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V.

EZ AZ ESTE TELE VOLT ideges, riadt bosszankodással. Miklós még sehol,
s nem jó a férfi előtt érkezni. "Férfi"? Homályos íngerültséget érzett. És gon
dolnia kellett volna arra is, hőgy ismerősökkel találkozhat!

A hallban elefántcsont arcával, szikrázó fekete szemével. halvány maláji
mcsolyával feltűnt Emmike. A Zeneakadémián volt barátnője; aztán férjhezment,
állást vállalt - nyolcéves fia sokat emlegetett zenei csodagyerekből már át
alakult a tanulástól és a művészettől sápadt,. erős tehetségge, -" abban öntötte át
mindazt, ami benne volt. Ha összeakadtak, mindig megígérték, hogy "majd" fel
keresik egymást, de aztán sose, lett belőle semmi. Most is újból megállapodtak,
hogy majd találkoznak; de a féltékeny kisfiú máris elvonszolta anyját.

Kezedet csókolom! - hallotta ekkor maga mögött Marika hangját. Hiába
akarta leszoktatni arról, hogy így köszönjön. nem lehetett. Marika - egy hatvani
kalauz leánya, onnét is járt be Pestre - a legtehetségesebb tanítványa volt.
Magas, sovány, fekete bőrű lány: kétségbeesett igyekezettel így-úgy rendben tar
tott, engedetlen barna haj, az egész arca két nagy szem és hosszú, halvány
száj.

- Szervusz, Marika! - Benn maradtál Pesten?
Marika elfogódott és boldogtalan volt a saját sutaságától :
- Nem, amint végetér, a legközelebbi gyorssal triegyek. És... te?
- Egy tanítványommal vagyok. Leckének adtarn fel neki, hogy hallgassa

meg ezt a hangversenyt. És éppen két jegy volt még.
- Igen! - Marika majdnem ijedt volt. -Már tiszteletből sem mert gondolni

semmit tovább, annyira nem, hogy ~ajdnem mulattatta Évit. Végre megjelent
Miklós, mentegetőzve: - Megkéstem ... - Vidáman és elfogulatlanul szólt: 
Szervusz, Marika! - Az egyszerre oldott lett és derűs, mínt aki támasztékot
talált egy feszélyezett helyzetben. Az egész iskola tudta, hogy Marika anyja ugyanaz
maradt, akinek férjhez ment a színtén falusi származék vasutashoz: bőszoknyás,

csányi parasztlány. Nem engedte meg lányának, hogy "fesse magát", s az - ha
már "cigány" lett - nem is erőltette. Majd ha ott áll a hangversenydobogón.
magas, sötét, törékeny, ideges szépségében, lesz még ideje, hogy kialakítsa a sa
ját kozmetikáját, amely most mindössze víz és szappan, s az értelem, akarat és
idegzet megfeszítése.

Végre csöngettek. A kilencedik sorban ültek, közel a bejárathoz, elég rossz
helyen, huzatban. A mennyezetí égőket már eloltották, csak az oldallámpák vi1á
góltak. A színpad teljes fényében a zongora mellett szinte szíkrázott a hamvas
bőrű kis kottaforgató lány két ágba font fehéresszőke, gazdag hajfonata. Tizen
két éves lehetett, a gyermekkor és a serdülés közti lebegésben. - Ez a lány lesz
Miklóshoz illő, úgy körülbelül három-négy év múlva! - gondolta Éva. Nem
tudta, bosszúsággal küszködik vagy melankólíával, Végül sötét lett belül és
kemény. Hogy ez legyen a sorsa, tizenöt-tizenhat évvel fiatalabb lányokra lenni
féltékenynek - ezt nem éri meg semmi ...

Gyér, szétszórt taps. Az ifjú, sápadt zongorístával, aki kísérni fogja, meg
jelent a hegedűművész. Vállas, .erőteljes, szikár jelenség. Hatalmas homlokával,
sovány, csontos arcával és szemüvegével inkább frakkos matematikai professzor
nak hatott, mint zeneszerzőnek és hegedűvirtuóznak. A zongorista leült, a zene
szerző pedig felemelte a hegedűjét és játszani kezdte a "Négy vázlat, négy tanul-
mány az Oszi Rapszódiákhoz" első tételét. \

A bosszúság az első hangoknál feloldódott Évában. Megmozdult benne a szak
ember. Hány együttes gyakorlatból született meg ez az előadás, a virtuózitásnak
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már-már lekottázhatatla.n igényéből, amikor a pontosság még nem alázza puszta
gépíességgé a művészit... Érteni kezdte a csak maroknyi életművét, amely a
szerző nevéhez tapadt, s követte a hangokat, azok kibontakoztak és hirtelen,
majdnem tetőpontjukon elhaltak. Igen, gyors, nyers és éles vázlat volt egy ké
szülő műhöz, olyasféle, mint amikor egy festmény akvarell-terve többet ér, mint
maga az elkészült mű,

A művész győztesen megállt. A szünetet a zongorán afféle közzene hidalta át.
Sötét hangok fénylő kataraktája. közben-közben magasba csapódik egy-egy tü:n
döklő futam. Majd az egyik zongorafutamhoz csatlakozva felhangzott a "Négy
Vázlat" második tétele. Szélsuhogás? Füsttornyok az őszi délutánban? Harang
szó? Feszülten előrefigyelt. Aztán megértette, és hátradőlt.

Bármennyire vigyázott, megreccsent a széke. Miklós vállát és fejét látta
oldalt kirajzolódva tömören, a színpad felől szétszóródó fényben. Félelmetesen
szép férfi lesz és egykor majd nevetni fog, hogy első felnőtt szerelme éppen ő

volt ...
A fiú most rnozdulatlan volt, inni látszott a hangokat. Virtuóz aligha lesz

belőle. Zeneszerző? Lehet? Talán leginkább zenekritikus. Az, hogy most
ír vagy írni próbál hegedűdarabokat. nem jelent semmit, ez megkísért minden
kit, aki· zenét tanul. Neki majdnem minden tanítványa lázasan komponált" egy
darabig. Azonban az ő Velencei Hegedűversenye - ezt tudta - több, mint afféle
képzelgő kísértés. Nagy téma és nagy ügy, nem tudta volna megmondani, miért.

Hosszú idő óta csak a hegedű játszott. Az Úszi Rapszódiáknak harmadik és
negyedik részét könnyen tudta követni. Úszi hangulatot felvillantó krístályda
rabok, s a szerző nem sajnálta helyenként egészen a zorigorának adni át a szót,
Kisérő társa ezen az estén lett jelentékeny tolmácsoló. Hosszú tapsot kaptak. A
szerző is - tizenöt év keserves munkájával - azok közé dolgozta fel magát,
akiktől elsőrangút lehet várni. Az első darab után variációk következtek ősi

népdalmotívumokra. És csak látszólag volt könnyed, valójában hatalmas és fá
rasztó mű, az előadókat és hallgatókat egyformán kimerítette, .őt is. Túl fénylő

nek, túl csiszoltnak találta, túlságosan is súlyossá olvasztott öntvénynek. Mikor
később kifelé mentek, könnyű érintest érzett a bal karján.

- Nos? - kérdezte Miklós -szerényen, szorongva.
- E~einte majdnem haragudtam, hogyelkényszerített ide - felelte. - De

most már örülök, hogy eljöttem!
A hallban már kereste őket Marika. Most olyan piros volt, mint aki ki van

festve és égő csínosságú, Ű a Variációkért lelkesedett jobban, Miklós a Vázla
tokért. Körülöttük is szikráztak a véleménykülönbségek. Pillanatra odajött Emmi
is, élénk, sötét szemei kívánesi ragyogással nézték Miklóst. Kije lehet Évának?
Vagy ahhoz a kigyúlt, magas, sovány fiatalabb lányhoz tartozik, aki vele van?
Miklós vjselkedése hűvös volt, közömbös.
, - Kissé mintha sápadt volna! - s a fiú újra elfogódott lett, amikor befelé
mentek.

- Nagyon fáradt vagyok. Két óra zene, aminek a fele még hátra van, súlyos
egy átdolgozott nap után. - Nem tudott ellentállni, hogy ne használja fel a pil
lanat pedagógiáját. - Tíz évvel vagyok idősebb, mint maguk... és nagyon fá
radékony! - Miklós alápillantott rá magasságából. gondterhelt, érett Véji Apolló,
a férfi néma, csak kettőjük számára érthető imádatával.

Aztán ott ültek egymás mellett az elsőtétülő mennyezetí lámpák alatt, és őt

ismét körülvette az "előötétülés". Forró gyöngédség: - Meg kell majd mondanom
neki, - hogy holnap orvoshoz megyek, nem szabad rám gondolnia. - De azért
elörnlött szívében a hála. Ez a szerelem még csak rajongás; fiatal férfi szerelme
- afféle "első szerelem".

Már szólt a hegedű s az ömleteg, érzéki zene magához térítette. A művész

Debussy-stílusú zenedarabot játszott, - ez volt a ;,Chant du Menestrel", szen
vedélyes szerelmi vallomás. A fiú moádulatlanul ült mellette, s őbenne eláradt a
sajnálat és vágy. Sokáig ült behunyt szemmel, csak a zene volt a vigasztalás,
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lassan újra oldottá, engesztelődötté, örömmé áradó hangok. Magához tért, puhán
összeverte tényerét. Hősiesen mcsolygott az aggódó arca. - Már nemsokára vége
- lehelte az -, ha nem akarja ... - kész lett volna felkelni éJOte és elmenni, akár
feltűnést is keltve, de Éva éppen azt akarta elkerülni. Megsimogatta a kezét,
anyás rnozdulattal. Az erős arc komoly maradt.

Még a "Magyar Táncok", azt kellett végtgülnie, a hosszú-hosszú darabot. Va
lójában pihent akkor, s a hosszú taps alatt rápillantott a fiúra és az ajtóra.
Bármit- is ígért az utána következő szvit, azt már nem hallgatja meg. A kijárati
ajtóhoz közel eső hely most jó' volt, mert a taps alatt feltűnés nélkül lehetett
kimenni. Marika is ott volt a ruhatárnál, neki nagyon alkalmas gyorsvonata ment.

Egy perc múlva a szűk és meghitt utcán voltak. A magas házak és lángoló
üzletkirakatok között puhán esett és vastag, csillogó szőnyeggé emelkedett a hó.
Jó volt, hogy a- könnyű bundacipőjét vette fel. Balról, a túlsó oldalról, az üvegek
rnögött ezüst repülőmodellekkel fénylett feléjük az "Aeroflot" kék sarka. Szem
közt pedig - homlokán mézarany betűkkel - könyvkereskedés kirakatainak fe
hér fényei világítottak, méregzöld, terakottaszín és halványvörös könyvborítékok
fölött. Elmentek a nagy eszpresszó mellett, ablakán át színes tűz csillogott ki,
a belga légitársaság üveg sarokirodájában üres íróasztalok fölött világított a fény s
a fekete-vörös plakátokon olasz városnevek rikítottak. Jól esett neki a tiszta
levegő. Ezek a délutáni órák a szárazon hörgő gőzfűtésben és az emésztő fény
ben! Talán ezek miatt is olyan fáradt. A fiú némán ment mellette. A Vörösmarty
téren megálltak.

A Haas-palota üres helyével megtágult tér, akár egy nagyobb terem, olyan
volt a puha hóhullásban. Bal felől, ahol a Dunát lehetett sejteni, köd kékes fala
állt. Az autóparkolón néhányelsötétített, behavazott autó. A szobor apró park
jának alacsony vasrácsa körül autók és kék autóbuszok keringtek. A télre be
pólyált szoborcsoporton, a fákon és villanykandellábereken túl az ódon, stilizált
bérház ablaksorai sárgán világítottak, a földszintjén pedig csipkés ablakainak
vörhenyes tüzével a Vörösmarty cukrászda.

- Mire gondol? - kérdezte Miklós váratlanul. Éva belekarolt a fiúba.
- Sok mindenre. Arra, hogy ne kísérjen-e el a tizenötös busz megállójához,

mert az is jó nekem, a Vígszínháznál átszállnék róla Budára. Vagy menjünk-e
erre egyenesen előre, s a Lánc-hídon áit menjek egy ötössel. Vagy arról, amit ne
kem akar mondani, beszéljünk pár értelmes szót? Vagy tegyünk úgy, mintha az
előadásról beszélnénk.

- Arról ráérünk beszélni majd... - vélte könnyes hangon a fiú. Mégis
csak ez Iehetett életében az első nehéz szerelern.

- Ez így nem lesz jó! - Éva magához szorította az oly férfias kart. - Ki
jöhetnek már a teremből is. es itt találhatják magát sírva. No, jöjjön szépen.

A Dorottya utca felől, a sűrű hóesésből behavazott alakok bontakoztak ki.
Miklós lassan megnyugodott, Éva is - egészen jó volt menni így, a fiú karján.

- AJtar valamit mondani?
- Nem, semmit, alapjában véve szégyenkeznern ' kellene. De bennem is olyan

erős feszültség volt... - s a fiú hangja megint könnyes lett. Furcsa nemzedék!
Milyen erőteljesek kívülről és mílyen nehezen bírják az ilyen válságokatt Men
tek, és Éva beszélt hozzá, vigasztalta, - ez csak képzelgés; sajnálja őt, érti is,
majd beszélnek róla. Miklós hallgatott, vitte őt a karján, és egyszer csak ott
voltak a busz állomásánál. Szemközt a palota új kupoláia, ködbemosódóan, Szép,
ifjú-pillanat, a vén Akadémia melletti téren zöldesfényű lámpák közt a hóesés
ben!

- Nem fog sírni? Éva aggódott, amikor a megkinzott, feldúlt arcba bá
mult. Csak ők ketten voltak a megállónál, s nesztelenül hullott-hullott a hó.

- Nem. - ígérte Míklós. A Bazilika felől lassan befordult a térre egy
fénylő, csillogó kocsi. Éva az autóbusz homlokán világító számot kereste.

- Az ötös! - állapította meg majdnem csalódottan.
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- Ne menjen még! Ez olyan sokszor jár! - könyörgött a most sápadt hang.
De Éva fázott. - Akkor elkísérem - kérlelte tovább. - Nem, egyedül akarok
lenni. .. - a kocsi csúszott mellettük két lépést a hóban, csak annyi ideje volt,
hogy megsimogassa a fiú arcát, sajnálta, hogy kesztyűs kézzel, aztán fenn volt az
autóbuszon. Az ajtó becsukódott, és ő nézte a peronról a behavazott, vastag üveg
lapokon át a fiút, amint ott áll, magas, most kissé görnyedt termetével, s utána
bámul, egyedül. Miféle zavaros érzések lehetnek a szívében? Ekkor rájött, hogy
őbenne valami homályos boldogság tündököl, azzal akar most egyedül maradni.
Hogy nem oldódott meg a világon semmi; maga szólt neki és vigasztalta, jött
vele a karján, bolond dolog.

Megkeseredett benne a mézíz, tetőtől-talpig sötét lett és keserű,

VI.

. ODAKüNN a Fillér utcában már füstölgött a koradélután. Itt laktak a profesz
szor és Dóra asszony. ódon bérvilla első emeleten, oroszláni máreteikhez illő lakásban,
gigászi, régi szekrények, asztalok, karosszékek között. Páciens a várószebába már
csak ritkán vetődött, de azért a cserépkályhában minden nap befűtöttek. A
professzor már kiüzent, hogy várja, de még a kései ebédjét ette. A zongora-szó
bápól behallatszott Dóra egyik magánnövendékének órája.

Éva unta az üldögélést, az ablak mellé állt, - a fák gallyrácsozután át még
a naptól csillogó ég látszott, s a Marcibanyi tér kékködű mélye. Almos volt, a
délelőttöt átbóbiskolta otthon, pedig a havazásra csodálatos reggel következett,
tízezer kilométerre a tegnapi hófelhőktől. Altatóval aludt, igazán nem számított
arra, ami következett. Heves fájdalom a gyomortájon. rosszullét, epét hányt. Dél
tájban felöltözött, zöldessárgán bement.

Szinte megijedtek tőle és összeverődtek körötte az irodában, betegszabadságot
kapott, egyelőre kivizsgálás! idŐre. Gubbasztott üres szobájában, szétosztotta tanít
ványait; evett valamit egy közeli étteremben, kicsit összeszedte magát, autóbuszra
ült és átjött Dórához, lecsillapította viharzó, patetikus gondoskodását; és amikor
a magánórája jött, bevette magát a váréba. Gondolatok nélkül állt az ablak
mellett, c, I

A rendelő ajtaja megnyílt. - Szervusz - mondta Dezső világos basszusán.
Na, mí van veled, Kislány? - Feléje fordult. A férfi óriás golyófejét télen is
nullásgéppel nyíratta kopaszra, jégkék szeme rosszallóan, barátsággal nézte.
Téged meg míntha kihánytak volna! - mondta goromba kedveskedéssel.

- Szervusz! - és ő is engedelmesen megcsókolta a szivarszagú, ősz boros
tákat. Mint akinek drótkefét érnek az ajkai. Nem voltak rokonok, de Dóra meg
Dezső szígorúan ragaszkodtak a barátság ódon, modoros szertartásaihoz. Leültek
és az öreg töltött magának a régimódi kávésfindzsából.

- Feketét most nem kapsz, az megváltoztatná a vizsgálat eredményét. Míg
végígszívom a szívaromat, elmondod.

Pontos igyekezett lenni, megmondta, rnikortól kezdve szed altatókat, azok
ellensúlyozására serkentő szereket.

-'- Várj csak! Miket? M~nnyit? - Csóváltaa fejét és dörmögött: - Bár
mindössze gyógyszer-mérgezés lenne! - No, folytasd!

- Mit még? - É.va elakadt. - No' persze egyre fáradékonyabb lettem, úgy
hogy már végül szédültem és sőtétet láttam. Tegnap este is. Többször. Hangverse
nyen voltam.

- Egyedül? - A kérdés tárgyilagos volt.
- Nem ... - Éva habozott, hogyan jelölje meg, kivel volt.
- Az alorvosommal? - Éva kifakadt:
- Hagyj békét az alorvosoddal, Dezső! Egyszer beállított,... no, ki kellett

rúgnom ...
- Gondolom! E körül a Dóra körül míndíg van valami jóindulatú intrika! Úgy

árul téged, mintha szükséged volna rá! Meg kell mondani neki, hagyja abba. No,
folytasd! .



- Éva befejezte. Ma reggel rosszul lett. Hányt. Epét! Nagyjából ez az egész.
A professzor papírszipkából szívta a szivarját. Rosszkedvű volt az alorvos miatt.
Dörmögött: - "Az a csirkefogó" ! - Ezeket a végső szippantásokat szerette leg
jobban, amikor a nikotin már lerakódott aszivarmaradékbari. - A vérnyomáso
dat! - szólt kurtán.

Megmérte a vérnyomást és feljegyezte. nagyon alacsonynak találta. - Ez
maga is elég volna a szédülések okának - vélte gondterhelten -, de nyilván nem
ez az ok! No, vetkőzz le.

Mikor a spanyolfal mögül előjött, a professzor akkor oltotta ki a szivarja
csonkját. Elégedetlen volt.

- Sovány vagy!
Megnézte a tüdejét. Kopogtatott, rászoritotta a sztetoszkópot, - Sóhajts! 

Elégedetlenkedett. - Mélyebbet! - megint elégedetlenkedett. - Gyönge a léleg
zeted, a kultúrernberek lassankint elfelejtenek lélegzení! No, ezen is segíteni kell!
- S ez titokzatosan és szorongatóan hangzott, mert nem mondta meg, hogy a
kultúremberek lélegzéséri kell-e segíteni, vagy Évában van-e még valami, amin
segíteni kell. De Éva fásult volt. Bárcsak a tüdejevel lenne valami, azt most
kitűnőerr gyógyítják. '

A múanyaglepedő rideg, kellemetlen érintéssel hatott. A professzor most a
gyomron kezdett kopogtatni. Kőkemény marokkal fogdosta a fájó területeket.
- Persze előre tudtam, a máj duzzadt kissé. Hát igen, én is helyeslem, hogy nem
akarsz újra férjhez menní. sem ostoba kalandokba bocsátkozni. De azért az
hozzátartozik az egészséges szarvezet egyensúlyához. Felöltözhetsz !

A spanyolfal mögött elvesződött a harisnyacsattjaival. alighanem leszaladt
egy-két szem, míg idegeskedett. A professzor ott ült, hatalmasan, súlyosan az
íróasztalnál. Már kezet mosott és újra szívarozott. A délután kék glóriája lebegett
körülötte és a szivarfüst. Ez bosszantotta Évát:

- Engem leszólsz a Karil meg a Centedrin miatt. Te meg már vagy negyven
eve mérgezed magad ezzel aszivarmocsokkal !

Az öreg rápillantott a karosszékből. mint valami trónról. - Ja, én birom,
Pipikém- mondta méltósággal. - Na, ülj le! Mi is van? Péntek! Azért a dolog
nem olyan észveszejtően sürgős. Hétfőre kapsz ágyat nálam a klinikán. Ott persze
még alaposan átvízsgálunk ... De ritka eset, hogy egy gyakorlott orvos diagnózi
sához az átvizsgálás még mást is hozzáadjon, mint az eset pontosabb körvonalait.
Nálad három dologról van szó. Figyelsz?

- Figyelek! - Miért csak ebben a pillanatban gondol Miklósra? Mit szól
majd? Forró és fájó gyöngédség öntötte el, megtelt vele a hajszálaitól a lábujja
hegyéig. Dezső egy .másik asztalnál, az oryosságaí és injekciós műszerei között
matatott. .•

- Vitamin, te szamár, ezt kellett volna használnod Karil meg Centedrin he
lyett. Majd elárasztunk vitaminnal, ez a Iegújabb gyógymód ...

Semmit sem érzett, de már amikor leült, tisztábbak voltak a gondolatai. És
változatlanul hasító a vágy gyöngédség, dédelgetés után.

- Szóval nálad három dologról van szó, Először is akut idegkimerülésről,

agyondolgozottságról, mellesleg gyógyszermérgezésről és talán valami érzelmi vál
súgról. Persze agyontöröd magad ezzel a Velencei Hegedűversennyel is, és agyon
törnöd magadat orvosszerekkel .. ,

A vén, kegyetlen, véreres orvosi szemek mélyebbre láttak, mint a röntgen.
Miklóst ugyan nem említette, sejtelme sem volt róla, és Dóra úgy látszik diszk
rét volt most ebben a dologban. De az öreg első látásra tudta, hogy kínozza va
lami belül, meg se nézte az Idegreflexeit. se azt, hogy vérszegény-e, csak rápíl
lantott.

- Másodszor - vélte - ennek a nőgyógyászat! ügynek azért a végére kell
járnunk. Meg daganat is van, nem rosszindulatú, de míndenesetre meg kell nézni,
mit lehet vele tenni.

Elhallgatott egy időre, aztán nagyon kurtán végzett.
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- Harmadszor, van - egyelőre még kezdeti stádiumban -, egy sor kezdödé
emésztőszervi megbetegedés. Majd meglátjuk, pontosan mi, Az epével is van va
lami, de főleg a máj ...

Befejezésül megdicsérte Évát: - Okos vagy, pontos diagnózist adtál magadról.
Fel a fejjel, azért nem kell félni. Várj csak, most én adok neked altatót, ezután
ne menj sehova, csak haza. Holnap intézd el az SZTK-dat s egyéb ügyeidet, elég
hosszú időre ...

VII.

KUPORGOTT otthon a kályha mellett, jó meleg volt már, izzó voros félho
mály, megvetett ágydívány. még nem eresztette le a redőnyt. A termoszában tea
'várta és vaj, kalács, könnyű vacsora, az egyedül élő asszonyok magánycssága.
Kuporgott a zsámolyon, nem akarta becsulmi a kályhaajtót, jólesett Iátmi a parázs
sötétvörös fényét. Már pongyolában volt, csak ennie kellett volna és lefeküdnie.
Az altatának egy óra múlva kell hatnia. Majd ha bent lesz a kórházban, Dóra
persze meglátogatja. Kedves volt, aggódó, aztán elviharzott a délutáni órákra az
intézetbe. Talán majd a volt férje is meglátogatja a ~órházban. Talán? Egész
biztosan, hiszen hálás, hogy simán kiengedte ebből a házasságból; már mosolyog
nak is, ha véletlenül találkoznak. Persze ellútogatnak a kollégái és pár bízál
masabb tanítványa. Marika és Sőtér Miklós is. Alapjában véve örülnie kellene.
hogy az egész ügyet ez váltotta ki, ez a 'feszültség Miklóssal. Szégyenkezett, hogy
az emberrel ez is megtörténhet - az értelem hevesen elutasít valamit, minden az
érzelmi rétegekbe húzódik és ott hat. Mi lesz majd Míklóssal? Egyszerre káröröm
fogta el: hát persze, csak jöjjön el ő is, csak lássa annak a sárgászöld arcú, beteg
asszonynak, akivé össze fog esni a kórházi ágyon!

... És akkor lehunyt szemei mögött megint megkezdődött a színes hangok per
gése, megszélalt benne a Hegedűverseny.

Largóval kezdődött, szélesen széttáruló hangokon. Görcsösen összeszorította a
combját és rányomta térdére öklét. A gyermek, akit valaha nem lehetett meg
szülnie, vágyott újra a világra jönni, felhasítani húsának mélyét. Ez volt a fekete
örvényt forgató fájdalom utána. A vágy az anyaság keserű rnézéért.

Ezt hallotta: mind a négy hegedűt, két különböző hangon, magasan és mé
lyen. Látta is az egymástól eltérő hangszínek gyöngyöző fiorituráit. Ez az em
berélet szimfóniája volt, lefogott édességű szólamok. Olyan sokat viaskodott velük
az utóbbi hónapokban; most egyszer csak megszólalt benne a megtalált dallam,
váratlanul. Első tétel: A Még Meg Sem Született Gyermek Éneke.

A hegedűk a fájdalmat mondták el róla és a félelmet. Ezt a tételt majd ki
dolgozza és sokat átenged a zongora hangjainak. Hegedűiri az öröm, a hasító
villám, a Világrajött Kisdedé. A diadalmas dallamáradás előresietett, el kezdte
mondani a Kisded Életét. A hangok szikrákat ontva rajzolódtak ki a sötétben
felfénylő kottavonalakon. Vezetésüket a mélyhegedűk vonták magukhoz. A Ki
csike aludt és álmodott; még anyja vigyázott rá. O pedig tudta: két különböző

dallam, de együvé kell fogni a gyermekálom boldogságát és a fölötte virrasztó
anyáét. két különböző hangszínben. Ezek a hangok végül a középskála halk g-jé
ben értek össze, haltak el, majd felröppentek belőle, körülötte keringtek, - cso
dálatos, ezt valaminő módon ő irányította. Mi volt az, ami ezt ily váratlanul
kiváltotta belőle? A Vivaldival való küzdelem? A tegnapi zene? A hevesen elu
tasító akarat Sőtér Míklós iránt? Vagy a benne érlelődő betegség?

Amikor visszafojtott lélegzettel arra gondolt, hogy elég ebből a tételből. vá
ratlanul -fakadt ki a hegedúlcon az ébredésben gőgicsélő, elfulladt gyermeksírás.
Fölötte a csecsemőhangokkal először elvegyülten. majd azokat elhallgattatva, csen
geni és harangozni kezdett az ő Bölcsődal-a. Ez sok küzdelem után igazában már
"kész" volt benne, de most más lett. A "Forró Osz Rapszódiáihoz" készült Négy
Tariulmúny vázlatossága szabadíthatta fel a bátorságát, noha merőben más volt,
mint az. A hegedűk most egészen úgy szóltak, mint a fuvolák. Ez nehéz feladat
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. -elé állítja majd a játékosokat - de ő tudta, hogy az igazi hegedűsők szeretik az
ilyen feladatokat. Ez a zene már túl volt Vivaldin, más volt, modern volt, oldott
és laza, már nem "Velenoei" Hegedűverseny és az nem is lehetne a címe. Vajon
mi? Egyelőre puszta akaratával tovább vezenyelte a láthatatlan hegedűket. Azok
áttértek a következő tételre. Követte a puha csörrenésekkel felemelkedő, szét
szórt szilánkokká hulló, sárga, vad csengést. Ez a gyermekkor ujjongása. Atve
zetett a lepkék és virágok körül való kergetőzésbe.

. A rét virágai imbolyogtak és hullámzottak előtte. Egy gyermek játszott köz
tük, ha már mindenáron elképzelni akarta ezt az ember. Úgy tetszett, ezekből a
hangokból perzselő napsütés árad - s a keringés megszakadt és összezárult,
ismét megszakadt, míg el nem tűnt a szólani kezdő fuvolahangzatok alatt. A köz
zene most fénylőbb volt, csengöbb és nyugtalanabb. Szerette volna ötleteit fel
jegyezni, de nyilván nem lesz szükség rá, megmarad emlékezetében. A dallam
mőgött hörögve tört.' fel a zongora. ütemek során át alakult ki, kifejezve azt,
amire Arany Liliom inspirálta: az érzékek váratlan villámát, - s megjelent előtte

a kamaszlány, akit a teste gyötör. ösztönei tehát jól érezték: a Fehér Pávába
nem járt hiába, mégiscsak az volt a Nagy Tanulmány arra, amit nélkülük nem

. ismert volna meg. Hangulataiból ismét sokat bízott a zongorára, az szórta szét
először hangokban a szerelem érzéki varázsait. Hegedűl inkább csak kisérték.
Csak lassan vették át a vezetést újból, s elismételték azt, ami fokozatosan kuszáló
dott össze egyre zavarosabbá és sötétebbé. Nemcsak az Arany Liliomot írta, 
önmagát is. Kínlódó, fűrészelő zengéssei csapott fel rnögötte a diszharmonikus
hangzatok elsötétedett, keserű sora. Most érezte, hogy amit akart, azt megol
dotta, Ez sem volt már "Vivaldi" - csak a fogantatást szolgáltatta, Ezekből a
szetszőrt hangsorokból kellett - a hallgatók előtt lassan - harmóniát felépítenie.
Éppen azért, mert most jött rá, csak óvatosan próbálkozott vele. Eleinte félt is
attól, hogy elszáll a varázslat. De nem! A hangzatcsoportok engedelmeskedtek
alakító akaratának!

Nemcsak a test érzései tárultak fel abban, amit ez a zene kifejezni akart 
hogyan jelezze azt, hogy a fiatalok Csapatára még az emberélet felelősségei vár
nak? A legóvatosabbnak itt kell lennie. Ezért roppant lassan és vigyázva válo
gatott a benne felszálló és széttáruló hangok között, Igazában most járt először

a saját lábán. Megfélemledett önnön függetlenségétől. Sohasem gondolta volna,
hogy ennyit kell küzdenie és annyi mindent átélnie, amíg eljut a kopár szépsé
gig, Meg volt már a független cím is. Csak "Hegedűverseny"minden jelző nélkül,
mírrt a legnagyobb szerzőknél, Ah, nyilván nekik is meg kellett ezekért az egy
szerű címekért szenvedniük. A cím nem afféle "címke", amit felragasztanak pa
pirosból a mú elé. A cím maga a mű, összesűrítve. Egyszerűen csak így: "He
gedűverseny"!

Ismét olvadt zengessel keltek fel a sötétből a hangok. Megint csak válogatott
köztük. ki emelt, törölt, ismét kényelmetlen volt, hogy nem tudott jegyezni. Bár
igazában nem is szorult arra, hogy most teremtsen. Képzelete annyit és annyi
szor foglalkozott már velük, hogy öntudatlanul nyilván már régen megtalálta a
megoldást - csak fel kellett magából hoznia a végső forma látomásait. Jegyezni
már azért sem lehetett, mert sötét volt, a parázs kihúnyt, Nem is lehetett világot
gyújtani, papiroshoz és golyóstollhoz nyúlnia. Követte diadalukban a hangokat s
ezek engedelmesen ismétefiek neki minden tételt. Végül megelégelte. Egyensú
lyozva volt a varázslat és a téboly. A magányos fájdalom és a zárt öröm. Nem
volt más hátra, most tovább kellett rnerészkednie. Elhatározásán s szándékain kí
vül dörömböl bele ebbe a világba a Caliban-tétel. Azonnal ráismert, ez az volt.
De nemcsak Caliban volt, hanem ő maga is, igen önnön maga, aki mit sem
ismert jobban, mint ezt, az emberektől körülgomolygott, emberek után sóvárgó
magányt. Oket kettőjüket mondta el először Caliban, a magányos férfit és önma
gát, a magányos asszonyt. A magány és a vágy először Calibanban emelkedett
fel és hullott alá. Aztán eljutott a Csapathoz, a lányokhoz 'és a fiúkhoz. Most
.is megértette annak magányos és mégis sokszálú boldogságát. A Jóság örömét.
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