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Tessék csak, tessék!

tessék csak, tessék! 
A főtér állványai roskadoztak az áruktól, és az eladók teli 

torokból hirdették a portékájukat. Friss kenyeret tessék! Friss 
tejet! Kecskesajtot! Meleg gyapjúholmit tessék, a létező legfi-
nomabbat! Az árusok egy része csengettyűt rázott, mások 
kereplővel csaptak zajt, vagy szabálytalan ritmusban püföltek 
egy házi készítésű dobot, csak sikerüljön odacsalogatni a vá-
sárlót. Minél közelebb kerültünk, annál inkább fölragyogott 
Käthe arca. 

Én sose értettem, mi a jó a költekezésben, de a húgom imá-
dott vásárolni. Kedvtelve futtatta végig az ujjait az eladó szö-
veteken, az Angliából, Itáliából vagy a Távol-Keletről érkező 
selymen, bársonyon, szaténon. Szárított levendula- és rozma-
ringcsokrokba temette az arcát, behunyta a szemét, úgy ízlelte 
a fanyar mustárt a megvásárolt nyúlós perecen. Merő érzéki 
gyönyörűséggel. 

Hátramaradtam, a száraz virágok és szalagok között vá-
logattam, hátha találok a húgomnak esküvői vagy vigasztaló, 
bocsánatkérő ajándékot. Käthe szerette a szép holmikat, szin-
te lubickolt bennük. Észrevettem, milyen sötét pillantásokkal 
méregetik a húgomat a város összeszorított szájú matrónái és 
szigorú szemöldökű öregjei, mintha úgy vélnék, szinte mocs-
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kos élvezetet lel a jelentéktelen luxusholmikban. Különösen 
egy magas, sápadt férfiárnyék figyelte olyan metsző tekintettel, 
ami engem biztosan széthasított volna, ha nekem szól. 

Tessék csak, tessék! 
A piac szélén egy csapat gyümölcsárus kiáltozott olyan ma-

gas, tiszta hangon, hogy messze átszárnyalt a tömeg fölött. 
Ezüstösen csengő szavaik engem is egyre közelebb igéztek, 
már-már akaratom ellenére. Ebben az évszakban ritka a friss 
gyümölcs, ráadásul a portékájuk színe és állaga is szokatlan: 
kerek, dús, csábító. 

– Ó, Liesl! – szólalt meg vitánkról megfeledkezve Käthe. – 
Nézd, barack!

A gyümölcsárusok könnyed mozdulatokkal integettek, ke-
zükben az áru, orrunkban a gyümölcs kínzóan édes illata. 
Szinte csorgott a nyálam, de elfordultam, és magammal húz-
tam Käthét is, nem volt elherdálni való pénzem. 

Néhány héttel azelőtt szedtem össze Josef vonóit, hogy újra-
szőröztessem, megjavíttassam valamennyit egy archetiernél, 
mire eljön Antonius mester meghallgatásának ideje. Mindent 
összekapartam, mindenen spóroltam, mert az ilyesmi nem 
két fillér. 

Mostanra azonban észrevettek minket a gyümölcsárusok, 
látták a vágyódó tekintetünket. 

– Tessék, kedves hölgyek! – kántálták. – Tessék, drága höl-
gyek! Tessék csak, tessék! – Az egyik dobolni kezdett az asz-
talul szolgáló deszkákon, a másik hozzáigazította a dallamot. 

– Szilvát és sárgabarackot, őszit és szedret, tessék, vegyék, vi-
gyék! 

Észre sem vettem, hogy velük dúdolom a dallamot, szavak 
nélkül velük keresem az összhangzást és a kontrapunktot. Ter-
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cek, kvintek, szűkített szeptim, hümmögve formáltam velük 
együtt a hangokat. A gyümölcsárusokkal együtt szőttem a 
reszkető hanghálót, csábító volt, különös és vad.

Aztán az árusok tekintete rám szegeződött, vonásaik meg-
élesedtek, mosolyuk megnyúlt. A tarkómon felállt a szőr, el-
engedtem a dallamot. A pillantásuktól bizsergett a bőröm, de 
megéreztem, hogy mögöttem is áll valaki, a jelenléte olyan 
tapintható, mint egy tarkót cirógató kéz. Visszanéztem.

A magas, sápadt, elegáns idegen állt ott.
Vonásait csuklya árnyékolta, de a köpenye alól finom sza-

bású ruha villant elő. Arany és ezüst szálakat láttam zöld bár-
sonyon. Kíváncsi tekintetemre az idegen összerezzent, és szo-
rosabbra vonta magán a köpenyt. Előtte még észrevettem a 
karcsú csípőjére simuló őzbarna bricsesznadrágot. Elfordítot-
tam a fejemet, de az arcomon megjelenő pírtól fölszikrázott a 
levegő. Ismerősnek találtam a férfit.

– Bravó, bravó! – kiabálták a gyümölcsárusok, akik közben 
befejezték a dalt. – Az okos, piros ruhás kisasszonynak juta-
lom jár!

Hosszú, karcsú ujjakkal hívogattak a gyümölcseik fölött 
integetve. Egy pillanatra úgy láttam, a megszokottnál több 
ízületből áll az ujjuk, majd furcsa érintés súrolt. Aztán a pil-
lanat elmúlt, és a kereskedők őszibarackkal kínáltak felém 
nyújtott tenyerükön. 

A gyümölcs édesen illatozott a hűvös őszben, a szinte éme-
lyítő illat mélyén valahol megéreztem a rothadást, a bűzt. Hát-
rahőköltem, és rögtön úgy láttam, megváltozik az árusok kül-
seje. A bőrük zöld árnyalatot kapott, a foguk meghegyesedett, 
a körmükből karom nőtt. 

A manóktól óvakodj, az árujuk meg ne fogd!
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Käthe két kézzel nyúlt a gyümölcs után. 
– Ó, igen, kérem!
A kendőjét ragadtam meg, hogy visszarántsam. 
– A kisasszony tudja, mit akar! – vigyorgott az egyik árus 

Käthére. Inkább volt ez cinkos kacsintás, mint mosoly. Az 
ajka túlságosan is görbült, elővillantak sárga fogai. – Csupa 
szenvedély, csupa vágy! Engedje, és jóllakatjuk! 

Ijedten fordultam Käthéhez. 
– Menjünk! – szóltam. – Nem maradhatunk tovább! Még be 

kell néznünk Herr Kasslhoz, aztán indulás haza!
Käthe le nem vette a szemét az előtte sorakozó gyümölcsök-

ről. Mintha belebetegedett volna, a homloka elfelhősödött, a 
melle zihált, az arca kipirult, a tekintete lázasan csillogott. 
Betegnek, vagy nagyon …izgatottnak látszott. Valami rosz-
szat éreztem, rosszat és ijesztőt, pedig a húgom izgalma az én 
végtagjaimat is megborzongatta. 

– Menjünk! – ismételtem. Käthe tompa, üveges tekintettel 
meredt rám. 

– Anna Katharina Magdalena Ingeborg Vogler! – csattan-
tam föl. – Indulás!

– Talán legközelebb, kedvesem! – vigyorgott rá az árus. Óvó 
mozdulattal karoltam át a húgom vállát, és közelebb húztam 
magamhoz. – Úgyis visszajön! – mondta a férfi. – Az ilyen lá-
nyok nem soká állnak ellen a kísértésnek. Mindkettő megérett 
rá… hogy leszakítsák.

Gyorsan távolodtam, Käthét magam előtt lökdöstem. A sze-
mem sarkából újra észrevettem a magas, elegáns idegent. Lát-
tam, hogy a csuklya alól minket figyel. Figyel. Fontolgat. Ítél. 
Az egyik gyümölcsárus megrángatta a köntösét, mire lehajolt, 
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hogy meghallgassa, de még közben is éreztem, hogy minket 
néz. Engem.

– Csak óvatosan!
Megtorpantam. Egy újabb gyümölcsárus állt előttem, ala-

csony, a haja bolyhos, mint a bogáncs, az arca beesett. Nem le-
hetett nagyobb egy gyermeknél, de az arca öreg, Constanzénál 
is öregebb, az erdőnél is.

– Ő itt – mutatott Käthére, akinek a feje a vállamra billent 
– ég majd, mint a gyújtós. Csupa láng, de alig ad meleget. Te 
viszont – folytatta –, te, kisasszony, parázslasz. Ég benned, las-
san perzsel a tűz. A reszkető meleg csak arra vár, hogy életre 
leheljék. Nagyon érdekes. – Lassú mosolyra húzódott a szája. 

– Tényleg nagyon érdekes.
Azzal eltűnt. Csak pislogtam, de nem tért vissza, azt sem 

tudtam, csak álmodtam-e a találkozást. Megráztam a feje-
met, és még erősebben szorítottam Käthe karját, míg tovább 
baktattunk Herr Kassl üzlete felé. Erősen elhatároztam, hogy 
kiűzöm az agyamból ezeket a furcsa goblinokat és a gyümöl-
cseiket, a kínzó, elérhetetlen édességüket.

Mihelyt eltávolodtunk az árusoktól, Käthe lerázta magáról 
a kezemet. 

– Nem vagyok már gyerek, hogy vigyáznod kellene rám – 
csattant fel. 

Összeszorítottam a számat, hogy ne mondjak semmi bán-
tót válaszul. 

– Rendben. 
Felé nyújtottam egy apró pénztárcát. 

– Keresd meg Johannest, a sörfőzőt, és…
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– Tudom, mi a dolgom, Liesl – felelte, és kitépte a kezemből 
az erszényt. – Nem vagyok egészen ügyefogyott.

Azzal eliramodott, és pillanatok alatt el is tűnt a tömegben. 
Némi rossz előérzettel, de sarkon fordultam, és indultam 

Herr Kassl üzletébe. A mi kis falunkban nem volt se vonó-, se 
hangszerkészítő, de Herr Kassl a legjobb müncheni mesterek-
kel dolgozott együtt. Mivel a családunkat régtől fogva ismerte, 
sok értékes hangszer vándorolt át az üzletén, tehát fenntartot-
ta kapcsolatait a szakma kitűnőségeivel. Papa legjobb barátja 
volt, már amennyire egy zálogos az lehet.

Miután elintéztem, amit kellett, a húgom keresésére indul-
tam. Käthét még a teret betöltő arcok tengerében is könnyen 
megtaláltam. Az ő mosolya volt a legragyogóbb, tekintete a 
legfényesebb, arca a legrózsásabb. A haja még a nevetséges 
kalap alatt is úgy csillogott, mint egy aranymadár tolla. Csak 
a rá irányuló, csodáló, elismerő tekinteteket kellett követnem, 
hogy a tömeg közepén rátaláljak.

Egy pillanatig figyeltem, hogyan alkudozik, civakodik az 
árusokkal. Mint színésznő a színpadon: csupa emelkedett ér-
zés, mindent beborító szenvedély, széles gesztusok, kiszámí-
tott mosoly. Botrányosan hízelgett és kacérkodott, gondosan 
figyelmen kívül hagyva a bámész pillantásokat, amelyeket 
úgy vonzott, mint láng a lepkét. Férfiak és nők egyaránt a tes-
te vonalát, az arca kerekdedségét, biggyedő ajkát méregették.

Aki Käthére pillantott, nehezen feledkezhetett meg a test 
bűneiről, az ember hajlamáról a romlottságra. Hanem nyo-
morúságra születik az ember, a mint felfelé szállnak a parázs 
szikrái, mondja Jób. A testére simuló szövet kiemelte Käthe 
minden hajlatát, nem maradt rejtve egy leheletnyi örömforrás 
sem, az egész lényéből áradt az érzékiség. 
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Döbbenten fogtam fel, hogy nem egy gyermeket, hanem 
egy asszonyt figyelek. Käthe tudatában volt, milyen hatást 
gyakorol a teste másokra, és ez a tudás került az ártatlansága 
helyébe. A húgom nélkülem lépett a lányságból asszonysor-
ba, és elhagyatottnak éreztem magam. Mint akit elárultak. 
Figyeltem, amint a fiatalember, akinek a standját nézegette, 
körülhízelgi, és gombóc nőtt a torkomba, neheztelés szoron-
gatott, majd megfulladtam. 

Mit nem adtam volna érte, ha csak egyetlen pillanatra én 
lehetek valaki vágyainak a tárgya. Mit nem adtam volna, hogy 
megízleljem a részegítő édes érzést, hogy engem kívánnak. 
Hogy én kívánjak. Azt akartam, amit Käthe magától értető-
dőnek vett. A kívánkozást kívántam. 

– Talán érdekelné a piros ruhás hölgyet néhány csecsebecse? 
Álmodozásomból fölriadva ismét a magas, elegáns férfit 

láttam magam előtt. 
– Nem, uram, köszönöm – ráztam a fejemet. – Nekem nincs 

erre pénzem. 
Az idegen közelebb lépett. Kesztyűs kezében gyönyörűen 

megmunkált, csillogó fuvolát tartott. Most közelről láthattam, 
hogy csillog a szeme is a csuklya alatt. 

– Nem? Nos, ha nem kell az árum, elfogadna egy ajándékot? 
– Egy… ajándékot? – Perzselt a tekintete. Úgy nézett rám, 

ahogy eddig senki, mintha több lennék, mint puszta szem, 
orr, száj, haj és átkozott egyszerűség. Mintha egészben látna, 
mintha ismerne. De én ismertem-e? A jelenléte szinte karcolta 
az agyamat, mint egy félig visszatérő dallam.

– De hát miért? 
– Muszáj megokolnom?
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A hangja nem volt se mély, se magas, mégis sötét erdőkről 
és tiszta téli éjszakákról mesélt. 

– Talán csak azt szeretném, ha egy ifjú hölgynek jobb napja 
lenne. Az éjszakák ilyenkor hosszúak és jéghidegek. 

– Ó, nem, uram! – ismételtem. – A nagyanyám mindig intett 
az erdőben ólálkodó farkasoktól. 

Az idegen felnevetett, egy pillanatra elővillantak hegyes, 
fehér fogai. Megborzongtam. 

– A nagymama bölcs asszony – felelte. – Biztosan óva in-
tette a goblinoktól is. Talán azt is mondta, mind egyformák 
vagyunk.

Nem válaszoltam.
– Maga okos lány. Nem szívjóságból kínálom ezt az ajándé-

kot, hanem önző kíváncsiságból, hogy lássam, mihez kezd vele. 
– Hogy érti ezt?
– A maga lelke csupa zene. Az a vad és megszelídíthetetlen 

fajta, ami hozzám szól. Dacol minden törvénnyel és szabállyal, 
amit az emberek ráhúztak. A lényéből sarjad, és látni szeret-
ném, ahogy kiszabadul.

Hallotta, ahogy a gyümölcsárusokkal énekeltem. Vad és 
megszelídíthetetlen fajta. Ezek a szavak ismerősen csengtek 
a fülemben. De papa szájából sértésnek hangzottak. A ze-
nei nevel tetésünk enyhén szólva hiányos volt. Papa Josefnek 
szentelte a legtöbb időt és gondot, hogy ő biztosan tisztában 
legyen a zene történetével és elméletével, értse az alapjait és 
az építőelemeit. Én meg kívülről füleltem, amit tudtam, leje-
gyeztem, és hanyagul beleszőttem a saját szerzeményeimbe. 

Ez az elegáns idegen azonban nem a hiányos formai tudá-
sommal, tanulatlanságommal törődött. Mélyen magamba it-
tam a szavait. 
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– A magáé, Elizabeth – nyújtotta felém ismét a fuvolát. Én 
meg elfogadtam. A hideg ellenére meleg volt a tapintása, a 
kezem simának érezte, mint a bőrt. 

Csak miután az idegen eltűnt, fogtam fel, hogy a nevemen 
szólított. 

Elizabeth.
Honnan tudhatta?

Kezemben tartottam a hangszert, csodáltam a mívességét, 
a gazdag díszítést és tükörsima felületet. 

Az agyamban ott motozott ugyan valami halvány gondolat, 
hogy valamit elvesztettem vagy elfelejtettem, de az emléke-
zet peremére szorult, aztán szó lett belőle a nyelvem hegyén. 

Käthe.
Homályos gondolataimon félelem cikázott át. Käthe, hova 

lett Käthe? A kavargó tömegben nyomát sem láttam a nevetsé-
ges kalapnak, és nem hallottam a csengő nevetést sem. Gyötrő 
félelem fogott el, alaktalan balsejtelem, hogy becsaptak.

Miért kínált ajándékkal az elegáns idegen? Tényleg önző 
kíváncsiságból, de az én kedvemért, vagy csak figyelemelte-
relésből, hogy közben elrabolhassák a húgomat? 

Tarisznyámba ejtettem a fuvolát, fölkaptam a szoknyám 
szegélyét, és ügyet se vetettem a városi aktakukacok megbot-
ránkozó tekintetére, a falusi semmirekellők kurjongatására. 

A pániktól vakon rohantam végig a piacon Käthe nevét 
kiáltozva. 

Az ész küzdött bennem a hiedelemmel. Túl idős voltam 
már ahhoz, hogy belemerüljek gyerekkorom meséibe, de nem 
tagadhattam, milyen furcsa volt a találkozás a gyümölcsáru-
sokkal. A magas, elegáns idegennel. 
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Mert goblinok voltak.
Mert nincsenek goblinok.
Tessék csak, tessék!
A kísérteties hangok még ott rezegtek a szélben, inkább 

emlékfoszlányok voltak, mint kiáltások. Követtem a muzsi-
ka fonalát, a baljós dallamot nem a fülem érzékelte, hanem a 
lényem bensejében valami észrevétlen és láthatatlan. A zene 
a szívembe hatolt és magával vonszolt, úgy rángatott, mint 
egy marionettfigurát. 

Tudtam már, hova tűnt a húgom. Megdermesztett a rémü-
let, ugyanakkor biztosan éreztem, hogy valami rossz történik, 
ha nem találom meg időben. Megígértem, hogy vigyázok rá. 

Tessék, csak tessék!
A hangok egyre tompábban szóltak a távolból, kísérteties 

suttogással olvadtak a csöndbe. Elértem a piac szélét, de már 
eltűntek a gyümölcsárusok. Se állvány, se asztal, se sátor, se 
gyümölcs – semmi nem jelezte, hogy valaha is ott jártak. Sem-
mi, leszámítva Käthe magányosan felködlő alakját. A lebbenő 
vékony ruhában olyan volt, mint Frau Perchta Fehér Hölgyei-
nek egyike, vagy Constanze tündérmeséinek egyik alakja. Ta-
lán még időben elértem. Talán nincs mitől tartani.

– Käthe! – kiáltottam, és rohantam, hogy átöleljem. 
Megpördült. Az ajka csillogott, vörös, ragacsos, édes vala-

mitől duzzadt, mintha alaposan megcsókolták volna. 
A kezében egy fél őszibarack, nedve patakokban csorgott 

az ujjain, mint a vér.
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