
Az újságírónak nem a rio-
gatás a dolga, de Beetho-
ven Örömódája sem 
zenghet minduntalan a 
lelkünkben. Az élet már 
csak olyan, hogy naponta 
szembesülünk pozitív és 
negatív dolgokkal, törté-

nésekkel. Jókedvünk pedig attól függ, hogy 
a pohár melyik felét nézzük éppen: az ürest 
vagy a telit. Minden jel arra mutat, hogy fe-
lénk az előbbiből van több, ezért aztán ta-
pasztalatból kijelenthetjük, az élet nem ha-
bos torta.
Egy idei ENSZ-felmérés szerint a világon a 
norvégok a legboldogabbak. Bár életük nagy 
részét sötétben élik le, a számukra annyira 
fontos olajár sem alakul mindig kedvezően, 
mégis boldogok. A dolog akkor válik érthe-
tővé, ha figyelembe vesszük, milyen ténye-
zők határoztak a boldogságszintről: a részt-
vevők tízes skálán értékelték, mekkora tár-
sadalmi támogatásra számíthatnak, ha baj-
ba kerülnek, mekkora szabadságot élvez-
nek életük fontos döntéseiben, mennyire ér-
zik korruptnak a társadalmat, amelyben él-
nek, és mennyire gondolják nagylelkűnek 
magukat.
Bizonyára a norvégok sem nevetgélik végig 
az életüket, de akkor mit szóljanak a Romá-
niában élők, akikre minden áldott nap újabb 
és újabb csapások várnak? Méghozzá nem 
akárhonnan, hanem az éppen regnáló hata-
lom felől. A balliberális kormány dadogása-
it végighallgatva mérget vehetünk arra, hogy 
még jó ideig nem fogjuk végigmosolyogni a 
napot. Nyilván ez nem vonatkozik arra a ka-
tonatisztre, akinek a „különleges” nyugdí-
ja majdnem 38 ezer lej. És ezt egy olyan or-
szágban kapja, ahol az átlagnyugdíj alig több 
mint 900 lej! Az a gengszterpolitikus sem 
lehet szomorú, aki leüli büntetése felét, de 
az ellopott milliókat a tehetetlen hatóságok 
nem képesek behajtani rajta. Vagyis az ösz-
szelopkodott pénzt senki sem veszi el tőle.
A korrupció akkora méreteket öltött, hogy 
az már tényleg nevetséges. De azoknak a 
becsülettel dolgozó adófizető állampolgár-
oknak biztos nem lesz kedvük kacagni, akik 
arra ébrednek majd, hogy a kormány adó-
politikája miatt jócskán csökken a fizetésük. 
Igazi paradoxon, ami ezen a téren történik: 
merthogy ami a miniszterek szerint nő, az a 
szakemberek szerint csökken. 
Inkompetensekkel feltöltött tisztelt kormá-
nyunk kezd ráébredni arra, hogy minden ígé-
retét lehetetlen betartania. Jobban mond-
va ők tudták eddig is. A naiv az, aki hitt ne-
kik. Amikor viszont már komoly a baj, akad 
egy-egy esemény, ami minden rosszról el-
tereli a figyelmet. A hatalom most épp azzal 
altatja a közvéleményt, hogy Románia jövő-
re ünnepli a Nagy Egyesülés 100. évforduló-
ját. Ami nekünk, magyaroknak, újabb ok ar-
ra, hogy a szánk lefele görbüljön.
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Halott Kazimír

Hogy az állatokat mikor találta ki a vi-
lágot teremtő, nem tudjuk, mint aho-
gyan azt sem, hogy a tyúk volt-e 
előbb, vagy a tojás. De hát manap-
ság már nem is érdekel ez senkit, ha-
csak némi teremtéselméleti megszál-
lottakat nem – a tyúk meg a tojás is 
legfennebb a gasztromókusokat –, a 
lényeg, hogy vannak, itt vannak ve-
lünk, együtt menetelünk bőszen és ki-
tartóan a végső megsemmisülés fe-
lé, amit mi, emberek idézünk elő fél-
tő gonddal és aggályoskodó körülte-
kintéssel, ők, mármint az állatok, csak 
társszenvedői lesznek a végső apoka-
lipszisnek. A földkerekséget benépe-
sítő állatoknak konkrét és jól megha-
tározott szerepük van, amit az állatba-
rátok úgy határoznak meg, hogy a mi 
életünk szebbé, jobbá és boldogabbá 
tételéhez kell nekik stante pityere és 
teljes mellszélességgel hozzájárulniok. 
Lehet ebben némi igazságmag, hiszen 
napról napra azt látjuk, hogy a világ 
normálisabb felének jogalkotói egy-
re-másra és nyakra-főre hozzák az 
olyan jogszabályokat, amelyek az ál-
latok védelméről gondoskodnak. Má-
ra már megértük, hogy akár börtönnel 
is sújthatnak embert, ha bebizonyo-
sodik róla, hogy rosszindulatúan szen-
vedést okozott egy állatnak, ne adj’ Is-
ten, elvette az életét. S ez így rend-

ben is van, hiszen alapállásból sen-
kinek nincs joga egy másik élőlény-
nek szenvedést okozni, életétől meg-
fosztani. A baj csak ott van, hogy eze-
ket a jogszabályokat nálunk a megfe-
lelés, eukomformizmus kényszeréből 
hozzák, korántsem empatikus indít-
tatásból. S ha így van, akkor már sen-
ki se csodálkozzék azon, hogy az ilyen 
törvények betartása – finoman és ele-
gánsan fogalmazva – még sok kívánni-
valót hagy maga után.
A minap az egyik nyárádmenti falu-
ba behajtott egy szép piros autó, a ve-
zetője egy darabig nézett jobbra, né-
zett balra, aztán a falu végi házak kö-
zött megállott, kinyitotta a hátsó ajtót, 
a kocsiból kiugrott egy szép fehér ku-
tya – olyan Labrador-svádájú, szelid-
szolid, nyugodt, bocsánat-hogy-vagyok 
tekintetű –, kíváncsian szemlélte az 
idegen környezetet, tán még tetszett is 
neki, belecsodálkozott a világba, s ész-
re sem vette, hogy közben az ajtó be-
csapódott mögötte, a motor felbőgött, 
s a piros járgány elporzott. A kutya ott 
maradt, nem tudta hová tenni a törté-
nést, egy darabig még nézte az autó 
utáni porfelhőt, aztán – mert nem egy 
buta állat – belátta, hogy esélye sincs 
visszaülni az autóba, utolérni sem, elol-
dalgott a házak között. Valaki, aki látta 
a történést, esküszik arra, hogy a má-
sodik faluból jött az autó, még a rend-
számából is megjegyzett egy M és egy 
K betűt – többet nem – s arra is em-
lékszik, hogy a vezetője igencsak igye-
kezett elfelé. A kutya eloldalgott, va-
lahol talált magának egy vackot, aho-
vá a kánikula elöl elhúzódjék. Másnap 
előjött, félénken bandukolt a falu ut-

cáján, ha néhol felbukkant egy ember, 
azt messze elkerülte, lehúzódott az 
árok mellé, óvatosan bandukolt, egy ki-
csit sántított is egyik lábára, ha meg 
talált az árokparton egy kutyailag biz-
tonságosnak ítélt helyet lefeküdt oda, 
s búsan bámulta a környezetet, miköz-
ben bizonyára az élet visszásságain el-
mélkedett, amit sehogyan sem tudott 
megérteni, azt például, hogy a minap 
még házat, kertet őrizett, a piros autós 
gyerekeivel játszott, odadörgölődzött a 
lábához, kitették neki a mindennapiját, 
most meg itt fekszik egy idegen árok-
parton, éhesen – még az a jó, hogy az 
árokban van víz – és senki nem hívja 
enni. És olyan idegen ez az egész kör-
nyezet. Aztán, amikor az egyik házból 
kijött valaki, s néhány pogácsát próbált 
odaadni neki, felpattant, odébbszaladt, 
s bár éhes volt, messziről és gyanakvó-
an nézte az idegent, nem csökkentette 
a köztük lévő távolságot, mert ki tudja 
– hátha ennek is van egy piros autója, 
gyermekei, akivel játszani lehet, őrizni-
való háza, kertje, aztán, ha most elve-
szi az ételt, holnap nem kell-e újabb is-
meretlen árokparton újrafelfedeznie 
a világot. A szeméből már nem a ba-
rátság, hála, szeretet sugárzott, ha-
nem a csalódottsággal vegyes féle-
lem. Olyan volt, mint Karácsony Benő 
elcsapott Pagátja, csak valamivel még 
világbaszomorodottabb.
És happy end nincs – kérdezhetik? 
Nos, a remények és vidám fordulato-
kat kedvelők kedve ellenére – nincs. 
Csak egy kutya van, amelyik óriásit 
csalódott az emberiségben, és nem hi-
szi, hogy az állatvédő törvényeket ér-
telmes emberek hozták volna.

Különös embert vittek ki. Írnom kellett 
volna róla, de nem ismerhettem meg – 
ahogy mondani szokás – közelebbről. 
Ritkán járt a Recsegő panzióba, ha jött is, 
sarokba ülve mélyen hallgatott. Ritka, rö-
vid nevű ember volt, mindenki csak Ka-
zimírként emlegette. Állandóan járta a 
Zengő mögötti fennsíkot, vadgyümölcsöt 
gyűjtött egy erre szakosodott kft.-nek, 
birkát nyírt napszámba. Látták beleha-
salni Peres-patakba, látták inni a kövek-
ről, amit a völgyiek nem tudtak elfogad-
ni. Mondták, Kazimírnak egyáltalán nem 
szabadna innia a kövekről. Ami még bosz-

szantóbb: akárcsak a völgyiek, kézfejjel 
törölte a száját, és szembenézett az em-
berekkel. Ezt nem nyelték le neki, han-
goztatták, aki Sztálin akart lenni, nem 
igyék a Peres-patakból, és ne nézzen 
szembe az emberekkel. A többit Kálmán-
tól, a nyugalmazott milicistától tudom, 

ő mesélte fél Unicum mellett a Recsegő 
panzióban.
Hogy Kazimír állítólag ellenálló volt, pe-
dig nehéz ellenállónak tekinteni azt, aki 
Sztálin akart lenni. Mindenesetre sűrűn 
nyitogatta a völgy egyik távolabbi tele-
pülésének hirdetővitrinjét, pártlapot ra-
gasztott, propagandát. Zárta is gondosan 
a vitrin ajtaját masszív lakattal, nehogy. A 
kóbor ebek már csak olyanok, hogy rend-

szerint a vitrinnél emelték fel hátsó lábu-
kat, figyelmen kívül hagyva a vitrinből ki-
néző Joszif Visszarionovicsot. Kazimír 
ilyenkor kővel dobta az ebet. A sok pók-
háló láttán fellépett kollektív szégyenér-
zet arra késztette az arra járó völgyieket, 
hogy elfordítsák a fejüket, egyáltalán ne 
nézzék meg Joszif Visszarionovicsot. 
A legordinárébb mégiscsak a légy, ami 
olyan sűrűn pöttyözte tele a vitrin ab-
lakát, hogy egyszer egy pártküldött-
ség megkérdezte Kazimirt: na, de Sztá-
lin elvtársnak olyan szeplősnek kell len-
nie? Ment Kazimír, előbb nagyot köpött 
az üvegre, majd könyökével tisztította 
meg a vitrin ablakát. Ekkor híre kelt, hogy 
Kazimir szembeköpte Sztálin elvtársat. 
Nemsokára érte jöttek, Kazimír egyenru-
hás emberekkel tűnt el a völgy ködében. 
Az egyenruhás embereket az ugyancsak 
völgyi Kornél nevezetű hadnagy vezette. 
Ő rúgta le Kazimír veséjét, pedig, állította 
Kazimír, nem volt se ezredestől, se párt-

tól meghagyva Kornélnak, hogy okvetlen 
rúgja le az ő veséjét.
Később azt hangoztatta Kazimír, adóssága 
van, hamarosan törleszt. Akkor lépett be a 
völgy rönkházaitól elütő kockaházba, ami-
kor Kornél nyugalmazott rendőrtiszt egy 
bádoglavór fölött hajolt. Vért köpök, mond-
ta Kazimírnak. A tüdőrákom, kopogtatta 
szikár mellét a rendőrtiszt. Kazimír ekkor 
már erősen szorított, Kornél szeme kidül-
ledt, akárcsak halántékon a vérerek. Tud-
tad, Kornél, ott kell ütni, ahol fáj, mert te is 
a nép szar fia vagy, súgta Kazimír a rend-
őrtiszt fülébe.  Valami húsz esztendő múl-
va tért vissza a völgybe Kazimír. Egyszer 
kedvében mesélt ezekről Kálmánnak. Az-
óta se többet. Ha látták a rönkvágók Kazi-
mírt az irtások környékén ilyen tájt szedret 
szopogatni, a kelleténél jobban megszorí-
tották a láncfűrészek fogantyúját. A felrob-
banó hangra Kazimírnak mindeneknél sze-
lídebb arca lett. Azt mondják, most viszont 
nagyon komor arccal távozott.   
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