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VII. 
 

Azon az őszön, amikor katonakötelességére figyelmeztető behívót kapott, el-
számolt a gyárban. Elbúcsúzott a tervezőosztálytól, a rajzasztalon szépen alakuló 
szerszámgéptől, amelyet a főtervező jóvoltából, késre menő, de mégis barátságos 
viták tűzében, a maga alkotta alkatrészekkel gyarapíthatott. Végigsétált a lakato-
sok műhelyében, ahol újításának megfelelően a köszörűkövek gyártásához szük-
séges alumínium formaszekrények készültek. Benézett a szilikátokat aprító ma-
lom tágas csarnokába, ahol a gyár legnagyobb, közel három méter átmérőjű fo-
gaskereke forgott szünet nélkül, s amelyet a fiatal szülőanyák büszkeségével mu-
tatott meg minden ismerősének, hiszen saját műszaki rajza alapján készítették a 
szomszédos fémipari üzem vasöntődéjében.  

Sárától is ilyen nosztalgikus hangulatban búcsúzott. Kora délelőtt ment fel 
hozzá, amikor csak a lány volt otthon. Kinézett a harmadik emeleti lakás ab-
lakán. A színház előtti térről induló, hármas tagolású sétány fölé hajló geszte-
nyefák sárgás-barna levélrengetege szívszorító látványt nyújtott.  

Sára az anyjától kapott napi feladatát végezte. Takarított, főzött.  
Jenő beleturkált a könyvespolcon található könyvekbe. 
Mit ol-va-sol? — kérdezte hangosan tagolva, hogy a konyhában forgolódó Sá-

ra is meghallja.  
Királydrámákat, felelte Sára kiabálva. Jenő elhűlten ízlelgette a választ.  
A nagynénémtől kaptunk félméternyi aranykötésű könyvet, magyarázta Sára a 

szobába nyíló ajtóból. 
Nézd, ott sorakoznak a második polcon. 
Látom, intett, és leemelt egyet a kötetekből. VIII. Henrikről szólt a dráma. 

Harsogva olvasta: 
 
Henrik 
Kelj föl, im itt helyed. Kívánatod 
Felét ne mondd ki, mert magad bírod 
Fele-hatalmunk’; a másik felét 
— Még ki se’ mondva — megadók. Nevezd meg, 
Mit kérsz, s legyen meg.  
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 Katalin 
Felség, köszönöm! 
Hogy a király szeresse önmagát, 
S e szeretetben föl ne adja ön- 
Becsületét s állása szent dicsét: 
Kérésem ennyi.  

 
Mióta olvasol te királydrámákat? 
Nem jött válasz a konyhából. Hirtelen fellángolt benne a birtoklás vágya.  
Kell nekem ez a lány. Az érdeklődése miatt kell nekem, mert magával ragad-

hat, fölemel a szürke élet taposómalmából. Az ilyen lányba kellene belezúgnom. 
Ezt nevezném szerelemnek. Egyszer már történt vele hasonló.  

 
Osztálytársánál járt, egy régi bérház második emeletén. Az alattuk lévő lakás 

nyitott ablakán át érzelmes zongoramuzsikát hallott. Valaki odaadással játszott 
egy akkoriban divatos érzelmes angolvalcert. Olyan volt ez a zene, hogy tizené-
vesen is eszébe juttatta a májusi rügyfakadást. Az ámulattól szólni sem tudott. 
Barátja levitte, betuszkolta az alsó szomszéd ajtaján, és bemutatta Babucinak, aki 
a nővére lehetett volna. A lány játszott még néhány dalt. A zongorára támasz-
kodva szívta magába a dallamokat, és hozzá sem nyúlt a lányhoz, mégis érezte 
bőrének bársonyosságát. Hetekig gomolygott benne az édes zene, szédületes re-
pülésre vágyott, szerelmes volt abba a lányba. Amikor ezt bevallotta barátjának, 
az felajánlotta, szól majd Babucinak, és azzal biztatta, hogy minden bizonnyal 
kegyeibe fogadja majd, mert nála ez nem nagy dolog, szereti a fiúkat. Jenő le-
mondta a megbeszélt találkát, a közvetítő erre felháborodottan lehülyézte, hiszen 
még arról is biztosította barátját, hogy megbeszélt látogatásakor a Babuci szülei 
nem lesznek otthon. Jenő maga sem értette, mi az oka furcsa viselkedésének. 
Nem kért, nem várt semmit Babuciból. Nem akart lenge ruhája alá nyúlni, nem 
kívánta lefektetni. Úgy érezte, őt inkább csak Babuci kábító erejű zongoratudása 
érdekli, áttetsző bőrét, combjának domborulatait, mellének ringását a zene ré-
szeként érzékelte, a szerelmet zenei futamokként nem altestében, hanem a szívé-
ben és ismeretlenségbe röppenő gondolataiban, szárnyaló szépségek sejtéseként 
tapasztalta.  

Elkerülte osztálytársa házát, elkerülte Babucit is. Hónapokkal később, a tánc-
iskola bálján újra látta Babucit, de már nem emlékezett azokra a nosztalgikus me-
lódiákra, amelyeket a zongorán játszott, s amelyeket a lányról képzelt látomásai-
hoz társított. 

 
Sára edényekkel zörgött a konyhában. Jenő elhessegette magától a szerelmes 

gondolatokat, a szükségtelennek tartott érzéseket. Végigheveredett a díványon, 
olvasott még néhány oldalt a dráma avítt fordításból, aztán elaludt.  

Elnyomott az álom, szabadkozott, amikor felébredt.  
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Sára a lábánál ült, és kitartóan nézte. Közben arra gondolt, hogy Jenő művel-
tebb, okosabb nála, hiszen tanult, gimnáziumba járt, technikumot is végzett és 
már katonasága előtt almérnöknek nevezik ismerősei. A faluról jött lányok jó-
zanságával gondolt a családalapításra. 

Jenő szótlanul magához vonta és megcsókolta a lányt.  
Sára engedelmeskedett. Jenő szép lassan kifejtette ruhájából, némán és nagyon lassan 

lesimogatta róla a melltartót és a bugyit. A díványon ülve átfogta a meztelen lány dere-
kát. Fejét Sára gránátalmamellei közé fúrta, két keze, mint a gépkocsi lassúra állított ab-
laktörlői, a lány derekáról indulva, feszes hátsó domborulatain kóvályogtak. Valami ösz-
tönös érzés arra késztette, hogy felemelkedve a lány melleit cirógassa, és becsukott 
szemmel, szájával a Sára száját keresve gyönyörűséges bódulatba zuhanjon. A zuhanás 
egyben emelkedés is volt, élvezetes lebegés. Amikor tetőfokára hágott benne a vágy, 
együttérzésre számítva, Sára arcára pillantott. Ijedt, szomorú szemeket látott. Könny pa-
takzott a lány sápadt arcán. A könnyek sós ízét ajkán érezte. Megfagyott benne az igye-
kezet. Karja ernyedten lefolyt az izgalmát tápláló lánytestről.  

Te sírsz? — kérdezte ijedten.  
Sára hallgatott. Tudott titkot tartani. Jenő mozdulatlanul állt. Minden erő-

feszítéssel kereste a választ a miértre. Nem értette Sára viselkedését.  
Mi lehet vele? Szüzességét siratja? Valami más gátolhatja abban, hogy nekem 

adja magát? Tartozom neki valamiféle szerelmi vallomással? Az ilyenkor szoká-
sos fogadkozásokat hiányolja? Régi szerelmét siratja? Szülei felelősségre vonásá-
tól fél? Vagy attól, hogy küszöbön álló hosszú katonáskodásommal felmentem 
magam a következmények felelőssége alól? Magára maradottságától irtózik? Azt 
sem tudom, szeret-e engem?  

Öltözz fel, szólt ridegen Jenő. Sára tétován engedelmeskedett.  
Csak nem képzeled, hogy megerőszakollak?! 
Összeszedték maguk, és, mert eljött az ideje, szótlanul sétáltak a Sára munkahelyéig.  
Jenő a berukkolása előtti napon maga vitte, s csúsztatta búcsúlevelét a Sáráék 

postaszekrényébe.  

Kedves Sára! Sajnos évekre el kell válnunk. Nem vagyok annyira önhit, hogy arra kérje-
lek, hogy három esztendeig várj reám. Hiszen még alig ismerjük egymást. Nem tudom, mit 
gondolsz rólam. Nem tudom, mit gondolok rólad. Együttlétünk éppen csak elkezdődött. 
Igyekszem komolyan, úgy irányítani magam, hogy megnyugtató legyen önbecsülésem szempont-
jából is. Ezért nem ígérhetek semmit. Nem vagyok a fogadkozások embere. Jó volt veled lenni. 
Talán majd írok még neked. Akárhogyan is lesz, mire visszatérek, akkor te már választott 
utadon jóval előttem haladsz, s ha találkozunk, nem valószínű, hogy kedvedre volna velem új-
rakezdeni. Kívánom, hogy légy boldog és mindig vidám! Barátsággal: Jenő. 

Újabb búcsú volt ez a szerelemtől.  
A szerelem a nőktől való. Ők gerjesztik. És mert úgy akarják, jövőjüket szolgálja.  
A szerelem kiszámíthatatlan. Fuvallat és orkán. Várva várt. És elhessegethető.  
Lehetne jó mulatság, férfimunka? 


