
A KLAVIKORD
Irta SZILI LEONTIN

Néha egyetlen szó ínyünkre csorrant rég elfelejtett ízeket, fellibbenti a lát
hatatlan függönyt.. és varázs-csizmákkal röpít vissza bennünket a múltba süllyedt
tájakra. A minap sok évtized után életemnek egy ilyen mágikus erejű szava szök
kent elibém egy újság-f'elhívásból : Mozart egykori úti-klavikordját keresik Ma
gyarországon.

Szent Isten, a klavikord ! Mennyi érzést, élményt, könnyet és mosolyt támaszt
új életre bennem! Legelsősorban is Vilma nagynéném hidegszürke vizsgálóbíró
tekintetét és kérlelhetetlen szigorúságát, amelytől akkoriban kegyetlenül szenved
tem, de utólag hálás is vagyok érte, mert rendszeretetet és kötelességérzést ő 'plán
tált józanságokra azidőben még nem túlságosan fogékony, kamaszosan hebrencs
lényembe. Ugyanis rám szakadt árvaságomban fiatalságomnak közel hét sivár esz
tendejét morzsoltam le az ő otthonában.

Régi dolgok ezek, s azóta oly sok öröm és bánat torlódott életemben, hogy
ifjúságomnak e fejezetéről már csaknem megfeledkeztem. De a klavikord szótól
most varázsütésre, újból a csupa kézláb, félszeg süldőlannyá váltam, aki hirte
lenszőke haját hátravetve, kezében avítt táskájával. torkába szorult lélegzettel
várakozik tiszteletre méltó nagynénje lakásának ajtaja előtt.

Az ajtón tündöklő fényesre szidolozott réztábla, a rácsos ablak mögött kíno
san keményített függöny, a kovácsoltvas levélszekrénykén apró lakat; még be sem
léptem a lakásba, s máris olyan Vilma néni-ízű itt minden.

Tudni kell, hogy családunk e nagytekintélye a fellebbezhetetlen hatalom meg
testesülését jelentette ötünk számára, akik apám váratlan, korai halálával árvák
és neveletlenek maradtunk - neveltük hát önmagunkat, ahogy éppen tudtuk.
Tizenhetedik életévemet töltöttem be az év májusában, s most ősszel családunk
e legbölcsebb és legrendezettebb körűlmények között élő tagja felajánlotta, hogy
költözzem hozzá. Már egy esztendeje kerestem meg a kenyeremet; családunk má
sik Vilma nénije, apám nővére juttatott állásba, miután a mindenképpen gyá
szos veszteség arra kényszerített, hogy mondjak le jövőbéli reményeimről. Korre
petálásra elvállaltam pár bukásra álló nebulót, sebtiben elvégeztem egy gyorstal
paló kereskedelmi szaktanfolyamot, - mí egyebet tehettem volna? Drága magyar
tanárom, a Nyugat beérkezett novellistája, irodalmi bukdácsolásaimat jó szemmel
nézte, sose nyeste meg próbálkozó, gyönge" szárnyaimat, biztató szavai lehet, hogy
szánalomból fakadtak, de akárhogy is volt, gyakran szépítette meg a szüleimtől át
vett reménytelenségekbe fulladó estéimet. Nem akart belenyugodni, hogy nem ta
nulhatok tovább, tandíjmentességet járt volna ki - de miből éltem volna? Bol
dog lehettem, hogy úgyszólván gyermekfejjel felvettek a Fáy András által alapí
tott "patinás hírnevű" pénzintézet nagyreményű tisztviselői karába. Egyelőre ter
mészetesen csak "napi díjasnak", de ígéretet kaptam, hamarosan véglegesítenek,
ha becsületesen végzem a rnunkárnat.

A Levelezés-be osztottak be, ahol reggeltől estig folyószámla terheléseket és
jóváírásokat kellett gépelnem. Még mindíg kinőtt matrózruháimat viseltetn, mert
fizetésemből nagylányos ruhára egyelőre még nem tellett, s ha végighaladva az
osztályon, egyik-másik nős férfikollégám egyértelmű mcsolva megcsippentette
térdig érő kislányszoknyámból előkandikáló lábikráimat, míndenkor valami sértő

megalázottság kínos érzése mart belém. S szenvedtem, ó mennyire szenvedtern
egyik-másik idős kolléganöm lefitymáló szeretetlenségétől, amikor pedig oly hálás
lettem volna, ha olykor rámtört tanácstalanságaimban megmutatták volna, mít
kell tennem. Ehelyett számtalanszor böktek felém efféle szúró tüskéket: "Manap
ság már a komoly munkahelyeket is dedókká alacsonyít ják", és ehhez hasonlókat.
Jó páran a legszebb férfikort taposták már, eddig egymás közt íntríkáltak, fél
tékenykedtek és most, fiatalságukat marasztaló és asszonyi hatalmukat markol
gató napjaikba berobbantunk mi, fiatalok, a merev tradíciók tól megkövesedett,
előkelő intézmény áporodott légkörébe, - hogyne irigyelték volna lüktető álmaink
tól gazdag szegénységünket!

Életem e nevezetes napján is egyik levelemet szemrehányóan lökte vissza az
írógépemre ipolyi és fraknói Fradits Jolánka, ahogyan leolvashattam nevét az öl
tözőszekrényére rajzszögelt címeres névkártyátáról. Talán szertehullott álmaiért
keresett kárpótlást kereskedelmi levelek rninél pontosabb megfogalmazásában és
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külalakjában, Ma már persze szánakozva emlékszem rá, de akkoriban mindig lec
kéztető, fölényes hangja míndenkor titkos lázadásokra borzolta ébredező önérze
temet; most is, amint korholón billentette felém hegyesre csavart kontyát, magasra
húzva csontosan kiszögellő vállát: "Nézze, fiam, itt megint összeütött két betűt.

Nem dedó ez ám, lelkem!"
0, de szívesen visszanyelveltem volna, de tudtam, egyetlen szónak sincs itt

helye. Egy nagyot nyeltem és szó nélkül radirozni kezdtem az egymáshoz közel
ütött két betűt. A radírozásnak nyoma sem maradt, megkönnyebbülten húztam
ki írógépemből a lapot, amikor csilingelní kezdett íróasztalomon aházitelefon. Por
tásunk szólt fel: siessek le, mert Vilma néném várakozik rám. Igy faképnél hagy
haltam Fradits Jclánkát az összeütött betűkkel, s míg végigszáguldottarn a szí
nes ablaküvegektől szívárványos elöcsarnokon, találgattarn, vajon két Vilma néném
közül melyiknek jutottam az eszébe? Apám nővérét csak ritkán láttam. Halkszavu.
romantikus lény volt, apámhoz hasonlóan kiváló muzsikus, és kisujjában a vi~
lágirodalom remekel, bezárólag a XIX. század végéig. Egyforma könnyedséggel
idézte Goethét, Byront, Dantét, Victor Hugót vagy Heinét, de nagyapám (akinek
negyvennyolcas. nemzetiszín paszomántos, molyrágta kardbojtját még ma is őr

zöm) a német ajkú mostohaanya mellett fejébe verte Vörösmartyt, Aranyt és Pe
tőfit is. Ha megcsókolt, mindig hatalmába kerített az a vonzás, amit nagyképűen

a vér szavának szerettünk nevezni, és simogató kezét oly puhának éreztem, mínt
ha csontja sem lett volna, de az is lehet, csak azért, mert apámhoz tartozott, akit
életében-holtában olyannyira szerettem.

Csalódtam. mert a félemeleti benyiló bőrkanapéján nem ő, hanem tökéletes
ellentéte, a másik Vilma néni, anyai nagyanyám húga várakozott. Családi ha
talmasságunk szintén művelt, sőt kiválóan eszes asszony volt, de a zenét nem
kedvelte különösképpen (bár beszélni nagyon is szeretett róla), általában hiány
zott belőle mindenfajta melogebb érzés. Gondolatait mindenkor választékos méltó
sággal és szigorú tárgyilagossággal fejezte ki, de kizárólag csak kijelentő módot
ismert, - véleménye ugyanis egyedül csak neki lehetett. Kissé régimódian, de rnin
denkor nagy gonddal öltözött, most is, nyakából lecsüngő szkunksz pelerinjével,
vékonyra sodort, ezüstnyelű ernyőjével hűvös-feszesen trónolt a bőrkanapéri. Apám
nővére mindig csak az arcát tolta rnosolygósan a szájam elé, de anyai nagy
anyám húgának üdvözlését el sem tudtam képzelni a szertartásos kézcsók nél
kül. Most is félreérthetetlenül nyújtotta felém gyűrűktől villogó kezét, miközben
aranykeretes lornyonján át alaposan végigmustrált.

- Na, hogy vagy, fiam? Hogy megy a munka?
- Köszönöm a kérdését, jól - válaszoltam illedelmesen, s letelepedtem mel-

Iéje a kanapéraj nagyon vigyázva, hogy ne izegjek-rnozogjak, és rövid szoknyárnat
jóval a térdem alá húzkodjam, nehogy valami kivetni va16t találjon a viselke
désemben.

- Alaposan megnőttél. Hja, múlik az idő - állapította meg hűvös szenvte
Ienséggel, majd szeme megakadt a keblemen meglehetősen megfeszülő, kinőtt mat
rózblúzomon. - Kinőtted a ruhádat; majd keresek valamit a számodra Margit ru
határából.

Margit a lánya volt, férje jómódú ügyvéd, szőlőbirtokos, az Autóklub jogi
szakértője. Ritkán találkoztam velük, mert engem nemigen hívtak meg elegáns
fogadásaikra. Hirtelen vérhullámtól forrósodott át az arcom.

- Jövő hónapban szeretnék egy hivatali ruhát ... akkor már lehetséges lesz ...
- hebegtem megalázottan. ~em tehettem róla, de családi [ótékonykodásaí míndig
ilyen hatást váltottak ki belőlem.

Ezután hivatali beosztásom és a fizetésem után érdeklődött, majd rátért [ö
vetelének tulajdonképpeni céljára, mikőzben kissé szúrós, hideg szemével szaka
datlanul figyelte az arcomat.

- Ide figyelj, fiam. Remélem, tisztában vagy azzal, hogy én mindig ajavatokat
akartam, s szem előtt tartom a jövődet. Nos, őszintén megmondom: nem tartom
helyesnek, hogy ilyen fiatalon ide-oda hányódj a világban; nálam a kis szoha meg
üresedett, te is megfizethetnéd, amit más fizetne, mert elvégre mégiscsak nyugdí
jas özvegy vagyok. Egyébként természetesen továbbra is ellátnád magad, mint ed
dig, dehát a világ előtt mégiscsak másként festene, ha anagyanyád testvérnénjé
nél, nem pedig idegeneknél élnél.

Megrettentem. Az ajánlata túl váratlanul ért. Ijesztő volt a gondolat, hogy ál
landóan az ó szigorú ellenőrzése alatt éljek, de ugyanekkor, tapasztalatlanságom
ellenére is igazat .kellett neki adnom: nem jó egy fiatal lánynak egyedül tengeni-
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lengeni a világban. Két noverem nemrégiben ment férjhez, egyetlen bátyám alig
egy esztendeje pusztult el hirtelen tüdővészben, kis húgomat mi testvérek nevel
tettük egy olcsó apácaintézetben. Valóban: oly magányosan és védtelenül álltam
az ismeretlen sodrasok árjában, mint egy ide-oda kacskaríngózó szőlőtő, me ly
mellől a váratlan orkán időnek előtte döntötte ki a védelmező karót. Csakhogy
- s ettől rettentem meg - Vilma néném nagyon is kemény és hegyes karónak
ígérkezett a zsenge kacsok számára.

- Nos? .. - hangja márís sértődötté vált.- No, én igazán nem "oktrojá
lom" magamat rád; magad keresed a kenyeredet, magad dönthetsz a sorsod ról is,
ám félek, hogy a jövőd így... - s kissé gúnyosan kunkorodott fel keskeny szá
ja - nagyon félek, édes fiam, hogy a jövőd így kétes lesz ...

Ijedtemben megengedtem magamnak a tiszteletlenséget, hogy szavába vágjak :
- De én köszönörn Vilma nénémnek. hogy rám gondolt! Hisz minden vágyam,

hogy végre nekem is legyen egy csöndes kis szobám.
És ezt nagyon őszíntén éreztem, mert ez idő tájt Tilda barátnőm osztotta meg

velem a szobáját. O maga is szűkiben volt a helynek, és már régen fontolgat
tam, miként is tehetnék szert egy külön kis szobára ? Mert már akkor, annyira
fiatalon is, mérhetetlenül vágytam a csendet és magányt.

Vilma néném megfagyott vonásai egyszeriben felengedtek. Megbocsátó kegyes-
séggel biccentett. •

- Ez már beszéd. Hát akkor szögezzük le a feltételeket és a házirendet, amely
nek pontos betartására szertölött kényes vagyok, amint tudhatod.

Hát így kerültem én, viharvert ócska táskámmal Vilma néném lakásának aj
taja elé, azon a késő szeptemberi 'délutánon. A táskában volt mindenem, amit
akkor magaménak mondhattam. A kevés megmaradt szülői bútoron meg egye
beken nővéreim osztoztak, nekik szükségük volt rá, mert férjhezmenetelükkel mind
ketten új otthont alapítottak. Nekem pár törülközőn, ágyhuzaton kívül egyebem

-sern maradt. Azaz dehogyis nem: a könyvek! Mert ami könyvapánktól még meg
maradt, én kértem el mindet, és azóta' is hangyamódra, sőt szenvedéllyel sza
porítottam a számukat. O, hányszor határoztam el, hogy elsején társnőimhez ha
sonlóan én is vásárolok magamnak egy pár hernyóselyem harisnyát, amely azon
ban az utolsó pillanatban míndlg egy újabb könyvve változott át.

A kopott táska mázsás súllyal húzta le rejtett kincseimmel kezemet. A sok
édes méreg: Shelley, a napnyugati széllel, az új életre támadt Elisabeth Browning,
andalítóan szenvedélyes szonettjeivel, a Színjáték és a Fioretti, a Tragédia és a
Faust, Verlaine, Swinburne, Puskin és Ady, meg Rilke, Rilke, ez a legutóbb fel
fedezett "mágikus lüktetés". Ha olykor megadatott számomra is az olyannyira
vágyott magány, halkan, tagolva, önmagamnak olvastam fel a zengő hangzásó
kat, a szent őrültségeket, s beleszédülve saját hangomba, átenged tem testemet-lel
kemet valami ködösen sűrű, mégis súlytalan lebegésnek, mely szinte megfosztva
eszméletemtől. lágy hullámzással ringatott, avagy erőszakos, már-már tragikus sod
rással hajszolt távoli, ismeretlen óceánok felé. A magányos alkonyok opálos tükör
ként tört-sztvárványú fényeket csillogtattak felém, s a sötétedő szobában gyakran
rohant meg oly kivédhetetlen szomorúság, amilyen első ízben apám temetésén te
pert le. Ilyenkor elerőtlenedő kezemből földre hullott a könyv, köröttern süvöltő

szelek kergettek egyre komorabb fellegeket, indulatosan habzó tarajos hullámok
viharzottak. s hol hátukra emelve, hol mély ükbe taszítva sodortak egyre mesz
szebb hétköznapi életemtől. Megkóstoltam őket, és most már szenvedélyemmé vál
tak: kellett, hogy bűvös lüktetésükkel teljék meg körülöttem az elnyűtt napok
utáni csend.

Pár percnyi tűnődés után megnyomtam végre a gombot, a csengő élesen fel
berregett, s szívem nagyot dobbant, amikor bent kigyulladt a fény, majd Vilma
néném jellegzetes árnyképe rávetítődött az előszoba-ajtó fehér függönyére.

- No, itt vagy, fiam? - ölelt meg a tőle telhető legnagyobb melegséggel,
de nem mulasztotta el a szigorú utasítást: - Töröld meg alaposan a lábadat.

Vásott talpamat buzgón dörzsölgettem az odaláncolt lábtörlőbe, csoda, hogy
nem fogott szikrát. Aztán újból nekigyürkőztem nehéz táskám már-már lesza
kadni készülő fülének (csakhogy kitartott eddíg l), és elfogódottan követtem Vil
ma nénémet a "szobámba".

A konyha felé vezető szűk sikátor végéből nyílt a hosszú, keskeny szoba. A
fal mentén merev sorba állított, feketére sötétedett bútorok, dohos hűvösséget le
heló fiókokkal; az egyetlen világos színfolt a kerek asztalka ragyogóra keményí
tett terttője. Különben sötét volt itt mínden: tapéta, szőnyeg, képek, a napfényt
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elzáró, nehéz plüss függönyök. Az ágy fölött is ijesztően komor, sötét tónusú fest
mény.

Ribera képének másolata: Szerit András vértanúsága - okított ki Vilma
néném.

A szakállas szerit csak lágyékban takart,aszkétikusan sovány testének halotti
sárgája félelmetesen hatott a sötét háttér előtt. Oly fülledten levegőtlennek érez
tem itt mindent, mintha egy föld alá ásott, középkori kazamatába zártak volna;
még jó, hogy a falakra nem erősítettek béklyóiáncoknak való gyűrűket! Ám mégis
örülnöm kellett, hisz a sötét szoba az annyira vágyott magányt ígérte, ahol estén
ként zavartalanul írhatom majd naplómat, duruzsolhatom magamnak avítt tás
kám édes .mérgeit (Persze nem sejthettem még akkor, hogy Vilma néném minden
kulcsáról másodpéldányt őriz, és erkölcseim megóvása céljából szükségesnek tartja
a cenzúrát. Mialatt én a hivatalomban gépeltem, ő minden délelőtt kötelességtu
dóan elolvasta előző esti bejegyzésemet.)

Kitárta a politúros szekrény ajtaját.
- Itt bőven találsz he.yet, rakodj el a holmiddal, fiam - mondta majdnem

kedvesen, és már kifelé indult. De az ajtóból visszalépett. meglibbentette az ágy
mellett álló, hosszúkás forma bútordarab brokát terítőjét. és a hangja ünnepélyessé
mélyült.

- Úgy vigyázz rá, mint a szemed világára! Történelmi ereklye ez, Mozart
úti-zongorája.

És nem kis büszkeséggel mesélte el a klavikord történetét.
- Mozart apja vásárotta a hétesztendős csodagyerek és Nannerl nővérkéje

számára, 1763-ban, Augsburgban, távoli rokonán ál, Stein mesternél, akit akkortájt
Európa legnevezetesebb zongorakészítőjének tartottak. Hangja nem volt eléggé
erős hallgatóság előtti játékra, inkább az ujjtechnika állandó gyakorlásának cél
jából vette az öreg Leopold. Utazásai során egész életében hű kísérője volt Wolf
gang Amadeusnak, - nézd meg a két feliratot: érdekes bizonyítékek.

Hatalmába kerített az izgalom.
- És hogyan került ide?
- Mozart halála után a sógora, Jacob Haibl bécsi muzsikus örökölte, az 6

felesége volt Sophie, a legfiatalabb Weber-Iány, Haibl később a szerémi püspök
karnagya lett, halála után került aklavikord Matizovich kanonok tulajdonába, tő

le szerezte meg Johann Nepomuk Hummel akkor még eszéki, később bécsi muzsí
kus, aki nagybátyja volt drága jó megboldogult férjemnek.

Vilma néném mindig nagyra becsülte a drága jó Szaniszló bácsit (akit valóban
jó emberként tartott számon a család), de - őszintén meg kell mondanom 
Szaniszló bácsi rangját sem vetette meg; a horvát-szlavón miniszteri tanácsos fe
leségének, sőt özvegyének is kijárt a "méltóságos" cím, és ő bizony megkövetel
te, hogy az ismerős üzletekben és mindenfelé, ahol csak járt, e megkülönböztető

megszólítással tiszteljék meg. Bár ő maga nem muzsikált, mint például apám
húga, aki apámhoz hasonlóan kiválóari zongorázott, mégis gyakran hangoztatta a
zenéhez való hozzátartozóságát, mert férjének családi neve szorosan összefüggött a
muzsikával. (Hisz közeli rokona volt a valamikor világszerte ünnepelt Mozart-ta
nítvány, Johann Nepomuk Hummel is, akit Schuruann oly magasra értékelt.)

- No, most pedig rakodj el szépen aholmiddal.
Egy darabig még tanácstalanul álldogáltam egy helyben a klavikord előtt, mel

lemben arámtört szornorúságtól és reménykedéstől vegyes szorongással. Szórakozot
tan gyűrködtem a brokát terítő sarkát, aztán mintegy álomban, lassan lehúztam
és összehajtogattam. majd remegő kézzel, óvatosan újra felnyitottam aklavikord
fedelét.

A sűrűsödő homályból szelíd mcsolyként csillant felém a fehéren felsejlő bil
lentyűsor. melyen egykor Mozart hajlékony ujjai Iutkároztak, Elfogódottan tapin
tottam meg a billentyűket : mintha eleven testhez értem volna. Aztán halkan le
nyomtam egy tercet, szeptimet, oktávot, s remegő ujjakkal pötyögtetní kezdtem.
A megereszkedett húrok a lehullott alkonyban furcsán torz dallamot rebbentettek
fel, melynek már semmi, de semmi köze sem volt Mozarthoz, és mégis úgy érez
tem, így igaz: oly sok szép dallamot torzít el az idő, de .néha épp a torzak neme
sednek váratlanul széppé, - tán maga az élet ilyen? És megkapaszkodtam már
új szobám egyetlen szilárd pontjában, mely a valódi és vélt sötét árnyék között
egyedül ajánlkozott eljövendő életemben társamul. Furcsa eszmetársítással apám
mélyjáratú muzsíkus-lelkével azonosítottam az ereklyeszámba menő öreg hangszert,
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és ettől kezdve minden este, elalvás előtt, a megzizzenő brokát alá nyúltam, hogy
ujjaimmal kitapogassam politúrján a régi karcolások nyomait. Képzeletem érzé
kenységében a gazdátlanul maradt vén jószágot barátomul fogadtam, úgy éreztem,
hogy amikor esténkint, lefekvés után, szobám tintafekete tengerfenekére süllyed
ve kinyújtóztathattam végre egész napi gépeléstől görnyedt hátamat és sikerült
lehántani magamról a hétköznapi csip-csup bosszúságok, sőt örömök vedlő fel
színét, boldogító képek áramlasát tárta volna elém. Delízsánszon járta be velem
az elfelejtett mozarti utak ágas-bogas tekervényeit : tavaszvárások fiatal derűjén

át vezetett el letarolt retek rozsdájába. zúzmarától fénylő hómezőkre, És amikor
különösképpen elfárasztott a valóságos lét, a "teljes tisztelettel" befejezett üzle
ti levelek szárazsága, más számára hallhatatlan szívhangokat véltem megpendüini
a régen elnémult billentyűkön. Valahogy ilyenformán:

" ... Tudok én rólad mindent, s tudok mindent az apádról is. Kitapíntom én
is a rejtett karcolásokat, jól tudom, hogy Icinek mi fáj. Beléláttam én a gazdám
ba is, hányszoralázták meg tiszta emberségében, hajszolták robotos kényszerű

ségele. a míndennapí falás-kenyér lélekölő szolgaságába. Rongyos cekkerben kala
rábéfejeket hordott haza a piacról, finom; zongorás ujjaival rántást kavart és
hagymát vágott a konyhában, miközben papírra vetette viol inkulcsait, kifogyha
tatlan hangjegyeit. Mert ő a konyhában is hallotta őket. Asszonyfecsegés. gyerek
sivalkodás, kicsiny koporsók fedeiének csattanása, az élet oly sok fájó és bántőn

kényelmetlen zöreje, semmi, de semmi nem tompíthatta már a hallását, mert 
és ezt jegyezd jól meg! - akinek füle a tiszta hangzásokra csak egyetlenegyszer
is megnyílt, mindíg hallani fogja az igazi muzsikát, és akinek csak egyetlenegyszer
is sikerült lehántania látásának hályogát, a pocsolván is látni fogja a megcsillanó
fényt. Lásd, jómagam használhatatlan. kehes ócskasáagá, mindenkitől elfelejtett
límlomrná aggtam. s bár megérdemelnék egy múzeumi sírhelyet, elástak e krip
taszagú szobába, - ám mégiscsak Mozart klavikordja voltam! Kopott billentyűi

met még most is átmelegíti az ő ujjainak billentése, amint életet lehelve belém,
az élettelen anyagba, előcsalta belőlem aSzépséget... S íme, ennyi évtized. után,
valaki ismét felemelte brokát szemfödőmet, nem azért, hogy takarítás közben
leporoljon, hanem hogy forró érintéssel illessen. Jó, jó, tudom, hogy a simogatá
sod nem éppen nekem szól, sokkal inkább a gazdámnak. vagy még inkább az
apádnak. vagy jobb és tisztább emberség után sóvárgó vágyaid világának, de
mégis hálás vagyok érte, mert e napfényt sose ismert szobában én is társra lel
tem végre. És közös utazásaink során megtanítalak majd arra, ami tán a legnehe
zebb: miként lehetséges száraz talppal átlépned a békanyálas. sekelyes pocsolya
kon, anélkül, hogy sár fröccsenne köntösödre ..."

Valahogy így hallottam beszélni Dehéz· ifjúságom lankadásainak és remé
nyeinek éjszakáiri az öreg klavikordot, vagyis a jövőt soha fel nem adó képzele
tet, mely kusza érzéseimből mégis mindenkor kiszűrte számomra az összeálló lé-o
nyeget.

Azóta sok esztendő, évtized folyt el. Vilma néném természetesen már régen
meghalt, sőt évek óta halott Margit lánya is, a jómódú ügyvéd-szölőbirtokos fele
sége. Engem a háború kiégetett sok küzdéssel felépített otthonomból, de újból

• rám szakadt gondjaimban sem feledkeztem el a klavikordról. Felkerestem Margi
tot naphegyi víllájában, amely szintén súlyosan megsérült, de akkor már hozzá
kezdtek újjáépítéséhez. Semmi okom sem volt kételkedni állításában, mely sze
rint a klavikordnak is nyoma veszett. Elégett-e, a különféle törmelékek hatalmas
halmazában hullott-e darabokra, vagy titokban kimentette valaki onnan; ki tud
ná ezt utólag már megmondani?

(Utóirat az ötvenes években írott emlékezéshez:

Utóbb kiderült, hogy a nevezetes zenei ereklye mégsem pusztult el a nagy
világégésben. Margit néném még nekem sem mondta meg az igazat, hogy jó hely
re elrejtve sikerült megőrizni a klavikordot. Örököseitől a magyar állam 1968-ban
megvásárolta, restauráltatta, s így ifjúságom hűséges társa, Mozart öreg úti-zon
gorája végre méltó helyére került. Bárki megtekintheti a Nemzeti Múzeum hang
szer-gyűjteményében.)
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