több mû sza kát, il let ve kol dus ként a mun kál ta-
tó ja ál tal rá sza bott tíz-ti zen két órát, ked vé re le gel tet he ti sze mét ezer nyi 
ki ra ka ton, gon do lat ban bár sony szék be süp ped het, ha pisz kos, vá lo gat hat 
pi pe re szap pan ok kö zött, ha tisz tál kod ni nem kí ván, ne ki áll hat fel pró bál-
ni se lyem- és pup linin ge ket, divatszuszpenzort, ezüs tös fu szek lit, kro-
ko dil bõr to pánt, strucc bõr pa pu csot. Strucc tol lat is il leszt het há tul já ba, 
ha egy jel mez köl csön zõ elõtt áll meg, és an  nyit kép ze lõd het, amen  nyit 
tet szik ne ki íny csik lan dó ét la po kat bön gész ve. Ki tud több om ló sabb, 
íz le lõ bim bó sabb, nyál csor ga tóbb étel kü lön le ges sé get fel idéz ni, mint a 
met ro po lisz ban tob zó dó mun ka nél kü li, ha egy szer ne ki áll, fel té ve, hogy 
van lá ba, amin ne ki áll jon (akár csak át vit ten is), és nem vág ták le az 
egyi ket, vagy mind a ket tõt, a vá ros la kó kat el lá tó sok-sok kór ház va la me-
lyik ének se bé sze tén, akár mert az ut cá kon nyüzs gõ au tók egyi ke kel lõ-
kép pen szét ron csol ta, akár a haj lék ta lan ság tól ka pott or bán cot, és azért? 
És van olyan szegény ember, per sze a kul túr szom ja sok kö zött, aki egy 
má sik haj lék ta lan nal fél de ci ke vert ben fo gad va elõ tud ja ad ni a köny-
ves bolt elõtt, no ha be lé jük ol vas ni so ha sem volt mód ja, a szí nes bo rí tók 
mö gött mi lyen tö meg tár sa da lom ról ránt ja le a lep let az epés pró za író, és 
mi lyen lé lek da ra bo kat pré sel ki hi á nyá ból a to rony há zi po é ta.

Mert hi á ba rend sze re sí te nek mind két nem va la hány por ci ká já nak 
szak osz tályt a gyógy in té ze tek so ka sá gá ban, kü lön a méh-, s megint 
kü lön a prosz ta ta rák nak, hi á ba a tö mér dek hi gi é nia, s a hoz zá  va ló sze-
rek, úgymint vé cé pa pír ok bá lái, por szí vók lé gi ói, te tût, bol hát, po los kát 
le gyil ko ló fecs ken dõk, me lyek pó kot, han gyát, rüh at kát sem hagy nak 
él ni, hi á ba a mú ze u mok sok fé le sé ge, s a ben nük tá rolt mû vé szet nem zet-
kö zi mi nõ sé ge, hi á ba az el sö té te dõ mozitermek s a ri val dák ref lek to rai, 
hi á ba a ha ta lom di a dal jel vé nyei, a pom pá za tos mé ne ken ülõ pom pá za tos 
had ve zé rek, a fe jük re to jó ga lam bok, a he gyes re csi szolt obe lisz kek, a 
fel vo nu lá sok be lát ha tat lan te rei, a ban kok már ványhom lok za tai, hi á ba 
a tö mény fény ûzés, a szõr mék, kel mék hi val ko dá sa, az el mék em lék-
mû vei, a szel lem em be rei bronz ban, kõ ben, be ton ban, alu mí ni um ban, 
orosz lá nok és sa sok min den ki vi tel ben, és hi á ba a tõzs de is, ugye bár, a 
gi gá szi cse re be ré vel, a mi nisz té ri u mok az õ min den ha tó dön té se ik kel, 
hi á ba még a va kok in té ze te is, akik a táj dû lõ út ja in csak sze ren csét len-
ked né nek, itt vi szont érint kez ni ta nul nak ujj begy ol va sás sal, és meg tud-
hat nak min dent, amit az is ko lák lé gi ói a lát va lá tók fe jé be töm nek, az 
ele mi is ko lák, a kö zép is ko lák, a fõ is ko lák, az egye te mek nap pa li és es ti 
ta go za tai, a tan fo lyam ok, az aka dé mi ák, a bol to za tos ko po nyák, me lyek 
gyárt ják, fej lesz tik, ter jesz tik a tu do mányt, hi á ba a klónozó la bo ra tó ri u-
mok, a di gi tá lis ar chí vu mok, mert leg alább száz öt ven év óta egy re han-
go sab bak, egy re dü höd teb bek a nagy vá ros el len sé gei.

Már Ninivével is baj volt, meg Bá bel lel, az Úr bû nös nek és nagy ra vá-
gyó nak mi nõ sí tet te õket, csak a men  nyei Je ru zsá le met ajánl hat ta jó szív-
vel az esen dõ em be ri ség nek. Ró má ban Né ró gyúj to ga tott, a bar bá rok 
dúl tak, Bi zán cot a tö rö kök be lez ték ki, Athént nem kü lön ben, Lon dont a 
pes tis ti ze del te meg. Mi helyt mé re tei nö ve ked tek, ka pott va la mi ki adós 
bün te tést, amit a bár dok meg az írók, esze lõs pró fé ták ki be szél tek. Lásd 
az Ili ászt és a Tró ját ért fe nyí tést a ne mi ség gel va ló cin kos sá ga mi att. 
Kaf ka is ar ról ad hírt, hogy a vá ros cí me ré ben egy ököl lát ha tó. Mert a 
jós lat sze rint öt ször le fog súj ta ni rá egy óri á si ököl. A jós lat va ló ban ter-
mé szet fö löt ti dur va ság ról szól, azon ban Kaf ka sze rint a la kók ép pen er re
áhí toz nak. Szó val ez már mo dern hang, az ön pusz tí tá sé, me lyet Arany 
Já nos Híd ava tá sa is drá ma i an be mu ta tott. Ezek ben a szö ve gek ben a 
vá rost mint olyat éri a bí rá lat: la kói azért vi sel ked nek ter mé szet el le ne-
sen, mert a ter mé szet el le nes kö zeg rá vi szi õket. Baude laire a mes ter sé-
ges vá ros lá to má sát idé zi fel. Amit õ esz té ta ként ki hí vó an ma gasz tal, 
azt író nem ze dé kek so ra vád ként hoz za elõ. A vá ros ide gen, mond ták a 



19

ma gyar nép nem ze ti ek, ami kor a XIX. szá zad vé gén, az 1900-as évek 
ele jén har minc-negy ven ezer fõt szám lá ló te le pü lés he lyé be az egye-
sí tett Bu dá ból és Pest bõl mil li ós fõ vá ros lett. Svá bok, zsi dók, tó tok, 
mó cok, meg ilyes mik. Né met, fran cia, an gol, ame ri kai, orosz szer zõk 
az em ber el ide ge ne dé sé nek szín pa dá ra ve tet tek fényt. Bal zac nál Pá rizs 
még a tár sa da lom jó és rossz erõ i nek rop pant meg tes te sí tõ je, amel  lyel 
a becs vá gyó Rastignac meg bir kóz hat. A XX. szá zad ban Andrej Bjelij 
(Petersburg), John Dos Passos (Man hat tan Transfer), Alfred Döblin 
(Ber lin Alexanderplatz) tol lá ból szü let nek azok a mes ter mû vek, ame-
lyek ben a megalopolisz át lát ha tat lan, vak tö meg-
erõ ként je le nik meg, ke resz tül húz min den em be ri 
szán dé kot, és va ló ság gal be te le ped ve az egyé nek
gon do la ta i ba, ér zel me i be, üres lát szat tá va rá zsol ja el 
a sze mé lyi sé get. Ha la dás he lyett tip ró dás, kö zös ség 
he lyett sze mély te len tö meg, a gé pek nem az em bert
szol gál ják, az em be rek szol gál nak a gé pek nek, gon-
dol junk csak Fritz Lang Met ro po li sá ra, vagy Chap-
lin Mo dern Idõkjére.

Se sze ri, se szá ma a ki át ko zá sok nak. Az itt fel so-
rol tak csak fu tó lag jel zik az el len ér zést, az el uta sí-
tást, amit a nagy vá ros ki vált, hol a hübrisze, hol a 
ben ne ha ta lom ra ke rü lõ Rossz kü lön fé le vál to za tai 
mi att. Sok kal töb ben mon da nak ne met ne ki, mint 
akik igent: in kább rit ka ság nak szá mí ta nak a gyor-
sa ság tól ré sze gül ten ün nep lõ fu tu ris ták, vagy azok, 
akik na i van a jó aka ra tú em be rek ös  sze fo gá sá ba 
ve tik a re ményt. Újab ban a New-York-i iker tor-
nyok is ál do za tul es tek az el len szenv nek, me lyet 
a szörnyû Bin Laden és a ked ves Krasznahorkai 
Lász ló kéz a kéz ben szor gal maz. Hát igen, jó len ne,
ha nem len ne. Le az ör dög gel, a ka pi ta liz mus sal, a 
nagy ra vá gyás sal, a bûn bar lang ok kal, le a lár má val, 
a szen  nye zett le ve gõ vel, az asz falt tal is, mert tur hás,
fo sos, és ke reszt be-hos  szá ba le van pösölve. Ér de-
kes, men  nyi re ele ven a leg újabb kor ban is az is ten-
fé lõ bûn tu dat. Mi le het en nek az oka az és  sze rû ség 
lát szó la gos di a dal má nak szá za da i ban? Úgy rém lik, 
lé te zik a sok vi szoly gás nak kö zös ne ve zõ je, csak 
nem kön  nyû meg fo gal maz ni, hogy az em ber nem 
iga zán sze re ti ön ma gát, fél ön ma gá tól, s ide gen ke-
dik at tól, amit lét re hoz. Már mint az ön tu dat la ná ban. 
Nem lé nyeg te len itt fi gyel mez tet ni egy kü lönb ség re. 
Va jon, a torz szü löt te ket is ide szá mít va, nem ra jong-e
az em ber a vi lág ra ho zott gyer me ke i ért? És nem 
tart ja-e több sé gi leg fõ fel ada tá nak a faj fenn tar tást? 
Mint ha eh hez va la mi lyen man dá tu mot kap na fe lül-
rõl. Ez a ter me lés te hát be val lott, fen nen hir de tett. Bez zeg a vá jó, to ló,
eme lõ gé pek kel, óri ás da ruk kal épí tett be tonbe he mó tok, az át lát ha tat lan 
be vá sár ló köz pont ok, az alul- s fe lül já rók ak ro ba ti kus ka nya ru la tai, az 
iro da há zak üveg fa lú köl te mé nyei, és mind az, amit a szá mí tó gé pek kel 
utol ér he tet len tel je sí tõ ké pes sé gû re fej lesz tett em be ri agy meg ter vez és 
meg va ló sít, fenn tar tá sok, gör be te kin te tek, le né zõ íté le tek go lyó zá po rá-
nak van gya kor ta ki té ve. Akár jo go sult a bí rá lat, akár nem, meg kap ja. 
Mert más mi lyen is le het ne, meg más kép pen is. So sem tel jes, so sem tö ké-
le tes. A rá ció szü löt te, mely ön ma gá val so ha sem azo nos. Ijesz tõ pél da 
er re a te tõ zõ ra ci o na li tás ko rá ban az olyan né zet meg je le né se, mely nek 
kép vi se lõi a ter mé sze tes élet kö rül mé nyek, s a Rous seau -t maj mo ló ere-
den dõ ár tat lan ság ne vé ben vét kes nek ki ált ják ki a vá rost, a vá ros la kó it, 
az em bert pe dig az ál la tok hoz nem mél tó go nosz te võ nek fes tik le. Kez-
dõ dött az zal, hogy ne szen  nyez zünk, véd jük be lá tó an ön ma gun kat és a 
ter mé sze tet, az tán az okos ság ból okos ko dás lett – suly kol ja, hogy a ter-
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mé szet ben min den jó, csak az em ber nem az. Nyíl tan ál ta lá no sí ta ni mind-
azo nál tal vo na kod nak, hi szen ak kor ma gu kat is a ros  szak kö zé so rol nák: 
in kább a vá ros ra zú dít ják a meg ha son lott ér te lem ön utá la tát.

Még az a sze ren cse, hogy a nagy vá ros nak nin csen kö ze pe. Nem le het
úgy szí ven szúr ni, hogy szõ rös tül-bõ rös tül ször nyet hal jon. És nem le het
egy szí nû re fes te ni. Ha egyik ol da lát be fe ke tí tik, lesz min dig, aki a má sik
ol da lán vi lá gos ság ról be szél. Lesz, aki az éj sza ká ban lám pát gyújt, mert 
több áll mód já ban, mint a ter mé szet nek. Ros  szall va szok ták em le get ni 
a lát szat ural mát, ke ve sen te szik hoz zá, hogy mek ko ra erõ la ko zik ben-
ne. Meg fog ha tat lan vonz erõ, mely nek ha tá sá ra la kosa i nak szá ma év rõl 
év re duz zad, nem is szól va azok ról, akik csak dol goz ni jár nak oda, s a 
kí ván csi ak ról, akik a vi lág min den ré szé bõl csõ dül nek meg te kin té sé re. 
Bá mész ko dók ha da, akik rop pant ös  sze ge ket köl te nek azért, hogy fény-
ké pe ket vi hes se nek ma guk kal, tör te tõk ha da, akik több nek akar ják mu tat-
ni ma gu kat hét köz na pi szom szé da ik nál, ha ta lom ra vá gyók, akik ere jük-
kel kí ván nak a sze mek ke reszt tü zé be ke rül ni. A lát szat von zás be fe le: 
be ke rül ni, mi cso da álom! Biz ton ság, bi zo nyos ság. A lát szat von zás ki fe-
le: ut cák, te rek, ese mé nyek. A vé let len. Ta lál ko zás, pezs dí tõ nyüzs gés. 
Pa zar szexparádé, ké jek és má mo rok, hun cut dé li báb ok. Hí rek, rém hí-
rek, le lep le zé sek. Fel vo nu lá sok, tün te té sek, ös  sze csa pá sok. Gu mi bo to zá-
sok, tö meg re lö ve té sek. Harc a de mok rá ci á ért, harc a pa rancs ura lom ért. 
Bár me lyik ut cá ból ki ro han hat egy cso port zász lók kal, egy cso port pus-
kák kal, egy cso port hord ágyak kal. Szün te le nül szü le tõ ben a tör té ne lem. 
Ame lyik ép pen a szín pa don sze re pel, és fal ra gasz ok kal hir de ti szán dé-
kát. Amed dig a je le net tart. Mi nél to vább él a vá ros la kó, an nál több 
je le ne tet lát egy hos  szú szín da rab ból, an nál több ször hall ja, hogy ép pen 
most szü le tik a tör té ne lem, a mos ta ni lesz az iga zi. A rossz nyel vek azt 
mond ják, fel újí tás ról van csak szó, át sti li zált jel me zek ben, ám a vá ros
de rû lá tó len dü let tel meg úju lást ün ne pel, az új fo gal mát lé nye gé hez tar to-
zó nak érez ve, szé kes egy há zá ban, ba zi li ká já ban di a dal mas ha ran go zást 
csap. Úgy tet szik, a nagy vá ros ban Is ten is ha tal ma sabb.

A vá ros la kó gyak ran né zõ tér rõl fi gye li a jö võ ké pen szor gos ko dó ak tu-
a li tást, és ha az ese mé nyek tá vo lab bi ke rü let ben zaj la nak, nincs is már 
iga zán kö zöt tük, kön  nyen át la poz ha tó új ság hír ként ész le li õket. Nem 
hall gat ha tó el a nagy vá ros ok sze mély te len sé ge sem. A szom szé dom 
ta lán is mer, egy ut cá val ar rébb úgy-ahogy tud nak ró lam, két met ró ál lo-
más ra már in kog ni tó ban sé tál ha tok. El ve gyül ve a meg szám lál ha tat lan 
kö zöny ben. Kap hat-e itt még he lyet a sze mé lyes ség? Van er re sa ját
pél dám. Ami kor, ti zen há rom esz ten dõs tá vol lét után, 1969-ben szü lõ vá-
ro som ba, Bu da pest re lá to gat tam, né hány na pig jó for mán nem a je len nel, 
ha nem a múl tam mal ta lál koz tam. Nem a tér ben jár tam, ha nem az idõ ben,
sze szé lye sen ka var gó sze mé lyes em lé kek kö zött, at tól füg gõ en, me lyik 
út vo nal me lyik élet kort hív ta elõ ki vált sá go san, ré sze gí tõ en, za va ró an is, 
mert mes  sze me nõ en ki ke rül te a tu dat irá nyí tá sát. A köd bõl ki emel ke dõ 
vá ros haj da ni ön ma ga mat igye ke zett ös  sze rak ni, ott ho nos sá go mat akar-
ta vis  sza ál lí ta ni. Je len be li ön ma gam ro vá sá ra. Egy szer re meg osz tott és 
ma gá nak kö ve telt. Meg hitt sé get ígér ve füg get len sé gem fel adá sán mes-
ter ke dett. Meg hök ken tett, rám is ijesz tett el len õriz he tet len ha tal má val. 
Sze ren csé re eszem be ju tott a ket tõs sé ge. Fel kor bá csolt ala nyi sá gom ból 
a nagy vá ros sze mély te len sé ge fe lé gá zol tam. El vég re, mond tam ma gam-
ban, mil li ók emel ték, mil lió is me ret len nek az em lé ke sut tog a fa la i ban. 
Jel ké pe sen ke reszt met sze te az em be ri ség em lé ke ze té nek. Nem hagy ha-
tom, hogy úr rá le gyen raj tam, de én sem sa já tít ha tom ki. Ne vet sé ges len-
ne ef fé le bi tor lás sal kí sér le tez ni – csak úgy, fél ke gyel mû en. Korlátaim 
fel is me ré se biz to sít ön vé del met. És se gít hoz zá a ki egye zés hez.

Komp ro mis  szum ból elõbb-utóbb mi bú jik elõ? Hi ány ér zet. Ott ho nos 
is csu pán az a nagy vá ros le het, ahon nan el le het men ni egy má sik nagy-
vá ros ba. De mi ért nem fa lu ra? Mi ért nem kis vá ros ba? Úgy rém lik, azért, 
mert a nagy vá ros tól tá vol be le het csa va rod ni az una lom tól. 


