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Leballagunk a büfébe. Csaba nagy nehezen elfogadja a meghívásomat 

kávéra, üdítõre, és mesélni kezd: 
– Marosvásárhelyrõl valósi vagyok. Január 28-ról 29-re virradóra jöttem át 

Magyarországra, Biharkeresztesnél. Szabályos útlevéllel érkeztem. Az 
útlevélkérelmet még november elején adtam be, aztán jattoltam mindenhová, 
ahová kellett, így januárban meg is kaptam. Ehhez kilencezer lej, egy vacsora 
és néhány apró ajándék kellett Marosvásárhelyen, a másik majdnem 
ugyanannyi pedig a vámosoknak, hogy át tudjam hozni a cuccaimat.  

A legfõbb ok, ami nekiindított, hogy szeretnék továbbtanulni, otthon pedig 
ez lehetetlen. Amikor felvettek egyetemre, azonnal behívtak katonának. Az 
elsõ szekcióvizsgákra el is engedtek, csakhogy a vizsgaszezon kellõs 
közepén szóltak, hogy menjek vissza, hagyjam abba a vizsgákat, majd 
késõbb folytatom. Bementem az egyetem katonai felelõséhez, mondván, 
várják már meg, amíg leteszem a vizsgáimat, utána természetesen 
bevonulok. Ez egyébként is így szabályos. Nem a legfinomabb stílusban 
közölte velem, hogy szó sem lehet róla, azonnal vonuljak be. ketten voltunk a 
szobában – nincs tanú –, jól megvertem. Szemét volt, többször lebozgorozott 
– legalább jól eldöngettem. 

Apámat most sajnálom. Ahogy nekem lejárt az útlevelem, és nem voltam 
otthon, õt azonnal leváltották. Egy kis tervezõrészleg vezetõje volt. Három 
nappal azután, hogy nem értem haza, már nem volt az. Tudta elõre, õ is, 
anyám is, hogy itt maradok, mindketten egyetértettek vele, látták a behívómat. 
Ha otthon maradok, mehetek megint kényszermunkára a bányába. Kétszer 
már voltam ott, csilléztem. Ez valamivel rosszabb, mint a vájármunka, még 
több por kerül az ember szemébe, fülébe, szájába. És a lelkébe. 

Hogy miért kerültem kényszermunkára? Nem kell ehhez olyan komoly ok, 
elég, ha szemet szúr az ember valakinek. Szemet szúr, mert magyar. 



Van egy törvény: a munkaerõt gazdaságosan kell elosztani. Az erdélyi 
magyarok esetében ez azt jelenti, hogy minimum öt évre kijelölik a 
munkahelyemet valahol jó messze a lakóhelytõl, például belsõ Romániában 
vagy Moldvában, s akkor öt évig nem helyezkedhetek el máshol, például 
Erdélyben.  

Mi magyarok mindenkinek útjában vagyunk. Ha bármi olyasmi történik, 
ami a hivataloknak nem tetszik – függetlenül attól, ténylegesen kik és mit 
tettek – legelõször minket, magyarokat vesznek elõ. Kihallgatásokra 
rendelnek, bevisznek, megfélemlítenek mindenkit, akinek ugyan semmi köze 
ahhoz, ami bajuk van, de magyar. Na aztán, pláne, ha valaki el is mondja, 
hogy szerinte egyenjogúságnak kellene lenni – annak többé nincs megállása.  

Túlságosan nehéz ma magyarnak lenni Erdélyben. Nem is hiszem, hogy 
sokaknak sikerül ilyen körülmények között. Csak akiknek óriási akaratuk van. 
Ha nincs, elõbb-utóbb úgyis rákényszerítenek mindenkit, hogy ne legyen az, 
ami. Vannak, akik azt mondják: küzdjön mindenki a magyarságáért. 
Szerintem ez hülyeség. Ebben a küzdelemben csak veszíteni, elvérezni lehet. 
Gyõzni nem. Vagy eljönni, amint én is tettem. 

kezdetben nem volt éppen rózsás a helyzetem itt sem. Volt egy ezresem, 
amit átcsempésztem a vámon, azzal kezdtem. Persze hoztam ilyen-olyan 
cuccokat is, amikbõl lehetett még pénzt csinálni. A haverommal egy 
ismerõsnél laktunk. Elõször nem tudtam, itt maradhatok-e, ezért csak alkalmi 
munkákat vállaltam építkezéseken. Így is lehetett annyit keresni, hogy 
megéljek, sõt, még vásároltam is. Aztán hazajött a befogadónk felesége, és 
onnan el kellett jönnünk. Laktunk itt-ott, néha még a Keletiben is. Végül 
megtaláltuk ezt a munkahelyet, ez kellemes. Mire kézhez kapom a 
fizetésemet – túlórával, egyebekkel – hétezer forint körül van. Ebbõl még félre 
is tudok tenni. A munkásszállón lakom. Hát az persze nem olyan, mint a saját 
lakás, de hát... ez van. 

Most hogy érzem magam? Egészen kitûnõen. Õ sszel majd felvételizek 
fõiskolára. Magyarul. Aztán majd keresek valami normális albérletet. Családra 
egyelõre nem gondolok. Többször kérdezték: akarok-e tovább menni 
Nyugatra. nem akarok. Vagy Erdélyben, vagy itt. Hová menjek máshová? Az 
életem hátralévõ részét itt akarom leélni. itt nem vesznek tõlem ujjlenyomatot 
egy bárban azért, mert magyarul beszélek. Haza meg csak nem küldenek. 
Ugye? 

Indulunk vissza a mûhelybe, közben még folytatja: 
– Abban, hogy én most jól érzem magam, azt hiszem, a szabadság a 

legfontosabb. Persze, nagyon sokat jelent az is, hogy rendesen lehet enni, 
hogy nem vesz körül az a nyomor, mint otthon. Tudom, tudom, 
Magyarországon is nehéz a gazdasági helyzet, növekszik a munkanélküliség, 
csökken az életszínvonal. De a magyarországi életszínvonal soha nem tud 
odáig süllyedni, mint ami odaát van, mert itt jobban van megszervezve 



minden. Itt az embereknek hagyják, hogy azt csinálják, amihez a legjobban 
értenek. Romániában azt kell csinálni, amit muszáj. De ezeknél fontosabb a 
szabadság. És ezért hálás vagyok. 

Visszaérünk a mûhelybe. Csaba beáll a helyére, kezébe veszi az 
acélküllõt, megpörgeti az elõtte lévõ kereket. leállítja, a küllõt a helyére teszi. 
Másik kezével az apró szerszámot a küllõ aljára illeszti, és megtekeri. Tekeri. 
Tekeri. Tekeri. 

Napi kilenc órában. És jól érzi magát. 
 
 

*** 
 
 
Tímea szõke hajú, kékszemû nagyon csinos lány, mindössze tizennyolc 

éves. Csöves farmernadrágja, farmerdzsekije kellõen kikoptatva – ahogy 
bármelyik tizennyolc éves lányé, mégis az összkép valahogy más. Csak 
nehezen jövök rá, miért. Gyönyörû kék szeme állandóan szomorú, még akkor 
is, amikor pedig nevet. Szívesen beszélget, s olyan okosan, már-már bölcsen 
válaszol, hogy olykor el is felejtem, jószerivel még gyerek. 

– Hol született? 
– Kolozsvárt. Ott is éltem egészen február 18-áig.  
– Akkor jöttek át? 
– Igen, édesanyámmal és a testvéremmel együtt. 
– És a papa? 
– Az édesapámtól anyám elvált, õ is otthon van, meg a mostohaapám is. 

Korábban vele is válófélben volt anyám, de aztán úgy volt, kibékülnek. De ez 
a helyzet most mindent összezavart. Õ  Kolozsváron maradt. Egyébként 
román, de nagyon szépen és jól beszél magyarul. Magyarok voltak a barátai 
is. 

– Eleve úgy jöttek, hogy itt is maradnak? 
– Nem. Azt hallottuk otthon, hogy Magyarországon megint megnyitják a 

határokat, ahogy tavaly december elõtt, meg még egy kicsit az után is. 
Hallottuk, sokakat továbbengedtek a határon. Eszünkbe se jutott, hogy itt 
maradjunk. Tovább akartunk menni Svédországba. 

– És most?  
– Lezárták a határokat. Igazából nekünk mindegy volt, csak minél 

messzebbre onnan. Azt gondoltuk, akár Magyarország, akár Svédország, 
mindegyik jobb, mint Románia. De ezt most már nem így látom. Ha 
kérdeznének, azt mondanám mindenkinek: maradjon otthon! 

– Miért? 
–Otthon mégis jobb. 
– Miben jobb? 



– Hogy otthon van az ember, nem kallódik, nem kell, hogy sajnálják, hogy 
segélyt kapjon. Ott született, ott az õ hazája. Szerintem pár év múlva úgyis 
megváltozik ott minden. 

Mitõl változna meg? 
– Semmi sem tart örökké. És a nép már nem bírja sokáig, ami sok, az sok. 
– Évekkel ezelõtt is többen úgy gondolták, a nép már nem bírja tovább, 

mégis bírták. 
– Nem így van. A katasztrófa nálunk 80-81-ben kezdõdött, csak azóta van 

ez a szörnyû állapot, s romlik folyamatosan évrõl évre. édesanyám 
élelmiszerüzletben dolgozott. Emlékszem, 80 elõtt szinte mindent lehetett 
kapni. Nem luxuscikkeket, de ami a létfenntartáshoz kell, az megvolt. Most 
meg semmi nincs. Semmi... 

– És mit jelent most a magyarsága, hogy átjött ide? 
– Itt se vagyunk otthon. Otthon se voltunk otthon. Ott azt mondták: 

magyarok vagyunk, nem ott a helyünk, az az õ országuk, takarodjunk onnan. 
Itt azt mondják: miért jöttünk ide, románok vagyunk. Hát akkor mik vagyunk 
mi? Hová menjünk? Olyan helyekre, ahol senki se él? 

– Erre azt mondják, a történelem, a politika tette ezt. 
– Akkor igazat mondanak, csak én ezzel nem tudok mit kezdeni. Ha azt 

felelem, akkor a történelem, a politika tegye jóvá, amit tett, azzal meg õk nem 
tudnak mit kezdeni. Nem a román nép miatt kell most ennyi embernek 
elszöknie a hazájából... 

 
 

*** 
 
 
Az egyik asztalnál síró asszonyra figyelek fel. Elveszi a papírzsebkendõt, 

amit szótlanul nyújtok neki, megtörölgeti a szemét, és mosolyogva rám néz: 
– Honnan tudja maga, hogy zsebkendõt csak szó nélkül szabad adni? Ez 

csángó szokás, maga meg itt azzal a magnóval a kezével inkább pesti 
bohémnak, legfeljebb vagány újságírónak néz ki. 

– Nem tudtam, hogy van ilyen szabály, csupán így éreztem 
természetesnek. Miért sír? 

– Nem is igen tudom. magam miatt a legkevésbé, nekem semmi bajom. 
Csak elnéztem itt ezeket a szegény embereket. Azon gondolkodtam el, 
hogyan fogunk mi tiszta lelkiismerettel élni itt, mit fogunk kezdeni magunkkal, 
ha túl leszünk az elsõ akadályokon. és ezen sírtam el magam. 

– Ez olyan elkeserítõ, vagy csak attól fél, majd az lesz? 
– Fõleg lesz. Nézze, ezek az emberek elõször is tele vannak 

kisebbrendûségi érzéssel. Régen az erdélyi magyar ember pont az 
ellenkezõje volt. Ám az utóbbi évtizedekben, és pláne a legutolsó években 



állandóan és kizárólag azt halljuk: bozgorok, jövevények, jöttmentek, mi 
vagyunk minden baj okozói. Most kijöttünk Magyarországra – és megint 
kisebbségben vagyunk. Nem az történik, hogy a magyarság általában úgy 
kezelne minket: hazajöttek a magyarok, akik eddig megalázottságban éltek; 
hanem sokan azt mondják: itt vannak a menekültek, a jövevények. A csapda 
bezárult. Nyomorultak vagyunk, riadtak és kiszolgáltatottak – és elképzelni se 
tudjuk, van-e kijárata, icipici nyílása ennek a csapdának. 

A kiszolgáltatottságot pedig nem lehet egyszerûen elfelejteni, az a 
sejtjeinkbe ivódott odaát. Hozzászoktunk, hogy nincsenek jogaink, semmire 
sincs jogunk, hogy mindenkinek kiszolgáltatottak vagyunk. Hozzászoktunk: ha 
nincs sógorunk, kománk a megfelelõ hivatalban, akkor azt tesznek velünk, 
amit csak akarnak. A törvények nem arra valók, hogy védjenek minket, 
hanem arra, hogy a törvényre hivatkozva vihessenek el, verhessenek meg, 
küldhessenek bányába, vehessék el az anyanyelvünket, tiporhassák meg az 
ünnepeinket, a szokásainkat, a történelmünket. 

De mi lesz, ha rájövünk: istenigazából itt is kiszolgáltatottak vagyunk? Mert 
milyen borzalmas kiszolgáltatottságot hoz az magával, aki odahagyta a 
családját, és nem lehet együtt velük? A megoldhatatlanság a reménnyel, a 
hátha mégis-sel párosul, ezt pedig nagyon nehéz elviselni. Még a szerelmi 
életét is tönkre teszi sokaknak a lelkifurdalás. ha ott van a felesége, nem 
tudhatja, meddig bírja ki asszony nélkül. Ha tudna idõpontot, talán kibírná. Így 
nem fogja kibírni, aztán esetleg majd ha mégis idehozhatja a családját, akkor 
a feleségének, meg a gyerekeinek elõször bemutathat egy magyarországi 
csecsemõt, hogy az is az övé. A lányokat is egyesek szabad prédának 
tekintik. Vannak, akik pénzt kértek a névházasságért, aztán, amikor átjött a 
lány, és kifizette a kialkudott összeget, akkor még a tényleges férj-jogokat is 
gyakorolni kívánta a látszatférj. 

– Szeretnék többet megtudni magáról. 
– Nem vagyok én fontos, nem vagyok én senki. Egy erdélyi magyar 

asszony vagyok, aki alól kifutott a hazája... 
 
 

*** 
 
 
Ismerõsöktõl hallottam a napokban egy férfirõl, aki nemrég jött át, és azóta 

mély depresszióban él, nemigen hajlandó beszélni arról, ami odaát történt 
vele. Nem volt egyszerû elérnem, hogy találkozzunk. Elõször arra hivatkozott: 
találok éppen elég áttelepülõt, aki örül, ha mesélhet, tán még tódítanak is ezt-
azt, hallgassam meg azokat. Késõbb megmondta õszintén: fáj neki beszélni 
arról, ami érte, engedjem, hadd próbáljon elõbb felejteni. Ezt meg is értettem, 
és nem hívtam többé. Aztán õ jelentkezett.  



– Azt hiszem, mégis el kell mondanom a történetemet: De magnóra nem 
veheti föl, s amíg velem van, nem jegyzetelhet, és persze a nevemet nem 
írhatja le. 

Másnapra a Hungária Kávéházba hívtam meg kávéra-konyakra, azt 
remélve, az igazi pesti kávéházi hangulat jól fog esni neki. Tévedtem. Amikor 
belépett a csupa arany, csupa márvány hatalmas terembe, és leült, könnybe 
lábadt a szeme. 

– Édes istenem, mennyit és milyen jóízûeket beszélgettem itt, még mint 
New York Kávéházban. Elemeztük Ady verseit és kolozsvári kötõdéseit, 
magyaráztuk a pesti bohémeknek, hogy Bethlen Gábor, Misztótfalusi Kis 
Miklós vagy Kõrösi Csoma Sándor nem egyszerûen a magyar kultúra részei, 
hanem az erdélyi kultúra képviselõi, és abba Petru Maior vagy Micu Klein is 
beletartozik. Téptük egymást, hogy baj-e ha Dózsát Dojának írják, vagy csak 
az a fontos, hogy leírják.  

Ahogy olvasom, Magyarországon használnak egy okos kifejezést: 
halmozottan hátrányos helyzetûek, és ide sorolják mondjuk, a tanulatlan, 
szakképzetlen cigány származású szegényeket. Nos, olyanok voltunk mi ott, 
csak éppen ellenkezõ elõjelekbõl állt össze ugyanaz a képlet. 

Az apám, a nagyapám erdélyi magyar zsidó orvos dinasztia volt. 
Becsületben, tisztességben éltek, és így nevelték gyerekeiket is. Azt 
tanították: aminek az ember születik, azt se meg ne tagadja, se ne szégyellje, 
bármi történik is a világban. Minket is, másokat óvott a tévedéstõl, amikor úgy 
tûnt, elõny lehet a magyar származás... 

Közgazdászként szereztem diplomát, dolgoztam vegyipari gyárban, 
igazgatóhelyettes lettem, aztán bevittek megyei pártbizottsági titkárnak, 
onnan kértem, hadd menjek vissza vállalathoz, majd bemenekültem az 
oktatásba, az egyetemen lettem elméleti közgazdász oktató... 

Március tizenötödikén otthon a gyereknek meséltem kicsit a történelemrõl. 
Nem valami ünnepséget tartottunk, éppen csak annyi volt, hogy elõvettem a 
Petõfi-kötetet, közösen elolvastunk néhány verset, aztán azokról 
beszélgettünk. Valószínûleg ez volt az, ami a fejemet kicsit megzavarta, mert 
másnap aztán végzetes mondatot ejtettem ki a számon. Az egyetemen 
tanrendi kérdésekrõl beszélgettünk, s összevitatkoztunk. nem nagyon, nem is 
igazán fontos kérdésben, de amikor olyan véleményt akartak rám erõszakolni, 
amirõl biztosan tudtam, hogy téves, helytelen, akkor nem engedtem, 
próbáltam bizonyítani az igazam. Szó szót követett, az egyik kolléga – mind 
román – hirtelen rám rivallt: – Hogy mersz te itt vitázni, miért nem adsz igazat 
nekünk azonnal és látatlanban? 

– mert a magyar ember dereka nem hajlik! – vágtam rá hirtelen, talán csak 
az elõzõ este hatása alatt. Dermesztõ csönd lett, ahogy mondani szokás, 
megállt a kés a levegõben. Mindenki eloldalgott, egy pillanat alatt egyedül 



maradtam a szobában. – Na, akármelyik Isten, ha létezel – gondoltam –, most 
mit teszel? 

Két nap múlva bevittek. este két rendõr jött értem a lakásomra, mutattak 
valami papírt, hogy kihallgatásra kell mennem. Egy üres szobába kísértek, 
ahol egy tiszt várt, s bemutatkozásképpen akkora pofont kevert le, hogy 
eleredt az orrom vére. Letörültem és vártam. 

– No, hajlik-e a magyar ember dereka? – kérdezte a tiszt és mosolygott. 
Nem válaszoltam. Azon gondolkodtam, mi a helyes viselkedés, de nem 
találhattam ki, hiszen nem tudtam, mit akarnak. Átvittek másik szobába. Ott 
különbözõ eszközök álltak, olyasmik, mint a kondicionáló termekben. Egy 
bordásfalhoz állítottak. A legalsó fokhoz kikötötték mindkét lábam. A kezemet 
is összekötötték, majd a kötelet a bordásfal tetején lévõ csörlõn vagy csigán 
átvetették, s a visszajövõ szálat ketten ragadták meg. Hirtelen meghúzták, a 
testem kifeszült. Azt hittem, azonnal szétszakadok, s ez megnyugtató érzés 
volt: nem tart sokáig az egész. Ám nem szakadtam szét. Elém lépett a tiszt: 

– Nos, hajlik-e a magyar derék? Most meglátjuk. – És verni kezdett. 
Módszeresen, alaposan. Késõbb a kötelet elengedték, lezuhantam a földre. 
Rúgtak is, ütöttek is. Végig magamnál voltam. Rettenetesen szenvedtem, 
nem vagyok hozzászokva a fizikai fájdalmakhoz. Mégis közben inkább 
szomorú voltam, végtelenül szomorú. 

Aztán egyszer csak abbahagyták az egészet, nem lehetett érteni, miért. 
– No, majd még beszélünk róla, hajlik-e a magyar derék – mondta a tiszt, 

intett a társainak, akik kivittek az épület elé, s ott a falnak döntöttek. Egy szót 
sem szóltak. Csak jóval késõbb gondoltam végig: egész ottlétem alatt nem 
hangzott el egyetlen szó sem azon az ismétlõdõ kérdésen kívül: – Hajlik-e a 
magyar derék? 

Hazavánszorogtam, s csak a saját ágyamban ájultam el. A feleségem 
azonnal orvost akart hívni, azt még nagy nehezen meg tudtam magyarázni, 
ne tegye. Ha valaki rendõrségi bántalmazásra hivatkozik, nincs egyetlen 
gyógyintézet sem, amely hajlandó megvizsgálni. Ha viszont nem arra 
hivatkozom, feljelenthetnek, hogy bûnpártolást követek el, azzal, hogy nem 
adom ki azokat, akik megvertek. Talán meggyógyulok orvos nélkül is. 

Nem is az volt aztán a fõ baj, hogy nem gyógyultam meg, állandóan fájt a 
gerincem. Sokkal nagyobb kín volt, hogy minden éjjel vagy hússzor 
visszaálmodtam a tiszt utolsó mondatát: – No, majd még beszélünk róla, 
hajlik-e a magyar derék! 

SW éjjel-nappal vártam, hogy újra bevigyenek. kezdtem beleõrülni. Nem 
mertem elaludni, altatóval is folyton felébredtem, vagy inkább felébresztettem 
magam, félve a félelemtõl. Napközben és éjjel ugyanúgy kóvályogtam az 
altatótól és a kialvatlanságtól, feszült, ingerült lettem. Végül is nem én találtam 
ki, a feleségem vetette föl: – ?Menj át Magyarországra! Tudod, december óta 
aki akar, ott maradhat, nem raknak vissza senkit. Ez így nem mehet tovább! 



Vagy újra bevisznek, vagy beleõrülsz, hogy mikor visznek be újra. Menj át! 
Ahogy tudunk, mi is jövünk utánad. 

– Nem – mondtam elõször –, nélkületek nem megyek! Most azonnal 
beadjuk az útlevélkérelmet mindannyiunknak. 

– Nem, nem lehet – válaszolta õ –, egyetlen napig sem szabad itt 
maradnod. Így is, úgy is belehalhatsz. menned kell! 

S én pontosan tudtam: neki van igaza. És eljöttem. 
Lassan két hónapja vagyok itt. Megkaptam minden segítséget, még többet 

is, mint amire számítottam. Csodálatos, hogy milyen segítõkészen, kedvesen 
fogad mindenki. Dolgozom, jól keresek, kellemes albérletben lakom. Többször 
laktam jól egy hónap alatt, mint korábban egy év alatt. Tél volt, és nem 
fáztam. Nézem a rengeteg autót, amit akkor vezetnek a tulajdonosaik, amikor 
akarnak, még az is mindegy, páros vagy páratlan a rendszáma, pénzük is van 
benzinre, és kapnak is benzint a pénzükért. és nagyon szomorú vagyok. 
Szomorú, letört és reménytelen. Mi lesz a feleségemmel? Mi lesz a két 
gyerekemmel? Mi lesz velem õnélkülük? A Vöröskeresztben azt mondják: 
nincs remény a családegyesítésekre, õk csak annyit tudnak tenni, hogy az 
összes ilyen kérelmet továbbítják a Román Vöröskeresztnek. Attól még nem 
kapom vissza a családomat. vagy menjek vissza, mondván, a bányában, 
kényszermunkán még mindig közelebb vagyok hozzájuk, mint itt?  

Ez ám a csapdahelyzet. Ha ott maradok, abba halok bele, ha itt, de így, a 
család nélkül – hát ebbe. Volt, aki azt javasolta, minõsíttessem magam 
politikai menekültté, és forduljak mindenkihez, aki létezik, Kádárhoz, 
Gorbacsovhoz, az ENSZ-hez. Én már nem bírok se verekedni, se könyörögni. 
És nem egyéni kivételezést, különleges bánásmódot kívánok. Csak 
igazságot. 

Itt vannak a csuklómon a kínzás nyomai – mutatja karjait a halványbordó 
véraláfutásokkal, a kötelek lenyomataival –, én ezeket elmúlni szeretném 
látni, nem pedig azt érni el, hogy minél tovább látsszanak, megmaradjanak, 
hadd mutogassam jobbra-balra. nem mutogatom. Mindezt eddig alig egy-két 
embernek mondtam el. Maga is nagyon kitartó, szívós volt, mire magának 
elmeséltem, ezt is csak azért, egyszer legyen valaki, aki leírja. Adja a szavát, 
hogy senkinek nem adja ki a nevem, még vezetõknek, még olyanoknak sem, 
akik csak azért keresnének, hogy segítsenek rajtam. nem érezném 
igazságosnak, ha nekem valamilyen módon elintéznék a családegyesítési 
kérelmemet, míg a többieknek nem oldják meg. Adja a szavát! 

– Szavamat adom. 
– Akkor jó. Tudja, nemrég itt Pesten megröntgeneztek, nagyon alaposan 

megvizsgáltak. Kiderült: a kínzás során keletkezett egy törés a gerincemen. 
Igazam lett? A magyar derék nem, hajlik. Törik. 
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