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ItthonItthonItthonItthon    
 

Kopogós fagyra ébredtünk. Decemberben ez akkor sem csoda, ha a tegnap még 
csepegett az eresz. Hó sehol, szürke a város, évek óta nem foglalkoztatnak egy utca-
seprőt sem, így nem nagy csoda a por belepte aszfalt — az úttest tisztább, mert ott a 
forgalom nem engedi felgyűlni a sarat, s a sárból száradó, porrá omló koszt. 

 

Itthonlétem sokadik napja ez már. A viszontlátás első izgalma, a nosztalgia-
hullám után a józanodás útjára léptem. Már látom a félórás járás után a cipőmre 
menthetetlenül rárakódó vastag porréteget, amit az indulás előtti gondos kré-
mezés-fényezés sem tud távol tartani a lábbelitől. Látom a rendszeresen és mód-
szeresen a szemétláda mellé dobott papírt, a földre hajított cigarettacsikket, a 
gondtalan és öntudatlan mozdulatot, amely kíséri mindezt: így természetes, és az 
a furcsa, ha a ládába talál véletlenül az eldobnivaló. Látom a hetek óta nem ürí-
tett, dugig megtelt szemetesedényt, ami nem csábít arra, hogy megpróbáljam 
beleilleszteni eldobnivalómat, inkább hagyom, mintha észre se venném, hogy 
mellé hulljon, ragadósan nedves foltot képezve az amúgy is tapadós láda mellett. 
Az se zavar, hogy holnap én lépek majd bele, s káromkodom, szitkozódom a 
frissen mosott új cipellőm talpa miatt, meg a lendülettől a nadrágszáramra felcsa-
pódó szennyfoltocska okán. Hát igen, hazaérkeztem. 

 

Még örömmel nevezem színesen balkáninak a szabályozhatatlan emberárada-
tot, amelyben jó nagyokat löknek rajtam, amikor szabályosan és udvariasan pró-
bálok közlekedni, tekintettel lenni idősre, gyerekes anyára. Még élvezettel evezek 
az autó kormánya mögött a dzsungeltörvények szerint működő forgalomban, 
anyázom és mutogatok én is, miközben jobbról elém vág egy húszéves Merci, 
csak mert bogárnyi autóban ülök, eszeveszett fékezésre kényszerít egy hatalmas 
teherautó, amely ugyan szabálytalanul vágta el az utam, de mert ő az erősebb és 
hatalmasabb, én meg kicsiny és törékeny, nekem kell védenem magam — ellen-
kező esetben a velem való koccanás az ő sárhányóját még csak be sem görbíti. 

 

El-elönt a melegség, amikor felnézek a New York kávéházra — igaz, ma egy 
gazdag nemzetközi multi reklámja lóg le az oldalán, a szecessziós ablakok sorát 
baloldalt mind az öt emelet magasában eltakarja a kissé szakadt, kissé koszos vá-
szon, amelyről a világszerte mindenütt fogyasztott üdítő kopottas képe virít — 
viszont látszanak a jobb oldali erkélyek a tipikus díszítéssel, s még a színes üveg-
ablakok egy része is épen megvan… Hányszor bámultunk fel iskolából jövet a 
fényes szép jövőről álmodozva — ma is azt az egykori gyönyörű jövőt látom, 
ahogy a lepattogzott festésű falakra tekintgetek, ettől nem veszem észre, hogy a 
mostani városgazdák, amióta birtokolják a hatalmat s a várost, nem újíttatták fel 
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sem ezt, sem a többi értékes épületet. Nem, a temetőben sem látom a gyomos, be-
süppedt, letört keresztű sírokat, kifosztott grófi kriptákat, levakolt régi neveket és he-
lyettük a rikító újakat: én az ellógott és itt eltöltött történelem- és számtanórát látom, 
amint Gyurika, az ismeretlen és pár hónaposan az élők közül eltávozott kisgyerek sírja 
fejénél álló angyal védelmében a világ valódi nagy dolgait osztjuk, egyikünk a világpoli-
tika jeles szereplője, másik katonai attasé egy nagyhatalom mellett, harmadikunk épp a 
Nobel-díjra vár, a negyedik s az ötödik meg jeles felfedező… A költő síremlékén lá-
tom a feliratot, és látom, pedig ma már annyira elkopott, hogy csakis az emlékezetem-
ből tudom felmondani az írást. Látom az ösvényt is, ahol a másikhoz, az íróhoz vezet 
az út, pedig valójában benőtte a gaz és nemigen koptatta azt senki az utóbbi években 
— talán már nincs is itthon senki az egykori álmodozók közül, hisz az attasé és a vi-
lágpolitikus, ha szerény beosztásban, de valóban külföldön tanyázik, s a többi is. Én 
magam is húsz éve voltam itthon utoljára. 

 

Ezen a kopogós decemberi reggelen a hajdani parkba indulok, ahol gyerekként a ku-
tyások boldog csapatát lestem a fák mögül, amíg csak vágytam állatra, s ahol majd büsz-
ke gazdiként tanítottam-neveltem a kis ebet. Hatalmas terület volt, lombos fák, rende-
zett gyep, pöfögő kisvonat. A gyakorlópálya ma is megvan, körbekerítve, benn az 
akadályok még láthatóak, igaz feldöntve, korhadtan — a kapun hatalmas és igen-igen 
rozsdás lakat: ezt se tegnap nyithatták ki utoljára, de ki tudja, a gombamód szaporodó 
pártok közt megvan-e még, tud-e élni az ebtenyésztők egyesülete. A fák kitekeredve, 
kérgük embermagasságig lehántva, körben a sétányokon szemét és ürülékdombok, meg 
kitépett füzetlapok, amelyekkel a jól végzett munka után tisztogatta magát az elkövető. 
Nem csoda: körben a sétányokra benőtt bokrok ennek kedveznek: a parklátogatóra hir-
telen rájövő ingerek elrejtésének, nem a vasárnapi sétának, különben is piac van a park 
kapuján túl, olyan rögtönzött árukínálós, közel s távol mindössze egy jehovista imaház, a 
lerobbant egykori vasutastelep házai, tócsákkal ékeskedő sáros, kövezetlen utcák… 
Most már feltör a hányinger, öklendezem, lépten-nyomon csak az ürülék-halmok és vi-
zelettócsák, a hajdan fegyelmezetten gyakorló kutyák és gazdik helyén néhány kivert, lo-
boncos eb űzi egymást éhesen vagy vonít a teljesen véletlenszerűen idetévedő gyanútlan 
látogatóra. A park végén nyári színpad állt: ott látható a kazettás mennyezet ma is, csu-
pán annyi a különbség, hogy a megmaradt üres kazettakeretek között a szabad ég lóg be 
a képbe. A bejárattól nyíló sétány a nagytemplom tornyára nyílik rá: gyönyörű terv, de 
ma a képbe tolakszik pár idétlenül kígyózó toronyblokk, ami valószínűleg nem szerepelt 
az eredeti látványtervben. Betolakodnak, mert nincs helyük, a terv nélküli tervezés 
eredményei…  

Az üres kazettakeretek és az elburjánzott bokrok ágai közt kikémlelve rideg hó-
felhőket látok gyülekezni, de nem hull a hó, kutyák keringenek, üldözve azt közülük, 
amelyik valahonnan egy falathoz jutott, ugatják, s vonyítanak. A lakatlannak tűnő, 
kerítésen túli udvar vaskapuja alól most keserves nyávogás kezdődik… Amúgy em-
ber sehol, a fagy kopog és gyűlnek, szürkülnek a súlyos hófelhők. 
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Cirmi, a szürke kandúr felugrott, amikor a kulcs fordult a zárban. A fotelben 
aludt, elnyúlva, mint egész nap, míg a gazda távol járt. Cirmi a házban éldegélt 
többnyire, nem is kívánkozott különösképpen ki, az ifjúi héven régen túl volt, 
most már sokkal jobban értékelte a biztos karfát és a süppedős párnát, meleg 
ölet, mint a szomszéd kandúrokkal való hrrr-mrrr-t a legszebb bundásért... 

Belépett a gazda, a fogasra akasztotta a nagykabátot, amely alól a földre omlott az 
alá felfogott reverenda. Cirmit nem zavarta a rászakadó posztótömeg, tudta, nem-
sokára a simogató kéz is következik, ezért a lábhoz lapulva várta a boldogító pillana-
tot. A plébános elgondolkodva, gondolataiban még nem egészen otthon, de a rutintól 
vezérelt mozdulattal vakargatta meg Cirmi fülét, amiből az máris felállította a diagnó-
zist: a gazda ma nem jókedvű, s már a felvidítására szolgáló stratégia is készen állt: pár 
óvatos fejlökdösés a bokája irányában, pár óvatos karmolás a térdén, majd egy ilyen 
tiszteletreméltó kandúrtól szokatlan bukfenc, s ismét a farok gyertyapozícióba emelé-
sével gyors közeledés... A stratégia most is bevált: a gazda arca felderült, gondolatai is 
hazatértek, egész figyelmével kapcsolódott be a közös percek minden örömébe. Ami-
kor a rövid játék véget ért, Cirmi elégedetten kapaszkodott vissza a foteljébe, a gazda 
pedig szinte boldog sóhajjal emelte át a fején a félig kigombolt sötét reverendát, hogy 
immár külsejében is az otthoni este nyugodt hangulatába helyezkedjék. Véget ért a 
munkás, stresszes hétköznap, elmentek a problémákkal kopogtató hívek, leszállt az éj, 
jöhet a papnak is kijáró magánélet. 

— Cirmi, megint te ráztál helyre! Amit az emberek elrontanak, azt mindig te kapar-
gatod a tappancsaiddal össze... Nem győzök hálát adni a Fennvalónak, hogy állatokat 
is teremtett, s hogy társul adta őket az ember mellé! Ember embernek sajnos valóban 
inkább farkasa, mint élni segítő felebarátja. — Ezzel a pap összekulcsolt kézzel a szo-
kásos esti imájához készülve huppant a Cirmi melletti fotelbe. 

— Előbb a hát, az ülep, a comb, a térd, le a vádlin, a boka, itt elidőzünk, zsibbadt 
a bokatáj, a talp, a lábujjak élnek csupán, de apró rángásokkal jelzik a fáradtságot 
azok is: ma sok volt az álldogálás: keresztelő, temetés, ez utóbbiból kettő is, s a fia-
talasszonyé igazán hosszúra nyúlt, a gyászolók szinte maguk is a sírba ugrottak, alél-
tak voltak a szenvedéstől, hosszasan kellett vigasztalni őket, sajnos nagyon nehéz ez, 
mert ilyenkor nekem magamnak is üresen kong minden szavam, számukra pedig 
üres a föld és üres a menny... Ráadásul hirtelen, tragikus, értelmetlen eset: a kukori-
cásban tévedésből lelőtték az ott hajlongó, munkáját végző asszonyt valami figyel-
metlen, unalmukban vadászgató városi újgazdag uracskák... Még csak azt se mond-
ták: sajnálják, annyira igyekeztek a kivizsgálást végző hatósági szerveket szavakkal, ki 
tudja, még mivel elkápráztatni, az egészet véletlennek feltüntetni bűnös gondatlan-
ság helyett... Vissza a sípcsonthoz, a térdhez, combhoz, a gerinc csigolyáin felfelé, 
koncentrálni a váll izmaiban jelentkező feszültségre, kiengedni, egyenként, az izmo-
kat, végigszánkázni gondolatban a karon is, elérkezni a tenyérbe: a tenyérbe, amely 
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lazán az ölben fekszik, s várja, hogy gazdája kellően kilazulva a lényegre, belülre-felülre 
tudjon figyelni, magára, az imára, Istenre... A létre, amely van, lüktet és él, a pusztulás, 
szenvedés, gonoszság és értelmetlenség ellenére, annak ellenére is, hogy én hiszem-e, ér-
zem-e, tapasztalom-e. De ha tudatosan belefülelek a csendbe, érzékelem, megélem a lét 
pulzusát, azt, hogy van, hatalmasabb, mint én, mert ott van benne, aki a Bibliában Mó-
zesnek így nyilatkoztatta ki magát: én vagyok a lét, vagyok, aki vagyok... Egy darabig 
személytelenül szemlélem, fülelem csupán, aztán lassan eltölt a személyesség, a létezés 
személyes dimenziója, a személyemre szabott szeretet érzésnél mélyebb érzelme... Tiszta 
misztika ez, olykor sikerül át is élni, máskor csak az akarat, a kísérlet, a törekvés marad: 
megpróbáltam imádkozni, itt lenni, jelen az Úrnak, a Létnek... A gyenge szolga megtette 
a magáét: odaült, odaadta magát, az idejét, a türelmetlenségét, a fáradtságát, aztán vagy 
jön az élmény és feledteti a napot annak minden bajával, vagy marad a méltatlan szolga 
áldozata, pillanatnyi jutalom nélkül... 

Cirmi, a maga csendjének igazi misztikus mestere, megérezhetett valamit a 
gazda imájának mélységéből, mert maga is áttelepszik a meleg ölbe, mancsaival 
gyöngéden dagaszt, gondosan kiválasztva az alkalmas helyet: a felfelé fordított, 
imára átadott tenyerek vonalába fészkelődik, teljessé téve a háromságot: gazda, 
Ura és a nagy természet kicsiny képviselője... 
 

 

 

Kamenitzky Antal 
 

Becsülni, igazánBecsülni, igazánBecsülni, igazánBecsülni, igazán    
 

Amíg még élsz, bizony, teszed a semmit, 
de mivé tesz a semmi tégedet, 
mikor még visszakívánnád a percnyit 
s felhő-takartan is a volt eget? 
  

Még élsz, de lassan elmarad az élet, 
mint futás közben kifújt levegő 
s azon töprengsz, vajon mi volt a lényeg 
tudásvágy, versek vagy egy szerető, 
  

családod vagy e rongy társadalom, 
melyben fészkelni nincsen is hazád?! 
A semmi partján nyílik alkalom 
  

értékeik becsülni, igazán. 
Míg bontogatnád lelked szárnyait, 
repülsz, mert épp kiszórják hamvaid.


