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GILBERT KEITH CHESTERTON

A vo nat rej té lye
An  nyi szó esett a vas úti rej té lyek rõl, hogy er rõl eszem be ju tott egy fur csa 

em lék. Nem csak azt ál lí tom, hogy igaz tör té net, hi szen, ahogy mind járt lát ni fog-
ják, mind ez csu pa igaz ság, és sem mi tör té net. Nincs ma gya rá za ta, se ta nul sá ga; 
olyan, mint a leg több do log, ami vel éle tünk so rán ta lál ko zunk: tö re dé ke va la mi-
nek, ami ret ten tõ iz gal mas vol na, ha nem len ne túl nagy ah hoz, hogy át lás suk. 
Az élet za va ros sá ga ugyan is ab ból ered, hogy túl sok ben ne az ér de kes do log 
ah hoz, hogy mó dunk ban áll jon kel lõ ér dek lõ dés sel vi sel tet ni bár me lyik iránt; 
amit tri vi a li tás nak hí vunk, mind az va ló já ban szám ta lan tör té net ren ge teg el var-
rat lan szá la; a hét köz na pi és ér tel met len lé te zés olyan, mint tíz ezer hát bor zon ga-
tó kri mi ös  sze ka var va egy ka nál lal. Az én él mé nyem ilyen ter mé sze tû tö re dék 
volt, és akár hogy is, nem fik tív. Nem csak az ese mé nye ket nem én ta lá lom ki 
(már amen  nyi re vol tak ese mé nyek), de a táj han gu la tát sem, ami az egész do log 
iszo nya tát ad ta. Élén ken em lék szem rá: olyan volt, ahogy most le írom.

•

Né hány év vel ez elõtt egy ha mu szí nû, õszi na pon, dél tájt Ox ford ban az ál lo-
más épü le te elõtt áll do gál tam az zal a szán dék kal, hogy fel száll jak a lon do ni 
vo nat ra. Va la mi ok ból az tán, ta lán az el mém lus ta sá ga és üres sé ge, vagy a 
sá padt szür ke ég üres sé ge, vagy a hi deg mi att az a sze szé lyem tá madt, hogy ne 
vo nat tal men jek, ha nem el in dul jak az or szág úton, és a lon do ni út nak leg alább 
egy ré szét gya log te gyem meg. Nem tu dom, más em be rek is így van nak-e 
ez zel, de szá mom ra min dig a ba rát ság ta lan idõ já rás, a hasz nál ha tat lan nak is 
ne ve zett idõ az, ami va la hogy az ak ció és a ro man ti ka han gu la tát hív ja elõ az 
élet bõl. De rûs, kék na po kon nem aka rom, hogy bár mi tör tén jen: a vi lág tel jes és 
gyö nyö rû, szem lé lõ dés re va ló. Épp úgy nem ké rek a ka land ból e tür kiz ku po la 
alatt, mint ahogy nem kér nék be lõ le a temp lom ban. De mi kor az em be ri élet 
hát te re szür ke, ak kor az em ber szent fel sõbb ren dû sé ge ne vé ben tûz zel és vér-
rel sze ret nm fes te ni rá. Mi kor a menny ku dar cot vall, az em ber meg ta gad ja a 
ku dar cot; mi kor úgy tû nik, mint ha az ég re ólom- és sá padt ezüst be tûk kel ír ták 
vol na fel a ha tá ro za tot, hogy sem mi sem fog tör tén ni, ak kor a hal ha tat lan lé lek, 
a te remt mé nyek her ce ge fel emel ke dik, és úgy ha tá roz, hogy va la mi nek tör tén-
nie kell, még ha az csu pán egy rend õr le mé szá ro lá sa is. De ez csu pán csa pon gó 
is mét lé se an nak, amit már el mond tam: hogy a ko pár ég fel kel tet te ben nem az 
éh sé get a terv va la mi fé le meg vál toz ta tá sa iránt, mint ha a mo no ton idõ já rás el vi-
sel he tet len né tet te vol na a mo no ton vo nat hasz ná la tát, és így ne ki vág tam egy 
vi dé ki ös vény nek Ox ford ha tá rán túl. Ta lán eb ben a pil la nat ban ér he tett egy fur-
csa átok a vá ros ból vagy az ég bõl, ami ar ra ítélt, hogy évek kel ké sõbb, a Daily 
News egyik cik ké ben Sir Ge or ge Trevelyant Ox ford dal kap cso lat ban em lít sem, 
bár tö ké le te sen tisz tá ban va gyok ve le, hogy Camb rid ge-be járt.

Ahogy át szel tem a vi dé ket, min den kí sér te ti es nek és szín te len nek tûnt. A 
me zõk, amik el vi leg zöl dek, olyan szür kék vol tak, mint az ég; a fák pe dig, 
amik el vi leg szin tén zöl dek, olyan szür kék, mint a fel hõk, és olyan fel hõ sek is. 
És mi kor már jó né hány órá ja gya lo gol tam, kez dett rám es te led ni. A be te ges 
nap nyug ta el gyön gül ten ka pasz ko dott a lá tó ha tár pe re mé be, oly sá pad tan, mint-
ha vo na kod na itthagyni a vi lá got a sö tét ben. Ahogy mindin kább el hal vá nyult, 
úgy lát szott, hogy az ég fe nye ge tõ en egy re kö ze lebb eresz ke dik. Az ad dig csu-
pán ko mor fel hõk meg duz zad tak, az tán el ol dód tak, és le en ged ték az esõ sö tét 
füg gö nyét. Az esõ el va kí tott, úgy vert, mint egy kö ze li el len ség csa pá sai; az 
ég mint ha elõ re dõl ve üvöl tött vol na a fü lem be. Sok-sok ki lo mé tert kel lett még 
gya lo gol nom, mi re ta lál tam egy em bert, és ez a tá vol ság épp elég volt hoz zá, 
hogy ad dig ra el szán jam ma gam; úgy hogy mi kor ta lál koz tunk, meg is kér dez-
tem tõ le, hogy a kör nyé ken hol tud nék fel száll ni a Paddington fe lé tar tó vo nat ra. 
Egy ap ró, csön des ál lo más ra kül dött (még a ne vé re sem em lék szem), amely az 
út tól jó val mes  szebb fe küdt, és olyan ma gá nyos nak tûnt, mint egy kuny hó az 
An dok ban. Nem hi szem, hogy va la ha is lát tam vol na olyan idõt, szo mo rú sá got, 
szkep ti ciz must és min den mást, ami po ko li, mint az az ál lo más: mint ha itt a 
te rem tés kez de te óta esett vol na az esõ. Ázott ge ren dá in úgy csor gott át a víz, 
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mint ha nem is víz len ne, ha nem a fa sa ját, un dok vá la dé ka; mint ha a szi lárd 
ál lo más örök ké da rab ja i ra es ne szét és mo csok ká mál la na. Majd nem tíz perc be 
telt, míg ta lál tam va la kit az ál lo má son. Ami kor si ke rült, egy ne héz kes fi gu ra 
állt elõt tem, és mi kor meg kér dez tem tõ le, van-e Paddington fe lé vo nat, vá la sza 
ál mo san és bi zony ta la nul hang zott. Amen  nyi re ki tud tam ven ni, azt mond ta, 
hogy fél óra múl va jön egy vo nat. Le ül tem, rá gyúj tot tam egy szi var ra, és vár-
tam, köz ben pe dig néz tem a ca fa tok ra té pett nap nyug ta utol só fosz lá nya it, és 
hall gat tam az örök ké tar tó esõt. Le het, hogy fél óra múl va, le het, hogy ko ráb ban, 
de vo nat ér ke zett az ál lo más ra, elég las san. Ter mé szet el le ne sen sö tét vo nat volt; 
hos  szú, fe ke te tes te men tén se hol sem lát tam egyet len lám pát; és nem lát tam 
ka la uzt sem az ol da lán. Nem volt más vá lasz tá som: elõ re men tem a moz dony-
hoz és meg kér dez tem a fû tõt, hogy a vo nat Lon don ba tart-e.

– Hát, uram, igen – mond ta, va la mi fé le meg ma gya ráz ha tat lan vo na ko dás sal. 
–, Lon don ba megy, de...

Ép pen in dult, úgy hogy fel ug rot tam az el sõ va gon ba; ko rom sö tét volt. Ott 
ül tem, do há nyoz tam és tû nõd tem, mi köz ben vé gig pö fög tünk a fo lya ma to san 
sö té te dõ tá jon, amit ma gá nyos nyár fák tar kí tot tak, míg nem le las sí tot tunk 
és meg áll tunk, ér tel met le nül, egy me zõ kö ze pén. Ne héz kes zajt hal lot tam, 
mint ha va la ki le mász na a vo nat ról, az tán az ab la kom ban meg je lent egy sö tét, 
bo zon tos fej.

– El né zést, uram – mond ta a fû tõ –, de azt hi szem, ta lán – szó val, ta lán úgy 
il lik, hogy tud ja – egy ha lott em ber van a vo na ton.

•

Len nék csak iga zi mû vész, a ki fi no mult ér zé keny ség em be re, és más sem mi, 
ez a rend kí vü li kap cso lat két ség kí vül le gyûrt és ar ra kényszerített vol na, hogy 
ra gasz kod jam hoz zá: ki szál lok, és gya log foly ta tom uta mat. Csak hogy, saj ná lat-
tal be is me rem, ud va ri a san, ám ha tá ro zot tan ki fej tet tem vé le mé nye met, mi sze-
rint a do log nem na gyon ér de kel, amen  nyi ben a vo nat en gem a Paddingtonra 
visz. Azon ban alig hogy el in dult a vo nat is me ret len ter hé vel, még is csak tet tem 
va la mit, még hoz zá egé szen ösz tö nö sen, anél kül, hogy el gon dol kod tam, vagy 
egy vil la nás nál töb bet gon dol kod tam vol na raj ta. El dob tam a szi va ro mat. Ezt 
súg ta ne kem va la mi, ami egy idõs az em ber rel, és ami nek a gyász hoz és a szer-
tar tá sok hoz van kö ze. Úgy érez tem, van va la mi szük ség te le nül bor zasz tó ab ban 
a gon do lat ban, hogy csak két em bert visz a vo nat: az egyi kük ha lott, a má sik 
pe dig szi va ro zik. És ahogy a szi var vég vö rö se és ara nya el ham vadt, mint egy 
te me té si fák lya, amit a me net egy szim bo li kus pont ján el ta pos nak, rá jöt tem, 
mi lyen hal ha tat lan a rí tus. Rá jöt tem (és ez az ere de te és a lé nye ge min den rí tus-
nak), hogy azok nak a szent ta lá nyok nak a je len lét ében, me lyek rõl sem mit sem 
tu dunk mon da ni, he lyén va lóbb egy sze rû en ten ni va la mit. És rá jöt tem, hogy a 
rí tus min dig azt je len ti, hogy el do bunk va la mit: is te ne ink ol tá rán EL PUSZ TÍT-
JUK a ku ko ri cán kat vagy bo run kat.

Mi kor a vo nat vé gül be fu tott a Paddington pá lya ud var ra, hir te len meg köny-
 nyeb bült kí ván csi ság gal ug rot tam le ró la. A vo nat vé gét kor lát és vas úti sze-
mély zet õriz te, sen kit sem en ged tek oda to la kod ni. Õriz tek és rej tet tek va la mit; 
ta lán a ha lált, túl meg ren dí tõ for má ban; ta lán olyas mit, mint a mersthami ügy, 
ami be an  nyi em be ri rej tély és go nosz ság ve gyül, hogy a föld nek kell va la mi fé-
le képp fel ol doz nia; ta lán olyas mit, ami mind ket tõ nél ros  szabb. Akár hogy is, én 
bol dog vol tam, hogy ki me he tek az ut cá ra, és lá tom, ahogy a lám pa fény meg-
vi lá gít ja a ne ve tõ ar co kat. A mai na pig sem tu dom, mi fé le kü lö nös tör té net be 
té ved tem, és hogy mi fé le ijesz tõ do log volt úti tár sam a sö tét ben.

Szlukovényi Ka ta lin for dí tá sa

G. K. Chesterton: Tremendous Trifles (Egy cso mó cse kély ség) cí mû es  szé kö te té bõl (1909).
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AKUTAGAVA RJÚNOSZUKE

Man da ri nok
Bo ron gós té li es te tör tént. A jokoszukai vo nat má sod-

osz tá lyú ko csi já ban ül tem egy sa rok ban, s tét le nül vár tam 
az in du lást jel zõ fütty szó ra. A vil lany már rég óta égett a 
va gon ban, de raj tam kí vül – bár mily meg le põ is – nem 
volt egyet len utas sem. Amint ki bá mul tam a fél ho mály ba 
bo rult pe ron ra, lát tam, hogy fur csa mó don nyo ma sincs 
egyet len kí sé rõ nek sem, csak egy ket rec be zárt kis ku tya 
vo nyí tott fel pa na szos han gon idõ rõl idõ re. Kü lö nös, de 
az egész lát vány na gyon il lett a han gu la tom hoz. Fe jem-
ben ki mond ha tat lan fá radt sá got és le vert sé get érez tem: 
olyan volt, mint ha a hó fel hõs ég fa kó ár nya zu hant vol-
na rám. Ke zem a ka bá tom zse bé be sül lyesz tet tem, s még 
ar ra se volt ked vem, hogy az oda be csúsz ta tott új ság es ti 
ki adá sát elõ húz zam.

Ek kor azon ban meg szó lalt az in du lást jel zõ fütty. Fe je-
met az ab lak ke ret nek tá masz tot tam s vár va vár tam, hogy 
sze gény szí vem meg kön  nyeb bül jön, va gyis a ve lem szem-
ben ál ló vas út ál lo más meg ál lít ha tat la nul el in dul jon hát-
ra fe lé. Az elõb bi nél azon ban sok kal za jo sab ban geták, 
ja pán fa pa pucs ok csat to gá sai hal lat szot tak a jegy vizs gá ló 
au to ma ta irá nyá ból, me lye ket nem sok kal ez után a ka la uz 
zsém bes hang ja kí sért, mi köz ben nagy dér rel-dúr ral ki vá-
gó dott an nak a má sod osz tá lyú ko csi nak az aj ta ja, amely-
ben vol tam, s egy ti zen há rom-ti zen négy év kö rü li lány 
si et ve lé pett be raj ta, mi re ugyan ab ban a pil la nat ban a 
va gon meg re me gett, s meg ló dult a gõz moz dony. Az ab lak-
hoz csa pó dó kor mos füst ben las san el ma rad tak a pe ron 
osz lo pai, egy ott  fe lej tett víz hor dó ko csi, a vo nat irá nyá ba 

va la ki nek haj bó ko ló hor dár, mi köz ben mind egy re ki seb-
bek let tek, s vé gül mind annyi an el is tûn tek a sze mem 
elõl. Meg kön  nyeb bült szív vel só haj tot tam fel, mi köz ben 
rá gyúj tot tam, s csak ez után for dí tot tam fá radt te kin te te-
met az elõt tem lé võ ülés re te le pe dõ kis lány ar cá ra.

Tö re de zett ha ját, me lyen ápo ló olaj nak nyo ma se lát-
szott, há tul ös  sze fog ta, ar cát him lõs he gek tar kí tot ták, 
bõ re an  nyi ra le égett a nap tól, hogy már rossz be nyo mást 
kel tett – egy szó val iga zi pa raszt lány volt. Egy nagy ba tyu 
he vert az ölé ben, nya ká ra ha nya gul egy pisz kos, sár gás-
zöld kö tött gyap jú sá lat te kert. Cso ma got szo ron ga tó, 
vö rös re fa gyott ke zé ben óva to san õr zött egy pi ros har-
mad osz tá lyú vo nat je gyet. Egy ál ta lán nem tet szett a kis-
lány dur va ar ca. El len szen ves volt az is, hogy ma sza-
tos a ru há ja. Vé gül az os to ba sá ga is bos  szan tott, ami ért 
nem tud kü lönb sé get ten ni má sod osz tály és har mad osz-
tály kö zött. Te hát rá gyúj tot tam egy ci ga ret tá ra, s szó ra ko-
zot tan ki te re get tem a tér dem re a zse bem ben lé võ új ság 
es ti ki adá sát, hogy en nek a kis lány nak még a lé te zé sé rõl 
is meg fe led kez zem. Ek kor hir te len meg vál to zott a vi lá gí-
tás: az új ság pa pír ra kül sõ fény esett, s a ha sá bok, ame lyek 
ed dig alig lát szot tak, most vá rat la nul tisz tán, ki ve he tõ en 
ott le beg tek a sze mem elõtt. Mon da nom sem kell, hogy 
a vo nat a jokoszukai vo na lon oly gya ko ri sok-sok alag út 
kö zül be fu tott az egyik be.

Bár a vil lany fény nél vé gig fu tot tam szin te az egész új sá-
got, még is a vi lág ban an  nyi ra szok vá nyos ese mé nyek rõl 
ol vas hat tam ben ne, hogy nem si ke rült ve le csil la pí ta nom 

Szamódy Zsolt fotója



66

a de pres  szi ót. A vi lág bé ke kér dé se, új don sült há za sok, új 
épü le tek át adá sa, kor rup ci ós bot rá nyok, ha lá lo zá si hir de-
té sek – fu tott vé gig gé pi e sen a te kin te tem majd nem min-
den szok vá nyos írá son, mi köz ben olyan ér zé ki csa ló dást 
él tem át, mint ha a vo nat, be fut va az alag út ba, pon to san 
el len irány ba in dult vol na el. Eköz ben per sze fo lya ma to-
san és ön tu dat la nul, mint a dur va va ló ság em be ri for má ba 
ön tött alak ja, az elõt tem ülõ kis lány járt a fe jem ben. Ta lán 
jel ké pes ér tel mû volt a vo nat az alag út ban, a pa raszt lány 
és a szok vá nyos cik kek kel te le tûz delt újság… A meg ma-
gya ráz ha tat lan, ala csony ren dû és unal mas em be ri élet jel-
kép ét je len tet te. Tel je sen hi á ba va ló nak érez tem min dent, 
fél re tol tam az át la po zott es ti új sá got, fe je met új ból az 
ab lak ke ret nek tá masz tot tam, mi köz ben – mint ha meg hal-
tam vol na – le huny tam a sze mem és el bó bis kol tam.

Né hány perc telt el. Ösz tö nö sen kö rül néz tem, mint ha 
vá rat la nul va la mi meg fé lem lí tett vol na, s lát tam, hogy – 
nem tud ni mi ó ta – az elõb bi kis lány a szem köz ti ülést a 
mel let tem lé võ re cse rél te, s szí vós ki tar tás sal pró bál ta 
ki nyit ni az ab la kot. A sú lyos ab lak ke ret azon ban csak 
nem en ge del mes ke dett. A kis lány re me gõ ar ca most már 
li lá ban ját szott az erõl kö dés tõl, s hal lot tam, hogy idõ rõl 
idõ re szí vott egyet az or rán, és még li he gett is hoz zá. Ter-
mé sze te sen ez a ki tar tás, akár hogy is ves  szük, ro kon szen-
vet éb resz tett ben nem. Per sze tud tam, hogy ha ma ro san a 
vo nat egy újabb alag út be já ra tá hoz kö ze le dik, mert az 
ab la kon túl mind két ol da lon he gyek lej tõi ma ga sod tak, 
az al ko nyi fény be vi lá gí tot ta raj tuk a ki szá radt fü vet. És 
még is, mind ezek el le né re ez a kis lány egy re az zal pró bál-
ko zott, hogy ki nyis sa a szán dé ko san be zárt ab la kot, én 
azon ban kép te len vol tam meg ér te ni, hogy mi ért. Egy sze-
rû en csak pusz ta sze szély bõl te szi, nem tud tam más ra gon-
dol ni. Ezért to vább ra is szót lan szi go rú ság gal szem lél tem 
azt a két fagy csíp te ke zet, amint ke ser ves küz del met vív 
az ab lak kal, és köz ben kö nyör te le nül azért ri mán kod tam, 
hogy so ha ne si ke rül jön ne ki ki nyit ni.

Ek kor azon ban a vo nat ret te ne tes ro baj jal be fu tott az 
alag út ba, és ép pen eb ben a pil la nat ban le zu hant az ab lak 
is, amel  lyel a kis lány pró bál ko zott. És a négy szög le tes nyí-
lá son ke resz tül be tó dult a ko rom a fe ke te lég bõl, s et tõl 
rög tön ful lasz tó füst lett, amely sû rû go moly ban be töl-
töt te a ko csi bel se jét. Ter mé szet tõl fog va ér zé keny a tor-
kom, de most még an  nyi idõm sem volt, hogy zseb ken-
dõt te gyek ma gam elé, a füst úgy be bo rí tot ta az ar co mat, 
s et tõl olyan kö hö gé si ro ham tört rám, hogy még lé leg ze-
tet is alig kap tam. A kis lány azon ban rám se he de rí tett, 
ki dug ta a fe jét az ab la kon, a sö tét ben fú jó szél meg ci bál-
ta ös  sze fo gott ha ját, mi köz ben re meg ve a moz dony irá nyá-
ba kém lelt. Az ab la kon túl egy re vi lá go sabb lett: már lát-
tam alak ját a ko rom ban és a vil lany fény nél, s ha kint rõl 
nem áradt vol na be a hû vös le ve gõ vel együtt a föld sza ga, 

a szé na és a víz il la ta, ak kor sem mi két ség, amint job ban 
ér zem ma gam, ke mé nyen ös  sze szi dom ezt az is me ret len 
kis lányt, és be csu ka tom ve le az ab la kot.

A moz dony azon ban eb ben a perc ben si mán ki sik lott 
az alag út ból, szá raz fû bo rí tot ta he gyek kö zött ka nyar gott, 
mi köz ben egy sze gé nyes te le pü lés vas úti át já ró ján ha ladt 
át. Az át já ró kö ze lé ben min de nütt szal má val fe dett és cse-
rép pel bo rí tott, szá nal mas kül se jû, pisz kos há zak la pul tak 
szo ro san egy más hoz, a vas úti át já ró nál pe dig ta lán egy 
bak ter in te ge tett, hi szen fe hér lõ zász ló len gett lom hán az 
al ko nyi szür kü let ben. Amint el hagy tuk az ala gu tat, e si vár 
vas úti át já ró töl té sén túl há rom vö röské pû fi úcs kát vet tem 
ész re, akik szo ro san egy más mel lett áll tak. Mind a hár man 
ki vé tel nél kül pöt töm nyi ter me tû ek vol tak – ar ra gon dol-
tam, ta lán et tõl a nyo masz tó kör nye zet tõl. Ru há juk szí ne 
ugyan olyan volt, mint ez a mé la bús vi dék. Föl fe lé bá mul-
tak a ro bo gó vo nat ra, s egy szer re für gén ma gas ba len dí tet-
ték kar ju kat, mi köz ben ár tat lan tor ku kat ki tár ták, s tisz ta 
ere jük bõl va la mi ért he tet len üdv ri val gás ban tör tek ki. És 
ek kor jött el az a bi zo nyos pil la nat. A kis lány fel sõ tes té-
vel ki ha jolt az ab la kon, fagy csíp te ke zét meg emel te, lát-
tam, amint erõ sen in te get fe lé jük jobb ra meg bal ra, s a 
ke zé bõl – akár ha az ég bõl hul lott vol na – hir te len öt-hat 
me leg napsárga man da rin pot  tyant a vo nat elé ki jö võ gye-
re kek re, hogy örö möm ben a lel kem is tánc ra per dült tõ le. 
Ön kén te le nül is vis  sza foj tot tam a lé leg ze te met. És eb ben 
a pil la nat ban min dent meg ér tet tem. A kis lány nak va ló szí-
nû leg mun ká ba kell áll nia, így hát szán dé ko san el rej tett a 
ru há já ba né hány man da rint, s eze ket dob ta ki az ab la kon 
ke resz tül az öc  cse i nek: így kö szön te meg, hogy ki kí sér-
ték a vo nat hoz.

Egy pil la nat alatt vil lant fel mind ez az el ro bo gó 
vo nat ab la kán túl: az al kony ba öl tö zött te le pü lés vas-
úti át já ró ja, a fel csi vi te lõ há rom kis gye rek és a va gon-
ból ki do bott cso da szép szí nû man da ri nok. De a je le net 
ki tö röl he tet le nül be le ivó dott a lel kem be. És et tõl fog-
va úgy érez tem, hogy va la mi ed dig is me ret len tisz ta 
öröm tör fel a szí vem bõl. Büsz kén ma gas ba emel tem 
a fe jem, s most már más em ber ként néz tem er re a kis-
lány ra. A lány egy ide je vis  sza ült az elõt tem lé võ hely-
re, s ugyan úgy, ahogy az elõbb, he gek kel bo rí tott ar cát 
sár gás zöld gyap jú sál já ba te met te, ke zé ben tar tot ta 
nagy ba tyu ját, mi köz ben har mad osz tály ra szó ló je gyét 
szorongatta…

Ek kor egy kis ide ig vég re si ke rült meg fe led kez nem 
a ki mond ha tat lan fá radt ság ról és le vert ség rõl, a meg ma-
gya ráz ha tat lan, se ké lyes és unal mas em be ri élet rõl.

1919. áp ri lis

Vi har Ju dit for dí tá sa
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SHERWOOD ANDERSON

Há bo rú
Ezt a tör té ne tet egy as  szony tól hal lot tam a vo na ton. Zsú folt volt a ku pé, 

úgy hogy mel lé ül tem. A kö ze lé ben egy fér fit is lát tam, együtt utaz tak – kar-
csú, lá nyos alak, ne héz, bar na vá szon ka bát ban, ami lyet a fu va ro sok vi sel nek 
té len. Föl-le jár kált a va gon fo lyo só ján, az én he lyem re pá lyá zott a nõ ol da-
lán, de ezt ak kor még nem tud tam.

Az as  szony vo ná sai dur vák vol tak, az or ra vas tag. Va la mi tör tént ve le. 
Bi zo nyá ra meg ütöt ték, vagy le esett va la hon nan. Ilyen szé les, vas kos és 
csú nya or rot a ter mé szet nem al kot ha tott. Na gyon jó an gol ság gal be szélt 
hoz zám. Utó lag gya ní tom, hogy ak kor épp ele ge le he tett a bar na vá szon ka-
bá tos fér fi ból, aki már na pok, ta lán he tek óta ve le uta zott, és meg örült az 
al ka lom nak, hogy né hány órát va la ki más tár sa sá gá ban tölt het.

Min den ki is me ri a ké sõ éj jel ha la dó, zsú folt vo nat han gu la tát. Át szel tük 
Iowa nyu ga ti és Nebraska ke le ti ré szét. Több nap ja esett, a föl de ket el árasz-
tot ta a víz. A tisz ta éj sza ká ban fel jött a hold, és a vo nat ab la kon tú li lát vány 
egy szer re volt ide gen és fur csa mó don na gyon szép.

Ér zed a han gu la tot: tar, fe ke te fák cso por to za tai, ahogy azon a vi dé ken 
szo kás, a hold, amely a tó csák ban tük rö zõ dik és a vo nat tal együtt ro han, a 
va go nok kat to gá sa, az el szi ge telt ta nya há zak fé nyei, és al kal man ként egy-
egy vá ros fény cso port ja, ahogy a vo nat nyu gat fe lé si et.

A nõ most ér ke zett a há bo rú súj tot ta Len gyel or szág ból, tudj’isten mi fé-
le erõ fe szí tés cso dá ja ré vén sze re tõ jé vel együtt ki ju tott ar ról a meg kín zott 
vi dék rõl. Meg érez tem, mi lyen is a há bo rú, ahogy az az as  szony be szélt; és 
õ me sél te el a tör té ne tet, amit el aka rok mon da ni ne ked.

Nem em lék szem, ho gyan kezd tünk el be szél get ni, és azt sem tu dom meg-
fo gal maz ni, mi képp fo ko zó dott han gu la tom ide gen sé ge, míg nem utol ér te az 
övét, és a tör té net, amit me sélt, a vo nat ab la kon tú li csön des éj sza ka tit ká nak 
ré szé vé vált – és je len tés sel ter hes lett szá mom ra.

Egy csa pat len gyel me ne kült ha ladt va la hol Len gyel or szág ban az úton 
egy né met õr fel ügye le té vel. A né met öt ven kö rü li, sza kál las fér fi volt. 
Amen  nyi re fel fog tam, olyas fé le em ber le he tett, mint ná lunk egy nyelv ta-
nár, mond juk az iowai Des Moines vagy az ohiói Springfield fõ is ko lán. 
Zö mök és erõs test fel épí té sû, hoz zá szo kott a kö zön sé ges éte lek hez, mint a 
ma ga faj ta fér fi ak ál ta lá ban. Ezenkí vül a köny vek em be re is le he tett, aki nek 
gon dol ko dá sa haj lott a kö zön sé ge sebb fi lo zó fi ák ra. Be le rán ci gál ták a há bo-
rú ba, mert né met volt, és lel ke el me rült a ha ta lom né met fi lo zó fi á já ban. 
Sej te ni vé lem, hogy járt a fe jé ben egy má sik el kép ze lés is, ami nem hagy ta 
nyu god ni, és ek képp, hogy tel jes szív vel tud ja szol gál ni kor má nyát, olyan 
köny ve ket ol va sott, ame lyek új ra meg erõ sí tet ték oda adá sát az erõs, bor zal-
mas do log iránt, ami ért har colt. Mi vel el múlt öt ven, nem küld ték ki a front-
ra, ha nem a me ne kül tek re fel ügyelt, le rom bolt fa lu juk ból a vas út mel let ti 
tá bor ba te rel te õket, ahol majd en ni kap nak. 

A me ne kül tek mind pa rasz tok vol tak, mind, ki vé ve az ame ri kai vo na ton 
mel let tem ülõ nõt, a sze re tõ jét és az édes any ját, egy hat van öt éves, idõs 
as  szonyt. Õk kis bir to kos ok vol tak, a töb bi ek meg a föld jü kön dol goz tak.

Egy len gyel or szág úton gya lo golt ez a tár sa ság a né met fel ügye le té vel, 
aki sú lyos lép tek kel me ne telt elõ re, õket is sür get ve. Bru tá lis volt az el tö-
kélt sé ge, és a hat van öt éves öreg as  szony, aki va la mi képp a me ne kül tek 
ve zé ré nek szá mí tott, csak nem ugyan olyan bru ta li tás sal ta gad ta meg foly-
ton, hogy to vább men jen. Meg állt az esõs éj sza ká ban a sá ros úton, és a 
tár sa ság kö ré je gyûlt. Meg ráz ta a fe jét, mint egy ma kacs ló, és len gyel 
sza va kat mo tyo gott: „Azt aka rom, hogy hagy ja nak bé kén, en  nyit aka rok. 
Sem mi mást nem aka rok, csak azt, hogy hagy ja nak bé kén” – mond ta új ra 
meg új ra; és a né met oda ment, és a há tá nál fog va elõ re lök dös te, úgy hogy 
me ne te lé sük a nyo masz tó éj sza ká ban ál lan dó is mét lõ dé se volt a meg ál lá-
sok nak, az öreg as  szony el mo tyo gott sza va i nak és a né met lök dö sõ dé sé nek. 
Tel jes szív bõl gyû löl ték egy mást, a len gyel öreg as  szony meg a né met.

A tár sa ság kis li get hez ért egy se kély pa tak part ján, és a né met meg ra-
gad ta az öreg as  szony kar ját, át von szol ta a pa ta kon, a töb bi ek meg kö vet ték 
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õket. Az as  szony új ra meg új ra el mond ta: „Hagy ja nak bé kén. Sem mi mást 
nem aka rok, csak azt, hogy hagy ja nak bé kén.”

A li get ben a né met tü zet ra kott. Bel sõ ka bát zse bé bõl gu mí ro zott ta sa kot 
vett elõ, ab ból gyu fát, sõt, szá raz fa da ra bo kat, és hi he tet len ha té kony ság-
gal né hány perc alatt ma gas ra szí tot ta a lán go kat. Azu tán fog ta a do há nyát, 
le ült egy fa ki ál ló gyö ke ré re, rá gyúj tott és a me ne kül te ket néz te, akik a tûz 
túl ol da lán az öreg as  szony kö rül cso por to sul tak.

A né met el aludt. Ez zel kez dõd tek szá má ra a ba jok. Egy órát aludt, és 
mi re föl éb redt, a me ne kül tek el tûn tek. El kép zel he ted, hogy ug rott fel és 
ro hant vis  sza fe lé, át csör tet ve a se kély pa ta kon, vé gig a sá ros úton, hogy 
megint ös  sze szed je a tár sa sá got. Vé gig dü hös volt, de nem ijedt meg. Tud-
ta, hogy az egész csak an nak a kér dé se, hogy elég mes  sze men jen vis  sza az 
úton, ahogy az em ber vis  sza megy az úton az el kó bo rolt csor da után.

És az tán, mi kor a né met el ér te a tár sa sá got, õ és az öreg as  szony har col-
ni kezd tek. Az as  szony ab ba hagy ta a mo tyo gást ar ról, hogy hagy ják bé kén 
és ne ki ug rott. Egyik ré gi bé re se meg ra gad ta a né met sza kál lát, és a má sik 
be le váj ta ma gát a nya kán a vas tag bõr be.

A harc az or szág úton so ká ig tar tott. A né met fá radt volt és nem olyan 
erõs, mint ami lyen nek lát szott, és va la mi hal vá nyan vis  sza tar tot ta at tól, 
hogy ököl lel üs se az öreg as  szonyt. Vé kony vál lá nál meg ra gad ta és tol ta, az 
öreg as  szony meg húz ta vis  sza. Úgy né zett ki a küz de lem, mint ha egy em ber 
a csiz ma szí já nál fog va pró bál ná sa ját ma gát föl emel ni. Azok ket ten har col-
tak, el szán tan, hogy ab ba se hagy ják, de egyi kük sem volt jó tes ti erõ ben.

Így hát ket tõ jük lel ke kez dett küz de ni. A vo na ton ülõ nõ ezt egész vi lá go-
san el ma gya ráz ta ne kem, bár le het, hogy ne héz lesz ve led is meg ér tet nem. 
Ne kem se gí tett az éj sza ka és a moz gó vo nat ti tok za tos sá ga. Fi zi kai do log 
volt, a két lé lek har ca az esõs éj sza ka tom pa fé nyé ben azon az el ha gya tott, 
sá ros úton. A le ve gõ te le volt a harc cal, és a me ne kül tek kö ré jük gyûl tek 
és resz ket ve ácso rog tak. Resz ket tek a hi deg tõl és a fá radt ság tól, per sze, de 
va la mi más tól is. Kö rü löt tük a le ve gõ ben min den hol érez ték azt a hal vány 
va la mit, ami zaj lott. A nõ azt mond ta, az éle tét is szí ve sen oda ad ta vol na, 
csak hogy be fe jez zék, vagy hogy va la ki gyújt son vi lá gos sá got, és hogy az 
em be re ugyan úgy ér zett. Azt mond ta, olyan volt, mint ha két szél küz de ne, 
mint ha egy pu ha, si mu lé kony fel hõ meg ke mé nyed ne, és hi á ba pró bál na 
ki lök ni egy má sik fel hõt az ég rõl.

Az tán a küz de lem vé get ért, és az öreg as  szony és a né met ki me rül ten 
le rogy tak az út ra. A me ne kül tek oda gyûl tek és vár tak. Azt gon dol ták, va la-
mi még kö vet ke zik, tu laj don kép pen tud ták, hogy va la mi még kö vet ke zik. 
Ez az ér zés nem akart el múl ni, tu dod, és ös  sze búj tak, és egy ki csit ta lán még 
nyü szí tet tek is.

Ami kö vet ke zett, az az egész tör té net lé nye ge. Az a nõ a vo na ton 
na gyon vi lá go san el ma gya ráz ta. Azt mond ta, hogy a két lé lek a küz de-
lem után vis  sza ment a két test be, de az öreg as  szony lel ke a né met tes té be 
tért vis  sza, és a né met lel ke az öreg as  szony tes té be.

Azu tán, per sze, min den na gyon egy sze rû lett. A né met le ült az út szé len 
és el kezd te ráz ni a fe jét, és mon do gat ni, hogy hagy ják bé kén, ki je len tet te, 
hogy sem mi mást nem akar a vi lá gon, csak azt, hogy hagy ják bé kén, a len-
gyel as  szony meg pa pí ro kat vett ki a zse bé bõl és el in dí tot ta a tár sa it vis  sza 
az úton, nyer sen és bru tá li san ve zet te õket, és lök dös te, ha el fá rad tak.

A tör té net ez után is foly ta tó dott. A nõ sze re tõ je, aki ta ní tó volt, meg sze-
rez te a pa pí ro kat, ki ju tott az or szág ból, és ma gá val vit te a ked ve sét is. De a 
rész le te ket már el fe lej tet tem. Csak a né met re em lék szem, aki ül az út szé len 
és azt mo tyog ja, hogy hagy ják bé kén, és az öreg, fá radt anyá ra Len gyel or-
szág ban, ahogy dur va sza vak kal kény sze rí ti ki me rült tár sa it, hogy me ne tel-
je nek vis  sza az éjen át a sa ját or szá guk ba.

Szlukovényi Ka ta lin for dí tá sa
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ISIHARA SINTARÓ

Vo na ton
Még ma is saj gó szív vel em lék szem azok ra az iszo-

nya tos lök dö sõ dé sek re a vo na to kon köz vet le nül a há bo rú 
után, pe dig min den uta zás, he lye seb ben min den fel szál lá-
si kí sér let iga zi kín szen ve dés sel járt.

Elég volt csak a pe ron ról rá néz ni a kö ze le dõ sze rel-
vény kör vo na la i ra, már is tud hat ta az em ber, men  nyi re 
zsú folt a vo nat. Tu laj don kép pen sza bá lyos mér ta ni vo na-
la kat kel lett vol na lát ni, ehe lyett az ab la ko kon csün gõ uta-
sok mi att a vo nat mind két ol da la gör be volt. Ahogy ezt 
a pe ro non ál lók ész re vet ték, pá nik sze rû ro ham tört ki raj-
tuk, hi szen fel sze ret tek vol na száll ni, s bár men  nyi re is 
igye kez tek, kí sér le tük si ker te le nül vég zõ dött, meg kel lett 
vár ni uk a kö vet ke zõ vo na tot.

Mint ha a szü zes sé gem ve szí tet tem vol na el, ami kor elõ-
ször ab la kon ke resz tül száll tam fel a vo nat ra: egy szer re 
ön bi za lom ra tet tem szert, s mint ha et tõl vál tam vol na fel-
nõt té, úgy érez tem, nincs az a fel adat, amit ne tud nék meg-
csi nál ni. Azt gon dol tam, már nem va gyok kis fiú, ha nem 
fér fi. 

Olyan idõ ket él tünk ak kor, hogy a leg kü lön bö zõbb 
drá mai ese mé nyek nek le het tem szem ta nú ja a vo na ton és 
azon is túl.

Ép pen az ál lo má son jöt tem rá ar ra, mi lyen esen dõ az 
em be ri test. Egy szer, ami kor az is ko lá ból ha za fe lé tar tot-
tam, Fudzsiszavában fe lül tem a To ki ót és Ki o tót ös  sze-
kö tõ tókaidói vo nat ra, majd a kö vet ke zõ ál lo má son, 
Ófunában száll tam le. Ek kor a vo na ton ma radt élel mi szer-
üzér ész re vett a pe ro non egy rend õrt, ijed té ben a sí nek re 
ug rott, de ab ban a pil la nat ban el gá zol ta egy te her vo nat. 
A moz dony ve ze tõ nem is lát hat ta, hogy le vág ta az élel mi-
szer üzér fél lá bát. A fér fi csak csú szott elõ re, va la mit ki ál-
tott, mi köz ben jobb ke zé ben le ha sí tott lá bát szo ron gat ta. 
Ahogy a vo nat el in dult, mind an  nyi an hib ban tan bá mul tuk 
a nyo mo ré kot, aki tõl csu pán sí nek vá lasz tot tak el, de a fér-
fi ránk se he de rí tett, egy re csak csú szott elõ re a pe ro non 
ve lünk egy irány ban, mi köz ben ál lan dó üvöl té se be töl töt-
te az ál lo mást. Mi u tán a sze rel vény el tûnt, csönd lett és 
szin te só bál ván  nyá vál va hall hat tuk, hogy az ál lo más pa-
rancs no kot hív ja:

– Ál lo más fõ nök úr! Ál lo más fõ nök úr! Se gít sen raj-
tam!

Egy vas utas és egy rend õr ug rott oda. De amint a fér fi 
ész re vet te a rend õrt, el len ke zõ irány ba pró bált meg el szök-
ni, s a szem köz ti vá gány fe lé kú szott, mi köz ben to vább-
ra is le vá gott lá bát szo ron gat ta. Már-már el in dul tam, de 
nem moz dult a lá bam, mint ha a föld höz ra gadt vol na. 
Úgy tûnt, tes tem tisz tá ta lan erõ bé ní tot ta meg. Ami kor 
nagy ne he zen si ke rült még is el in dul nom, és kezd tem fel-
fe lé kap tat ni a lép csõn, hogy át jus sak a má sik pe ron ra, 
aho va a vo na tom ér ke zik, egy szer re ki for dult min den a 
gyom rom ból. Ak kor lát tam éle tem ben elõ ször kü lön vált 
em be ri test részt. Sok min den ben volt ré szem a há bo rú 
alatt, de ek kor ta pasz tal tam meg élet és ha lál ilyen ret ten-
tõ kö zel sé gét.

Nem sok kal ez után ugyan ezen a vo na ton sa ját sze mem-
mel néz tem vé gig, amint a mel let tem ál ló fiú le esik a 
va gon al só pe re mé rõl és majd ször nyet hal.

Ha za fe le me net a fudzsiszavai ál lo má son a vo na tom ra 
vár tam. Csak ak kor vet tem ész re, hogy du gig van, ami kor 
kö ze lebb rõl lát tam a sze rel vényt, ezért a pe ron vé gé hez 
fu tot tam. Ami kor a vo nat meg állt, a vá gány ra ug rot tam, s 
el kezd tem fut ni az utol só ko csi fe lé, majd nagy ne he zen 
fel lép tem a vo nat má sik ol da lán az utol só elõt ti va gon 
al só pe re mé re. Ele in te a ka pasz ko dón csüng tem hát tal a 
sí nek nek, ké sõbb azon ban érez tem, hogy az em be rek egy-
mást lök dö sik, ezért rá juk szól tam: hú zód ja nak már bel-
jebb. Eköz ben még min dig a ka pasz ko dó ba csim pasz kod-
tam, s az egyik utast, aki hát tal volt ne kem, egy gyors moz-
du lat tal be nyom tam a va gon ba. Így vég re a ko csi al só lép-
csõ fo kán si ke rült meg vet nem a lá bam.

Köz vet len a vo nat in du lá sa elõtt ész re vet tem egy is ko-
la tár sa mat, Szonodát, aki Kamakurában la kott. A sí ne ken 
ke resz tül fu tott oda hoz zám és mö gém kú szott. En nek 
csak örül ni tud tam, hi szen ret te ne te sen fél tem, így leg-
alább egy em ber fér kõ zött kö zém és a vá gá nyok kö zé. 
Szonoda arc cal fe lém for dul va a ko csi ka pasz ko dó já ba 
csim pasz ko dott. Min den re el szánt fic kó volt: ami kor a 
vo nat el in dult, kar ját ki nyúj tot ta, s hát ra dõlt egé szen. 
A vo nat se bes ség re kap csolt, mint ha az mon da ná ne ki: 
„Csak ka pasz kodj!” Mi re Szonoda le vet te is ko lai egyen-
sap ká ját, ne hogy le fúj ja ró la a szél, s oda ad ta ne kem. 
Át vet tem tõ le, de eköz ben a fiú már csak az egyik ke zé-
vel ka pasz ko dott, s így még job ban ki ho mo rí tott. Eb ben 
a pil la nat ban a vo nat ka nyart vett fel, egy ki csit be dõlt, 
Szonoda pe dig fej jel a transz for má tor szek rény re zu hant. 
Tes te fan tasz ti kus kön  nyed ség gel re pült ki fe lé, né hány-
szor meg per dült a le ve gõ ben, majd fen na kadt a töl té sen. 
Arc cal a mur va kö zé zu hant, az tán idõ rõl idõ re meg rán-
dult a tes te. Sze me le csuk va, mint ha csak el aludt vol na. 
Az egész úgy ment vég be, mint mi kor las sí tott fel vé telt lát 
az em ber. Lám, ilyen a ha lál, gon dol tam ma gam ban. Mint-
ha egy ru gó pat tant vol na meg ben nem, el er nyedt a tes-
tem, úgy érez tem, mint ha nem is az enyém vol na. A vo nat 
rá kap csolt, én meg a ka pasz ko dót szo rí tot tam, mi köz ben 
épp az imént meg halt is ko la tár sam sap ká ját tar tot tam 
ke zem ben, s egy re csak az a gon do lat járt az agyam ban: 
ne hogy ki zu han jak!

Amint meg ér kez tünk Ófunába, oda ro han tam az el sõ 
vas utas hoz és el mond tam ne ki a tör tén te ket. A fi a tal em-
ber csak gyür köd te a ke zé ben Szonoda egyen sap ká ját, 
mi köz ben kép te len volt fel fog ni sza va i mat.

Ez után meg pró bál tam ke re ket ol da ni, és ah hoz a 
vá gány hoz fu tot tam, ahol át kel lett száll nom. De nem 
ha gyott nyug ton a fe le lõs ség ér zet, fél úton vis  sza for dul-
tam. Most sem mi iszo nyat nem volt ben nem at tól, hogy 
az is ko la tár sam holt test ét lát tam, egy sze rû en csak po csé-
kul érez tem ma gam.

Az a fér fi, aki sa ját lá bát vit te a ke zé ben, vé gül is 
élet ben ma radt. Ami kor azon ban Szonoda a vas úti 
pá lyá ra zu hant, a sze me már zár va volt, s fe lém for du-
ló arc éle kü lö nös nyu gal mat su gár zott. Min den bi zony-
 nyal ha lott volt.

Ami kor meg lát tam a nyo mo rék ká vált em bert, há nyás 
ka pott el. Most azon ban nem. De az az ér zés, mint ha egy 
ru gó pat tant vol na meg ben nem, az a le vert ség és ki üre se-
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dés csak nem akart el múl ni. Egy kis idõ múl va azt vet tem 
ész re ma ga mon, hogy va la hogy ide ges let tem. Ahogy visz-
 sza idé zem ezt az ese tet, fel té te le zé sem sze rint meg volt rá 
az okom.

Hi szen ak kor lát tam elõ ször, ho gyan hal meg egy 
em ber. Úgy él tem meg, mint ha nem má sé, ha nem a sa ját 
tes tem lett vol na. Va jon mi ért is hánytam… Per sze fi a-
tal vol tam, és gyen ge sé gem az zal ma gya ráz ha tó, hogy 
meg pró bál tam meg sza ba dul ni at tól az ér zés tõl, hogy ez 
ve lem tör tént.

Kü lön ben szin te meg fog ha tat lan, hogy Szonoda, aki 
le zu hant a vo nat ról, vé gül még is élet ben ma radt. Egy bi zo-
nyos idõ után új ra lát tam õt az is ko lá ban. Fe jét kö tés bo rí-
tot ta. Tu laj don kép pen cso dá nak szá mí tott. Bár az át élt 
meg ráz kód ta tá sok mi att a fe jé ben va la mi za var tá madt, 
és egy idõ után már nem járt be az órák ra. Az tán va la ki 
azt me sél te, hogy egy má sik is ko lá ba tet ték át. Telt, múlt 
az idõ, s egy szer ta ní tás után az is ko lai sport pá lyán kon 
me gyei baj nok sá got ren dez tek két is ko la csa pa ta kö zött. 
Ek kor tel je sen vá rat la nul meg lát tuk Szonodát.

A lab da ki re pült az ol dal vo na lon túl ra és a já té ko sok 
vi tat koz ni kezd tek, kié le gyen, a bí ró er re Szonodának 
nyúj tot ta át, õ vi szont va la mit ki ál tott a tár sa i nak, mes  szi-
re dob ta, majd fut ni kez dett. A mel let tem ülõ fiú is fel is-
mer te Szonodát:

– Ni csak , még él! – szólt meg le pet ten.
„Még él!” – ak ko ri ban ná lunk ez a mon dás jár ta, 

hi szen pon to san tu dom, hogy a szom szé dom nak fo gal ma 
sem volt ró la, mi tör tént Szonodával a vo na ton. Szá mom-
ra azon ban tel je sen más je len tést nyer tek sza vai. Ter mé-
sze te sen tud tam, hogy Szonoda mi min de nen ment ke resz-
tül, még is az volt az ér zé sem, hogy egy ál ta lán nem azt az 
em bert lá tom vi szont, aki több ször meg per dült a le ve gõ-
ben, az tán pe dig a töl tés re zu hant. Sok szor eszem be ju tott 
az, hogy ha ben nem ilyen erõs be nyo mást ha gyott ez az 
eset, õrá va jon ho gyan hathatott…

For ró, pá rás nyá ri le ve gõ ka var gott a fut ball pá lya 
fe lett. Úgy érez tem, mint ha kí sér tet je lent vol na meg elõt-
tem… Vagy in kább a kép ze le tem já té ka volt az egész.

Vi har Ju dit for dí tá sa

Szamódy Zsolt fotója


