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A 16-os busz, a.k.a. a kis utcákba befordulós, virgoncan kanyargós, néha 

füstölve lerobbanós népi szállítóeszköz, megint csak más 

megfogalmazásban a „mérgezett egér” az Alagút logikus végzete (a 

Várhegy másik oldala) felé halad lineárisan, az előtte araszoló autók 

üteméhez igazodva, csiga lassúsággal, én akadémiai székfoglalóra 

igyekeznék, szerencsére nem a sajátomra, ha így megy, én ezt a 

kakasülőt foglalom csak el, innen pásztázhatom az Alagút falát borító 

mozaikot, rajta a légszennyezés földtani rétegeit, helyenként egészen 

vastagon, ezt leszámítva nincs sok látnivaló, sőt most éppen 

gondolkodnivalóm sem akad nagyon, üres a fejem, persze inspirációt 

bármiből meríthetek, például bármibe belekagylózhatok, „… és túlsúlya 

sem volt, aktív volt, százszázalékos, aztán mégis”, ezt hallom meg 

elsőként a közelemben zajló beszélgetések közül, egy idős úr és egy 

hölgy tereferél, a hölgy történetére válaszul az úr állapítja meg, hogy 

„kell az élethez a hit”, és példája is van, hogy illusztrálja tézisét: „Az 

imacsoportomban van egy nyolcvanegy éves barátom, három áttéttel, 

rossz a tüdeje, rossz a szíve, nem lát, nem hall rendesen, mégis aktívan 

éli az életet, eljár mindenhová, harmincöt éve él egyedül egy szép 



sashegyi lakásban, nincsen senkije, özvegy, csak egy unokatestvére van, 

az Bécsből jár haza, néha”, ismerteti példázatát, és a busz közben 

előrelódul, végre út nyílik előtte, már világosabb is van, közel a fény az 

Alagút végén, mikor újra az imént követett beszélgetésre eszmélek, 

addigra a következő generáció a téma: „A Gyurikáéknak jó hitele van, a 

másik fiaméknak nem annyira, az euró, a Gyurikáéké forint, de azért 

mind a kettő rendben van, hála Istennek!”, hallom, és elhiszem neki, ha 

egyszer ez van, és nincs más, ez az egyetemes konklúzió, hinni kell. 

 


