A KATAMARÁN

Egyszer nagyon meglepődtem. Nagyapámat kértem, hogy a fűrészgépével csináljon nekem egy hajótestet, amiből majd hajót barkácsolhatok, ráépítve árbocot és kajütöt, vitorlát s kormánylapátot. Befordult rögvest műhelyébe, a Kisházba, hol a régi, szúrágta gyalupadon hevertek a
szerszámai, fölberregett hirtelen az orosz fűrészgép és már szórta is fűrészport és a forgácsokat a
Nagyapám választotta lécdarabról. De mikor kilépett a Kisházból a Nagyapám, az a hajótest olyan
volt a kezében, mintha két orra volna neki, mert
igazából egy csónak volt az, nem hajó. Nagyapám persze tudta jól, hogy így sokkal jobban
siklik a vízen, mintha a nagy hajók formájára
egyenesbe vágja a tatját, de fölhördültem fájdalmasan, mert még mostani állapotomnál is tudatlanabb voltam akkor, hatévesen.
Nagyon szerettük egymást Nagyapámmal,
így most, hogy nem fedték egymást a gondolataink, nem ellenkezett akaratommal, hanem mikor
kértem, hogy a végét lekerekíteni még, visszafordult a Kisházba, fölkapcsolta megint a fűrészgé207

pet és lekanyarította a csónakforma egyik végét.
Szétvált végre a hajó orra meg a tatja, de még így
sem tetszett, kértem hát: még lekerekíteni. Meglett. Már nagyon hasonlított arra, amit kigondoltam, igazi hajó lett, határozottan, fedésbe került a
gondolataimmal. Nagyapa a fűrésszel meghúzta
az oldalának is az ívét.
Ekkor már nem sok volt hátra. Nagyapám
felszállt a hetvenkilencesre, éppen a gyereknapon,
szombat volt, és elment. Még hét sem voltam és
itthagyott a világba, bizonyos szempontokból tökéletesen egyedül. Onnantól egyedül építettem a
hajókat, mert mindig hajókat építettem azután, de
ez volt a legelső, ez a csupasz hajótest, amihez
soha többé nem nyúltam, mert olyan szép volt és
tökéletes magában is, mindenféle felépítmény és
árboc nélkül, hogy nem akartam megfurkálni,
csak eltettem örökre. Később is sok minden, mit
féltettem, jutott a meg nem furkálás sorsára.
A hajót meg kellett csinálni mégis, sok év
múlva láttam hozzá megint, mikor a múló évekkel összegyűlt egy hajócskára való elszánás. Vasfűrésszel faragtam meg egy darab deszkát, nem
lett olyan szép, mint a Nagyapámé volt, nagyon
nem, igaz, ennek a kezdetektől fogva egy orra és
egy tatja volt, ahogyan annak lennie kell.
Nagy szög került főárbocnak, kisebbek orrárbocnak és a farzászló rúdjának, vékony, rozsdás
dróttal kötöttem össze csúcsaikat. Fapálcákból lett
a vitorla keresztrúdja, vastag, sötétkék szövetből
a vitorla meg a lobogó, legvégül színtelen lakkal
lefújtam az egészet. Szánalmas roncs volt Nagya-

208

pám hajójához mérve, és ezt abban a pillanatban
már tudtam is.
Apámtól lett a következő hajó. Ez úszott
is magától a vízen, piros teste volt és lemezkabinja, meg kéménye. Spirituszkockát kellett dugni a
lemezházikó kihúzható lemezfiókjába, meggyújtani, ettől ment. Vékony csőspirál kanyargott a
házikóban, mindkét vége kinyúlt a hajótest alá és
hátrafelé meghajlították. Apám, hogy örömet
okozzon a hajó csinálásában való részemmel,
hazahozta azt a munkahelyéről, a Távközlési Kutatóintézetből, ahol legyártották neki egy műhelyben, s odaadta, hogy én verjem be a lemezkabint
a hajótesthez rögzítő kis szögek közül az utolsó
kettőt. Évtizedek múltán leltem föl a hajócska
tervrajzát egy régi Ezermesterben, de a leírást elolvasni nem volt türelmem, így ma, tapasztalt
mérnökként is csak homályos elképzeléseim vannak a spirituszkockás hajtómű működési elvéről.
Az általános iskola utolsó éveit taposva
egy golyóstoll műanyagdobozából építettem egy
arasznyi, villanymotoros kishajót. Fekete volt a
műanyagtok alja és átlátszó a szögletesen domború teteje, megfordítottam az egészet, a fekete sík
lett a fedélzet és a polisztirol buborék a hajótest.
Egy valahonnan szerzett, szögletes kis villanymotort építettem a tatba hajtóműnek, fölragasztottam
a hajótest hátsó, függőleges falára. Kilenc voltos
elemmel működött, az éppen elfért a hajófenék
meg a fedélzet közé, a kapcsolót is a fedélzetbe
szereltem. Apám az Intézetben lehúzatta a motor
tengelyére sajtolt, sárgaréz fogaskereket, helyére
a Nefelejcs utcai modellezőboltban harminc fo209

rintért vett, háromágú, két centiméter átmérőjű,
piros propellert szereltem. Persze lassan beszivárgott a víz a motor tengelye mellett, de azért működött a szerkezet.
Igazi hajót akartam építeni, ha most még
kicsiben is, de igazit. A méretek néha nagyon
mellékesek lehetnek, a hajó egyébként is csak
ürügy a vízre. Őrjítő kielégítetlenségünkben,
hogy a nagy kékséget nem tehetjük magunkévá,
nagy hévvel hajókat ácsolunk és így leszünk részesei a tavaknak, folyóknak és tengereknek. Dühítő alávetettségünkben beléjük nyomjuk a hajóinkat, kiszorítunk egy csónaknyi vizet vagy ezer
bruttóregisztertonnát, de félünk végig, mert azért
a víz az úr, ha néha engedi is játszani az embert.
Aki a hullámokból emelkedő s azokba
visszabukó Napba nézhet, az mintha oltárnál áldozna, de fél közben, fél, mert nem tudja, mi van
odalent: elúszott strandpapucs, elveszett horgászorsó, leszakadt vasmacska, vérengző ragadozóhal,
tehetetlenül úszkáló vízihalott. Leghőbb vágyunk
lenne, hogy kihúzzuk végre a nagy gumidugót a
krómozott lefolyónyílásból, hogy meglássuk végre, mi is van ott lenn, a kurva víz alatt.
Alig léptem életem második évtizedébe,
Jugoszláviából importált, narancssárga, fölfújható
gumicsónak lett a hajó-vágy tárgya. Már legelső
útján felfújható csónakból soha többé fel nem fújható csónakká változott át, mikor főkamrája a
legutolsó töredékatmoszférát is magatehetetlenül
kieresztette magából. Az egész szerkezet összeroskadt és valószínűtlenül lapossá lett, magassági
méreteket nem is igen lehetett fölfedezni. A ször210

nyűséges veszteségnek tanúja volt az egész család, sőt egy nálunk vendégeskedő másik család is,
akiknek két leánya evezett ki az imént a strand
sekély vizéből a csónakkal, s tért most vissza a
használhatatlan ronccsal, össze-vissza hadonászván a műanyag evezőkkel. Vétlenek voltak a lányok az esetben, a jugoszláv kereskedő föltehetőleg kevésbé.
Megpróbálták a felnőttek összecsirizelni a
szétszakadott csónakot, jól sejthető végfejleménnyel, mert azt a revült anyagot semmiféle ragasztó vagy oldószer nem fogta már. A csónakroncs a hasztalan ragasztgatás után selejtezésre
került, de nem engedtem lomtalanításkor az utcára dobni, mert amint kilukadt, rögvest tulajdonomba vettem, hogy ez legyen a hajó-vágy legfontosabb tárgya, mit éveken, de legalábbis nyarakon át próbáltan megfoltozni.
Hamar fölhagytam a ragasztgatással, mert
azt azért mégiscsak megpróbáltam magam is,
azután forrasztópákával hegesztettem össze a
hasadás széleit. Utoljára lécekből fűrészeltem-reszeltem két egyforma, íves idomot, ami pontosan
illeszkedett a csónakfenék lyukadt hajlatába, kifúrtam mindkettőt, hogy két csavarral összefoghassam. Tömítésnek ezekkel egybevágó darabokat vágtam ki lyukas biciklibelsőből, azokat is kilyukasztottam a csavarok furatainál. Új légkitörés-gátlómat azonnal, izgatottan rászereltem a
csónakra, már-már jónak látszott, mint az összes
többi módszer is, de mint azoknál, ideig-óráig
tartotta a csónaktest a levegőt, azután mégiscsak
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fölnyílt a hasadék és megint kilehelte léglelkét a
gumicsónak.
Nem harcoltam többé a megváltoztathatatlannal, következő tavaszon magam húztam ki a
roncsot a ház elé. Örült a famíliám, mert ismerték
a megállíthatatlanságomat és féltek, egyszer mégiscsak sikerül összebarkácsolnom az öreg roncsot és azzal hajózok ki, s megesznek azután a
balatoni cápák. Egyszer már valóban csak a parton derült ki, hogy ma sincs kolumbuszozás, mert
a levegő újra megszökött a főkamrából.
Alig szétdurrant a lányok alatt a jugoszláv
gumicsónak, következő nyáron már vételeztünk is
egy másikat, egy kék-sárga színűt Olaszországban,
jól megvizsgálva a vételár átadása előtt. Nem tévedtünk ezúttal, azóta sem durrant ki, holott húsznál is több esztendő telt azóta, hanem kilencvennégy egy nyári éjszakáján megjárta a Balatont általirányban, Máriafürdőtől Györökig és vissza.
Kilencvennégy esős nyarán a már sokat
próbált Zer akciótárs mellém szegődött néhány
rövid napra, hogy valami komoly kalandban
avassuk föl a kék-sárga gumicsónakot. Már tucatnyi éjszakai kalandvállalkozásban harcoltunk
vállvetve, ám azok szárazföldi hadműveletek voltak mindahányan, ha nem kevésbé kockázatosak
is. Amint leszállt az éj a kijelölt napon, nekivágtunk a sötét víznek, Máriafürdő partjaitól Györöknek toronyiránt, hogy éjféltől hajnalig átszeljük a Balatont s vissza is térjünk.
Műanyagzsákokba elcsomagoltunk különkülön minden felszerelést, mindegyik száját bekötöttük egy darab zsineggel, így kerültek még
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egy zsákba s legkívül egy kék orkán sporttáskába.
Annak sárga cipzárfogantyújára spárgával felkötöztem a lakáskulcsot, reggelig meg is rozsdásodott a vízben.
Elraktároztam még egy kétméteres műanyagkötelet, ivóvizet kétliteres palackban. Szendvicseket felvágottal és sajttal, precízen megvajazva a zsömle mindkét oldalát. Éjfél elmúlt, mire
elhagytuk a házat, közelebb jártunk az egy órához. Az utca végig fényben úszott. Egy őrülten
kívánatos, meleg nyáréjszaka volt az, végtelen
csend ülte meg a teret és az időt, nem érződött a
háborítatlanság határa, mintha az egész Földet
körbeburkolta volna. Nem mozdult a levegő, a higanylámpák nesztelenül spriccelték hideg fényüket az aszfaltra, a házakra, a fűre, a fákra. Fürdőnadrágban s testünkre feszülő, vékony pólóban
meneteltünk a víz felé, augusztus eleje volt, kilencvennégyben.
A Vilma utcáról a keskeny, vaksötét, füves Vilma közre fordultunk, egy darab a főúton,
át az üres telken, s perc alatt elértük a vízhez vezető földnyelvet. Az orkántáska meg az evezők a
két fülénél megragadott csónakban hevertek jól
kibalanszírozott helyükön.
Az ágaikat az ösvényre hajlítgató bokrok
között széles rakományunkkal csak ritkán fennakadva hamar kijutottunk a partra és vízre engedtük az expedíciós járművet. A nádas széléig még
kitoltuk a csónakot a sekély vízben gázolva, közben félkörívben fölnyílt a vízi horizont, Keszthely
sűrű fényeitől a máriafürdői hajókikötő mólójának vasárbocra tűzött, magányosan villogó piros
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lámpájáig. Beszálltunk a gumicsónakba, Zer akciótárs előre, magam hátra.
Elővettem a tájolót és a térképről még korábban leolvasott szögérték alapján a túlpart fényei közül kiválasztottam Balatongyörököt. Közelinek érződött. Kicsomagoltam a távcsövet vízhatlan zsákjából és szememhez emeltem Györök
irányában, majd Zer akciótárs is így tett. A víz
aljasul szembehullámzott, fokpercnyi pontossággal. Visszabugyoláltam a távcsövet és a kék orkántáskát a füleinél fogva kipányváztam a műanyagkötéllel a csónak evezőlyukaihoz. Kenuzva
akartunk evezni, nem kellettek a lyukak.
Éjjel egy óra felé mutatott az óra, meghúztuk végre az evezőket északnyugatnak. Az emenső parton szabályos közökkel világított a máriafürdői strand lámpasora, alig kétszáz méterre. Ezt,
meg a kikötő fel-felvillanó jelzőfényét nem számítva tökéletes sötétség honolt a déli parton.
Szótlanul, fegyelmezetten eveztünk, egyszerre húztuk az evezőket, Zer akciótárs baloldalt
elöl, magam jobboldalt hátul. Hosszú percek s
lassan negyedóra telt, de nem zárkóztak a strand
sárga lámpái, a nádas sötét foltja sem távolodott.
Rádöbbentünk, hogy a hullámzás csapdájába estünk, mert a gumicsónak széles feneke szorosan a
Balaton délnek hullámzó felületi vízrétegéhez tapadott s úszott azzal együtt vissza a part irányába.
A vizet éppen csak fodrozó, lapos hullámok uralták a vízfelszínt, s már ez egymagában nevetséges
játékszerré tette a gumicsónakot, szinte mind felőrölve az evezősök munkáját. De már nem volt
meghátrálás.
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Gyors mozdulattal szétcsatlakoztattuk az
evezők nyelét, majd az evezőtartóba dugva összekapcsoltuk újra. Fölültem a csónak magasított orrára, megragadtam az evezőket és dühödt erővel
húzni kezdtem azokat, éreztem, ahogyan megfeszülnek izmaim s jólesően áramlik bennük az erő.
Percek alatt csökkenni kezdett a strand lámpái
között érzékelhető távolság, távolabb került a nádas is, akkor csökkentettem az iramot, hogy tartalékoljam az erőmet. Zer akciótárs a taton parancsnokolt és szakadatlan mutatta az irányt, mert a
déli partot nézve már nem tudtam az irányt pontosan igazítani s rendre eltértünk a györöki céliránytól.
Később a csónak belsejébe ültem, majd
vissza az orrára, így váltogattam az ülőhelyemet
aszerint, hol éreztem éppen jól magam. A víz, ha
kiültem a gumicsónak peremére, minden húzásnál
betört, néha bár kézzel kimertük, de végig vízben
ültünk mindketten. Ha váltogattam is ülőhelyemet, evezőhúzást el nem hagytam, mert olyankor
a hullámok taraján lovagolva nyomban megindultunk visszafelé és gyorsan vesztek a megharcolt
méterek.
A Balaton középvonalát áthágva megcseréltük helyünket, atttól fogva Zer akciótárs evezett. Megfürödtem, a víztömeg, a langyos fluidum puhán körbeáramolta testemet. Megkapaszkodtam a csónakon körbefutó fehér kötélen, húzattam magam néhány percet, később én toltam a
csónakot lábtempókkal.
Végtelennek érződött a víz kiterjedése körülöttem, hiába láttam a parti fényeket, mégis.
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Különös látvány volt a sötét folyadék közepén lebegni, a kétoldalt leszakadó vékony hullámok V
alakban övezték testemet. A csónak kövér gumifeneke egész hegyként tornyosult előttem, tetején
szónokló, dagadt szerzetesként trónolt a fekete
légszelep. Mikor meguntam a vizet, visszamásztam a gumicsónakba, a zacskók rejtekéből előcsomagoltam egy szendvicset és megettem.
Keszthely felől zöld jelzőrakétát lőttek fel,
hogy a partról-e vagy valami hajóból, nem volt
kivehető. Kicsomagoltam a távcsövet és végigkémleltem a horizontot azirányban, de egy magányos, mozdulatlan fényponton kívül mást nem
leltem. Nem volt találkozás-kedvünk, mélyen
bent jártunk a vízirendészeti törvények tilosában.
(Pontosan megkapjuk az értéket, ha a közelebb
fekvő part távolságából levonunk két- vagy háromszáz métert, de semmi esetre sem többet ötszáznál.)
Zer akciótárs emberfelettien küzdött, de az
ellenáramlás könyörtelenül morzsolta föl erejét, s
alig húsz perccel azután, hogy átvette az evezést,
visszavettem azt, hogy föl ne kelljen adnunk a
célt. Rövidebb időhosszakra azután is cseréltünk,
alig-percre, míg egy-egy újabb adag erő visszagyűlt izmaimba. Egyre véget nem érőbbnek érződött vállalkozásunk.
A viharjelző reflektorok sötét szemekkel
pihentek az éjszakában. Rendre elővettem az órámat és az utolsó, átlátszó csomagoláson keresztül
láttam mindahányszor, hogy az idő könyörtelen
kereke egyre gyorsabban forog az akció fölött.
Hihetetlen türelemmel, de közeledett végre az
216

északi part, ám a tó közepén alábbhagyott hullámzásba most, mikor a föld már szinte csak karnyújtásnyira volt, alattomosan visszatért az erő.
Kiültem a csónak orrára és minden erőmet
az evezőkbe áramoltattam. A vízreszálláskor célul tűzött földnyelv már tisztán kirajzolódott előttünk, de még mindig túl távolinak érződött. Inkább balra vettük az irányt, egy közelebbi világítótorony csúcsán pompázó vörös lámpa felé. Végül kiszereltük az evezőket és újra kenu-módon
hajtottuk magunkat toronyiránt, a torony iránt.
Éjszakai sötét volt, a lámpa alatt az öbölbe
beúszva vettük csak észre a bejáratánál sorban kikötött vitorlásokat. A mély sötétben hirtelen-pillanat alatt tűntek fel körülöttünk a kikötő műtárgyai, közelről ütközött szemünk a horgonyzó vitorlásokba és a kikötői berendezésekbe. Az öböl
szabályosan kerek volt, harminc-negyven méter
átmérővel, túlpartján horgászok lestek karbidlámpával.
Baloldalt italautomata világított ki hullámzó Coca-Cola feliratával az éj koromfalából, nagyon közel a vízhez, ezt leszámítva teljes sötétség
honolt a part mentén. Diszkó hangfoszlányai szűrődtek ezirányba, egy középkorú, andalgó pártól
eltekintve kihalt volt a közel. Ők ketten is eltűntek lassan.
Kimért, méltóságteljes lassúsággal úsztunk
be az öbölbe, nagyon egyszerre húztuk az evezőket, mígcsak meg nem akadtak a víz színe alatt
pár araszra. Nem kikötő volt hát az öböl. Néhány
lépésre előttünk nagy kövek hevertek a beton
partvédmű lábánál. Kiléptünk a langyos vízbe,
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bokáig ért, Zer akciótárs partot fogott és kivitte a
málhát, a csónakot is szárazra emeltük.
Az italautomatánál, egy padon táboroztunk le. Az automata vörös fénye magányosan világított bele az éjszakába, egyedül uralkodott a
sötétben, hogy majd a Nap hajnali fénye taszítsa
le trónjáról. Peckesen járkáltunk fel-alá a szárazon, furcsa érzés volt először, annyi imbolygás
után. Szilárd talaj volt végre a lábunk alatt, három
óra húsz percnyi evezés után.
A máriafürdői strand fényei eltéveszthetetlenül világítottak a túlsó parton. Mindketten
megettünk egy szendvicset, később odamentem a
horgászokhoz és föltettem a kérdést, valóban
Györökön vagyunk-e. Alig válaszolt a legközelebb ülő horgász igennel, egy másik méltatlankodni kezdett, mér’ nincs a csónakon lámpa. Nem
bocsátkoztam vitába vele, nincsen ahhoz köze egy
ilyen közönséges damilszaggatónak, visszatértem
inkább Zer akciótárshoz és megettem még egy
szendvicset.
Hamarost visszacsomagoltunk mindent és
vízre tettük a gumicsónakot. Toltuk pár métert,
mikor mélyülni kezdett a víz, beszálltunk és még
a sötétség leple alatt kieveztünk a nyílt vízre. Hirtelen kelt fel a Nap, a kikötőből messzebbre kihajózva már világos volt.
A sodrás iránya hazafelé mutatott, de azért
nehezen indultunk. Ahogyan egyre jobban a nyílt
vízre kerültünk, lassan végre alánkkapott az áramlat. Tettünk néhány tétova evezőcsapást, felhagytunk vele. Kényelmesen elterpeszkedtünk, lábunkat a másik hóna alá dugtuk, s mintha láthatatlan
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erőtér delejezett volna, egyre csak közeledtünk
Máriafürdőhöz. A sodrás irányát Isten vonalzóval
húzta meg, az evezővel hadonászni hiábavaló is
lett volna, a csónak lapos feneke mint pióca tapadt a vízre.
Fölfoghatatlanul gyönyörű volt a napkelte,
a csónaktól a Napig vörösbe forduló aranyhíd
vonaglott a lágy, alig-mozduló hullámok hátán.
Megint végtelennek tűnt a víz kiterjedése, holott
körülöttünk, bár távolabb, mindenfelé jól látszott
a part. A döbbenetes gyönyör percről percre meghaladta önmagát. A születő világosságban már jól
látszott a Hotel Mária meg az óriáscsúszda. A
Nap egyszerre leszakadt a horizontról, egyre feljebb s feljebb kúszott az azúrkék égbolton. Sodródtunk a csónakban s perzselt a narancsszínben
játszó hajnali látvány.
A balatoni golfáramlat kettő és negyed óra
alatt tolta haza különítményünket. A közstrand
kövezett partján ütköztünk volna fel, ha újra evezőre kapva ki nem válunk a sodrásból a szabadstrand felé. Kezdtünk eltikkadni, a parthoz közelítve rendre letoltuk az evezőket a fenékre és mértük a vízmélyt, hogy kigázoljunk végre a sekélyben. De túl hosszú volt az evező és elszámítottam
magam, s mikor kiugrottam a csónakból, egyre
csak merítkezve megörültem, hogy legalább a fejem kint maradt a vízből, nem merültem alá egészen. Pedig alig több, mint deréknyi vizet becsültem, már nem is messze a parttól.
Zer akciótárs a csónak orrára hurkolt kötéllel vonta kifelé az expedíciós járművet, én félálmosan csak magamat vonszoltam a szárazföld
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felé. A víz szinte simogatott, nem fogott rajta a
hajnali hűs, nem fáztunk. A stégek közé értünk, a
homokselfre, már csak combig-térdig fürödtünk.
Kezünket a csónak farán nyugtattuk, együtt toltuk
kifelé, lassú léptekkel.
A part felé gázolva combjainkon megtört
a víz sima tükre, a fenékig láttunk egészen, a kora
reggelek legendás nyugalma honolt a vízen, a nádasban, a parton. Hullámot vetett minden léptünk,
múló, pillanatnyi nyomot hagytunk magunk mögött. Az elégedett végjáték percei voltak ezek,
kilencvennégyben.
Az igazi hajó megépítésének nagy könyve
az azt megelőző évben, ősszel, november legelején, a zalaegerszegi öreg temető halottasházában
nyílt föl. Felnyitották egy pillanatra Nagymamám
koporsóját, hogy még kedves nyakláncát vele temessék, odanéztem akaratlan s azután fájdalomtól
megkergülve rohantam ki a ravatalozóból, hogy a
temető egy távolabbi szögletébe meneküljek. Homályba vész, miért is lapozódott föl bennem éppen ez a régi történet ott a temetőben, a korai hajóeszkábálások, de megfogadtam ott az életemre,
hogy az elkövetkező nyarakon megépítem a magam hajóját, bármi kerüljön utamba.
Ez a hajó lett életem jelképe, legelsőképp
magamnak, hogy mit akarok, végigveszem a kezdetétől a befejezésig, hogy ha fölemelem egyszer
kezemet, le is sújtok vele. Jelképe lett az ismeretlennel való megvívásnak s legyőzésének. Mindig
is vissza-visszatérő motívum volt a csónaképítéssel való disszonancia, mert a facsónakok s fahajók áttekinthetetlenül bonyolult szerkezetűnek
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tűntek nekem össze-vissza hajlítgatott íveikkel,
mert nem értettem, hogyan lehet meghajlítani a
fát, aminek tulajdonsága, hogy meghajlítva eltörik. Apám hiába mesélt gőzölésről, áztatásról és
hasonlókról, ezek hihetetlen mesék voltak, mert
nem tudtam elhinni a nem teljesen mechanikusan
működő dolgokat. Volt a fahajlításban valami
mélyen misztikus, valami emberfeletti, ahogyan
megkerüljük az elsődleges törvényeket, s én ezeket nem fogadtam el. Tudható volt ezért, hogy az
én hajómban csak egyenes fadarabok lesznek.
Következő tavaszon elkezdtem a szerszámok összegyűjtögetését, vettem fűrészgépet és
csiszolót, s fölrajzoltam egy géppapírra a lehetséges hajóformákat. Legvégül oda jutottam, hogy
egy vitorlás katamaránt kell építenem.
A keresztúri tüzépről tíz darab huszonötször ötven milliméter keresztmetszetű, hat méter
hosszú tetőlécet toltam haza biciklin, hogy összeácsoljam belőle a hajó bordázatát. Csak álltam az
udvaron és megilletődve, kicsit félve néztem az
összekötegelt faanyagot, fölfogtam, hogy most
dőlt el végleg minden, hogy nincsen már visszaút.
A hat méter hosszúság félreérthetetlenül megmutatta magát, mélyen behatolt a dimenziókba.
Megmutatta, hogy ami következik, az jelentős
kiterjedéssel fog bírni még egy emberhez képest
is. Jó érzés volt meg rossz is egyszerre. Most már
csinálni kellett valamit. Valami nagyot, végre.
Kivezettem az áramot egy dróton a házból, csatlakoztattam a fűrészt és már hasított is a
fenyőlécek húsába az edzettacél penge, apró forgácsok milliói peregtek szerteszét. Az első héten
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a vitorlás katamarán bordái készültek el, az orrelem kivételével, az későbbre maradt, mert föl
kellett vánszorognom Pestre, hogy megírjam a
szakdolgozatomat és államvizsgát tegyek. Mióta
a dorogi ház lépcsőjén a fiolákban kevertem öszsze mindenféle anyagokat, csak erre vártam, hogy
vegyészmérnökké avassanak, és mégis, ha most a
végtelenül szeretett és becsült Fogassy Elemér
tanszékvezető professzor vezette laboratórium ablakán kinéztem az optikai izomerek elválasztása
közben, ott is leendő hajóm úszott a Duna fölötti
légtérben. Végérvényesen ráébredtem, hogy szabadságra születtem.
Lassan készült egy-egy további darab hétvégénként a katamaránhoz. Másodjára az orrelemeket ácsoltam meg, alakjuk kísértetiesen emlékeztetett egy komoly, nagy hajó orrára. Az orrelemek után a hosszbordákra került a sor. Válogatni
kellett, ide majdnem három méter hosszú, hibátlan, csomómentes lécekre volt szükségem. Ha
ilyen szakasszal találkoztam a hat méteres szálban valahol, már eddig is félretettem, most még
egy-kettőt kellett keresni. Mikor meglett a hat darab, összecsapoltam a hossztartókat a bordákkal.
Módszeresen és kéjesen szagolgattam a léceket, a
fenyőgyanta illatát.
Nagyapámra gondoltam, aki közel húsz
éve a fűrészgépével kifaragta nekem az első hajótestet. Ha most láthatná! Időnként megsimogatva
illesztettem össze a vázat. Kifeszült a térben a leendő fázishatár. Meglettek a körvonalak, a képzeletbe valóság költözött, nem szellemlepelként lebegett többé a hajó-vágy a fantázia-térben. A
222

hossztartókból hosszú csavarokat menesztettem a
bordákba. Legkisebb koromtól fogva még nagyon
sokáig asztalos akartam lenni, ím beteljesedett
egy töredékrésze ennek.
A katamarán léccsontvázának megépültével három négyzetméternyi nútféderes, húsz milliméter vastag fenyődeszkát húztam haza a kempingbiciklin a fatelepről, ez a mennyiség pontos
fedése volt a másfélszer két méteres fedélzetnek.
Hátulról kezdtem beborítani a vázat, előtte lecsiszoltam másfél napi munkával.
Hetekig tartott a fedélzet bedeszkázása,
meglátogattak a barátaim, nem forgott a hajóépítés nagy kereke. Bevontam falapokkal a fartükröt
s végig a fedélzetet, egészen az orrcsúcsig. Ajtókat nyitottam az úszótestek belsejébe úgy, hogy
majd az egész hajóteret elérjem a fedélzetről.
Hat, lekerekített sarkú ajtó helyét szerkesztettem ki a fedélzet két szélén, hármat-hármat
egy oldalon, szimmetrikusan. Belül peremet csavaroztam az ajtónyílásokba, hogy az ajtók pontosan illeszkedjenek a fedélzet síkjába. Nézegettem
a két zsanérsort, kezdett érződni a dolgok komolyra fordulása.
Néhány nap és egy éjszaka alatt lenolajkencével átvontam, majd csónaklakkal lelakkoztam a faszerkezetet. Lassan húztam az ecsetet a
léceken és deszkákon, éjjel egy óra lett, mire elkészültem. A cseresznyefáról lógott a csupasz villanykörte a csöndes nyári éjszakában, a lámpafényben a kert zöldje valószínűtlen árnyalatot kapott, nagyon-nagyon élénk zöldet. Megnyugvást
árasztott hajóm váza, a lakkozott fa szőkesége.
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Végre csináltam valamit, valami nagyobbat, ideje
volt. Már egy nyár munkája lakozott benne.
Végül oldalára állítottam a hajócsontvázat
a nagy teraszon és belakkoztam az alját is, majd a
kert sarkába mentem, ahonnan felülről látszott az
egész szerkezet, mintha repülőről nézném az alant
cirkáló naszádot. A cseresznyefa ágai közt búvó
hatvanas izzó a nyári éjszakában hatalmas reflektorként világította be a teret, a fénysugarak egyre
csak táncoltak és csillogtak a frissen lakkozott favázon.
Néhány nap múlva megérkezett Balatonmáriafürdőre Zoli bátyám, kapaszkodókat fűrészeltünk és kötélbakokat, megszerkesztettük a lemezborítás összecsatlakozási helyét, beeresztettük és lakkoztuk azt is. Dolgoztunk a reggelektől
az estékig, kérdeztem tőle, nem bánja-e, de Zoli
bátyám egyáltalán nem bánta, nem húzódott el a
munkától soha.
A úszótestek borításához hat tized milliméter vastag acéllemezeket szereztem be korábban, most elővettük ezeket a lemezeket és a fűre
fektettük, majd végigecseteltük rozsdamaróval.
Utána Zoli bátyám drótkefével letisztogatta a fölmart felületet, magam pedig zománcfestékkel befestettem. Mikor megszáradt, fölcsavaroztuk az
első lemezt a favázra. Az volt az utolsó esténk,
napnyugta elmúlván behúztuk magunk mögött a
ház vaskapuját és útnak indultunk a víz, a kikötő
felé.
Nem volt már forró az az este, de már
langyos sem. Hosszan sétáltunk végig Máriafürdő
utcáin, lassan léptünk a higany- meg nátriumlám224

pákkal felszakított sötétben. Megült a szél is a
nyár múltával, nem sodorta a hangot s a lassan
elszáradó faleveleket. Végig, le a hajókikötőig
iramodtunk egészen, s vissza a kies, lámpaárnyékos vasúti sétányon.
Lassan, kimérten, szótlanul léptünk, most
lophattuk az utolsó perceket az éjszakától, mielőtt
megint egy évre becsukódik az ajtó. Betévedtünk
a strandra, le a partig egészen, szemünkbe hullámzotta a Balaton a múló időt s megint egy nyarat, elment hát. Egyre csak gördültek felénk a hullámok, végetérhetetlenül, mint azon a csónakázós
éjszakán Györök felől. Végigsétáltunk a part kövezetén és visszaindultunk, de a kijárat helyett a
hintáknál kötöttünk ki. Először a láncosakba ültünk be, alacsonyak voltak és lábunk a port szántotta, átültünk inkább a mérleghintára.
Hosszú billegés volt, nagyon is, benne porlott szét a nyár és a jövő, ez a nyár csúcspont volt
kétségtelenül, amit túlszárnyalni nemigen lehet, a
maga műfajában biztosan nem. Meglett az államvizsgám, nem volt benne más jeleseken kívül, ennél már csak rosszabb jöhetett, jött is, borzalmas
volt a következő vizsgaidőszak, tudtam, hogy vége mindennek, ami az egyetemen a siker felé hajt,
a túlélésre játszom már csak. Az a darab végleg
kiégett belőlem.
Billegtünk, ebben lakozott az elszakadninem-akarás. Halálszagot sodort a szél (az olyan
elektromoségés-féle szag), a fekete jövő baljós
ígéretét. A csúcson lenni, ahonnan csak lefelé
megy az út tovább. Hűvös, de nem hideg, sötét,
de nem éjfekete, elszakadás, de csak holnap, ez
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volt az az este. Isten csak most terítette szét igazán fekete köpenyét. Néztük az óránkat időnként,
óra-időnként, több is, mint annyi telt el, éjjel egy
órára értünk haza. Véget ért egyszer a billegés is.
Másnap Zoli bátyám megülte a Budapest
felé az egész déli Balaton-parton végigvágtató
vonatot, s a székesfővárosból tért meg Kecskemétre. Magam még fölcsavaroztam a második lemezt a katamarán lécvázára, napokkal később pedig fölbakoltuk téglákra az egész szerkezetet a
kert sarkában s letakartam szorosan műanyagfóliával, hogy az Úr ezerkilencszázkilencvennegyedik esztendején túlhaladva ott várja majd az elkövetkező év tavaszát.
Föl is virradt a következő tavasz s nyár, a
kilencvenötös, s bizony meggondolkodtattak az
orrlemezek, mik az úszótestek legelejét borítják
majd. Tervezni és előre kivágni lehetetlen elképzelés volt, mert két dimenzióban megcsavart geometriai rejtvény volt a felület, s még azon fölül a
favázra rákalapált hajlítási rádiuszok, miket pontosan kiszámítani lehetetlen. Felcsavaroztam hát
egy sarkát az orrlemezeknek, s ahogyan hajlítgattam rá az úszótest favázára, mindig szabtam egy
kicsit rajta. Nem volt nehéz a dolgok e menete,
bár a levegőben hajlongó lemezt nem volt könnyű
a fűrésszel vágni. Végül a találkozó éleknél a lemezeket átfedettem és sűrűn a vázra csavaroztam.
Még egy hétvége alatt ez is kész lett, akkor mindent lefestettem fehérre.
Alapértelmezésben bár, de meglett a hajó.
Úszómű inkább, egyelőre. Testet vett magának a
gondolat, nem az év előtti csak, hanem sokkal
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távolabbiak is, valahol azidőben, hogy kértem
Nagyapámat, kerekítse még le azt a hajótestet.
Következőnek felcsavaroztam a Zoli bátyámmal még tavaly megfűrészelt kapaszkodókat
és kötélbikákat, átmenő csavarral rögzítettem
mindet. Karácsonyra hegesztőtranszformátort
kaptam és most zártszelvényből alvázkeretet hegesztettem a katamaránnak, és a plató alá, a két
úszótest közé csavaroztam mélymenetű csavarokkal.
Másfél araszos, tömörgumis kerekeket vettem olcsón egy mezőgazdasági boltban Marcaliban, egészen a város túlszélén, az utolsó két darabot hoztam el. Az alvázkeretre így behúzható futóművet szerkeszthettem, hogy föl-le tologathassam majd a ház és a vízpart között a katamaránt.
A futómű, ha már úszik a vízen a katamarán, a
plató alá fölhajtva rögzíthető. Húsz milliméteres
furatokat munkáltak a kerekek közepébe, de egy
nagyon jó barátom, Harsányi Viktor perselyt esztergáltatott bele műanyagból, így tízes átmérőjű
menetes rúddal tengelyezhettem őket.
Lecsavarozható orr- és farfutóművet is
szereltem az alvázra, hogy a víz felé vontatáskor
a hajótest orra vagy tatja az aszfaltba ne ütközhessen. Leszerelve befértek az úszótestbe, ha felnyitottam valamely egy fedélzeti ajtót a hatból.
Megépítettem azután a kormányművet, a
kormánylapátot rétegelt lemezből meg egy rövid
kormányrudat egy darab maradék tetőlécből, lelakkoztam mindkettőt. A csuklókat és a tengelyt
acélból meghegesztettem és fehérre festettem. Üt-
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közőt szereltem a kormánylapát tengelyére, hogy
a lapát be ne fordulhasson a plató alá.
Már csak az árboc volt hátra. Felültem
öreg kempingbiciklimre és elkerekeztem Fenyvesre, ott vettem a tüzépen egy húszszor húsz
milliméteres zártszelvényt árbocrúdnak. Hat méter hosszú volt a szál, fölkötöztem a biciklire és
úgy kerekeztem haza, csak a kanyaroknál kellett
leszállnom, mert kormányozni többé nem lehetett
a kétkerekűt, a vasrúd milliméternyit sem engedte
mozdulni a kormányt. Vörös rongyok híján újságpapírokat gyűrtem a hosszú vas két végébe, egy
germán nő a kereszteződésnél várakozó Opeljuk
jobb hátsó ajtaját így is rányitotta a horizont alatt
megbúvó árbocra, földöntött majdnem biciklistől.
A katamarán alvázkeretére függőleges
konzolt hegesztettem az árbocnak, hasonlót, mint
a kormánylapátnak a taton. Kifúrtam és belehegesztettem három darab tízes csavart, ezekre fogattam föl szárnyasanyákkal az árbocot. Három
és fél métert vágtam le a hatméteres szálból, lecsiszoltam, kifúrtam, befestettem. A maradék két
és fél méternyi zártszelvényből lett a vitorlarúd,
amit szekrényzsanérból faragott csuklóval csatlakoztattam az árboc tövéhez, nem sokkal a fedélzet fölött. Eltelt így a nyár egészen, de készen lett
végre a katamarán-hajó, már csak a vitorla megvarrása volt hátra.
Ezerkilencszázkilencvenvenhat nyarának
legelején a Budapesti Műszaki Egyetemen államvizsgát tettem és megkaptam okleveles vegyészmérnöki diplomámat, majd a szeptemberig fölmérhető időt nagyobbrészt a vitorla varrogatásá228

val töltöttem, miben kényszerűen segédkeztek a
házunkban megforduló barátaim. De még ez volt
az istenesebb, mert később többeknek jutott részül az, hogy a láthatóan házilag összebarkácsolt
katamaránt oda-vissza tologassák Balatonmáriafürdő utcáin s fürdőzzenek a kíváncsi tekintetek
zuhanyában.
Vitorlaanyagnak megvettem Marcaliban a
legolcsóbb, legvékonyabb fehér vásznat, ha nevezhetem így egyáltalán, mert a valóságban egy
műszálas szövedék volt. De jól megfelelt a célnak, mert kevés volt a súlya és könnyű volt több
rétegben is megvarrni. Megterveztem már a vitorlát előtte, ökörlapocka alakút, mint a malájoké,
habár denevérszárnyra sokkal inkább hasonlított,
mint az ökör lapockájára.
Először kettőbe vágtam a vásznat és öszszevarrtam úgy, hogy kiadja a vitorla alakját.
Egy kis háromszögnyi még így is hiányzott,
annak is lekanyarítottam egy darab anyagot az
egyik sarokból s kipótoltam vele a hiányt. Kiterítettük azután a vásznat és mérőszalaggal meg egy
léccel kiszerkesztettem a vitorlát, ami, ahogyan
mondtam, egy hatalmas denevérszárnyra emlékeztetett.
Körbeszabtam ollóval a fehér vásznat,
majd egy villanyos kézi varrógéppel beszegtem
végig. Alsó élén zsáknak varrtam, hogy belécsúsztatható legyen a vitorlarúd, s mindhárom
sarkán fémkarikákat varrtam rá egy-egy vászoncsíkkal. A denevérszárny csúcsaiból az árboc tövéhez mutatóan hosszú, méteres zsákokat varrtam
a vitorlára, amikbe később vékony lécek kerültek,
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hogy kimerevítsék a vitorlafelületet. Sok idő telt,
a nyárnak talán fele is, mire a könnyen elmondott
dolgok a valóságban is megtörténtek egymás
után. Akkor jött Zoli bátyám és letoltuk a katamaránt a vízpartra, a Dohány utcai szabadstrandra,
hol fürdőzni volt szokásunk már sok éve.
Egészen a földnyelv legvégéig döcögtünk
a járgánnyal, könnyen gurult a hajó a nagy gumikerekeken. Ott leszereltük az orr- és tatfutóművet,
fölnyitottam az egyik fedélzeti ajtót és mindkettőt
a hajótest belsejébe rejtettem. Az árbocot és a vitorlát, mik eddig a fedélzeten feküdtek hosszában,
leemeltük most és a fűre tettük. Legvégül maradék két kerekén egészen a part széléig toltuk a
katamaránt és ott a vízbe taszítottuk.
Felfröccsent a víz a hajó mindkét orránál,
ahogyan a vízre siklott, hullámokat vetett és imbolygott még egy ideig, távolabb sodródott közben a parttól. Utánaereszkedtem az iszapos holtágba és tolni kezdtem a homokos aljú, nyílt víz
irányába. Zoli bátyám a partról benyújtotta az árbocot és a vitorlát is a vitorlarúddal, fölszereltem
mindkettőt.
Fölültünk mindketten a katamaránra és
próbáltam beállítani a vitorlát úgy, ahogyan a Vitorlásiskola című könyvből tanultam, de hiába,
habár a partközelben csöndes, de határozott légmozgás volt észlelhető. Később orrvitorlát is fölszereltem, az sem segített a hajó lomhaságán, erősebb szélben is csak rettenetesen lassan vánszorgott a hullámok között, ma sem tudom, mi okból
eredőn.
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