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MegyünJk, mandegélünk.

A faliként magasodé csöndnek egyikünk sem oka, smmoltunk vele, bűntudat

tal tűrjük. Az elóZIŐ órák nevetgéléseí, az egymásra torlódó leülönös. vidám szó
lamok, játékok ide torkollanak, ebbe a kiüresedett sétába. Körü1já~juk a par
koló teret, mintha a kocsit keresnénk.

Előtte állunk.

Karcsú oszlop, a Szűz Mária SIZObor tövében; az indító kulcs finoman kattan
a zál'lban, a fé'klámpák színpadías derengésében lassan hátrál a kocsi fa:rá:tól
a ,kőbábös korlát, a "gyümölcsrfüzéI"e)<-Jkel és fig.urális domborművekkel díszes"
talpazat.

Más minőségű csönd támad, míntha rádiót kapcsolnánk be: eg.y tételszünet
eleven JlJéma:SáIgIa tart éppen, vailaminek a kJicsengése s a figyelmes várakozás valami
előtt. Fázunik, még csak szaga van a fútésnek.

- Be kellene csatolnia magát. ..

A szoknyáal babráló tehetetlen kezek csaknem hálás felszabaduitségga! nyúl
nak az öv után. De elóbb előrehajol a láJny. bokája mellől kíernelí a "Stella Vox"
magnetoton]; kitekert derékkal forduí vissza; a gép súlyomn és puhán feneklik
meg a hátsó ülés mélyén. tsak a rnűszertal világít; nem találja a csat hüvelyét,
ügyetlensége kapóra jön, akár elmosolyodhat, valamit szélhatna is. Egyetlen moz
dulattal segítek, centizve közben a behavazott kl'liptálk sorfala közt (csak a mo
noton tömegű formáik! - se mn.ek, se a ttPusok változatos családtagként ismerős

arca), csuklémon a medencecsont élénk, a ruha szövetének futó pillanata. a
csat fagyós érintése. Vidám kattanás. szövetségeseínk ezek a szükséges, kedves
zajok.

Még re!1de2lgem az övet...K~" - vélem hallan! han.ltiáJ, s jól érZ.é
kelem, ahogy figyelmes tek!intetét a sárga lámpasornak engedi át, hadd terelje
szemeit a szúkűló sáv, a lakótelepeken túli sötétség felé.

A város batánlJban rendőrautó állt. Elakadt holland teherkocsi körül sür
gölódtek, lassítani kellett. Fiatal szakaszvezető hajolt az ablakunkhoz. Mintha
ÍJ leheLné ránk az éles, havas levegőt! Tétovázott,' nY'ilván a svájci rendszám
miatt; nem tudta, magyarok vagyunk-e? Köszöntöttüik egymást. A Dunántúlon
hófúvások vannak, több rnellékútvonal, bekötő út '.iárhata,tlan. Mondbuk. maradunk ,
a pályán. Vállat vone: itt egész éjjel dolgomak a hómarók. S mintha elmoso
lyodna: óvatosan hajtsamlk. jó utalt!

Megfarolt a Volvo, s puháJn, mint egy hajó. vi~tt a kitaposott sávba,
A kék lámpa lüktetése ponttá :zsugorodott a visszapillanw tükörben. Havazott.
égig érő sötémégben fúrtuk magulllJkat előre, tompított !é-nnvel.

- Fáak még, Ten?

ElómJör s7J6litQttaÍn a nevén. A kérdés fölösleges volt; huszennégv folrot mu
tatott a hőmérő. O mégse felelt amnnal, rníntha gondolkodrua kellene a válaszon.

- Róla beszélünk, vagy róla hallglatunk - mindegy. ugye?

- Fáradtak vagyunk... tB még hOSS2JÓ az út. Vel:'gódés ez, Gyórig két, két
és fél óra.

- Nem számít - mondta szelíden, s k.ics:it a:nY'áskodva tW:1akolta, hogy én
meddíg aikarok "egy szuszra" eljutni.

Abes2lélgetéB dallamát próbMgatttlk. Ez az üresjárat azonban feszült volt.
mint a koncert előtti hangolás. a skálák.

Valószín(lleg elmondtam, h..,gy Bécsitg el llIk.a.rOi5. menní még h~joa1ban. s
talán - az ausztriai időjárástól függ - a r'l!!ggeH 6rálkban '6alzburgig.
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K<; csaknem ezen a hangon folytatva: utoljára láttam én Imrét...

Teri nem rnoedul,

- csak találgatnak. Egy-két hét? O meg örül. hogy újra otthon van.

- Ma igazán boldognak látszott.

- A végén teljesen kimerWt.

- soká maradtunk?

- Nem tudom. Nem 'is tudom. Mny óra.
S~bnek látsrott mínt Imrénél. CsodáJ,koztam. .Elltúnt róla a diák:lányns alá

rendeltsé& s az ez ellen rögtön nyeg!eségjgel tiltakozó mosoív, Eddig csak a
szája körűl volt arca igazán élő. In.<l6t a tekmtet· nyugalmában a szemei lettek
fontosak.

- Fél kettő.

Imre heves volt. vidám; sehogy nem aika.rtla éreztetni. tudja lS is. hogy ki
srolgáltatjuk ~at helyzete tebetetlen fölényének. Darabjairél beszéLt: koi
táka], jegyzeteket huZligált eló.

Egy kézirat Teri kezében. Nézi. forgatja, miJ'lt egy váratlan csokrot. amihez
nem taláLni vázát. Még a kezében volt, amikor Imre bekiabálta a nővérét;
hozzon teát még. Teli csészáie üres volt. A házliasszony mentegetőzött. azt hitte.
van a kJ8innában. .

- csak hozzál még - siilrgetrenóvéret, s úiaibb kézirat után kutaltott. Ez
egy Terilnek való adagio, el nem kés0ült szonáta lassú tétele.

- Teri kiitta már a teáiátl
- A kiS- mohó I - nevetett a lány a koitIába, s úgy komolyodott el. mintha

dúdolni akatmá. amit a kezében tart.

Amíg a riport készült, háttal áUtam a könyVespOlc elátt. Csupa vetkőzéS,

vetkőztetés. Az mtim perceket nem nézhetem végig. Valami·tmondtam et1l"Ó1.
nevettünk.

Beleolvastam egy papírbodtású régi kötetbe. nA szelídség drámaibb lett. mínt
az őrültség." Ráfonódott e mondatra Imre - az eddiginél oktávval mél:vebb,
fontol§ll.t6 monotóniája - a formák érvényességér'ől, a kiadatlan darabok el
jövendó kom:zerüségér'ől. Amiben ő hisZ, de nem rá tart<1lJik megítélni. mit
ér, amit alkot.

Nem út, égtáj által vagyok ÓI'Íentá1t - hallottlllm és már keveredett az idő

töltő olvasmánY szövege az egyidejtUeg haLihatóval. Nem is wdom honnét vailó
végül az egyetlen mondat, amely még ebből a tn<lII\tálsból felidézhet6: bernene
kUlUnk a jövőbe, mert nem tudunk vemenye2llli a ~nkkal. Imre beleaen
dült, malOlyegva beszélt. A zene a tennészethez hasonlóan pazarló. Nélkülözlie
~ s ugyan.aikjk<>r fölöSleg... Kezdtem rájuk figye1ni. Teri ali", klérdezett.
de ügyesen reagált.

Korun1\: zenéje például ezer éVnYi - S'lJÓlt évódve egysr.r.er. A mai zenén
kivül egyre llI8Zdagaibban SZl6linai1t a ré8iek! Q; mennyi a századok óta eleven.
s mennyi a nem!'ég fölfedezett. vagy még föl sem táIrt remekm1i!

Imre integetett, hogy nagyon jó. érti. Teri a szeretők ajándékozó kedvével
várta a 'lá~ f<liyton mo.solygotlt.

Elfordultam. tpp havami kezdetlt.

Hogy felmérhetó-e számookra, akár csak leXitkáJisan. térképszeríien mindaz,
ami a múv-észet kínálta gazdagságból birtokolható' legyen? - nem tudom. aligha.
(Imre kicsit várt, teát öntö",t a lány més2léjébe.) A terméken:rü4és leb~ek 
szinte természeti - pa2'.8I!"I6an gazdag sokstlnrozása. (hény zeneszerző. költő müve
várja ha1i1g.atóit, 01V8lS61t) kimeríthetetlen fölÖ61egként magasodik fölénk. (Tiin6
döt.t, nagyokat lélegzett.) A krapcsolat - nillveké, embcreké - természetesen nem
men.n~. E7Jért lehet termékenyen, nlé1yen, értelmesen egyÜttélni a szá-

549



munkra megnyilMkozó kevéssel. Egy-egy zenemű, töredék-vers megadhatja míndazt,
amit a mennyáSlégliJeg több; mínden a kapcsolat hitelén., mínőségén múlik. A
remekművek veliÜnik élnek., vál.tomak - szöve~en a mulandÓfJágjgal.

Majdnem k.örl;beszóltam. Karmester vagyok, rníndent a mesterségen belül ta
lálok meg. Felelek a kérdésekre, noha válaszomat magam sem értem. A zene
és az élet egyformán érthetetlen, egy.ik se ."igen tű,r magyarázatot, Tempókra fi
gyelek., színekre, karakterre, rítmusra, Nincs dolgom massaí, csak az anyaggal.

Ezek helyett anekdotát mondtam. Persze. csak nekik, nem a rádiónak. Teri
míndenáron föl akarta venni. S hogy míelőtt elválunk egy ínaerjút velem is
szeretne ...

Valamelyik erdei parikolóban megállunk?

Teri egyik riportjárol beszél. Az Astoria-beH. rádiós játék tegnapelőtti nyer
teséról, a tompa hal1lgÚ, szemérmes öreg.ről. Vasesztergálvos volt, Pécelen laJkik.
Tele a azobája Bartók és SztraVlilIlSZJkij "lemezekkel, és már húsz évvel ezelőtt Babits
írodalömtörténetét olvasta. a HÉV-en munkába menet. it. kottáJt nem ismeri. Egy
nagy interjúra vár a magyarázat: mi hajtja, honnan ez az -igény benne?

Erre mondtam el az én történetemet. A határon. ahogy szokásos, bepillan
tott a vámos a csomagtartómba, Föltűnt neki két hosszú, keskeny doboz.
Ebben mi van? - nézett rám. - BálcáJk. Megmutassam? Hírtelen kapcsolt. 
Maga Imnnester?!

Suta avizót ütött.a levegőbe és fütyülni kezdett. Két taktus után komoly
kodva nekem ~: .mi volt ez?! Hát én. is komolvan. katon:ásaIIl jelentem: Aida.
bevorw1ás[ induló! - Köszönöm - csattant a válasz és elégedetten intett, szabad
az út Budapest felé!

Imre, Teri, a vámos meg én - míntha összekeveredtünk volna. Együtt ne
vetünk a könyvszekrény előtt. S már mondom is Grexát!

A lány buzgólkodík, szeretne beférkőmi cinkos és meleg vigyoI"~unkba.

Egyszerre mondjuk Imrével, hogy Grexa a tanáruJnk vólt. különös tudós és zene
rajongó, aki a háboru után I'O!ql06 Iakásábél operaházaf varázsolt. Rengetegen
jártak oda Wagner lemezeit meghalJgJaw; négy estén át a teljes Nibelung gyűrű

jét. Azután lányok, rengeteg lány: Marto Lanzát!"' Az öreg míndíg tornacípőben

járt. Abban jött el a tisztiházba is. ahol két éve a negyedszázados érettségi talál
kozót tarlottuk. Grexa folyondárlSlzero, megállíthatatlan, Iebllíncselő rnesélő, nyel
ve ugyan nehezen forog a szájában., kicsit selypít, de lényével azonosult ter
mé6zetességgel; előadása bűbájos, figyelmet paraacsolé, önfeledt.

A pincér is áll - karján a tányérokka} -. lecövekelve nézi Grexát. rníntha
cirkusrli attrakai6t bámulma egy kisfiú. Szája félig kD.nyiliVa., valamit kérdezni
szereine. HaUgatja a gyors képzet1ársítárok sorozatát: a rómaiak vízvezeték rend
szeréről, az aqumcumí orgonáról, Tóth Arpá.dr6I. aki csodálatos verseket írt
Baudelaire nevében. noha Baudelaire keményebb, dísztelenebb - azután fran
ciaországi utazésáröl, Grexa a pályaudvaron ülve aludt tíz naoon át; persze
előzőleg itthon a· saját szobájában kipróbálta, bírja-e maid. - tréningezett. Ment
a dolog kitúnóen. Rákóczi Ferenc párizsi kapcsolatasról beszélt, a Saínt Eustache
-templomeöl, ahol Rameau sírfa ven, s az Emmausi tanítványok, Rubens képe
- ki látta? Mindenki a Notre-Dame-hoz rohan. .

Egyszer csak e1!ha.1lgatott. S mire rápillantun!k, látjuk. alszik, Deák Gyuri a
sta~us, az ült mellette. Próbállta szóvall tartani. Valarniról társalogni kezdett.
Az öreg azonnal félbesz.akí'lotta: hagyd csak., fiam, ne erőlködj... Előadó tírPus
vagyok, vagy én beszélek, vagy elalszom,

Teri a kábelt tekeri össze, a mikrofont elsüjlyesztí a bársonytokban. kap
cso.lgnt, kicsit fülel, halljuk a tekereselést, a gép surrogésát, Gondos. figyelmes
mozxiulátaL úgy Iáts2x>tt, nem egészen ŐSZJinték. Ki,Pirult, talán a beszélzetés
hevében, talán a teától. Végre rnindennel elkésZül, s bokája mellé eI"eS'7ti a hang
felvevőt. Mostmár szembe kell néznie Imrével. -.A karácsonyfa körüli megille
tődött csend volt ez, mielőtt vaosorázni hívnak, mielőtt az ajándékokat kibont
juk: Teri kezei egymásba fonódva, nuntha imádkoma magában,

550



Mik ezek a történet-töredékek, az Imre szavaival belém:költözött. enyémmé
érett emléknyomok. képek? Mi dolgom a félhomályos srobával,· amelyben soha
nem jártam? A falon néhány tánczenei plakát. egy Petőfi kép. Két kopott fotel
a vtrágtartó asztalkával kettéválasztott tér jobb és bal oldalán. Telefon.. kávés
csészék, A fotelok a szűk hely miatt szembenéznek a belépővel. otromba karfálik
ölelésre tárva. Szernközt íróasztad. írógép, emlékkönyv, szétszórt képeslapok, rnos
dó. Az ajtón kukucskáló ablak. innen a S'Qinpadra látni. Egy oldalajtó a szomszéd
szebába riyiltik, ahol a művész-stáb más tagjai készülődnek. Be-benvítnak cilW.
rettáért 'I'erthez, add karján felöltővel. kézitáskával a színpadiÍ aJtónál áll. Nem
hallható és nem látható ügyelőnek felelget. "Köszönd, minden rendben lesz. ka
csit hamis a hangszer, de remek, hogy felhaingolták, igen, sehol sem lehet hatn
golót szerezni."

Behuzza a rnűvészszoba ajtáját, ráfordítja a kulesot, Mozdulataít lassítva lá
tom, a szorongás és szemérmes áradás koreográftiája. ahogy a tükör elé áll. ahogy
estélyi ruhát hajtogat ki. Egy csattal a szájában fésüllködik, valamit dúdol.

Tele a szoba gyerekekkel, Teri autogramrnokat osztogat. Imre az egyik fotel
ba szorul, Néha tehetetlenül fölemeli a karját. Váll", nézi a zűrzavart. közben
egy-két szót vált a lánrnyal. Mintha most jutna eszébe, turkál a belső zsebében,
egy fényképet keres elő. Teri növendék korában. valahol egy hangversenydobo
gón. A lány töredezett szavaiból kiderül. míesoda hajsza közenében él: holnap
indul Dániába, tanítaní fog, koncertezní. Imre gratulál. A gyerekek nYÜmi>gnek..
Lassan kiürül a szoba. Imre elfelejti átadní a régi fényképet. Egymás meLlett
ülnek a két fotelban,k:ávéra várnak. Elromlott a fÓ7JÓ, várni kell. Minden elrom
lik, rnindenre vární kell.

..Teri a koncert és a társaság közegében fölgyorsul, vidám, kihívó. Mdféle kár
pótlás ez; áramlások, erők különös, tőlé idegen &'t>drrurnm _. miféle árulás? ts a
megismételt. varlábt dialógusok ize, a szű/k mederbe terelt képek. Közeli. <l. föl
ísmerhetetlensegtg közeli képsor. -: magától értetődik, hogy érthetetlen a törté
net -. nincs is szükség rá, hogy értsük - benne élünk ...

Imre kifakadása, a falhoz szögezö őszinteség! Teri k.~vül tehetséges. de
alkata, Ielkn mmősége, szorongásat, kételyei miatt másod-o vagy harmadrangú
zongorista csak. Vidéki szereplések sorozatán akad fenn. s szürkül az elfog.ult,
bájos kezdőből reménykedő, jó szándékú. mégis alig jelentős muzsíkussá,

Érdemes-e a középszerűség lehetőségeit, értelmét keresni valamiféle elszánt'
becsülettel? A lány Illúzióíban mí hevül: az elszánt hH. il józan akarat láza-e,
vagy már a hozzá rnéltatlan, szánandó önmegtévesztés tünetei?

Teri jw..an. akár a víz, Mint ki.sIlány korában. Úgy Já,1Jlzott. tehetetlen fl sor
sával szemben, de szorongásaíban lis elSZáJnJt, erős.

Megisszák a kávét. A művészek szedelőzködnek, Teri udvariasan, hűvösen

búcsúzik Imre alkalmazkodik a légkörhöz, végül is mélgis. gyöngédebb árnyalat
tal, külcsönösen tegezík egymást. Ekkor egy pillanatra összeölelkeznek, a lány
fölrievet, Imre elvész az autogrammkérö gyerekek zsivajában.

Teri pakol a mikrobuszban. Iskolások, helybéli kórustagok ácsorog,nak a kocsd
körül. Imre nincs közöttük. Teri a szomszédjával beszél. láthatóan cserfes vidám
sággal; ujjait lebegtetí a levegőben. vaJanú,t magyaráz.

Pereg ez a ~ (tíz év előttí1) némafilm. Nem hallatszik, nem látszik a lány
zokogása.

- Valahol tankolnunk is kell.

Fölvillantottam li retíektorokat, s Ten fölfigyeLt a káprázatra. Fénylő. kavar
gó, hatalmas körforgás vakitotta el, s mintha hó és jégpaloták kapuin haJadnánk
telvton át, a píllanat szakadatlan ismétlődik - vágta egyhelyben. AtYáltottam
újra a tompított fényre. s a vlilá:g racionali7.álódott köröttünk.

- Félelmetes volt... Egyre nagyobb a hófúvás.

Hangjában elismeré>. megint ddáklányos lett. - Nem fárasztja nagyon a
szemét?
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Három ó."1ája ismerem át, s mégís llégen; mínden gesztusát. hangját, dallamait.
- Nem volna egyszerűbb, ha tegeződnénk t

- Megtiszte1sz vele., . Arcát egy piJIlanatra arcomhoz érintette, nevettünk a
magunk sajátos cerernönláíán,

Rögtön Imréről beszélt. Ez szemérmes gesztus vo1t. Ami külön-külön hozzá
fűz, miiIlket az köt össze.

Imre - Teri számára - .az egyetlen tanár ... Senkitől annyit nem tanult.
mint tőle, pe<üg Imre nem koncertező művése, de éppen ezért, Ami benne él,
mással kell elzongoráztatnía. O a rendező, a tanítványai színészek.

S ahogy improvizál! Leül a zongoráhos, vagy az orgona elé, s választ egy
kicsi, profán dallamocskát. Azután köréje kerekíti az egész vtlágot, ,.

Féltékenyen hallgatom Terilt. Rajtakapom magam: szurkolok neki. Féltem őt.

hogy áradó mondataiban föl ne kelljen fedeznem a másolat értékveseteségét, il
hamis hangolrot, a felület refréníeít,

Mindenáron el akarta mesélll'li Imre improvizációit... Aho.gy a motavurn tű

nődve lebeg a súlyos és puha pedáldallarnok (valami tengerhullámzás) felett
madárként. mint egy sírály, A7lUtán felnőnek ezek. a mély dallamok. töredékeik
hirtelen új rend/be állnak össze. s l11D6t értjük meg, hogy ezek a téma fordításai.
eltorzított, megnagyobbított változatai, s a finoman elhangolt akkordok során
túl, mint amikor egy lépegető ember árnyéka eszelősen h058lZÚra nywiklti alko
nyatkor - dallam és álrnyélmi együtt játszanak; azután az árnyék már valaki
másé, új dallamé, ez ott zsíbong az új regiszterekben és akkordokban. s a meg
állíthatatlan folyondár mozJgásból virtuóz figuráci,ó keményedik, és az indulat
csúcsait már-már tutti haIIg2lások erőszakos, szétsmbdaló ritmusa borítja el c s épp
ezek az akkordok hozzák vissza a szelíd SlilI'áJ.y-dallamot is... És Imre kisfi.ús
öröme eközben, betyáros nyugalma, miközben ezeket a viharokat keltJi! A lélek
leleménye és egy számítógép az agyban. nyilváJl ez kell ahhoz, hogy valaki mé
dium és varázsló legyen egyszerre, hogy íétrehoezon valami csodát, valami drámát.

Imre csakugyan jól írnprovizál. De én ezt ink;ább siíllUSOk és mesterek szellem
idézésének tartottam. Azt hiszem. ő maga is. Az emlékek újrarendezése ez, nem
pedig fölfedezés. ln.Rább már a kJitaP<lSOfJt utak, a tudott anyagok ötletszerű üt
köztetése, összevillantása. A drámát, amiről Teri beszél, soha nem találtam ben
ne. Ahhoz sűrűbb anyag kell. prés, és egy csöppet sem látványos lassú. józan
koneentrácíö. "

Nem a gondolatok, de Teri dalíamai, a rejtett hevület s a mögötte álló csönd
mégis hatott rám.

Néha karnasszá lesz az ember. Ami nines, abballl feszül a jövő. csclcugyan.
Ami van, afelett mándig hú égboltként: ami lehet. MozdulnJi kell, behatoini egy
pillanat valós:á:gJába. Imre közeli haJála is feladatot szab ránk; semmi a meg
rendülés, Hirtelen légszomj. Szülessék alkalom, hogy az ember Iegalább életét
adhassa barátaiért.

Terinek mondom ezt, vagy Imrének? S mi közöm hozzájuk?

A Róbert Károly úti kórházba hajnaíoan ment be Teli. arnikor mez..~alt az
apja. Egy különös, alacsony fj'(lcska Terihez ragadt, Elújságodta, hogy az öreg,"
úr tetemét ő vitte le öt órakor a kórteremből. Tetszik tud:..li. már háromkor meg
halt, de meg kell várni fent, amíg a tetem kihűl. Teri azt hí tte, borravalót keLl
adnia. De nem, a fiu cska tréfálkozni kemett. bizalmaskodott. Elmondta, hogy
klarínétozní tanul, szeretne bejutni egyszer egy nlU;l' zenekarba: mtazni Japán
ba, Amerikába. Ad<üg dolgozik itt, ah~' lehet. f'<s faly1;oo müvésznőnek 57.6
1ította Teri t.

Már Imre váldalkozásaí ról beszélt a lány. Lelksndezés vag" csalódás íátvc
IO:?m a ha."lgjá t?

A zenei t.áborok. F,lő,'özör Tiliany mel:let.t, végÜl Zebeg.."m)'be.n. Imre egy mű

velódé9l házzal kisérletelRtt. Modem akart kidol,g,O"I."JIl, ahol Irók, lest5\r. rnuzsi
kusoik E-.gyiitr vannak a kö:r.önséggel. Hangversenyek (ff, llét:ák a hegyek!~.
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Igen, Imre rohangált a hegyoldalban. Saját zenejere készült balett is sze
repelt az esti műsoron. Már sreggel óta ott őgyelegtem. A tévések lámpákat cipel
tek fel, kábeleket húztak. A színpad mögött a Duna. A kert másik ágában - a
házak feletit temető lebegett - seregnyi festő. A fának támaszkodó meztelen lány
arra emlékeztet, akit az állomáson megszóáítotaam. Aki fagylaltot nyalt éppen
(az elhanyagolt vendéglőudvaron balIagot t át, mínt egy idejével kezdeni mit
sem tudó Ibusz-vendég), azután éléniken etrnagyarázta, hol találom a múzeumot,
a kertet. Virágzött minden,roskadoztak éi növényi mámorban az apró, kékre fes
tett házak. A festők rám se pillantottak, csak néha, összehúzott szemmel a mo
delljükre. Most már láttam: ez másvalaki, idősebb és csúnyább, vonalaiban nem
szépség, hanem valami szomorú méltósáa tűnik fel. Fenyőerdőn át kapaszkodtam
a szabadtéri színpadhoz, a túlsó völgybe. Imre ott jött elém, megölelt. Egész dél
után egyedül voltam. Végignéztem a balett karnerapróbáját. Egyetlen pár táncolt
csupán, a moní toron jól Játszott a háttér: óriásira nagyított virágkehely. Drapp
melegítő volt a táncosnőn, a fiún már csak a trikó. A koreográfus a nem Látható
rendezővel viaskodott, a párbeszéd hangszóróken dörgött ide, valahonnan lent
ről, a' közvetítő kocsi ból. A táncosok kedvetlenűl lépegettek. egy-két fi~urát

kipróbáltak, aztán ültek a színpad szélén. A fi~l:tal táncosnő egy ügyelővel vitat
kozott. "Csúszik a padló, valamit csináljanak." Imre mindenkinek segíteni akart.
A büfébe szaladt két üveg eoca-coláért. Mulatságos volt, ahogy tellocsolták a
színpadot mindenütt, ahol a kényesebb ,agrások helye volt. A lány 'lassan legom
bolyította magáról a melegítőt, készen állt ránctalanal. hófehéren. De még min
dig nem tudtak próbálni. Imre valamit magyarázott; sok az ellenfény, A két
táncos közben csevegett, s egy-két nehezebb f igurát, zene nélkül is kipróbáltak.
Öléből a lányt kiborította, de nem engedte el a fiú, ujjhegyeik érték egymást.
azután finoman áthernperegtek egymáson.Valarnit elníbáztak, -egvmásra borulva
kuncogní kezdtek, Újra próbáltak, megfeledkezve miridenről. A mozdulatok köz
ben egy-egy rövid szóval figyelmeztették egymást, számoltak, azután megint
csak kamaszos, túlédes jókedvben bomoltak széjjel. A lány hanyatt feküdt, rázta
a nevetés. A lihegés hasa homorulatában - gyíkragondoltam - hevesen lük
tetett.

Teri mondta a magáét. A rnellékágból, elcsatarigolásombéi visszaérkeztem az
ő képzeletébe, s most újra hallottam őt.

Egy ideig együtt jártak. Azután nagyon ritkán. De nemrég megant együtt
nyári táborokban a Filharmónia vidéki hangverseny-sorozatában. Teri énekeseket
kísért, Imre a műveket "i!smertette". Azaz igyekezett S'Wt érteni a hallgatósággal.
A középískolásokkal, akiÍk gyümölcsszedéere vonultak be, nyári rnunkára, - meg
a gyerekekkel. Néha háromszázan is hallgatták öket.

Teli rnost valami mámorosan nyíH hangra talált pá, ezen folytatta. Zsákok
ban, porosan fülig, mint egy sereg fegyenc érkeztek hallgatóink. Míg a zongorát
föltették a pódiumra, ők zuhanyoetek, s egyszerre köröttünk volt száz-százötven
lány. Ott jól kellett fogalmazni.

Nehezen találtuk meg a tábort. Érd után porfelhőket vertünk fel a loukorica
táblák közt, dobáltuk a Polskit, nedves réteken, áI1kon-bokronát. Egyszer csak
a kukorüea végtelenében rábukkantunk egy uszodára. Kék: korlát a medence szé
lén, valakdnek a köpenye odahajtva.

Azoknak a vihogó lányoknak a szíve nagyon engedékeny. Gyertyát hoztak,
küszködtünk a sötétséggel, a szúnyogokkal, a porral.

Hány helyen jártunk! Félelmetesen hasonlóvá álcázott helyzetekben a csak
nem azonos ismétlődésével, új és Új arcok között,

Szakadatlan páros vonulási képzelek ; egy folyót, a tekintetek fölfoghatatlan
sodrát, és utakat a kocsiban, egyformán, az azonosság látszatával, összezárva a
vágtató, intim gyóntatószékben Imrével. meg asoförrel.

Teri a rnűszerfalnak beszélt. Az irányjelző ellenőrző lámpájának ütemes fény
jeleire sem figyelt fel.

A benzinkút fényözöne a színeket szolgálta. Az eszpresszó piros, a kirtak sora
sárga, a szervíz kapuja mélykék. üresség, a feHmtok némán ragyognak.· A rnotor-
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~úgás utáni csenddel - Oaz1S - valami álomba silklunk. bele. J ó kinyÚjtómi a
hóízű éjszakában. A régi házmeslerek alvajáró készségével, szolgálatkészén síet
elénk a kútkezelő. Pár kötelező szó a havazásról. Azután már a kJút zümmögése.
An ca tankom előtt, s várja az automaJta kattanásat. TeHk a tank. Ebben a 30-40
másodpercben állhatartosan bárnud. Lassú pillantását elemeli Teriről. s most rám
néz szórakozottan. Az álmos szemiében mégis vizsga lappang; fel~gem-e' a
hölgy, vagy a szeretőm? Alkalmi utas, netán a lányom? Nehezen boldogul; Teri
nem tollászkodik, nem kapcsolgatja a rádiót, a kocsiból nem árad a hosszabb csa
ládi utazások narancs és csokoládé szaga, nem 'látszunk földúltnak sem, mint
az utakon szanvedelyes vitákban magukat őrlő házastársak.

Megtelt a itank, s még semmi eredmény. Most már nyíltan. sietve vesz újra
bennünket szemügyre. arcán elégedetlen kíváncsiséggaí. Szlnte megsajnálom ezt
a lélekdetektívet, s míg a pénzt kíguberálom - vallomást teszek.

- Nézze, az "az igazság, ötvenhatban egy szénásszekér aljában Levél és SoP
ron közt valahol Ausztriába értem, Karmester lettem tűrhető síkerekkel. F:ven
ként egy-két nap itthon. Különben Lausanne-ban töltöm az ét>' nagy részét.
Örülök, hogy járt ott, tényleg széo város. A hölgy hangját pedig ismerheti a
rádióból. Én ma ismertem meg őt, barátomnál. aJkJinek a tanítványa volt. A
barátom az zeneszerző, beteg. Búcsúzní voltunk nála. Remélem. ő nem tudja.
Az a tíz köröm remény élteti még, meg a beszélgetések, a látogatások! A hölgy
jobban érdeklí ? Mondtam már. Imrenél futottunk ÖSiSiZe: riporter és zongorista.
Férje repülőgép-seerencsétlenség áldozata lett (több kedvezőtlen körülmény egy
idejű összejátszása. stb.), s van egy - este úgy hallottam - hatéves Iía. Most
Győrbe igyeroszi:k, ott készít holnap riportokat. én pedig utazom haza. Elég
unalmas 'u.tazás ebben a hóvíharban. Osak el ne akadjunk. ..

- csak el ne akadjanak a hóban - szólal meg a benzdnkutas, mintha refrént
rnondana belső monológom végén. Az ablaknál segédkezik. a ~őwllW motor
tetőn mereng eL Párolog a gép, rnint a lovak háta vágta után. Int; útra bocsát.
tűnődve néz utánunk. Mi pedíg újra nyakig .buI1kolózUlIlk be a sötétséebe. az éj
szaka fehér -paplanaíoa, Néha már öntözőesőből kilövellt sugárként óriás íveikben
támad a hó. Suhog, tompán száguld neki a rendszámtábla az érintetlen átfú
vásoknak; vísszakapcsolok, a motor hangja egy terccel magasabban szól,

Terd-tekintetű szőke kisfiút képzelek. aki rnínden reggel integet az anyjának.
Teri az iskola közelébe kíséri, a j.árdán válnak el. Innen, a j,átszótéren át kes
keny betonút vezet az iskola plill'OS kapujáig. Kissé előredűlt felsőtesttel. küsz
ködve a táska és a hegedű terhével siet a fiúcska, s pontosan a játszótér közepenél
Iordul vissza, hogy szabadkezefejével jelezzen. Ten nézí. míndíg kívárra ezt
a pil1anaitot, naponkénti válásuk váltoeatlanságát. Ezek is az ő azonossá álcáZlOtt
pillanatai; a változóba, a mulandóba épp itt lát bele e szűk pontokon. A kü
Iönbözőségek, a változó dolgok felhőként takarják el az eget, azt, ami mozdulatlan.
A világ e szŰJk pontokon tág, a masszári belül másképp meg se jelenik. egymást
nyomják agyon a szólamok.

Valamiképp eufóriás érzés kerekedik bennem felül. furdal is míatta a lelki
ismeret. Szabad és szomorú dallamokat tördel S7Jét ez a lány a foga közt. Hogy
is fagga~atom repülögép-tragédíárél?

A kÖZle:1Ii képsorok történetté emelkednek; mínden emlék ide illik, mínden ezt
a lassú, semmilyen történetet smlgáJja.

MHror vette újra ölébe a magnót? Teri - mínt egy órája Imrénél. - SUT

regtatja a kazettát. "Bach valiaJhogy túl van a művészeten. Vele szemben olyan
dilettáns vagyok, mrnt az életemmel vagy a természettel szemben. Olyan dílet-
táns, rnínt a tengerrel szemben." .

j Súlyos. a suttogáshoz közeli hang szél krtaládom, hog.y költőé lehet csak.
Ten odasúgja: két hete készült. Még 'nincs megvágva. Kicsit felerősíti a hang-
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szórót. "A Musikalischas Opferben számomra az a csodáíatos, hogy ott Bach engem
nem a tengerre emlékemet, hanem olvan erdőre. 00011 a fák ágaí moeoanak, írnak
a levegőre, tudja, lclfogyhata:blanul írnak, írnek: az ember megérti, elfelejti. nem
érti meg - ez a csecsemők. nagy szórakozása. Nézmd az ágaknak ezt a furcsa
ákom-bákomát, ami a legtísztább beszéde. a természetnek legtisZtább ÍJl'áSjegye.
ugyanakkor persze megfejthetetlen."

Megállította a gépet.

Egy vak kislányról magyarázott, akivel évekkel ezelőtt riportot készített. A
gyerekhangú o-íport folytatáara vár. Most valahol Gyálon él a lány, azóta férjhez
rnent, talán el is vált, Verseket gyűjt hangszalagra, azokat szeréti. Vonattal jár
be minden hajnalban a munkahelvére: kosárfonó.

Egy Bakáts téri szívbaíos aJSs~1 beszélt, aki Chopint emlegeti. és
megálHtja futó ismerőseit, hogy megnallgassák az éjSZJalka kt költeményeít, A1J.
nak körülötte szatyrokkal. tanácstalanul, ő meg olvas, néha elesuklak a hangja.

Egy matematika tanárnőről. akinek édesapja fuvaros volt; lovadkat gyakran
adták kölcsön a budai színkörnek, ilyenkor megnézhette az előadásokat.

Egy solcar kacago nagynéníe-öl, akinek a bátyja az olajgyárban égett halálm
a húszas években, fia öngyilkos lett, férje csak. úgy vára,tI1'a'll.ul ráborult a bélyeg
gyűjteményére, s most egy macskája van. A derű még rnindíg ott vi,bráIl. a né.nJi
rnínden mondatában, mínt az öreg vároenegyed felett aJZ a süteménvülacű édes
ség, amit ha megmozgat a szél, nemcsak. az ostyagyár közelében. de onnan kilo
méterekre is érezhető,

Imre egy amerikai barátunk leveléből olvasott fel. Azt mondta Terinek
tanulságal : "Boh&kás barátaim. le kell mondanunk a csodálkozásról - mutató
ujja fölmeredt- utól kén érni a földet. Nem jártunk ~Y rendes' iskolába, az
egyetemen méltatlan, stencilezett jegyzetekből tanultunk."

A levelet sokszorosítva harminc példányban postázta barátainak. ismeröset
nek, mondván, a beszámolót és jó kívánságot mínek., variální. Imrével Pistát
emlegettük. a kis Szabót; meg Grexát is a tornacipőjében.

. Szabó arca, prllantása lassitott fdlm. Ahogy fejét oldalra fordítja. ebben iÍs
elszánt, takarékos és céltudatos nyugalom van. ötvenegybengyakoÍ"1ó repülés
közben zuhant le Pista. Ok egymás mellett laktak. valahol a Fark:astrét felett.
Szabó délben kapta a hírt. Délután együtt utazott hazafelé az ötvenkilences vil
lamoson Pista apjávaJ; mire felocsúdott, már nevetgélt, fecsegett valamiről az
öreggel. Pístáékhoz este tíz felé kopogtatott be két tiszt.

Terí szavai, Imre gondolkodása. Fiűmeznt kéne, megmutatni egy arc átválto
zásait, amikor egy hegedűszóló megérinti. Csak az arc tud igazán ve'1lkőZlJli. A
test erotíkátlan, .egy vetkőző arcban azonban úgy tárul fel a személyíséa, hogy
megalázás volna nem szeretní.

Teri monoton dallamaira én költők saját szöveget, saját képeket. Húsz ko
porsó, nemzeti színű zászlókkal beborítva az oslói repülőtéren. Fehér szeg,fúvell
díszítve mí ndenütt a terem. Ref1ektorozó teherautók vonuíása a gjéphez, s az év.ti
zed legtisztább éjszakája! Amilyet az a tapasztalt öreg pilóta se l:á1XJtt soha., a
kis Iégíkisasszonyok pláne nem. Prága fölüí! már Budapest fénye látszik. Ham
hozta őket, leszállt velük még hajnal előtt, dübörögve és puhán.

Az a sofőr harminc kHométert is került néha, hogy a Balaton paxtján [öhes
sen. Nem a táj vonzotta, a napozó nők. Azon az estén, búcsúzáskor be\mpcsolta
a Polskí reflektorait. Rengeteg lány, szemük elé emelt kézzel; fehér lábszárak,
nyírfacsemete erdő. Nyüzsgésükben valami kiskutya hűség. Sokáig iil1!teget:tek
Imrének.

Mintha Mikulás puttonya volna: egy szélzsák. Faílu vagy város még sehol.
Enyhült a szél. Talán a havazás is e1áll.
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Egy falusi repülőtér mentén üres és hatalmas mező szélén visz az út. A fű

száraz, konok színe van. A gaz lila kelyhei, egy karó. Még birkanyáj sincs. Mégis
vibrál valami izgalom, a tekirutet csupa várakozás - hátha támad zúgás az égen:
középen oM. a Ieszálfópálya.

Már csak lépésben megyünk, A lány kiszáll a kocsiból. visszanéz. Csupasz
hátát látom. Mintha sírna. Nem csodáJkOiWilnruhártJanlSágán.

Erőltetem a szemem, a véget nem érő kapuk S011áJl1 át csikorog a kocsi. A
krístálypaloták udvarain át, az ezüst szökőkutak mentén kerengve. Ovatosan a
fékre emelem a lábam.' Megcsúszunk kícsít. Erre riadok fel, tekergetern a nyakam.

Teri feje féloldalt hajtva, als0itk meUettem. Hallom a lélegzetét is, és valami
gyöngédségen kapom magam: apai felelősségérzésen. s ez fölfrissít. Egy kamasz
akar álmodni bennem, ezzel ébresztget. Visszafogott kamaszos mozdulatok, A lány
tekintetét lassú, mély vizek sodorják. Az érintésre megdnog, mint egy fiatal fa.
Derekában suhanás kél, súlyos, megállíthatatlan subanások örvényei kényszeré
ben a tehetetlen test kí tárnrlkozása, testtelen szabadság - egy megfeszült ín
hangszer húrja lehetne,csellóé -, napsütötte fasor zuhan elém, idejében észre
veszem, mélyeket Iélegzek, de még mindíg azt sejtik érzékeim, hogy a hóváha
ron túl egy folyó világít ... Mímden folyót megnézek, muszá], nem lehet. hogy
elmulasszam a pillanatot, egy szép nő szemébe néLmli... Ezt Terinek elmonda
nám, ha ébren volna.

Végre utcai lámpák. Oldalt nézek, Teri nyitott szemekkel ül, mozdulatlan,
s mintha nem is aludt volna.

- Imre egyszer azt moridta, egy-egy hangnem olyan, akár egy-egy szmesz.
Ezerfélét alakít, csodálatos szerepeket játszik. Mégís ráismerünk, ez Ő. ez az a
hangnem, ő ilyen ... Civilben egy skála ...

Néha beszélnek hozzám barátok és idegenek. Belülről világító finom testek.
elevenek és különböző tárgyak. Meg kell. állnom, körüÜutom a kocsit.

A napkelte még a hó, a mező alatt feszül.

- Be kéne csatolnod magad ...

Fölriaszt, hogy nincs válasz. A Iüstszerű, rnozdulatlan erdő, a tengermélyí
bokrok közül fa'1U1si házak közé értem. Világos van, negyedóra múlva megjelenik
a nap. A körhintaszerű vágtában féllkörívbenhátrál' a temető, a kerítés oselooaí,
az első házak.

űresaz ülés mellettem.

A buszmegálló bédéja ajtötlan, kics,i,t ravatalszerű. Iskolatáskával egy kislány,
tíz-tízenkét éves lehet, ő válik ki a csoportképből. Kik állhattak mellette ? A visz
szapíblantó tükörben elrántott kép sZlétzliJálja az alakokat. Hunyt szemmel idézem
vissza a kisgyerek vidám nyugalmas testtartását, a térde közé csúsztatott táska
körül mintha meg akarna perdülni, egy másodpercig félilábon áll, oldalt a hajá
ban csat volt, talán megesülant. ezért ernlékszem rá. Legszívesebben visszator
dulnék. hogy megnézzem az arcát. A tükörben összezsugorodott a buszmegálló,
csak a fekete-sárga gyufaszálak, kettő, három, a hajcsatos kislány melyik lehet?
Sárga kabátja volt. Kikapcsolom a vi'lágitás,t, üres az ülés mallettem. s mióta
már! GŐ2JÖ~ lovak, lovaskocsi megy előttem: háttaj közeledik. kikerülöm, s a
felém fordult bólogató, párákbaJngázoJó állatok rohanva távolodnak. Tü'kreim
pattanásig telnek vídágossággal, még pár perc és izg;almuk túlcsorduí : kitör a
Iénykilövel'lések mámora. Minden együvé tart, együtt van a hiábaval6ságés sze
retet együgyű harcában, e kív.árnslágak nélküli reggel örömében. Amelyben talán
- így ~ellett éreznem. miközben újra négyesbe kapcsolok - valamiképp mínd
nyájan együtt maradunk.
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