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cselekedet végrehajtására készülnek, én is a szombati nap eseményeivel vagyok elfoglalva, és én is Szindróma előadásán töprengek, és miként az idős császárt
legyilkoló római katonák, akik először nem találtak
fogást a kopasz fejen, én sem igen boldogulok azzal,
ami történt.
Mivel a későbbi események fényében megkerülhetetlenné vált, azóta természetesen sokszor föltettem
magamnak a kérdést, hogy polgármester úr ott és akkor, vagyis vasárnap késő este tudatában lehetett-e
annak, hogy látom őt, de erre a kérdésre újra és újra
ugyanazt a választ kell adnom, tudniillik, hogy polgármester úr csak egy, legfeljebb két másodpercre állt
meg a híd után, majd rögtön tovább is indult titokzatos célja felé, így hát akkor semmilyen módon nem
láthatta meg, hogy a másik oldalon, a hídtól jó tíz méterre, a sötétbe burkolózó fák és bokrok takarásában
egy kivilágítatlan autó várakozik, mikor pedig tizenegy előtt nem sokkal visszaért, nem is fékezett, hanem felkanyarodott az útra, és anélkül, hogy alaposabban körbenézett volna, elhajtott a falu irányába,
amerről jött.

Hét
Amelyben Oktáv, a függetlenített magáneb a pontyra
gondol, majd felveti a kérdést, hogy mikor járunk el
helyesen, és hogy hol a határ
Az éjszaka fennmaradó részét a bázison töltöttem, elvégeztem a papírmunkát, és jegyzeteket készítettem,
vagyis megpróbáltam rendszerezni a nap folyamán
engem ért benyomásokat, és az azok alapján bennem
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kialakult elképzeléseket, és közben a pontyra gondoltam, és arra, hogy vajon mekkora lehet. A polgárőrmunkának ezt a részét kifejezetten szeretem.
Ilyenkor, ha becsukom a bejárati védmű ajtaját, teljes csönd van a bázison, ugyanis az irányításom alatt
dolgozó állományt éjszakára vagy mozgó figyelő-jelző szolgálatra küldöm, vagy otthonában pihentetem,
és csak a szellőztetőberendezés halk zúgását hallani, se Lantosnak a krokodilok harapáserőssége köré
szervezett elméleti fejtegetései, se Kozák dupla fogsoros cápái és hasonló arányú cáfolatai nem zavarják a gondolkozást, így az érdemi munkát általában
ezekre az órákra vagyok kénytelen halasztani. Ezek
az órák azok, amelyek képesek az éppen folyamatban
lévő ügyek véglegesnek hitt körvonalait megbontani, hogy a tények alkotta összefüggésrendszert átrendezve kijelöljék az olykor meglepő, máskor banális,
de végül egyedül helyesnek bizonyuló irányt. Az illegális szemétlerakó régóta húzódó ügye ugyanis csak
egy a sok közül, ennél sokkal nehezebben megoldható
elméleti és gyakorlati kérdések tömegére kell olykor
azonnali, olykor sokakban ellenérzést kiváltó, olykor
összetett és sokoldalú, de minden esetben határozott
és jogilag jól megalapozott választ adnunk.
Megengedhető-e, hogy a polgártársak a tulajdonukat képező ingatlan területén keletkező zöldhulladékot utánfutó vagy más egyéb szállítási eszköz segítségével kihordják a faluból, és a műútról a patak
árterébe szórják vagy dobják vagy vonszolják? Illegális hulladéklerakásnak minősül-e ez, amely esetben
egyesületünknek saját hatáskörben nyomozást szabad, sőt kell elrendelnie és lefolytatnia, vagy pedig,
mivel zöldhulladékról, leggyakrabban ágnyesedékről,
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fűnyírásból származó fűlevélvágatról vagy őszi hulladéklevél-törmelékről, tehát csupa hosszabb vagy rövidebb idő alatt szükségképpen lebomló, a talajt voltaképpen tápláló maradványról van szó, akkor járunk
el helyesen, ha szemet hunyunk a polgártársak körében kialakult gyakorlat fölött, és ha ez utóbbi a megfelelő eljárás, akkor hol a határ? Mert például, ha az
eddigieket elfogadjuk is, tolerálható-e, hogy bizonyos
polgártársak a pálinkafőzés melléktermékeként vis�szamaradó cseresznye-, barack-, szilva- és más egyéb
magokkal ugyanígy járnak el, illetve elfogadható-e,
ha a főzési folyamat végtermékét, a kifőtt cefrét, ami
szintén növényi eredetű ugyan, de immár savas kémhatású, kihordják úgymond, és a közterületen öntik ki, mert erre is volt már példa, hogy arról az immár teljesen egyértelmű helyzetről ne is beszéljünk,
amikor állati maradványok vagy vágásból származó
belsőségek kerülnek kukászsákban vagy más módon
kihelyezésre, vagy amikor a vegyes tüzelésű kazán
olyan anyagokkal kerül felfűtésre, amelyek égetése
hatóságilag tilos, és akkor az osztrákok vagy éppen
a tollbegyűjtők okozta problémát még meg se említettem.
Ezek az éjszakai órák tehát azok, amelyek alkalmat
és lehetőséget biztosítanak számomra a folyamatban lévő, az éppen megnyitás előtt álló és a távolabbi jövőre tervezett ügyek átgondolására és elemzésére, a lehetséges stratégiai irányváltások, illetve az
ezen irányváltásoktól várható eredmények és járulékos következmények megfontolására, valamint az
adott szakterület és a hozzá tartozó jogi háttér tanulmányozására, egyszóval mindarra, amivel a terepen már nincs idő foglalkozni, aminek a terepen már
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tökéletesen egységes rendszert kell alkotnia ahhoz,
hogy az intézkedés ne csak szabályos és arányos, ne
csak egyesületünk hosszú távú koncepciójába és cselekvési tervébe illeszkedő, tehát következetes és jól
körülhatárolt legyen, hanem valódi célját és értelmét
is betöltse, vagyis egymás iránti tiszteletre és megbecsülésre és egymás érdekeit figyelembe vevő, korrekt
emberi kapcsolatok kialakítására ösztönözzön.

Nyolc
Amelynek írásakor hajnal volt, és minden aludt még,
csak én nem. Mire kitettem a pontot, Korlát megette
türkizszín bőrcipőm felét. Hiányzik neki a Trapéz
Másnap, vagyis hétfőn a szokott időben, tehát hat óra
előtt néhány perccel ébresztett belső órám. Feltettem
a kávét, rendbe szedtem magam, és mint ilyenkor
mindig, egy pillanatra a feleségem jutott eszembe,
hogy vajon mit csinálhat most, és hogy fölkelt-e már,
vagy pedig csak most ébredezik. Mert azóta, hogy elváltak az útjaink, és nekem voltaképpen ez a bázis lett
az otthonom, azóta a saját időmhöz, amennyire csak
a képzelet lehetővé teszi, és a jó ízlés megengedi, feleségem napjainak és óráinak és perceinek fonalát is
hozzá-hozzásodrom, és amikor én kávét főzök, akkor elképzelem, hogy ő vajon kávézik-e még egyáltalán, és van, hogy összezavarodok, de van, hogy kitisztulnak az érzéseim, és tudom, hogy jó nyomon
járok, és kivételesen ő is túrós tésztát ebédel, mint én,
és most ül le az asztalhoz. És ilyenkor beszélgetésbe
elegyedek vele, és megkérdezem, hogy hogy van, és
hogy mit csinál mostanában, és hogy nem ázik-e be a
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