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A hegedűhangú

lány
Olyan lány volt, mint bármelyik másik. Talán kissé íveltebb volt a
szeme, de éppen csak egy kicsit, senkinek sem tűnt fel igazán.

Már gyermekkorában megértette a körülötte folyó titkolózás
ból, hogy valamit elhallgatnak előle. De nem tudta, mire vonatko
zik a sok sugdolózás, ezért egyáltalán nem nyugtalankodott. Azt
hitte, ez már csak így van azoknál a házaknál, ahol kislány van.

Egyszer azonban fáramászás közben leesett, s a torkából felsza
kadó kiáltás nagyon idegennek tűnt számára: nem emberi volt,
hanem zenei. Attól fogva nagyon figyelte a hangját, s úgy tűnt

neki, mintha mindennapi szavai közé rendre becsúsznának egy
hegedűszó akkordjai is, egy-egy e vagy J hang, s más efféle pi
maszságok... Ezért amikor megszólalt, ártatlan szemekkel nézett
az emberekre, hogy mintegy semlegesítse a furcsa hatást.

Az egyik fiú egyszer így szólt hozzá:
- Játssz már a hegedűdön!

- Nincs is hegedűm.

- Hát persze - mondta a fiú, s olyan mozdulatot tett, mintha
a lány szájába akarna nyúlni.

Nem volt egyszerű dolog hegedűhanggal ellátogatni bárkihez
is, hivatalos lenni egy teára vagy szabadtéri ebédre, s mindig ma
gánál, vagyis a torkában hordani ezt a különös hangot, amely
bármikor kész volt megszólalni, még ha csak annyit mondott is a
lány, hogy .Köszönöm" vagy "Nincs mit".

És semmi sem bosszantotta jobban, mint amikor lelkesen ezt
mondták:

- Milyen gyönyörű a hangja!
"Vajon miféle cselszövés készülődik bennem? - tűnődött a lány.

- Ezek a váratlan hangok teljesen védtelenné tesznek. Mintha egy
beszélgetés kellős közepén nekiállnék levetkőzni. »Tessék, íme a
nyakam, a kezeim ... Most boldogok? Nincs már semmiml-"

Mivel kifejezetten nem szeretett semmiben sem kitűnni, általá
ban csendben maradt. Nagyon szerényen, színtelenül öltözött, s
mindig egy széles, szürke sálat viselt a torka körül.

"Végül is nem olyan életbevágóan fontos beszélni" - gondolta
magában.

De még ha nem beszélt is, akkor sem lehetett megfeledkezni
erről a furcsa hangról, amely kész volt bármikor hallatni magá
ról. Egyik éles hallású osztálytársa pedig azt állította, hogy a
lány sohasem hallgat egészen, hogy hallgatása rosszul rejti el a
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homályos akkordokat és a viszonylag jól kivehető melódiákat 
elég csak egy kicsit jobban odafigyelni. S ha mindez egyes bará
tainak tetszett is, a többiek egészen nyugtalanok lettek miatta,
már-már féltek. Végül mindannyian elfordultak tőle.

"Ha már a hallgatásom sem az enyém...!"
Elhívták a család egyik barátját, egy sebészorvost, hogy vizs

gálja meg a torkát és a hangszálait. Hiszen biztosan operálni kell,
csakhogy mit?

A sebész úgy hajolt nyitott szája fölé, mint egy kísértetekkel te
li kút fölé, ám végül semmiféle beavatkozásra sem vállalkozott.

"Ha tudnátok, honnét jövök!" - gondolta magában a lány egy
napon, miközben elhelyezkedett az ebédlőasztalnál szülei mellett,
akik szemére vetették, hogy elkésett. "Még csak nem is gyaníljá
tok, mit tettem, megnyúlt arcú apám, sem te, anyám, aki látszó
lag nyugodt vagy, de mindjárt gonosz és zavaros mondatokra fa
kadsz. Kedveseim, hagyjatok engem békén a kihűlő levessel, s
más efféle dolgokkal! Mindössze néhány percet késtern!"

Csaknem az egész étkezés alatt hallgatott, ám végül mégis
kénytelen volt válaszolni apjának egy kérdésére.

Szülei csodálkozva néztek egymásra: lányuk hangja egészen
olyan volt, mint minden más közönséges hang.

- Ismételd csak meg! - szólalt meg az apja a lehető legszelí
debben -, rosszul hallottam.

De a lány elpirult, s nem szólt egy szót sem.
Étkezés után a szülők visszavonultak szobájukba, s az apa így

szólt:
- Ha tényleg nem olyan furcsa már a hangja, akkor erről értesíteni

kellene a rokonságot. Talán még egy meghitt kis ünnepséget is ren
dezhetnénk, persze anélkül, hogy elárulnánk örömünk valódi okát.

- Néhány napot azért várjunk még.
- Hát igen, legalább egy hetet még várnunk kell. Legyünk

csak türelemmel.
Az apa elhatározta, hogy ezentúl minden reggel a lányával 01

vastatja fel az újságot. Új hangjának dallamát oly kedvtelve ízlel
gette, mint holmi túlvilági csemegét. Enyhe szédület fogta el még
a puszta gondolatára is annak, hogy lánya egyszer esetleg újra
úgy beszél, mint korábban.

Egy reggel hosszú külpolitikai témájú cikket olvasott fel a lány
- szinte felnőtt nő volt már -, mikor ő is észrevette, hogy hang
ja egészen olyan, mint az osztálytársnőié. Szívében haragra ger
jedt barátjára. aki lerombolta benne a különös akkordokat.

"Ha legalább valóban szeretett volna..." - gondolta magában.
- Mi lelt? Miért sírsz? - kérdezte az apja. - A hangod miatt

igazán nem kell szomorkodnod, inkább örülnöd kellene, gyer
mekem...

Bende Józseffordítása
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