
NEMCSAK A MESSZIR6L LÁTHAT6
MAGAS TORONY JUTTATTA ESZÉBE,
HOGY MEGKÍ5.É'RELHETI ...

Írta UNGVARY RUDOLF

l.
(Másnap elment abba a kis hivatali szobába, a kopott bútorok közé, me

lyekről a sok használat és az öregség következtében ledörzsölődött és lernállott
a festék. Fent a falon, közvétlenül a bejárattal szemben feszület függött, két
oldalán egy-egy angyalkép :rózsásarcú, fehér muszlínínges gyermeklány-ar
cok, párizsikék szeműek. fürtös hajúak, hátukon hatalmas, galambszürke szár
nyakkal, - Akkoriban még sütővassal bodorítottak, .- állapította meg a
lány. A padló tiszta volt, nyilván gyakran söpörték. de elszürkült már és
soha [legalábbis egy-két évtizede már] nem eresztettek be. - Hozhatna talán
ALFA padlófényesítőt; vagy TANGO parkettpasztát, esetleg mást, amit rit
kábban használnak [mindegy, valamennyi egy helyen készült], de attól félt,
hogy megsértödnének, - A sarokban hatalmas íróasztal, a falak mentén al
máriumokra emlékeztető [bizonyára iratokat tartalmazó] barna szelerények.

Ök ott ültek egymással szemben az asztalnál. Elhangzott az első kérdés,
és ő, - mert Öiszinteakart lenni, -- azt felelte:

- Nem, ezt nem tudom elképzelni.
Vagy:
- Nem, erre' nem gondoltam. Míért érdekes ez?
Aki vele szemben ül [elég messze, mert az asztal majdnem két méter

széles], középkorú, testes, Őszülő hajú férfi, erre azt mondja neki:
- Itt már tulajdonképpen tovább se mehetnénk, mert a katolikus egy

ház azt tanítja, hogy ...
A lány várta, hogy itt majd megállnak, és ő is elmondja, hogy képzeli,

és a másik erre mond valamit, amit ő gondol erről, és erről eszébe jut va
lami, és újra mond valamit, a másik meg válaszol, ugyanúgy [vagy legalábbis
hasonlóképpen], mínt amikor Ki-val néztek ki az ablakon és beszélgettek.
A másik azonban fölvetette a következő kérdést, és aztán még egyelt és még
egyet. Végül már csak igennel és nemmel válaszolt [válaszolhatott], de nem
mondott semmit többé.)

2.
Nemcsak a messziről látható magas torony juttatta eszébe, ezt az ötletet,

egy verőfényes nyári délután, a hídfő környékén, a még megmaradt föld
szintes házak között, ahol feketére festett vasajtók nyílnak az aszfaltozott
utcákra, és a földbesüppedt házak előtti területet egészen a hídfőig meg a
hegylábig mindenütt fű borítja, - főképp a templom körüli csönd juttatta
eszébe, hogytJalán megkísérelhetí : ez az épületek közötti délutáni. verőfény,

a templom előtti teret szegélyező fák, - melyeken madarak zsinátoltak, 
meg oa fejkeridős öregasszony, aki most fordult ki a cirádás kétseárnyú ka
pun, juttatta eszébe a gyerekkorát, meg azt, hogy egyáltalán ilyen is létezik;
és persze a hosszú sétáján eszébe jutott gondolataik is elvezertték oda, hogy
a magányra gondoljon (- Nagyvárosi magány, - jutott eszébe a sztereotíp
mondat), valakire (akárkire), akivel elbeszélgethet, meg a megválrés lehe
tőségére, és a papokra, meg a gyerekkorára és a kíváncsiságra.

A téli kikötő szélén, a Népsziget mellett, a lágymányosi parton, és az
összekötő vasúti híd tövében, - bizonyára még másutt is, ahol azonban so-

f) Kozrn, és Há 1'JWr,t. vegyip. Vál1l. 2. sz. gyár MSz ~G57. Ft. 1~,6:0.
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hasern volt, - rábukkant egy-egy elhagyatottabb helyre, melynek környé
két többnyire senki sem ikereste föl, és ahol úgy érezte, senki sem zavarja,
és ahol egyedül maradhat (szemtöl-szembe): vajon kivel? De túlságosan
messzire estek, rendezetlen volt környezetük (emlékezetében a htlborús ké
pek rnerűlmek föl), és a messzeségben mindig csak (a bizonyára nagyszerű) gyár
Kéményeik és füstfellegek zárták le a láthatárt; ezt az emberközeli csendet
a sárga épületek között, itt tapasztalta először, most, minden átmenet nélkül,
váratlanul, - (anélkül, hogy erre ellentmondást nem tűrően fölhivták volna
a figyelmét!) és anélkül, hogy :ki kellett volna mennie a városból, - igy ott
honos volt minden és barátságos.

Míkor elindult a hídfőtől a napfényben sárgálló házak felé, melyek kö
zött ot,i emelkedett ez a régi egytornyú templom, még nem gondolt pontosan
rá. A hídfőközelben még hallotta maga fölött a gumikerekek fojtott, ismét
lődő surrogását, amint a csavarvonalban emelkedő följárón (amely alatt a
partról jövet el kellett haladnia) az autók ráhajtottak a hidra; a 3600-os, 
enyhén emelkedő, - kanyarban följajgattak a kerekek, és a gumi egy pil
lanarra éles, csikorgó hangot hallatott, amint megcsúszott a följáró lekopott
aszfalaján. Ez a nagyfrekvenciájú. rövid, - többnyire éles, - csikorgás volt
az egyetlen hang, ameily mégegy darabon elkísérte, mielőtt a templom elé
ért, de a házak között ez is végleg elenyészett, és nem maradt belőle más,
mint a távoli forgalom meghatározhatatlan zsongása, HZ elmosódó zúgás, és
a belőle olykor kiemelkedő, (de már alig-alig hallható) csengések ; együttes,
összefoglaló neviillctávo:1i. zaj. - Akár valami stílusgyakorlat, - gondolta
a lány, visszatekintve a hidra, a följárók térgörbéire, a - messziről nézve 
gyufaszálvékony tartókra, meg az elnyújtott, szabályosan ismétlődö formákra.

Visszafelé nézve a hídhoz vezetö spirálisok is kisebbnek látszottak már,
csak a hídfő túlsó oldalán emelkedő sziklás hegyoldal nem vesztette el ará
nyait, sót: túl magas. és meredek volt ahhoz, hogy már ilyen rövid szakasz
után megtöppedjen a látómezőben.("JÖ NAGYOT ESHET, AKIT ONNAN
LELÖKNEK!"2)

Akik azt várták volna, hogy innen nézve már· sokkal kisebbnek Iátszik
majd, bizony csalódnak. Ha a hegy fontos dolog volna, úgy ezt a csalódást
csak valamilyen (akármilyen) hajlíthatatlan meggyőződés ellensúlyozhatná;
eszerint vagy egyáltalán nem léteznék a hegy (Legfeljebb megtévesztésül van
ott), vagy pedig el kellene valahogy tüntetni:',

gondolta a lány.
Mivel ő egyikre sem hajlott, inkább nem bántotta a hegyet. Azért egy

szer-kétszer még hátrafordult, hogy egyik szemét behunyva, egy képzeletbeli
fegyver szálkeresztjével célibavegye a hegyet (ő is csak korának gyermeke),
és elképzelje, milyen érzés a hősnek (vitéz, deli .q- levente = deli levente,
légiós) . .. NEM ÉRZEK KIELÉGÜLÉST, - állapította meg. Egyébként is
szíveseoben kereste először magában a hibát

arniért magányos. Szerétett gúnyolódni is, de mivel azt tapasztalta, hogy
ezt csak kevesen értékelik megfelelően, inkább megtartotta magának a gon
dolatait (eléggé el nem i,télhető megátalkodottság). Most elhaladt a plakát
(egy plakát, ha nem ilyen plakát, akkor olyan plakát) előtt, és megkerülve
a kis ház előre ugró oldalát, megállt a tér sarkán. Most lépett ki az öreg
asszony - biztos ájtatos -, most érzékelte a csöndet, mely itt körülvette,
a délutáni verőfényt, amely ferdén hullott a sárga falakra, <ol templom előtti

teret szegélyező fákat, melyeken madarak zsínatoltak, meg a fejkeridős öreg
asszonyt, aki most fordult ki a cirádás kétszárnyú kapun, jobban mondva

') GeJ!lrélIi, e,red.ertLLeg György, valószmújeg Lombard származású, Csanádrót a, tlengyel határ fe!Lé
taJrtván, a pesti révnél (a mai E,rzsébet hídnál) a tömeg ~eliS!ffielIie, kéllkere~ű tarylgán ft

Kellen~hegyre huroolliták, és a .s:zi:kláról Ielökték, stb.
3) LulDács, Gy.: Taktiika és ethika. Budla,pe'st, 1919.
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meglátta mindezt inkább, mint érzékelte, de a kettő együtt járt, hisz sok
mindennek, (ami már elóbb is eszébe jutott, mert jó néhány km-t meg,tett
már ezen délutánon a folyó nyugati partja mentén [sétált, ahelyett hogy dol
gozott volna l], a vízre lenyúló lépcsők és a sima lapokkal beborított köpart
fölött, ahol most többnyire horgászok hajranak a térdük fölé [messziröl nézve
úgy festenek, akár a beteg emberek, akik hétrét görnyednek a fekély okozta
fájdalomtól], teherautók dübörögnek el fölöttük a rakparton, és egy-két gye
rek eteiti a csatornatorkolat körül szálldosó madarakat),

most sok mindennek folytatása volt az a gondolatsor, mely előbb a gye
rekkorát juttatta eszébe, majd azt, hogy egyáltalán ilyen is létezik, (ilyen
nyugalom, természetesen, mi más?) meg a magány (- nagyvárosi, - nyil
ván), és akivel elbeszélgethet (talán?), a megváltás lehetősége, és a papok
(vajon hogyan élnek?) és a gyerekkora, meg a kiváncsiság ...

meg egyáltalán: hogy talán.l?» Neki ez abban a pillanatban így jutott
az eszébe: - Isten tudja ... - És ebben a pillanatban nem volt ebben a
gondolatban semmi könnyelműség. (Erre utólag egész határozottan emléke
zett.) Elindult.

Emlékei voltak-e, melyek elsősorban eszébe juttaeták, hogy belépjen, vagy
a várakozás volt-e fontosabb, melyet, - mint minden új elhatározás végre
hajtásakor. - érzett, nem tudta utána sem határozottan tisztázni. Hajlott
arra a íöltevésre, hogy jelenlegi, felnőtt helyzete határozta meg inkább a
lépését, s a gyerekkori emléknyom - valahogy a tudatküszöb környékén 
csupán a végső lökést jelenthette, Báe mindezt igy elgondolta utána (később,

hetek múlva), mégis -- már-már akaratán kívül (talán az egész vállalkozás
vísszhangtalansága míatt: ebből azt a következtetést kellett előbb-utóbb le-,
vonnia, hogy egyedül magában keresheti a visszhangot, és senki mástól nem
számíthat a keresésben segítségre) kétségek mar-adzak benne, mert el tudta
volna képzelni azt is, ha éppen az ellenkezője az igaz. Ez a (kétkedésre és
belátáera hajlamos) magatartás - összehasonlítva azzal, amely tántorítha
tatlan meggyőződéssel vallja saját (bizonyára vitathatatlan) igazát - meg
lehetősen bizonytalannak és használhatatlannak tűnik a tökéletesség szem
pontjából. A lányt azonban - "csökönyös" romlott nemzedék!" -- mindez
egy csöppet sem zavarta; nem is nagyon tudott róla, hogy milyen (csökönyös,
romlott, mi más, természetesen), Persze mindez csupán az általánosítások el
vont szintjén érvényes, és a lány hétköznapjait látszólag nem befolyásolja.
Barátai és ismerősei kézzelfoghatóbb, gyakorlatiasabb szempontok alapján
ítéltek. K., a festő, akinek életét nemrég közelebbről tanulmányozhatta, eb
ben a bizonytalanságban csak jellegzetes női tulajdonságot látott, gúnyos, 
de korántsem bántó - lenézéset soha nem is rejtette véka alá, és biztonsága
valóban elismerést váltott ki: főképp, hogy ez a biztonság az életmódjában
nyilvánult meg, és ezért az olyan nők is - másíélék, mínt ő, nagyrává
gyóak, - szívesen elviselték lenézését, akik különben a többi hozzá hasonló
éhenkórászt észre sem vették, M. egészlen más volt; soha nem éreztette 'vele,
hogy csak nőnek tekinti, s míndíg szívesen megbeszélt vele mindent, M. azon
ban óvatos duhaj volt; most, amikor már nincs olyan közel hozzá, világosab
ban látja őt, a maga óvatos, biztonságra törekvő életmódjával, betétkönyvé
v-el és elöírásszerű modernséggel berendezett lakásával. Amíg szerette, telje
sen alávetiette magát enneik a világnak, amelyet M. képviselt, s amelyről 
mert hisz szerette M.-et - úgy érezte, ettől kezdve teljesen az övé is, és
így (hiába volt valójában ellentétes az ő világával) boldogan és alázattal tu
domásul vette, hogy ez Lesz a rendeltetése, (bár tudta, hogy nem ez a leg
tökéletesebb), s egy percig sem ítélte el ezért önmagát vagy M.-et. Most,

') Ez volt az ő rnásodilc dírnenztója : a reméruy. Elis'ő dimenzíója a .fogy'a,~ztás. Bővebbet: Her
bert Maircuse ; Der eíndímensíonate M€~h. StUW€ID. zur rdeologíe de,' fortgeschrtttenen In
dlustriegese:Ji1.schalft, N<'!:uw1ed 1967.
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amikor "mandez mar a múlté", sem tudta azonban M.-et elítélni, mert em
lékezett arra, mennyíre boldog volt akkoriban, s legfeljebb tudomásul vette
utólag, hogy az "éremnek volt egy másik oldala" is, és azt is tudomásul
vette, hogy természeténél fogva, - talán mert nő: ebben igaza lehet K.-nak,
- hajlik a megalkuvasra. K. annyira más volt, hogy valószínűleg ez a kü
lönbség okozta, hogy érdeklődésével feléje fordult: ilyen rendetlenséget, mint
amelyet nála tapasztalt, a mindennapi igények ilyen magabiztos semmibe
vevésrét legfell:jebb az. olvasmányaiból ismerte eddig.

Aztán ana gondolt, hogy mít mondanak majd neki, amikor belep, le
térdel a sötétben, és bizonytalanul elmondja: valójában nem is tudta volna
tovább elképzelni cselekedetének következményeit, mert hiszen éppen ez után
kellett megtörténnie annak, amire talán várt. (Nem, nem volt misztíkus, 
Talán ez volta hiba - gondolta utána. - Dehát rnit csináljak: ilyen vagyok,
nem állhatok a fejern tetejére l)

(- Nem, nem tudom, hogyan kell,
- Utoljára mikor?
- Nem tudom pontosan, már alig emlékszem ...
- Nahát. De hogy jutott eszébe?)
- Az is lehet, hogy kinevet! -~ Nem zavarta volna ez a nevetés; az se

zavarta, ha vralaki más, valamelyik ismerőse, vagy éppen egyik testvére (más
céljaik voltak, nyilván más volt a véleményük) vagy anyja nem vele ért
egyet: - Nekem ez merg ez a véleményem - mondják. - Nekem meg az
- mondja ő, és ezzel el van íntézve, Vagy K. kineveti (anyja nem, neki
nincs humorérzéke': az ilyen embernek mindig rosszabb), ő meg vállat von:
a 2 - b 2 = (a + b) (a - b). Ez a kölcsönösség; az egyik embernek ez a
megfelelő, a másiknak amaz. - Azért nyilván, hogy Ki-hoz nem lehet fele
ségül menni; nemcsak azért, mert ilyen meg olyan, hanem mert nem szere
tem. Volt néhány dolog, arniben tanultam tőle, de nem tudtam megszeretní.

De azért úgy gondolta: - Nyilván egyszersmind csodálkozni is fog (a
pap); hogy ilyesmi eszébe jutott, hiszen nyilvánvaló, hogy legfeljebb a fogal
mat ismerem, könyvből, na meg az a régi emlék, a gyerekkorból, amikor egy
szer-kétszer csináltam is... Ennyi idő után, ilyen 'kevés tapasztalattal!

Aztán meg: Valamit azért csak fog mondani, ha először nevet is rajta
(úgy, ahogy csodálkozva vagy érdeklődve nevetni szoktak), és később ért
hetőbb lesz, miért jutott eszébe ez a Jászólag képtelen ötlet (azt se tudta már,
hogyan keil csinálni, csak belép egy rácsos ablakú fülkébe) , amellyel való
jában a meghallgatás rtJermészetesemberi szükségletét elégíti ki, - nyilván,
mert úgy gondolta: ez is amit rnost csinál majd, csak ebből a szükségletből

ered (a csalódásmajd megtanít arra, amit mások ellenkezés nélkül tudomásul
vesznek: hogya megbánásnak is előírt formái vannak) --, de a legjobban
az érdekelte, hogy mát fognak neki mondani (nehéz, és lényeges kérdésekre
számított), és attól félt, nehezen érti majd meg (nyilván, mert mégiscsak
lány), amit a vele szembren ülő mondani fog (hisz minderről többert gondol
kodhatott). Valójában arra számított - csak éppen nem fogalmazta meg --,
hogy csodálkozást fog kelteni, megkérdezik majd, és ő elmondja, mi vezette
ide (magáról beszélhet, s ez mindrenkinek számára a legérdekesebb).

Lassran haladt a házak mentén, majdnem a járda peremén, a templom
felé. A keHemes nyugalom állapota. Kényelmes, sétáló lépések a járdaszélen.
A templom előMi tér olyan szép volt a délutáni napsütésben, hogy ettől föl
bátorodott, A ferdeszögben hulló fény kissé megnövelte már az árnyékokat,
egyik oldalon áHtak az alacsony, sárga házacskák, a templomhoz szorosan
hozzátapadva pedig kért emeletes, nagy üvegablakos épülert állt, széles er
kélyekkel, Ezek új épületek, dre a többi: érintetlenül megmaradt kőzépkor.

- Szép ez a világ! - Egy idegennek úgy tűnhet, mint egy csendes-óceáni
korallszíget, Az a néhány emiber a téren: kannibálok. Az idegenek (aJ<::ik soha
sem látták), biztos úgy néznék őket,akár az utazök a bennszülötteket. Űt is
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igy nézték: "nézd, ott is egy kannjbál!" E1képzelte, amint váratlanul közé
jük csöppene, egy melanéziai szigeten, a homokos tengerparton, a pálmafák
alatt, míközben körös-körül vadul verík a dobokat, és a legjobb számokat
jáiszák <it 'gitárokon, amelyeiket valaha hallott életében (COME ON CHILD
REN, LET'S SING5). Misszíonáríus lenne és feleségül menne egy bennszü
Iötthöz; mindenkinek kedve volna a megtéréshez, állandóan táncolnának. Ö
lenne a legelső kannibál hli.t1Jérítő.

Egyenletes, egyforma hosszúságú Iéoések, Távoli gyermekkiáltás a házak
mögül, A fejkendős öregasszony már ~ tér túlsó .sarkához ért. Később (né
hány mp. múlva), mikor már körülvette a templomhomály, tűnt osak föl
neki, hogy milyen élesek voltak ebben a délutáni fényben kint a színeik :
akár a színtetákus festékeké, melyekkel tegnap átfestette a kopott széket.
K. mütermében. Csíllogók, tiszták. Kész élvezet volt, az a festés. Igen, bár
K. kinevette. - Minek ez, - mondta, - mínek? Talán zavar, hogy csóró
vagyok? - Pedig nem, a szegénység' nem zavarta, ezt K. is tudhatta, hiszen

. tőle is tanult valamit. Sőt: örömet taláilt abban, hogy szilveszterkor, vagy
karácsony táján, meg vasárnaponként (amikor míndenki előveszi liegszebb
ruháját, hogy igazolja, mennyit fogyaszt az elosztott javaikból) hétköznapi
- kíssé kopott - ruhában menjen az utcára, nemcsak azért, mert ő akkor
ünnepel, arnikor maga is szükségét érzi, hanem azért is, mert nem tartotta
fontosnak (kifejezetten valamí közönyt érzett, ha rágondolt), ihogy a köz
boldogság érdekében eltagadja valóságos helyzetét (Iölvesszük a RüTSCHILD
KLÁRA & CHRISTIAN müR kabátot, beleülünk az autóba: ez ám az ALL
ROUND boldogság'l), azt, hogy több kopott, egyszerű, hétköznapi ruhája van,
mint új, frissen vásárolt, sőt, hogy egyáltalán nincs egészen új, és nem is
áll szándékában vásárolni, mine!k.

Itt bent, az üres templomban (csak elöl ült néhány mozdulatlan alak), a
sötét padsorok között, megálLt egy kieset, körülnézett, és hagyta, hogy akli
matizálódjék ehhez a megváltozott nyugalomhoz és csendhez. melyet csak időn

ként szakítout meg egy-egy elöLről érkező vísszhangzé köhögés (valaki olykor
köhögött elöl: kitartóan, apró, száraz köhíntéseíokel, néha krákogva is egyet,
míntha szabadulni akarna a gegéjébe rakódott reszelékektől vagy homoktól),
majd beült a leghátsó sorba, hogy föltűnés nélkül körülnézhessen. Az oltárt;
néhány gyertya világította meg, a márványoszlopok úgy csillogtak a sötétben,
mintha olvasztott vajjal öntötték volna le őket.

KJ. tudja, melyík pillanat volt a fontosabb? Most, ez, amikor itt ül a pa
dok között, vagy előzőleg, amikor... de hagyjuk ezt, megkísérel majd még
sek minden mást is, olyasmit, ami egészen távol esik ettől a kisérlentől lát
szólag semmi köze hozzá, (elhagyja pl. az országot, vagy megállit ismeretlen
[árókelőket, és megkérdezi tőlük: - Mondja, mi értelme volt az életének? -,
elképedést vagy föiLháborodást váltva ki, esetleg betlép egy tömegszervezetbe,
vagy elmegy táncolní a Danuviába, ahol a GEMINI-együttes játszik - "mesz
sze a legjobbak!" -), de majdnem valószínű, hogy em nem próbálja meg még
egyszer. Utólag, visszafelé nézve, .a tapasztalat alapján már tudja majd, hogy
lám, valamire mégsem gondolt azokban a pillanatokban, amikor megérlelő

dött 'benne a döntés, hogy meggyónjéik, főleg arra nem gondolt, hogy vannak
- tőle teljesen független - szempontok, melyek eleve eldöntik, hogy meg
kaphatja-e a feloldozást, olyan szempontok, melyekre soha sem gondolt, mert
magától úgylátszik nem jöhetett rá, csak ha előzőleg megtanulja őket; így,
tanulatlanúl -, pedígcudta, hogy nem ostoba - természetes ösztönei, érdek
lődése talán nem elegendők hozzá, 8' úgyíátszík, semmi nem egyszerű, csak az,
amit ő érez. Ö egyszerűnek és minden további nélkül megvalósíthatónak érezte,
hogy rnost - a kÖVietkező pillanatban, miután egy ideig magába merült (ezt
ösztönösen tette), és elképzelte magának mindazt, amit mondani fog - fölkel a
')~ Jackl9on, CBS 6Z300:A (CL 1428) wlth 1Jhe FamrWebb ensemble.
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padok közül, és odamegy 'oldalt, ahol a háromajtós, sötét - fából készült ho
mályos-űvegablakú, - fülke áll, benyit, letérdel, (erre még emlékezett) és
(valószínűleg így is kel1)egys~erűen elmondja mindazt, amit rossznak és meg
oldhatatlannak érez. (Lehet, hogy arra számított: ettöl majd valami olyat ta
pasztal, amit érdemes megjegyezni.) Dé minden túl gyorsan ment,

- Szerétnék gyónni. Utoljára tízéves koromban gyóntarn. Nem tudom
már, hogyan kell.

A sötétben alig kivehető rács az arca előtt. Egy-egy száraz koppanás, amint
cipőorra nel1ciütődJi.k a deszkának. (Térdelés közben nem ért minddg a padló
hoz, csak arndkor kissé leeresztette.) A túlodaion egy-egy alig hallható súr
lódó nesz, amint valamilyen test megmozdul, ruha súrólja az oldalfalat, es
lélegzetvétel hangja vehető ki közvetlen közelbői. A sötétben minden szűk.

Szokatlanság,
Lassan eloszló félhomály. A rács mögött észrevehető körvonalak. A meg

Lepetés hangja? Talán csak ő érzi annak. Az első kérdésnél mí sem volt termé
szetesebb; csak őt érte meglepetésként. - Tényleg, miért is jöttem gyónni? 
ismételte magában. Persze rögtön fölísmerte a kérdés fontosságát: minden azon
múlott mam a számára - az eszébe se jutott, hogy más is jelen van -, hogy
elfogadható választ tud-e adni önmagának. Oszinte akart lenni, de főleg tár
gyílagos, Nem tudita jól érzékelni, hogy mílyen hangosan beszéljen.

- Bejöttem és láttam, hogy itt ül a gyóntatószékben.
Tudta, hogy röviden fejezte ki magát, de megszokta, hogy elsősorban a

tények számítanak. S egyébként is: hogyan magyarázza?
(A másik ember ott a túloldalon, mintha rövid ideig töprengett volna, mi

előtt megszólalt, ikeresve a megfelelő kifejezéseket: ... vegyük úgy, hogy ma-
gában megszölalt az Isten )

- Hát vegyük úgy .
Hogy is :képzelte? - Nahát'? Hogy jutott az eszébe? - s ezen talán még

nevetni is lehetett volna, Tájékozatlanság,
Hirtelen megérezte, hogy itt nem beszélgethet úgy, mint a folyópart kő

koekáín vagy a múzeumkert Iépcsőín ülve valamelyik barátjával, .félórás szü
netekeit tartva és köveket dobálva a vízbe. Talán már itt eldőlt minden? Pe
dig volt hivatalában, abban, hogy csak azért ültették oda a rács mögé, hogy
másokat meghalígasson, valami nem mindennapi, pazarló és ö termeléstől ide
gen; tulajdonképpen ez imponált. (Persze mindezen a lány csak később 
amíkor már ideje voilit rá - gondolkodott el.)

Megállapodtak abban, hogy inkább a kérdésekre fog válaszolni.6) Az első

kérdések elvontak voltak, látszólag semmi közük sem volt a késöbbiekhez;
Istenre, a nevére meg az ünnepekre vonatkoztak (1., 11., Ill.,) valójában illet
tek is a helyhez.. A lány hitt Istenben, káromkodni nem nagyon szokott, leg
feljebb azt vitatta volna, hogy a naptári ünnep mándig egybeesik azzal az ün
neppel, melyet az ernber tényleg érez. De erről nem kérdezték, ő pedig kezdet
ben míndíg sokkal elfogódottabb volt annál, semmint hogy valaikinek a sza
vába vágott volna. Egyelőre tehát még nyiva maradt minden.

Váraelanul azonban olyan kérdést hallott, melyet nem értett. A pap a szü
leit emlegette (IV.).

- Hogy míféle tiszteletet adjak meg és mit fogadjak meg nekik? - gon
dolta a lány. -,- Nem, ezen még nem gondolkodtam -, mondta végül. - Er
re nem tudok válaszolni.

Hiába biz:tattáik, hiába töprengett, sehogy se jutott vallami határozott az
eszébe, Egysze:rűEm nem volt mit mondanía erről. Annyira belemerült ennek
fontQlgatásába, hogy nem értette a következő kérdést. - Kik élnek még? -
ismételte.

') Móz. II. 20.2-17. (L-X.)
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A pap tÍjra elmondta.
- A szüleim? Persze.
Pontosan maga előtt :Látta őket: anyja középmagas volt, apja valamivel

magasabb, a középmagasak fajtáj ához tartozott. Mindketten soványak voltak,
viszonylag hosszú, felső testtel, Messzíröl nézve nagyon egyformáknak látszot
tak.

- Ez nem merült föl közöttüik. .. Olyanok: mint én.
Sóhajtás a rács mögöm; (- Na menjünk tovább ...)
- Menjünk ... Még valamit kérdezett tőle (V.), de ez véletlenü megle

hetősen súlytalanul hangzott. - Nem, nem hinném, ... - válaszolta, (Utólag
visszaforgatva emlékezetében a beszélgetést, eltöprengett azon, rniért is sik
kadt el pontosan ez a kérdés. Utólag visszagondolva rá, éppen ezt érezte a
legfontosabbnak. úgy érezte - nem tudta másként érezni -, hogy rajta áll
vagy bukik az összes többi: - ha nem tartja be [ha öl, vagy korlátozza a
szabadságot] akkor a gyakorlatban az összes többi parancsot megtagadja
[akármit mond, cselekszik vagy hisz], de az összes többit megtagadhatja a
gyakorlatban, anélkül hogy ezt a parancsot megtagadná. Egy sajátos tengely
rendszer origója volt számára ez a parancs, nélküle minden más értelmét
vesztette volna.)

A pap most e:gy furcsa szót használt. Olyan volt, mintha hívatalosan érdek-
lődnék,

- Hajadon? Én?
A kérdést elismételték más seavakkal.
"- Ja, hogy vari-e férjem?
A lány még mindig nem tudta, mire akar kílyukadni.
- Nem, nincs. - Arra gondolt egy pillanatra, hogy a pap talán nem

szekta meg, hogy vadidegeneket gyóntassen. Ezért a következő kérdés teljesen
váratlanul érte (VL). - Mifélebűnös testi kapcsolatokra gondolhat -, talál
gatta magában, de nem tudta eldönteni.

- Nem értem - mondta inkább.
A pap újra elismételte a kérdést, más szavakkal.
- A házasságon kívül? - Először valami egész másra gondolt, de most

már azt hitte, hogy érti a kérdések logikáját. - Huszonkét éves vagyok, nem
vagyok szűz. - Kissé feszélyezett volt, valószínűleg a csodálkozástól.

A pap egy kis szünetet tartott. Lehet, hogy már ekkor fontolgatta, .hogy
érdemes-e folytatni? A lány pedig megpróbálta megérteni a helyzetet. - Igen,
ezek a kérdések - gondolta - mánden bizonnyal megfelelnek az előírá

soknak. - Sejtett mögöttük valami évszázadokra visszanyúló gyakorlatot,
mert

világosak és érthetőek,

takarékosak és szűkszavúak,

rövidek és egyszerűek,

konkrétak és batározottak,
decerrsek és szerények,
alkalmazkodók és célszerűek,

nyugodtak, szeretetteljesek és türeímesek voltak ezek a kérdések. -- Biz
tos vannak könyvek, ahol le ,is írták őket, azt, hogy milyenek legyenek és IT].i
Iyenek ne legyenek 'ezek a kérdések, és hogy hogyan kell öket föltenni -, gon
dolta a lány". És most váratlanul úgy érezte (tulajdonképpen ezt érezte kez
dettől fogva, csak most tudatosult benne), hogy RÉSEN KELL LENNIE. J ól
ismert, míndennapos érzés volt ez, ismerte mióta az eszét tudta, mi több: má
sokról is tudta, hogy ismerik és ugyanezt érzik (mi sem természetesebb en
nél). Csak olyankor nem érezte, mikor hosszabb ideig elüldögélt egy-egy el-

1) O. Schölli~: Die VerwaltuiIli~ der ~.ilLiigen Saikllalmmte. FreiJbUlI'g, 1958. IP. 217.
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h.agyottahb helyen és egyedül maradhatott (önmagával): a téli kikötő szélén,
a Néplíget mellett, a lágymányosí parton és az összekötő vasúti híd tövében,
ahol r,itkáin járnak mások, és néha órákíg senki sem zavarta, vagy - talán -
amikor szerelmes voilit. Arra nem' számított azonban, hogy ez az érzés itt is
utólérhetí ; előzőleg mánden magától ment,

- Hogy hányszor?
Megrázta a fejét, mínt alki ei alkar valamit hességetni magától ;-- Én sze

relmes voltarn ~ikor. Egy férfival, akit szerettem,
A mássk ember hiangja komoly volt, majdnem rábeszélő. De a kérésével,

azzal. amit erről mondott, nem tudott mit kezdeni.
- Mit bánjak meg?
Megmondták.
- Hogy bánhaltnám meg, hogy szeréttem őt?

Válaszoltalk.
BŰ1lJt?

Szerettem őt. (- Hogy milyen kifejezéseket használ: "testi kapcsola-
tok".)

Hallotta, hogy fölsóhajtott. (- Na menjünk tovább ...)
- Menjünk ...
- Tudja, ez igy nem nagyon megy - (hangja mintha fáradtan csengett

volna. Szomorú volt? vajon mit érzett?) '- Megbánás nélkül nem adhatok fel
oldozast. Magának előkészítésre van szüksége.

2.

(. .. van szüksége, így történt aztán, hogy elhívta másnapra, ugyanon
neka templomnak a sekrestyéjébe, a kopott bútorok közé. ahol rózsás arcú,
szárnyas lányalakok képe függött a falon, és a heeresztetlen, szürke padló,
meg a porlepte írodaszekrények olyan otthontalanná varázsoltak mindent.
Adott is neki aikkor egy könyvet, meyet a következő alkalommal még vissza
hozott, de már ekkor tudta, ezeknél az utolsó szavaknálOItt a templumban,
hogy ezzel míndez véget Lis ért,- és csak azért ment el mégegyszer, hogy túl
ságosan meg ne báritsa a másik embert, hogy túlságosan el ne keserítse őt,

amiért magára. hagyta, mert - legal1á!bb annyira, mint a másik - átérezte,
milyen la vissahangtalanság, s ebből a szempontból mindegy, hogy ennek ki
az oka, mert a belőle megszűlető érzés egyformán kellemetlen mindenkinek ;
de sajátos módon - el!)ből a szempontból úgylátszik mégis elérte célját -
valami megkönnyebülést is érzett, azt a megkönnyebülést és föloldódást, ame
lyet ettől a kísérletétöl <talán öntudatlanul is elvárt, mert rájött arra, hogy
az ő egyedülléténél létez,ik még nagyobb is, egyetemesebb, és, míkor később

újra végigsétált a kőliapdkikal burikoiLt folyóparton (esetleg valamelyik barát
jával, akik közül az egyiket talán megszeretí majd és a felesége lesz), kissé
más szemmel nézett a világra na persze nem soikkcaJ. másként, mint előzőleg,

csak egy egész keveset változott meg valami benne, olyan keveset, mint
amennyit egy-egy sok :töprengést kiváltó esemény vagy kísérlet változtat az
emberen, de neki ez eLég volt akkOl'liban ahhoz, hogy megsajnáljon egy másik
embert, és ez az érzés, erosebb legyen benne, mínt saját sajnálatá, amely most
- talán persze csak legy időre - eltűnt, és este tényleg el is ment táncolni
(éppen 'a GEMINI játSi2'JOibt: a legjobb számokat játs:zJotiták, a Lucíe-t, és la

San Franciscótf nagy heje-huja voLt,K. is jól éreze magát, ami ritkaság), pe
dik egy idő óta csak mtkárn, miJnd ri!tJkiábban járt táncolni, most azonban meg
lehetőleg jókedvű volt, ami - mondjanak bármit - valójában Istennek tet
sző dolog.

') Scott MdKietllZJie, eBS 2Il~6.
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