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FÜGGÖJÉNEK KÉT ZÖLD JÁSPIS-TŰZCSEPPJE mindkét oldalt lezárta és
kiemelte arcát a füstszínű tükörben a kézmosó-porcelánkagyló fölött. A mennye
zetí égő tejüveg holdfénye fölülről és hátulról hullt ide, vonásai árnyékálarc alól
pillantottak rá vissza. A radiátorcsövekben az ablaknál hörgött a gőz, a behemót
épületet erősen kellett fűteni, künn az utcák fénylő medreiben húsz fokos fagy
égett. Sietve hozta rendbe arcát és ajkát. Egész délután együtt dolgozott tanítvá
nyaival a saját hegedűjén is - arcában fájt a fáradtság. Ezt igyekezett ma esti
utolsó órája előtt áttörni könnyű krémjeivel. .

Az a személytelennek tetsző valami, ami egy ember- csont- és izomcsoméi közé
zárva ér-zékeli és gondolja át elsősorban önmagát, most tudta, hogy mindössze
huszonkilenc éves, noha sem annyinak, sem elvált asszonynak nem látszott, ha
nem - kicsiny és törékeny termetével - inkább serdülő lánynak a fesledezés
zavarbaejtő bűbájában. Pedig ha valaki szigorúan megnézte - mint ő magát
ebben a pillanatban - tulajdonképpen szép is a maga médján.

Perc alatt visszakerült - a harmadik ajtó a folyosón - a gyakorlószoLába.
Hangszigetelt falak; halványvörös gumipadló ; villogó fehérségű fény; a kottaáll
ványok vékony fémvázai ; néhány szék és egyszemélyes apró asztalok. Egyik az
övé, teleszórva még az előző ór-ák kottalapjaival, s még egyelőre senki. Amíg át
jött a mennyezet lámpasorával sugárzó, széles folyosón, érezni lehetett minden
ajtó mögött, hogy dörömböl, szivárog, reszket és ömlik a zene; az épület úgy át
volt Hatva zenehangokkal. Mindent elrakott az asztaláról, csak Vivaldi mélyhe
gedúre írt két tündöklő darabját hagyta elől. Hogy tanítványa késik, amiatt bosz
szús volt ebben a pillanatban.

De olyan fáradt volt - ezek a fáradt ór-ák, sőt napok egyr-e sűrűbbek lettek
mostanában -, hogy nem is vette észre, míkor jött be Sőtér Miklós. Magas fiú,
vagy márís inkább fiatal férfi, szögletes, széles "vállaíval és komoly arcával.
Ö rámosolygott, tartózkodóan, tanárosnak szánt, visszafogott mosollyal:

- Begyakorolta?
- Igen... kérem ...
Olyan feszes és ostoba dolog volt az köztük, hogy nem akadt egymásra illő

megszólításuk, Hogy kislány tanítványait tegezte, azok meg Évanénizték, az épp
oly természetes volt, mínt ahogyan a húszév körüliekkel derűsen tegeződött. De
hogy ezeknek a tizenkilenc-húszéves fiúknak is Éva néni vagy csak Éva legyen,
az ellen ízlése és tapasztalatai egyaránt tiltakoztak. Viszont a "Tanárnő, kér-em"
- vagy pláne a még csikorgóbban hivatalos "Asszonyom" - majdnemhogy bán
talmazó távolságtartást fejezett volna ki kettőjük számára. Sőt komikumot 
végre is Pálos Éva még tűsarkúban is alig ért fel Sőtér Miklós széles, archaikus
válláig. A megszólítás ki nem mondott lebegésben maradt köztük. Elkezdődött a
gyakorlóóra.

Ezek a hangok sűrűek és édesek, tömörele és puhán zengők, Pálos Éva 
hajdani asszonynevét sohasem használta itt - valójában inkább zenetörténésze volt
a hegedűnek. annak zenetörténetét tanította" a nagy hegedűdarabokat s szerzőík

eletét. Mint egyik korrepetítornak, az volt a módszere, hogy a hegedű nagy Iény
korain vezette végig őket; Sőtér Miklóst éppen most az első nagy itáliai iskola
hatalmas leckéin, a Vívaldi-darabokon. Tanítványaira 'azzal hatott leginkább, hogy
beléjük tudta vésni, kinek a művei mit jelentenek. fme, például Vivaldi! A már
hanyatló, de még mindig dúsgazdag és gőgös Velence művésze, amint Európa
legfényesebb zenei bemutató emelvényéről árasztja a Szent Márk székesegyház
kórusáról a legtündöklőbb hangtörnegeket ; minden emberi érzést. Amikor ezeket
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megérttette a tanítványaival, akkor kezdődött számukra az igazi munka : kidol
gozni tételről tételre egy-egy darab mondanivalóját, és úgy begyakorolni, hogy
akarat, idegek és izmok maguktól idézzék fel és váltsák hangokká a varázst.

Az árnyalat félresiklik, a pálca koppan, s először a magyarázat próbálja ki
hozni a helyes változatokat, azután ő is megragadja a hegedűjét. előrejátssza és
elismételteti ... Végül nemcsak a hát, a karok és idegek égnek, hanem a növés
ben levő hatalmas szál fiú is szédül és támolyog, amikor a halványvörös, lányos

.ajkak rászólnak. majdnem haragosan :
- Elég! Ma nagyon rosszul ment.
- Nagyon sajnálom ...
A zene rendkívül éretté dolgozza ki a vonásokat - a verejtékes arc tökéle

tesen egy fáradt férfié, a helyzet pedig kettőjük közott bolondul lehetetlen. A fiú
legalább egy év óta tudta, hogy szerelmes a tanárnőjébe. és azt is tudta, hogy 3Z

tudja, bár ő nem merte azt, amit érzett, bevallani. De ez olyan. akár a láz. 
Majd túlesik rajta! - biztatta magát Éva. Egyébként sem volt az első eset, hogy
valamelyik fiútanítványa belszeretett. De most íme itt van, sajnálja szegényt, s
már ebben is van valami égő lelkiismeretfurdalás. Már sajnálta, hogy az óra
előtt kisurrant az arcát kikészíteni.

- Nem nagyon fáradt maga mostanában? - s le nyelte, hogy "fiam". NePI,
bántani azért mégsem akarja!

'A sötét, vad hajtól keretezett, barnásan sárga férfiarc szavak nélkül is vála
szolt neki, aki maga is ismerte a zsarnok zenének ezt a fáradtságát. Egész lénye
a hegedűgyakorlatok démoni tüzes kemencéjében égett ki. fúradékonyságában i~

ilyen szívóssá és belől erőssé. Idősödő szülők számára volt egyetlen, késői aján
dék; apja zenetanár volt, s ő maga kislány korától tudta. nogy a zene állandó
készenlét és erőfeszítés. Hihetetlenül fiatal fejjel már tanított. És sorsokat-jelle
meket látott naggyá lenni vagy elégni a hangok izzó rostélyain.

Három évig volt asszony. Anyja után télárván maradva élt együtt egy bu
dai lakásban apjával. amíg azt be nem szállították az Új Szent János kórházba,
Csöndesen és szerényen szenvedett ott néhány hónapig, szinte csak azért, ho;:,y a
lánya beleszeressen az egyik fiatalorvosba, a híres teniszbaj nokba, Amikor az
apa meghalt, csöndesen megesküdtek, s három év alatt kétszer voll méhenkívüli
terhessége. És akkor a férjét elszerette tőle az egyik fiatalorvosnő, aki mindenét
feltette arra, hogy már nem lehetett a gyermeküket, akit várt. elvenni tőle.

A férje félőrülten mondta el, milyen helyzetben van., ő pedig egyedül maradt
s most szégyenletesen öregnek és tapasztaltnak érezte magát a fiú mellett, aki
két év óta alakult előtte a hegedűhangok olvasztó sugárzásában. T'űrelmesen meg
kérdezte:

- Ugye cigarettázik? Gyujtson rá!
A férfias kezek lassan szedték elő a lapos, olcsó cigarettatárcát.
- Már két éve, hogy mindig megkérdezi - mondta a fiú kedveskedő szem

rehányással és mentegetödzéssel. Arcán megjelent. korához szokatlan eréIJyel és
f5lénnyel, a türelem és szeretet. Éva a reszkető kézzel meggyújtott és félig elszí
vott cígarettákra gondolt, amik egy beszélgetést kísértek: amikor férje megmondta
neki, hogy elmegy tőle, és hogy miért sürgős neki a válás, Sőtér Miklós vonásai
most elnyűttek voltak.

- Favágás volt ez a Vivaldi-darab ...
Ez az éles, majdnem ellenséges ítélet Vivaldi fölött a fiú meglepő megjegy

zései közül való volt, ezekkel szívesen vitatkozott néha, most azonban nem volt
kedve hozzá.

- Van az úgy néha ... - ütötte el az egészet. - Én nem erőltetem. Ha egy
szer fáradt.,. A jövő órára gyakoroljon valamit, amihez kedve van. Most nincs
értelme tovább mennünk. Ilyenkor legjobb meghallgatni egy-két jó művész da
rabját. Éppen holnap Gerleynek lesz estje a Bartók-teremben, ebből a stilizált
nemből, amit maga annyira nem szeret. Menjen el és hallgassa meg!

Látta az ellenkezést a sűrű, erős szemöldöle mozdulataín, és csak azért is rá
parancsolt: ~ Tudja mit? Feladom leckének! Beszámol róla majd! - és ránevetett.



Ez olyan hirtelen jött, maga sem tudta, hogyan, gyorsan felállt és az álla alá
szorította a hegedűt. Valamikor régen, még lánykorában, ő maga találta ki ezt, és
ha nagyon fáradtak voltak, legkisebb tanítványait hangolta jókedvre vele; a hú
rokon a vonóval tökéletesen tudta utánozni az emberi hangokat. persze legin
kább a csak kétszótagos szavakat. Lefogta a húrokat és mélyen zendülő hangon,
de kristálytisztán ezt mondta : - Csa-Csi. Még szólt, amikor közben már tudta,
hogy túladagolta a vigasztalást, mert a pillanat lobbant és perzselt.

- Tulajdonképpen már régen meg kellene mondanom valamit ... - kezd
ték a sötét, cserepes férfiajkak. ő pedig elrémült, hogy megjelenik köztük a nedv~s
gyümölcsként szétmorzsolt szó, az asszonyi sors bénító, borzalmas varázsa. Ez az
a pillanat. amikor a telített oldatba belehull a porszem s halk zajjal alakot ölt
a krístálv, amely körülzár két embert, közös titokkal. De kopogtatás nélkül fel
nyílt az ajtó s a létrejötte pillanatában még forró krístálv láthatatlanul és némán
hullt szét szilánkjaira. Parfőmjét szinte perzselőn árasztva; mintha egész drogé
ria illatozott volna körülötte, berebogott Dóra, kövéren, hatalmasan. szőkén. Ta
nárnő ugyanitt jó barátnője Évának és a felesége Marótinak. a belgyógyász or
vosprofesszornak.

Az óriásnő zongorát tanított, de magántanítványainak - lakásán - éneket is.
Hatvanadik éve felé is megtartotta torkában a hangoknak és hosszúujjú kezében
a billentyűk leütésének tisztaságát. Szerette a társaságot, a zajt és élénkséget, az
erős illatszereket, vísszaszőkített, most is selymes haját, telt, finom babaarcát. és
mindenekelőtt férjét, a zömök tudós-góliátot, akivel - mint valami gyermektelen
oroszlánpár - éltek híresen forró szerelemben. Eleven baráti társaságot gyűjtöt

tek maguk köré nagy lakásukban, emberfölötti méretekre szabott bútoraik közott.
Dóra nagyon szerette Évát, szerette volna férjhez adni, a férje kórházának két
fiatalorvosával is udvaroltatott neki. Meg kellett azonban éreznie, hogy a "kis
lány" ezt kényszeredetten fogadja; s most csak úgy tündökölt torkában a neve
tés.

- Nohát - mondta Miklósnak - ahogy magát hétről hétre látom, mindig
férfiasabb lesz. Ha egyszer majd féltékennyé akarom tenni az uramat, meghívom

. magunkhoz. Mi az? Már megy?
A fiú dadogott valami jegyről; amikor elmenekült, Dóra nekitámadt Évának.

Halványkek szemei jókedvűen izzottak.

- Te. hiszen ez, a fiú szcrelmes beléd! Hát ezt csináljátok ti a hátam mögött ?
EZt'rt nem júrsz olyan régen hozzánk? Jelzem, ha akarod, meghívhatom a ked
vedért!

Éva rosszkedvű, majdnem haragos lent!
- Nagyon jól tudod, hogy vannak dolgok, arniket én megengedhetetlennek

tartok. Ezt a fiút még akkor is elcsábítanám, ha egyáltalán alkalmat adnék neki
valami vallornasra.

- Egy francia filmben. .. -- kezdte volna Dóra. De Éva félbeszakította.
- Láttam ezt akkor én is. És az volt a véleményem, hogy az a nő buta kis

tyúk, hogy belemegy abba a gusztustalanságba. Azért nem mentem sehova mos
tanában, mert fáradt voltam. Dolgoztam.

- A "Velencei hegedűversenyen"? Ez az itt előtted? Mondd csak, tulajdon
képpen rni a Ionétől "velencei" ez a hegedűverseny? Csak azért, hogy valami szép
címe legyen? Attól vagy ilyen fáradt? Nem jönnél el hozzánk rnost?

Mindig csak az utolsó egy-két kérdésére kellett válaszolni.
- Nem attól vagyok fáradt. Csak hát estére már mindig majdnem egészen

rozoga vagyok ...
Dóra erre csapott le:
- Mindíg? De hiszen ez nem JO, Éppen azért kell, hogy eljöjj hozzánk, Várj,

mikor is van péntek? Holnapután! Szelok Dezsőnek, jegyezzen elő, és amikor- el
jössz, megvizsgál l Ha akarod, én is bent lehetek veled.

- Ugyan I Éva bosszús is volt, nevetett is. - Csak nem felek tőle!
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II.

FÖLÁLLT AZ AUTOBUSZ INGÁSÁBAN, s bármennyire utalta, át kellett
nyomakodnía a télikabátok személytelen zsúfoltságán. Fölöttük füstölgött a fagy.
Az ablakon a fehér zúzmarába szál nyíló rózsát rajzolt valaki, az üvegig lemélyedő

lengő vonással. Elöntötte az édesség áradása. Ami alatt villogva futott a másik
gondolatsor, az értelem ellenérzése, hogy mégiscsak milyen jó, hogy Dóra benyi
tott. Az autóbusz dobálni kezdte erős rugóin, s kesztyűs kezével ügyetlenül kapasz
kodott meg a marón hideg fémrúdban. Rámosolygott az ajtóüveg hómezejébe
karcolt rajzra s egyszerre pontosan látta, mint fognák le ujjai a húrokat, míg vé
gighúzza rajtuk a vonót. "Ró-Zsa" - mondták képzeletében a hegedűhangok.

majdnem emberi torokból, és a hangszerrel együtt a szíve mélyén nevetett: "Csa
Csi". Az ajtó oldalt gördült előtte; lesodorták. A széles budai útvonal utcafé
nyei s a világváros fénybúraja fölött a téli égbolt csillagai derengtek messze, ma
gasan. Mintha tűzszökőkút lövellt volna fel a villamossínek nagy kanyarulatánál
kongató munkáscsoport közül. Alig pár lépésnyire a sarkon, sugárzó négyzeteik
kel, szokott esti eszpresszójának üvegfalai világítottak. Aztán végre az embe
rektől körülgomolygott magány! A mennyezetről neonspirálisok dobták alá árnyék
talan cukorfehér és gyengezöld fényüket. A zölddé pállott vastag füstcsikok közt
az első pillanatra még gyufaskatulyányi üres hely sem akadt, neki végül mégis
igen.

- Ide! - villantak át a füstön a pincérlány, a Vörös Mara gyűrűí az egyik
asztaltól. Éppen fizetett neki a cserépkályha mellett az a kis társaság, amely ott
szokott ülni minden este.

Ma este fehérarany, habkönnyű, kötött ujjasát hordta a sok közül az a sötét
szernű, nagyon fiatal, halvány lány, aki már fel is állt, hogy kabátjába segítse a
vőlegénye, míg anyja aggódó mosollyal nézte őket foltos, erős arcával. Mintha
valaki roppant gonddal. megtervezte s aztán elefántcsontba faragta volna gyönyö
rű gyermeteg arcát, olyan volt ez a lány; de most is, amint lépett, mindjárt balra
billent a válla. Nem volt sánta, ferdecsípőjű sem. Rosszul összeforrt csonttörés
talán: a szornjasajkú apró száj mégis gőgös édességgel mcsolygott. Kiszámítottan,
éppen amikor közel értek hozzá, mondott valamit a fiúnak. Nyilván azért, hogy
ez csak rá és ne Évára nézzen.

Ö 'a székek között küzdötte át magát az üres asztalig. Ez a kis fruska bolond,.
a fiút nem szerelemből félti: szívében csak irigy hidegség szerong.

Leült és sajnálta ezt a fiút a lány miatt, akinek igazi lénye majd későn, nyil
ván már csak mint asszonyé, bontakozik ki. A kőnnyű termet és karcsú váll most
még gyönyörűség a fiúnak; de aztán - (ő is a férjén látta ezt, amikor végül olyan
kényszeredetten vitte sétálni a lábadozások után) - egyszerre mázsasúlyú, meg
unt égetés lesz a teher a karján. Látta és hallotta a sötét hangokat, amelyek egy
férfit és egy asszonyt fejeznek ki, akiknek húsa ismeri és gyűlöli egymást. Akár
a fuvoláé, olyanok voltak ezek a fekete mélybe hulló hangsorok ; csak a hegedű

tudja őket követni. Ez volt a hegedűverseny egyik sokszor üldözött tétele. Vörös
Mara, a pincérlány - égőhajú, telt asszony, idegen a presszó legelegánsabb ven
dégének nézné - tett tálcát asztalára, achátzöld kötöttkabátján az igazinál pom
pázóbb műaranylánc és medaillon Imbolygott. - Bocsánat, nem tudtam külön
ídejönni, de kihoztam a duplát, és ugye az édességet is, művésznő! - Bólintott, s
rámosolygott; leginkább azért járt ide, mert itt még sosem látott ismerőst, de az
ilyen helyen minden állandó vendégről jól sejtik, hogy ki. Nagynéha talán hegedű

tokkal [ött, vagy a kottafüzete tűnt fel.
Forró, üres sajgás a gyomrában. Koradélután ebédelt, egy falatot sem evett

azóta, most jólesett a fekete és a krémmel töltött tömör csokoládé. S végfe az
esti zsibbadtság, az emberek, akikkel a körülötte egyre jobban elmeszesedő ma
gány ellen védekezett. Ott ült, ahol a vajszínű cserépkályha mennyezetig érő

építménye sugározta három teremre hőségét.

Közel öt-hat asztalt mindig ebben az időben tartott megszállva a vidám fia
tal raj, lányok-fiúk forró, vad csapata. A budapesti télben mintha a reneszánsz
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Firenze nyáréji kertiünnepélyeire öltözködtek volna a fiúk, lehettek köztük szim
növendékek és egyetemi hallgatók, fiatal Író k az indulás elején, technikusok vagy
rajzolök. Lányok és asszonyok, a fiúknak az élet és a foglalkozások minden tájá
ról összekerült partnerei. Annyi közös vonással, mintha egyazon zajongó, élénk
intézetben volnának azonos évjáratú növendékek.

Tizenhét, legfeljebb tizenkilenc-húsz évesek; csak tíz évvel fiatalabbak nála, de
mintha már valamikor születésük előtt megállapodtak volna, hogy mások lesznek,
mint az őket megelőző nemzedék. Kinga, Ildikó, Viola, Flóra, Helga, Tünde,
Krisztina, Judit: ilyen neveket hordtak. Nagyanyáile inkább belehaltak volna,
semhogy a megszokobt, a "megengedett" színskálák helyett ilyen vérvörös, zöld,
mustársárga színeket hordjanak. Gyorsan untak meg mindent, az egyik szín mel
lé sietve váltottak át másikra, hirtelen cserélték arcvonásaikat, áttgazítctták a
szemöldökük, szájuk vonalát, egy darabig játék-álarcul hordták, azután meguri
dorodtak tőle, eldobták, másra váltották.

Közben mint valami vésztörvényszék, tárgyaltak meg mindent. Egy-egy új
filmet, vagy - ha megjelent - a fiúk egy-egy cikkét ; ítélkeztek egymás szerelmi
és házassági ügyeiben. Egy jegyespár két héttel a tervezett esküvő előtt ott külön
bözött össze a szomszéd mozíban látott francia film fölött; azonnyomban szakí
tottak, partnert cseréltek és tovább is idejártak. Mind a két új pár gyorsan há
zasságot kötött, és mindkét villámházasság boldog lett.

Előreláthatatlanul: sorsok fonódtak együvé. így például éppen csak meghúzva
magukat, átjárt ide esténként néhány falusi lány az egyik közeli építkezés leány
szállásáról, gondosan kimosdva és illedelmesen, legjobb ruháikban; ott olvasga
tott közöttük egy mongol arcú, szép szemöldökű kicsiny társnőjük is. Paraszt
lány, nyolc általánost végzett, de kitűnőerr számolt s a lányok megbízásából ő el
lenőrizte a fizetési szalagjaikat. Egyszer valami rándulás miatt nem tudta tovább
hordani a maltert. s a munkavezető - hogy ne legyen táppénzen - áttette őt

segíteni a bérelszámoláshoz, ahol kiesett valaki. Úgy bevált, hogy először a szám
Iejtéshez, majd a pénztárkezeléshez végeztettek vele tanfolyamot. Az eszpresszó
fiataljainak csapatában egy egészen kezdő írónak, akinek eddig csak két kis elbe
szélése jelent meg az egyik hetilapban - de abbahagyta miattuk az egyetemet 
nem volt könnyű megismerkedni vele. A lányok édesgették át a Csapathoz. A fiú
végül elvette, de a kislány előbb visszaterelte őt az egyetemre, azután ő maga
esti gimnáziumba iratkozott be.

De volt köztük olyan sors is, amilyen a most itt ülő, sovány zöld szemű,

nagyon magas lányé. Ez volt a neve: "Arany Liliom"; így hívta őt maró költésze
tük. Tizenkilenc éves koráig már kétszer vált el és sok kézen ment át, mégis meg
őrzött a leülseiében valami lányos bájt. Mint a gyerek, aki már úgyis bemocs
kolta ruháját játéka közben, és készakarva egyre piszkosabbá lesz, olyan volt a
kapcsolataiban; szidták, aggódtak érte, a lányok ráadták megunt ruháikat, mín
dig elalhatott valamelyiküknél, ha éppen nem volt lakása; ez az egyetlen ki)7ös

ség, amelyhez tartozott, nem hagyta el.
- Mik lennének azok a hangok, amelyekkel ki lehetne fejezni őt? - tunő

dött el néha Éva kottafüzetei fölött, és megpróbálta megragadni az illanékony
hangokat, amiket felidézett benne a halvány arc s a hosszú szemőldök, melynek
ívére még letörései között is annyira vigyázott Arany Liliom. Most az elmúlt
nyáron szerzett ruháiból hordott egyet, valami zavaros okból: nehézselyem. hold
színű selyemruhát, egy álombeli vízinövény zöld leveleivel telefestve. Mintha az
akvarell legharagosabb zöldjét nedvesen és körvonaltalanul folyatnák szét a rajz
lapon. A dühödt szürke fagyhoz nem, de mocsárzöld szeméhez és puha szőke kon
tvához csodálatosan illett. Éppen ez lett volna a Velencei hegedűverseny tétele:
; zsendülő lány, akit egyetlen pillanat alatt szakít ki a gyermekkorból a test
villáma.

Részletesebben is meg lehetett volna tudnia Arany Liliom sokszor elmon
dott, kusza történetét. De ő kényesebb volt, semhogy odafigyeljen éppen olyan
kor; és nem lehetett tudni, vajon az állandó vagy változó elemek a hazugok vagy
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igazak benne, Szó volt az anyja második férjéről, a fiatal mostohaapáról, aki ke
rülgeti; az anyja erre gyorsan férjhezadta: rákötötte az első udvarlóra. az maga
is félig gyerek volt még, és a szülei, akikhez költözniük kellett, nem akarták a
házasságot. Két év előtt került a "Csapathoz"; akkor pincérlány volt egy zenés kis
vendéglőben, ahová ők valamelyikük vizsgáját megünnepelni mentek. Egy da
rabig csak velük járt; eltűnt egy rövid második házasság idejére; újra víszake
rült ; volt mosogatólány üzemi konyhán, véletlenül és alkalmilag manöken, mert
jó alakja voht és ösztönös kecsességgel rnozgott ; betanították minőségi ellenőrnek

finommechanikai üzemben, - mert értelmes volt és gyorsan át tudott tekinteni sol,
elemből álló dolgokat; ült pénztári gép mögött, ment jól számolt. amíg türelme
volt hózzá. A Csapatbeliek halálra röhögték magukat, ha elbeszélte foglalkozás
beli kalandjait. Hihetetlenül fáradékony volt és végül minden dolgában beállt a
rövidzárlat, Néha eltűnt néhány napra, s előkerült esetleg új ruhában. esetleg
kékre-zöldre verve; a fiúk egy ideig komolyan foglalkeztak a gondolattal, hogy
összehozzák az egyik híres napilap társadalmi riporterével ; cikksorozatot lehetet'
volna írni Arany Liliom kalandjai nyomán "az élet mélységeiből".

Ez a lány ezt jelentette nekik: ablakot az élet tűzben füstölgő régiőira. Ok
maguk nem oda tartoztak. Éva elég hamar rájött erre: akár eg'! vad gyerekhorda
nem tudtak elszakadni [átékuktól, pedig már hívják őket. Laktak, tanultak, vagv
dolgoztak másutt: ez a hely itt, a Fehér Páva eszpresszó, a játékhelyük volt.
Néha mint heveny fertőzést, egyszerre kaptak el egymástól vagy a külvilágtól
valamit: egy-egy új szót, bemondást, formát, sált, hajviseletet. szereposztást, szerel
rnet, cinízrnust.

III,

IGY JÁTSZOTTAK! S valahogy mégiscsak egy konokul meghosszabbítva őr

zött gyermekkor volt ez: annyira, hogy még a test jegyeit is megtartotta például
a lányoknál. Ezek, noha egész nemzedékükkel együtt döbbenetesen korán ser
dültek nőkké, már tizenegy-tizenkét éves korukban, most huszadik évük táján is
olyanok voltak, mint a kölyöklányok.

Az 'a hallgatag szociológus-orvos, akivel Éva Dóráéknál találkozott hébe-hóba
és akinek beszélt róluk, barátságosan világosította fel: - Játékközösségek! Mi
előtt feladná végső ellenkezéseit a felnőtt világba való beolvadással szemben, ez a
típus először játékközösségeket alkot; nagyon erősen úgy éli, mint "igazi" életét. s
nagyon soká és nagyon nehezen szakad el tőle.

De éppen ezért, mert ilyen volt a játékuk, ilyen konok és szertelen ._- Evá
nak és a készülő hegedűversenynek ez jelentette a játékos ifjúság tételét.

Neki magának tulajdonképpen sohasem volt igazi gyerekkora. Kis felnőtt volt
már nyolc-kilencéves korában, a hegedű gyermeklány-virtuóza az iskolai zenekar
ban és az évi ünnepélyeken. Csak néhány éve, jószerével az elválás óta kezdte ösz
tönözni a zeneszerzés vágya. Bármennyi vereség érte erőfeszítései közben, hogy
megalkossa ezt az első művét, mégis tudta, hogy a téma kitűnő és fényesen meg
valósítható. Ugyanakkor megrendítette, milyen nehezen rnegy. De a helyzet ez volt,
nem tudta abbahagyni. S nagyszerű modellek kínálkoztak hozzá itt!

... A nagy mozi emeletes tűzbetűi a szomszédban ragyognak, Az asztalok két
előadás között eláradnak azokkal, akik oda menet itt várják meg egymást, vagy
onnan együtt jönnek ki. Fiatal és nem fiatal szerelmes párok. Közel ana6:"
SZTK-rendelő, és azok, akik időpontra vannak berendelve, itt várják órájukat.
A rendelő mellett működő vizsgálóból is idejönnek a fehérköpenyes laboránsnák
és orvosok; átjönnek egy-egy pillanatra fáradt arccal és vegyszerek szagát áraszt
va. Bejönnek magukhoz térni a közeli nagy fodrászüzletből a nők, akik türelme
sen ültek órákon át a maró illattal átitatott és neonfénytől perzselt levegőben.

Bejönnek a szemközti nagy étteremből hazafelé tartók, akiknek itt esik jobban
a fekete, fel vannak még hevülve s nem tudnak egymástól elszakadni. A taxi
állomás sofőrjei és sofőrasszonyai, az autóbusz-végállomás kalauznői, akiket
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itt vár meg it [érjük vagy udvarlójuk il Ieváltáskor. Bejön egy csomó olyan figura,
akik minden este itt vannak, mint az "Öreg Grófnő", vagy a "Tudós Fáraólány".
s bejön például a "Caliban" is, k it Éva hív így magának és magában.

Éppen ott ül él füstön túl a nehézkes tartású, erős vállú férfi. Idegtelenül és
mozdulatlanul barátságos arcáról nem lehet a korát leolvasni. Nem tudhatta.
hogy egy még csak ködfoltjaiban derengő zenei költeményben ő lesz Shakespeare
Calibanja. Korán nyugdíjba küldött szaktiszt.viselő, aki most pár órás kisegítő

munkával valami t udományos katalógus előkészítő adatait gyűjtötte kartonlapokra.
múltszázadbeli Iolyóiratokból. A Csapatnak ő lett az egyetlen felnőtt és kültag
ja. Lehet, hogy egészen közel lakott valami ordas agglegényi zugban, lehet, hogy
Pe-st külső szélén; bolyongó útjai itt kereszteződtek estére. Valami mindenre ér
zéketlen magányból válthatta ki az, hogy megismerkedett velük s viharzó légkö
rükben élt, egyedül nekik. Kisegítette őket pénzecskéjével ; átvette és átadta üze
neteiket; békítette őket dühödt gyűlöleteikben. Engedték, hogy patrónusuk legyen
az utolsó fillérjéig.

Éva itt reggelizett egy koradélelőtt. A presszó mind a három termében ezüst
színű, kávéillatú csönd; télen ez az egy-két óra, amikor az üzem kioltja a korom
fekete hajnaltól égő neonvilágítását, s a vendégek áradása elapad. Ott ül elméláz
va és puhán, sápadtan, tisztán és kialudva Arany Liliom. a zöldleveles fehérse
ívemben mint valami vízinövény. Szorongva pillantgat a bejárat felé. Egyszer
csak belép Caliban. - De jó, hogy végre idejön valamelyikőtök, és éppen te ... 
könnyebbült meg a lány. - Tudod, így kellett leülnöm reggelizrii, mert éppen sem
mi sincs nálam ...

Igen, mert Vörös Mara, aki tegeződött mindegyikükkel és elfogadott minden
borravalót, a legkisebbet és a legnagyobbat is, s szabadnapjain a környék leg
elegánsabb hölgye volt. egy állítólag mérnök férj és két csodaszép fiú kíséretében
- Vörös Mara a fizetéskor senkinél sem ismert mást, mínt készpénzt! Caliban
pedig boldogan leült: - Tudod, Liliom, ott a könyvtárban egyszerre megmozdult
bennem valami, hogy jöjjek, ejnye, egyikőtökkel valami baj van itt. No lám,
mílven jó volt. hogy hallgattam a szóra ...

Nyilván mélv és gazdag húrozara élt benne a másokhoz való tartozás vágyá
nak, és annak, hogy jót <tegyen. Mit kapott érte? A Csapat íratlan törvénye volt:
meg kell hallgatni őt, ha bármit mondani akar. Néha látszott is, amint gyötrődve

formál ki magában valami nehézkes gondolatot, s ilyenkor mindenki azonnal el
hallgatott. Ebben minden kamasz-kegyetlenség nélkül csodálatosan gyöngédek és
tapintatosak voltak. Belső lénye és kifejezési készsége között valamikor megszakíthatta
a közvellen kapcsolatot valami súlyos idegzefí affektus. Homályos lényének elég
volt annyi, hogy valakik előtt néha kifejezhétte magát, Amit Éva a "C'aliban
tétel" hangjaival ábrázolni szerétett volna, éppen az volt, hogy nem külső erő,

hanem saját belső formátlansága köt meg valakit, hogy nem találja meg kifelé az
útját. A magány dörörnbölése, a belül vak óriás útkeresése kifelé - ez lett volna
a Caliban-tétel, amit anélkül, hogy tudta volna, ez a nehézarcu ember nyújtott
neki.

Ott ült közelükben sápadtan, öregen és gyermeki csontjaival a Tudós Fáraó
lány. A Csapat nevezte el annak; humoruk, megértésük, részvétük így nyilvánult
meg. Régész volt. aktatáskájából angol. francia, német szakkönyvek kerültek elő.

Alighanem a krétaí írás és nyelv rejtélyeivel foglalkozott, mcstanában azt lehe
tett legtöbbször látni nála, a világhírű cseh archeológus Krétáról írt könyvét.
A Tudós Fáraólány nem volt más, mint a saját kicsiny csontváza, jobb karján
auschwitzi száma kéklett. Szemüveges. ráncos arcocskája csak elvesző alsó része
volt egy tojásalakú homloknak és koponyának, amivel valóban egyiptomi lány
nak hatott. Néha levetette háromszorosan vastagi.szernüveg-Jencsáít. Pihentette
szemét, láthatóan vakon, üres pí llantással, A vonásai akkor bénulhattak meg, ami
kor sokáig elhamvasztás előtt állott Auschwitzban. Feltette szemüveget, elgondol
kodott és visszatért jegyzeteihez. Agyának egészségesen maradt idegeiből akart va
lamit adni a világnak, egy négyezer év előtti nyelvet. Erről marad majd utána
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egy keskeny könyv és néhány tanulmány, s akkor ő maga nem marad puszta por és
hamu. '

És ott ült rongyaiban és aranyaiban, zöld karneolgombvégű vékony ébenfa
botját csontváz-térdei között tartva az Öreg Grófnő. Már régen tudták róla, hogy
nem az, de a név rajtaragadt. A sárga rizsporréteg-fedte arcról mozdulatlanul
csüngtek alá redői. Szögletes csontjairól pedig a fekete, valamikor finom, de most
már alaktalan ruhadarabok. ott ült minden este, lehetőleg ugyanannál az asztal
nál, durva, óriás ékszereinek ezüstté halványult vagy zöldesfeketévé vénült, fájdal
mas aranyában. Alighanem magán hordta a félkiló aranyat, amit a rendelkezések
megengedtek. galambtojásnyí, átlyuggatott fonott kosárfüggőket s kígyóformára
munkált spirális karkötőket. Sárga ujjainak mindegyikén gyűrűk sárgállottak. Tud
ta, hogy néha nemcsak Éva, hanem mindenki más is nézi, de ő csak önmagával
volt elfoglalva és önmagába nézett.

Hogy kicsoda, arról legendák jártak eleinte. Valódi grófnő - állították egye
sek. s még a nevét is tudni vélték. Persze mindenki más nevet. Végre kiderült,
hogy a magyar némafilm még első világháború alatti korának híres sztárja. Utá
na a két világháború közott több pénzember barátnője, majd késő öregkorában
kétes dolgok kapcsán szem elől tűnt egy időre, mert internálták. De több mlnt év
tizede újból felrnerült ; a közelben lakott, abból élt, amit félretett.

Néha mintha a téboly tündökölne sötét, üres szemében. Karkötőivel ilyenkor
olyan volt, mint egy kígyói közt életben maradt, csontvázzá vénült Kleopátra.
Drágakövesen csillogó hangjait, amiket felidézett a "Velencei hegedűversenv''

számára, Éva úgy is tartotta számon egy darabig, hogy a "Kleopátra-tétel". De
most már tudta, hogy ez a szemekbe időnkint visszaköltöző fény az emlékek ha
talmas és őrült égetése a meszesedő agyban: éppen az emlékektől való búcsúzást
jelenti. Előbb-utóbb a Halált. Most fogta ceruzáját és gyorsírással odaírta a
megrögzíteni kísérelt hangok mellé: "Halál"!

Az első pillantásra egészen érthetetlen volt, hogy Julika az ő asztalához
jöjjön a presszógép mögül,

- Nem Pálos Éva tanárnőnek tetszik lenni? Ha az tetszik lenni, tessék a
telefonhoz menni. Am mondta az az illető, hogy itt tetszik ülni, ennél az asztal
nál.

Éva végül mégis megértette: valaki, aki nemcsak a nevét tudja, de még azt
is, hogy idejár s most ennél az asztalnál ül, telefonál neki. De ki? Dóra?

IV.

HIABA SZOLT BELE a.kagylóba, nem volt benne emberi hang, csak az agyon
gyötört, sokszorosan összetekert _kábelek száraz kattogása. majd az elektromos
terek üres, csengő búgása.

- Én vagyok! Pálos Éva! És ott? - Újból a kattogás, majd újból a csengő

üresség. - Ki az? Én most már leteszem a kagylót!
- Bocsánat, hogy hívtam. '.. - Ismeretlen férfihang beszélt, - Tudtam, hogy

ott van ...és véletlenül... még volt két jegy holnapra ...
Most, hogy szinte egy kamasz mutáló hangjával szólt, jött rá: Sőtér Miklós

beszél. '
Honnét tudja a fiú, hogy hol van ő, és hol ül? Bosszús akart lenni. de az

öröm, amivel kérdezett, kisiklott minden ellenőrzés alól:
- Honnét beszél?
A hangon érezni lehetett, hogy a fiú szerongása fölengedett : - A szemszed

trafikból.
- Honnét tudja, hogy ide szoktam járni?
üres elektromos búgás egy darabig, s a habozó, félénk válasz olyan fiúsan

és kedvesen, hogy nem lehetett haragudni rá,
Tudtam. .. Már sokszor láttam az ablakon át is ...
Ebben a hidegben! Azonnal jöjjön át'
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- Egy duplát jó forrón - szólt mikor visszament az asztalához - és ko
nyakot is hozzá. Persze, tortaszeletet.

Hallgatva nézte, ahogy a valóban összefagyott fiú issza a feketéjét és eszi a
tortát; most valaki ismerősre emlékeztette, s hogy végre rágyújtott. még élesebb
lett az, hogy ismeri.

- Mit néz rajtam! - Hogy így egy asztalnál ültek, a fiú észrevétlenül fel
szabadultabb lett, élesebben ütközött ki belőle a határozottság és érdesség. Éva a
mcsolyáról ismert rá.

- Emlékeztetett valakire. És csak most jöttem rá, kire.
A fiú szembefordult vele, őszinte kiváncsisággal :
- Kire? - A hasonlóság így szemközt majdnem eltúnt.
- Forduljon csak kissé oldalt. Nohát, így egészen kísérteties. A Véji Apolló!
Valóban az volt: a széles, archaikus vállak fölött lebegő arc látomása, az erős

haj, a markáns, szögletes homlok, a széles áll és nyak, s az arc felébe írt, félénk
voltában is ironikus mcsoly.

- Az a bizonyos Farkasmosolyú Apolló? - mondta a fiú.
- Szóval tudja? Éva csalódott volt. - Mondták talán már magának?
- Nem mondták. Csak ismerem a szobrot. Persze képről. Jobban tetszik, mint

a déloszi Apolló. Nyersebb és erősebb. Egészen biztosan görög művészek csinál
ták az etruszkoknak.

Kétségtelenül imponáini is akart a tájékozottságával, de Évának nem vol
tak illúziói: ilyen fiatalon nyilván csak azt mondja, amit valahol olvasott. Enged
te nyugodtan kifutni a témát, míg medre kiapadt, s ekkor nem tudta leküz
deni anvás természetét : '

- És mondja, kedves Véji Apolló, nem lesz sok az a cigaretta? Végre is
tizenkilenc-húsz éves és ma este már azt hiszem, sokszor rágyújtott ...

A fiú fiatalos zavarba jött.
- Egyetlen szenvedélyem - vallotta be. - S azt hiszem nem az évek szá

mítanak, hanem a fizikum. Lehet, hogy az este többször rágyújtottam, de ideges
voltam.

Legalább huszonötévesnek látszott, érett arcán az idegek kidolgozta vonások,
s azokon túl, az önuralom mögött, a megkínzottság,

- Erről nem beszélünk - mondta Éva szárazon. Nem akarta megbántani,
megismételte: - Erről ne beszéljünk! Jó?

- Csak őszinte akartam lenni. '
Körülöttük cigarettafüst és a mások beszélgetéseinek méhzümmögése, Hirte

len azt a fáradtságot érezte, ami minden más érzést kioltott benne ilyenkor es
ténként. Miklós kérdése térítette magához:

Ez az esti tanyája? - A feszélyezettség eltűnt kettőjük közt.
Igen! - mondotta Éva. Homályosan úgy vélte, hogy magyarázátot kell

adnia, miért: - Jószerével ez az egyetlen felület az intézeten kívül, ahol érint
kezem a világgal és az emberekkel. Maga is tud a Velencei hegedűversenyről.

Itt van hozzá a forrás. - Közelebb húzta hozzá a széket, hogy a fiú halkan is
megértse. - Látja-e a2Jt az öreg hölgyet ott? Ne nézze annyira! A Halál tétele,
vagy a Kleopátra-tétel. Még nem tudom melyik. Érti?

Az öreg hölgy Lgörcsös egyenességben ült, vékony, gonosz ajkai nem mozog
tak, kezét maga elé tette a kis asztalkára, Arcán emlékezés és téboly tündökölt.
De észrevette, hogy Miklós nézi őt, s akkor hidegen, megvetően elmosolyodott.

Mondtam, hogy ne olyan feltűnően nézzen. Az a társaság ott ... - A Csa
patról beszélt; és Miklósnak jó szeme volt, neki is Arany Liliom tűnt fel és Ca
liban.

Éva egyszercsak megkínzottan dőlt hátra:
- Ne haragudjék, nagyon fáradt vagyok. Hullámokban Jon ... Néha egész

sötétet látok tőle. De már múlik... Kicsit pihenek. No, gyújtson rá... s nézte,
hogy az öngyújtó lángja most nem a Véji Apolló farkasmosolyát világítja meg,
hanem zöldesbarna, erős, érett arcot. - Mit szól így a Velencei hegedűversenyhez?
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A fiú hosszan, szomjasan szívta a cigarettát. Majdnem szoszerint ugyanazt
mondta, mint Dóra:

- Nézze... Nem tudom, hogy ebben a hegedűversenvben mi a "velencei"?
Egyetlen szóval válaszolt: - Vivaldi!
Miklós arcán megjelent a Véji Apolló ragadozó fölénye:
- Ez rossz. Vivaldi! Még akkor is, ha csak stílus utánzat.
Éva mégcsak nem is bosszankodott, de azért fanyar volt.

Az ember - mondta csendesen - az ilyen munka rnellctt, amikor az áthe
gedült óráktól fájó izmokkal. meg a kusza hangjegyvázlataitól égő szemmel esik
ágyba, lassan megtanulja az alázatot. Vivaldi... nos... még stilusutánzatnak is
igen nagy lenne... Dehát ő itt inkább csak jelkép, vagy mondjuk utalás.

A fiú védekezett:
- Nem akartam bántani. A véleményemet kérdezte, hát megmondtam. Egyéb-

ként pedig szeretném én is egy-két dolgomat megmutatni.
Ez meghökkentő volt. Szinte mulatott rajta.
- A szerzeményeit?
- Csak apróságok! De ha nem akarja ...
Éva megenyhült.

Én sem akartam bántani. Csak eddig még nem mondta.
- Egyebek közt ezt sem akartam mondani!
- Nem megállapodtunk, hogy erről nem beszélünk? Különbe.i is. most már

ioazán 'álmos vagyok ...

Vörös Mara villámgyorsan számolt neki. A Fehér Pavát a vendégek ujabb
hulláma öntötte el. Nagy nehezen jutottak ki közülök. Künn álltak az esti for
galmú utcán. Éva még didergett is, annyira meleg volt benn. A fiú nem hordott
kalapot, a hajára azonnal dér ült. Meg is mondta neki azonnal, jókedvűen. 
Közbotrány. húsz fok mínusz, hajadonfőtt! Holnap kalapban .jön !

- És ha nincs?
- Okvetlenül vesz magának egyet. A hideg árt a hajhagymáknak. Szé-

dültek, úgy nevettek a hajhagyrnákon ; talán a friss levegő tette - Szó sincs róla.
nem kísér el hazáig. Egész közel van... Itt is van az autóbuszem ...

Vidáman nyomakodott előre a zsúfolt kocsiban, mert a harmadik megállonál
már le kellett szállnia. Elmentek a fodrászat és kozmetika előtt: holnap el kell
jönnie Icához rendbehozatni a haját és talán a kozmetikusnővel is megnézett ma
gát. Fáradt volt, alig állt a lábán, de hetek óta nem volt ilyen jókedvű, s ez pil
lanatnyilag úgy hatott, mint valami orvosság. Az ajtónál megállt és majdnem
hangosan felnevetett. Ugyanaz az autóbusz volt újra, a zúzmarába rajzolt rózsá
val. "Csa·Csi" - mondta a hegedűhang mélven a szívében. Mintha ő maga lett
volna a hegedű, amin végighúzott egy óriási vonó és végigborzongatta minden
atomját. Mi az? Már bezárták a kaput? És bosszankodva, kékre fagyottan csen
getett.

(Potuuu.iuk.)

ITE .MISSA EST

Csúcsíves keskenység alatt'
inkább lennék templom sötétje
l~agy csordogáló gyertyaláng
L'agy későn jőtfne,k a mise vége,
az elbocsátó pár ige,
im elmehetsz, benned a béke,
m.int kigyófejes gyűrűben

násznak és gyásznak keveréke.

Károlyi Amll
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