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„Van néha olyan pillanat, mely kilóg az idõbõl…”

(Weöres Sándor: Örök pillanat)

Cím nélkül indulok el. Ujjaimat
tornagyakorlatokkal melegítem be.
Kell is nekik, mert rég nem klimpí-
roztak a billentyûzeten 12-13 ezer le-
ütésnyi hosszan. Most azonban itt a
téma, és itt a kényszer, hogy elkezd-
jem, és másodízben is átadjam ma-
gam közös kerékpározásunk átélt él-
ményeinek. Megmaradásukat szeret-
ném elérni ezen írás által, így állítani
meg az idõt, és feledtetni az örök ér-
vényû mondást: „Minden elmúlik.”

Tudnék én most az ellen tenni,
hogy ami egyszer elmúlt, ismét
visszatérjen a „most”-ba? Megpróbá-
lom. Neked mindenesetre, nyájas ol-
vasó, az a pillanat lesz a most, amikor
e sorokat olvasod. És nemcsak akkor,
amikor te olvasod, hanem akkor is
„mosttá” lesz az elmúlt pillanat, ami-
kor valaki majdan évek múltán olvas-
sa írásomat.

Akkor tehát ettõl kezdve múlt idõ-
ben fogalmazok. Kezdem a múlt fel-
elevenítését annak az érzésnek a
megfogalmazásával, amelynek elsõ
hallgatója Robi volt. Húszon-néhány
év közös kerékpározásai után felme-
rült bennem az a gondolat, hogy mi
újat is várhatok egy régi társaságtól és
régi önmagamtól. Robi gondolata
inspirálóvá vált számomra, és megra-
gadt bennem: A csodát mindenkor ér-
demes várni!

És tényleg, a csodák. Hol is rejtõz-
nek? Rejtõznek egyáltalán, vagy csak
döntés kérdése a megtalálásuk? Én az
utóbbi megfogalmazás mellett dön-
töttem, és feltettem magamban, hogy
megtalálom a csodákat! Álljanak te-
hát itt, idõrendi sorrendben felsora-
koztatva, no nem egészen katonásan,
hanem inkább fesztelenül és egyben
meztelenül.

Szent Anna napján öltöttük ma-
gunkra kerékpártúrás önmagunkat, és
annak a szerepnek a fontosságát,
amelyet a fentebb már említett hú-
szon-néhány év jelent hétköznapi lé-
tünk folyamában. Milyen különös
„elkötelezõdés” tart meg minket eb-
ben a folyamatban? Megfogalmaztuk
néhányszor magunknak, és leginkább
annak a csodás érzésnek a fontossá-
gát emeltük ki, hogy ez az a kör, ez az
a tevékenység számunkra, amikor
félretehetjük feladattudattal telített
gondolkodásunkat és hétköznapjain-
kat. A pedál tekerése közben, az
emelkedõk erõfeszítése és a lejtõk
gyönyöre közben leáll a kattogás az

agyban. Csak a kerekek surrognak, az
izmok feszülnek, és körülvesz ben-
nünket a zöld és a kék. Mi ez, ha nem
csoda?

Elsõ szálláshelyünk: Pénzpatak.
Egy olyan hely a Bükk-hegységben,
amely sokunk fejében az idill állapo-
tát jeleníti meg. Vagy a mennyor-
szágét! Nyugalom, csend, erdõ, béke.
Ezek semmitmondó szavak annak a
jelenségnek a leírására, ami ott ta-
pasztalható. Marasztaló! Minek más-
hol élni, ha ilyen helyen is lehet? Mi-
nek továbbmenni, ha itt is maradha-
tunk? Minek mással foglalkozni, ha
csendben is lehetünk? Minek kimoz-
dulni, ha megérkeztünk? Minek ro-
hanni, ha le is állhatunk? Minek gon-
dokat gyûjteni, ha gondtalanok is le-
hetünk? Minek…

Július 27-én a 27-es út adta a célt,
amely felé haladtunk. És adta a 27-es
„töltõállomást”, ahol Soproni sört
mértek. Igaz, kicsit lassúdan csapol-
va, de azért a tizedik korsónál már
megügyesedve szolgált ki bennünket
a nyári szünetben a „kocsmárosné,
aranyvirág” szerepébe bújó tanítónõ.
Mindez alatt túlestünk az egyetlen
defekt orvoslásán, ami kellett ahhoz,
hogy Laci ne feleslegesen cipelje ma-
gával szerszámos batyuját.

Mi szegénységet láttunk, és sze-
gény embereket azokban az
észak-magyarországi falvakban,
amelyeken keresztültekertünk. Pedig
az élet volt ott is jelen, csak épp más
jelmezbe öltöztetve. Nõk, férfiak,
gyerekek, idõsek, fiatalok – emberek.
Akik szintén boldogok akarnak lenni.
Van-e definíció a boldogságra? És mi
szükséges az eléréséhez? Munka,
pénz, tisztaság, egészség? Vagy ezek
nélkül is van boldogság? Mi, akik ott
tekertünk közöttük, rohanó életünk-
bõl kiszakítva néhány napot, hogy
megéljük a lazítás perceit, boldogab-
bak vagyunk, mint azok, akiknek
nem kell ehhez szabadságra menni?

Persze az is elgondolkodtató, hogy
míg én átélem a csodát, vannak körü-
löttem emberek, akik mindezt csak
csodálkozva nézik egy padon ülve,
várakozva. Talán épp arra várva,
hogy egy angyal szárnyával a vizet
érintve, annak fodrai létrehozzák a
csodát. Erre gondoltam, amikor fel-
hõtlen, magasztos, gondtalan tekeré-
sem közepette elkerekezetem egy ci-
gány család mellett. Õk csak ültek, és
néztek bennünket…

Csodálattal szemléltük az emberi
élet 5000 év elõtti emlékeit. De még
az 1000 éves emlék is megható.
Templomaikat díszítõ falfestõk és fa-
faragók alkotásait láttuk kis falusi
templomok falain, oszlopain. Turis-
ták nézik ma azt, ami egykor az akko-
ri mának készült. Mit szólnának azok
az alkotók a mi mai ámulatunkhoz?
Tudták, hogy csodát alkottak? Hogy
az emberiség kulturális örökségét te-
remtették meg!?

Kellemesen bemelegítettük izmain-
kat az elsõ napi útszakasz teljesítésé-
vel. Megdolgoztunk tehát azért a fen-
séges vacsoráért, amely szállásunkon
várt bennünket. Leírhatnám ide a me-
nü minden egyes részletét, felelevení-
tendõ ezzel a kulináris élvezet
emlékízét, de félek, irigységet ébresz-
tenék. Pedig csoda volt ez is a javából!
Nekünk mindenképpen, akik vendé-
gei voltunk Jutka-Péter és Andi-Ta-
más házaspároknak, akik már ismer-
ték háziasszonyunk titkos receptköny-
vét, és kiválasztották számunkra a
menüt. Köszönet nekik ezért!

Július utolsó vasárnapján hagytuk
el Magyarországot, remélve a szom-
szédos Szlovákia vendégszeretetét.
És ez a remény be is igazolódott, mert
bármerre jártunk a következõ napok-
ban, vendégként mindenütt elõzé-
kenységet, udvarias kiszolgálást, ki-
merítõ tájékoztatást kaptunk. Persze
szlovák nyelven. Na jó, volt azért
olyan templom is, ahol kezünkbe ad-
ták a magyar nyelvû leírást, így adva
lehetõséget az idegenvezetõvé válás-
ra. Ez a szerep Klárinak és Robinak
állt a legjobban. Õk olvasták a papírt,
miközben mi a fejünket tekergetve
csodáltuk az emlékeket. Volt persze,
aki a templomok áhítatos csendjét in-
kább elmélyülésre használta, a belé-
põdíj miatt jó áron vásárolva meg an-
nak a lehetõségét, hogy módosult tu-
datállapotba merülve zuhanjon – nem
az idõ, hanem a tudattalan mélységei-
nek megtapasztalásába, amit csak
padra borulva, csukott szemmel, fizi-
kailag ellazult állapotban lehet elérni.

Ezen a nevezett vasárnapon Európa
egyetlen aragonitbarlangjába száll-
tunk alá. Ha leírom azt a számot, hogy
400 000, ez súlyok, darabszám, hosz-
szúság jelölésére is befoghatatlan
mennyiséget jelöl. Talán ha az idõ mé-
rõeszköze, az „év” elé teszem, akkor
válik leginkább felfoghatatlanná. Mi
volt a Földön 400 000 évvel ezelõtt?
(Nézz utána, hogy megtudd! És Te,
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aki ezt az újságot olvasod, írd meg ne-
kem az szcszsoka@gmail.com cím-
re, hogy én is tudjam! ) Mindenesetre
az biztos, hogy ennek a kõzetnek a
keletkezése akkor kezdõdött. És ma,
azaz július 28-án mi láttuk csodáit.
Változatos színekben és redõkben
hullámzott körülöttünk az aragonit.

Detsky Domov (Gyermekotthon).
Valakiknek otthon az otthonnélküli-
ségben, nekünk szállást nyújtó lehe-
tõség volt évekig. De „minden elmú-
lik”! Felnõttünk! Idén pénzért vásá-
roltunk erdei luxust, pihenõhelyül
magunknak. Jutka csodás helyet talált
a virtuális térben. Néhány paraméter
megadása mellett a legújabb házat
választotta, amelyrõl, amikor megér-
keztünk, azt gondoltuk, ember még
nem lakta elõttünk! Ez végül is mind-
egy volt ott az erdõ közepén. Mi pilla-
natok alatt belaktuk, és élveztük min-
den ránk váró kényelmét. Nem is tu-
dom, Laci – amikor elhozta magával
azt az adathordozót, amelyre több
mint egy évtized emléke fért el – re-
mélte-e, hogy falra szerelt hatalmas
képernyõ áll majd rendelkezésünkre
régi túrák képeinek megtekintésére.

Szepescsütörtök, -péntek, -szerda
vagy -szombat. A hét minden napjára
találtak nevet lakhelyük jelölésére a
falusi emberek. És ha már laktak és
éltek, Isten dicsõségére templomokat
építettek. Csütörtökhely templomá-
nak oldalkápolnája Párizs katedráli-
sainak látványát idézte fel bennem.
Óriási színes üvegablakai, gótikus
boltívei egy letûnt kor stílusirányza-
tának alkotásai. A templom mellé Zá-
polyai István építtette az emeletes el-
rendezésû gótikus kápolnát. Az alsó
szint szolgált a Zápolyaiak temetke-
zési helyéül, a felsõ szint a Szûz Má-
ria mennybevitelérõl elnevezett ká-
polna. A magyar gótikus építészet
egyik legtökéletesebb, legarányosabb
alkotásaként tartják számon. A klasz-
szikus gótikus kápolnák típusának
megfelelõen karcsú pillérek fölött le-
begõ, hálóboltozatos építmény. Fes-
tett üvegablakai magyar szenteket áb-
rázolnak.

De nemcsak az évezredek szentjei
tekintettek oltalmazóan ránk, hanem
néhány újkori nagyság is ránk talált,
hogy elképedve szembesüljünk a tör-
ténelem színpadán fõszerepet játszó
személyek szobraival. Lenin. Õ nézett
ránk szigorú arccal egy ablakból, míg
mi a hangulatos vendéglõ udvarán pó-
toltuk folyadékháztartásunk hiányát.

Késmárkon „oltári” templomokat
láttunk, szárnyukat kitáró oltárképe-
ikkel. Az evangélium szereplõi eleve-
nedtek meg a hívek elõtt, és jelenítet-
ték meg faragott vagy festett alakban
Jézus életének és tanításának üzene-
tét. Az írástudatlan nép is láthatta,

hogy a pokol olyan szörnyûséges
hely, ahol emberi fejek, állati testek,
kifordult lelkek hányódnak boldogta-
lan létükben. Hatásos jelenetek irga-
lomról, és még hatásosabb jelenetek
szenvedésrõl és a szentségi élet eléré-
sének útvesztõirõl. Üzenetek, tanítá-
sok, figyelmeztetések. Minden lelket
megmenteni akaró egyházi küldetés,
és a testi-lelki megdicsõülés. A kö-
zépkori világkép emlékei. De vajon
mi a helyzet a mai világképpel? Meg-
menekültünk a pokol tüzétõl, vagy
egyenesen oda vezet az utunk?

A Magas-Tátra látványa lenyûgö-
zõ! Még több kilométer távolságból
is megszólít. Olyan, mintha szemé-
lyesen engem köszöntött volna fensé-
gesen magasba nyúló ormaival. Meg-
ölelném, ha tudnám, meghódítanám,
ha merném. De én félek a magasság
mélységétõl. Ezért a Tátra is csak egy
csodálatraméltó óriás marad a szá-
momra. Szárnyamat nem tudom ki-
bontani, félelmemet nem merem el-
engedni. Messzirõl hódolok elõtte,
távolról. Csak ennyit ad nekem. És ez
elég is!

Beszélgetéseink során azután kide-
rült, hogy mindenki elfogult ezzel a
fiatal hegységgel kapcsolatban. Min-
denki gyengéd érzelmeket táplál irán-
ta. Egy hegység iránt! Egy nem akár-
milyen hegység iránt!!!

Július utolsó elõtti napja esõt zúdí-
tott a nyakunkba. Pontosabban a nya-
kunkba nem – mivel autókba ültünk,
és úgy indultunk útnak –, de annál in-
kább a kerékpárokra, amelyek a tetõ-
csomagtartón utaztak, meghagyva a
lehetõséget esetleges használatukra.
De ez nem adatott meg nekünk, ezért
gépeink eláztak a legeldugottabb csa-
varjaikig, szegények.

Szepeskáptalan valaha zárt világ
volt. A körülötte elterülõ falu áldása-
ként és terheként. A szinte önálló
egyházi városként mûködõ, fallal kö-
rülvett Szepeshelyet a 13-15. század-
ban épült Szent Márton templom
uralja. A település már a 13. századtól
a Szepesség egyházi központjának
számított. A templomban a szepessé-
gi gótikus szárnyas oltárok legszebb
gyûjteményét láthattuk.

Dombbal szemben domb. Kápta-
lannal szemben vár. Egy hatalmas vár
romja napjainkban. Ezt csak távolról
csodáltuk meg, de az útikönyv közel
hozta azokat az eseményeket, ame-
lyek a várban és vár körül zajlottak.
Az eltelt évszázadok alatt több ostro-
mot kiállt, és nem adta magát. Kirá-
lyok adták leghûségesebb alattvaló-
iknak ajándékba, megvásárolva ezzel
hûségüket. Bevehetetlen volt, és
kincs, mint az igazi NÕ. De szomorú
sorsot ért, amikor egy nevetséges tûz-
vész porig égette. Ez egy anticsoda.

A lõcsei fehér asszony történetének
már csak foszlányai maradtak emlé-
kezetemben. Viszont a város gyönyö-
rû fõépülete magával ragadó, ami az
irodalmi mûbõl készült filmben is
gyakorta feltûnt.

Zsigra. A Szepesség leghíresebb kö-
zépkori eredetû falfreskóit a zsigrai
katolikus templom õrzi. A 13. század-
ban épült templomban bibliai témák
mellett Szent László kun vitézekkel
vívott csatája is megelevenedik a fala-
kon. A Krisztust a keresztfán ábrázoló
képen a kereszt és az édenkerti almafa
jelképének összekapcsolására utal
Ádám és Éva ábrázolása a kereszt
mellett. A szentélyben látható utolsó
vacsorai jelenet 13. századi, a többi a
14. században készült. A zsigrai temp-
lomot az UNESCO a világörökség ré-
szévé nyilvánította.

Utolsó közös esténken a vacsorát
Andrea készítette. Mákos gubát!!
Csodás egyszerûséggel és természe-
tességgel, csodásan megédesítve az
esõáztatta nap emlékét.

Vége július hónapnak, és vége a tú-
rának. Ezen az utolsó napon tennünk
kellett a gépek és a térdek berozsdá-
sodása ellen, ezért még tekertünk egy
keveset, egy olyan erdei úton, amely
számomra az „ideális kerékpárút” jel-
zõjét érdemelte ki. Fák hajoltak fö-
lénk, patak csörgedezett mellettünk,
virágok nyíltak szinte karnyújtásnyi-
ra. Benne voltunk az erdõben, részei
voltunk az erdõnek. Hallottuk a ma-
darak motozását, a szél hangját. Szlo-
vák Paradicsom! Ez volt az az útsza-
kasz, amikor megszólalt bennem:
„Imádok élni!”

Én nehezen tudok valamit elenged-
ni, múlttá engedni. Talán ezért is írok
ilyen visszaemlékezõ írásokat, mert
jó még megtartani azt, ami csak volt.
Hazafelé tartó hosszú autóutunk sem
tudta kitörölni ezt az érzést. Az álmo-
dozásnak és az élményeken való me-
rengésnek aztán hatalmas csattanás
vetett véget. A hanghatást követõen
az a vizuális felfedezés keltett ben-
nünk döbbenetet, hogy hiányzik a
jobb oldali visszapillantó tükör. Miu-
tán megálltunk, csak kérdezgetni tud-
tuk egymástól: „Mi volt ez?” Az autó
jobb oldalán az ajtó és a motorháztetõ
behorpadt, a lámpa összetört. Keresz-
tezte egymást négy élet pillanata. Egy
õzbaké, amely ugrott, és egy autóé,
amely haladt, és amelyben hárman ül-
tek. Nekünk csoda volt ez a találko-
zás, neki azonban halál. Mi megúsz-
tuk ép bõrrel, õ azonban kiterülve fe-
küdt néhány méternyi távolságra az
árokban. Most már nem is maradt
más kérdésem, csupán ez: Lehet ne-
kem csoda az, ami egy másik élõlény-
nek a halálát okozza?

Csizovszki Zsóka
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