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K örülvettek. Lukas felemelte a mécsest. A fény lecsorgott az 
arcukról, így nem tudtam kivenni a szándékukat. Sokáig 
némán és mozdulatlanul ácsorogtak. A csend csordultig 

telt feszültséggel. Martin nem viselte túl sokáig. A hang, ami hirte-
len kiszakadt belőle, szinte arcul csapott.

Szép vagy, Katarina.
Sose láttam szebb lányt, nyerített Samuel.
A többiek felröhögtek.
Hogy elpirult!, csúfolódott Theo.
Nézd, hogy csillog a gömbölyded homloka!, bökött felém Karl.
Ördög nézze a homlokát!, nekem a szája kell, olyan, mint a cse-

resznye, rögtön beleharapok, lépett közelebb Samuel.
Nem gondoljátok, hogy túl sok ruha van rajta?, élcelődött David.
A templomban hideg van, dörmögte Theo.
De itt lobog a tűz!, lóbálta meg Lukas a mécsest.
Mi van, nem férsz a gatyádba?, csapott nagy tenyerével Lukas 

vállára Karl.
Rég voltál nővel, mi?, piszkálódott David.
Nem régebben, mint te, vágott vissza Lukas.
Akkor mi legyen?
Megborzongtam.
Döntsük meg?, döccent ki Karlból a vészjósló kérdés.
Naná, hogy megdöntjük!, kurjantott Martin.
Bevonszoltak a nagy festőállvány mögé. Felforrósodott a vállam, 

a derekam, a farom, ahogy az erős kezek markolásztak. Simogattak. 
Szorongattak. Ismerős tenyerek, ujjak, feszülő izmok, behasadt kör-
mök, hegedő sebek, kékeszöld ütésnyomok. Sebastian a mutatóuj-
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jával gyengéden körberajzolta az arcom. Enyém vagy, 
suttogta áhítattal.

Már nem sokáig, ragadta vállon David.
Nem veszed észre, hogy nem te kellesz neki? Hi-

szen rám mosolyog!
Földöntúli mosollyal, mondta csúfondárosan David.
Amit én álmodtam meg!, szakadt ki Sebastianból 

valami büszkeségféle.
Azért mi is dolgoztunk rajta, veregette meg a vállát 

némi rosszallással Lukas.
Menjetek a dolgotokra!, ripakodott rájuk Sebasti-

an. Későre jár. Katarina is fáradt.
Ez alighanem megbolondult, mondta távozóban 

Martin.
Á, csak kimerült. Az utóbbi hetekben szinte sem-

mit nem aludt, annyira hajtotta a munka, védte Lukas.
Holnap jön a donátor, muszáj valamit felmutat-

ni, különben felkopik az állunk, jegyezte meg Theo.
Már így is csúsztunk két hetet. Több halasztást biz-

tosan nem tűr el, tette hozzá David.
Remélem, tetszik majd neki. Gyönyörűen hullám-

zik a haja, ez kikötés volt. És elég sok arany került a kö-
penyre. Ezeknek csak a pompa számít.

Na, menjünk, fiúk.
Megkönnyebbültem, amikor becsapódott utánuk 

az ajtó. Sebastian megcsókolta a mutatóujja hegyét, 
aztán felágaskodott, rányomta az ajkamra.

Aludj jól, Katarina.
Összekapaszkodott a tekintetünk, csodálat és elé-

gedettség sugárzott az arcán. Mosollyal jutalmaztam.
Ahogy kifordult a festőállvány mögül, szinte felki-

áltott a meglepetéstől: Felix, te még itt vagy?
Be akartam fejezni ezt a levelet, már reggel óta bíbelődöm vele.
Túl komolyan veszed a munkát.
Tökéletességre törekszem. Szeretném bebizonyítani, hogy nagyobb feladatokra is ké-

pes vagyok.
Ügyes kezed van, figyelem már egy ideje, hogyan bánsz az ecsettel. Csak túl fiatal vagy, 

sokat kell tanulnod, tapasztalnod.
Mintha te olyan nagyon öreg lennél, Sebastian mester!
Hát megjártam már néhány várost, műhelyt, festettem vagy két tucat madonnát.
Én is szívesen festenék végre embereket, nem csak hátteret…
Most éppen előteret.
Egykutya.
Légy türelmes!
Mást mit is tehetnék?
Látom, pontosan tisztában vagy a lehetőségeiddel.
Igen. De ha megengeded, mutatnék egy-két vázlatot.
Most ne, fáradt vagyok.
De én most szeretném. Amikor mindenki itt van, nem tudsz figyelni.
Ez igaz.
Finom neszek, hallottam, ahogy Felix kirakja a tokból a vázlatait.
Jók ezek a portrék. Kiket ábrázolnak?
Gyerekkori barátaimat. Elképzeltem, milyenek lesznek öregen…
Sebastian kedvesen felnevetett.
Amint látom, rézmetszeteket is csinálsz.
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Igen, volt egy jó mesterem, és hát kedvem is van hozzá.
Sebastian lapoz, surrogás, aztán döbbent csend. Ez itt? Úgy látom, egy Vizitáció-vázlat.
Foglalkoztat a téma, ha már ezen dolgozunk…
Nem is rossz.
Hát azért van még mit alakítani rajta…
Jé, itt az előtérben megjelenik egy pünkösdirózsa is.
Igen, a kedvenc virágom. Rosa spina carens.
Felkészült vagy, Felix!
Az az álmom, hogy mestere lehessek a szakmának!
Jó úton vagy… Nahát! Máriád arca kísértetiesen hasonlít a tiédre! Tükröt alkalmaztál?
Nem, volt modellem.
Aki csaknem ugyanolyan, mint te vagy? Ez nehezen hihető…
Az ikertestvérem adta kölcsön az arcát.
Nem mondtad eddig, hogy van testvéred.
Senki sem kérdezte eddig a rokonaimat…
Hogy hívják?
Serafina.
Különös név. A viselője arca is különös.
Ezek szerint az én arcomat is különösnek találod?
Szép vonásaid vannak. Lányosak, de talán a korod miatt.
Majd növesztek szakállt!
Kár a fáradságért, most nem divat.
Szóval mi a véleményed a vázlatról?
Szemrevaló asszonyokat rajzoltál. A redők omlása, a kendő rebbenése sokat ígérő. Tet-

szik a kecses mozdulat, ahogy Erzsébet Mária keze fö-
lé hajol. Egészen kiváló, ahogy gyengéden érinti az Is-
tenanya domborodó hasát. Kíváncsi lennék, milyen 
színeket használnál.

Szívesen megmutatnám, ha engednéd…
A főalakokat nem szokás a legfiatalabb segédek-

re bízni.
Azt hittem, Sebastian mester, te nem vagy az osto-

ba szokások rabja.
Mit szólnának a többiek? Van, aki már hónapok óta 

itt dolgozik, és nem elégedetlenkedik.
Azt nem tudhatod, a hátad mögött mit beszélnek 

egymással. Lehet, meglepődnél…
Nocsak, miket tudsz! Beavatnál?
Nem árulom el a társaimat. Amúgy sincs értelme, 

hogy fújj bármelyikre is. Dolgozni, alkotni csak har-
móniában lehet.

Ebben van igazság.
Főleg ha szorít a határidő.
Ezt ne is emlegesd!
Napok óta érzem, hogy feszült vagy, bár nem  mondod.
Honnan veszed?
Állsz a deszka előtt, töprengsz, aztán legyintesz, sar-

kon fordulsz, ellenőrzöd Karl és Theo munkáját, majd 
odamész Katarinához, megsimogatod az arcát, mint-
ha az megnyugtatna. Miért nem fogtál hozzá a főala-
kokhoz?

Minden vázlatot összetéptem. Nem találom a meg-
felelő formát, mozdulatot.

Te, akinek ekkora tapasztalata és tudása van?
A feladat rátelepszik az emberre. Megbénítja.



56

Felejtsd el, hogy feladat. Felejtsd el, hogy határidőre kell elkészülnie. Örülj a terem-
tésnek!

Hát ez az, ami most végképp nem megy.
Hogy segíthetnék?
Ezt magamnak kell megoldanom.
Azt mondtad, nem is olyan rossz az én vázlatom. Mi lenne, ha…
 …felhasználnám az ötletedet?
Nem egészen erre gondoltam…
Hát?
Hogy… rám hagynád.
Micsodát?!
Máriát és Erzsébetet.
Mármint, hogy te festenéd meg őket?!
Nagy örömmel…
Na de mit szólnak a többiek???
Már megint ez a felesleges aggodalmaskodás…
David a rangidős, ha ő kérne ilyet, talán beleegyeznék…
David a legkevésbé tehetséges segéded.
Hogyan?
De hiszen ezt te is tudod! A múltkor mennyit vacakoltál, amíg kijavítottad Jézus ágyék-

kötőjét, pedig neki igazán csak az árnyékolást kellett elvégeznie.
Rossz napja volt.
Jó ideje minden nap rossz napja van. És ez már alighanem őt is zavarja.
Ezt nem hiszem.

Pedig beszélgettem vele, maga is bevallotta.
David rátartibb annál, hogy ilyet beismerjen és ki-

mondjon.
Aki nem hiszi, járjon utána! Szóval kapok engedélyt?
Felix, ez nem ilyen egyszerű. Képzeld, bejönnek 

reggel a fiúk, és azt látják, hogy a legfiatalabb és a leg-
utóbb ideszegődött segéd főalakokat fest… Rögtön 
fellázadnának.

Nem kell látniuk, ki dolgozott.
Hogyan?
Hát éjjel dolgoznék, s te azt mondanád nekik reggel, 

hogy le sem hunytad a szemed, éjt nappallá téve festesz.
Ezt nem vennék be.
Dehogynem! Hivatkozz a határidőre. És majd fes-

tek karikákat a szemed alá, hogy hihetőbb legyen az 
éjszakai munka ténye.

Felix, Felix, átgondoltad te ezt alaposan!
Át hát! Annyira szeretném ezt a munkát! Kérlek, en-

gedd meg! Mindenki jól jár, Sebastian!
Jó, nem bánom, tegyünk egy próbát. Holnap.
Én már most is nekilátnék!
De hát nincs is festék keverve!
Dehogynincs. Csak eldugtam. Nehogy gyanút fog-

janak a többiek.
Felix, elképesztő fickó vagy!
Csak elszánt. Használhatom az ecsetjeidet? Tudom, 

nem szívesen adod ki a kezedből őket.
Ez inkább babona. Ha más is dolgozik velük, már 

nem fognak úgy engedelmeskedni nekem, ahogy én 
szeretném.



57

Ne félj, nem babonázom meg őket! És ígérem, ren-
desen kimosom mindegyiket, ha befejezem a munkát. 
Megfigyeltem, milyen gondosan tisztogatod őket es-
ténként.

Hogy neked mi mindenre futja az idődből!
Miközben semmit sem hanyagolok el! Egyszer sem 

kellett figyelmeztetned vagy megrónod engem semmi-
lyen mulasztásért…

Ez így van. Bárcsak a többiekről is elmondhatnám 
ugyanezt!

Na jó. Ne szapuljuk a társainkat. Inkább szedjük 
össze magunkat. Itt az ideje belevágni.

S én? Nézzem tétlenül, hogyan dolgozol?
Menj haza nyugodtan. Fáradt vagy, nem?
Fáradt vagyok éppenséggel, de nem elviselhetet-

lenül.
Tényleg sokat vállaltál az utóbbi hetekben.
Zavarna, ha itt maradnék?
Nem tudom. Tegyünk egy próbát. Megmondha-

tom, ha zavarnál?
Sebastian hátradőlt a díszesen faragott székben, 

amit a megrendelőknek és donátoroknak tartottak 
fönn. Egyik mester vagy segéd sem ült rajta szívesen, 
ezért is volt furcsa, hogy ezt választotta. Ebből a szög-
ből figyelemmel kísérhette Felix tevékenységét, de en-
gem is látott. Úgy tűnt, megnyugtatja a jelenlétem.

Mit gondolsz, Katarina, helyesen döntöttem, hogy 
átengedtem Felixnek a munkát?

Felixet kedveltem a legjobban a műhelybeliek kö-
zül. Nem sokszor ért hozzám, de a többiek nem is 
hagyták, hogy hozzám férjen. Csupán a jobb kézfe-
jemet illesztette a helyére, azt is csak azért, mert Da-
vid egy vésővel erősen felsértette a tenyerét, nem tudott dolgozni vele egy-két napig. Felix 
gyengéd mozdulata örökre belém vésődött, senkinél nem tapasztaltam hasonló odaadást.

Bírom, ahogy beszélgetsz velük, mondta Felix.
De hát ez csak vicc!, nevetett Sebastian.
Szerintem meg halálosan komoly, mondta Felix.
Mit érthet a holt anyag, a kiszáradt hárs, a némi kötőanyaggal kikevert színes por, a vé-

sők vágatai nyomán kibontakozó alak az emberi beszédből?
Nagyon is sokat. Ha kedves vagy hozzá, ha becsben tartod, szeretettel árasztod el, köny-

nyebben adja meg magát. Vagy inkább alázattal fogadja magába a teremtő lendületet.
Nahát, Felix, melyik műhelyben szedted fel ezeket a bölcsességeket?
Ezt csak úgy magamtól… A legtöbb műhelyben, ahol megfordultam, nem történt sem-

mi izgalmas, bivalyerős férfiak hasították, vésték, fúrták, ütlegelték a kiszárított fadarabo-
kat egy eléjük tett minta alapján. Vagy kitöltve üres formákat kentek egymásra minden-
féle festékréteget. Nem gondolkodtak, csak másoltak. Mennyiségre mentek, nem minő-
ségre. És teljesítettek, amiért egész tisztességes bért kaptak. A megrendelők általában nem 
értenek hozzá. Felismerik, hogy ez madonna, emez egy angyal, az meg Szent György, de 
hogy két madonna között mekkora különbség lehet, arra már nincs szemük. Ha szeren-
cséjük van, kivételes műhelybe tévednek be. Mint ebbe itt.

Felix, te most hízelegsz? Hálából, hogy festhetsz az ecsetjeimmel?
Nem szoktam hízelegni. Örülök, hogy végre találtam egy olyan műhelyt, ahol igényes 

munka folyik. Nem mellesleg a hangulat is jó. Máshol gyakran tapasztaltam gyilkos ver-
sengést, irigykedést, intrikát.

Nocsak! Nálunk semmi ilyen nincs?
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Jól kezeled a fiúkat. Ha észlelsz valami feszültsé-
get, rögtön igyekszel oldani. Meg aztán emberszám-
ba veszed őket. Köztük engem is. Volt olyan hely, ahol 
a mesterek megalázták a segédeiket. Ami aztán látszott 
a munkájuk eredményén is.

Ugyan, hogy látszott volna?
Mondjuk nem fejezték be rendesen a művet. Vagy 

az arányok picit elmozdultak. Vagy nyugtalanítóak 
lettek a színek, ahelyett, hogy békét sugároztak volna.

Felix, én ilyesmiket még sosem fogalmaztam meg.
Hát nem kedveled a túlbonyolított gondolatokat! 

Nem baj. Fő az, hogy megy a munka, a fiúk szeretnek 
itt lenni, és téged felettébb tisztelnek.

Az előbb valami másra tettél célzást…
Jó, néha előfordul, hogy valaki elégedetlen, de 

előbb-utóbb úgyis megbékül. Egyik se vágyódik in-
nen máshová.

Egyelőre… Amúgy meg semmi rossz nincs abban, 
ha bármelyik el akarna menni. A keresés, bolyongás, 
vándorlás egyik városból a másikba, egyik műhelytől 
a másikig természetes dolog a mi szakmánkban. A fej-
lődés, előrelépés záloga.

Hm. Azt hiszem, nem lesz jó, ha beszélgetünk…
Szóval zavarlak.
Szeretek beszélgetni, veled különösen…
Na, már megint ez a hízelgés.
Sebastian, kevéssé ismersz. Őszinte vagyok, ami ta-

lán szokatlan. Vagy rossz tapasztalataid vannak, nem 
hiszed el, hogy érdek nélkül is lehet dicséretet mon-
dani.

De hát te most érdekből mondasz dicshimnuszt, hi-
szen hagylak dolgozni!

Épp hogy nem hagysz. Nem tudok egyszerre két dologra figyelni.
Akkor csendben maradok.
De ha itt vagy, a tested beszél hozzám…
Akkor ledőlök a szalmazsákra az állvány mögött.
Úgyis szükséged van pihenésre. Katarina majd vigyázza az álmod.
Hanyatt feküdt, egy darabig fülelt, próbálta követni az ecset finom neszeit a deszka fe-

lületén. Aztán engem nézett, bár az állvány mögötti félhomályban bizonyára csak a körvo-
nalaimat látta. Csakhamar elaludt. Egyenletesen szuszogott, néha felhorkant. Felix olyan-
kor jókat kuncogott az állvány másik oldalán.

                     

Mama, ez a szobor beszél.
Képzelődsz csak, kisfiam.
Igazán beszél, hallgasd csak!
Nem hallok semmit.
Azt kérdezi, miért nem jövök minden nap.
Miért kéne minden nap jönnöd?
Mert nagyon hideg van itt.
Hát pont ezért nem jövünk minden nap.
De azt mondja, rettenetesen fázik.
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Hát minket is majd megvesz az Isten hidege…
Mama, ne vedd hiába a szádra a nevét, főleg itt!
Ejha, de megjegyezted a tízparancsolatot!
Látod, megharagudott.
Kicsoda?
A szobor.
Hogy haragudhat meg egy szobor?
Megfagyott az arcán a mosoly.
Pont úgy mosolyog, mint mindig.
Egyáltalán nem. Mama, nem hallod, hogy megint mondja?
Mit?
Hogy rázza a hideg. És csak akkor nem fázik, ha felhőcskét engedek ki a számon, mert 

az melegíti.
Csacskaság.
De ha egyszer ezt mondja… miért lenne csacskaság?
És pont a te felhőcskédtől melegszik fel, kisfiam?
Úgy látszik, mama. Eljövünk holnap is?
Nem hiszem. Ha nem marad abba a havazás, ki se tudunk jönni a házból.
Hát majd utat ásunk!
Ezekkel a gyönge karocskákkal?
Mama, én ha akarom, nagyon erős vagyok. Apa kardját is fel tudom emelni.
Nocsak! Apád máris kardforgatásra okít?
Nem. Egyedül próbáltam.
De hát az nagyon veszélyes dolog!
Ennek a szobornak is van kardja, pedig lány. És 

mégis elbírja.
Az más… Laudetur Iesus Christus…
In aeternum! Amen. Rubigallné asszony, hiszen 

a szentmise rég véget ért…
A kisfiam még szeretett volna maradni, pater Péter.
Ez dicséretes. Szépen cseperedik a gyermekecske.
Hozzád is szokott beszélni?
Ugyan, Palkó, hagyd már ezt abba! Az atyát nem 

tarthatjuk fel ilyen csacskaságokkal.
Mit kérdez a gyermek?
Hogy hozzád is szokott-e beszélni.
Kicsoda?
Hát ez a szobor.
Kérem, bocsásson meg neki, túlságosan élénk a kép-

zelőereje…
Igazán nincs mit megbocsátani. Szoktam imádkozni 

itt előtte, gyermekem, de ezidáig egyszer sem válaszolt. 
Csak megértően mosolyog, ami engem felettébb meg-
nyugtat minden alkalommal. És mit mondott neked?

Hogy fázik!
Hogy fázik?
Atyám, csak kitalálja, nézze el neki…
Nem kitalálom, mama! Tényleg fázik. Csak a fel-

hőcske segít rajta.
Felhőcske?
Megértem, hogy nevet, atyám. Egy kicsit nekem 

is mulatságos.
Amit a számból engedek ki. Attól melege lesz. Ez 

egyáltalán nem mulatságos. Csak szükséges. Amúgy 
azt is tudom, hogy hívják.
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Nocsak!
Katarina.
Valóban Katalin a neve. Szent Katalin.
Honnan tudod, kisfiam?
Hát bemutatkozott.
A szobor?
Igen.
Roppant furcsa. Én sose mondtam neki.
Bárkitől hallhatta.
Nem bárkitől. Egyenesen tőle. Kicsit halkan mondta, de én elég jól hallottam. Azt is 

mondta, hogy azért van nála kard, mert ha véletlenül bejönnek ide a martalócok, akkor 
meg tudja magát védeni.

Ide nem jönnek martalócok, gyermekem! Martalócok csak az erdőkben járkálnak.
De Katarina azt mondta, hogy éjjel belopóznak a városba is.
A templom kapuja zárva van éjjel, nincs mitől tartani.
De a martalócok erősek, be tudják törni!
Ezt a vastag kaput biztosan nem.
Akkor jó. Katarina azt is mondta, olvassak sokat, hogy megokosodjak. De én még nem 

tudok olvasni. Mama, nehéz megtanulni a betűket?
Nem, kisfiam. Már épp beszéltük apáddal, hogy fogadunk melléd egy tanítót.
Bizony, itt az ideje, Rubigallné asszony. Ha nyiladozik a gyermek értelme, mindent meg 

kell tenni, hogy kielégítsük a kíváncsiságát. Aztán a Bibliát is olvasd majd!
Minden este felolvasok neki belőle, atyám.
Dicséretre méltó foglalatosság. Katalin a bölcselők, könyvtárak, magasabb iskolák vé-

dőszentje. Jó, hogy vele barátkoztál össze, gyermekem.
Hagyok itt neked három felhőcskét, hogy ne fázz. Vasárnap eljövök újra. Addigra egé-

szen biztosan eláll a havazás.

                     

Az utolsó napokban elhanyagoltak. Kissé zokon 
vettem, bár tudtam, hogy tényleg nem érnek rá, 
és már amúgy is sokkal több időt szenteltek ne-
kem, mint eddig bárkinek is. Egyre korábban vir-
radt, a fény meghozta az inasokat, segédeket, szin-
te versenyeztek, ki ér hamarább a műhelybe. Fe-
lixet nem lehetett megelőzni, hiszen ő itt töltötte 
az éjszakákat. Megszállottan festett. Hogy legyen 
elegendő megvilágítás, hatalmas templomi gyer-
tyákat szerzett Péter atyától, aki különösen ked-
velte, és elég gyakran eljött beszélgetni a műhely-
be. Sokszor az éjfél is itt találta. Kellemes hangja 
volt, Felixé nemkülönben. Olykor összevitatkoz-
tak, de akkor sem emelték fel a hangjukat. Volt, 
hogy Sebastian is csatlakozott hozzájuk, bár ő leg-
inkább csak hallgatta a bonyolult gondolatfutamo-
kat. A Vizitáció szépen alakult. A hátteret Theo és 
Lukas festette Sebastian utasításai alapján. Olyan-
kor Felix leheveredett mellém a szalmazsákra, vagy 
hazament. Egyszer két napig nem jött, Sebastian 
nagyon nyugtalan volt miatta. De nem nyúlt Má-
riához és Erzsébethez. Amikor Felix jókedvűen be-
toppant végre, kérdőre vonta. Suttogtak, nem hal-
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lottam semmit, pedig eléggé 
fúrta az oldalam a kíváncsi-
ság, mi lehetett a távolma-
radás oka. Úgy vettem ész-
re, Sebastian Felix-függő lett. 
Igyekezett nem lenni a ter-
hére, hiszen már a megálla-
podásuk napján tisztázták, 
hogy zavarja munka köz-
ben, főleg, ha beszél hozzá. 
Felix szemlátomást nagyon 
élvezte a munkát, szinte so-
se volt fáradt. Lendülete jó 
hatást tett Sebastianra. Egy 
szikra féltékenység sem volt 
benne. A többiek pedig, mi-
vel azt hitték, ő festi éjsza-
kánként a szent asszonyokat, 
szóvá tették, hogy új utakra 
lépett, még az ecsetkezelése 
is megváltozott. Sebastian 
tekintete olyankor cinkosan 
összevillant Felixével. Azt vi-
szont nehezen viselte, ami-
kor a segédek azon élcelőd-
tek, vajon ki hajlandó éjsza-
ka modellt állni, s mi min-
den történhet az éjszaka lep-
le vagy a modell köpenyének 
redői alatt. Sebastian aztán 
rákérdezett Felixnél, aki lát-
hatóan nem jött zavarba, de 
a válasza kurta volt. Serafina beteg. Emlékezetből festek. A két mondat lakatot tett a töb-
bi kérdésre. Sebastiannak ezután szokásává vált, hogy tíz körül elment a Rubigall sörház-
ba megtudni a legújabb városi híreket, éjféltájt visszajött, mintha a jelenléte Felix folya-
matos munkájának biztosítéka volna. Kettőig, fél háromig maradt, aztán hazament. Felix 
rendszerint négy óráig dolgozott. Akkor vizet töltött a nagy porcelántálba, és tetőtől talpig 
gondosan megmosakodott. Egy hajnalban azonban váratlanul rányitott Sebastian. Föld-
be gyökerezett a lába a látványtól. Felix későn rántotta maga elé a vászonlepedőt. Hosszú 
döbbent csönd következett. Bocsáss meg, mondta sokára leheletfinoman Felix. Te becsap-
tál engem, szűrte a foga közt az indulatot Sebastian. Kénytelen voltam… lány létemre leg-
feljebb modellként kaptam volna bebocsáttatást ebbe a műhelybe. De én festeni akartam! 
Sebastian a kép elé ugrott, felemelte a karját. Ne!, szökkent eléje a másik, elkapta a lesúj-
tani készülő öklöt, miközben lecsúszott róla a lepedő. Ott állt védtelenül, pucéran. En-
gem üss inkább. Sebastian lassan leengedte a karját, lehajolt a lepedőért, ráterítette a lány 
vállára. Mintha álmodnám ezt az egészet. Nap mint nap látom, hogyan nyílik, teljesedik 
a kép. De ha felébredek, semmi nem lesz a deszkán? Ki vagy te? Mária? Erzsébet? Serafina? 
A modell kilép a képből? Most már értem a mozdulatok kecsességét. A csuklód finom haj-
ladozását, az ecset táncát a táblán. A kép mestermű. Ám nem fedhetjük fel a mester kilétét.

Mária látogatása Er zsébetnél, o l tár szárny hétköznapi oldalának rész lete 
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