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Rakovszky Zsuzsa

Szerelem 

– Töröld meg a szádat! Nem ott, kicsit följebb! Még följebb!
Eljátszom, hogy a tükre vagyok, és a saját szájam sarkára mu-

tatok, oda, ahol átellenben a feleségemén alig látható foltot ha-
gyott a pörköltszaft. Egy erdei vendéglő kerthelyiségében ülünk, 
virágzó gesztenyefa alatt, vasvázas zöld lécszékeken, a zöldre fes-
tett asztalról itt-ott lepattogzott a festék. Szórakozottan megál-
lapítom, hogy az egyik rozsdaszínű festékhiány-folt nyújtózkodó 
macskára hasonlít. A kerthelyiség jóformán üres, csak az egyik 
távoli asztalnál ül néhány vendég, közvetlenül az épület bejára-
ta mellett, ahonnét időről időre előbukkan a pörköltfoltos fehér 
egyenkabátot viselő pincér: négy nagydarab, harsány, szemlá-
tomást már nem egészen józan férfi rövid ujjú, kockás ingben, 
arcuk és durván izmos karjuk naptól vörös, talán a közeli erdé-
szetben dolgozhatnak. Süt a nap, szép kora nyári délután van, 
néha egy-egy piros pillás gesztenyevirág lelebeg az asztallapra, 
az egyik a sörömben landol. A feleségem riadt igyekezettel dör-
zsöli a szája szélét, távol ülő, nagy, világos gyerekszeme helyes-
lést esdve néz az arcomba, érzi, hogy valami bajom van vele már 
megint, de nem is sejti, mi lehet az, én pedig nem árulom el, 
nem is tehetném: haragom kiváltó oka ugyanis abszurd és igaz-
ságtalan. Mindig is valami felháborodáshoz hasonló érzést kel-
tett bennem a feleségem étvágya, az, hogy olyan sóváran, egész 
lényét áthatóan tud éhes és szomjas lenni, mint egy kisgyerek, 
mint egy csecsemő. Nem mintha panaszkodott volna útközben, 
de láttam, amikor az erdei ösvényen kapaszkodtunk fölfelé, mi-
lyen ködös, magába mélyedő arckifejezéssel jön mellettem – ép-
pen az evolúcióról és a DNS-ről magyaráztam neki valamit –, 
és ezt az arcát már elég jól ismerem: ilyenkor nem énrám figyel, 
hanem a teste jelzéseire. Eredetileg úgy terveztük, hogy kihúz-
zuk hazáig azon a pár szendvicsen, amit magunkkal hoztunk – 
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félbevágott, egyenetlenül megvajazott, ügyetlenül becsomagolt 
zsemléken, amelyekből kikandikál az összefogdosott uborka –, 
és majd otthon összeütünk valamit ebédre, vagy inkább már va-
csorára. De amikor a hegytetőn kiértünk a tisztásra, és megpil-
lantottuk ezt a kertvendéglőt – farönkökből X alakban összerótt 
kerítés, kockás abrosszal letakart asztalok a gesztenyefák alatt, 
az asztalok között tigriscsíkos macska sétál, és az asztallábakhoz 
dörgöli a hátát –,  a feleségem olyan könyörgő szemmel nézett 
rám, hogy kénytelen voltam megkérdezni, nem szomjas-e (a há-
tizsákom oldalzsebében, az ásványvizes palackban lötykölődő 
vízből már csak néhány kortynyi maradt, és az is egészen átlan-
gyosodott). Nem is az, motyogta, és félve sandított fel rám, hogy 
vajon dühös vagyok-e, de a cipője feltörte a lábát, és szeretne egy 
kicsit leülni. A feleségem lábát minden új cipő feltöri, cipővásár-
lás után hetekig keresztbe-hosszában beragasztott lábfejjel jár-
kál, az összepöndörödött és megfeketedett ragtapaszt többnyire 
én találom meg a fürdőkádban. Jó, mondtam, üljünk le, igyunk 
valamit, egy kávét, esetleg egy traubiszódát, hogy jogot szerez-
zünk az üldögéléshez, de aztán a pincér – világos szőke, bajszos 
férfi, vízszínű szemének fennhéjázó, egyben gyanakvó pillantása 
könnyen sértődő természetről árulkodik –, az „Italt, mit hozha-
tok?” kérdéssel egy időben kérés nélkül lecsapta elénk a két, kék 
bőrbe kötött étlapot is – ebédidő van persze –, és így kénytelen-
kelletlen mégiscsak rendeltünk valami meleg ételt („Igenis, két 
marhapörkölt…”). A feleségem megint olyan gyors, ijedt, bűnbá-
nó pillantást vetett rám, mint az előbb, amikor bevallotta, hogy 
szeretne leülni, persze ő is nagyon jól tudja, hogy spórolnunk 
kellene, egyikünknek majdnem a teljes fizetését elviszi az albér-
let, és most nyilván magát okolja a költekezésért. Nem ok nélkül: 
ha csak egy kicsivel több benne az önfegyelem, ezt a felesleges 
kiadást megtakaríthattuk volna. Ráadásul, holott az előbb még 
sóvár, türelmetlen pillantásokkal bűvölte a bejáratot, ahonnét a 
pincérnek elő kellett bukkannia a tálcával, most kárvallottan bá-
mul a tányérjára, és óvatosan a tányér széle felé tologatja a mó-
csingosabb húsdarabokat.
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– Ne kényeskedj! – szólok rá keményen. Közben magam sem 
értem, miért találom olyan sértőnek – igenis, sértőnek! –, hogy 
ilyen kétségbeesetten undorodik attól a pár nyomorult zsírda-
rabtól.

Már a legelső alkalommal, amikor kettesben beültünk egy cuk-
rászdába, észrevettem, milyen odaadóan, majdhogynem szenve-
délyesen eszik. Az ablak mellett találtunk üres asztalt, ahonnét 
ki lehetett látni a térre, máig emlékszem a csupasz bokrokra, az 
elmosódó fényudvarral körülvett utcalámpákra, a fázósan, fel-
hajtott gallérral elsiető emberekre, és arra, hogy amíg odabenn 
ültünk, eleredt a hó. Nagy, vizes pelyhekben, rézsút lebegett lefe-
lé, a hópelyhek aranysárgán megvillantak az autók fényszórójá-
nak sugárkévéjében, hogy aztán beleolvadjanak a nedves aszfalt 
fekete csillogásába. Én vettem észre, hogy havazik, ő háttal ült az 
ablaknak, gesztenyepürét evett, és elmélyült figyelemmel nyalo-
gatta a tejszínhabot a kiskanálról. Esik a hó, mondtam neki, mire 
felragyogott az arca, mint egy kisgyereké. De nem fog megma-
radni!, tettem hozzá, mire az arcán kihunyt a ragyogás.

A feleségemmel egy hangversenyen ismerkedtünk meg. Fur-
csa, mert különben sose járok hangversenyre, de akkor mégis-
csak elmentem, udvariasságból, mert egy barátom húga is fel-
lépett aznap este. Ezt a barátomat Zénónak hívták, szokatlan 
keresztnevét dédapjától, az egykor városszerte ismert és tekinté-
lyes gimnáziumigazgatótól örökölte, aki a régi fényképek tanúbi-
zonysága szerint nagydarab, tüskés szemöldökű és kétfelé ágazó 
szakállú férfiú volt. Zénóval még gimnazista korunkban barát-
koztunk össze, talán mert az osztályból csak mi ketten kedveltük 
a matematikát és azt, aki tanította, a lágy szívét nyers beszéddel 
leplező, férfiasan hórihorgas és szögletes tanárnőt, és ugyancsak 
teljes összhangban utáltuk osztálytársaink bálványát, a világító 
kék szemű, izmos nyakában zsinóron sípot viselő tornatanárt, 
aki elnéző megvetéssel bánt velünk, ügyetlen jó tanulókkal, míg 
a jó tornászokkal bajtársias nyerseséggel, örökké rekedt hangon, 
buzdítóan ordítozott, főként olyankor, ha az osztály élsportolói 
versenyre vagy valamilyen meccsre készültek. Ezeket a meccse-



J   e   l   e   n 21

ket aztán vég nélkül, szinte önkívületi izgalomban tárgyalták az 
osztályban a szünetekben, amiből mi ketten természetesen kima-
radtunk. Nem mintha sajnáltam volna: a lelkesedésük – általában 
mindenfajta lelkesedés, lett légyen az akár színlelt és művi, mint 
az iskolai ünnepélyek szavalóié és szónokaié, akár valódi, mint a 
futballdrukkereké vagy a rockkoncertek közönségéé – már akkor 
is mélyen idegen volt tőlem, nem, nem is egyszerűen csak ide-
gen, hanem zavart és irritált, és még ma is némileg félelmetesnek 
találom a túláradó lelkesedés minden formáját, úgy érzem, hogy 
bármikor átcsaphat gúnyos, kollektív röhögéssel kísért hajtóva-
dászatba vagy valamilyen extatikus törzsi ünnepbe, amely végül 
lincselésbe torkollik. Ebben a viszolygásban egyébként bizonyos 
fokig Zénó is osztozott, és öblös hangján, amely alighanem szin-
tén dédapai örökség lehetett, csípős megjegyzéseket tett a láza-
san szurkoló futballdrukkerekre vagy az iskolai klubdélutánok 
önfeledten rángatózó táncosaira. Ők meg, gondolom, mirajtunk 
nevettek, és csakugyan elég komikus látvány lehettünk, ahogy 
kettesben hazafelé tartunk, az alacsony, zömök, komor és he-
vesen gesztikuláló Zénó, meg én, aki langaléta, jóságos és bölcs 
gázlómadárként lépegetek mellette (már tizenévesen öregesen 
hajlott volt a hátam és ritkulni kezdett a hajam). 

A hangversenyről egyébként kis híján elkéstem. Zénó és az 
anyja már jó ideje a ruhatár előtt toporgott a már csaknem telje-
sen kiürült előtérben. Na végre!, dörmögte megrovóan Zénó, az 
anyja pedig hálás mosollyal nyugtázta, hogy mégiscsak eljöttem, 
és egy pillanatra gyöngéden megszorította a karomat. Az ünne-
pélyes alkalomra való tekintettel szűk, fénytelen fekete ruhát vi-
selt és élénkpiros szájat rajzolt magának, amely úgy lebegett, oda 
nem illően, feszült, fakó bőrű, erős járomcsontú arcában, mint 
valami nagy, kármin lepke, amely mindjárt odébb röppen. 

Márta, Zénó húga a műsor vége felé került sorra. Előbb még 
egymást követték a helyi zeneiskola növendékei, apró, szemüve-
ges csodagyerek csépelte a zongorát, szőke, gömbölyded, mat-
rózblúzos fuvolás leányka billegette az ujját csillogó hangszerén, 
aztán jöttek a nagyobbak, a hegedűsök, a zongoristák, meg a 



22
I   r   o   d   a   l   m   i

gordonkás lány, aki a libatömő asszonyok gondterhelt mozdu-
latával hajolt széttárt térdei közé szorított hangszere fölé. Zénó 
húga – magas, csontos, lapos mellű, szemüveges lány – a vége 
felé következett: fakó bőrű, komoly arca akár az anyjáé fiatalabb 
kiadásban, izmos, csupasz karja viszont, ahogy a billentyűk fö-
lött röpködött és száguldozott, mintha önálló életre kelt volna 
– két hosszú nyakú, ádáz fehér hattyú, amelyek újra meg újra 
dühödten rárontanak a zongora fekete politúrjában lakozó iker-
testvéreikre –, szemlátomást olyan szenvedély mozgatta őket, 
amely rezzenéstelen arcú tulajdonosukból látszólag vagy talán 
valójában is hiányzott, a rég halott szerző régen kihunyt szenve-
délyének kísértete. A kottalapozó lányt sokáig észre sem vettem: 
csak amikor felállt egy pillanatra, hogy lapozzon, akkor hatolt el 
a tudatomig a létezése, és mindjárt el is töltött valami furcsa döb-
benettel: hogy ezt az arcot én már láttam valahol. Amiben persze 
nem lett volna semmi meglepő, egy ilyen kisvárosban, mint a mi-
énk, az utcán szinte napjában összetalálkozik az ember minden-
kivel, azokkal is, akiket nem ismer személyesen, de ez az emlék 
valahonnan mélyebbről, régebbről jött. Aztán, amikor másod-
szor is fölállt, arra is rájöttem, honnan: egy régi meséskönyvem-
ben volt egy kép, vízi tündért ábrázolt, talán Andersen kis hab-
leányát, annak volt ilyen távol ülő, világos szeme, karcsú nyaka 
és szív alakú arca. Megható arc volt, furcsán védtelen gyerekarc, 
mintha csak tévedésből került volna a kihívóan nőies test fölé, 
akárcsak a gyerekkori, papírhajtogatós játékban, amikor a tán-
cosnő tüllszoknyás combja szőrös, sportcipőben végződő futbal-
listalábszárban folytatódik. Ettől kezdve már csak azt figyeltem, 
mikor kell a lánynak újra lapoznia, és azt reméltem, a zeneszám 
végén, amikor Márta majd föláll és meghajol, ő is előlép egy pil-
lanatra a zongora mögül, de nem tette, az utolsó lapozás után 
észrevétlenül kiosont a színpadról. 

Míg Zénó sorban állt a kabátokért, mi ketten az anyjával egy 
oszlop tövébe húzódva várakoztunk – én kissé feszélyezetten, a 
hozzá nem értők ijedt buzgalmával igyekeztem dicsérni Márta 
produkcióját, az anyja pedig ragyogva és látható megkönnyebbü-
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léssel helyeselt, bár úgy tűnt, nemigen figyel rám, Mártát várta, 
aki rövidesen fel is bukkant a lépcső tetején. Mindjárt mögötte 
jött a kottalapozó lány: bár jó fél fejjel alacsonyabb volt Mártánál, 
mégis nyúlánknak tűnt sötét szoknyájában és magas sarkú cipő-
jében. Márta összehúzott szemmel, a rövidlátók feszült, átszel-
lemült pillantásával pásztázta a tömeget, minket keresve. Anyja 
az oszlop mellől lábujjhegyre ágaskodva, lelkesen integetett neki 
(„Itt vagyunk, Mártuskám!”), és Márta tétován mosolyogva meg-
indult felénk, a kottalapozó lány pedig követte. Láttam, hogy a 
lépcsőforduló fölött az utolsó előtti lépcsőfokon megbotlik vala-
miben – vagy talán csak szokatlan volt neki a magas sarkú cipő 
–, meginog, és a tenyerét egy pillanatra a falnak támasztja, hogy 
megőrizze az egyensúlyát, én pedig egy önkénytelen mozdulatot 
tettem felé, mintha onnan messziről akarnám elkapni a karját, 
hogy el ne essen. Közben Zénó is előbukkant a ruhatári tömeg-
ből, karján a kabátokkal. Sikerült esetlen udvariassággal fölsegí-
tenem Zénó anyjára a kabátját, és éppen belerázódtam a maga-
méba, amikor Márta és a kottalapozó lány odaért hozzánk. 

 – Te is jössz hazafelé, Esztike? – kérdezte bágyadt, lekicsinylő 
hangon Zénó anyja a kottalapozó lánytól, talán mert észrevette, hogy 
miközben én Mártának gratulálok („… tudom, hogy nem értek hoz-
zá, de azért…”), a pillantásom el-elkalandozik a másik lány csupasz 
nyaka és duzzadó matrózblúza felé. Gyanítottam már egy ideje, hogy 
Zénó anyja azt szeretné, ha mi ketten Mártával közelebb kerülnénk 
egymáshoz, lévén mindketten az „okos gátlásosak” fajtájából valók, 
akik – önként vagy nem is egészen önként – kimaradtak a serdülő-
kor szexuális versengéséből, akik házibulik és rockkoncertek helyett 
szívesebben töltik olvasással és „könyvekről való beszélgetéssel” az 
időt, és hogy most azért beszél a kottalapozó lánnyal ezen a kény-
szeredett, fanyalgó hangon, mert azt kívánja érzékeltetni vele, hogy 
mi többiek egy olyan zárt, magasabb rendű szellemi világban élünk, 
ahol a duzzadó keblek és a szőke fürtök semmiféle előnyt nem je-
lentenek, sőt éppen ellenkezőleg, gyanús és nem kívánatos tulajdon-
ságok, még ha a tulajdonosuk mutat is némi felületes érdeklődést a 
magasabb rendű dolgok – például a zene – iránt.
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Leendő feleségem megérezhette Zénó anyjának hangjában az 
ellenszenvet, és elvörösödött zavarában. – Nem, én… apuékat 
várom. Ők is ott vannak valahol – hebegte, és bizonytalanul a 
ruhatár előtt tolongó tömeg felé intett. – Akkor én megyek is, 
hátha… – tette hozzá tétován, és újra a ruhatár felé nézett, mint-
ha onnét remélne segítséget: nyilván arra várt, hogy marasztal-
ják. De Márta anyja és maga Márta – igen, még a máskor mindig 
kedves és nagylelkű Márta is! – hallgattak, és merev, szórakozott 
arccal elnéztek mellette. Márta a sálját igazgatta az előcsarnok 
nagytükrében, az anyja pedig, állát prémgallérjába szegve, oda-
adó figyelemmel nem létező szöszökre vadászott a kabátján. A 
helyzet kínos volt, és én úgy éreztem, mondanom kell valamit, 
hogy ne legyen olyan feltűnő ez az elutasító hallgatás.

– Szóval te is a konzervatóriumba készülsz? – kérdeztem, mire 
hálásan rám mosolygott.

– Még nem tudom… Szeretek zongorázni, de én nem vagyok 
olyan jó, mint Márti. Meg az ujjaim sem elég hosszúak hozzá… 
– A szeméhez emelte a kezét, és bánatosan nézegette: csakugyan 
széles, rövid, tömpe ujjú gyerekkéz volt, csöppet sem emlékezte-
tett a tükörképükre rontó hattyúkra.

– Szegény Eszterke… – jegyezte meg vontatott, álságosan 
együttérző hangon Márta anyja, amikor már hazafelé mentünk 
az esőtől feketén csillogó, sötét téren. – Nagyon ambicionálja 
szegényke a zongorázást, rengeteget gyakorol, de már elkésett 
vele… a szüleinek sajnos nem volt annyi eszük, hogy idejében 
beírassák…

– Arról nem is beszélve, hogy tök tehetségtelen – dörmögött 
közbe a néhai tanférfiú komor basszus hangján Zénó.

– Na igen, igen… Valaki szólhatna neki, hogy ne törje magát 
feleslegesen, de hát ugye az embernek nincs szíve hozzá…

 
Legközelebb egészen véletlenül találkoztunk leendő felesé-

gemmel – történetesen a postán. Kettővel előttem állt a sorban, 
rémlik, hogy valami ajánlott levelet adott fel – talán éppen a 
főiskolai jelentkezési lapját? Először meg sem ismertem, az ala-
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csony sarkú csizmában és steppelt dzsekiben jóval alacsonyabb-
nak tűnt, mint a hangversenyen, zömökebbnek, majdhogynem 
pufóknak. Ő viszont megismert. „Kinn megvárlak!” mondta, 
amikor végzett és elment mellettem, legalábbis így értettem, de 
aztán azt hittem, talán rosszul hallottam, mert miután végre sor-
ra kerültem, és elindultam kifelé, sehol sem láttam. De aztán ki-
derült, hogy mégiscsak megvárt: a posta bejárata mellett állt, a 
falhoz lapulva, és a kezét lehelgette, mert nem volt rajta kesztyű.

 
Így kezdődött. Elkísértem egy darabon, és amikor a cukrász-

da elé értünk, hirtelen ötlettől vezérelve meghívtam arra a bi-
zonyos gesztenyepürére. Ezt az első alkalmat újabb cukrászdai 
találkozók követték, aztán mozi és hosszú esti séták a lassan ki-
tavaszodó külvárosban, kertes házak és szűnni nem akaró kutya-
ugatás közepette, miközben egyfolytában könyvekről és filmek-
ről beszélgettünk – leendő feleségem naiv lelkesedéssel hadarta 
a tankönyvek és az újságok kritikai rovatának ostobaságait. Néha 
megálltunk egy-egy pillanatra valamelyik lándzsás vaskerítés 
mellett, és ő lágy, hízelkedő hangon megpróbálta lecsillapítani a 
kerítés belső felén föl-alá rohangáló és őrjöngve fel-felugráló ku-
tyát („Te csúnya, nagy, szőrös gumilabda, te!”). Rövidesen bejá-
ratos lettem hozzájuk, megismertem madárcsontú, sötét szemű, 
élénken csicsergő anyját, akinek haragosvörösre rúzsozott ajka 
mindannyiszor huncutul bizalmas, elragadtatott mosolyra hú-
zódott, valahányszor meglátott, és ugyanezzel a cinkos elragad-
tatással mutatott be („a lányom kis barátja!”) a ház vendégeinek 
is, középkorú, harsány, tarka gyöngysorukat csörgető, púderes 
orrú nőknek. Többnyire éppen kártyaparti folyt a külső szobá-
ban, amelyen át kellett vágnunk, hogy eljussunk a belső szobába, 
Eszterébe, és ott átvegyem vele a matematikaérettségi-tételeket, 
amelyekkel egyedül nem boldogult: ültünk a díványon szorosan 
egymás mellett, miközben behallatszott a kártyázók visító neve-
tése és az egymásra szórt tréfásan vérszomjas szidalmaik („Te, te 
ne merészelj nekem pikket dobni, mert megöllek!”). Olykor, ha 
valamelyik nő hiányzott, a savanyú képű apa ült be közéjük ne-
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gyediknek, ilyenkor kacéran örvendező visítás fogadta („Jaj, Jó-
zsikám, gyere-gyere, én leszek a partnered, ne félj, az Ili nem lesz 
féltékeny, igaz, Iluskám?”). Ilyenkor Eszter gyors, bocsánatkérő 
pillantást vetett rám: ekkorra tudni véltem, hogy egyrészt szé-
gyelli a szüleit, másrészt hogy én valamiféle ajtó vagyok számára 
egy másik, magasabb rendű világba, ahová buzgó, jó tanulós tö-
rekvéssel igyekszik átjutni.

Mert eleinte sehogy sem értettem, mit akarhat tőlem: korábbi 
közeledési kísérleteim a hozzá hasonlóan mutatós lányokhoz – 
„dögös csajokhoz”, ahogy az osztálytársaim nevezték őket – mind 
kudarcba fúltak. Ez a lány itt, gondoltam, miközben a szemem 
sarkából finom, kissé pisze profilját és duzzadó blúzát nézeget-
tem, ha akarná, járhatna valamelyik langaléta, széles vállú kosa-
rassal vagy az iskolai zenekar lányos arcú, homlokba hulló hajú, 
szívdöglesztő basszusgitárosával is. A hosszú, kutyaugatással 
kísért sétákon továbbra is csak könyvekről és filmekről beszél-
gettünk, vagy Eszter a gyerekkoráról mesélt, azokról az időkről, 
amikor még szemüveges kis gömböc volt, és kismalacnak csú-
folták az iskolában. Ilyenkor néha vigasztalóan visszasimítottam 
a helyére azt a hajfürtöt, amit különben ő szokott ideges moz-
dulattal újra meg újra a füle mögé gyűrni. De még erre a kissé 
meghittebb mozdulatra is csak olyankor szántam rá magam, ha 
néptelen volt a környék: a belvárosban, ahol mindig magunkon 
éreztem az emberek csodálkozó pillantását, megpróbáltam úgy 
tenni, mintha távoli ismerősök lennénk, akik csak véletlenül fu-
tottak össze, kimért udvariassággal beszéltem hozzá, ő pedig 
egyre tanácstalanabb pillantással fürkészte az arcomat, hogy va-
jon mivel bánthatott meg. Engem ez a tanácstalan zavar kaján 
elégtétellel töltött el, amitől viszont elfogott a bűntudat, ráadásul 
valami homályos gyűlölet is.

– Ott fog hagyni téged! – jósolta komoran az apám, aki pon-
tosan olyan, mint amilyen én leszek néhány év múlva: pocakos, 
beesett mellű, kopaszodó és aggodalmas, és egy hamvába holt 
tudományos karrier és egy kiüresedett házasság összes fruszt-
rációjából táplálkozó, szenvedélyes ragaszkodással csügg rajtam, 
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nagy reményeket táplálva eljövendő tudományos pályafutásom 
és féltő, már-már anyai kishitűséget magánéletem alakulása 
iránt. – Te túlságosan jó és naiv vagy… téged mindenki csak ki-
használ! – tette hozzá savanyú, lemondó hangon, nyilván kor-
repetitori működésemre utalva, amelyet egy idő óta nálunk, az 
én szobámban folytattunk, ahol nem folyt visongó kártyaparti 
a szomszédban. De anyám is összeszorított szájú helytelenítés-
sel méregette Esztert, amikor bejött a szobába az üres tányérért, 
amelyről a süteményt Eszter egy kölyökróka vidám gyanútlansá-
gával tüntette el, miközben megpróbálta a másodfokú egyenlet 
megoldóképletét memorizálni. Anyám később mindössze annyit 
jegyzett meg, hogy Eszter szerinte rendetlenül, egyszersmind ki-
hívóan öltözködik, de gyanítottam, ezt csak azért mondja, mert 
észrevette, hogy a belépése heves csókolózást szakított félbe, és 
ettől fogva mindig hangsúlyozott, hármas kopogtatással jelezte, 
hogy szeretne bejönni.

A csókolózást Eszter kezdeményezte egyik hosszú sétánkon, 
amikor voltaképpen szakítani akartam vele. Már magunk mögött 
hagytuk a kertvárosi utcákat, kinn jártunk a körúton, amelynek 
egyik oldalát kertes villák szegélyezik, a másikon pedig a még 
kopár, kora tavaszi erdő sötétlett. Mi az erdős oldalon mentünk, 
a nedves, vöröses gallyakon már kiütköztek a rügyek, de közeiket 
még nem töltötte ki a lomb, a csupasz ágak rácsozatán áttűnt a 
szabálytalan sokszögekre szabdalt alkonyfény. Nézd, nézd!, uj-
jongott leendő feleségem, és hirtelen elindult befelé, a fák közé 
egy ösvényen, amely mintha egyenesen a lázvörös felhők közé 
vezetett volna, de én elkaptam a vállát, hogy visszatartsam. Késő 
van, mondtam, mindkettőnknek tanulnia kellene, nekem a vizs-
gámra, neki az érettségire, ideje hazaindulunk. Ő hitetlenkedő 
csodálkozással nézett föl rám, máskor jóval naplemente utánig 
bolyongtunk a kivilágítatlan utcákon. Én igyekeztem szelíden, 
jóságos nagybácsimosollyal nézni vissza rá, és nyugodt, közöm-
bös hangon, mintha az egész kettőnk között már régen elintézett 
dolog lenne, arról kezdtem beszélni, hogy így lesz a legjobb, én 
már sajnos elértem arra a pontra, amikor nem tudok többé pusz-
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tán barátként tekinteni rá, ő viszont legkésőbb fél év múlva úgyis 
elutazik a főiskolára, szóval az lesz a leghelyesebb, ha most ab-
bahagyjuk. Ő felhős arccal, összeráncolt homlokkal nézett maga 
elé, mintha komoly erőfeszítésébe kerülne, hogy megértse, amit 
hall, aztán hirtelen felderült az arca, egy kicsit el is nevette ma-
gát, felágaskodott, a karját a nyakam köré fonta, és szájon csó-
kolt. Megpróbáltam szelíden eltolni magamtól, de olyan erősen 
szorított, hogy csak goromba erőszakkal tudtam volna lefejteni a 
nyakamról a karját, így hát magamhoz öleltem, olyan szorosan, 
ahogyan már attól a pillanattól kezdve szerettem volna, amikor 
először megláttam. Furcsa módon nem örömöt éreztem, vagy 
nemcsak azt, hanem valami érthetetlen haragot, mintha legyőz-
tek és megaláztak volna, és magam sem tudom, végül is szere-
lemből vagy haragból szorítottam-e olyan erősen.

Később, amikor a fák már kilombosodtak, a meleg késő délutá-
nokon találtunk maguknak egy tisztást – különben lehet, hogy 
nem is mindig ugyanazt a tisztást találtuk meg, mert bár mindig 
ugyanazon a széles ösvényen indultunk el befelé az erdőbe, egy 
idő után többnyire eltévedtünk. Volt néhány biztos tájékozódási 
pontunk, például mindjárt az utunk elején el kellett haladnunk 
egy háborús emlékmű mellett, amelynek kopott betűi valami-
lyen gyalogezred hősi tetteinek emlékét örökítették meg, később 
pedig, már mélyen benn az erdőben, néhány elhagyatott faház 
mellett is elmentünk – nem tudni, korábban kik használhatták 
őket, talán víkendházak lehettek vagy a favágók átmeneti szál-
lása. Eszter egyszer az egyiknek belökte az ajtaját, hátha sikerül 
jobb rejtekhelyet találunk maguknak, mint a tisztás, de odabenn 
nem volt semmi, csak fűrészpor- és korhadásszag, néhány néhai 
gyomnövény szalmaszínű, szárazon zörgő kísértete, a földpadló 
közepén pedig mocskos, pomponos kötött sapka hevert, ki tud-
ja, mióta. 

Akkor ennél már sokkal kellemesebb volt a tisztás: a szeder-
bokrok, a magas fű, a lila bogáncsvirágok, rajtuk a kék és barna 
lepkék az arcunk magasságában. Leterítettük a fűre a pokrócot, 
amelyet Eszter magával vitt a strandra, mert ilyenkor mindig a 
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strandról jött, onnét indultunk el az erdőbe. Míg vártam rá a 
strand előtt, a buszmegállóban álldogáltam, aki meglát, nehogy 
azt hihesse, várok valakire, és valahányszor Eszter késett néhány 
percet, mindig biztos voltam benne, hogy már nem is jön, hogy 
leszólította valamelyik izmos, aranybarnára sült úszóbajnok, és 
most éppen őszilét kortyolgatnak kettesben a strandbüfében, 
Eszter nedves haja a fejére tapad, hideg víztől merev mellbim-
bója kirajzolódik a bikinifelső alatt, vagy a ritkás füvön hevernek 
egymás mellett, csukott szemmel, és az úszóbajnok keze Eszter 
combja után tapogatózik. (Természetesen én is elkísérhettem 
volna Esztert a strandra, hogy megóvjam őt az úszóbajnokok-
tól, magamat pedig a velük kapcsolatos rémlátásoktól, csakhogy 
– és ezt a világ minden kincséért nem árultam volna el neki – 
nem tudok úszni.) Amikor Eszter végül mégiscsak megjelent az 
uszoda kijáratánál, és tekintetével engem keresett („Jaj, ne ha-
ragudj, nem volt szabad hajszárító!”), egyszerre éreztem végte-
len megkönnyebbülést és annak a dzsinnek a pusztító haragját, 
amelynek túlságosan hosszú ideig kellett várakoznia a palackban 
a szabadulásra. 

Igen, volt már valakije, ismerte be egyszer a tisztáson, a csó-
kolózás szünetében, két éve, a vállalati üdülőben, ahol a szüleivel 
nyaralt, és ahol rajta kívül nem volt más fiatal, csak egy, egy tech-
nikus a gyár valamelyik távoli kirendeltségéből, hirtelenszőke, 
kék szemű, izmos és öntelt szépfiú, aki alighanem szintén csak 
más fiatalok társaságának híján kereste az övét, mert nem volt 
bennük semmi közös, csak hát a vízpart, ahol bekenték egymást 
napolajjal, a kertvendéglő, ahová esténként lejártak táncolni, a 
csónak, amelyben messzire kieveztek, a naplementék, a meleg 
esték… szóval értem. Nem, nem volt szerelmes belé, de azért so-
kat sírt, amikor itthon hetekig hiába várta a levelét. De ez már 
elmúlt, voltaképpen a nevére sem emlékszik. Nem igazán.

Én a magam korábbi szerelmi ügyeiről titokzatosan hallgattam, 
nevetve hárítottam el a kérdezősködést, azt remélve, ezzel sikerül 
azt a benyomást keltenem, mintha számtalan ilyen ügyem lett vol-
na, pedig csak egy volt: első évben összejöttünk az egyik évfolyam-
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társnőmmel, zömök, szemüveges, erélyes és energikus lánnyal, aki 
kinézett magának, alighanem csak azért, mert én voltam a cso-
portelső, utánam pedig mindjárt ez a bizonyos Sára következett 
a rangsorban, és nyilván úgy érezte, ennek így kell lennie. Egész 
kapcsolatunkat ugyanazzal a gyakorlatias eréllyel bonyolította le, 
amellyel mindenféle egyéb szervező tevékenységeit is, mert benne 
volt mindenféle bizottságokban, ahol többnyire élénken, hevesen 
gesztikulálva érvelt holmi tarthatatlan nézetek ellen. Az együtt-
léteinket is ő szervezte meg, többnyire a kollégiumban („Két órá-
ra kiraktam a szobatársamat…”), egyszer-kétszer pedig ki tudja, 
melyik ismerősének az üres lakásába is felvitt, ahol a kisszobában 
Chagall repülő hegedűse nézett minket a falról, a konyhában pe-
dig halomban állt a mosatlan edény. Én hálás voltam neki, amiért 
a szervezés gondját levette a vállamról, ráadásul szeretkezés köz-
ben sem hagyott kétségben afelől, mit szeretne, hanem pattogó, 
határozott vezényszavakkal irányított („Ott! Nem ott, följebb! Egy 
kicsit lassabban!”), de legfőképpen azért, mert mindeközben nem 
éreztem iránta semmit – semmit az égvilágon. Nem voltak miatta 
álmatlan éjszakáim, nem vártam rá szívdobogva, nem zuhantam 
mély kétségbeesésbe, ha késett két percet, és ha lemondta a talál-
kozót, vállat vontam, és hazamentem.

Ha rajtam múlik, ez a takaréklángon működő kapcsolat akár 
időtlen időkig is eltarthatott volna. De Sára nem így vélekedett: 
egy idő után nem tudta elviselni udvarias egykedvűségemet, hiá-
nyolta belőlem a lelkesedést, több érdeklődést várt volna el tőlem 
a világ dolgai iránt, vagy mit tudom én… alighanem valamiféle 
pontosabban nem körvonalazott aktivitást hiányolt belőlem is, 
akárcsak a passzív ellenállásba burkolózó évfolyamból. Amikor 
belátta, hogy reménytelen eset vagyok, egy lemondó legyintés 
kíséretében szakított velem. De azért jó barátok maradtunk – 
Sáránál ez elvi kérdés volt –, és néha elbeszélgettünk az egyetem 
folyosóján, többnyire csak röviden, mert Sára általában mindig 
rohant valahová.

Ehhez a józan, tenyeres-talpas kapcsolathoz képest a tisztáson 
töltött időnket, a lepkéket és százszorszépeket, Eszter nyakának és 
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vállának naptejszagát és a darázscsípést a combján, amelyből be-
hunyt szemmel próbáltam kiszívni a fullánkot, miközben a júliusi 
nap teljes erővel verte a tarkómat, és vörös izzásként hömpölygött 
csukott szemhéjam mögött – mindezt olyasminek éreztem, ami 
kívül esik a valóságos életemen, mert más, csillogóbb és foszléko-
nyabb anyagból készült, olyanból, mint az álmok vagy a képzel-
gések, és éppolyan kevés hatással is lesz a valódi életemre, mint 
azok, előzmények és folytatás nélküli közjáték, és még akkor is az 
lenne, ha Eszter történetesen nem utazna el amúgy is a városból 
pár hónap múlva, amikor megkezdődik a főiskolán a félév. Ennek 
a biztos veszteségnek az előérzetében engedélyeztem magamnak 
ezt a hozzám nem illő szenvedélyt, abban a tudatban, hogy rövide-
sen úgyis megszabadulok tőle, és ez a szabadulás még csak nem is 
kíván tőlem semmiféle erőfeszítést, egyszerűen csak megtörténik, 
és nekem csak annyi a dolgom, hogy elviseljem. 

Csakhogy nem így történt. Esztert nem vették föl a főiskolá-
ra: éppenséggel számolhattam is volna ezzel a lehetőséggel, de ki 
tudja, miért, eszembe sem jutott. Eszter nem látszott szomorú-
nak, inkább mintha fellélegzett volna: jövőre újra megpróbálja, 
mondta, és ha akkor sem sikerül, akkor inkább elvégzi levele-
zőn a könyvtár szakot: a vállalat biztosan támogatni fogja. Szep-
tembertől ugyanis dolgozni kezdett annak a gyárnak az üzemi 
könyvtárában, ahol az apja művezető vagy valami ilyesmi volt, és 
én most már nem a strand, hanem a gyár bejáratánál vártam rá, 
kínosan tudatában a kolléganők kíváncsi, megértő vagy gúnyos 
pillantásainak. Innen indultunk sétálni a még nyárias, szeptem-
beri délutánokon, egyszer-kétszer még a szokott tisztásunkat is 
felkerestük, bár most már nem volt nálunk pokróc, sem strand-
törülköző, a pulóveremet terítettem le a fűre, és utóbb hosszan 
szedegettem belőle a beleragadt száraz fűszálakat és a bogáncsot, 
később pedig, amikor az őszi esőktől már nedves volt a fű, és az 
erdei út csupa sár és pocsolya, újra a mozi és a cukrászda korsza-
ka következett, vagy megint Eszter szobájában üldögéltünk. 

Illetve már nemcsak üldögéltünk. Mint kiderült, a kártyapartik 
ekkoriban csak minden harmadik héten folytak Eszteréknél, a 
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két közbeeső héten viszont előbb az egyik, aztán a másik kár-
tyapartner lakásán. Így két egymást követő szerdán mindig késő 
estig üres volt a lakás, a tisztást Eszter szobája váltotta fel, a száz-
szorszépektől és darazsaktól nyüzsgő füvet Eszter kopott és üte-
mesen nyöszörgő díványa – mert egy idő után már nemcsak csó-
kolóztunk. Nem állíthatom, hogy egyértelműen örültem volna 
ennek a változásnak. A tisztás világon kívüli eufóriája után vala-
miféle elhétköznapiasodás része és következménye volt, és ma-
gán viselte a köznapi valóság minden zűrzavarosságát és kissze-
rűségét. Emellett, ha őszinte akartam lenni magamhoz, be kellett 
vallanom, hogy a Sárával folytatott viszony, pusztán a kapcsolat 
fizikai részét tekintve, jóval kielégítőbb volt: mindketten előzé-
kenyen és sportszerűen igyekeztünk egymásnak a testi öröm 
maximumát nyújtani, egy autó- vagy villanyszerelő érzelemmen-
tes gyakorlatiasságával. Eszter lehunyt szeme és révült arca arról 
árulkodtak, hogy ő nem érzi a testi vágyat olyan ellenséges erő-
nek, amely idővel alááshatja a kapcsolatunkat, hanem a szeretke-
zést valamiféle szent szertartásnak tekinti („nagy és véres misz-
tériumnak”, ahogy magamban gyilkos gúnnyal kommentáltam), 
én viszont már-már úgy éreztem, mintha leendő feleségem ön-
feledt szexualitása valami tőle különböző, veszedelmes élőlény 
lenne, holmi mesebeli hidra, és én hiába veselkedem neki újra 
meg újra, hogy levágjam a fejét, mert ez a fej újra és újra kinő, és 
sohasem jutunk el addig a kívánatos állapotig, amelyre olyan két-
ségbeesetten törekedtem. És hogy mi lett volna ez a kívánatos ál-
lapot? Most már nem tagadhattam magam előtt sem, hogy egyre 
jobban ragaszkodom Eszterhez, akár azt is mondhattam volna, 
a slágerek patetikus nyelvén, hogy nem tudok élni nélküle. Ezért 
egyre inkább arra vágyódtam, hogy valami elszakíthatatlan kös-
sön össze bennünket, ne ilyen változékony és kiszámíthatatlan 
dolog, mint a testi vonzalom. Azt szerettem volna, ha testvérek 
vagyunk, ikrek, akik már az anyaméhben egymás nyakát ölelték 
ártatlan és testietlen szeretetben, kisgyerekek, akik kézen fogva 
szaladgálnak valamilyen szex- és féltékenységmentes édenkert-
ben. Azt szerettem volna, ha kettőnknek együtt lenne két kezünk 
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és lábunk, ha még a cipőfűzőnket se tudnánk megkötni a másik 
nélkül. Hogy az ő fejében még a lehetősége se születhessen meg 
egy olyan gondolatnak, hogy adott esetben akár el is lehet hagyni 
engem.

Annál persze még nekem is több eszem volt, mint hogy mind-
ezt el is áruljam neki. Tudtam, hogy úgy érzi, valami nagy és 
boldogító dologgal ajándékozott meg, hogy saját szenvedélye az 
én képzelt szenvedélyemből táplálkozik, és alighanem végleg ki 
is hunyna, ha rájönne, hogy ez az ajándék számomra inkább te-
her. Valamit azért gyaníthatott persze. Voltak pillanatok, amikor, 
mintha álmából ébredne, döbbenten nézett rám, mint akinek de-
reng valami, hogy talán mégsem úgy vannak a dolgok, ahogy hit-
te. Ugye te is boldog vagy?, szokta kérdezni ilyenkor, és közben 
szorongva fürkészte az arcomat. Mit mondhattam volna erre? 
Boldog vagyok, persze, csak éppen… és igyekeztem kitalálni va-
lami viszonylag hihetőt, hogy mi aggaszt éppen, persze csupa 
olyasmit, aminek semmi köze nem volt őhozzá. És mivel ebben 
a helyzetben is, mint mindig, a támadás bizonyult a legjobb vé-
dekezésnek, igyekeztem magának a boldogságnak a fogalmát ki-
kezdeni és leértékelni. Nem lehet az ember mindig jókedvű, egy 
ilyen világban, mondtam jelentőségteljesen, és súlyosan beteg 
ismerősökről beszéltem neki, térben és időben távoli háborúkról 
és tömeggyilkosságokról, az emberi lélek sötét mélységeiről, és 
lelki kényelemszeretettel vádoltam, azzal, hogy homokba dugja 
a fejét, ha minderről nem vesz tudomást. Vagyis megpróbáltam 
becsempészni szellemi táplálékai közé a tudás mérgezett almá-
ját, a kételyt és a szorongást. Ennek már csak azért is szüksé-
gét éreztem, mert tetszhalott művészi ambíciói újraéledtek: újra 
elkezdett zongorázni, ami engem több okból is nyugtalanított. 
Részben azért, mert tudtam Zénótól és Mártától, hogy ezek az 
ambíciók halálra vannak ítélve. De volt személyesebb okom is az 
aggodalomra: Eszternek új zongoratanára volt. 

Mártától hallottam, amikor egy alkalommal Zénóéknál jártam 
(akkoriban már inkább kerültem őket, mert azóta, hogy meg-
tudták, mi van köztünk Eszterrel, velem is azon a bágyadtan fa-
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nyalgó, lemondó hangon kezdtek beszélni, mint vele, elsősorban 
a család nőtagjai persze, de bizonyos mértékig Zénó is, akitől pe-
dig több megértést vártam volna, hiszen korábban egymás több 
reménytelen szerelmi ügyét asszisztáltuk végig). Márta csak le-
gyintett, amikor az új zongoratanárról faggattam. Végül is egé-
szen ügyes a maga módján, mondta fanyalogva, amikor tovább 
erőltettem a dolgot, képes látványos, de felületes eredményeket 
elérni, leginkább arra alkalmas, hogy a család elkényeztetett kis 
kedvencét felkészítse a sikeres zongoravizsgára. Hogy milyen 
ember? Fogalma sincs róla, de hát milyen lehet ezek után? Egy 
szélhámos, dörmögte Zénó. Nem, azt azért nem mondanám… 
egy sármőr!, jelentette ki ellentmondást nem tűrően Zénó anyja. 
Hát… úgy is lehet mondani.

Mindössze erre az egy szóra támaszkodhattam, amikor megal-
kottam a fejemben az ismeretlen zongoratanár képét, olyan kísér-
teties részletességgel, amire ez a rövid beszélgetés semmiféle ala-
pot nem szolgáltatott. Biztos voltam benne, hogy magas és vállas, 
hogy puha, pasztellszínű gyapjúpulóvereket hord, őszülő, hullá-
mos hajának egy tincse a homlokába hullik, a szeme világoskék és 
enyhén vérágas, alatta lilás könnyzacskók duzzadoznak, és mű-
fogsorát percenként vakító mosolyban villantja ki. Párbeszédeket 
képzeltem el kettejük között, gondosan manikűrözött, hosszúkás 
férfikezet, amint Eszter tömpe, tövig vágott körmű gyerekujjait 
igazgatja a billentyűkön, műfogsorragasztótól és drága szájvíztől 
illatozó, keskeny szájat, amint futólag Eszter hajába csókol. Nem 
hagyott nyugodni a gondolat, hogy meg kell ismernem ezt az em-
bert: különben hogyan tudnám megvédeni tőle Esztert? Állan-
dóan azon töprengtem, milyen ürüggyel csöngethetnék be hoz-
zá: például azt mondhatnám neki, szeretném titokban zongorára 
taníttatni nem létező kishúgomat, hogy meglepjük vele anyánkat 
a születésnapján; vagy beállíthatnék hozzá, mint ingerült lenti 
szomszéd, akinek beázott a lakása, és felháborodottan követel-
hetném, hogy azonnal zárja el a vizet. Megdöbbent tiltakozását 
elereszteném a fülem mellett, erélyesen félresöpörném az útból, 
és benyomulnék a lakásba, hogy saját szememmel győződjek meg 
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róla, csakugyan nem folyt-e túl a fürdőkád, közben a szemem sar-
kából Eszter ottlétének nyomai után kutatnék, kihullott hajcsat 
után a szőnyegen, létszám fölötti fogkefe és női papucs után a für-
dőszobában. Egy idő után álmodni kezdtem vele, sorozatban, az 
álom mindig úgy kezdődött, hogy becsöngetek a lakásába, ő ajtót 
nyit, de nem akar beengedni, a válla fölött belátok a félhomályos 
szobába, furcsa, kígyózó szobanövényeket látok, egy faliszőnyeg 
csücskét, egy csillár üveglap-vízesését a magasban, és közben tu-
dom, hogy Eszter a szoba sarkában, a díványon fekszik holtan, és 
az az ember őt igyekszik előlem eltakarni a vállával. Máskor meg 
úgy volt, hogy Eszter még él, de ha nem jutok be időben, meg fog 
halni, az az ember meg fogja ölni. Újra meg újra megpróbálom 
ellökni az ajtóból, de hiába, súlyos és mozdíthatatlan, és közben 
tudom, hogy minden hiába, még ha odébb is tudnám tolni az út-
ból, most már akkor is késő…

Egyszer, bevallom, pedig ezt aztán tényleg szégyellem, még vala-
mi hangversenyre is elmentem, ahol egy „fővárosi művésznő” éne-
kelt „népszerű áriákat és operettdalokat”, mert a plakáton a zon-
gorakísérő neve azonos volt az új tanáréval, legalábbis azt hittem. 
A kultúrház ugyanaz volt, mint ahol gyerekkoromban minden 
karácsony délutánján apámmal amatőr színielőadásokat néztünk, 
Hófehérkét és Hamupipőkét, míg anyám odahaza a fát díszítette, s 
ahol később az iskolaünnepélyeket és klubdélutánokat is tartották. 
Most főleg frissen dauerolt, idősödő nők ültek a széksorokban, bár 
akadt egy-két ősz bajuszú, fémkeretes szemüvegű öregúr is. Fia-
tal nem is volt a közönség közt rajtam kívül. A teremben erősen 
fűtöttek, a fülledt melegben mindkét szomszédnőm a műsorfü-
zettel legyezte magát, homlokuk fénylett az izzadságtól. A fővá-
rosi művésznő is túl lehetett már első ifjúságán, alacsony, fekete 
nő volt, borvörös estélyi ruhájának kivágásából félig kibuggyant 
szeplős, léggömbnyi keble: behízelgő, elragadtatott mosollyal kö-
szönte meg a tapsot, amellyel üdvözölték. Ellenben a zongorakí-
sérő… Az állig gombolt fehér blúzt és sötét keretes szemüveget 
viselő, szomorú szemű fiatal nő láttán egy pillanatra mintha leállt 
volna az agyam, aztán, mondhatni, egymás sarkát taposták benne 
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a különféle lehetséges magyarázatok, például hogy a zongoratanár 
éppen most, ma délután szökött meg Eszterrel, ezért kellett hirte-
lenjében helyettest keríteniük… miközben körülöttem az idősödő 
nők és bajszos öregurak fénylő homlokukat törölgetve, ellágyult 
mosollyal hallgatták, ahogy a színpadon a primadonna, kezét 
keblére szorítva és szemét a plafonra szegezve többször is elha-
lálozik, hol tüdővészben, hol szerelmi bánatában. A szünetben az 
előcsarnokban alaposabban szemügyre vettem a műsor plakátját, 
és láttam, hogy a lehetséges megfejtések közül éppen csak a legké-
zenfekvőbb nem jutott eszembe: hát persze, nem György, hanem 
Györgyi… Amikor a kultúrház oldala mentén a buszmegálló felé 
igyekeztem, a csukott ablakon keresztül még tompán áthallatszott 
a fővárosi művésznő hangja: „Hajhó, hajhó, messze délen, zordon 
hegyek ölén…”

És még sok egyéb őrültséget is elkövettem volna, ha egy al-
kalommal, amikor kettesben a Rókalyukban sörözgettünk (kel-
lemes kis vendéglő nem messze a vasútállomástól), Zénó köze-
lebb nem hajol hozzám a söre fölött, és oda nem súgja: „Na, ott a 
maestro!” Miféle maestro?, kérdeztem bambán. Furcsa: hetek óta 
egyéb sem járt a fejemben, csak az az ember, de akkor eszembe 
sem jutott, hogy Zénó róla beszél. „Hát aki zongoravirtuózt csi-
nál a csajodból… ott ül a hátad mögött, de ne nézz hátra, mert 
rájön, hogy róla beszélünk… majd kicsit később!” Amikor úgy 
tíz másodperccel később mégiscsak hátrafordultam, leesett az 
állam: apró, kopaszodó, gömbölyded emberke ült az asztalnál 
két asztmásan szuszogó, hájas, szemüveges gyerek, egy fiú és egy 
lány, valamint egy hatalmas termetű és megvető tekintetű asz-
szony társaságában. Az emberke éppen a kövér kislány álláról 
törölt le valamit aggodalmas gonddal egy szalvétával, gondo-
lom, a lecsöpögő pörköltszaftot. Ez a látvány mindörökre szám-
űzte nappali lidércálmaimból ezt az embert, bár furcsa módon 
az éjszakaiakban még sokáig visszajárt: álmomban továbbra is 
ugyanaz az őszülő szépfiú nyitott ajtót, és továbbra is ő próbálta 
eltakarni pasztellszínű gyapjúpulóveres vállával a halott Esztert. 
De aztán ez is elmúlt.
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Illetve… Talán nem is múlt el egészen, vagy legalábbis nem 
olyan mértékben, mint ahogy reméltem, amikor összeházasod-
tunk – mert hát összeházasodtunk. Esztert természetesen má-
sodszorra sem vették fel a zeneművészetire, fölvették ellenben 
egy évvel később a szomszédos kisváros egyetemének könyvtár 
szakára, ami egyévnyi hétvégi ide-oda utazgatást, parkokban 
és presszókban üldögélést, kollégiumi portások figyelmének 
lankadását kihasználó ki- és beosonást és váratlanul hazatérő 
szobatársakat jelentett, valamint gyötrelmes, szűnni nem akaró 
aggodalmat az esztertelen hétköznapokban: most éppen merre 
járhat, melyik tanára vagy csoporttársa próbálja elcsábítani tő-
lem? Aztán valahogy letelt ez az év is, én elvégeztem az egyete-
met, és elfogadtam egy nem sok jóval kecsegtető állást ugyaneb-
ben a városban. Esztert rövidesen sikerült meggyőznöm a közös 
albérlet előnyeiről („Itt legalább nyugodtan tanulhatsz, nem nyit 
be valaki percenként …”), először csak hozzám költözött, aztán 
össze is házasodtunk. Hát így. Nem, egyáltalán nem így: koránt-
sem ment minden ilyen simán.

Mert mintha csak az én szorongó képzeletem hívta volna elő a 
semmiből, végül mégiscsak megjelent Eszter életében az a bizo-
nyos őszülő bájgúnár, de nem a tanára volt, hanem valami színházi 
ember, talán rendező vagy divatos orvos vagy tudom is én – kí-
sérteties módon a legapróbb részletekig megfelelt a képzeletem 
alkotta képnek, még a pasztellszínű gyapjúpulóver is stimmelt, 
tudom, mert egyszer meglestem őket: lesben álltam a szemközti 
ház kapujában vagy egy óra hosszat, hogy kivárjam, amíg hazavi-
szi Esztert a kollégiumba – autón persze, mert természetesen az is 
volt neki, hivalkodó, lágyan sikló, puhán huppanva megálló bárka, 
méghozzá piros… Megismerkedni is úgy ismerkedtek meg, ha jól 
emlékszem – és természetesen nagyon is jól emlékszem! –, hogy 
fölvette a kocsijába Esztert meg egy csoporttársnőjét, akik valami 
kirándulásról igyekeztek hazafelé szakadó esőben (a csoporttárs-
nő szüleinek volt távoli ismerőse). És persze nős volt, és persze 
a házassága már régen tönkrement, és igazából már nem is volt 
köztük semmi a feleségével, csak hát a gyerekek – ahogy ez már 
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lenni szokott. Abban a pár hónapban, amíg ez az ügy tartott, nem 
jártam át a hétvégeken (kivéve akkor egyszer, titokban, amikor 
meglestem őket), csak olyankor találkoztunk, amikor Eszter ha-
zajött látogatóba a szüleihez, igaz, akkoriban szinte minden hét-
végén hazajött – a hétvége bájgúnáréknál szigorúan a családé volt. 
Most megint cukrászdákban üldögéltünk, mint a legelső időkben, 
és sötét kapualjakba húzódtunk, csak most nem csókolózni, ha-
nem hogy Eszter kisírhassa magát a vállamon, miközben én a haját 
simogattam, és a bájgúnár meggyilkolásának különféle lehetséges 
módozatain töprengtem.

Aztán vége lett ennek is. Eszter pár hétig kisírt szemmel jár-
kált, elhalasztotta néhány vizsgáját, és hozzám jött feleségül.

És hogy vajon boldog vagyok-e azóta…? Néha igen, és már ez 
is valami. Hogy éjszakánként ott alszik mellettem, hogy szombat 
esténként, amíg én valami tervrajzon dolgozom, a fotelben ül, fül-
hallgatóval a fején, és csukott szemmel, enyhén előre-hátra rin-
gatózva zenét hallgat, és én tudom, hogy a következő nap min-
den percét együtt töltjük – igen, olyankor boldog vagyok, vagy 
legalábbis, gondolom, azt a mélységes megkönnyebbülést, amit 
ilyenkor érzek, akár boldogságnak is lehet nevezni. Mert máskor, 
hétköznapokon, napközben, amikor Eszter a könyvtárban dol-
gozik – a városi könyvtár zeneműtárában kapott állást –, vidám 
és felelőtlen kollégák között, akik kedveseket mondanak neki, és 
megnevettetik, úgy érzem, hogy minden fáradozásom hiábavaló 
volt. Ha csak félórával később jön haza, mint szokott, mert mun-
kaidő után elfecsegte valakivel az időt, vagy éppen beültek valaho-
vá sörözni, olyankor, minek tagadjam, még ma is a poklok kínját 
állom ki. Olyankor biztos vagyok benne, hogy nem látom soha 
többet, hogy valami történt vele, vagy egyszerűen csak elege lett 
belőlem. És amikor velem van ugyan, de látom, hogy nem figyel 
rám, elnéz valahová a semmibe, ha beszélek hozzá, vagy például 
szeretkezés közben… bár mostanában már többnyire igyekszik ki-
térni a közeledésem elől, ijedt és átlátszó kifogásokat dadog, ame-
lyeket én fölényes gúnnyal szedek ízekre, vagy ha ez nem sikerül, 
akkor másnap különösen komisz vagyok hozzá, minden apró mu-
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lasztását szóvá teszem, ő pedig pontosan tudja, ezt minek köszön-
heti, ezért többnyire inkább megadja magát: csukott szemmel, 
mozdulatlanul tűri, amit teszek vele, aztán néha egyszerre, várat-
lanul mégiscsak áttüzesedik, izzik az arca, hevesen hozzám löki 
a csípőjét, a szeme továbbra is csukva, és én tudom, hogy ez már 
nem nekem szól, hanem valamilyen képzeletbeli személynek, vagy 
egy nagyon is valóságosnak, akiről azért fantáziál, hogy elviselhető 
legyen számára ez az egész… igen, ilyenkor olyan tömény keserű-
séget érzek, amilyennek a létezését sem tudtam volna elképzelni 
az Eszter előtti időkben. Ilyenkor néha eszembe jut, mi lett volna, 
ha annak idején nem megyek el arra a bizonyos hangversenyre, ha 
sosem ismerem meg Esztert, ha nem őt veszem el, hanem Mártát, 
vagy egy másik Mártát, egy mérsékelten vonzó, okos és megbízha-
tó lányt, akihez nem szenvedély, hanem csak gyöngéd baráti érzel-
mek fűznek, ha megmaradok az élet felszínén, és soha nem szállok 
alá tulajdon érzéseim alvilágába…

Egyszer beszélgettem erről egy barátommal, voltaképpen az 
elsővel Zénó óta (Zénó a szülővárosunkban maradt, és azóta már 
egyetemi adjunktus), szóval egyszer munka után beültünk vala-
hová ezzel a bizonyos idősebb kollégámmal, a szó a házasságra 
terelődött, egészen pontosan arra, kinek mit fog szólni hozzá a 
felesége, hogy aznap későbben megy haza a szokottnál. Én vala-
mivel többet ihattam a kelleténél, mert különben nem szoktam 
fecsegni a magánéletemről, de akkor valahogy kitört belőlem, 
az enyém, mondtam, azt se bánná, ha egyáltalán nem mennék 
haza. És igaza is lenne, közöltem a részegek kihívó hanghor-
dozásával, mert nagyon komisz vagyok hozzá! Igenis, nagyon 
komisz, erősködtem, talán még az asztalra is csaptam, mintha 
valaki ellentmondott volna nekem. Mire ez a barátom, barát-fé-
lém elmosolyodott, és azt kérdezte, hát ha így gondolom, miért 
nem vagyok kicsit kedvesebb hozzá? Nem feleltem, csak hosz-
szan hevesen ráztam a fejemet, kétségbeesve, hogy ennyire nem 
érti, hogy semmit nem ért: mert hát milyen szörnyű, mennyire 
megalázó lenne, ha kedves lennék hozzá, ha a kedvét keresném, 
és még akkor sem… És akkor miért nem hagyod ott?, kérdezte 
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aztán a barátom, miközben kirázott egy szál cigarettát a doboz-
ból, és gyufa után kotorászott a zsebében. Egy pillanatra elállt 
a szavam. Elhagyni, hebegtem végül, hát hogy hagyhatnám el? 
Mi lenne akkor vele? Te nem tudod, milyen gyámoltalan, milyen 
gyerekes, milyen… A barátom hosszan, elgondolkodva szívta a 
cigarettáját, aztán felsóhajtott, és valami egészen furcsát mon-
dott: azt mondta, hogy boldog ember vagyok. Hogy én?, horkan-
tam fel, már-már kijózanodva a döbbenettől. Ezt meg honnan 
veszed? Látom. Látom rajtad, hogy te vagy a szerelmesebbik ket-
tőtök közül… Jó, jó, tudom, emelte föl a kezét, hogy belém fojtsa 
a kitörni készülő tiltakozást, ez is szörnyű… De el tudod te kép-
zelni, milyen szörnyű az, amikor fordítva áll a helyzet? Amikor 
a másik még mindig odavan érted, mikor minden szabad pilla-
natát veled szeretné tölteni, de te már nem érzel iránta semmit, 
csak folytonos bűntudatot meg igazságtalan, tehetetlen haragot? 
És az egész mindig csak rosszabb lesz, pedig már most is maga a 
pokol. Hidd el nekem, te még boldog ember vagy!

De miért?, kérdeztem elcsukló hangon, miközben a fejemben 
lakó megfigyelő kaján undorral figyelte azt a kétségbeesetten ha-
donászó, az önsajnálattól már-már zokogó figurát, akit az a négy 
korsó sör csinált belőlem. Miért kell ennek így lennie? Nem va-
gyok gyerek, tudom, hogy vannak az életben szörnyű dolgok, de 
hogy ez… hogy éppen ez, amire azt szokták mondani, hogy az 
ember „megtalálta a boldogságot!”, kántáltam gúnyosan elnyúj-
tott hangon, mint egy kétségbeesetten csúfolódó óvodás, éppen 
csak a nyelvemet nem öltöttem ki, hogy ennek miért kell ilyen-
nek lennie? Szerintem, közöltem részeg ünnepélyességgel, vala-
mi nagyon komoly baj van a világgal… vagyishogy a létezéssel 
általában. Vagy ő talán nem így gondolja? A barátom vállat vont, 
aggodalmas pillantást vetett a vendéglő falán függő faliórára, az-
tán intett a pincérnek, hogy fizetni szeretne. 

Hiába kerestem a szememmel a pincért, egy ideje nem jött elő 
az épületből. A távoli asztalnál söröző, kockás inges fakitermelők 
is hiányolhatták, mert részegségtől el-elcsukló, kásás hangon Jó-
zsi! Józsi! kiáltásokat hallattak harsány röhögések közepette. Be-
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megyek fizetni, mondtam a feleségemnek, ideje indulnunk. Mire 
megint olyan könyörgő szemmel nézett rám, mint akkor, amikor 
kinyögte, hogy szeretne beülni ide. Kérsz még valamit?, kérdez-
tem, azt hiszem, elég élesen. Nem, semmit… csak még el kell 
mennie a mosdóba. Hát akkor menj! Csak igyekezz!, mondtam 
ingerülten, ez ellen tényleg nem lehetett kifogásom, bár csöppet 
sem örültem neki, hogy el kell mennie a részeg favágók mellett. 
Mindjárt jövök!, hadarta, és futva indult az épületbe. Láttam, 
hogy azok az emberek röhögve méregetik, és az egyik még utána 
is kiáltott: „De sürgős!”, vagy valami ilyesmit. Egy tébolyult pilla-
natra átfutott az agyamon, hogy odamegyek ahhoz az emberhez, 
és állon vágom. Végre előbukkant a pincér egy tálca sörrel, amíg a 
korsókat szétosztogatta a kockás ingesek között, fölálltam, hogy 
magamra vonjam a figyelmét, a pénztárcámat már korábban elő-
vettem, és most megemeltem feléje, hogy jelezzem, fizetni sze-
retnék. Először azt hittem, nem vesz tudomást rólam, a már üres 
söröskorsókat rakosgatta a tálcájára, hogy bevigye őket, de aztán 
mégis mást gondolt, odajött hozzám, a tálcát az üres korsókkal 
lerakta az egyik szomszédos asztalra, és „Igenis, kérem, volt két 
pörkölt és két traubiszóda…”, mondta a blokkját tanulmányozva.

A feleségem akkor lépett ki az épületből. Sietősen elindult az 
asztalunk felé, de aztán észrevette, hogy éppen fizetek, és lassí-
tott: a csíkos macska még mindig ott járt-kelt az asztalok között, 
most odament Eszterhez, és panaszosan nyávogva a lábszárához 
dörgölőzött, ő pedig lehajolt hozzá, és megsimogatta. Láttam, 
hogy a kockás ingesek elismerően összeröhögnek, elképzeltem, 
milyen látványt nyújthat Eszter ebben a testhelyzetben a szűk 
farmerében, és megint azt éreztem, hogy szeretnék valakinek az 
arcába ütni. Amikor Eszter az asztalunkhoz ért – a pincér már 
besöpörte vedlett harmonika-bőrtárcájába a pénzt, és savanyúan 
dünnyögve megköszönte a szerény borravalót –, némán felemel-
tem a székről a táskáját, odanyújtottam neki, és terelni kezdtem 
kifelé. A kapuból még visszanézett: Egész kellemes hely volt, 
nem?, kérdezte alázatosan, én meg ráhagytam, persze, egészen 
kellemes.
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A lefelé vezető út keskenyebb volt, mint az, amelyiken oda-
felé mentünk, bal oldalt csak enyhén emelkedett, de jobb felől 
mintha valamilyen óriási késsel metszettek volna ki egy darabot 
a hegyoldalból, majdnem függőleges, a szakadék alját nem is le-
hetett látni, az oldalán szétszórt bokrok és csenevész fák nőttek. 
Közel az úthoz volt néhány málnabokor, a zöld és halvány zöldes 
rózsaszín szemek között már akadt néhány világos- és sötétpiros 
is. Eszter a tenyerébe gyűjtött pár szemet a sötétpirosakból, és 
ahogy mentünk, a szájába hajított egyet-egyet, míg csak el nem 
fogyott az összes. Látom, ízlett, mondtam neki, mire összerez-
zent: Jaj, Istenem, látod, milyen önző vagyok, neked nem is hagy-
tam! De van még, nézd csak, ott lejjebb, ott van egy csomó érett, 
várj egy kicsit… Hozok, jó? Eszedbe ne jusson, förmedtem rá, 
nem látod, milyen meredek? Megcsúszol és leesel! Ugyan, de-
hogy, kiskoromban rengeteget kirándultunk, tudom, hogy kell 
egy lejtőn lefelé menni, olyan féloldalasan… Ahogy gondolod, 
vontam vállat, de semmi értelme, én megvagyok nélküle… De 
nem is figyelt rám, elindult lefelé oldalazva. Egyszer megcsúszott 
a lába a síkos, tavalyi avaron, de elkapott egy ágat a feje fölött, 
hogy megkapaszkodjék. Az ág alighanem tüskés lehetett, mert 
gyorsan eleresztette, és a szájához kapta az ujját, talán vérzett 
egy kicsit. Tovább csúszkált lefelé, aztán már csak a törött ágak 
recsegését hallottam, de tőle egy hangot, egy segélykiáltást se, 
egy sikoltást se, semmit. 

Bizonyára sok ember számára ismerős az az érzés, hogy van 
valami, egy esemény, amitől rettegünk, amit éppen ezért már 
számtalanszor elképzeltünk, és a lelkünk mélyén úgy érezzük, 
hogy ezzel az öngyötrő képzelgéssel, mint valamiféle önként 
hozott áldozattal, sikerült megvesztegetnünk a sorsot, és a va-
lóságban soha nem történhet meg az a bizonyos dolog… Aztán 
amikor mégis ott állunk a kifosztott és feldúlt lakásban, vagy a 
kórház folyosóján, kezünkben a szövettan eredményével, vagy 
közlik velünk a számunkra legkedvesebb személy halálhírét, ak-
kor a rémületbe és a fájdalomba valamiféle hitetlenkedő, sértett 
felháborodás is vegyül: nem, nekünk nem ezt ígérték, ennek nem 
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lett volna szabad megtörténnie! Én is számtalanszor elképzeltem 
korábban, hogy Eszter csak úgy se szó, se beszéd eltűnik mellő-
lem, hogy egyszer csak nem jön haza a könyvtárból, és én hiába 
várom, besötétedik, nyolc óra lesz, kilenc, tíz, éjfél, és Eszter még 
mindig sehol, mert elütötte egy autó… Vagy arra érek haza, hogy 
eltűnt a lakásból, nemcsak ő, hanem még a holmija is, a távollé-
temben összecsomagolt és elköltözött valakihez… És Istenem, 
hányszor álmodtam már ugyanezt, hogy megyünk az utcán, én 
egy pillanatra elfordítom a fejem, mert megláttam valamit a túl-
oldalon, aztán visszafordulok hozzá, mondani akarok neki vala-
mit, de már nincs ott, és akármerre nézek, nem látom sehol, üres 
az egész utca, arra gondolok, hátha bement a boltba, amelyik 
előtt éppen megálltam, de ott csak az üdítők és mosogatószerek 
sora csillog ellenségesen a polcokon, és hiába faggatom a kövér, 
szfinxmosolyú pénztárosnőt, az csak a fejét rázza, nem, az utób-
bi félórában nem járt itt semmiféle vevő…

Ilyen helyzetekben az ember kételkedni kezd a tulajdon érzé-
kei vagy az emlékezete megbízhatóságában. Hiába láttam lefelé 
oldalazni a lejtőn, hirtelen az jut az eszembe, biztosan vissza-
ment valamiért a vendéglőbe, talán ott felejtette a táskáját, és 
teszek is pár lépést visszafelé… aztán rájövök, hogy a táskáját a 
kezemben szorongatom: mielőtt elindult lefelé, megkért, vigyáz-
zak rá, hogy neki szabad legyen a keze. Lefele nézek, a mere-
dek lejtőt pásztázom a szememmel, de nem látok semmit, az a 
néhány szem málna, amelyért elindult, továbbra is ott piroslik a 
bokron. Valamivel lejjebb látok egy derékban kettétört fiatal fát, 
a koronája bénán csüng a földre, a vékony törzs maradéka szál-
kásan mered az égbe, kilátszik a barnásszürke kéreg alól a fa sá-
padt húsa. A lejtőt méregetem, hogy eldöntsem, megpróbáljak-e 
lekúszni rajta, de aztán belátom, reménytelen vállalkozás, ha a 
nálam ügyesebb Eszternek sem sikerült. Elindulok az úton, figye-
lem, mikor ágazik le róla lefelé vezető ösvény, sokáig semmi, még 
csak nem is lejt az út, aztán egy kanyar után váratlanul elindul 
lefelé. Itt már nem olyan meredek a hegyoldal, de azért óvato-
san lépegetek, göcsörtös gyökerek állnak ki az ösvény bőre alól, 
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meg síkos, esőkoptatta kövek, csak lassan tudok haladni. Közben 
azon gondolkodom, vajon legörgött-e a test egészen a lejtő aljáig, 
ahol már széles út vezet befelé a városba, vagy talán megakadt 
valahol egy vastagabb fában a lejtő közepe táján? Ettől a gondo-
lattól olyan rémület szúr a gyomromba, hogy meg kell állnom, 
levegő után kapkodok. A szívem esztelenül ver. De vajon mitől? 
A félelemtől? Vagy valamiféle reménytől… és ha igen, akkor va-
jon mit remélek? Fájdalmat egyelőre nem érzek: az majd nyilván 
később jön, mint ahogy, azt mondják, akit puskagolyó talál el, 
először nem érez fájdalmat, csak valami ütést. Nagy, sötét fák 
árnyékában sietek lefelé: a fák itt-ott megritkulnak, aranyzölden 
világít közöttük egy-egy tisztás, és nekem, ki tudja, miért, átfut 
a fejemen, hogy talán még nem töltötték be azt az állást Pesten, 
amit egy ismerősöm, apám egy régi barátja ajánlott, én szívesen 
elfogadtam volna, de Eszter hevesen tiltakozott, nem, ő nem akar 
abban a rémes városban élni, ismételgette, és nekem megfordult 
a fejemben, hogy talán van itt valakije, azért ragaszkodik annyira 
ehhez a városhoz. Amint hazaértem, fölhívom ezt az ismerősö-
met, határozom el, éppen amikor leérek a lejtő aljára.

Ez az út már elég széles, és pár méterenként pirosra festett pa-
dok szegélyezik. Onnét, ahol állok, egészen hosszú útszakaszt be 
lehet látni, de élettelenül heverő testet egyik irányban sem látok. 
Az egyik távoli padon ül valaki: elindulok az ellenkező irányba, 
aztán hirtelen megtorpanok, mintha valaki rám kiáltott volna: 
megfordulok, és futva elindulok a padon kuporgó alak felé.

Az arcát összekarmolták az ágak, a hajában megtapadt né-
hány száraz falevél, a farmerén sötét foltokat hagyott a föld, de 
különben semmi baja. Miért nem kiáltottál?, förmedek rá olyan 
kétségbeesett dühvel, mintha szántszándékkal becsapott vol-
na. Félénken, bűntudatosan mosolyog: Nem is tudom, valahogy 
nem jutott eszembe. Nem jutott eszedbe? Ó, te! Fölsandít rám, 
gondolom, azt nézi, haragszom-e. Föl tudsz állni?, kérdezem, és 
a karomat nyújtom neki. Igen, azt hiszem, mondja, megkapasz-
kodik a karomban, hogy felhúzódzkodjék, de amint lábra állna, 
visszahanyatlik a padra, sziszegve tapogatja a bokáját. Mi van, 
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megütötted magad?, kérdezem nehezen visszafojtott ingerült-
séggel. Nem is tudom, mondja, lehet, hogy eltört… de talán csak 
kificamodott. Nagyon fáj, ha megpróbálok ráállni. Ide, a padig is 
négykézláb jöttem. Most mi lesz?

Nem tudom, felelem, azt hiszem, az lesz a legjobb, ha leme-
gyek az országútra, és megpróbálok megállítani egy autót. Aztán 
majd rám támaszkodhatsz és lesántikálhatsz. Itt akarsz hagyni?, 
kérdezi elszontyolodva. Nem akarlak, de muszáj lesz. Hacsak 
nem akarsz odáig négykézláb jönni!, tréfálkozom, hogy felvidít-
sam. A fejét rázza: nem, azt azért nem. Elindulok lefelé, egy idő 
után már hallom az országúton elhaladó autók moraját. Iménti 
rettenetes rosszkedvem már szűnőben, hirtelen átjár a megköny-
nyebbülés. Most pár hétig nemigen tud majd kijárni a lakásból, 
gondolom, azért ez is valami. Nem sok, de valami. 
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