
A vasaló
Tegnap Rozgonyi úr friss élt vasalt pizsamaingjére. A vasalás vé-
geztével a még meleg ing fölé elnyúlt sárga pulóvert, szakadt
szürke kabátot öltött, és sétálni indult a kutyájával. Már hónapok
óta sikertelenül próbálta felidézni az öleb nevét, de ennek ellenére
jól megértették egymást. A kutya naponta kétszer a konyha küszö-
bére cipelte pléh tálkáját, Rozgonyi úr pedig minden egyes alka-
lommal megetette ölebét, miután a felrúgott tálról eszébe jutott eb-
béli kötelessége. A hangos csörömpölést, amit a tálka az etetéseket
megelőzően okozott, a szomszédokkal ellentétben, Rozgonyi úr
nem hallotta. Évtizedek óta már, hogy egyik fülére teljesen, a má-
sikra meg csak úgy nagyjából megsüketült.

A kutya nem csak az élelmezés terén találta fel magát. Régóta élt az
öreg mellett, jó néhány szokását kitanulta már, így pórázával együtt
a bejárati ajtó elé hevert, mire a vasalás szaga betöltötte a lakást.

A szomszédok szerint, mármint azon kevesek szerint, akik vet-
ték a fáradtságot, hogy odabiccentsenek az öregnek, és néhány gon-
dolatot is pazaroljanak rá, Rozgonyi úr teljesen rendszertelenül járt
sétálni. Olykor tikkasztó nyári hőségben, vagy épp az év legcuda-
rabb hófúvása idején hangzott fel az öleb boldog csaholása a bérház
folyosóin, hogy aztán belevesszen az utca zajába.

Pedig Rozgonyi úr — ha saját tudtán kívül is — szigorúan ragasz-
kodott bizonyos rendszerhez a séták időpontjának megválasztását il-
letően. Az év nagy részében akár kétnaponta is elhagyta a lakást, nya-
ranta viszont gyakran megesett, hogy hetekig színét sem látták.
Ilyenkor egy szomszéd özvegyasszony hordott neki ebédet, és úgy
gondoskodott Rozgonyi úrról, mintha egyszer, valamikor, annak ide-
jén, a jó szomszédságon túl egyéb közük is lett volna egymáshoz.

A séták napjain Rozgonyi úr általában a színházba, operába in-
duló közönséggel egyszerre kelt útra, de velük ellentétben inkább
valamelyik park felé vette az irányt. Az egyik parkot a gyakorta ott
játszó, utcai hegedűs miatt szerette. Ugyan egy hangot sem hallott
a játékból, de órákig bírta csodálni, ahogy a zenész arcára kiültek a
dalokat kísérő érzések. A muzsikus — Rozgonyi úr szilárd meg-
győződése szerint — együtt sírt, együtt nevetett hangszerével. Ha
a hegedűshöz közeli padra ült, és elég sokáig bámulta az arcát, a
mozgását, a játékát, egy idő után Rozgonyi úr arca, válla is meg-
megrándult, teljes összhangban a zenész mozgásával. Egyszerre ra-
jongott és morgolódott olyankor, amikor a muzsikus arcára fenn-
költség költözött, mozdulatainak ívét az éppen játszott mű
nagysága töltötte színültig, s homlokára gyöngycseppek költöztek.
Rajongott, mert hát mi lehet szebb, gyönyörűbb annál, mint ami-
kor a zenész, aki igazán együtt él, együtt lélegzik a művel, igazi re-
mekművet játszik, és ezáltal maga is részévé lesz a világnak, a múlt-

CSUSZNER FERENCZ

1985-ben született Szász -
ré genben (Románia). Isko-
láit Gyergyószent mik ló son,
az egyetemet pedig Kolozs -
váron végezte a Ba bes-
Bolyai Tudományegyetem
Közgazdaságtan Karán. Je-
 lenleg a Marosvásárhelyi
Művészeti Egye  tem Teatro -
lógia és művelődésszerve-
zés mesterképzésében
vesz részt. 

847

Eleje:Layout 1  2010.10.18.  13:25  Page 847    (Black plate)



nak, a jövőnek, mindenkinek, aki valaha hallotta vagy hallani fogja
a darabot. És ugyanakkor mi lehet bosszantóbb annál, mint amikor
az igazi kiteljesedést, a végtelennel, a halhatatlansággal történő
egyesülést meggátolja egy gyűrött ing, egy foltos nadrág, egy sza-
kadt cipő, esetleg egy néhány napos borosta, ami nemcsak a ma-
gasztosság és az időntúliság képét dönti romba, hanem még a
nézők elől is elrejti a zenész arcának részleteit. Rozgonyi úr ked-
venc zenészét pedig a legjobb szándékkal sem lehetett különöseb-
ben ápoltnak, netán jólöltözöttnek nevezni.

Rozgonyi úr úgy tudta — talán a szomszédoktól, bár, hogy pon-
tosan kitől, mikor és hogyan szerzett róla tudomást, maga sem em-
lékezett —, hogy a bérházban, valószínűleg pont azon az emeleten,
ahol ő maga is lakott, évtizedekkel ezelőtt egy hegedűművész élt.
A nevét a szomszédok sem tudták ugyan, azt viszont igen, hogy a
közönség fölöttébb kedvelte, és hetente hol egyedül, hol zenekarral
többször is koncertezett. Ritkábban ugyan, de még nyárra is jutot-
tak fellépései, pedig olyankor sem a színházban, sem az operában
nem lehetett játszani. Kedves, bár kissé szédült embernek tartotta
mindenki, ezt a véleményt pedig csak erősítette leghíresebb szo-
kása, miszerint — agglegény lévén, nem akadt, aki rá vasaljon, ő
maga pedig nem tette rá a kezét a vasalóra soha — minden egyes
koncertjére új fehér inget vásárolt, s az inget a koncert után fel nem
vette többé. Aztán, amikor a lakásában már túl nagy helyet foglal-
tak a földre szórt ingek, egy öregotthonnak vagy valami hasonló
intézménynek adományozta őket.

Sajnálta is nagyon Rozgonyi úr, hogy ezt a híres, kissé bolondos
művészt a szomszédok tanúsága szerint valami nagy baleset érte.
A balesetben vagy szeme világát vagy hallását vagy valami egyebét
vesztette el, ami miatt többet nem hegedült, sőt el is tűnt, úgy,
mintha a föld nyelte volna el. Másképp nem lehetett, mert soha,
senki nem beszélt arról: mivé, merre lett a művész úr, csak arról,
hogy kívül-belül annyira megviselték az események, hogy többé
nem hegedült. Pedig milyen jó lett volna Rozgonyi úrnak — gon-
dolta többször is vasalás közben maga Rozgonyi úr —, ha ezt a mű-
vészt nem éri semmiféle baleset, és néha egy-egy, alig használt fehér
ingért át lehetne menni hozzá a szomszédba.

Talán a hegedűművész története miatt gondolta úgy Rozgonyi
úr, hogy egy igazi zenész, igazi művész nem állhat gyűrötten, ápo-
latlanul a közönség elé, és főleg a zene elé nem állhat anélkül, hogy
mind külső megjelenésében, mind tudásában méltó ne lenne a ját-
szott darab nagyságához. Mozart-, netán Bach-műveket játszani
anélkül, hogy a zenész megadná a műveknek és alkotóiknak kijáró
tiszteletet a világ egyik legnagyobb bűne, és Rozgonyi úr az utcai
hegedűs taglejtéseit, arcjátékát megfigyelve tudta, hogy a muzsi-
kus repertoárjában bizony több olyan mű is szerepel, amik előtt,
bármilyen felkészült is legyen, az ember nem állhat úgy, hogy tisz-
teletlen ne lenne.
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Szigorú elvei ellenére Rozgonyi úr már azt is értékelte, ha valaki
legalább megpróbált megfelelni a vele szemben támasztott elvárá-
soknak. Így tegnap, amikor a szükséges előkészületek után kutyá-
jával együtt sétálni indult, és megérkezett a parkba, ahol szokása
szerint éppen játszott az utcai muzsikus, de szokásával ellentétben
ezúttal fekete mellényt, vasalt, fehér inget, vasalt fekete nadrágot
és fekete cipőt viselt, Rozgonyi úr tátott szájjal ült le megszokott
padjára. Csak ott vette észre, hogy az ünnepélyes öltözék mellé a
hegedűs arca frissen borotvált, haja pedig gondosan fésült. Meg-
hallgatáson lehetett, mosolygott büszkén az öreg. Lám csak az ő
kedvenc utcai hegedűse valami híres helyen játszik majd az új évad
kezdetétől, gondolta, mert az nem lehet, hogy ilyen jól öltözött fia-
talember ne a leghíresebb zenekarok valamelyikében kapjon helyet.

Annyira meghatotta a fiatal hegedűs jövőbeni sikerének gondo-
lata, hogy megfeledkezett a környezetéről. Nem vette észre a feltá-
madó szelet, az égre gyűlő sötét felhőket, de még azt sem, amikor
az öleb póráza lassan kicsúszott a tenyeréből, és a kutya lelkes csa-
holással indult neki a világ felfedezésének. Miután Rozgonyi úr ki-
fogyott a legnagyobb zenekarok sorolásából, ahol ennek a fiatal te-
hetségnek bizonyára helye lenne, átadta magát a játék élvezetének.
Szokás szerint először csak a szemöldöke rezdült meg, aztán a hom-
lokán a ráncok, aztán a szája szeglete. Végül jobb kezével szinte már
karmesteri beintéseket végzett, és amikor — ilyen még nem történt
soha — felegyenesedett, bal keze ujjaival képzeletbeli húrokat szo-
rított le, jobb kezében képzeletbeli vonóval játszott a lefogott húro-
kon, állával pedig leszorította nem létező hegedűjét. Akárcsak a tőle
néhány méterre álló hegedűs, Rozgonyi úr is lecsukta szemét, és át-
adta magát a játéknak. A fura előadás a kiöltözött, lehunyt szemű
hegedűssel és az őt — vagy talán inkább azt, aki a hegedűs lenni
szeretett volna — tökéletesen imitáló, vasalt pizsamás, szakadt
öreggel, egészen addig tartott, amíg el nem eredt az eső. Az első
cseppek után a hegedűs összecsomagolta hangszerét, de ahogy ész-
revette a még mindig játszó öreget a már szakadó esőben, addig bá-
multa, amíg az be nem fejezte az imént félbemaradt darabot. Ami-
kor végzett, Rozgonyi úr anélkül, hogy szemét kinyitotta volna,
meghajolt képzeletbeli közönségnek. A darab lassan elhaló vissz-
hangját, majd a koncerttermet betöltő tapsot és ovációt a közben
bőrig ázó hegedűsön kívül senki sem hallotta.
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