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KEMSEI ISTVÁN

A szederinda szeme
(A kílbótok népe)

A régi Vöcsök... A csónakház gondnokának, K. úrnak 
szépen kifejlett víziszonya volt. Gyakori elmondása sze-
rint soha nem ült csónakban, de még nagyobb hajó-
ra se merészkedett. Nem kelt át vízibusszal a Rómaitól 
a Vigadóhoz, nem kirándult a hétvégi vidám népekkel 
együtt hajóval soha Visegrádra. A Dunához se ment átlag-
ban egy méternél közelebb, ha véletlenül le kellett men-
nie a partra. A gondnoki mivoltság tekintélyének megőr-
zéséhez elegendőnek érezte azt, hogy kívülálló idegen-
ként csak a fölső partról figyelje a Dunán lezajló ese-
ményeket, a föl-le pöfögő, akkor még a jégtörők vontat-
ta uszályokat, kirándulóhajókat, a Belvárost a Rómaival, 
Pünkösdfürdővel, Újpesttel közlekedésben összekötő, a 
hét törpe neveivel büszkélkedő vízibuszokat, a stégnél 
kikötő evezősöket. Azokban a hatvanas években egyéb-
ként sem volt még szokásban, hogy egy magára valamit 
is adó gondnok kiel-boatokat, kajakokat, kenukat cipel-
jen, netán reggelenként a stéget állítgassa attól függően, 
hogy éppen áradt vagy apadt-e a víz az éjszaka. A repre-
zentatív, kifejezetten főnöki kiszolgálást és emelt bérezést 
(jattot) igénylő motorcsónak s a hozzá tartozó, gondnokot 
ültő helyéből kimozgatni érdemes, teli zsebbel járó bérlő 
akkoriban pedig ritkábbnak számított, mint a fehér holló. 
Az a néhány ember, akinek motorcsónakja volt, még a 
második világháború előtti, Karsai vagy Eper építésű kis 
fahajóval közlekedett a vízen, a háború előtti állapotok-
hoz képest az „előrelépés” annyi volt csak, hogy azo-
kat a motorcsónakokat már a nagy Szovjetunióban gyár-
tott bűzös és hangos „Moszkva” motorok hajtották, ami-
ket állandóan szerelni kellett, vagy ahogy a parti zsargon 
mondta: „szét kellett kapni” elemeire. Fújkálni, törölget-
ni, lehelgetni, gyertyáit csiszolgatni, karburátorát tisz-
títgatni, azaz minden kiruccanás előtt fényesre csupálni 
minden egyes alkatrészét. A motorcsónak gazdájának 
tehát nemcsak módosabbnak kellett lennie ebben a „vad” 
evezősökkel és egyetemes megélhetési gondokkal telített 
világban, de a motorszereléshez is valamennyire értenie 
volt szükséges. Máskülönben ráment volna a gatyája egy 
profi szerelő bérére. Ezekbe a csónakmotorokba ugyanis 
már gyárilag be volt építve a hiba. Nem nagy, nem eget 
verő, csak mindennapos bosszúságokhoz elegendő.

A Római-part evezőseinek igazi vízi alkalmatossá-
ga, létének jelképe a kiel-boat volt. Ha egy nyári napon 
a parti sétányon arra jártunkban betekintünk a csónakhá-
zak nyitott kapuin, rengeteg, fenekével felfordított, évek 
óta a csónaktartó állványokon porosodó kiel-boaton akad 
meg a szemünk. Egy eltűnt életérzés, önként feladott élet-
forma, a „felgyorsult világ” egyre bűzösebb mocsarában 
elsüllyedt természetszeretet, életvidámság, jövőt látó opti-
mizmus rekvizitumain. Jó néhányuk már annyira össze-
száradt, hogy át lehet látni bordáik között. Mintha csak 
a rájuk rakódott por tartaná össze őket. Ezeket már soha, 
senki nem teszi vízre, ha mégis megtörténne a csoda, s 
valaki mégis megkockáztatná használatukat, nagy biz-
tonsággal azonnal megtelnének vízzel, s elsüllyedné-

nek. Rejtély, ki, miféle morzsáiban fennmaradt nosztalgia 
fizetteti még mindig ezek után a busás bérleti díjat. S az 
is, hogy aki fizeti, miért fizeti. 

Ez a német‒angol keveréknevű, jobbára vékony, töré-
keny okuméból, ritkábban nehéz cédrusból, néha ormót-
lan vörösfenyőből épített kétpárevezős igazi tömegsport-
eszköz volt valaha. Családi, közösségi hajó, aminek ide-
ális mozgásba hozásához legalább három személyre van 
szükség: két evezősre és a velük szemben ülő kormányos-
ra. Elejébe, hátuljába pedig egy komplett tábori felszere-
lés belefér. Lehet vele egyedül is közlekedni, mint aho-
gyan sokan ezt tették és teszik majd a későbbi időkben, 
amikor már végleg elfogy, és az éppen divatnak induló, a 
gulyáskommunizmus vagyonosodási lehetőségeit illuszt-
ráló hétvégi telkeire vonul vissza viskót építeni, vagy 
megtermelni a világ legdrágább zöldborsóját a rendsze-
res dunai, lump hétvégi társaság. Kapát, fűrészt, metsző-
ollót ragadnak a Verőcén, Kismaroson, Nagymaroson, 
Zebegényben és még ki tudja, hol zsebkendőnyi birto-
kot vásárolt hajdani, a parti fövenyre leterített pokróco-
kon heverő ultipartnerek, parti sörözők pultjainál társal-
gók, felnőnek a derekuk körül tarka úszógumit – hol volt 
még akkor a láthatóságot biztosító, többnyire narancssár-
gán rikító mentőmellény? – viselő gyerekek, a természet-
szeretet kényszeréből kiszabadult család is megelégeli a 
folytonos vízen tartózkodást, s a hajótulajdonos magára 
marad fogyatkozó erejével és csak a végső elgyengülés 
vagy lebetegedés hatására lohadó szenvedélyével.

A magányos evezéshez előbb ki kellett emel-
ni a hajó faráról a kormányt, aztán az evezősnek a 
kormányosüléshez közeli gurulóülésen volt szükséges 
elhelyezkednie a könnyebb kormányozhatóság kedvé-
ért, hogy a hajó ne legyen orrnehéz. A finoman sikló 
kiel-boat orra ugyanis nem fúródik a vízbe, hanem szin-
te lebeg a víz színe fölött. Kormányosa híján az evezős a 
helyes irányban tartásért is egymaga viselte ezután a fele-
lősséget, ezért állandóan hátra kellett tekingetnie, nehogy 
véletlenül nekimenjen egy vízen kószáló uszadéknak 
vagy egy másik hajónak. Az állandó forgolódástól pedig 
egy idő múlva fájósra merevedett a nyaka.

Ez a „gig”-nek nevezett hajó egyenesen Angliából 
származott át az öreg kontinensre. Mire átért a francia 
partokra, addig a fogadásokat már akkor is kedvelő ango-
lok túl voltak vele az első keresztségen. Számtalan ver-
senyt rendeztek a Temzén a londoni kocsmák tulajdo-
nosai és törzsvendégei között, még az 1700-as években. 
Divatját azonban nem ez, a többségében kevésbé lovagi-
asnak nevezhető versengés hozta meg a ködös Albionban, 
hanem a nagy egyetemek közötti rivalizálás: az 1829-
től rendszeressé váló Oxford‒Cambridge evezősverse-
nyek. Magyarországon – három évvel az első Oxford‒
Cambridge verseny előtt! – az a Széchenyi István hono-
sította meg a hajót, aki a haza legelső vízi túrázójaként 
1826-ban Bécsből Pozsonyba evezett. Nem is olyan 
kimerítően nagy táv ez a túrázáshoz, mondanánk ma, egy 
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rövid nap alatt kényelmesen leevezhető. Bécs és Pozsony 
között ugyanis még a hegyekről ereszkedő lejtőn 6–8 km/
órás sebességgel rohan a Duna, csak Pozsony után ér las-
sulva a lapályra, hogy az Alpokból hozott hordalékát lete-
ríthesse a Szigetköz és a Csallóköz szigeteire. A gyors 
víz pedig sokat segít az evezésben. Lássuk be, hogy 
Széchenyi – aki angliai tartózkodása alatt nyilván kipró-
bálta a hajót – evvel az egynapos evezéssel nem vállalt túl 
nagy kockázatot. Az őt bámuló hölgyek és urak szemében 
a respektet annál inkább kiérdemelhette.

Széchenyi útja valóban a legjobb reklámja volt a hajó-
nak. Hamar kiderült, hogy nemcsak halászati célból, 
hanem úri passzióból, folyami evezgetésre, kevés gya-
korlattal, jóformán úszástudás nélkül is lehet használ-
ni egy arra való csónakot. Hogy csónakázásra, alkonya-
ti, szerelmetes idilliumra nemcsak a csendes, a holdvilá-
got ábrándosan tükröző tavacskák valók. Hogy egy erős 
karú, kellő bátorsággal rendelkező férfi még a zúgókon, 
örvényeken át is biztos kézzel irányíthatja hajóját az élet 
„tengerén”. A kiel-boat ugyanis keskeny építése ellenére 
sem borulékony. Vékony bordázata ellenére sem túlzot-
tan törékeny. És legfőképpen: nagyon szép, kecses vonal-
vezetésű, ami a maga idejében meg is lelte a hozzá méltó, 
majdnem faszobrászi képességű hajóépítő mestereket.

A kiel-boaton minden alkatrész, a gurulóüléseken, a 
lábtartókon keresztül egészen a fenékdeszkákig a célsze-
rűséget szolgálja. Kivéve a kormányos ülését, mert azt 
egyenesen az éppen aktuális Hölgy részére találták ki, 
hogy a kormánylapátot irányító madzag igazgatása köz-
ben onnan csodálhassa a vele szemben izzadó vadeve-
zős partnere duzzadó karizmait, acélos combját, nota 
bene! széttett lábai között a szűk sportnadrágon átsej-
lő ivarzóképességét. Ha Hölgy, akkor romantika és hiú-
ság, ha Hölgy, akkor jövőjébe kukkantgató érzelmes-
ség, ha Hölgy, akkor ciráda, girland, csicsa, meg ami 
belefér a gáláns udvarlás illúziójába, ezen keresztül a 
kormányosülés kívánatossá tételébe. Így vált az ülés hát-
támlája, annak is csak a felső, leginkább látható, körülbe-
lül ötvenszer húsz centis felülete a legjobb műbútor-asz-
talosok művészi lendületének, intarziakészítő ügyessé-
gének, a fölösleges szépségnek kifejezőjévé, a kétségte-
lenül előszecessziós háttámla-művészet megtestesítőjé-
vé. A szakmai műremek és a giccs parttalan ihletáradata 
fogott egymással kezet e szilárdan lecsavarozott, vékony 
deszkaszál fölött.

Tény, hogy a régi kiel-boatok háttámláinak díszei-
ről művészettörténeti elemzést lehetne kanyarítani. Ám 
a Hölgyet szolgáló kényelmi berendezések csúcsának 
mégis a legrégebbi, a zavaros időket véletlenül épség-
ben átvészelt hajókon található, a kormányosüléshez 
illesztett karfa volt tekinthető, ez az önmagában teljesen 
funkciótlan valami. Mert valójában édesmindegy, hogy a 
legfelső palánkon, vagy tíz centiméterrel följebb, egy kar-
fán nyugszik-e egy kormányt irányító madzagot húzogató 
kezecske. Kétségtelen, hogy a karfának egyetlen feladata 
volt: a kényelmesen otthonos fotel illúzióját kelteni. 

„Nyáron a párom egy vadevezős...”, na meg: „Egy 
Duna-parti csónakházban nagy az élet minden nap” 
– szólnak a régi, olcsó, de vidámra, sőt fülbemászóan 
dúdolhatóra hangszerelt korabeli slágerek szövegdarab-
jai. A Római-parton szinte kivétel nélkül mindenki vad-
evezős volt, azaz egyesületen kívüli, szervezetlen össze-
visszaságban csónakázó, a Dunát önélvezete szerint eve-

zős hajóval kihasználó ember, aki leginkább hétvégen-
ként éppen annyit lapátolgatott, amennyire a kedve tartot-
ta, s addig, ameddig élvezte. Nagy általánosságban nem 
hajózott a csónakháztól túlzottan messzire, mert annak 
nem sok értelmét látta. Minél följebb merészkedik ugyan-
is az ember a folyón, annál magányosabbá válik, a meg-
erőltetéstől pedig egyre kevesebb kedve támad a társa-
sági mókázáshoz. A „kílbótok népe” viszont társas lény 
volt. Ismerős, akinek ismerősei voltak a vízen, ha senki 
nevét nem tudta is. Akik szintén csak egy bizonyos határig 
eveztek. A kiságon a Luppa-szigetig, esetleg egy kicsivel 
a Luppa fölé, hogy alkonyat felé odalent, a parti kocsmá-
ban elmondhassák, hogy megkerülték a szigetet, de szin-
te soha Szentendréig, mert az már távol van, és úgy sincs 
a szentendrei parton érdemleges vendéglátó hely és a ven-
déglátó helyhez érdemes társaság. A nagyágon legalább 
a Totyiig illett eljutnia az evezősnek. Az efféle, négy-öt 
kilométeres evezgetés már majdnem sport – a hangsúly 
a „majdnem”-en van –, s a megtett táv kissé fellengzősen 
szólva már túrának neveztetik. De hát nem szabad túlsá-
gosan erőltetni a mozgást. „Csak semmi sport!” – mondta 
állítólag Churchill. A rövid táv élvezetesebb, mint a hosz-
szú. Evezni fölfelé, a sodrással szemben szükséges, mert 
az embernek mégis fel kell jutnia valameddig, ha már arra 
adta a fejét. A visszafelé evezés strapája viszont a csó-
nakázónak megbocsáthatatlan bűn. A folyó sodrása arra 
való, hogy visszavigye a kiindulópontig a kiel-boatban 
pihenő embert. 

Tehát, aki pusztán a vizet szerette élvezni, az evezést, 
a csendet, a madárdalt, a fűzbozótok rejtekéből előúsz-
káló vadkacsákat, az a kiságat és a Luppa-sziget megke-
rülését választotta magának a felevezéshez. Elég is volt 
annyi izomfeszítés a sportolásból. A Luppa felső csúcsát 
megkerülve aztán az illető behúzta az evezőket, s hagyta 
magát a vízzel és a napsütéssel sodortatni, vissza, a csó-
nakházig. Annyit tehetett még, hogy pihenésképpen kikö-
tött a Lupa-csárdánál (a csárda nevét leginkább a latin 
nőstényfarkas iránti tiszteletből egy „p”-vel írják, mert 
annak legalább van valami értelme, nem úgy, mint a szi-
get régi birtokosa nevének, Luppa úrénak), hogy felhajt-
son egy pohárka sört, vagy ha családdal volt, az asszony 
és a gyerek is elnyalhasson egy-egy fagylaltot. Bátran 
napozhatott csurgás közben, hiszen nem volt még akko-
riban bőrrákkal fenyegető, káros UVB-sugárzás, nem 
szántották a vizet vízisíelőket maguk után húzó, tenger-
ről ideszármaztatott, néhány tízmillióba kerülő emele-
tes yachtok. Néha-néha egy-egy, a bogdányi kőbányá-
ból követ szállító Z-hajócska, azaz önjáró uszály pöfögött 
csak forgalom gyanánt arrafelé.

Aki a nagyobb létszámú baráti társaságot kereste, 
a nagyágat és a Totyit, vagy a sportosabbja, a prog-
ramosabbja, a hosszabb szabadidővel rendelkezőbbje, 
pénzköltésre elszántabbja a tíz kilométerrel távolabb 
lévő Horányt szemelte ki magának célpontként. Érthető, 
hiszen a Totyi csak amolyan mezítlábas, „proletár” evő-
ivó hely volt, Horány viszont korabeli előkelőségének lát-
szatával csábított. Nagy és híres csárdája volt, ahol élő 
zene, a világháború előtti időkben nemegyszer jazz-band 
által szolgáltatott dzsesszmuzsika szórakoztatta a nagy-
érdeműt ebéd közben is, ahol a korabeli szakirodalom 
tanúsága szerint szombatonként ötven hordó sört csapol-
tak a kiszáradt torkú vendégeknek. A Totyi viszont a hét-
végi mezítlábas vadevezősnek otthont nyújtó fogalom 
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volt: kis kocsma, málló vakolatú egyemeletes épület a szi-
get-aljon, az 1659-es kilométertáblánál. Annak, aki annak 
idején felépítette, volt üzleti érzéke. Ha nem akart fölösen 
meggazdagodni, nyugodtan alapíthatott egzisztenciát a hét-
végeken felevező vadevezősök gyomrára és kiszáradt tor-
kára. Hosszú szakaszon sóderos volt ott a part, ki lehetett 
rá emelni a kiel-boatokat. Volt úgy, hogy nyári, kániku-
lás vasárnapokon ötven-hatvan kiel-boat is sorakozott a 
lapos sóderoson egymás mellett, ez pedig mintegy száz-
ötven-kétszáz vendéget jelentett, nagyjából annyit, amek-
kora egy közepes forgalmú belvárosi étterem látogatott-
sága. De ha ide számítjuk a Horány felé evezők csak egy-
egy sörre kikötő társaságait, akkor már jelentősebb forga-
lomról beszélhetünk.

A Totyiban némely években főtt ételt is adtak. Attól 
függően, hogy ki volt éppen azidőtt a tulaj. Pörköltet, 
gulyást, vasárnap rántott húst is, igaz, csak amúgy a fák 
alá rakott, billegő lábú asztalokon, önkiszolgáló módon, 
nem tető alatt, pincérrel kiszolgálva, mint Horányban. 
Jellemző volt a hely kisebb vendéglátói jelentőségére, 
törzsközönségének a társadalmi ranglétrán lejjebb helyez-
kedő mivoltára, hogy innen nem maradtak feljegyzések a 
csapolt hordók mennyiségéről. Ami fő: a Totyi a fontos-
ságban mégis kiemelkedhetett a környezetből, mert épü-
leten kívüli vízcsappal is rendelkezett, ami egy hétvé-
gi táborozás kényelméhez elengedhetetlen. Füves-ligetes 
környezete pedig egyenesen sátrazásra csábított.

A kiel-boat hosszú hajó. Hétméteres. Kikötéséhez, 
parti tárolásához, „parkírozásához” helyre van szükség és 
sima, sóderes partra. Gazdája gonddal emelte ki a hajót a 
vízből, nehogy a vékony fenékpalánkok egyikét-másikát 
valami nagyobb kavics betörje, s hosszában végigre-
pessze, vagy maga a kiel, ez a hajó fenekének hosszá-
ban középen húzódó gerinc megsérüljön. Úgy kellett rá 
vigyázni, mint a hímes tojásra. Az óvatosabb hajósok két 
kis tartóbakot is vittek magukkal a hajófenéken, köze-

pén téglalap alakú bemetszéssel a kiel számára, s azokon 
pihentették hajójukat. Mert bátorsággal elmondható, hogy 
az egyszer már betört, megrepedt s javított bordájú kiel-
boat már nem ugyanaz a kiel-boat, mint annak előtte volt.

Azt könnyen el lehetett dönteni, ki volt nagyobb úr a 
korabeli Rómain, a csónakház gondnoka-e, vagy a csó-
naképítő mester. Csak látszatra alakultak szövevényesen 
és kibogozhatatlanul a parton az érdekvilágok. A gond-
nok birodalmát ugyanis kizárólag a csónakház képez-
te. Ennél messzebb csak a kapcsolati korrupció útján jut-
hatott. Az mindig pénzbe került. Persze, hozott is némi 
vagyonkát, hogy a nyugdíjas időkben legyen majd mit a 
tejbe aprítani. A csónaképítő mesteré volt viszont az egész 
part. Nemigen tehettek vízre olyan hajót a garázsmes-
terek, ami valamiképpen nem viselte volna mesterének 
keze nyomát. Mindegyiket vagy ő építette, vagy ő javí-
totta. Az Eper-féle hajók karcsúak, előkelőek, könnyűek 
és drágák voltak, állítólag gyorsabban szántották a vizet, 
H. Kovácséi szélesebbek, faanyaguktól függően nehezeb-
bek, tenyerestalpasabbak, lentebbi néprétegeknek elérhe-
tően valamivel olcsóbbak, de talán strapabíróbbak, hosz-
szabb vízitúrákon jobban pakolhatóak. H. Kovács ritkán 
mutatkozott a parton, talán azért, mert műhelye is ott volt, 
aki valaki akart tőle valamit, bármikor betérhetett hozzá. 
Eper Bélának háza és műhelye a Nánási út túloldalán, az 
Aranyhegyi-patak partján állt, kissé messze a Dunától, de 
nem olyan távol s nem olyan magasan, hogy az 1965-ös 
árvíz ki ne tudott volna látogatni hozzá, átcsapva az árvíz-
védelmi töltésként még nem funkcionáló Nánási úton. 
Nemcsak Eperék álltak akkor vízben, hanem a szinte tel-
jes, művelt földterület, majdnem a Szentendrei útig. Talán 
ez az árvíz a maga 845 cm-es magasságával indította arra 
a várostervezőket, hogy az Eper háza és műhelye helyére, 
valamint annak mocsaras, annak idején szorgalmas bol-
gárkertészeket boldogító környezetére gondolják ki a Pók 
utcai lakótelepet.
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Ha az öreg Eper Béla végigvonult a parton, megállt a 
kezekben a lakkcsiszoló smirgli. Főleg, ha az általa épí-
tett hajót ápolták nagy tisztelettel. Mert ilyenkor mindig 
volt az öregnek egy-két szava a kiel-boatját glancolóhoz. 
Hogy ezt így, amazt pedig nem úgy. Ezeket nagyon jelen-
tőségteljesen tudta mondani, nem is titkolva, hogy számít 
az amatőr mivolt kötelező velejárójára, a csónakot ügyet-
lenül ápoló ember szégyenérzetére.

Az enyhén simogató márciusvég volt az öreg Eper 
igazi partszemléző ideje, leginkább azért, mert a szinte 
kötelező csónakfelújításé is erre az időszakra esett. Azt 
pedig ellenőrizni kellett. Hivatalosan ugyan április elsejé-
vel nyitottak a csónakházak, volt azonban egy nem egé-
szen hivatalos, mondhatni, félillegális ideje is a nyitásnak: 
a még nem tűző, csak enyhén cirógató márciusi napfény, a 
kellemes hőmérséklet és a lanyha, a csónaklakkot egyen-
letesen szárító tavaszi szellőé. S mivel a gondnok helyben 
lakott, a némi anyagi ellenszolgáltatás megnyittatta vele a 
télen át rozsdásodó lakatokat.

A kiel-boatok tavaszi rendbetételének kötelező szertar-
tását egyébként sem volt ajánlatos elmulasztani. Az ünne-
pélyes aktus a bakokra emelt hajók gondos lemosásával 
kezdődött. Csak ezután lehetett kezelésbe venni csiszo-
lóeszközökkel a téli portól, pókhálóktól, a bordák mélye-
déseibe belekövült iszaptól megszabadított kiel-boatot. A 
barkácskultúra felvirágzása előtti időkben csak igen egy-
szerű, nagyjából a kőbalta szintjén álló eszközök léteztek 
ehhez a nagy precizitást követelő művelethez. Szinte alig 
valami állt a munkájába lassanként belefeledkező ember 
rendelkezésére, mindössze néhány levél középfinom csi-
szolópapír, amit a csónakját javító kéz aztán csíkokra 
szabdosott, ezeket a csíkokat egy rövid lécdarabra feszí-
tette, s a hozzá tartozó végtelen türelem: evvel a kezdet-
leges gyakorlattal aprólékosan végigcsiszolni kívül-belül 
a kiel-boat minden négyzetcentiméterét. Ha készen volt, 
száraz ronggyal eltávolítani a keletkezett pormennyiséget, 
s csak aztán következhetett a lakkozás, vékonyan, nagyon 
tapintatosan, hogy mutatósan csillogó is legyen, nem csu-
pán a rendeltetésének megfelelő.

A szinte örök időkig tartó, mindössze felületes lemo-
sást igénylő, üvegszálas rögzítésű műgyanta vízi jármű-
vek és a villámgyors munkavégzést biztosító elektromos 
csiszológépek korában az efféle tevékenység szakralitá-
sának lényege és értelme már elképzelhetetlen ködök-
be vész. A műgyanta-korban először az egyszerűbb sab-
lont igénylő kenukat kezdték el gyártani, ezeket követték 
a kajakok és a motorcsónaktestek. Merészebb vállalko-
zók persze megpróbálkoztak a kiel-boatok műgyantásítá-
sával is, ez a kísérlet azonban már nem vált be. A több-
nyire fehérre festett, a zörgő-doboló fahangot visszaidéz-
ni nem tudó, a gurulóülések kedves csikorgását nélkülöző 
utánzatok gyorsan a süllyesztőbe kerültek. Építésük len-
dületét megtörte a fahajóhoz minden körülmények között 
ragaszkodó hagyomány ereje.

Akkoriban még kevesen táboroztak a Dunán. Mert nem 
találták még fel a kempingsátrat s annak habkönnyű pony-
vaanyagait, kezdetben legfeljebb két, hirtelen sátorrá alakít-
ható összegombolt katonai sátorlap adódott sátoros lehető-
ségnek, aljába szórva a mezőről összehordott száraz széna 
vagy szalma hőszigetelésnek. Nem volt hálózsák, csak két 
lópokróc, egyik a szénára-szalmára terítve, a másik takaró-
nak. Nem voltak ilyen-olyan, túrafelszerelési boltban vásá-
rolható, praktikusnál praktikusabb és méregdrágánál méreg-

drágább tábori edények, főzőcsodák (mert még nem találták 
fel a különféle csodamárkákat árusító túrafelszerelési bol-
tokat), napon melegíthető tábori zuhanyok, csak legfeljebb 
vasbogrács (a kívül-belül zománcozott bogrács is későbbi, 
már elkényelmesedőben lévő kor szüleménye), aminek bel-
sejét az azonnal beálló rozsdásodás és az amúgy elkerülhe-
tetlen vasíz ellen ajánlatos volt az illúzió kedvéért a füstölt 
szalonna bőrével végigkenegetni, s néhány pléhbögre, nagy 
ritkán egy behorpadt oldalú, korommal vastagon fedett alu-
mínium teáskanna vízmelegítőnek, nem volt gáztűzhely, 
sem különféle űrméretű gázpalackok, csak maga csiholta 
szabad tűz, főzni és szalonnát, kolbászt sütögetni, de esős 
időben még az sem. De nem volt pvc vizeskanna sem az 
ivóvíz tárolásához. A hőskorban a táborozás egész embert 
kívánt, nagyjából annyira egészet, amilyent ma a tévécsa-
tornákon kommandósokat és magashegyi sziklamászókat 
megszégyenítő ügyességgel rendelkező túlélőként mutogat 
a köré szervezett, tetemes létszámú tévéstáb és az egészsé-
gét óvó orvoscsoport.

A hősi idők vízitáborozójának két fő ellenséggel kellett 
dacolnia: a hajnali hideggel és az esővel. A hajnali hideg 
ellen senkit nem véd a felöltözés és a vékonyka lópok-
róc. Amit a western- vagy túlélőfilmekben látunk éjszakai 
nyugovás címén, javarészt a kegyes művészi hazugságok 
számlájára írható. Nyergével a feje alatt, szinte a pusz-
ta földön alvó, legfeljebb vékonyka pléddel takaródzó, 
álmában coltját szorongató cowboyunkat reggelre meg-
vehette az Isten hidege a szeles, deres harmattal kedves-
kedő prérin. Tüze kialudt, lovát egész éjszaka prérifarka-
sok kerülgették, ő maga reszketett a fázástól, mint a nyár-
falevél. Mire tüzét újraélesztette, s azon híg, törökös kávé-
ját megfőzhette, számtalanul elátkozhatta sanyarú életé-
nek minden ballépését. Bear Grills se járhatott ennél job-
ban egyszál trikójában a hajnali mínuszokat eregető siva-
tagi éjszakában. Bizony, mindegyik esetben nem is egé-
szen jóindulattal kipárnázott csalásról van szó...

Nagyjából éppen úgy érezhették magukat, mint egy, a 
becsorgó esővíz ellen gondosan körülárkolt katonai sát-
rában, a hajnali didergésben ébredező, korai táborozó. A 
táborozót azonban átsegítette a nehézségeken a végre ter-
mészetben, a hajnali derengésben sárgarigó-szóra ébre-
dés szenvedélye. Ami a vadnyugati cowboynak megél-
hetési kényszerűség volt s a „survivor” filmhősnek profi 
munka, a táborozó embernek kifejezetten élvezetszámba 
ment. Az ázás és a fagyoskodás is. Hát még a megszára-
dás és a felmelegedés! Férfipróbának is megfelelt: mi tör-
ténne vele, ha huzamosabb ideig így kellene élnie? Ha 
itt, ilyen körülmények között húzná ki az őszt és a telet? 
Vajon mennyi tűzifát kellene ehhez gyűjtenie? Hogyan 
tudná megoldani a tisztálkodást? Meddig bírná a szelet, a 
hideget, az esőt? Játék volt ez persze a gondolattal, csak 
félig komoly, kifejezetten nyári játék.

Aztán a Szentendrei-szigetet ellepte a fővárost ivóvíz-
zel ellátó, gombamód szaporodó csápos kutak és a kutak 
környékére a táborozást-kikötést tiltó táblák és szabályok 
rengetege. Mintegy varázsütésre, a tiltó táblákkal szin-
te egyidőben megsokasodtak a táborozók. A tiltás ugyan-
is és a tiltást kijátszani akaró szabadságvágy édestestvé-
rek. A tiltást a Hatalom hozza, a „Fűre lépni tilos” táblá-
tól a „Kikötni tilos” tábláig, mindent. A magára valamit is 
adó ember pedig fűre lép és kiköt. Nem azért, mert min-
den áron törvényt akarna szegni, hanem mert így diktálja 
az örök szabadságkeresés.
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Akinek hajója volt/van a Rómain, amíg a vízen és a 
vízparton tartózkodik, szabad ember. Még ha szabadságá-
nak látszata olyan határhoz kötött is, mint a Nánási útnak 
vagy a Királyok útjának demarkációs vonala. Ezt a parttal 
párhuzamosan, két néven futó, de gyakorlatilag egyetlen, 
az Aranyhegyi-pataktól Pünkösdfürdőig húzódó utat fel-
tehetően azért építették, hogy a köznapi és a Római-parti 
külön világokat egy határozott határvonallal, nyomatéko-
san elkülöníthessék egymástól. Hogy a buszról leszálló, s 
csomagjával a part felé elinduló ember különösebb meg-
rázkódtatás nélkül áteshessen személyisége legboldogabb 
metamorfózisán. 

Attól kezdve Bérlő Úr volt a neve annak, aki ebbe a 
vízparti világba biztonsággal beléphetett. Bérlőnek, kiel-
boat-, kenu-, kajaktulajdonosnak lenni városszerte nagy 
dolognak számított. De valakinek hívták a Rómaira kijá-
rogató embert mindenhol a világban, olyannak, aki-
nek minden bizonnyal lehetett mit aprítania a tejbe, ha 
már hajóra, bérleti díjra és rendszeres borravalóra, a 
Hableányban egy korsó sörre elszórhatta a családi költ-
ségvetést, hosszas beszélgetésekre a drága időt. Mert leg-
irigyeltebb vagyona az idő volt, amivel többé-kevésbé 
szabadon rendelkezhetett. 

A szabad ember másképpen használja ki a világ értéke-
it, mint akit szorít a munkaidő, kötöz a munkahely, frusztrál 
az egzisztencia. Az önmagát szabaddá tett embernek egyál-
talán nincs egzisztenciája. Hajója van, Dunája és hozzávaló 
napsütése. Csak, és csak ezen a helyen létező barátai, akik-
kel kizárólag a parton vagy a vízen lehet szót érteni, esz-
mét cserélni. Akik mindenhol máshol egymásnak idegenek. 
Ha véletlenül összetalálkoznak a városban vagy társaság-
ban, így köszönnek: – Ne haragudj, nem ismertelek fel fel-
öltözve. Ha valahol van igazsága annak, hogy a ruha teszi 
az embert, akkor itt van. Nyúzott-foszlott melegítőben, für-
dőnadrágban valóban más az emberarc, mint öltönyösen, 
nyakkendősen. Mások a gesztusok, a testtartás, a hanglej-
tés, még talán a hangszín is más emberre vall. 

Ezek a Duna-parti kötődések nagyon közel állnak 
ahhoz az emberi kapcsolathoz, amit igazi, a közönséges 
érdekviszonyokon túl érvényesülő barátságnak nevezünk. 
E barátságoknak alapfeltétele, hogy a barátok szinte sem-
mit ne tudjanak a másikról. A vízparton kívül eső magán-
szféra szent, titkos és sérthetetlen. Nem illik tudni csalá-
di viszonyokról, szorosabban vett foglalkozásról, művelt-
ségi szintről, nyelvi kifejezőkészletről, nemi identitás-
ról, napi gondokról. Le kell vetkőzni a külvilágban hasz-
nálatos nyelvet is, mert avval itt úgysem mennénk sem-
mire. A parton kizárólag a kílbótok népének külön, évti-
zedek alatt kialakult, más tájakon kevésbé ismerős szó-
készletével érdemes kommunikálni. Ez a szókészlet a 
kívülálló hallásának meglehetősen szűkösnek tűnhet, s ha 
metaforizáltságában gazdag is, benne a lehető legkeve-
sebb téma variálódik. Időjárásról, vízállásról, a hajók álla-
potáról, vízi, vízparti történésekről, kedves heccelődések-
ről, partszerte terjedő anekdotákról. 

Van abban a megállapításban némi igazság, hogy ami 
az élet gyakorlatában elkülöníti egymástól a társadalmi 
osztályokat, az a szabadidő fölötti rendelkezés joga, vagy 
jogának hiánya. Hogy kinek mennyi jut abból a kivált-

ságból, amiből ebben a szabadnak hazudott modern rab-
szolgaságban mindenkinek kevese van. A munkaidő hosz-
sza, kötöttsége és a szabadságvágy ősi ellenségek. Még 
akkor is így működik ez, ha az ipari munkás vagy a 
bolti pénztáros hosszú évek alatt lassan leszokik a sza-
badságvágyról, s függetlensége a televízió előtti boldog 
elnyújtózás lehetőségére korlátozódik. Osztálya lázadó-
jának kell lennie annak, aki kilépve ezekből a kötelmek-
ből, a Római-parton hajót vásárol, és Bérlő Úrrá válik. 
Kosztolányi Dezső Motorcsónak című novellája tragikus 
illusztrációja ennek a rögeszmévé váló metamorfózisnak. 
Beilleszkednie viszont majdnem lehetetlen még talán ma 
is, hiszen Bérlő Úrnak, a kílbótok népe tagjának igazi, 
a régi, háború előtti módon értelmezett, az óvilágból itt 
felejtett polgárnak kell lennie. Ha máshol nem is, legalább 
a parton-úr, rangjában kitüntetettnek. Tanár úrnak, ügyvéd 
úrnak, akármilyen úrnak, akinek luxusa és szerelmese a 
természet, s ennél többet nem is kíván magának.

Ki tagadná, hogy a képzelőerő nyújtotta másféle világ-
képek elengedhetetlenek az éléshez? Az embernek szük-
sége van a természetben létezés illúziójára. Minél job-
ban telepakolja azt csöveivel, vezetékeivel, épületeivel, 
örökös hangzavarával, annál inkább. A napkeleti népek, 
lévén civilizációjuk, természetátalakítási mániájuk ősibb, 
több pusztulást átéltebb, régebb idők óta tudják ezt, mint 
az európaiak. Kalitkába zárt tücskeik, énekes madaraik, 
zsebkendőnyi nagyságú kertjeik mind-mind ezt az elve-
szített ősi világot szimbolizálják. Az elveszettbe visz-
szatérés vágya, úgy látszik, örök tulajdonság. Az ember 
megteremtette magának a természet erői elleni oltalmul a 
várost, ahonnan legszívesebben menekülne.

Mindezekkel együtt az ember olyan lény, aki a vég-
letekig kíván ragaszkodni a megszokotthoz. Szavaiban a 
korszerűség, a változás híve, magánvalójában szokásai-
nak, életformájának rabja. Szeret úgy gondolni a birtokba 
vett világszeletre, mint egyedüli sajátjára. Azt a tárgyat, 
amit az este letétetett a kezéből, másnap ugyanott akar-
ja megtalálni. Amikor október elején fél esztendőre elbú-
csúzik a hajójától, abban a hiszemben teszi, hogy a fél év 
múlva eljövendő tavasz az örök folytatást fogja jelenteni. 
Az októbertől áprilisig terjedő időszak csak olyan, mint 
a mormotának, medvének a téli álom. Hogy ez idő alatt 
nem történhet semmi rendkívüli vagy váratlan. 

Hova tűnt a „kílbótok” népe? Kihalt, mint az ősi gene-
rációk. Utódok nélkül, jelet és emlékezőket is alig hagy-
va maga után.

Hová tűnt a rengeteg hajó, amit a már lebontott 
Vadkacsában, a Vöcsökben, a Kócsagban, a Sportban, a 
Brigádban és más, régi csónakházakban tároltak, használ-
tak és gondoztak? Ahová a többi. Tűzre. S nemcsak egy 
nemzedék a dédelgetett tulajdonaival, hanem egy teljes 
vagyoni osztály vonult le a Dunáról, s vált kámforrá egy, 
folyamatában és jelentőségében talán észre sem vett civi-
lizációs átalakulásban.

– Egyszer majd kimegyünk – mondogatják egymásnak 
a múlásra készülődő, megöregedett kílbótosok az örök 
jelszót, amikor a ledózerolástól időlegesen megmenekült 
csónakházak egyikében porosodó hajójukra és a Duna 
feledhetetlen illatára gondolnak. Nem mennek ki.

Szeretettel köszöntjük a 70 éves Kemsei Istvánt!
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JANÁKY MARIANNA

Megoldások
Rátöröltem arcára a kocsonyás masszát. A fásszínnél vágta a gyújtóst, a gyűrű le-felcsúsz-

kált ujján. Előtte nyitottam ki a vattával bélelt bársonydobozkát, a családi címeres pecsétgyű-
rű helyén madártojás. Akik krumpliból főznek románcot, azok élőhalottak, mondta bátyám a 
balta nyelét fojtogatva. Én meg reggel őt, amikor naplómból kitépett egy lapot. Ó szerenella, 
szinyorina Bella, te ennivaló! Emléktakarmányból nem laksz jól, szórta lábaim elé a papír-
darabkákat, majd hátba vágott. (Aznap készült anya nélkülünk először apa sírjához.) Még 
este is éreztem, amikor a felhőket rajzoltam. Kivágtam őket ollóval, és kitűztem a falra. 
Felhőkoszorúk!, néztem anyára. Hirtelen felugrott, Ati zokniját stoppolta. Mezei poloska 
esett az asztalra koppanva, lábai már nem voltak. Éjszaka megírtam fejben első mesém: „A 
büdösbogár: Volt egy lány, haja földig ért, derekát irigyelte a napsugár. Elvesztette szüleit. Sírt 
és sírt tavasztól őszig, de egyszer csak kezére szállt egy bogár. Az segíteni akart neki, kicsit 
felvidítani, de olyan csúnya volt, mint a mostohák, így a lány lepöckölte, hirtelen mindkettő-
jüket felkapta a szél, összeroppantotta, azóta nem szép és büdös a világ.” 

Mezei poloskák bogárgyűjteményemre egyest kaptam. Nem érdekelt, az iskolából hazafelé 
beleborítottam a főtér szökőkútjába. A bogártakaró egy ideig lebegett a vízen. 

Délután bújócskáztunk az udvaron. Bátyám egyszer csak az ég felé mutatott: Ki látja meg 
először Gagarint? Én! És ugye apával is találkozik?, rikoltott Kati. Húgom megfogta a nad-
rágjából kicsúszott blúza sarkát, beletörölte szemét, orrát. Könnyei lánccá kapcsolódtak arcán.

Másnap anyáén. Olvasott egy levelet. Este, amikor fürdött, megmutattam bátyámnak a 
borítékot. (Anya éjjeliszekrénye alsó fiókjában volt.) Az USA az mi?, kérdeztem tőle fülemet 
piszkálva. Valamelyik fiútestvérétől kaphatta, mondta Ati orrát vakarva. Nem fogtak fegyvert, 
azért kerültek börtönbe, de utána kiszabadultak, és Amerikába mentek. 

Napokig nézegettük a borítékot, aztán egyszer csak eltűnt. (Ahogy apa.) Bátyám a kony-
hából délben, amikor köpködni kezdtem, mert besózta a dinnyém. A szemem is piros lett. 
Kijárási ti-la-lom mindkettőtöknek!, dobta anya a kést az asztalra, amivel a krumplit hámoz-
ta. És csomagoljátok be végre Kati könyveit! Ati már nem hallotta, a kanálisparton talpát süt-
tette. Augusztus közepe volt, kiborította táskáját a nap. Nekem húgom: összeaszalódott alma, 
körte, barna foltokat vedlő virsli, kenyérmorzsa hullt a padlóra. 

Anya kezéből vacsoránál a levél. Pár nap múlva nővére megérkezett New-Yorkból. 
Ferihegytől bérelt kocsival jött. Ajándékot nem hozott, de tőle tanultam meg az első angol 
szót. Illik hozzá a fekete Mercedes, és a pepita szoknyáján sakkoztak a napsugarak! Ati este 
állította. (Előző héten nyerte meg a városi sakkversenyt.) Lárifári (anya mondta mindig), mos-
tam tovább a fürdőszobában kezeim. Még éreztem nagynénink külföldi illatát. A temetőben 
délután bogárfelhő követte. Akkor már nem csak apa sírját nézte meg. Nem messze feküdt 
nagypapa. A fiúk nem mertek még jönni, én meg nem kaptam szabadságot, mondta, miköz-
ben megigazította kalapját, felhúzta a vajszínű kesztyűt, visszatolta orrára a napszemüveget. 
(A csokrot anya vette.) 

Otthon kért inni valamit anyától. Végül a süteménybe való rum is megfelelt. Méregtelenítem 
a lelkem!, nevetett, és fotókat mutatott. A virágágyásból ki lehetett betűzni a nevüket: ROTH. 
Az R és a T piros volt, az O és a H lila. 

Másnap ki kellett nyomkodnom „máninéni” mitesszereit, és ajándékul elvitt minket kocsi-
kázni. Visszagurulunk!?, szorította meg Kati a kezem. Épp egy lejtőn mentünk felfele. Én csak 
helyetted félek, kapaszkodtam húgomba, de akkor már felértünk a töltésre. Lassan ringott a 
folyó, mint Ati kioldott öve.

A parfümös üvegben még volt pár csepp Tisza színű lé, amit elástam a kert végében, ami-
kor végre elment. A nagy körömcipő mellé, amit „kis húgának” adott. 

Tegnap felugrottam anyához. Alig várta, hogy becsukjam az ajtót, áradt belőle a szó, 
akár napfény a bukóra nyitott ablakon. Két napja nem alszom. Régen levelezek valakivel. 
Emlékszel? Évától az éjjeliszekrény alsó fiókjában az amerikai levél. Ruháim között a töb-
bit nem találtad meg. Attól a férfitól, akit szerettem. Újságíró volt, de én nem mentem ki vele. 
Holnap meglátogat. Ötvenöt év után hazatelepül. Voltam fodrásznál, kozmetikusnál. Szép 
vagyok?, simította le új ruháját, és rám nézett. Mosolyogva. Az idő elbújt arca ráncaiban.
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ORCZI ORSI

Érintés
(valóság)

I.

A második házasságom is tönkrement, legalábbis nem 
sok jel utalt arra, hogy helyrehozhatjuk még a dolgokat, 
igazából egy sem. Jó pár hónapja külön éltünk, de a válást 
még nem mondták ki, bár az is lehet, hogy ekkor még 
a válópert sem indítottuk el, nem emlékszem pontosan. 
Tavasz volt, amikor elköltöztem otthonról. Ahogy bepa-
koltam a cuccaimat a Mondeóba, a kert és az utca pezs-
gett az élettől, és ebben a környezetben teljesen valósze-
rűtlennek tűnt az az egykedvűség, amit éreztem.

A nyolcadik kerületben béreltem ki egy lakást. 
Eszembe sem jutott a Palotanegyed, pláne nem, hogy 
Budán maradjak, vagy hogy Pest valamelyik jobb hírű 
részében húzzam meg magam; azt akartam, hogy végre 
a színtiszta valóság vegyen körül, legyen minden olyan, 
amilyen: mocskos, büdös és kopott. Egyedül az autómat 
féltettem, az az igazság. Eddig mindig garázsban állt, 
most meg a Magdolna utcán kellett letennem. Sehogy 
sem illett az utcaképbe, letagadhatatlan volt, hogy nem 
oda való. De különösebb baja nem lett: egyszer valaki 
végighúzott az oldalán, gondolom, egy kulcsot, és húsvét 
hétfő másnapján felfedeztem, hogy lerúgták a járda felő-
li visszapillantó-tükröt.

Azokban a hónapokban még nem léptem ki a mun-
kahelyemről; bár sosem állt távol tőlem a radikalitás, 
úgy gondoltam, hogy a feleségelhagyás és a lakhelyvál-
tás mellé túl sok lenne, ha anyagilag is bizonytalanság-
ba kerülnék. Persze az is lehet, hogy csak gyáva voltam. 
Nem esett nehezemre a változás, sőt kívántam, de az anya-
gi biztonság kényelméről nem volt kedvem lemondani. 
Pedig a munkám, ahogy az egész korábbi életem, egyál-
talán nem inspirált már. Rutinból ment minden: meglehe-
tősen jó voltam abban, amit csináltam úgy, hogy ez szinte 
semmi erőfeszítésembe nem került. Egy kutatóintézetben 
dolgoztam, ahol patkánykísérleteket végeztünk megállás 
nélkül, évekig. Különböző ingerekkel stimuláltuk az álla-
tokat, aztán levágtuk a fejüket, és az agyuk aktivitásait ele-
meztük. Senki nem látott annyi levágott patkányfejet és fej 
nélküli vérző patkánytestet, mint mi ott, a kutatóközpont 
hetes laborjában. Az elején, amikor oda kerültem, még 
furcsa volt ez az egész, emlékszem, amikor hazaértem 
egy-egy nap után, talán egy órát is töltöttem a fürdőszobá-
ban, és csak mostam, mostam a kezem felváltva folyékony 
és hagyományos szappannal, majd beszereztem különbö-
ző kézfertőtlenítőket és speciális szappanokat otthonra is, 
és ezeket váltogatva dörzsöltem, mostam a kezem megál-
lás nélkül, hogy valahogy eltüntessem róluk a vérző pat-
kányfejek és a vérző patkánytestek vélt nyomát. Aztán 
fokozatosan, úgy emlékszem, hozzászoktam az egészhez. 
A patkányok előttem már nem voltak élőlények, csak ala-
nyok, ahogy patkányfejük már nem volt fej, és patkánytes-
tük már nem volt test. Mennyi patkányt végezhettünk ki? 
Több ezret, netán milliót? Ki tudja.

Egy egyébként nekem minden bizonnyal a legjobbat 
akaró pszichiáter barátom azt mondta akkoriban, hogy 
a kiégésem, tisztán emlékszem, hogy ezt a szót használ-

ta, a munkámmal függ össze. Ebben az időben, az elköl-
tözésem után vált szokásommá, nyilván mert végre sokat 
lehettem egyedül, hogy olyan kérdéseket fogalmazzak 
meg, amik azelőtt egyáltalán nem érdekeltek. A nekem 
jót akaró pszichiáter barátom szerint lelkileg kikészített 
a munkám, a patkányfej-leválasztás, akkor is, ha az évek 
során, és sok évről van szó!, ez nekem nem tűnt föl. Azt 
mondta, hogy a pszichésen romboló folyamatok sokáig 
teljesen észrevétlenül zajlanak az ember előtt, aztán egy-
szer csak, úgy tűnik, hirtelen, szembesülünk a végered-
ménnyel, és csak ekkor jövünk rá, mik is zajlottak le ben-
nünk titokban. Szerinte miközben én a patkányokat gyil-
koltam, végső soron magamat gyilkoltam észrevétlenül. 
Tudom, hogy azért magyarázott nekem ilyeneket, mert 
segíteni akart, hogy, ahogy mondta, rendbe szedjem az 
életemet, és túljussak ezen  a kiégésen, de szerintem nem 
volt igaza. Nem voltam kiégve, csak mást akartam. Azt 
nem tudtam, hogy mit is pontosan, de valami mást.

A jót akaró pszichiáter barátom meg volt ijedve tőlem, 
én egyáltalán nem voltam megijedve. Egyszer, vagy két-
szer eljött hozzám a Magdolna utcába, a félárnyékos 
bérelt lakásomba, lehet, hogy ezek a látogatások rázták 
meg annyira; sehogy sem értette, mit keresek a nyolca-
dik kerületnek ezen a részén, mi a jó nekem abban, hogy 
itt lakok. Emlékszem, ahogy rágyújtott a lakásban, mert 
jó orvoshoz illőn majdnem láncdohányos volt, kinyi-
tottam az ablakot, amin keresztül émelyítő égett olaj-
szag ömlött a lakásba a gangról, persze a füst is bennma-
radt, és ez annyira megdöbbentette, hogy még több hét 
múlva is azt emlegette a telefonban, nem érti, hogy élhe-
tek egy olyan lakásban, amelynek az ablakán égett olaj-
szag áramlik befelé.

Nagyon szerettem ott lakni. Szerettem a lakás nem 
szűnő félhomályát, a körfolyosót, a zárt ablakon át is 
beszűrődő tv-, és gyerekhangfoszlányokat, a szőnyeg-
porolót a szűk udvar közepén, amit soha nem használt 
senki. Különös gyönyörűséget jelentett felfedezni a kerü-
let körúton kívül eső részét, már ami az építkezések mel-
lett még megmaradt belőle. A budai zöld, ahonnan jöttem, 
álságosnak tűnt, és nem csak innen, a nyolcadik kerület-
ből nézve, hanem egyáltalán. A budai zöld hamis, a nyol-
cadik kerület igaz, akkoriban sokat gondoltam erre, vala-
mi elégtételfélét érezve. Munka után órákig barangoltam 
a különös utcákon, a számomra különösnek ható embe-
rek, állatok, szemét között. A legjobban azokat az utcákat 
szerettem, ahol még a régi macskakő borította az úttes-
tet, csupa szabályokat nem ismerő sor, amorf kövek, hul-
lámzó felület, és ahol a házak falai lövésnyomokat őriz-
tek, mint egy valaha pattanásos arc el nem múló hegeit. 
Lenyűgöztek a foghíjas telkek miatt belsejüket megmu-
tató bérházak, mint a kitárulkozó asszonyok, a különös 
struktúrájú tűzfalak, a foltok, amiket a leváló vakolatok 
hagytak maguk után.

Nem messze onnan, ahol laktam, az egyik macska-
köves utcában, ahol egyemeletes házak sorakoztak egy-
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más mellett, volt egy templomféleség. Sokszor előfordult, 
hogy arrafelé tudtam csak leparkolni, aztán gyalogosan 
hazafelé tartva előtte mentem el. Abból gondolom, hogy 
nem templomnak hívják az ilyet, hogy nem volt tornya, 
sem harangja, aztán a jót akaró pszichiáter barátom azt 
mondta, az kápolna, nem mintha ő járatosabb lett volna 
ezekben a kérdésekben. Szerettem az ismétlődést, hogy 
hetente többször elmehetek délután, aztán reggel visz-
sza, a kápolna előtt. Pontosabban nem is a kápolna előtt 
haladtam el, hanem az udvar bejárata előtt, ahol a kápolna 
állt. Sárgára festett téglakerítés volt, a kapun hirdetmény 
a miserendről, meg rendkívüli alkalmakról, és ha nyitva 
volt a kápolna ajtaja, az utcáról odanézve még a padsoro-
kat is lehetett látni.

A téglakerítés egy földszintes kis házban folytató-
dott; úgy három vagy négy utcára néző ablaka lehetett. 
Tavasszal, amikor már meleg volt, és egész nyáron, nyit-
va volt a kapu felé eső második ablak, akármikor halad-
tam is el ott. Kétszárnyú, duplaüveges, fakeretes ablak, 
egy szintben az utcával, könnyedén be is léphetett volna 
rajta bárki. Amikor elhaladtam előtte, mindig megcsapott 
a nyitott ablakon keresztül bentről kifelé áramló hűvös, 
nyirkos, dohos levegő. Minden egyes alkalommal benéz-
tem. Szemérmetlenül. Meg persze nem álltam, de a lépte-
imet, amennyire lehetett, lelassítottam, hogy minél tovább 
időzhessek az ablakon túli szobában. Olyan más volt ez. 
A hangulata nem hasonlított semmihez, amit én addig 
ismertem. Ahogy benéztem, beleláttam egy ismeretlen 
életbe, egy különös világba. A pszichiáter barátomnak 
több kész elmélete is volt a leselkedésről, ahogy fogalma-
zott, részletesen elmagyarázta, milyen biokémiai folya-
matok játszódnak le a leselkedő elméjében, hogy miért 
jelent a leskelődés örömöt az embernek. A patkányok 
nem leselkednek. A barátom cigarettafüstös elméletei-
nek azonban megítélésem szerint semmi közük nem volt 
ahhoz, amit átéltem az ablak előtt elhaladva, és amiről 
megpróbáltam barátomnak is beszámolni. Egyszerűen, 
ahogy benéztem, egy szempillantás alatt részévé váltam 
annak a szobavilágnak, mintha egy másik bolygón, vagy 
univerzumban találtam volna magam. Ismeretlen volt, 
idegen és, gondolom ezért, vonzó.

Sötét volt odabent, olyasféle sötét, mint az én újdon-
sült nappalimban, csak az utcai napfény miatt tűnhetett 
időnként úgy, hogy egészen sötét van odabent. A szoba 
nem volt túl nagy, sem túl kicsi. A sarokban, az utcá-
val szemközti falhoz tolva egy egyszemélyes ágy állt. 
Láttam ágyneművel rakva, a melegben is dunnát, és lát-
tam pokróccal, ócska, kockás pléddel letakarva. A szoba 
közepét egy konyhaasztal foglalta el, szabályos, négy-
zet formájú asztallappal, rajta viaszos vászon, szinte 
éreztem az érintését az ujjaim hegyén, ahogy néztem. A 
közepén állt egy olvasólámpa, ami sehogy sem illett az 
egyébként egymáshoz hangolt berendezési tárgyakhoz: 
az a modern vonalvezetésű, olcsó kis lámpa volt, amit 
minden lakberendezési áruházban lehet kapni. Másra 
nem emlékszem. Nem rémlik, hogy képek lettek volna 
a falon, vagy polcok könyvekkel, csak az ágy, a kony-
haasztal a viaszos vászonnal és az a szobaidegen olva-
sólámpa. Ez volt a paplak.

Sosem láttam a szobát a lakója nélkül. Öreg, hajlott 
hátú, vékony férfi, mintha mindig sötétkék nadrágot és 
valami szürke kardigánt viselt volna, de ezt valószínűleg 
csak azért gondolom, mert ez illett volna hozzá és a kör-

nyezetéhez. Legtöbbször az asztalnál ülve láttam, reggel, 
ahogy reggelizett, délután pedig, ahogy az olvasólám-
pa fényénél olvasott. Ilyenkor olyan volt a háta, mint egy 
uszög. De a kora nyári napokban, amikor hirtelen bekö-
szöntött a forróság, ha későn mentem arra, láttam ágyban, 
a dunna alatt fekve is; nem értettem, hogy nem zavarja az 
ablaka előtt elhaladó léptek zaja, miért nem ijed fel egy-
egy hangos nevetésre, egyáltalán: miért nem tart attól, 
hogy valaki merőn bámulja őt alvás közben, ennyi erő-
vel az utcára is ágyazhatott volna. Talán összesen kétszer 
láttam beszélni is. Lehet, hogy az egy másik, szomszé-
dos helyiségben történt: a pap egy asztal mögött ült, vele 
szemközt pedig szedett-vedett széksorokban figyelmesen 
hallgatták őt az emberek. 

Újra széthulló életem közepén különös biztonságér-
zés-félét adott nekem ez a paplak a pappal. Tudtam, hogy 
ha arra megyek, benézhetek, és újra részesévé válhatok 
ennek az idegen, csöndes és lassú világnak, és jó érzés 
volt arra gondolni, hogy ha épp nem is megyek arra, a 
paplakban minden a megszokott ritmusban zajlik tovább. 
Gondolom, hogy a saját életem és a pap élete közötti éles 
kontraszt miatt, kifejezetten vágytam arra, hogy én is ott 
lehessek a paplakban. Szerettem volna nem csak ránézni 
az asztalra az utcáról, hanem odaülni az asztalhoz, a pap 
mellé, és megkérdezni tőle, mit olvas, vagy inkább csak 
nézni, nézni őt az asztal mellől, ahogy olvas, és hallgatni 
a lélegzését. A jót akaró pszichiáter barátom mindebben 
az általa diagnosztizált kiégést látta igazolódni, és nem 
is tudtam, bár nem is akartam igazán meggyőzni őt arról, 
hogy semmiféle kiégésre nincs szükség ahhoz, hogy egy 
ismeretlen szoba részévé akarj válni. Szerinte nem voltam 
ilyen filozofikus, így mondta, azelőtt, ebben egyet is értet-
tünk, de azt már nem értettem, miért kellene minden vál-
tozást valami pszichés válság jeleként felfogni.

Egy talán késő júliusi délután történt. Leparkoltam a 
kocsit, és hazafelé tartva jóleső érzéssel gondoltam arra, 
hogy mindjárt a paplakhoz érek. Elfordítottam a fejem, és 
megrémültem: a szobából eltűnt az asztal, a lámpa, a szé-
kek és az ágy is. Kopáran meredtek rám a falak. Meghalt, 
gondoltam, és már ki is pucolták a paplakot. Megálltam. 
Először, mióta leselkedővé váltam. Felváltva egyik 
lábamról a másikra helyeztem át a testsúlyomat, és azon 
tépelődtem, mitévő legyek. A kapu nyitva volt. Mintha 
tettem volna pár bátortalan lépést a kapu felé, amikor egy 
feltűnő vörösre festett hajú, egyébként jól öltözött nő egy 
harsány jó napottal rám köszönt, majd minden teketória 
nélkül, engem közben karjával az udvar irányába terelve 
jókedvűen közölte, hogy csak bátran, bátran, Pali bácsi 
ma délután az udvaron fogad, és amikor megpillantottam 
a papot, a nő már ott sem volt.

II.

Foglaljon helyet, nézett rám, ahogy ott tébláboltam az 
udvaron, inkább a kijárat, semmint az udvar belseje felé 
tekintgetve. Teljes bizonytalanságomat látva hozzátette, 
nem baj, ha nem lelkigondozásra jött, üljön le, ha már itt 
van. Mivel sietős dolgom nem volt, és jól is esett volna 
kifújni magam a vaklárma után, lassú léptekkel a padhoz 
mentem, és leültem az öreg mellett még vagy két sze-
mélynek való helyet üresen hagyva. Jó darabig nem szól-
tunk, csak ültünk ott a padon, és ami engem illet, bámul-
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tam a díszkővel kirakott szűk kis udvar egyetlen virág-
ágyását. Szuszogása mellett a sajátomat nemigen hallot-
tam, úgy tűnt, nehézkesen veszi a levegőt. Nem néztem 
rá. A szagát viszont éreztem: a dohos szag, amit a szobá-
ból már jól ismertem, és mi tagadás, megszerettem, keve-
redett valami halvány húgyszaggal. Nem tanácsadásra 
jött, de, gondolom, házas, jegyezte meg végül Pali bácsi, 
ahogy a vörös nő nevezte, és éreztem, hogy a fejét kissé 
felém fordítva a jobb kezemet nézi. Persze nem láthatott 
rajta semmit, hiszen nem viseltem gyűrűt; amíg a felesé-
gemhez tartozónak éreztem magam, addig sem hordhat-
tam a labor miatt, mióta meg már nem éreztem azt, hogy 
a nő hozzám tartozik, biztos levettem volna akkor is, ha 
korábban hordtam volna. Én is elkezdtem hát nézni a jobb 
kézfejemet, különös gondot fordítva a gyűrűsujjamra, de 
nem láttam semmit, ami arra utalhatott volna a kezemen, 
hogy házas vagyok. Épp kifelé jövök a másodikból, mond-
tam, még mindig a kezemre meredve, és közben azon 
tűnődtem, milyen szürreális az, hogy éppen egy pap tart 
házassági tanácsadást, de az is lehet, hogy csak félreértet-
tem valamit. Éreztem, ahogy tekintetét leveszi rólam, és 
visszafordul az udvar irányába. Nem is akarja már meg-
menteni, mondta, nem kérdés volt ez, inkább mintha vala-
mi kézzelfogható tényt közölt volna velem. Ráhagytam, 
igaza volt, a kisujjamat sem volt kedvem megmozdítani a 
feleségemért, a házasságomért, beszélni róla meg vég-
képp nem volt kedvem. Na, ha ez a pap most be akar 
hálózni, és az a terve, hogy úgy egy óra múlva azzal a 
belátással távozzak, hogy a házasságomat, a másodikat, 
rendbe kell hoznom, akkor pórul jár, én egy szót sem 
fogok többet beszélni a feleségemhez fűződő viszonyom-
ról, szögeztem le magamban. Felállni, elmenni mégsem 
volt kedvem. Jó volt a pap közelében lenni, olyan, mintha 
a félhomályos szobájában ülhettem volna, mintha váratla-
nul beteljesült volna, amire vágytam. Talán megérezte, 

hogy megmakacsoltam magam, csak annyit kérdezett 
még: szerette-e? Persze, mondtam, hisz mi más vinne rá 
egy embert, hogy egy másikkal próbálja összekötni az 
életét; ha ez nincs, kizárt, hogy én beleugorjak, de mind-
ezt már nem mondtam, csak gondoltam. Mennyire gyűlö-
löm ezt a szót, mondta, és annyira meglepődtem ezen a 
nem várt fordulaton, hogy bátorságot vettem, hogy feléje 
fordítsam végre a fejem. Görbe háttal ült, mint mindig, 
erek barázdálta, barna foltos kezeit az előtte álló zöld 
színű, ócska, SZTK-járókereten pihentette. Arca fakó 
volt, szájának vonala egyenes, orra férfiasan karakteres. A 
tekintete volt a legkülönösebb. Amíg az utcáról figyeltem 
őt, mindig úgy képzeltem, hogy meleg, bölcs szemei van-
nak, hogy a szemeiben tükröződik mindaz a halmozott 
élettapasztalat, amit az őt körülvevő sok ember, a templo-
mos emberek összehordtak neki. Valami földöntúli tekin-
tetre számítottam, azt hiszem, ehelyett a nekem megmu-
tatkozó, előre révedő jobb szeme szürkéskék volt, inkább 
kifejezéstelen és tompa, semmint jóságos vagy bölcs. Mi 
baja van ezzel a szóval? Ez is csak egy szó, mint a többi, 
reagáltam felocsúdva a szemlélődésből. Nem, nem, felel-
te, nem olyan, mint a többi, mert ez azt mondja, van 
magátólértetődőség, holott nincs. Szavai rejtőzködő, de 
érzékelhető szenvedéllyel szóltak; szenvedély és húgy-
szag, gondoltam döbbenten. Ahogy ez a pap beszélt, az 
nekem teljesen váratlan volt, azt hittem, a papok nem így 
beszélnek. Azt nem tudtam, hogyan is pontosan, de 
semmi esetre sem így, pláne nem ebben a korban, bizto-
san nyolcvan fölött. Az ámulattól nem tudtam megszólal-
ni. Volt valaki, aki fontos volt nekem, és mindig ezt a 
perszét használta az igen helyett. Nem értettem ezt a hir-
telen jött közvetlenséget. Én ismerni véltem őt, én beszél-
hettem volna így, de ő nem látott engem soha azelőtt, 
miért mond nekem ilyeneket?, kérdeztem magamban; 
vagy én csak egy alkalom lennék, hogy kimondhassa a 
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gondolatait, ennyi idősen már úgyis mindegy?, tanakod-
tam. Bár lehet, hogy még mindig fontos nekem, fűzte 
hozzá. Gondoltam, hogy mondanom illene már valamit, 
legalább annyit, hogy sajnálom azt a perszét, amit persze 
nem sajnáltam, így aztán fogalmam sem volt, mit mond-
jak. Egész életemben másokat hallgattam, és próbáltam 
előttük új szempontokat feltárni, amik továbblendíthetik 
az életüket, ezért vagyok pap, hogy segítsek, de tudja, még 
mindig nem fordult felém, én közben valahogy olyan 
magányos lettem. Minél többet hallgattam, minél többen 
jöttek, minél több szempontot igyekeztem feltárni, annál 
magányosabb lettem, az az igazság. Épp mint a pszichiá-
ter barátom, gondoltam, neki sem lehet egy rossz napja, 
amikor mindenkit elküld a francba. Sokat beszélt erről: 
amíg ő arra való, hogy mások magánya oldódjon, az ő 
magánya eközben nőttön-nő. Minél inkább megért, ő 
annál kevésbé válhat megértetté. Az én praxisomban ez a 
veszély nem fenyeget, szerencsére, villant át az agyamon. 
A perszéző segített, valaki barátféle? A voltot nem mer-
tem hozzátenni, bár úgy képzeltem, biztos valami kollé-
gáról lehet szó, aki már nem él, vagy akár egyenesen nem-
rég halt meg, ezért olyan érzékeny a pap a perszére. 
Közben próbáltam megérteni a helyzetét, hogy így segít-
sek magamnak oldani a helyzet abszurditását: ki tudja, 
mennyi idő óta biztos én vagyok az egyetlen ember, aki-
nek nem neki kell tanácsot adnia, és akinek semmi köze 
az életéhez, ezért ez a nyíltság. Belementem hát a játékba, 
mellette ülhetek végre, gondoltam, hadd mondja el, amit 
akar. Nem, nem, nem segített, éppen ellenkezőleg: akarat-
lanul is tudomásomra hozta, hogy vállalnom kell a 
magányt. Még ezen a ponton sem ocsúdtam fel egészen 
meglepettségemből: nem csak az volt váratlan számomra, 
amiről és amilyen közvetlenséggel a pap beszélt, hanem 
az is, ahogyan. Mert a mondatai, szavai, hiába, hogy hall-
hatóan nehezen vette a levegőt, egészen frissek voltak, 
nem lehetett érezni rajtuk a nyolcvanvalahány év nehéz-
kedését. Mintha nem is ő beszélne, futott át rajtam, aki itt 
ül mellettem, az SZTK-járókerettel, vizeletszagúan. 
Miután vele találkoztam, akkor lett világos számomra, 
mennyire is vagyok magányos valójában, és hogy ebből 
végképp nem lesz kiút. De Krisztus Uram, így mondta, 
Krisztus Uram, nem maradt el mellőlem soha. Na, témá-
nál vagyunk, húztam el a szám gondolatban. Vártam a 
szent szöveg folytatását, és azon morfondíroztam, hogyan 
állhatok fel és indulhatok el a leggördülékenyebben, hogy 
azért meg ne sértsem a szívét valamiért éppen nekem 
kiöntő Pali bácsi papot, amikor azt mondta, nem barátfé-
le, inkább, itt szünetet tartott, mintha nekifutásból akarná 
kimondani a következő szót, hogy elég lendülete legyen 
hozzá, szerelemféle. Olyan volt, mintha először mondta 
volna ki ezt hangosan. Pedig a katolikusok, gondolom a 
papok is, gyónnak, de lehet, hogy ezt így nem fogalmaz-
ta meg mégsem, mondtam magamban. Újra meghökken-
tem, mi tagadás. Nem értettem egészen, hogy is jutottunk 
idáig a sok hallgatás és a néhány szó, vagy mondat során, 
és végképp nem értettem, miért vagyok én, éppen én, az a 
kitüntetett ember, akinek ez a pap ilyeneket mond ki. 
Hiszen nem is ismerjük egymást, még ha én őt, úgy vél-
tem, jól, sőt közelről ismerem is, de ő ezt nem tudhatja – 
nem tudtam szabadulni ettől a gondolattól. Miért nekem 
mondja ezt a szót, szerelemféle, mikor tudja, hogy két 
házasságot is sikerült már romba döntenem, hát még ha 
sejtése lehetne a szeretőimről; tényleg elég ehhez a rend-

hagyó alkalom, amit a felbukkanásom jelent? Ez a szituá-
ció totális képtelenség, szögeztem le magamban, ugyan-
akkor mégis elérzékenyültem attól, hogy a pap ilyen biza-
lommal van, alkalom ide vagy oda, mégis: irántam. 
Maradásomat és hallgatásomat bizonyára érdeklődésnek 
vette, így folytatta. Szerelemféle! A legváratlanabb idő-
ben, és mégis érthető módon éppen akkor. Boldog voltam, 
hogy ott lehetek, ahová engem az én Krisztus Uram szánt, 
ezt a fordulatot szívesen átugrottam volna, a magány 
mégis úgy elhatalmasodott rajtam, hogy emiatt boldogta-
lannak is éreztem magam. Abban az időben rám sem lehe-
tett volna azt mondani, hogy nem vagyok magányos, 
ahogy Pali bácsit hallgattam mégis azt fedeztem fel, hogy 
engem ez a magány nem tesz boldogtalanná, épp ellenke-
zőleg: mintha hosszú idő óta először lélegeznék szabadon. 
De nem akartam félbeszakítani őt a saját tapasztalataim-
mal, hagytam, hadd beszéljen tovább, és igyekeztem a 
hallgatásommal segíteni a beszédét. Tettem a dolgom ren-
desen, sokaknak igyekeztem segíteni, közben érezve 
növekvő boldogtalanságomat, még többet fohászkodtam 
az én Krisztus Uramhoz szabadításért, és még többet 
szemléltem őt: olvastam a szent evangéliumot, ha csak 
tehettem, lelkigyakorlatokra mentem, és igyekeztem meg-
feledkezni magamról. Ezek szerint nem járt nagy sikerrel, 
szóltam közbe némi gúnnyal a hangomban. Amikor már 
meghallottam saját gúnyos hangsúlyomat, meg is bántam, 
hogy ezt így mondtam, nem akartam én a papot bántani, 
csak olyan nevetségesnek tűnt igyekezete, hogy legyűrje 
magát Krisztus Ura segítségével. Kedvem lett volna 
nevetni is. De nem sértődött meg, úgy tett, mintha nem is 
hallotta volna a gúnyos hanglejtést. Nem, nem jártam 
sikerrel, mondta, és lehajtotta kicsit a fejét. Pedig keres-
tem fogódzót, ahol csak tehettem. A lelkigyakorlatokon 
igyekeztem őszinte lenni a paptársaimhoz, de ez, úgy rém-
lik, rájuk inkább ijesztőleg hatott, mintha valami gonosz 
lennék, vagy mi, aztán azt hiszem, magam is kezdtem már 
azt hinni, biztos a gonosz szállt meg, és csak mondtam, 
mondtam az imákat megállás nélkül, talán évekig is. Senki 
sem hallhatott még annyi imát egy embertől, mint ameny-
nyit én elmondtam azokban az időkben. Mennyi 
Miatyánkot mondhattam el? Több ezret, netán milliót? Az 
én Krisztus Uram tudja. Világossá vált számomra, hogy 
ezt a fordulatot nem lehet kiiktatni az elbeszélésből. 
Beletörődtem. Tudtam, hogy veszélyeztetett helyzetben 
vagyok, folytatta, és akkor találkoztam vele. Gondolja el, 
fordult váratlanul felém úgy, hogy nekem is felé kellett 
fordulnom, most néztünk először egymás szemébe. Nem 
volt szimpatikus arca, egyáltalán nem, de lehet, hogy az 
enyém sem volt szimpatikus neki, nem tudom, nem 
beszéltünk erről. Gondolja el, kezdte, hatvankét éves vol-
tam akkor! Hatvankettő! A szeme tágra nyílt, szemöldöke 
a homloka felé futott, hangszíne megemelkedett. Egész 
érett férfikoromat Krisztus Uramnak odaszántan éltem, 
kísértés meg sem tudott környékezni, pedig sok szép 
asszony, sőt lány is igencsak ellágyult a közelemben, higy-
gye el, megéreztem. Én sem papnak születtem, a szeminá-
rium előtt kivettem a részem az életből, ahogy mondani 
szokás, húzta kissé lemondó mosolyra a száját. Még nyílt 
ajánlatot is kaptam, képzelje, írásban, írásban, ismételte 
meg a szót; így próbálja hangsúlyozni a helyzet képtelen-
ségét, gondoltam, kétszer is előfordult, hogy egy nő fel-
ajánlotta, hogy a legteljesebb titokban a szeretőm lesz, de 
senki sem jelentett kísértést, egy nő sem. Egészen beleme-
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legedett a beszámolójába, beszéde is egyre gyorsabb lett, 
és így érezhetően egyre nehezebben tudott kellő mennyi-
ségű levegőt szívni a tüdejébe. Kicsit hátrább dőlt a 
padon, szusszant párat, aztán folytatta.

Egy jó nevű német pszichológus jött a SOTE-re, elő-
adássorozatot tartott a házasságról. „A házasság élete”, 
ez a kifejezés szerepelt a plakáton. Négy része volt. 
Pontosan emlékszem, mert összesen ennyiszer találkoz-
tunk. Négy találkozás, négy hétre elosztva. Az első a meg-
ismerkedésünk, az utolsó az elválásunk. Csak nem pszi-
chológus a hölgy is?, kérdeztem, kicsit valószerűtlenül 
sok lett volna már a lelkigondozó-féléből. Dehogy, neve-
tett föl őszintén, de azért visszafogottan a pap, ő házas-
ságközvetítő volt. Társkereső irodát vezetett az ötödik 
kerületben, de nagyon komolyan vette a munkáját. Az 
első előadásokon nem viseltem a kollárét, a papi gallért, 
tudja, egyébként is szeretek civilben megjelenni, pedig az 
olyan, mint egy jegygyűrű: eleve mutatja, hogy foglalt 
vagyok, magyarázta. Ha csak az előadások lettek volna, 
talán nem történik semmi baj, így fogalmazott a szere-
lemfélével kapcsolatban, hogy baj, de az előadások után 
szemináriumra is sor került. Maradt ő is, én is, össze-
sen úgy tizenöten lehettünk alkalmanként, nem többen, és 
beszélgettünk, eszmét cseréltünk, megosztottuk egymás-
sal a tapasztalatainkat. Az egész rettentő inspiráló volt, 
de ő volt a leginspirálóbb. Egy tetőtől talpig szenvedé-
lyes, élő, hihetetlenül okos, és munkájához mérten megle-
pően művelt nőt képzeljen el. Vonzó volt?, vetettem közbe, 
de a múlt idő használatával  kapcsolatban újra bizonyta-
lanság merült fel bennem. Számomra gyötrőn, igen, lát-
szott, hogy mintha most is látná maga előtt a szerelem-
féle tárgyát, pedig még csak szép sem volt. Sőt, objektí-
ve, azt kell mondjam, csúnya nő volt, egyenesen csúnya! 
De valahogy az egész lényén, minden porcikáján átsugár-
zó élő szenvedély gyönyörűvé tette, számomra biztosan. 
Nekem a pap időnként túl filozofikusnak, és így mellé-
beszélőnek tűnt, biztos én is ilyennek tűnhettem a pszi-
chiáter barátom előtt, futott át rajtam a gondolat, szeret-
tem volna már a lényegre térni. Fiatal volt?, a hangomon 
én is éreztem a buja hangsúlyt. Nem, még fiatal sem volt. 
Amikor találkoztunk úgy ötvenhárom, ötvennégy lehetett. 
De nem érti?, kérdezte némi felindultsággal a hangjában, 
mindez nem számított. Mert rögtön az első szeminárium 
után, talán már közben is, tudtam, egészen bizonyos vol-
tam abban, hogy valami megmagyarázhatatlan közünk 
van egymáshoz. Azt hiszem, megsejtettem belőle valamit, 
amit nagyon is jól ismertem, tudja, önmagamat fedeztem 
fel benne, önmagamat! Hangja egyre szenvedélyesebben 
csengett, és egyre kevésbé tűnt úgy, hogy ennek a hang-
nak és ennek a történetnek bármi köze lenne a mellettem 
ülő, fakó arcú, hajlott hátú öregemberhez. És önmaga-
mat megsejteni őbenne, akkor úgy rémlett, mondta, egyet 
jelentett a lehetőséggel, hogy mégsem vagyok annyira 
magányos, érti? De rendkívüli vonzalom ide vagy oda, 
egy szót sem szóltam volna neki erről, egy szót sem! Fel 
sem merült bennem, hogy bármiféle ismeretséget kezde-
ményezzek vele! Fel sem merült bennem! És tudja mi tör-
tént? Éreztem, hogy ez az emlékezés már egészen magá-
val ragadta Pali bácsit, és engem is egészen be akar vonni 
a történetébe. Mi?, kérdeztem vissza. Ő kezdeményezett, 
képzelje! A szeminárium után egyszerűen egy összehajtott 
papírlapot nyomott a kezembe egy felejthetetlen mosoly 
kíséretében. Amikor már hazaértem, és egészen egyedül 

lehettem, akkor olvastam csak el, amit írt. Csak pár szó 
volt, három tőmondat:

Örülök, hogy megismerhettem.
A hozzászólásai felvillanyoztak.
Remélem még látjuk egymást.
Klára.

Ennyi. Gondolhatja, a következő hat és fél napban 
semmi más nem járt a fejemben, csak ezek a szavak, ezek 
a mondatok. Ezzel keltem, ezzel feküdtem, mintha a sza-
vak beették volna magukat az agyamba, és hiába próbál-
tam másra gondolni, hiába próbáltam jelen lenni a szol-
gálataimban, érti, mintha eleve kudarcra lett volna ítél-
ve minden próbálkozásom. És ezek a szavak csiklandoz-
tak engem, szabályosan csiklandoztak, mert mintha meg-
nyitották volna valaminek a lehetőségét, ami ugyanakkor 
nem lett megnevezve. Hát igen, sóhajtottam mélyet saját 
praxisomra gondolva a nők terén, ezeknek a mondatok-
nak éppen ez a lényege: kimondani kimondatlanul a von-
zódást, mert így úgy lehet elindítani valamit, hogy még-
sem lehet számon kérni az indítást. Bennem is a nemrég 
felbukkanó filozofikus énem került előtérbe, biztos a pap 
beszámolójának a hatására, tűnődtem, de a történet foly-
tatása jobban izgatott, mint a saját személyiségem válto-
zásai. Aztán ahogy közeledett a következő előadás, foly-
tatta nem szűnő hévvel, mert hát hol máshol találkozhat-
tunk volna még, egyre feszültebb lettem. Mi fog történni? 
Válaszolnom kellene valamit? De mit? Ha egészen őszin-
te akarok lenni magamhoz, és magához persze, bocsásson 
meg, fordult felém újra egy pillanatra, akkor be kell val-
lanom: tudtam, hogy nem szabadna elmennem. Mert ez a 
nő a szavaival túl sok mindent indított el bennem, és ettől 
az egész túl veszélyessé vált, az én helyzetemben, gondol-
ja el. Kis szünetet tartott, mintha időt akart volna hagyni 
magának az önostorozásra.

Aztán mégis elmentem, szögezte le. A végére akar-
tam járni ennek a dolognak. Úgy éreztem, ha ennek most 
nem megyek utána, akkor attól a néhány szótól soha töb-
bet nem lesz nyugtom egész életemben. Feszült voltam, 
nagyon feszült. A szemináriumon néhányszor találkozott a 
tekintetünk, ő olyan fesztelennek tűnt, ugyanúgy elmond-
ta a gondolatait, mint legutóbb, tudniillik a megírt sza-
vak előtt, még rám is mosolygott párszor, de én zavar-
ban voltam, mert nem tudtam, mi lesz. Aztán a szeminá-
rium végén odajött hozzám, és azt mondta, örülök, hogy 
újra eljött, megengedi, hogy bemutatkozzak így, a csopor-
ton kívül is, mosolygott, Kováts Klára, mondta, és felém 
nyújtotta a kezét. Szép, finom keze volt, és ez a kéz, amit 
felém nyújtott ez a magabiztos nő, remegett! Tisztán lát-
tam, hogy ez a kéz, enyhén bár, de remegett! Ó, milyen 
sok gondolatot indított el ez akkor bennem. Mégsem olyan 
magabiztos tehát, amilyennek tűnt, gondoltam, ahogy 
feléje nyújtottam a kezemet, Tisza Pál, mondtam, és ettől 
rögtön magabiztosabbnak éreztem magamat. De nem-
csak kezének enyhe remegése tűnt föl nekem, hanem a 
jegygyűrűje is. Házas, szögeztem le magamban magam-
nak, házas, és a felismerés valamiért rettenetesen letört, 
nem mintha én szabad lettem volna, mégis, mély szomorú-
ság szállt rám. És képzelje, ezután újra ő kezdeményezett, 
közölte Pali bácsi, és érződött, hogy ennek a szerelemfé-
le-történetnek minden egyes képkockáját gondosan meg-
őrizte és áttanulmányozta részletről részletre, újra meg 
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újra, az évek során. Siet?, csak ennyit kérdezett ártatlan-
nak tűnőn, van itt nem messze egy kedves teázó, épp oda 
tartok, lenne kedve elkísérni? Nem tudtam és nem is akar-
tam nemet mondani; nem akartam hazudni: semmi más-
hoz nem volt kedvem abban a pillanatban, mint elkísér-
ni őt a teázóba. Sokáig maradtunk. Beszélgettünk min-
denféléről. Néhány jellegzetes arckifejezését, gesztusát 
most is fel tudom idézni. Emlékszem, emlékezett a pap, 
hogy mennyire nyitott volt, mennyire empatikus, mennyi-
re figyelmes hallgatóság. Mindig inkább kérdezett, sem-
mint ítélt volna azzal kapcsolatban, amit mondtam. Olyan 
könnyűnek tűnt elmondani neki bármit, olyan könnyű-
nek. Amikor viszont ő beszélt, akkor határozott volt, gyors 
beszédű és rajongó. Úgy tűnt, csak rajongva tud szeret-
ni bármit, és csak ugyanúgy tud utálni bármit. Tudta, 
hogy maga pap?, kérdeztem. Igen, igen, még véletlenül 
sem mondta volna a persze szót a pap, a szemináriumon 
ez már rögtön kiderült. Nagyon érdekelte is ez a hivatás, 
sokat beszéltünk róla, ahogyan az ő hivatásáról is, mert 
számára az hivatás volt, de a házasságáról nem beszélt. 
Csak egy-egy akaratlan megjegyzéséből sejtettem, hogy 
nem boldog a házasságában. Milyen abszurd, nem?, 
mosolygott rám keserűen a pap, a boldogtalan házasság-
ban élő házasságközvetítő, de nem beszéltünk erről, egy-
szer sem. Aztán a teázó bezárt. Ellenkező irányba tar-
tottunk. Toporogtunk egy nagyon rövid ideig egy hely-
ben, mielőtt elváltunk volna, gondolom ő is tanácstalan 
volt, hogyan is illene elköszönnünk, aztán hirtelen hoz-
zám lépett, lábujjhegyre emelkedett, és az arcomhoz érin-
tette az arcát mindkét oldalon, miközben a levegőbe csó-
kolt. Még rám mosolygott, dicsértessék helyett most ez is 
megteszi, ugye?, aztán elindult, és én is elindultam. Pali 
bácsi újra elhallgatott, jó párat sóhajtott és lehajtotta a 
fejét. De nem ez a teljes igazság. Volt még más is. Ezt 
fejét még mindig lehajtva mondta. Mondja ki bátran, biz-
tattam, látva küzdelmét, higgye el, engem nem tud meg-
lepni semmivel, gondoltam így emlékeztetem arra, hogy 
nem vagyok a kollégája, hadd beszélje már ki magát egy-
szer őszintén az életben, én sokkal inkább tudnék megle-
petésekkel szolgálni önnek, fűztem hozzá. A fejét felemel-
te, de nem nézett rám, úgy mondta megremegő hangon, 
én annak a nőnek az ölelését majd’ az első pillanattól úgy 
kívántam, olyan erősen, hogy a beszélgetésünk közben is 
ez járt az eszemben, alig bírtam hazajönni. Olyan erő-
vel támadt fel bennem az ölelése utáni vágy, hogy szin-
te képtelen voltam uralkodni magamon. A találkozásunk 
utáni napokban, valahányszor rá gondoltam, ölelni akar-
tam, olyan közel akartam lenni hozzá, amennyire az csak 
lehetséges. Egészen betege lettem ennek a vágynak azok-
ban a napokban. A betege. Hová lett a negyven év, amit 
az én Krisztus Uram szolgálatában töltöttem? Hová lett a 
sok találkozás vele? Hová tűntek szavai, a Szentírás, érti, 
az imádságok? Hogy írhatta felül mindezt ez a találko-
zás? Hogyan? Rettenetesen szégyelltem magam, utáltam, 
sőt gyűlöltem magam, hogy hatvanegynehány évesen ero-
tikus álmok kezdjenek gyötörni, mit erotikus álmok, por-
nográf álmok, pornográf álmok! És hogy merevedéssel 
ébredjek reggelente, én, a kísérthetetlen, a megkörnyékez-
hetetlen! Botrány, botrány! Azt hiszem ekkor sírni kez-
dett kétségbeejtő emlékei hatására. Próbáltam megérte-
ni, miért olyan szigorú magához, miért tartja olyan ijesz-
tőnek azt, hogy ő is ember. Mi volt aztán?, kérdeztem, 
hogy túllendítsem ezen a ponton. Látnom kellett, beszél-

nem kellett vele. Közben folyton imádkoztam, de miközben 
a szám Krisztus Uram nevét hívta segítségül, én semmi 
másra nem tudtam gondolni, csak rá, csak őt hívtam, csak 
őt kívántam.

Valahogy aztán csak elvánszorgott az idő a következő 
előadásig. Újra nagyon féltem. Éreztem: egy hajszál 
választ el attól, hogy megtagadjam egész eddigi életemet 
emiatt a nő miatt, illetve a megszűnő magány lehetősége 
miatt, az az igazság. Remegő hitemmel egyet tudtam 
tenni: a harmadik alkalomra felvettem a galléromat, 
mintha az megvédhetne önmagamtól. Egy ideje kedvem 
lett volna közbeszólni, ahogy a történetnek ennél a részé-
nél is: miért kellene már valaminek megvédenie a papot 
önmagától? Hiszen ez egy egyszerű, banális szerelmi tör-
ténet. Miért gondolja ez az ember, hogy ő, éppen ő, kísért-
hetetlen? Ki az?, gondoltam, de nem szólaltam meg, a 
patkányok között megtanultam hallgatni; nem akartam 
megzavarni Pali bácsit, és egyre kíváncsibb voltam a foly-
tatásra. A harmadik szemináriumon, nekem úgy rémlik, 
különös meghittséggel néztünk többször egymás szemébe. 
Éreztem azt is, ahogy egész délután figyelt engem az elő-
adás alatt, ahogy én is figyeltem őt. Alig vártam, hogy 
vége legyen a szemináriumnak. Odamentem hozzá, ezút-
tal én kezdeményeztem, bár meglehet, okosabb lett volna 
gyorsan elsietni, és azt kérdeztem, gondoltam, sokatmon-
dón, hogy van? Erre ő, kitörő lelkesedéssel azt mondta, 
nagyon jól. Ez fejbevágott, mi tagadás. Nagyon jól. Én 
egész héten gyötrődtem, mint egy kutya, ő meg az elmúlt 
napok után azt mondja, nagyon jól van. Megrémültem. 
Csalódtam. Azt hiszem. Aztán azt kérdezte, van-e kedvem 
beszélgetni. Hogyne, válaszoltam, de most, bár hűvös idő 
volt, nem ültünk be a teázóba, hanem a várost jártuk. Újra 
kedves volt, nyitott és empatikus, és újra könnyű volt neki 
elmondani bármit, bármit annak kivételével úgy értem, 
amit az előző két hétben átéltem vele kapcsolatban. 
Nagyon lelkes volt. Lelkesebbnek, rajongóbbnak tűnt, 
mint eddig, valami történt vele a hivatása, az irodája kap-
csán, és ez teljesen felvillanyozta, nem várt fordulatról, 
életfordulatról, így mondta, beszélt, és jó volt hallgatni 
lelkendezését, miközben saját elmúlt hetemre visszagon-
dolva fájt is az egész. Illúzió volt, gondoltam bátortalanul, 
illúzió volt, hogy megúszhatom a magányt, de aztán, 
ahogy beszélgettünk tovább, újra olyan közeli volt, ide-
genként is olyan ismerős, hogy egészen fel tudtam oldód-
ni a vele való együttlétben. A vágyam, köszörülte meg a 
torkát a pap, mindeközben nem hagyott nyugtot. Aztán 
volt egy pillanat, amikor elhallgattunk. Csak lépdeltünk 
egyenletesen a járdán egymás mellett, zsebre dugott kéz-
zel és test előtt összefont karral, és mintha mindketten a 
cipőink orrát, azt a négy cipőorrot vizsgálgattuk volna, 
ahogyan lépdeltek egymás mellett. Ekkor, minden előz-
mény nélkül, erőt vettem magamon, pedig azt hittem, nem 
bírom ki, és elmondtam neki mindent. Elmondtam neki, 
mit jelentettek a szavai, a kezdeményezése, elmondtam 
neki, hogy megérintett, hogy lényegileg érintett meg 
engem, és ettől megkönnyebbültem. Ezt jól elszúrta, rea-
gáltam akaratlanul arra a magabiztos tudásra hagyatkoz-
va, amit az elmúlt több mint két évtizedben szereztem a 
nőkkel való kapcsolatfelvétel terén. Próbáljon megérteni, 
nézett rám, nem követelőzőn, hanem szomorúan. Nem 
volt más választásom. Elmondhatatlanul vágytam rá, a 
közelségére, hogy ne kettő legyünk, hanem egy, érti, értet-
tem, de ezt meg kellett állítani, ez elé falat kellett emelni, 
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ha még nem volt késő egyáltalán. A nyílt beszéd megöli a 
kimondatlan kimondottság varázsát, ért engem, és gon-
doltam, így vége lehet végre. És? Elérte amit akart?, a 
gúny megint ott bujkált a hangomban, de Pali bácsi most 
sem vette föl. El. De ekkor még nem egészen, válaszolt, 
csak elindítottam valamit, amit aztán később értettem 
meg. Az este hátralevő részében egy nagyon vékony haj-
szálon táncoltam a galléromban. Mit felelt a nő?, egyre 
inkább siettetni akartam a történetet. Jött a perszék, a gyű-
löletes perszék sora. Hogy persze ő is. Hogy persze vele 
is. Hogy hát persze, de hát ezt ön is tudta, nem? Persze, 
én is nyíltan akartam beszélni önnel, csak nekem nem volt 
bátorságom, persze, én is kívánom magát, ilyenek. A 
beszéde inkább bizonygatásnak tűnt, semmint vallomás-
nak, aminek én szántam az én szavaimat. Egyetlen szóra 
emlékszem, amit magától mondott, ami nem puszta reak-
ció volt, hanem saját tapasztalat, azt mondta: ez ritka. 
Ritka! Ebben találtam, én szegény, szerelemfélét érző pap 
fogódzót egy rövid időre. Ezt mondta: ritka! Nagyon fel-
indult volt, egy kicsit meg is ijedtem, nehogy megfullad-
jon az emlékezés közben, ezért újra igyekeztem tovább-
lendíteni az érzékeny ponton. És aztán?, kérdeztem, frap-
pánsabb kérdés nem jutott eszembe. Igyekezve tárgyila-
gosnak maradni, megbeszéltük a lehetőségeinket, mondta. 
Illetve ő tűnt nagyon tárgyilagosnak. Világosan beszélt, 
egyáltalán nem volt filozofikus, hogy úgy mondjam. Az én 
hitemről és szolgálatomról, az ő férjéről és hivatásáról, 
hogy volt már néhány szeretője, de hogy ehhez a köztünk 
lévő kapcsolathoz a szeretői viszony méltatlan lenne, és 
ha jól érti, én ezt nem akarom, amiből aztán én arra 
következtettem, hogy ha csak rajta múlna, ez neki nem 
okozna azért különösebb gondot. Örültem ennek a férfias 
tárgyilagosságnak, mégis megijesztett, mert minden lírai 
elem, tudja, ami a szerelemféle része, elengedhetetlenül, 
hiányzott belőle, minden lírai elem, hangsúlyozta, nyilván 
ez neki fájt. Aztán már későre járt, folytatta. Lassabban, 
csöndesebben beszélt, mint amikor fontos fordulat felé 

tart az ember. Egy olyan helyre értünk, ahonnan különvál-
tak az útjaink, mondta. Megálltunk, szembefordultunk 
egymással, aztán történt valami váratlan, valami egészé-
ben elháríthatatlan, amire nem készülhettem fel. Az 
Oktogonon álltunk a bank előtt, éjfél után volt, és hűvös, 
kevés ember járt az utcán. Egyetlen gyors mozdulattal 
hozzám lépett, képzelje, egészen közel, karjaival átfonta a 
derekamat, a fejét a mellkasomra fektette, és szorított, 
szorított, mintha sosem akarna elengedni. Én is megölel-
tem, és szorítottam őt. Ujjaival elindult kezdeményezőn a 
gerincoszlopom csigolyáit kitapogatva a nyakam irányá-
ba, közben ajkával a nyakam, a galléros nyakam!, bőrét 
kereste. Én teljesen tehetetlennek éreztem magam, negy-
venvalahány év, gondolja meg, de azt akartam, soha ne 
legyen vége ennek az érintésnek, soha. Aztán kezeivel a 
bordám, majd a csípőm irányába vándorolt, mindezt 
ruhákon keresztül, nem közvetlenül, én pedig eközben 
fejemet feje irányába hajtva azt akartam, hogy érjen össze 
a testünk: arcát kereste arcom. Emlékszem, a mozdula-
tommal visszahajtottam egy-két pillanatra a fülét, mint 
valami fölösleges akadályt, véletlenül, majd lehajtott 
arcomon ajka rátalált a jobb szememre, látja, éppen erre, 
mutatott kesernyésen a felém eső szemére, és csak csókol-
ta, csókolta, odaadóan. A következő pillanatban szája a 
számat kereste, de megijedtem ettől, én nem tudtam átad-
ni magam az ölelésnek, és lassan, óvatosan, felemeltem a 
fejem, és arcát a vállamra húztam. Ő halványan mosoly-
gott, megértette. Rövid ideig álltunk még így. Aztán véget 
vetettünk az ölelésnek. Zavarban voltam, és szégyelltem 
magam. Egy arra vetődő járókelő közeli portréja rémlik, 
ahogy elhaladva mellettünk egyenesen a szemembe néz, 
tekintetében saját gondolataim tükröződnek, botrány, 
hogy egy galléros pap a budapesti éjszakában egy nővel 
ölelkezzen, botrány! De aztán Klára szemébe nézve csak 
azt mondtam halkan, beszélünk még, ugye. Ő pedig erre, 
persze, persze, ismételte. Hazakísérjelek?, ajánlkoztam. 
Nem, nem, köszönöm, hárított. Hátráltunk hát, majd elin-
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dultunk hazafelé. Számtalanszor hátrafordultunk, integet-
tünk, mintha nem akarnánk elválni egymástól, mintha 
még nem is váltunk volna el. Aztán már a távolban én 
megálltam, és felé fordultam. Néztem, ahogy távolodik. 
Még kétszer hátrafordult, zavartan integetett, aztán már 
csak a hátát láttam, ahogy siet, siet hazafelé. A pap elhall-
gatott. Úgy éreztem, jobb, ha most sem szólalok meg. 
Vártam, mit mond. Nagyon hosszúnak tűnt a hallgatása, 
de az is lehet, hogy csak nagyon türelmetlenül vártam már 
a végkifejletet. Meglopott. Ezt mondta. Mi?, szakadt ki 
belőlem. Ezt az ölelést ellopta tőlem, érti? Neki ez nem 
lehetett rendkívüli, hiszen férje volt, szeretői, ki tudja 
mennyi éjjeli ölelésben volt része, házasságközvetítő iro-
dája volt, gondolja meg, hány sokat sejtető ölelés, mennyi 
érintés az évek során, talán megállás nélkül, érintéstől 
érintésig élve, több ezer, netán  millió? Ki tudja? És én? 
És én? Negyvenvalahány éve nőt nem érintettem, negy-
venvalahány éve! És ő megölelt, és ott hagyta a nyomát a 
nyakamon, az arcomon, a jobb szememen, a gerincemen, 
a bordáimon, kitörölhetetlenül, lemoshatatlanul, megmá-
síthatatlanul. Tudtam, közben is tudtam, nem játék ez! 
Nekem nem! El voltam veszve, meg voltam lopva, meg-
fosztott önmagamtól, az életemtől.

Hátra volt még egy szeminárium, fűztem tovább 
a szálakat, hogy valahogy siettessem az elbeszélést. 
Lassan vánszorogtak a napok, lassult le a pap beszéde 
is. Imádkozni nem tudtam. Csak az érintését éreztem. A 
gallérom napokig őrizte a parfümje illatát, női parfüm a 
papi galléron, botrány, botrány, rázta meg a fejét több-
ször erőtlenül. Vívódtam, mint soha azelőtt, gondoljon 
bele. Voltak pillanatok, amikor úgy éreztem, teljes bizo-
nyossággal, hogy leteszem a reverendát, és megkérem 
a kezét, kiugrok. Aztán voltak pillanatok, amikor józa-
nabbul láttam, legalább azt, hogy most túl kiszolgálta-
tott vagyok ahhoz, hogy józanul tudjak gondolkodni, így 
döntéseket hozni nem szabad, hallottam saját, koráb-
ban másoknak mondott tanácsaimat. De képzelje csak 
el, hogyan lehet így áldozni? Állok az oltár előtt, ünne-
pi ruhámban, szemben velem az egész templom, és ami-
kor felemelem az ostyát, és a csengetés után kezdődik 
a szentáldozás, és azt mondom: Krisztus teste, semmi 
másra nem tudok gondolni, csak Klára megsejtett és 
kívánt testére. Krisztus teste, mondom, Klára teste, csak 
erre gondolok, és izzadok, izzadok, kegyetlenül. Mintha 
kilopott volna önmagamból, ez volt a legrosszabb. 
Nem tudtam jelen lenni, érti, abban, amit csináltam, 
semmiben, mert mindenben nála voltam, mindenben. 
Szabadulásra vágytam tőle, és ugyanakkor beteljesülés-
re végre. Aztán elérkezett végül a negyedik szeminárium 
napja. Azon tépelődtem egész délelőtt, vegyek-e gallért, 
vagy ne. Utolsó, erőtlen fohászom volt, hogy végül, bár 
nem kívántam, felvettem a gallért. Pap vagyok, az isten 
szerelmére, pap, illesztettem össze indulás előtt kétségbe-
esetten a gallér két végét. Klára késve érkezett. A szemi-
náriumon én semmi különöset, semmi érintettséget, érti, 
semmit, nem fedeztem föl rajta. Nem volt különösebben 
jókedvű, mintha el-elmélázott volna, de érintettséget azt 
nem láttam rajta. Én úgy indultam el otthonról, hogy 
lehet, az éjszakát vele töltöm valahol, mindegy, hogy hol. 
Erre ő itt ül, gondoltam dühösen, érintetlenül. A szemi-
nárium végén odamentem hozzá, csöndesen köszöntem, 
láttam, hogy a galléromra néz, kérdeztem, van-e kedve 
beszélgetni, erre ő azt felelte, nem hiszi, hogy a múlt heti 

holtponton túl tudnánk jutni, lehajtotta a fejét, szervusz 
mondta, vigyázz magadra, és elment. Több szó nem esett 
közöttünk. Soha többet.

De hát miért nem ment utána?, fakadtam ki. Utána 
kellett volna mennie! Ha egyszer úgy oda volt azért a 
nőért, hogy engedhette el csak úgy? Lezárult, mond-
ta, ott, a negyedik szeminárium végén, a sorozat végén 
ennek is vége lett. Szükségszerű volt, hogy így legyen. Ó, 
a frászt, emeltem fel a hangomat, hogy mondhat ilyen 
hülyeséget, aztán a járókeretre néztem, már bocsásson 
meg, nem zárulhatott le, hisz el sem kezdődött! Attól, 
hogy pap, nem lehet ilyen mafla! El sem kezdődött, hogy 
mondhatott hát le róla? Nem is volt még miről lemon-
dani! Ez a tehetetlen bénaság, ahogy a pap elenged-
te maga mellett a rá kacsingató életet, felbosszantott. 
Szükségszerűségről papol, miközben csak döntésképte-
len volt, folytattam hangosan, és nem volt képes bele-
ugrani valamibe, amibe pedig bele kellett volna ugra-
nia! A sokáig tartó hallgatásom most ilyesféle szóára-
datban tört ki. Rám nézett, hangjának nyugalma és csen-
dessége élesen elütött az én rikácsolásomtól, úgy emlék-
szem. Értse meg, kérem, mondta tagoltan, én Krisztus 
szolgája vagyok, nem Klára szeretője. De hát vegye már 
észre, nyugtalanságom csak fokozódott, hogy hazudik 
magának! Ha Klára a nyakába ugrik, ha határozottan 
kinyilvánítja, hogy akarja magát, nem tudott, nem akart 
volna nemet mondani neki. Akkor legalább ismerje be, 
azt hiszem ezen a ponton már hadonászni is kezdtem, 
hogy nagyobb nyomatékot adjak szavaimnak, hogy nem 
Krisztus Urát választotta, a gúnyt nem tudtam elhagy-
ni, ahogy ezt kimondtam, hanem egyszerűen úgy érezte, 
hogy az a nő nem akarja magát igazán, ezért maradt alul 
magában Klára Krisztussal szemben! Vehemenciám, 
úgy rémlik, engem is megijesztett. Őt nem. Az emléke-
zésben minden elevenné vált számára, de az érintés tör-
ténete lezárult benne. Nézze, fordult felém, ahogy abba-
maradt a kirohanásom, Klára tétovaságában Krisztus 
Uram kegyelme volt jelen. Emlékszem, a fejemet fogtam 
ilyen egetverő baromság hallatán. Kezdeményezett, nem 
mérte, talán nem mérhette föl, mit jelenthet ez nekem, 
hogyan találhat ez éppen rám, de igazán talán maga sem 
tudta, mit akar, miközben én ottmaradtam érintésével a 
testemen. Ha egyértelműen akar engem, talán bele sem 
ereszkedek ebbe az egészbe, hisz akkor oly nyilvánvaló 
lett volna minden, az első szótól kezdve. A nyilvánvaló-
ság nem hagy teret a játéknak, a kétértelműségnek, a tit-
koknak. Ezért könnyű neki ellenállni, érti. De ha már az 
elejétől nem így alakult, akkor Klára visszakozása volt 
a legjobb, ami történhetett vele, és velem is. Az érintés-
sel mindent bonyolultabbá tett, de végül mégis jól jöt-
tünk ki a dologból. Háborgásom még mindig nem szűnt 
meg, ha csendesült is valamelyest. Éppen maga mond-
ta, hogy a magány megszűnésének a lehetőségét hordoz-
ta ez a vonzalom! És ezt a lehetőséget csak így elenged-
te, csak így? A Klárával való kapcsolatom néhány órája 
éppen azt mutatta meg, folytatta higgadtan, hogy csupán 
szenvedély által keltett illúzió volt, hogy vele feloldódhat 
a magányom. Hiszen apró történetünk során sem voltunk 
végig szinkronban, egyáltalán nem, nem vette észre? Ez 
az egész éppen azért történt, mert meg kellett értenem: 
nem várhatom a magány feloldódását itt, ezen a föl-
dön, senki ember fiától. Idegenek és vándorok vagyunk 
a földön, tudja, otthontalanok, és a magány majd csak 
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Krisztus Uramhoz hazaérkezve oldódik fel egészen, 
addig pedig marad a remény, amely nem csal meg soha. 
Hiszen maga egyszerűen csak gyáva!, rivalltam a szent-
beszédtől idegesen a papra, csak gyáva! Remény, testi, 
kézzelfogható valóság helyett! Nem mert utána menni 
ennek a Klára-dolognak, még hogy idegenek, meg ván-
dorok, meg elfogadni a magányt, ha egyszer kínoz, ezt a 
baromságot!, kiáltoztam dühösen, és már nem érdekelt a 
járókeret, meg a kézfejeken ülő barna foltok sem. Csak 
az bánt, a pap úgy beszélt tovább, mintha nem is hallot-
ta volna az üvöltözésemet, hogy nem Krisztus Uramat, 
hanem magamat, magamat akartam közel vinni hozzá. 
Lehunyta a szemét. Maga ostoba!, mértem végig a papot 
lenézően, azzal felálltam, és érezve a pap nyugodt tekinte-
tét a hátamban, határozott léptekkel kisiettem az udvarból.

III.

Elképesztően feldúlt voltam. Tajtékzottam a düh-
től. Ilyen állapotban képtelen voltam hazamenni, pedig 
már sötétedett, ehelyett gyors léptekkel faltam az utcá-
kat a kerületben, egyiket a másik után, és dühöngtem. 
Még hogy idegenek, meg vándorok, gyáva beszéd, impo-
tens papok gyáva szólama, hogy hazudhassanak maguk-
nak vég nélkül, ezer évekig, millió évekig, ki tudja med-
dig! Egy pillanatra kedvem lett volna felhívni a pszichi-
áter barátomat, de aztán annyira megijedtem a rám váró 
hosszas magyarázkodástól, hogy meggondoltam magam. 
Aztán elfáradtam a tombolásban. Egy-két sarok után 
hazafelé vettem az irányt. Minek is mentem be az udvar-
ba, morfondíroztam, még csak meg sem tudtam, miért 
volt úgy kipucolva az a szoba.

Aztán hirtelen eszembe jutott valami. Szinte futva tet-
tem meg az utat hazáig. Fölsiettem a lépcsőkön, majd 
bekapcsoltam a laptopot. Vagy húsz éve történt, az igaz, 
gondoltam, de ha tényleg olyan jól ment akkor az a társke-
reső iroda, akkor még ma is létezhet, miért ne. Mindenféle 
kombinációt beírtam a keresőbe: Budapest, V. kerület, 
Kovács, Kováts, Klára, Clara, társkereső, házasságközve-
títő, aztán nagy sokára megjelent egy oldal: Clara Humán 
Közvetítő Iroda. A profiljukba nem csak házasságközve-
títés tartozott már, hanem munkaerő-kölcsönzés, művé-
szek menedzselése, miegymás, már ha egyáltalán ez volt 
az a cég, amit kerestem. A munkatársi gárda persze csupa 
szimpatikus, megnyerő férfiból és nőből állt, ránézésre 
mind ötven alattiak. Este volt, nem tehettem semmit, és 
a tehetetlenség okozta nyugtalanságérzés egész másnap 
reggelig megmaradt, nem is igen aludtam aznap éjjel, erre 
tisztán emlékszem.

Nem mentem be aznap dolgozni, a postás meghoz-
ta az első válóperes tárgyalásra szóló meghívót, aztán 
végre tíz óra lett, és felhívtam az irodát. Sikerült kide-
rítenem, hogy a névadó Klára valóban ezerkilencszáz-
nyolcvannyolcban alapította a céget, most a lánya az 
ügyvezető igazgató, de az alapító asszony elérhetősé-
gét nem adhatják ki senkinek. De él, és ő az!, villanyo-
zódtam fel a hánykolódó éjjel után. Rohantam az autó-
hoz, persze az utca túloldalán, gondoltam, személyesen 
meggyőzőbb leszek, vagy hátha éppen elcsípem a lányát, 
vagy majd követem, vagy mit tudom én, de meg kellett 

találnom Klárát. Az irodában vártam egy jó másfél órát, 
aztán végül beszélhettem Klára lányával. Nemigen tudta 
palástolni meglepettségét, ahogyan előadtam zavaros 
történetemet a sárga paplakról a nyolcadik kerületben, 
meg a szerelmes, vagy majdnem szerelmes papról, meg 
a német pszichológus előadásairól, meg az érintésről, de 
valamiért megszánt végül, és arra kért, várjak egy percet, 
és kiment. Nemsokára visszajött, és közölte velem, hogy 
beszélt az édesanyjával, aki semmiféle papra és semmi-
féle érintésre nem emlékszik. Az kizárt, hördültem fel, 
kérem, hadd beszéljek vele, fogtam inkább könyörgőre a 
hangomat, megérezve, hogy így nagyobb esélyem van a 
sikerre. Végül aztán addig erősködtem, hogy beszélnem 
kell Klárával, személyesen, fűztem hozzá fontoskod-
va, személyesen, hogy a lánya megkérdezte telefonon a 
jelenlétemben, hajlandó volna-e fogadni engem. Ha a nő 
tényleg olyan, amilyennek Pali bácsi leírta, nem mond 
nemet, tűnődtem magamban, és igazam lett: aznap dél-
után három órára várt Leányfalun.

Időben érkeztem, hogy pontban három órakor csön-
gethessek, az idős hölgyek érzékenyek az ilyesmire, véle-
kedtem, ahogy a ruházkodásra is, ezért inget húztam. Egy 
nagy, divatos, de jó ízléssel kialakított ház volt a Kláráé, 
vagyis Klára nénié, jutott eszembe, vagy legalábbis ott 
lakott. A sok locsolás nyilván megteszi a magáét, gon-
doltam, a hetek óta tartó rekkenő hőség ellenére itt min-
den harsogóan zöld volt. Három óra. Becsöngettem. Egy 
házvezetőnő-féle jött ki elém, kedvesen beinvitált, Klára 
asszony már várja magát, mondta, így fogalmazott, Klára 
asszony, majd bekísért a hűvös, a redőnyök miatt fél-
homályos nappaliba. Klára néni korához képest energi-
kusnak tűnt, járása, beszéde, tekintete olyan volt, mint-
ha megelevenedett volna egy általam korábbról ismert 
képregény egyik szereplője; Pali bácsi leírása telitalálat 
volt. Kimérten fogadott. Nem emlékszem pontosan, mit 
is mondtam neki végül, annyi, de annyi verziót pörget-
tem le korábban magamban az úton odafelé, és hát már az 
éjjel is. De azt hiszem, elég részletesen, és sajnos gyorsan, 
számoltam be neki mindenről, amit tudtam. Értetlenül 
meredt rám. Valóban volt egy pap ismerősöm, mondta, 
így mondta, ismerősöm, igen, emlékszem már, hogy jár-
tunk együtt egy német professzor előadásaira, talán a 
kilencvenes évek elején, a házasságról. De hogy köztem és 
a pap között több lett volna futó ismeretségnél, tárta szét 
a karját, azért arra, higgye el, emlékeznék, és mosolygott. 
Volt dolgom néhány férfival az évek során, nem tagadom, 
ekkor talán kacsintott is egyet, na de egy pap! azt nem 
felejti el csak úgy az ember, nem igaz? Hogy intim érin-
tés, ölelés, egy pappal, megbolondult maga, fiatalember?, 
és hangosan felnevetett. Azért ezt maga sem gondolhatja 
komolyan!, fűzte hozzá. Hiába erősködtem, hiába idéz-
tem fel megszállottan a részleteket a csigolyákról, a jobb 
szemről, mindenről, ami az eszembe jutott, minél kétség-
beesettebben próbálkoztam, annál nevetségesebbnek tűn-
tem. Egy jó óra után feladtam, pontosabban én még min-
dig nem adtam volna föl, de ekkor már udvariasan, de 
határozottan kitessékeltek a házból. Adja át üdvözlete-
met a barátjának, emlékszem erre a szóra, barátjának, és 
mondja meg neki: sajnálom, hogy nem emlékszem ezekre 
a képtelenségekre. Míg ezeket mondta, mosolygott, majd 
becsukta a kaput.


