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MÁRTONFFY MAR CELL

Az örök táv és más tö re dé kek
Jelenits Ist ván nak

Ró má ba bi cik liz ni, az igen, nyug táz za a Ró mát bi cik-
lin majd nem há rom szor meg járt em ber. Há rom szor 
el bi cik liz ni Ma gyar or szág ról Ró má ba még is csak te lí tett 
és sok ré tû, meg küz dött és hi te les ta pasz ta lat, az élet út 
al le gó ri á ja. Aki bi cik lin járt ott, az ki lo mé te rek ben mér-
he tõ tel je sít mé nye és ész re ve he tet len, ön ma ga elõtt sem 
nyil ván va ló büsz ke sé ge foly tán, az zal a fel is me rés sel, 
hogy ha mes  sze nincs is meg min den, ez – a do log ma ga 
– meg van, a do log mi ben lét ét il le tõ en meg sza ba dul hat a 
de fi ní ció kény sze ré tõl és ked vét lel he ti a per definitio-
nem meg ha tá ro zat lan ban. Sõt, ele gen dõ, ha csak el vét ve 
fut tat ja át ma gán a ki vé te les ség, még rit káb ban a ki vá lasz-
tott ság ér zé sét, mely ott mun kál már a hár mas szám érin-
tõ le ges fel idé zé sé ben; mun kál, kön  nyû fáty lat leb bent 
pél dá ul a két szer an  nyi ra, a ha tos szám ra, de a hár mas 
el ha nya gol ha tó re pe dé sé re is, a szép ség hi bá nak csak 
ok ta lan ön mar can go lás sal mi nõ sít he tõ kö rül mény re, 
hogy a há rom vol ta képp ket tõ, egy szer oda Jelenitsékkel, 
egy szer oda-vis  sza ben cés di ák-bi cik lis ták kal, egy szer 
vis  sza ugyan csak ve lük. Rá adá sul eg zakt mér ték kel egy 
és há rom ne gyed, ami mind azo nál tal kön  nyû szív vel is mer-
he tõ be, ha az utol só be fe je zé sé re gon dol; a csak visszát, 
mely nem egé szen Ljubl ja ná ig tar tott, majd vo na ton 
foly ta tó dott Maribor és Graz érin té sé vel Gyõ rig, gyors 
sze de lõdz kö dés kö vet te: mi a latt a töb bi ek Letenye fe lé 
rö pül tek, õ „a fa lat meg üt vén”, mint ha a vég le te kig haj-
tott mér ték te len ség bû né vel kí ván ta vol na pró bá ra ten ni 
az ég már ad dig is meg ma gya ráz ha tat lan ada ko zó ked vét, 
ál öl tö zet ben Itá lia fe lé vo na to zott. 

A len dü le tes zöld csík, amely a má so dik ró mai bi cik li-
zés me men tó ja ként még so ká ig õr zött tri kó ját éke sí tet te 
(az év re is ho má lyo san em lé kez ni épp úgy a rang rej tett 
ne mes ség hez – ama tõ ke súly hoz – tar to zik: az el sõ 1987 
nya rán le he tett, a kö vet ke zõ ki lenc ven tá ján, az utol só 
ta lán egy nyár ral ké sõbb), vég képp be ava tott ság ra vall: 
mint má so dik éle té nek jel kép ét szem lél het te azu tán, hogy 
Ceggia ha tá rá ban lé nye gi meg sza kí tás sá, az át me net rí tu-
sá vá ma gasz to sult a tö re dék-pil la nat, mely meg té vesz tõ-
en sza bad nak tûnt, és amely ben mint ha el dönt het te vol na, 
mer re buk jon. 

Tör tént ugyan is, hogy Ve len ce fe lé, az 14-es úton az 
elõt te te ke rõ fiú sap ká ját le fúj ta a szél. Az en nek nyo mán 
hir te len, jel zés nél kül vég re haj tott fé ke zés a Ró mát bi cik-
lin ak kor épp má sod szor meg jár ni szán dé ko zó em ber nek, 
aki szo ro san mö göt te ha ladt, az ún. rá fu tá sos üt kö zé sen 
kí vül a jobb ra vagy bal ra zu ha nás vá lasz té kát kí nál ta fel. 
Balfelõl te her au tó ha ladt el mel let tük, (ezért?) jobb ra 
rán tot ta a kor mányt. Az út men ti árok ban ért föl det, sze-
ren csé sen és lát vá nyo san, mi vel nem ol dal ra dõlt, ha nem 
egész tes té vel, va la mint a mál ha tel jes sú lyá val az el sõ 
ke re kén füg gõ le ges re ágas ko dó bi cik li re ne he ze dett, az az 
tót ágast buk fenc cel kom bi nál va a há tá ra ér ke zett. Így csú-
szott az árok mé lyé re, a pu ha fû nek kö szön he tõ en fáj da-

lom men te sen. A ke rék Dalí le pény órá i ra em lé kez te tõ en 
haj lott de rék szög be, hogy az ese tet kö ve tõ kény szer pi he-
nõ ide jén a leg kö ze leb bi mû hely ben kös sön ki vé gül, s 
cé gér nek tö ké le tes le gyen, amint a ke dé lyes sze re lõ mond-
ta. He lyét egy ár nya lat nyi val na gyobb el sõ ke rék vet te át, 
a tri kó há tá ba égett fû csík mel lett a tit kos velocipéd ko mi-
ku má val is meg je löl ve, ami a töb bi ek szá má ra lát ha tat lan 
ma radt: az új já szü le tett gép uta sá nak mél tó sá gát. 

Ró má ba bi cik liz ni iro dal mi mû al ko tás hoz ha son ló, 
szám ta lan kí nál ko zó pár hu zam okán: a ke rék nyom, ha 
úgy tet szik, be író dá sa (az út po rá ba?); a gép mint sur ro-
gó em lé ke zet-mé di um; tör té ne tek epi kus bõ sé ge, mely 
ará nyo san egé szül het ki a pe dá lo zás in ger sze gény pe ri ó-
du sa i ban elõ tér be nyo mu ló, bo nyo lult tu da ti je len sé gek 
re konst ruk ci ó já val, vagy ame lyet szer te len né fo koz hat a 
züm mö gõ sem mi ben el ha ló nyelv te rem tõ ere jé nek új já-
 é le dé se; a me ta fo rá vá át vál to zó lát vá nyok és lát vány tö re-
dé kek, a fel öt lõ ké pek lí rai tö mö rít he tõ sé ge, sor rend jük 
tet szõ le ges sé ge, az esély kap cso la ta ik, a le het sé ges kép-
zet tár sí tás ok idõt len együtt ál lá sá nak meg szer ve zé sé re; 
az ide á lis tem pó, amely a bi cik lis tra dí ció alap ré te gét 
ké pe zõ tu dás sze rint a mo to ri zált jár mû ve ké hez ké pest 
úgy szól ván gya lo gos, a gya lo go so ké hoz ké pest re ményt 
kel tõ en sza po ra elõ re ha la dást biz to sít, s tá vo li cé lo kat tesz 
nem va rázs ta lan kön  nyed ség gel, de nem is em ber fe let ti 
ne héz sé gek árán el ér he tõ vé. (Ró má ba elõ ször vo na ton 
kell men ni, nem re pü lõ vel, fi gyel mez te tett vi lá got járt 
uno ka bá tyám, ami kor elõ ször ké szül tem oda. A ma ga-
sabb fo ko zat a ke rék pár, a gya lo gos erõ fe szí tés za var ba 
ej tõ szél sõ ség, fû zöm hoz zá évek múl tán.) Iro dal mi mû al-
ko tás hoz te szi ha son la tos sá a Ró má ba ve ze tõ bicikliutat a 
táj ról táj ra szö võ dõ, ké nyel me sen ter je dõ kul tu rá lis tex tus 
– Ve len ce a Ve len ce-áb rá zo lá so kat áb rá zo ló Ve len ce, 
As si si a le gen dás élet rajz és Giotto As si si je, Gubbio egye-
bek közt Szerb An tal Gubbiója, Ró ma kié? –, va la mint a 
szí vós mun ká val fel épü lõ tel jes ség, mely nek il lú zi ó ját a 
meg ér ke zés ad ja, ez út tal a bo szor ká nyos ma ga biz tos ság-
gal le fut ta tott zá ró fe je zet, amely ben el csi gá zott hõ se ink 
meg pil lant ják az örök ku po lá kat, és amely ben az is me ret-
len elõ vá ros tól a San Giovanni in Lateranóig vak tá ban, 
ám té ved he tet le nül, szél se be sen és kur jon gat va, egy irá-
nyú ut cák ra és meg rö kö nyö dött rend õr ök re fit  tyet hány va 
jut el a di a dal mas raj. „A bi cik li zés, amint ír ja ön ma gát”, 
ho za kod hat nám a pa ra frá zis sal, a nyil ván va ló kü lönb sé get 
lep le zen dõ: mint ha a bi cik lis uta zó bi cik li vel írt re mek mû 
szer zõ je vol na. Epos  szá a di ák ja i val Ró mát ezen a mó don 
hat szor – tud tam meg Tol nai Ot tó tól – meg járt Jelenits 
Ist ván Tú ra Cse pel je (?) ír hat ta vol na, de az idén het ven öt 
éves pi a ris ta ta nár – amint Ot tó nál ki de rül – va la mi vel 
hat van után le tet te a gé pet, és be szá mo ló já ban a té nyek re 
szo rít ko zik: út vo nal, idõ tar tam, a szer ve zés né hány rész-
le te. Mi lyen szép vol na, só haj tom, ha ké szül ne va la hol 
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egy bi cik lis an to ló gia, sok iro dal mi bi cik lis tá val, 
akik ju bi le u mi szü le tés nap ja tá ján ki mon dat la nul 
elõt te is le ró ná nak egy tisz te let kört. 

Ró má ba bi cik liz ni leg in kább za rán dok lat hoz 
ha son lít ha tó, gon dol ta té to ván Pellegrino test-
vér, leg alább is úgy em lék szik, té to ván bár, de 
ezt gon dol ta, min den eset re jog gal gon dol hat ta 
vol na az el len ke zõ jét: hogy za rán do kol ni ah hoz 
ha son lít ha tó, ahogy Ró má ba bi cik li zik az em ber. 
Már mö göt te vol tak a nagy ka lan dok, ami kor 
fel ke res ték ba rá tai: egy mû vész há zas pár, át vál-
to zó ban. Mi vé át vál to zó ban, mer re in du ló ban? 
Azért jöt tek, hogy meg gyõz zék. Fel aj zott mo no-
lóg ju kat nem sza kít hat ták meg a test vér köz be ve-
té sei. Pellegrino az idõ tájt szer ze tes ként élt, egy pél dá-
zat ban la kott: a hegy re épült vá ros ban (Montecassinón? 
Montserrat szik lái közt? Szent Már ton pan nó ni ai ma gas la-
tán?), ame lyet so kan ke res nek fel, és amely nek la kói hi va-
tá suk és hi va ta luk sze rint bir to kol ják a fel ke res he tõ ség 
eré nyét. Van nak, akik ere den dõ en, mert, mi ként Kaf ka 
utal az es he tõ ség re, ma guk is pél dá zat tá let tek, né me lyek 
vi szont szár maz ta tott mó don, szer zett jog gal, mert a hely 
ki vált sá gá ban ré sze sed ve mint egy be le es nek a fel ke res he-
tõ ség ka te gó ri á já ba, s ha még sem tart ja meg õket a hely 
és szel le me, a ré sze se dés meg szûn té vel ki es nek be lõ le, 
mint utóbb Pellegrino is. Ba rá tai za rán dok út ról tér tek 
vis  sza, s nyom ban fel ke res ték a he gyen, hogy sza ba dos 
val lá sos sá gát Is ten nek tet szõbb (ahogy õk sze ret ték vol-
na), fa na ti kus (ahogy õ la tol gat ta ven dé gei vi sel ke dé sét, 
ami re a mo no lóg sza ka szai idõt ad tak) val lá sos ság gá té rít-
sék. Egy dél-kelet-európai kegy hely ne vét is mé tel get ték, 
mely za rán dok kö rök ben cso dás Má ria-je le né se i rõl is mert, 
s hogy el kell men nie oda. Hal lot tam ró la, mond ta a test-
vér. Ide gen ke dett a magánkinyilatkoztatások tö me ges 
kul tu szá tól, de fenn tar tá sa it ta pin ta to san fo gal maz ta meg. 
Ven dé gei a sze mé re ve tet ték, hogy ide gen ke dé sé vel az 
ele ven pas sió épp e sa já tos kör nye zet ben meg sze rez he tõ 
él mé nyé tõl foszt ja meg ma gát. Lel ke sült sé gük nem töl töt-
te el irigy ség gel, igye ke zett azon ban ki fe je zés re jut tat ni 
– utó lag be lát ta: nem õszin tén, de a tár sal gás me lan kó li á-
já hoz hû en, s mert ho gyan is lett vol na oka a sze mé lyük 
irán ti meg be csü lés vis  sza vo ná sá ra; vég sõ so ron pe dig az 
ag gó dá sá val együtt nö vek võ tisz te let je gyé ben –: nem 
ké tel ke dik az út ál dá sá ban, örül, hogy bol do gok. A ki tar-
tó és egy re kí no sabb gyõz kö dés sel szem ben erõt len nek 
bi zo nyul tak ér vei: hogy el sõ a Szent föld; hogy za rán dok-
he lyen la kik, mi ért kí ván na töb bet; hogy a hí võ út ja bel sõ 
út, mely bár hol és bár mi kor nyit va áll elõt te; hogy a szer-
ze tes a cel la ma gá nyá ban ta lál hat rá; hogy ki nek-ki nek 
sa ját za rán dok he lyei van nak, nem be szél ve sors sze rû, 
kö te le zõ za rán dok la ta ink ról; gon dol ja nak ezen fö lül a 
za rán dok lat ra mint ha tár ta lan me ta fo rá ra. 

Lá to ga tói egy re in ge rül teb ben saj nál koz tak, mert 
Pellegrino test vér nek azt kel lett vol na fe lel nie: hol nap 
in du lok. Ám az õ szán dé ka nem éb redt fel, és ama zok tar ta-
lé kai is el fogy tak. Ko ráb ban tõ lük kap ta bi cik li tás ká ját. Az 
Õr ség ben, a Ti sza há ton hasz nál ták, egy szer épp nem volt 
rá szük sé gük. Ró ma után is ná la ma radt, éve kig ha nyag ság-
ból, so ha sem kér ték vis  sza. Ak kor lop ta el, ami kor nem 
gon dolt rá, de szót la nul ki mond ta: mi nek ne kik?

A tás ka ké sõbb hoz zám ke rült. Ve lem volt, ami kor 
elõ ször ér kez tem bi cik lin Ró má ba, és ami kor nyil vá nos 
pá pai fo ga dás ra in du ló ban Jelenits a sa ját já ból fe ke te nad-
rá got és fe ke te in get hú zott elõ („in-dulóban” – hall juk 
tõ le, va la hány szor ide je van az in du lás nak, e fel szó lí tó 
mód ban al kal ma zott nyelv ta ni ku ri ó zu mot, mely a so ra-
ko zót he lyet te sí ti, után zá sa pe dig úgy le het sé ges, hogy az 
ósze res dal la mát gre go ri án mo du lá ci ó val éne kel jük ki). A 
pa pi ru ha da rab ok lap pang va vár ták az ün ne pé lyes al kal-
mat Karsz ton, Pó-síkságon, Ap pen ni ne ken át. 

A bû vész mu tat vány amúgy is fon tos sze re pet töl tött be 
utun kon: mint ma zso la osz tás emel ke dõk te te jén (hon nan 
van ne ki?), mint haj na li ká vé il lat, a dzsinn éb resz tõ je, 
mely Varasd elõtt, a to cso gó vész tá bor he lyen áram lott 
a sá tor ba; mint zöld ség- és al ma da rab kák ból ös  sze ál lí tott 
gaz dag sa lá ta, mely egy kis vá ro si pék ség friss, roz ma ring-
gal fû sze re zett óri ás le pé nye i hez tár sul va má gi kus sá nö vel-
te a drót ke re tes szem üveg mö gött el rej lõ, meg en ge dem, 
ki für kész he tet len kony ha mû vé sze ti fel ké szült sé gét. 

Csak hogy a tá bo ri kö rül mé nyek hez sza bott va rázs-
erõ a Ró ma fe lé bi cik li zõ gim na zis ták egyik frak ci ó ján 
meg tör ni lát szott. Ve zé rük – elõ ször ta lál koz tam ele ven 
klik kel – rá ta lált egy fe lejt he tet len szó ra, egy azon szó val 
fe je zett ki va la mit, és e szót nem a „fo gai közt”, nem „szi-
szeg ve” ej tet te ki, ha nem hi deg vé rû en, jól ar ti ku lál tan és 
fél han go san, mint ha egye ne sen a kí sé rõ ta nár nak mond ta 
vol na, e köz tes sen ki nek, ne kem. Nem hagy ha tom em lí tet-
le nül: meg tör tént, le gyen bár em lí té se af fek tált hü le de zés 
vagy kö zön sé ges árul ko dás, és ha meg tör tént, gyûj tö ge-
tõ em lék mon da ta ink nak nem sza bad el sik la ni uk fe let te. 
Meg ta lált sza vát ki ejt ve vél he tõ en nem csak bá tor sá gát 
ta nú sí tot ta. Ta lán el ra gad ta tást élt át, a blasz fém zug szer-
tar tás ex tá zi sát. Gyû lö le tes, mond ta is mé tel ten a fiú. Nem 
az egész re mond ta, nem húsz elõ re lát ha tat lan ki lo mé ter re 
– vagy mi re nem még az úti ké nyel met len sé gek kö zül –, 
nem va la mely in do kolt gyû lö let tár gyá ra: igaz ság ta lan ság-
ra, go nosz ság ra vagy igaz ta lan, go nosz cse le ke det re. Nem 
úgy mond ta, ahogy a böl cses ség gyû lö li a vét ket, de kész 
meg bo csá ta ni a vét kes nek, de nem is úgy, ahogy a sze re-
tet vég ze te sen át csap el len té té be. A gyû lö le tes jel zõ ak kor 
hang zott el, ami kor meg pil lan tot tuk a szép sé get. Em lé ke-
im ben a tri esz ti öböl höz kap cso ló dik, já ru lé ko san az 
Elé gi ák két nyel vû ki adá sá hoz a duinói zöldségesboltban, 
szo ro san Ve len cé hez és As si si hez, ta lán még az umbriai 
al ko nyat hoz s a ró mai fagy lalt hoz. Hí vei ta nu lé ko nyan 
les ték. Hisz té ri kus túl zás, in tem ma gam, ke ve sebb szer 

Pillák István fotója



48

for dult elõ. Tû zött a nap, vé gig a Pó-síkságon, az Ap pen-
ni ne ken át a ki me rült ség ér zé kelt he lyet tem. Seb zett 
dac szólt be lõ le, mo do ros ön imá dat, el vé tett jó po fa ság. 
Az ös  sze füg gé sek el vesz tek, in du lat ra, fé le lem re, rend-
re u ta sí tás ra nem em lék szem, mind bõl le he tett va la meny-
 nyi. A me net élén a meg öre ge dett Tú ra Cse pel (ha ugyan 
Tú ra Cse pel; bi zo nyo san stíl sze rû esz köz) kat to gott kis sé 
– Ravenna után de rült ki, hogy Nagy ka ni zsa óta szo rult a 
ten ge lye –, de rez ze nés te le nül tûr te, meg vet ve mind azt, 
mi ha zug ság, mást nem. Az út tal tö rõ dött.

Az Aventinus tö vé ben, egy ol csó nak mond ha tó trat-
toriában asz ta lunk hoz ült a cso szo gó tu laj és rö vid ta ní-
tást in té zett hoz zánk: „Ro ma non è il Colosseo, non è 
il Pa pa, è la gastronomia”. Ró ma nem…, de nem is…. 
Meg mon dom, mi.

Egy íz ben, ami kor csa pa tunk Ve len cé ben, va la hol a 
Frari temp lom mö gött szi esz tá zott, égi hang hal lat szott: 
„Volete vino? – Akar tok bort?” „Aka runk!”, szólt a vá lasz. 
A gon do san kö ve zett ud vart, ahol a ma gas fal ba vá gott 
(szép mí vû?) aj tó mel lett jobb ra és bal ra, a fal hoz dönt ve 
fel mál há zott ke rék pár ja ink so ra koz tak, si ká tor vá lasz tot ta 
el a szem köz ti ház tól. A fal el tün tet te a vi lá got, az ap ró 
ud var leg tá vo lab bi sar ká ból is csak a ház utol só eme le té-
re le he tett ki lát ni, s csak on nan be lát ni az ud var ra. A te tõ 
alat ti ab la kok egyi ké bõl idõs pár in te ge tett. Kis vár tat va 
kes keny, sö tét fa lép csõ do bo gott lép te ink tõl. Oda fent az 
öreg em ber há rom pa lack vö rös bort, az as  szony rá csos 
sü te mén  nyel te li tál cát nyúj tott fe lénk.

Ez a két pél da ju tott hir te len eszem be, ami kor nem rég 
Pellegrino test vér fel jegy zé se it la poz gat tam. „Nem min-
den tú ra bi cik lis za rán dok lat, de min den bi cik lis za rán-

dok lat tú ra”, ír ja jobb hí ján a test vér. „A 
bi cik lis za rán dok lat hüposztatikus egy ség-
be for raszt ja e ket tõt, a za rán dok la tot és a 
tú rát. A pe da gó gi ai, di dak ti kus, be gya kor ló 
jel leg, amely a za rán dok lat ha gyo má nyo san 
szak rá lis ele me it mind vé gig mel lé-, a fõbb 
stá ci ó kon (Ravenna; Abbazia di Pomposa, 
a Pó-síkság ékes sé ge, mely nek kar csú 
ha rang tor nya a kö zép kor tól mu tat irányt a 
Ró ma fe lé igyek võk nek; a he gyi fa la to zó 
mö göt ti rét sar ká ban a furlói há gó szer ze-
tes temp lo ma, csend re in tõ vi lá gos bolt íve-
i vel, tisz ta for má i val; As si si; az út men ti, 
hû vös kõkutak; az Örök Vá ros) fö lé-, nem 
ke vés szer azon ban böl csen alá ren de li a 
tú ra pro fán moz za na ta i nak, le he tõ vé te szi, 
hogy a za rán dok lat-tra dí ció ta gad ha tat lan 

foly to nos sá ga mé lyebb ér tel mû ös  sze füg gés be ágyaz za 
a mo no ton ta po sást, az emel ke dõ ket, a hos  szú lej tõ kön 
va ló le zú du lá so kat (Vil la Opicina–Prosecco–Duino: 
kö zel 14 km! [?]), a ki fá ra dá so kat, Szlo vé ni á ban még 
a pa ta ko kat, Itá li á ban már a jég hi deg Ison zót, a zöld és 
lan gyos Pi a vét, Ve len ce után a csa tor nák, me zei la gú nák 
há ló za tát, aszá lyos sza ka szok után az ár nyas li ge te ket, 
Rimini ten ger part ját, a sá tor ve ré se ket, az asz ta li bort. 
S vi szont: a szent tö rek vés sen kit nem aka dá lyoz meg 
ab ban, hogy evi lá gi örö me it és meg pró bál ta tá sa it elõ-
tér be ál lít va pusz tán ró mai út ról, ró mai brin gá zás ról, 
horribile dictu olasz tú rá ról be szél jen. A két fé le, kö zös 
pont ba enyé szõ táv la tot a ven dég ség, a ven dég ba rát ság, 
a spon tán ven dég sze re tet, a ki esz kö zölt ven dég lá tás, az 
éj fél kor ki es de kelt haj lék” – »a me di ter rán ka to li ciz mus! 
San Francesco, Sant’Ubaldo, Fellini!«, ka lan doz hat tak 
el va la ha, írás köz ben a test vér gon do la tai –, „ál ta lá nos 
ér te lem ben pe dig a leg na gyobb ja ink meg éne kel te ven dég-
lét, a lét-mint-vendég-lét ol vaszt ja ke ve re dés nél kü li és 
el vá laszt ha tat lan egy ség be; ha úgy tet szik, a sza ka dat lan 
meg ven dé gelt ség-tu dat, a nincs, de adó dik fel tét len sé ge, 
az ön zet len ség, a bõ ke zû ség, a nagy lel kû ség, az in gye nes-
ség? sza bá lyos, na pi rendszerességû is mét lõ dé se, amely a 
meg ter ve zett út vo na lon és idõ ben kéz zel fog ha tób ban ad 
hírt ma gá ról, és amely sem mi hez sem fog ha tó vál lal ko zás 
ré sze sé vé tesz oly sok fé le távkerékpározót…” 

„Ami kor pe dig – ol va som pár ol dal lal ké sõbb – ka mi-
on ször nyek dö rög nek el mel let ted, az or szág út be he mót-
jai, és rádböffennek, hogy ös  sze rez zensz, ne hidd, hogy 
mind egyi kük cél ja az erõ fi tog ta tás, a gyen gék meg fé lem lí-
té se. Van nak, akik így kö szön te nek, más esz kö zük nincs. 
A kü lönb sé get nem hal la ni.” 

Pillák István fotója


