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A példabeszéd Jézusról és a bűnös asszonyról szólt. 
Jézus a  tanítványok kíséretében vett részt a va‑
csorán, amikor egy bűnös asszony hírét vette, 

hogy a próféta a díszvendég. Alabástrom edényben hozott 
kenetet, és saját hajával mosta meg a Messiás lábát. A tanít‑
ványok megbotránkoztak. Hát már az ilyen bűnös népség‑
nek is megbocsát ? Jézus csak annyit kérdezett : ha egy hite‑
lezőnek két adósa van, és az egyik ötszáz dénárral, a másik 
ötvennel tartozik, de a hitelező mindkettejüknek elengedi 
tartozását, ki lesz a hálásabb ezért ? Nyilván az, amelyik öt‑
százzal lógott. Jézus pedig vizet hozatott, és mind a tizenkét 
tanítvány lábát megmosta. Ez azért vagány húzás.

Marci a templom barokk pompájában fuldokolt, tüdejét 
fojtogatta a penész és a tömjén dohos kombója. Bizonytala‑
nul ugráló tekintete az örökmécsest kutatta. Megpróbált rá‑
jönni, miként világíthat állandóan. Csalást sejtett. A nagy‑
csütörtöki misén Jézus lábmosós vagányságát készültek fel‑
idézni. A vörös márvány balusztrádokkal kerített szentély‑
ben már fel is sorakozott a tizenkét tanítvány dublőre, mind‑
annyian a város köztiszteletben álló patríciusai. Amott egy 
iskolaigazgató, emitt egy képviselő, hátrébb a híres szívse‑
bész főorvos. A negyedik (tehát meglehetősen előkelő) he‑
lyen pedig Marci zenetörténet‑tanára, nem mellesleg valaha 
országos hírű bariton, Beöthy Lóránt, aki megkopott ope‑
raénekesi ázsióját fenntartandó minden alkalmat megraga‑
dott, hogy reflektorfénybe kerüljön. A szentélyben izzottak 
a reflektorok. A misét László atya celebrálta a maga hatásva‑
dász, őszintétlenül jámbor módján, Marciék meg igyekeztek 
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egyenesen állni fehér‑fekete ministránsruhájukban, egy‑egy súlyos, álbarokk, ezüst gyer‑
tyatartót tartva maguk előtt. Marci oldalra sandított, és kissé idegesen konstatálta, hogy 
a nyugtalanítóan imbolygó Gergő hamarosan elhasal gyertyatartóstul, ministránsruhástul.

A hittanórákat tartó László atya, ez a hipokrita egyházfi régóta Marci bögyében 
volt. Kimódoltan naiv tekintetét feltehetőleg tükör előtt gyakorolta ki, csak‑
úgy, mint karót nyelt tartását, amely véleménye szerint a jellemes férfi ismér‑

ve volt. Kezeibe szemmel láthatóan szerelmes volt. Odáig ragadtatta magát, hogy – ugyan‑
csak álságos szégyenlősséggel – bevallotta, ő is volt szerelmes ifjúkorában, és szíve válasz‑
tottja szerint legvonzóbb tulajdonsága rusztikusan szögletes lapátkeze volt. Ha az ember 
sokáig figyelte, feltűnt, hogy László atya mindig egy bizonyos tartásba merevítette ujjait, 
hogy a lehető leglátványosabban rajzolódjanak ki az erek férfias kézfején. Makk alakú hü‑
velykujjára – Marci legalábbis erre következtetett – különösen büszke volt, ugyanis elő‑
szeretettel gesztikulált hüvelykjét lobogtatva, és ha pihentette is e különösen becses szer‑
vet, rendszerint reverendája övébe akasztotta.

László atyán az első fogást úgy találta Marci, hogy bedobta a klasszikus kérdést : tud‑e 
isten akkora követ teremteni, hogy nem tudja felemelni ? László atya fontoskodva lóbál‑
ta faroknyi hüvelykujját, a kérdésre mégsem tudott válaszolni. Végül a jó öreg jezsuita tu‑
dományhoz, a kazuisztikához folyamodott, és egész meggyőzően csinált úgy, mintha vá‑
laszolt volna a kérdésre, holott egyértelműen nem tette. Ekkor már javában izzadt. Mar‑
cit elbizakodottá tette a siker, hogy sarokba szorította az egyik legtekintélyesebb papta‑
nárt a gimnáziumban. A következő órára újabb kérdéssel készült. Ha Isten nem egy, ha‑
nem három személy együttese, akkor hogy is képzeljük ezt el ? Az Atya, aki ugye az egyik 
isteni személy, megharagudott az emberre bűnei miatt, ezért leküldte a Fiút (a másik iste‑
ni személyt), vagyis lényegében saját magát, hogy megölesse őt az ember bűneiért. Vagyis 
lement az emberek közé, és kinyíratta magát, hogy kiengesztelje saját magát ? És a Szent‑
lelket hogyan képzeljük el ebben a történetben ? Galambként vagy lángnyelvként ? És mi‑
ért kellett a Szentlélek megjelenéséhez újabb isteni manifesztáció ? Nem tudott volna hír‑
vivő lenni az Atya vagy maga Jézus ? László atya végső kínjában az „Ez misztérium, fiúk !” 
jolly jokerével mentette ki magát, és jóval kicsöngetés előtt szélnek eresztette növendéke‑
it. Marci nem hagyta annyiban, a következő órára egy komplett folyamatábrával és egy 
protestáns prédikátor fitymáló dühével érkezett. Kérdése ezúttal arra vonatkozott, hogy 
az üdvözüléshez miért várja el Isten a hitet. Hogyan higgyünk valamiben, ami egyszerűen 
nem elképzelhető. És hogyan lehet ez követelmény az üdvözüléshez. Ha Isten szeret ben‑
nünket, miért tesz próbára minket ? Ha szeret, miért nem akarja, hogy mindannyian üd‑
vözüljünk ? És miért nem teremtett nekünk olyan elmét, amellyel felfoghatjuk természe‑
tét és bizonyosságot szerezhetünk róla ? László atya már az első rohamtól összeomlott. Le‑
ült a tanári asztalhoz, és zavaros okfejtésekbe kezdett a szabad akarat és a hit összefüggé‑
séről. Amikor végzett összefüggéstelen apológiájával, nagyot sóhajtott, és esdeklő várako‑
zással nézett az osztályra, megerősítést várva. De Marcinak erre is megvolt a maga kérdése : 
Ha Isten végtelenül jó, és szeret bennünket, akkor miért ad arra lehetőséget, hogy ros‑
szul válasszunk ? Kit érdekel a szabadság, ha az az ára, hogy elkárhozhatsz ? Marci élvezte, 
hogy ő áll a középpontban. Érezte a felé összpontosuló figyelmet, a várakozást, és a har‑
minc drukkoló osztálytárs támogató energiáját. Végül már‑már flegmán zárta le okfejté‑
sét, néhány hanyagul odavetett kérdéssel : Különben is, miért van pokol ? Isten teremtett 
mindent, tehát hatalmában állna bármikor felszámolni a poklot is.

Óra után László atya ijedt, dühös és kérlelő tekintettel vonta félre, fojtott hangon ordít‑
va a fiúval : „Mi ütött beléd, Marci ? Mi történik veled ?” Ezen Marci is meghökkent kissé. 
Tényleg nem tudta, mit csinál. Eleinte játéknak tekintette a szerény tehetségű hittantanár 
szívatását. Meg volt győződve róla, hogy László atya válaszképtelensége még nem jelenti 
azt, hogy ezekre a kérdésekre ne lenne válasz. Lassanként mégiscsak megjelentek az első 
hajszálrepedések a hitén. Ami játéknak, szórakozásnak indult, kezdett véresen komollyá 
válni. Egy idő után szabályszerűen készült az órákra, kitartóan könyvtárazott, jegyzetelt, 
és elsődleges céllá vált számára, hogy zavarba hozza ezt az ájtatos paprikajancsit.
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B ajtársra is lelt ebben a küldetésben. Gergő, aki éppen vele szemben rogyadozott az 
ezüst gyertyatartó terhe alatt, idővel társszerzővé lépett elő a kérdések kiagyalásá‑
nál, együtt dolgoztak az újabb és újabb kérdéseken, vég nélkül építgetve a tökéle‑

tes retorikát. Hajnalig tartó eszmecseréket folytattak a Bazilika tövében feltárt, középko‑
ri kőtemplom romjain, hanyatt vetve magukat az ezeréves köveken. Tekintetük és a csil‑
lagos ég közé csupán a teátrálisan barokk szobor furakodott : Mihály arkangyal fodrozódó 
lángpallossal kezében éppen letaszította Lucifert a mennyekből. A túldramatizált szobor 
isteni haraggal magasodott föléjük, és ha még be is rúgtak kissé, nehezen fojtották el ab‑
béli félelmüket, hogy Mihály valójában rájuk feni a hullámos pengéjű szerszámot.

Gergővel majdnem minden fontosabb témát érintettek a romokon heverészve, beleértve 
a belpolitikát, a vallást, az élet értelmetlenségét, a jó rockot és a jó jazzt, azt a szándékukat, 
hogy mások lesznek, mint apáik, és természetesen a lányokat, az asszonyokat, a szerelmet, 
a szexet, a romantikát és a disznólkodást. Utóbbiakat persze főként elméleti síkon. Szó 
esett Gergő szemben lakó szomszédjáról, egy szőke hajú, aranyosan hippis, alteros csajról 
(jó fenék, jó cicik, helyes arc), akivel minden reggel együtt utazik be a 7‑es busszal, de az 
idegborzoló szemezésen még nem jutottak túl. Marci is hosszasan ecsetelte a zeneiskolá‑
ban, pontosabban a zenetörténet‑órán kiszemelt, inkább diszkós, mint alteros lányt (leír‑
hatatlanul jó fenék, észbontó cicik, gyönyörűséges arc), aki miatt nincs se éjjele, se nappa‑
la már egy ideje. Mindig igyekezett úgy ülni, hogy pontosan mögé kerüljön, ami nem cse‑
kély taktikai érzéket, jó reflexeket és kifejező testbeszédet igényelt. Ha túl korán helyezke‑
dett el a teremben, előfordult, hogy a lány (egyébként Juci) nem elé ült, ha túl későn, el‑
foglalhatták előle a páholyt, ahonnan a legtökéletesebb kilátás nyílott a lány nadrágjából 
kicsúszó tangapántra, ahogy előrehajoltában megvillantotta a feneke vágata felé kalauzo‑
ló, felpiszkáló árkot. Marci nemigen tudott másra koncentrálni, a napbarnított, kemény 
húst stírölte teljes transzban, gondolatban végigcirógatva a lány gerincét, egészen a fent 
jelzett árokig, a nem is sejtett örömök kapujáig, majd még lejjebb, a húsos, feszes fenékig, 
végül az árok vonalát odáig követve, ahol a lány meleg, bolyhos ölének kellett lennie. Ha 
Juci időnként jobbra fordult, hogy súgjon valamit barátnőjének, hóna alatt kidomboro‑
dott melltartót nem tűrő, serdülő melle. Ilyenkor Marci szabályszerűen beleszédült a lát‑
ványba. Eközben Beöthy Lóránt, egy bariton operaénekestől elvárható módon, beszéd‑
hangját szándékosan zengőre mélyítve mesélt a Varázsfuvola librettójáról. Marcinak ko‑
moly gondjai akadtak : óra végére általában olyan makacs, acélos merevedése lett, amelyet 
minden igyekezete ellenére sem tudott lecsillapítani. Ha ilyen állapotban hagyja el a ter‑
met, egyértelműen megszégyenül, de mégsem lehetett órákig ülve maradni, mert rázárták 
volna a zeneiskolát, ezért aztán minden koncentrálóképességét latba vetve összpontosított 
a lehető legkellemetlenebb dolgokra, hogy lelohassza a megátalkodott duzzanatot (feká‑
lia, az osztályfőnöke zsíros hajában csomóvá összeállt korpaborsók, kétjegyű számok ös‑
szeszorzása). Gergő azt is javasolta, hogy ha már kapták rajta a szülei önkielégítésen, ele‑
gendő, ha felidézi ezt az élményt, garantált a kókadás. Marci nevetve köszönte meg a ta‑
nácsot, ezután összeszedelőzködtek, és a részegségtől meglehetősen bizonytalan léptekkel 
a templom felé vették az irányt, hogy leministrálják a nagycsütörtöki misét.
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T alán sejthető, a ministrálást sem ájtatos okokból vállalták el. Ha hétköznapra eső 
misén ministrált valaki, felmentést kapott valamelyik vasárnapi alól, így biztosít‑
hattak maguknak legalább egy szabad hétvégét. Gergőn látszott mise közben, hogy 

kissé elszámította magát a fröccsökkel, ugyanis szinte egyáltalán nem vett részt a szertar‑
tásban. Minden energiáját lekötötte, hogy a gyertyatartót ki ne ejtse kezéből, így Marci 
kettejük helyett segédkezett, László atya pedig – aki egyébiránt szemmel látható öröm‑
mel üdvözölte, hogy megtévedt báránykái visszataláltak a nyájhoz – gyanakodva tekint‑
getett Gergő felé. Most is Marcin volt a sor, hogy kimenjen a sekrestyébe, és az előre el‑
készített, langyos vizet egy díszes csöbörben behozza az oltárhoz. Ő fog asszisztálni a ri‑
tuális lábmosdatásnál. A tizenkét hófehér kendőt jobb híján hóna alá csapta, amíg Ger‑
gő leszegett fejjel igyekezett egyenesen állni. Egyre kevesebb sikerrel. Marci botrányt sej‑
tett, de egyelőre bízott.

Még élénken élt benne a jelenet, amikor az egész osztály intőt kapott egy szentségtörő 
kihágás miatt. Az ominózus istentiszteleten ugyanúgy a szentélyben foglaltak helyet, mint 
most az apostoldublőrök. A kihágás oka szintén Gergő volt, aki Úrfelmutatáskor, mikor 
megszólalt a csengő, félhangosan bemondta : „Árpád híd következik !” A szentély egyetlen 
hullámzó, guruló röhögéssé vált. De az az eset sem múlt el nyomtalanul, amikor megegyez‑
tek egymással a diákok, hogy az „Örvendezzünk mindnyájan az Úrban” kezdetű antifónát 
úgy éneklik mindannyian, hogy az „Ünnepi napot ülvén Szűz Mária tiszteletére” verssor 
végül így szólaljon meg : „ÜnnePINApot ülvén”. Soha nem láttak még nagyobb blaszfé‑
miát a habos‑fodros ruhába bújtatott, drámai pózokba merevedő szentek, mint amikor 
ötszáz diák hangján rengett meg a templom fala a „PINA” felkiáltástól.

A szentségtörés most is benne volt a levegőben. László atya, Krisztus példáját követve, 
sorra mosni kezdte a kisvárosi patríciusok lábát, ezeket az aszott pipaszárból kinövő, csö‑
kevényes, sárgás körmű testrészeket. Túljátszott alázattal törölgette a városi képviselőtestü‑
let tán leprominensebb lábfejét, és már sorra vette volna Beöthy Lóránt kérges talpát, ami‑
kor Gergő kezéből hatalmas koppanással kiesett a nehéz gyertyatartó, végiggurulva a kö‑
vön az első padsorokig. Látványos öklendezések között éppen csak elérte a sekrestye ajta‑
ját, de a padlóra engedett hányás csobogása és a cefreszag visszakúszott a templom szent 
terébe. A jóságos öreg Yoda mester (így hívták háta mögött az iskola talán egyetlen szent‑
életű paptanárát, a közel nyolcvanéves Lőrinc atyát) fürgén gurult ki Gergő után, hogy 
segítségére siessen. Ezt nehéz lesz ételmérgezéssel kimagyarázni, gondolta magában Marci.

A zenetörténelem‑órákon hiába igyekezett, nem tudta magára vonni az isteni fe‑
nekű Juci figyelmét. Kapcsolatuk kimerült abban, hogy Marci óráról órára köl‑
csönadott egy tollat a lánynak, aki mindig elfelejtett hozni magával. Ezek a tol‑

lak rendszerint nála is maradtak. Juci csak belibegett valószínűtlenül rövid farmersortjában, 
Marci agya pedig teljesen leállt. Rögeszmés mohósággal szívta be a lány parfümjét, és re‑
megésig fajuló izgalom öntötte el, ha a lány kihúzott derékkal gyűjtötte copfba csillogó, 
sötétbarna haját, kis kontyba csavarva, majd szórakozottan visszaejtve vállára. Ilyenkor pár 
másodpercre látatta hosszú, vékony nyakát, a tarkóján szertelenkedő finom pihéket, Mar‑
cinak csak előre kellett volna hajolnia kissé, hogy csókot nyomhasson rá. Érezte, hogy cip‑
zárja mögött követelőzőn ébredezik a farka. Hogy elterelje gondolatait, jobb híján figyel‑
ni kezdett Beöthy Lóránt órájára.

Beöthy stílusa egészen sajátos módon volt idegesítő. Először is, előadása hemzsegett 
a tárgyi tévedésektől, ami Marcit módfelett irritálta. Ráadásul fogalma sem volt róla, ho‑
gyan szólítsa meg diákjait, mégsem tett le róla, hogy fiatalos, alternatív, jó fej tanárnak 
gondolják. Előszeretettel használt ezeréves szlenget, olyan kifejezéseket, amiket csak fel‑
nőtt forgatókönyvírók képesek adni a tinik szájába valamilyen béna ifjúsági tévéfilmben. 
Ilyeneket, hogy pöpec, meg klassz, meg pali. Rettenetes. Különösen hülyén hangzott mind‑
ez sztentorira mélyített hangján. Haydn nála nem Haydn volt, hanem Haydn papa, aki 
Esterházy Pál szolgálatában jópofa tréfával próbálta rávenni a herceget, hogy szabadságol‑
ja zenészeit, így született a Búcsúszimfónia. „Az Esterházy Miklós volt, tanár úr !” – sza‑
ladt ki Marci száján. Beöthy komikus zavarba jött, majd mosolyt erőltetve arcára megkö‑
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szönte a korrekciót, bosszúságát azonban nehezen leplezte. A közjáték azonban nem várt 
fordulatot eredményezett : Juci hátrafordult, és szívdöglesztő mosollyal jutalmazta Mar‑
cit. A fiút elöntötte a büszkeség, és úgy gondolta, rátesz még egy lapáttal. A tanárok pro‑
vokálásában már úgyis gyakorlott volt. Minden hibát kiszúrt, és hol udvariasabban, hol 
gúnyosabban, felhívta erre a tanár figyelmét. Amikor már vagy negyedszer ismételte Beö‑
thy, hogy Berlioz Fantasztikus szimfóniájának ötödik tételében a „fixa idea”‑téma grotex 
feldolgozásban tér vissza, Marci lecsapott : „Tanár úr, az nem groteszk véletlenül ?” Most 
már a diákok sem palástolták, hogy jól mulatnak a helyzeten, a jutalom pedig újabb vér‑
bő mosoly volt Juci részéről. Beöthy idegesítő jellemvonásai között szerepelt, hogy hihe‑
tetlenül hiú is volt. Nem volt szüksége rá, hogy Marci még egyszer kioktassa. „Menjen ki, 
Márton !” Marci boldogan hagyta el a termet. Juci rámosolygott. Végre felfigyelt rá. Itt az 
alkalom, hogy randira hívja.

M arci izgatottan álldogált a folyosón, várta az óra végét. Próbálgatta a helyes arc‑
kifejezést, hogy minél mélyebb benyomást tegyen a lányra, ha kijön az óráról. 
Kicsit fölényes legyen, flegma, de azért villanjon meg valami csibészes mosoly 

is ? Különböző testtartásokat váltogatott, igyekezett lazának tűnni. De mit csináljon a ke‑
zével ? Zsebre vágta. Végül kinyílt az ajtó. Juci szinte legutolsóként jött ki rajta, egy má‑
sik lánnyal beszélgetett, a fiú mellett elsiklott a tekintete. Marci úgy érezte magát, mint 
akit leforráztak. Beöthy Lóránt megkopott baritonja rázta fel : „Beszélni fogok az apjával, 
Márton. A viselkedéséről.”

L ászló atya profihoz méltón emelkedett felül a kis hányós intermezzón. Émelyítő 
gyengédséggel fejezte be a képviselő úr lábának tisztogatását. Marci üres tekintet‑
tel nézte a jelenetet, kezében a szentséges csöbörrel, hóna alatt a fehér kendőkkel. 

László atya tekintetével Beöthy Lóránthoz irányította, ő pedig robotszerű szögletességgel 
térdelt le a művész úr patái elé. Marci ekkor már pánikolt. Érezte, hogy gyorsabban ver 
a szíve, szédül, és izzad. A sekrestyéből kihallatszó hangok beindították nála is a láncreak‑
ciót. Igyekezett mélyeket lélegezni, amiből ideges fújtatás lett. Homlokáról nem tudta le‑
törölni a verejtéket, hisz mindkét keze foglalt volt, az izzadtságcseppek így háborítatlanul 
gurulhattak végig az orra tövénél. Érezte, hogy baj lesz, a szájában elindult a nyálelválasz‑
tás, és állkapcsa is zsibbadni kezdett. Innen már csak ritkán van visszaút. Makacsul kon‑
centrált Beöthy repedezett bőrkeményedésektől, valami ekcémafélétől és a lilás erek háló‑
jától csúf lábfejére. Nehezen hitte el, mit is csinál voltaképpen. Ennek a ripőknek a lábát 
mossa a templomban. Igen, ripők, ez a jó szó. Ennek kicsit megörült. Felnézett a valahai 
baritonra, aki egy császár rátartiságával és egy főpap szentséges méltóságával nézett vissza 
rá, majd lassan, leereszkedően Marci felé bólintott.   
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