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Már amikor megérkeztünk, mondtam a többieknek, hogy megcsapott 

egy különös érzés, a déja vu és a megismerhetetlenül más általi 

lenyűgözöttség lehetetlen elegye, 

érthetetlen, hogyan, vagy miért, később pedig nem tudtam kiverni a 

fejemből sehogyan sem, és a végigbulizott péntek este után, miközben a 

vasúti töltés mellett egyedül, a haverokat hátrahagyva sétáltam a 

szállásunk felé, teljesen magával ragadott az érzés; 

az előző este ízével a számban arra ébredtem, hogy az amszterdami gép, 

a Budapesten bérelt robogó és a súlyosan tudathasadásos füredi éjszaka 

kerek száznegyven évvel repítettek vissza a múltba, egy olyan világba, 

ahol a hal ugyanúgy veti ki magát a vízből, a nádas húrozatán 

ugyanolyan álmosítóan játszik a szél, a hullámok ugyanolyan parányiak 

az északi-tengeriekhez képest, akadozó némettudásommal pedig 

ugyanúgy boldogulhatok, ha akarok, változás viszont, hogy a helyiek is 

gyakran németül beszélnek egymás között, 

a korszak zenéjében kevesebb a BPM, csodálatosan szabadon burjánzik a 

természet, tized akkora sincs még a település, a fogadós pedig nem érti, 



miért találom mulatságosnak, hogy margherita pizzát rendelnék ebédre, 

nyilván nem is érti, hogy miről beszélek, 

bátorkodik viszont megjegyezni, hogy bizonyára valamelyik itáliai 

fürdőhelyről vetődhettem ide, alighanem én is a „csavargó orvosok” 

egyike lehetek, 

ezek (vagyis akkor én is) szerinte csak kihasználják a hiszékenyeket, 

„fürdőről fürdőre járnak”, és „olyanok, mint a patkányirtók, a 

hókuszpókuszt megcsinálják, a busás pénzt felveszik érte, odébbállnak, s 

aztán megint csak ugyanannyi a patkány”, 

de szerencsére azt is hozzáteszi, hogy neki mindegy, „a kuruzslásból itt 

meg lehet ma élni”,  ő még hitelt is nyújt, ha kell, így aztán nem maradok 

éhen, sőt a kirohanása mindjárt remek ötletet ad nekem: 

hogy a zsebemben az időalagúton át velem utazott tíz grammnyi, hogy is 

mondjam, ázsiai eredetű gyógyfüves orvossággal házaljak az itt fürdőző 

családoknál és gyógyulni vágyóknál, mert azzal szert tehetek némi 

költőpénzre, és időt nyerek, hogy nyugodtabb körülmények között 

gondolhassam át, mitévő legyek, hogyan juthatnék haza, a jövőben 

elmúlt jelenembe; 

ha már ráérek, elmegyek előbb még arra a helyre is, amelyikről a 

fogadóban hallottam, a „szívhalászok” fasorát megnézni magamnak, és 

ott szembejön velem a lány, akinek hála belátom, hogy 1878 is the place to 

be, 



igazi lifehackerség, garantáltan bioételeket ehetek, tökéletesen tiszta 

levegőt (is) szívhatok, s a cigány zenészek hegedülése alá a telefonomon, 

bár két óra múlva könyörtelenül lemerül, dubstep ütemet szerkeszthetek, 

hívni a 2018-as kontaktjaim közül senkit nem tudok, azt már próbáltam. 

*** 

Az idézőjelek között szerepeltetett részek forrása Eötvös József Utazás a 

Balaton körül c. munkája, azon belül is a „Balatonfüred” c. részlet. Első 

kiadása 1900-ban jelent meg, szövege elérhető itt: 

http://mek.oszk.hu/04900/04924/html/ 

 


