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Esterházy nyomában 

 

Tegnap délelőtt a Múzeum körúton egyszer csak azon vettem 

észre magam, hogy Esterházy Péter mögött baktatok. Darab ideig ez így 

is maradt, ezért módomban állt bizonyos megfigyeléseket tenni. Először 

is megállapítottam, hogy Esterházy Péter hátulról szép. (Ami persze nem 

zárja ki, hogy elölről is az legyen, de én, mint ezt már tudjuk, hátulról 

láttam.) Elegáns volt és kontrasztos. Fekete kabátot viselt, és csak úgy 

lobogott a hosszú, ősz haja. (Itt jegyzem meg: nem törvényszerű, hogy 

megismerem hátulról Esterházy Pétert, de mivel ugyanoda tartottam, 

ahová ő – a Digitális Irodalmi Akadémia közgyűlésére, amelyen a 

halhatatlanok Bella István költőt választották be maguk közé –, így 

kitaláltam, hogy ez ő lesz.) 

Többé-kevésbé közös sétánk során szembejövőkkel találkoztunk, 

akiket inkább én vettem szemügyre, mint ő. Elárulhatom, hogy a 

járókelők tekintete nem siklott át Esterházyn, valamennyien meglátták a 

jelenséget. Egy idősebb hölgy pillantásában rosszallás villant; nem 

lehetetlen, hogy egészen a „Vén huligánja” kitételig elment gondolatban. 

Egy középkorú nőn bizonytalanság látszott, alkalmasint nem tudta, 

honnan ismeri ezt a férfit. Többeknek határozottan rajta maradt a 

szemük az írón, s mivel Esterházy már jellegénél fogva sem téveszthető 

össze semelyik valóságshow egyetlen sztárjával sem, így az emberek 

zöme elég pontosan tudta, hová tegye ezt az alakot. 

Egy asszony szinte meghatottan nézte. Egy fiatal lány hamar 

elkapta a szemét, direkt ügyelve arra, nehogy feltűnően bámuljon. És 

volt egy dzsekis fiatalember, kötött sapkában, kis szakállal az állán. Ő 

megállt és a táskájához kapott Esterházy láttán, majd némi zavart 

álldigálás után tétován tovább ment. 
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Miatta írok. Felteszem, azért nyúlt a táskájához, mert épp benne 

volt egy Esterházy-kötet. Dedikáltatni – ez lehetett futó gondolata, aztán 

zavarában mégis inkább elállt az akciótól. De hátha azóta megbánta, 

hogy nem mert odamenni. Ezúton tudatom, hogy ha előbb nem, akkor a 

DIA nyáron esedékes közgyűlése előtt esetleg újra elkaphatja Esterházyt 

a Múzeum körúton. Időpont júniusban a szerkesztőségben. 

Stuber Andrea 

 


