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I. fejezet 

Bevallom nem is tudom, miként kezdjem el. Nem 

vagyok én író, nem tudom van-e hozzá tehetségem, 

mégis valahogy számomra megmagyarázhatatlan 

késztetést érzek. Furcsa, hogy ezt mondom. Mert a 

kényszer oka nyilvánvalóbb, mint eddig bármi az 

életemben. Mi több, meg is tudom nevezni… Em-

ma. Sőt, inkább Emma története. Úgy vélem min-

denkinek meg kell ismernie, még ha nem is a leg-

megfelelőbb személy tolmácsolásában. Felkérhettem 

volna valakit, hogy írja meg helyettem. Igazából meg 

is tettem, de visszaléptem. Azt hiszem így lesz a 

legőszintébb… Nyers és őszinte. De mielőtt teljesen 

elvesznék ebben a kissé értelmetlen okfejtésben, 

inkább megpróbálok belekezdeni. A megfelelő kiin-

dulási pontot keresnem sem kell, szinte ordít felém a 

múltból. Emmát úgy egy éve ismertem meg, ponto-

san október 1-jén. Bizony, a napjára is tisztán emlék-

szem, mélyen él bennem. Hiába volt első hangzásra 

rideg őszi nap, a kellemes, nyár végét idéző napsütés, 

s a vele együtt járó meleg teljesen alkalmatlanná tett 

a munkára. Nyomasztó volt az irodámban ülni, egész 

nap kedvetlenül hallgattam pácienseim szavait. Ne-

hezemre esett rájuk figyelnem. Ám csak addig, míg 
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kettőkor bizonytalan léptekkel, a sírástól kissé elmo-

sódott sminkkel, mégis minden férfi ép elméjét pil-

lanatok alatt összeroppantó, határtalan nőiességet 

árasztva ő lépte át a küszöböt. Ekkor úgy éreztem, 

egy dolgot tehetek csak, s egy hirtelen mozdulattal 

kitártam az addig csak résnyire nyíló ablakot.  

Mit mondjak, hatásos volt a belépő. Talán azt 

említeni sem érdemes, hogy innentől kezdve az ed-

dig szinte varázsosnak tűnő kinti világ egyből önma-

ga szürke, átlagos képmásává változott, én pedig csak 

rá tudtam figyelni. Bár – hogy teljesen őszinte legyek 

– az első percek játszi könnyedséggel repültek el a 

fehér alapon fekete pöttyös, keveset láttató mégis 

sokat sejtető ruha, a meggypiros ajkak és az egész 

élet fájdalmát egyetlen „aranylövésbe” sűrítő pillantá-

sok bűvkörében tobzódva. 

Szeretem magam azzal ámítani, hogy nem vette 

észre mennyire zavarban vagyok. Nem először élte át 

ugyanakkor ezeket a bizonyosan számára is kissé 

kínos, bár hízelgő pillanatokat, így tudta hogyan 

kezelje diplomatikusan. Ekkor ért az első meglepe-

tés. Egy első benyomásra bizonytalan nőtől biztosan 

ezt vártam volna? Mindenesetre gondolkodni nem 

volt időm.  

Éreztem, hogy fel kellene tennem az első kér-

dést. Ez rendszerint nagyon könnyen megy. Persze a 

több éves tapasztalat és az első percekben tapasztal-
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ható totális érdektelenség nagy segítségemre van 

ebben. Nos, ezúttal a helyzet kicsit másképp festett. 

A mondat ami elhagyta a számat amolyan halk rebe-

gés formájában, így hangzott: Miért sírt? Láttam, 

ahogyan kissé remegő ajkait válaszra formálja, mi-

közben a villámnál is sebesebben futott át egy gon-

dolat az agyamon. Ezt nem szabad, ezt nem kérdezhe-

tem meg. Nem kellene ennyire személyesnek lennem, 

pláne az elején nem. Így mialatt éppen levegőt vett, 

hogy mély fájdalmát szavakba önthesse, csodás alka-

lom kínálkozott, hogy válaszát elfojtva, s első kérdé-

semet felülírva immár a másodikat tehessem fel. 

Bocsánat. Pontosabban… Miért is jött ide? Rettenete-

sen büszke voltam magamra, hihetetlen gyorsaságú 

észjárásomra. Úgy véltem, ezek után már minden 

sokkal könnyebb lesz. Utólag már tudom, hogy ez 

afféle naiv ábránd volt csak, mégis egy percét sem 

bánom a vele töltött időnek. Nem vagyok már az az 

ember, aki Emma előtt voltam.  

Mondják, hogy nem változunk. Ez nem igaz. 

Alapvető természetünk talán állandó. De mégis éle-

tünk minden egyes mozzanata, a világ minden apró 

rezdülése s a velünk kapcsolatba kerülő emberek 

összes szava, érintése, gesztusa nyomot hagy rajtunk. 

Van, hogy mélyebbet s van, hogy sekélyebbet. Hogy 

az övé milyen volt… Nehéz megfelelő hasonlatot 

találnom. Talán csak egy kérdést tennék fel. Hallot-
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tak már a Marianna-árokról? S íme, már megint 

sikerült elkalandoznom. Remélem, majd hozzászok-

nak, nem kell az önismeret Mozartjának lennem, 

hogy tudjam, nem ez volt az utolsó eset. Most pedig 

térjünk vissza Emma történetéhez, aki éppen azon 

gondolkodott, miért is jött el hozzám. 

– Nem tudom. Segítségre van szükségem, 

egyedül nem megy. De tudom, hogy nem erre 

kíváncsi. Maga arra kíváncsi, mi juttatott oda, 

hogy a segítségét kérjem. 

Egyszerűen hihetetlen. Az ember mindig hatá-

rozott válaszban reménykedik. Ez azonban legtöbb-

ször csak illúzió. Vegyük például az előző esetet. Ha 

valaki kérdésemre a „segítségre van szükségem” 

mondattal felel, az önmagában elég decensnek tűnik. 

Sajnos azonban ez nincs így. Emma pedig ezt ponto-

san tudta, s ha arra kíváncsiak miért gondolom ezt? 

Nézzék csak meg jól, az is szóról szóra olvasható az 

előző sorokban. Persze az én helyzetemet ez nem 

tette könnyebbé. Mégis lenyűgözött az intelligenciá-

ja, amit bután előítéletes de mégis szinte magától 

értetődő módon nem várnánk egy ilyen teremtéstől. 

Rápillantottam az órámra, még csak két perc telt el. 

Furcsa mód hihetetlenül felvidultam. A gondolat, 

hogy egy egész órát tölthetek el vele egészen felvilla-

nyozott, s meg is borzongatott, ám a lehető legpozi-

tívabb érzelemben. Tudják az a típusú bizsergés, ami 



9 

 

bár nem áll távol a rémülettől, mégis inkább a bol-

dogsággal rokon. Imádtam, s alig vártam a folytatást.  

– Remélem nem csak ezt az egy látogatást ter-

vezte. Találkoztam már sok-sok emberrel, akik 

kétségbeesésükben jöttek el hozzám. Aztán 

mégsem láttam őket többé. Pedig aki ide eljut, 

annak egy alkalom, egy beszélgetés mit sem ér – 

mondtam neki. 

– Ezt igazából végig sem gondoltam, de biztos 

igaza van. Maga a szakember. De én sem először 

járok ilyen helyen. 

– Korábban is kezelték? 

– Kezelésnek nem nevezném. Csak tablettá-

kért mentem. Altatók, nyugtatók… Hiszen 

 tudja. 

– Jelenleg is szed valamit? 

– Ha gondolja, hozok egy listát. 

– Igen, az nagyon jó lenne. Nem ártana tisztá-

ban lennem a dolgokkal. De próbáljunk meg in-

kább másról beszélni. Kérdezhetném a gyerek-

koráról, a családjáról és mindenféléről, amiről 

ilyenkor szokás. Ezekre nyilván számít is. 

Ugyanakkor mégis kicsit más irányban indulnék 

el. Meséljen magáról, milyen ember is ön, ked-

ves Emma? Próbálja meg magát kívülről szem-


