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VIKRAM SETH

Mennyei	muzsika
(részletek)

Mégsem	a	munkám	miatt	dúdoltam	ezt	a	dalt.	Már	több,	mint	egy	hónapja	nem	játszottam	
Schubertet.	A	hegedűmnek	jobban	hiányzik,	mint	nekem.	Behangolom,	belépünk	hangszigetelt	
cellámba.	Se	fény,	se	zaj	nem	ér	el	ide	a	külvilágból.	Érzékeimre	egyedül	a	húrokon	végigfutó	
rezgések	hatnak	–	az	elektronok	áramlása	a	rézhúrokban,	a	szintetikus	anyagok	válasza	a	vo-
nószőr	érintésére.	

Nem	abból	fogok	választani,	amit	a	kvartettben	játszunk;	semmi	olyat	nem	akarok,	amiről	
bárki	eszembe	juthat,	akivel	mostanában	együtt	muzsikáltam.	Schubert-dalokat	fogok	játszani.

Döntésemre	a	Tononim	mintha	dorombolni	kezdene	–	valami	vidámat	játszunk,	ugye,	vala-
mi	vidámat:

 A csermely halkan zúgott, hol útja völgyre nyílt,
 Hűs mélyén pisztráng úszott, úgy surrant, mint a nyíl.1
     
Eljátszom	a	témát.	Azt,	amit	a	zongorán	a	jobb	kéz,	ahogy	a	hal	felszökken	a	vízből,	majd	

visszacsobban;	én	vagyok	a	pisztráng,	a	horgász,	a	csermely,	és	az	is,	aki	figyel.	Énekelem	a	
szöveget,	hangszert	tartó	állam	ugrál	a	hegedűn.	A	Tononim	nem	tiltakozik,	zeng.	Eljátszom	
H-,	A-,	majd	Esz-dúrban	is.	Schubert	sem	tiltakozik.	Vonósnégyeseit	sosem	transzponálom.	

Amikor	egy	zongorahang	túl	mély	a	hegedűnek,	regisztert	váltok.	Most	is	a	kottában	leírthoz	
képest	egy	oktávval	följebb	szól	a	dallam.	Más	lenne	a	helyzet,	ha	brácsát	tartanék	a	kezem-
ben…	de	nagyon	rég	nem	játszottam	brácsán.

Utoljára	tíz	évvel	ezelőtt,	amikor	diák	voltam	Bécsben.	Újra	meg	újra	visszatérek	azokhoz	az	
időkhöz,	és	azon	töprengek,	tévedtem-e.	Vak	voltam?	Melyik	volt	az	a	pont,	ahol	a	kettőnk	fájdal-
ma	összeért?	Azóta	se	találtam	semmi	ahhoz	foghatót,	ami	akkor	az	enyém	volt,	de	elvesztettem.	

Virginie	nem	hajlandó	gyakorolni,	mégis	kiköveteli	ezeket	az	órákat.	Nála	rosszabb	diák-
jaim	is	vannak,	akiktől	éppoly	távol	áll	az	aprólékos	munka,	mint	tőle,	de	egyik	sem	akkora	
kudarc,	mint	ő.

Gyalog	megyek	hozzá,	a	parkon	át.	A	lakásban	nagyon	meleg	van,	és	rengeteg	a	rózsaszín.	
Régebben	ez	nem	zavart.	Most	azonban	elönt	az	undor,	ha	belépek	a	fürdőszobába.	

Rózsaszín	fürdőkád,	rózsaszín	mosdókagyló,	rózsaszín	bidé,	rózsaszín	csempék,	rózsaszín	
kádkilépő.	A	hajkefék,	a	szappan,	a	fogkefe,	a	művirágok,	még	a	W.	C.-papír	is	mind,	mind	
rózsaszínű.	Ez	a	kis	 szemeteskosár	 régi	 ismerősöm.	Mindahányszor,	 amikor	nála	 töltöm	az	
éjszakát,	azon	morfondírozom,	mire	vesztegetem	az	időmet,	és	persze	az	övét.	Tizenhat	évvel	
fiatalabb	nálam.	Nem	az	a	típus,	akivel	le	akarnám	élni	az	életemet.	De	amit	elkezdtünk,	foly-
tatódik.	Ő	akarja	így,	én	meg	birkamód	viselem;	talán	a	testi	vágy	és	a	magány	az	oka,	talán	az,	
hogy	kényelmes	vagyok,	meg	igazából	nem	is	tudom,	mit	akarok.

Zeneóráinknak	legalább	megvan	a	maguk	forgatókönyve.	Ma	egy	Bach-partita	van	soron,	az	
E-dúr.	Azt	kérem	tőle,	játssza	el	az	egészet	az	elejétől	a	végéig,	de	a	Gavotte	után	leállítom.

–	Nem	akarod	hallani,	hogy	szól	a	vége?	–	kérdi	incselkedve.
–	Nem	valami	sokat	gyakoroltál.
Sikerül	bűntudatos	képet	vágnia.	
–	Menj	vissza	az	elejére!	–	kérem	tőle.
–	A	Gavotte	elejére?	
–	A	Prelúdium	elejére.
–	Úgy	érted,	a	tizenhetedik	ütemtől	újra?	Tudom,	tudom,	az	E-húrt	mindig	csuklóból	kell	

meghúznom!
–	Az	első	taktustól	újra.
Virginie	duzzog.	Leteszi	a	vonót	egy	halványrózsaszín	selyempárnára.
–	Virginie,	nem	arról	van	szó,	hogy	ne	tudnád	megcsinálni,	csak	éppen	nem	csinálod.
–	Mit	nem	csinálok?
–	Nem	gondolkodsz	a	zenén.	Énekeld	az	első	frázist,	egyszerűen	csak	énekeld!
Fölemeli	a	vonót.
–	Úgy	értem,	énekeld	el.	Dalold!
Virginie	megadóan	sóhajt.	Tisztán,	pontosan	kezdi:	„Mi-ré-mi	ti	szó	ti	mi-fá-mi-ré-mi…”
–	Csak	ezekkel	a	fránya	szolmizációs	hangokkal	tudsz	énekelni?	Máshogy	nem?
–	Így	tanítottak	–	villámlik	a	szeme.
Virginie	 Nyons-ban	 született.	 A	 városról	 mindössze	 annyit	 tudok,	 hogy	 nincs	 messze	

Avignontól.	Kétszer	kért,	hogy	menjünk	el	együtt,	aztán	felhagyott	vele.
–	Virginie,	itt	nem	csupán	annyi	történik,	hogy	az	egyik	rohadt	hang	jön	a	másik	után!	Annak	

a	második	mi-ré-mi-nek	rímelnie	kell	az	elsőre!	Így	–	felkapom	a	hegedűmet,	hogy	megmutas-
sam	–,	vagy	így.	Vagy	akár	máshogy,	de	legyél	benne!	

1 Závodszky	Zoltán	fordítása.	
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Újra	nekilendül,	most	jól	játssza,	nem	áll	meg,	folytatja.	Lehunyom	a	szemem.	Egy	nagy	
tálat	megtöltő	szárított,	parfümös	virágszirom	illata	kúszik	az	orromba.	Sötétedik.	Nyakunkon	
a	tél.	Milyen	fiatal,	és	alig	dolgozik.	Csak	huszonegy	éves.	Gondolataim	elkalandoznak,	a	múlt-
ba,	egy	másik	városba,	egy	másik	lányhoz,	aki	pontosan	ennyi	idős	volt	akkoriban.

–	Folytassam?
–	Folytasd!
Figyelmeztetem,	 tartsa	 lazán	 a	 csuklóját,	 időnként	 szólok,	 hogy	 ügyeljen	 az	 intonációra	

vagy	a	dinamikára,	hogy	vigyázzon,	maradjon	egyenletes	a	détaché	–	de	mindezt	tudja.	A	jövő	
héten	valamivel	jobban	játszik	majd,	de	csak	kicsivel	jobban.	Tehetséges,	mégsem	adja	át	ma-
gát	a	zenének.	Zeneakadémista	létére	számára	a	zene	csak	dús	programjainak	egyike.	Izgul	a	
főiskolai	verseny	miatt,	ahol	ezt	a	partitát	fogja	előadni.	Azt	tervezi,	eladja	a	Miremont-ját,	és	
megfűzi	az	apját,	aki	a	nem	kimondottan	diákéra	valló	életvitelét	is	lehetővé	teszi,	hogy	egy	
régi	olasz	hegedűt	vásároljon	neki.	Számtalan	ismerőse	van,	és	Franciaországnak	sincs	olyan	
szöglete,	ahol	ne	volna	tucatnyi	barátja,	akik	télen-nyáron	csapatostul	törnek	rá	és	veszik	bir-
tokba	a	lakását.	Ezen	kívül	ott	a	kiterjedt	rokonság,	no	és	a	három	előző	szerelme,	akikkel	most	
is	jó	kapcsolatokat	ápol.	Mi	ketten	több	mint	egy	éve	vagyunk	együtt.	

Az	a	másik	lány	azonban	úgy	él	az	emlékezetemben,	mint	aki	csukott	szemmel,	elmélyülten,	
mintegy	magának	játssza	Bachot:	az	egyik	Angol	szvitet.	Az	ujjai	táncolnak	a	billentyűkön,	billenté-
sük	lágy.	Talán	túl	hirtelen	mozdulok	meg.	A	szeme,	amit	annyira	szeretek,	rám	szegeződik.	Olyan	
sok	ember	mozog	körülöttem,	dolga	után	siető,	vagy	gondolataiba	merülő	ember!	Hinni	akarom,	
hogy	ő	is	ott	van	közöttük,	hogy	lélegzik,	hogy	él	valahol	ezen	a	véletlenül	idevetett	bolygón.

•

A	Maggiore	Kvartettben	minden	próba	skálázással	kezdődik:	a	négy	hangszeren	egyszerre	
hangzik	fel	egy	nagyon	tiszta,	nagyon	lassú	háromoktávos	skála,	hol	nevünkhöz	is	méltó	mó-
don2	dúr,	hol	moll,	attól	függően,	hogy	milyen	hangnemben	íródott	az	a	darab,	amelyet	próbálni	
fogunk.	Ilyenkor	nem	számít,	hogy	űzött	vadként	éltünk	a	próba	előtti	napokban,	ahogy	az	sem,	
hogy	az	életről,	politikáról	folytatott	vitáink	hevében	megsértjük	egymást,	és	mindegy	az	is,	
milyen	gyilkos	indulatokkal	tudunk	nekiesni	a	másiknak,	ha	nem	értünk	egyet	abban,	melyik	
művet	vegyük	elő,	vagy	hogy	azt	hogyan	kellene	eljátszanunk.	A	skálagyakorlatok	alatt	mindez	
eltűnik:	eggyé	válunk	a	zenében.	Nem	nézünk	egymásra,	nincs	szólamvezető.	Piers	a	finom	
felütéssel	is	inkább	mintha	csak	magának	jelezne,	nem	társul	hozzá	erőteljes	fejmozdulat.	A	be-
melegítés	percei	alatt	állok	rá	a	kvartett	hullámhosszára.	Mint	a	skála	hangjegyei,	olyan	leszek	
én	is	–	nincs	többé	külön	akaratom,	levedlik	rólam	minden,	ami	esetleges.

•

A	Selfridges	áruház	hosszú	épületének	felén	alig	túl,	a	közlekedési	lámpa	miatt	szorultunk	
be	egy	sor	busz	mögé.	Hátrafordulok,	hogy	egy	pillantást	vessek	London	egyik	híres	ismertető-
jelére,	kedvencemre,	a	Selfridges	szobrára,	a	fenséges	lazúrkő	ruhát	viselő	angyalra	és	hódoló	
kísérőire,	a	lábánál	térdeplő	tritonokra.	Az	Oxford	Streeten	egyedül	ez	az	angyal	és	a	védelme	
alatt	álló,	eléggé	hóbortos	épület	derít	csak	jókedvre.

Pillantásom	nem	ér	el	a	Selfridges	angyaláig.
Másfél	méterre	tőlem	Julia	ül	egy	könyvbe	mélyedve.	

•

Az	ellenkező	irányba	tartó	buszon	ül	Julia,	épp	az	átellenben	lévő	ablaknál.	A	busz	megállt	
a	lámpa	előtt.	

Öklömmel	verem	az	ablakot,	a	nevét	kiáltozom,	Julia!	Julia!	Julia!	Julia!	Julia!
Nem	hall	engem.	Két	bolygó,	két	külön	naprendszer.	
Ne	olvass,	Julia!	Nézz	föl!	Nézz	ki	az	ablakon!	Nézz	rám!	Ó,	édes	Istenem…
Körülöttem	elhallgatnak	az	utasok.	A	diáklányoknak	torkukon	akad	a	szó,	elképedve	bámul-

nak	rám.	Úgy	látom,	a	másik	buszon	senki	nem	vesz	észre	semmit.
Vadul	 dörömbölök	 tovább	 –	 bármelyik	 pillanatban	 elindulhat	 vagy	 az	 ő	 busza,	 vagy	 az	

enyém.	
Valami	jót	olvashat,	mosolyog,	bennem	óriássá	feszül	a	kétségbeesés.
A	mögötte	ülő	férfi	végre	észrevesz,	elámul	a	szokatlan	helyzeten,	amelynek	láthatóan	én	

vagyok	az	oka,	de	nem	zökken	ki	a	nyugalmából.	Kézzel-lábbal	mutogatok	neki,	mire	végül	
tétován	megkocogtatja	Julia	vállát,	és	rám	mutat.	

Julia	fölpillant,	a	szeme	kitágul	–	mi	van	a	tekintetében?	Döbbenet?	Rémület?	Felismerés?	
Iszonyúan	zilált	lehetek,	vörös	az	arcom,	csupa	könny	a	szemem,	a	kezem	még	mindig	ökölbe	
szorítva,	tíz	évvel	öregebb	vagyok,	a	közlekedési	lámpa	mindjárt	zöldre	vált…

Föltúrom	a	táskám	egy	tollért	és	egy	darab	papírért,	nagy	betűkkel	leírom	a	telefonszámo-
mat,	a	papírt	az	ablakra	simítom.

Ránéz,	majd	megint	rám,	arcán	leírhatatlan	zavar.
A	két	busz	egyszerre	indul	el.
A	szememmel	kísérem.	A	szemével	kísér.

2 A	magyar	‚dúr’	szó	olasz	megfelelője:	‚maggiore’.	(A ford.)



159159

Megnézem	a	busz	hátulján	a	számot.	94-es.
Fölkapom	a	lemezt,	a	lépcső	felé	rohanok.	Az	utasok	utat	nyitnak	előttem.	A	francia	lányok	

izgatottan	susmorognak:	„Fou.” „Soûl.” „Non. Fou.” „Non. Soûl.”3

A	kalauz	fölfelé	tart	a	lépcsőn.	Nem	férek	el	mellette.	Félre	kell	állnom.	Mennyi	időt	vesz-
tek,	mennyi	időt!

Végre	lejutok,	átfurakodom	néhány	ember	között,	és	leugrok	a	mozgó	buszról.
Az	autók	közt	kígyózva	átérek	a	túloldalra.	Sok	időt	veszítettem.	A	busz	Juliával	már	mesz-

szebb	jár.	Jól	előrehaladt,	több	busz	és	taxi	is	fölsorakozott	mögéje.	Megpróbálom	átverekedni	
magam	a	tömegen,	de	nagyon	sűrű.	Sose	fogom	utolérni.	

Egy	taxiból	épp	kiszáll	egy	utas.	A	fiatal	nő,	aki	tartani	is	alig	bírja	a	rengeteg	bevásárló-
szatyrot,	már	majdnem	elviszi	az	orrom	elől,	de	közibük	vetem	magam.

–	Bocsánat	–	hadarom.	–	Elnézést	kérek!
Egy	lépést	hátrál,	rám	mered.	Beugrok	a	taxiba.
–	El	kell	érnem	azt	a	buszt	ott,	elöl,	a	94-est!	
A	sofőr	félig	hátrafordul,	bólint.	Elindulunk.	A	lámpa	sárgára	vált,	a	taxi	megáll.
–	Nem	mehetnénk	még	át?	–	fogom	könyörgőre.	–	Még	nem	piros.
–	Aztán	majd	elveszik	a	jogosítványom	–	mondja	méltatlankodva.	–	Különben	is,	mire	ez	a	

rohanás?	Úgyse	nyerne	sok	időt.
–	Nem	is	azért	–	szakad	ki	belőlem.	–	De	van	valaki	azon	a	buszon,	akit	már	évek	óta	nem	

láttam.	Muszáj	utolérnem!	Leszállhat	közben.
–	Nyugalom,	csak	semmi	pánik!	
Mindent	megtesz,	amit	csak	tud.	Ahol	a	megállók	miatt	kiszélesedik	kicsit	a	sáv,	megelőz	

egy-két	buszt.	Aztán	beszűkül	az	utca,	és	nem	lehet	mit	tenni.	Hirtelen	minden	újra	lelassul,	
csak	a	biciklis	futárok	tudják	szlalomozva	átpréselni	magukat	a	járművek	között.	

–	Nem	tud	lehajtani	az	Oxford	Streetről,	majd	valahol	megint	vissza?
A	fejét	rázza:
–	Itt	ugyan	nem	lehet!
Egy	újabb	trükkös	előzés	után	felém	fordul:
–	Nézze,	közelebb	vagyok	hozzá,	de	ha	az	igazságot	akarja	tudni,	sose	fogjuk	beérni.	Az	

Oxford	Streeten	nem!	Mindig	nagy	a	forgalom,	meg	lassú	is,	de	sose	ilyen	csiga,	mint	most.	
Jobban	tenné,	ha	kiszállna	és	futna.

–	Igaza	van.	Köszönöm!
–	Két	font	hatvan.	
Csak	egy	ötfontosom	van,	de	nincs	türelmem	kivárni,	amíg	visszaad.	Mondom	neki,	hogy	

tartsa	meg	az	egészet,	és	fogom	a	táskámat.
–	Hé!	Ne	azon	a	felén!	–	kiált	rám,	amikor	kinyitom	a	jobb	oldali	ajtót.	De	én	tudom,	hogy	

a	tömött	járdán	semmi	esélyem	sincs,	csak	azt	remélem,	hogy	középen,	a	két	menetirányt	elvá-
lasztó	záróvonalon	előbbre	jutok.

Folyik	rólam	a	víz,	futok,	mintha	dízel	hajtana,	izzadok,	alig	látok	át	a	könnyeimen,	most	
nem	kéne	potyogniuk,	rohanok	és	fújtatok	és	rohanok.	A	szembejövő	forgalom	felgyorsul,	de	
szerencsére	a	miénk	alig	mozdul.	

Valamivel	az	Oxford	Circus	előtt	utolérem	a	buszt.	Átvágok	az	úton,	fölszállok.	Futnék	föl	
a	lépcsőn	is,	de	nem	bírom	szusszal.	Lassan	kapaszkodom	fölfelé,	tele	reménnyel,	tele	rossz	
előérzettel.

Julia	nincs	sehol.	A	helyén	egy	kisfiú	ül	az	apjával.	Előre	megyek	az	ablakig,	visszafordulva	
minden	arcot	jól	megnézek.	Lemegyek,	a	földszinten	is	végignézem	az	arcokat.	Julia	ott	sincs.

Állok,	 tehetetlenül.	Az	emberek	bámulnak,	majd	elfordulnak.	A	kalauz,	egy	ősz	hajú,	fe-
kete	férfi	mintha	mondani	akarna	valamit,	aztán	mégsem	szól.	Nem	kéri,	hogy	váltsak	jegyet.	
A	busz	befordul	a	Regent	Streetre.	A	Piccadilly	Circusnál	leszállok,	mindenki	más	is	leszáll.	
Bolyongok	az	utcákon,	megyek,	amerre	a	tömeg	sodor.	Apró	szemétdarabkákat	kap	fel	a	szél.	
Világít	a	Tower	Records	felirata.	Lemezekkel	teli	kirakat	előtt	állok.

Lehunyom	a	szemem,	jeges	rémület	a	gerincem.	A	táskám	a	vállamon,	de	a	kezemben	nincs	
semmi.	A	taxiban	felejtettem	a	lemezt.

Érosz	nyila	alatt	ülök	és	sírok.

•

Egészen	 jól	 bírom	 az	 egyedüllétet.	Mióta	 a	 lemez	megkerült,	 sok	minden	megváltozott.	
Olyan	szonátákat	és	 triókat	hallgatok,	amelyeket	Bécs	óta	nem.	Meghallgatom	Bach	Angol	
szvitek	lemezét.	Jobban	alszom.

Jéghártya	képződik	a	Serpentine	felszínén,	de	a	Vízi	Kígyókat	ez	nem	tartja	vissza.	Az	igazi	
bajt	nem	a	hideg	jelenti,	hiszen	a	hőmérő	higanyszála	nem	esik	nulla	fok	alá,	hanem	az	apró,	
tűhegyes	jégszilánkok.	

Nicholas	Spare,	 a	 zenekritikus	 előkarácsonyozásra	hív	bennünket,	 azaz	 engem	és	Pierst,	
Helent	és	Billyt	nem.	Lesz	karácsonyi	sütemény,	gyümölcskosárkák	meg	erős	puncs,	és	persze	
vitriolos	pletykálkodás,	ünnepi	dalokkal	fűszerezve.	Zenei	kíséretüket	maga	Nicholas	szolgál-
tatja	hangolás	után	kiáltó	hangversenyzongoráján.	

Nicholas	az	idegeimre	megy.	Nem	értem,	miért	megyek	el	minden	évben	az	estjére.	Azt	sem	
értem,	miért	hív	meg	egyáltalán.

3 „Őrült!”	„Részeg!”	„Nem.	Őrült!”	„Nem.	Részeg!” (A ford.)
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–	Drága	fiacskám,	teljesen	odavagyok	érted	–	mondja	nekem,	holott	aligha	lehetnék	a	drága	
fiacskája,	hisz	csupán	néhány	évvel	vagyok	nála	fiatalabb.	Aztán	meg	Nicholas	mindenkiért	
odavan.	Pierst	leplezetlen,	bár	kissé	túlzott	epekedéssel	gusztálja.	

–	Tegnap	este	találkoztam	Erica	Cowannel	a	Barbicanben.	Eldicsekedett	vele,	mekkora	si-
kereitek	vannak,	hol	mindenhol	léptek	föl:	Lipcsében,	Bécsben,	Chicagóban...	Úgy	sorolta	a	
városokat,	mint	egy	utazási	irodai	alkalmazott.	„Ennek	borzasztóan	örülök”,	mondom	neki,	„de	
hogy	tud	ilyen	jó	helyeket	tető	alá	hozni?”	Mire	ő:	„Két	maffia	uralja	a	zenei	világot,	a	zsidóké	
és	a	melegeké.	Piers	meg	én	igen	jó	kapcsolatokat	építettünk	ki	mind	a	kettővel.”

Nicholas	röfögve	nevet,	de	látja,	hogy	Piersnek	egyáltalán	nincs	ínyére	a	történet.	Hamar	
beleharap	egy	gyümölcsös	süteménybe.	

–	Erica	túloz	–	vetem	közbe.	–	Nagyon	bizonytalanul	állnak	a	dolgaink,	de	hát	minden	kvar-
tett	így	van	ezzel.

–	Persze,	persze!	Mindenki	küszködik,	kivéve	a	három	tenort	és	Nigel	Kennedyt.	Nekem	
aztán	nem	kell	mondanod!	Ha	még	egyszer	ilyesmit	hallok,	üvöltök	–	jártatja	körbe	szemét	a	
terepen.	–	Ideje,	hogy	újra	elmenjek	egy	koncertetekre.	Valamikor	el	is	megyek.	Nagy	kár,	hogy	
nincs	lemezetek.	Nem	játszotok	jövő	hónapban	a	Wigmore-ban?

–	Írhatnál	rólunk	–	mondja	Piers.	–	Biztosan	Erica	is	említette,	hogy	jól	jönne	egy	kritika.	
Voltaképp	elég	meglepő,	hogy	kezdenek	jobban	ismerni	bennünket,	amikor	pedig	soha	senki	
nem	ír	rólunk	egy	sort	sem.

–	A	szerkesztőket	okold	emiatt	–	legyint	Nicholas.	–	Mindig	operáról	és	modern	művekről	
kérnek	tőlünk	recenziót.	A	kamarazene	szerintük	állott	víz,	már	ami	a	hagyományos	repertoárt	
illeti.	Rendelhetnétek	valamit	valamelyik	jó	kortárs	zeneszerzőtől,	akkor	biztosan	születik	róla-
tok	kritika.	Ha	akarjátok,	összeismertetlek	benneteket	Zensyne	Church-csel.	Ő	az	ott,	ni.	Most	
fejezett	be	egy	pompás	darabot	baritonra	és	porszívóra.	

–	Szóval	a	szerkesztők	a	ludasok?	–	szegezi	neki	a	kérdést	Piers	gúnyosan.	–	Dehogyis	ők!	
Inkább	te,	meg	a	magadfajták,	akiknek	csak	a	csillogás	számít,	meg	az,	hogy	mi	a	divat.	Ha	
választhattok,	inkább	egy	bődületes	szemét	világpremierjére	mentek,	nem	egy	remekmű	nagy-
szerű	előadására,	amit	halálra	unnátok,	csak	azért,	mert	jó!

Nicholas	Spare	élvezettel	fürdőzik	a	rázúdított	szóáradatban.	Úgy	beszél	Piershez,	mint	egy	
kokott	a	kuncsaftjához:

–	Imádom,	amikor	ilyen	szenvedélyes	vagy!	Mit	szólnál,	ha	elmennék	a	Wigbe,	írnék	róla-
tok,	és	beletenném	a	heti	koncertajánló	rovatomba?

–	Szóhoz	se	jutnék.
–	Nos,	akkor	ezennel	megígérem.	Becsületszavamra	mondom,	ott	leszek.	Mit	fogtok	játszani?
–	Mozartot,	Haydnt,	Beethovent.	Van	köztük	tematikus	kapcsolat,	ami	téged	is	érdekelhet.	

Mindegyik	vonósnégyesnek	van	egy	fúgaszerű	tétele.
–	Fúgaszerű?	Ez	igazán	figyelemreméltó	–	mondja	Nicholas	szórakozottan.	–	És	mi	lesz	a	

bécsi	program?
–	Tiszta	Schubert:	a	Quartettsatz4, a	Pisztráng-ötös,	és	egy	másik	vonósnégyes.
Nicholas	unottan	sóhajt:
–	Ó,	a	Pisztráng.	Milyen	édes…	Az	az	unalmas	báj…	Ki	nem	állhatom	a	Pisztrángot,	olyan	

provinciális!
–	Baszódj	meg,	Nicholas!	
–	Jó!	–	Nicholas	felélénkül.	–	Igenis	utálom!	Gyűlölöm!	Hányingerem	van	tőle!	Annyira	

giccses.	Annyira	kiszámított:	pontosan	tudja,	mit	kell	lépnie	a	maximális	hatás	érdekében,	és	
meg	is	 lépi.	Sekélyes	és	banális.	Elképesztő,	hogy	még	mindig	műsorra	 tűzik.	Vagy	nem	is	
olyan	elképesztő,	ha	belegondolok.	Sokan	jobban	tennék,	ha	megvizsgáltatnák	a	fülüket.	Apro-
pó,	Piers,	mondták	már,	hogy	túl	nagy	a	füled?	Szóval,	azt	akarom	mondani,	hogy	nem	vagyok	
sznob,	sok	könnyebb	zenedarabot	szeretek,	de…

Piers	arca	hamuszürke.	A	meleg	puncsot,	poharának	teljes	tartalmát	vendéglátónk	fejére	önti.

•

Tél	elején	találkoztam	Juliával	egy	diákhangversenyen,	Bécsbe	érkezésem	után	két	hónap-
pal.	Mozart	egyik	szonátáját	játszotta.	A	koncert	után	elmondtam	neki,	mennyire	tetszett	a	játé-
ka.	Beszédbe	elegyedtünk,	kiderült,	hogy	mindketten	Angliából	jöttünk	–	igaz,	nem	ugyanab-
ból	az	Angliából:	apja	Oxfordban	volt	történészprofesszor.	A	szülei	a	háború	után	ismerkedtek	
meg,	Bécsben,	akárcsak	mi.	Mert	annyira	 jólesett	újra	angolul	beszélnem	a	német	nyelvvel	
vívott	több	heti	csatározásaim	után,	dőlt	belőlem	a	szó,	nem	úgy,	mint	máskor.	Elmosolyodott,	
amikor	megmondtam,	hogy	Rochdale-ből	jöttem,	de	aztán	kérdéseket	tett	föl	róla,	és	én	úgy	
meséltem	a	 szülővárosomról,	mint	 azelőtt	 senkinek.	Meghívtam	vacsorára.	Hideg	este	volt,	
a	hófoltos,	latyakos	város	a	legszürkébb,	legkomorabb	arcát	mutatta.	Gyalog	mentünk	az	ét-
terembe.	Megcsúsztam,	és	ha	 Julia	el	nem	kap,	biztosan	elesek.	Ösztönösen	megcsókoltam	
–	magam	is	megdöbbentem	ezen,	őt	is	annyira	meglepte,	hogy	tiltakozni	is	elfelejtett.	Szürke	
selyemsálat	kötött	a	 fejére	a	hideg	ellen	–	a	sálakat	mindig	szerette.	A	szemébe	néztem,	de	
nyomban	el	 is	kaptam	róla	a	 tekintetemet,	mert	rádöbbentem,	hogy	fülig	beleszerettem.	Ezt	
akkor	már	bizonyára	tudta	ő	is.

4 1820-ban	keletkezett	befejezetlen	c-moll	vonósnégyes-tétel,	Schubert	utolsó	nagy	kvartettjeinek	előhírnöke.	(A 
ford.)
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Eljött	a	második	tél.	Az	év	elején	kezdődtek	a	bajok	a	középső	ujjammal.	Merev	volt,	csak	
hosszas	bemelegítés	után	tudtam	rendesen	használni.	Carl	dühös	volt	és	 türelmetlen:	lanyha	
tremolóimat	személyes	sértésnek	vette,	szorongásomat	gyarlóságom	jelének.	Mintha	a	koroná-
jába	illesztendő	gyémántról	kiderült	volna,	hogy	csak	egy	széndarab,	amelyből	az	ideális	forma	
kizárólag	nagy	és	folyamatos	erőfeszítés	árán	bontható	ki.	Ezt	követelte	tőlem,	és	én	teljesen	
szétestem.

Julia	egész	 télen	babusgatott,	mindent	megtett,	hogy	erőt	öntsön	belém,	győzködött,	ma-
radjak	és	 töltsem	ki	az	évet,	ahogy	eredetileg	terveztem,	ha	másért	nem,	legalább	a	kettőnk	
kedvéért.	Nem	tudtam	neki	beszélni	a	 lelkemben	 tátongó	sötét	 szakadékról.	Könyörgött,	ne	
menjek	el	 anélkül,	hogy	 rendezném	 tanárommal	megromlott	viszonyomat,	újra	 és	újra	 arra	
próbált	emlékeztetni,	ami	először	megfogott	Carlban:	a	zenének	arra	a	mélyről	fakadó	tudá-
sára,	amely	jóval	több,	mint	puszta	virtuozitás,	és	arra,	hogy	minden	hang,	ami	a	hegedűjéről	
fölszáll,	a	lélek	nemességéről	árulkodik.	A	konfliktusom	Carllal	azonban	szétrágott	minden	ra-
cionális	érvet,	olyan	erősen	belefészkelte	magát	a	koponyámba,	hogy	kibírhatatlanul	fájdalmas	
árulásként	éltem	meg	Julia	védőbeszédét.	Ez	fájt	csak	igazán,	hiszen	Carltól	már	nem	vártam,	
hogy	megértsen.

Eljöttem.	Menekült	lettem,	hontalan	Londonban,	arra	gondolni	sem	bírtam,	hogy	hazamen-
jek.	Juliának	nem	írtam,	nem	telefonáltam.	Lassan	esett	le	a	szememről	a	hályog,	sokáig	tartott,	
amíg	újra	képes	voltam	tisztán	látni,	amíg	megértettem,	hogy	őszintén	jót	akart	nekem,	hogy	
mekkora	szeretettel	állt	mellettem,	és	amíg	rájöttem,	hogy	hirtelen	eltűnésemmel	el	is	veszíthe-
tem.	És	valóban	elveszítettem.	Eltelt	két	hónap	–	amikor	végre	írtam,	már	nem	érdekelte,	hogy	
mi	van	velem.

•

–	Julia	–	mondanám,	de	nem	jön	ki	hang	a	torkomon.
Néz	engem,	nézem	őt.	Sötét	levelű	liliomféleséget	tűzött	zöld	ruhájára,	a	jobb	melle	fölé.	

Hát	ő	volt,	és	most	itt	van.
–	Szia,	Michael.
–	Szia.
Átható	a	pillantása.	Ruhájának	zöld	selyme	összemosódik	a	sötét	levelekkel,	az	asztalterítő	

zöldbe	játszó	színével,	a	székek	olajzöld	kárpitjával,	a	súlyos,	zöldbársony	függönyökkel,	és	
egy	befejezetlennek	tűnő	festmény	fűzöldjével.	Magam	elé	nézek.	Az	élénk,	sárgászöld	sző-
nyegbe	vörös	kanyarókiütés-mintát	szőttek.	

–	Régóta	itt	vagy?	
–	Kint	vártam.	Nem	tudtam,	mit	csináljak.
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A	kanyarófoltokat	vizsgálgatom.	Szabályos	sorokba	rendezett,	változó	formájú	pörsenések.	
–	Hát	mégis	itt	vagy!
–	Nem	tudtam,	hogy	a	Maggiore-ban	játszol.	Láttam	a	havi	programot	és	eszembe	jutott	

Banff,	az,	hogy	ott	ismertük	meg	őket.
–	Néhány	éve	vagyok	velük	–	mondom,	közben	átfut	rajtam,	hogy	tán	csak	nem	erről	fogunk	

beszélgetni…	–	Úgy	jöttél	el	a	koncertre,	hogy	nem	is	tudtad,	hogy	én	is	játszom?
Párás a szeme:
–	Csodás	koncert	volt.	
Az	ablak	felé	pillantok,	amely	egy	hátsó	kis	utcára	nyílik.	Esik	az	eső.	A	zsákutca	elején	

nagy	halom	teletömött	fekete	kukászsák	tornyosul,	meg-megcsillan	rajtuk	a	lámpák	fénye.	
–	Mégiscsak	te	voltál	az,	ott,	a	buszon.	Tudtam,	hogy	te	vagy.
–	Én	voltam.
–	Miért	vártál	ilyen	sokáig?	Miért	csak	most	jöttél	el?	Miért	nem	nézted	meg	a	számomat	a	

telefonkönyvben?	
–	Nem	bírtam	volna	találkozni	veled.
–	Akkor	miért	vagy	itt	mégis?
–	A	Bach	után	éreztem,	hogy	hátra	kell	 jönnöm	hozzátok	a	színfalak	mögé.	Nem	tudom	

megmagyarázni,	miért.	Attól	tartok,	mégse	volt	jó	döntés.	Mostanáig	a	folyosón	álltam.	De	jó,	
hogy	újra	látlak,	és	nem	csak	a	játékodat	hallom.	

Nincs	gyűrű	az	ujján,	csak	a	csuklójára	simul	egy	fonott	aranyszíjú	kis	ékszeróra,	a	nya-
kában	pedig	egy	finom,	apró	gyémántmedál	függ.	A	szeme	most	inkább	szürkének	látszik,	
mint	kéknek.	Hallom	a	hangján,	látom	is	abból,	ahogy	a	retiküljét	szorongatja,	hogy	menni	
készül. 

–	Ne	menj	még,	kérlek!	–	könyörgök	neki,	és	megragadom	a	kezét.	–	Muszáj	találkoznom	
veled!	Itt	élsz,	Londonban?	Felhívsz?	Jóformán	semmi	dolgom	holnap.

Érzem,	hogy	feszeng,	de	nem	tudok	hallgatni.
–	Mit	csinálsz	mostanában,	Julia?	Vacsoráztál	már?	Autóval	vagy?	Nem	indulhatsz	el	ebben	

az	esőben.	Egyszerűen	nem	indulhatsz	el!
Elmosolyodik.
–	Nem	hívlak	fel.	A	telefon	feszélyez.	De	találkozhatunk	valahol.
–	Hol?	Mikor?
–	Michael,	engedd	el	a	kezemet!
–	Hol?
–	Ó,	akárhol	–	mondja,	és	körülnéz.	–	Mit	szólnál	a	Wallace-gyűjteményhez?	Egykor?
–	Jó	lesz.
–	A	bejáratnál	várlak.
–	Add	meg	a	telefonszámodat,	Julia!
Megrázza	a	fejét.
–	De	mi	lesz,	ha	nem	vagy	ott?	Mi	lesz,	ha	meggondolod	magad?

•

Az	egyik	teremben	a	teremőr	nem	túl	feltűnően	tornagyakorlatokat	végez.	A	falakon	az	ösz-
szes	kép	Velencét	ábrázolja.	Csak	nem	ezért	hozott	ide?	

–	Végül	eljutottál	Velencébe?	
–	Még	nem.
–	Én	igen	–	mondja	halkan.
–	Nagyon	vágytál	oda.
–	Én?	–	kérdezi	meglepetten.
–	Mi	ketten.
Megáll	 egy	 festmény	 előtt,	 amelyen	 egy	 kupolás	 templomot	 és	 egy	 harangtornyot	 látni.	

Mintha	a	tengerből	nőttek	volna	ki.	Nem	jártam	Velencében,	mégis	ismerősek.
–	Néhány	hónappal	a	záróvizsgák	után	Maria	meg	én	odautaztunk.	Első	éjszaka	hatalmas	

vihar	tört	ki,	villámok	cikáztak	végestelen	végig	a	lagúna	fölött.	Én	meg	csak	zokogtam,	nem	
értettem,	miért,	hisz	a	látvány	lenyűgöző	volt.

–	Nem	olyan	érthetetlen	ez.	
Szeretném	megsimogatni	a	vállát,	de	nem	teszem.	Úgy	érzem,	mintha	két	idegen	beszélget-

ne	egymással.	
–	El	kéne	menned.	
–	Nemsokára	odamegyek.	Akarom	mondani:	megyünk,	már	tavasszal.
–	Kivel	mész?
–	A	kvartettel.
–	Miért	mentek?
–	Lesz	néhány	koncertünk,	és	persze	a	várost	is	szeretnénk	látni.	Bécsből	megyünk,	repülővel.
–	Bécsből?	Bécsből?
–	Onnan.
Mert	nem	kérdez	többet,	hozzáteszem:	
–	Schubert-hangversenyt	adunk	a	Musikvereinban.	
Egy	perc	múlva	nyugodt	hangon	megszólal:
–	Megmondom	az	édesanyámnak,	hátha	elmegy.	Bécsben	él.	A	nagynéném	is.
–	És	te?	Te	nem	hallgatsz	meg	minket?
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–	Én	itt	lakom,	Londonban.
Földerül	az	arcom.
–	Mégis	Londonban	élsz!	Tudtam!

•

–	Nem,	Piers,	drágám,	egyáltalán	nem	az!	–	Erica	leteszi	a	whiskyjét	Helen	egyik	kisasztal-
ként	is	szolgáló	székére.	–	Hóbortos,	igen,	neurotikus,	igen,	de	semmiképp	sem	őrült!

–	De	Erica	–	fordul	hozzá	Billy	–,	nem	tudtad	volna	lebeszélni	erről?	Miért	nem	beszélted	le?	
Miért	nem	mondtad	meg	neki,	hogy	ezt	nem	tudjuk	megcsinálni,	hogy	rengeteg	kész	mű	van	a	
repertoárunkban,	amelyek	közül	választhatna?	Rengeteg!

Erica	a	fejét	rázza:	
–	Két	órán	keresztül	győzködtem,	de	hajthatatlan	volt:	vagy	ez,	vagy	semmi.	Mást	nem	akar	

kiadni	tőlünk.	Azt	mondja,	 túl	sok	felvétel	van	már	mindabból,	amit	a	kvartett	 játszik,	ezek	
számát	nem	hajlandó	gyarapítani.

–	Érthetetlen	–	hümmög	Helen.	–	Végighallgatja	az	egész	koncertet,	aztán	a	ráadásra	kat-
tan	rá!

Erica	ránk	mosolyog,	megértő	anya	panaszkodó	gyerekeire.
–	Mondtam	neki,	hogy	ilyesmit	általában	nem	csináltok,	de	azzal	vágott	vissza,	hogy	„Hát	

az	nagy	kár.	Vagy	ezt	adjuk	ki,	vagy	semmit.”	Nem	fogod	elhinni,	Helen,	de	még	sose	láttam	
Ysobel	Shingle-t	ennyire	lelkesnek.	Odáig	volt	attól,	ahogy	a	Bachot	játszottátok!	Egy	lemez-
ajánlat	a	Stratus-től	bombaüzlet!	No,	nem	anyagilag	–	teszi	hozzá	gyorsan	–,	nem	fogtok	sok	
pénzt	kapni	érte,	ellenben	az	biztos,	hogy	erre	mindenki	odafigyel.

–	Tönkre	is	tehet	minket	–	jegyzi	meg	Billy.	–	Ha	a	Stratus	kiadásában	megjelenik A fúga 
művészete,	mindenhol	írnak	róla	kritikát.	És	ha	nem	tetszik,	nekünk	befellegzett!	

–	Na,	igen.	Ha	viszont	tetszik,	bele	is	vakulhattok	a	rivaldafénybe.	Hát,	ez	van.	Nektek	kell	
döntenetek.	De	kész	vagyok	akár	két	órán	keresztül	győzködni	titeket	is,	hogy	belemenjetek,	
ha	már	nem	tudtam	Ysobelt	másra	rávenni.	Vagy	fogalmazzak	inkább	így:	ha	már	nem	tudtam	
lehűteni	a	lelkesedését?

–	Agyrém	–	mondja	Piers.	–	Fölzabálná	minden	energiánkat	a	többi	műsorszámunk	rovására.
–	Ez	valóban	nagy	feladat	–	hagyja	rá	Erica.
–	Ez	meg	olcsó	megjegyzés	–	morogja	Piers.
Erica	nem	zavartatja	magát:
–	Te	még	nem	mondtál	valami	sokat,	Michael.	
–	Egy	szót	se	szólt	eddig	–	pontosít	Helen.	–	Mi	a	csuda	van	veled,	Michael?	Úgy	ülsz	itt,	

mintha	ez	rád	nem	is	tartozna!	Beteg	vagy?
Billy	is	rám	néz:
–	Mit	gondolsz,	Michael?
–	Nem	is	tudom.	Azt	hiszem,	még	mindig	nem	tértem	magamhoz.	
Ericához	fordulok,	közben	igyekszem	összeszedni	a	gondolataimat:
–	Ezért	nem	mondtad	meg	telefonon,	hogy	milyen	ajánlatot	kaptunk?
–	Lehet	–	tűnődik.	–	Igen,	ezért.	Meg	az	élvezettől	se	akartam	megfosztani	magam,	látni	

akartam,	hogyan	fogadjátok.	És	nem	lett	volna	jó,	ha	előre	megbeszélitek.
–	Milyen	hosszú	A fúga művészete?	–	kérdezem	Billytől,	ő	minden	ilyesmit	pontosan	tud.	
–	Másfél	óra.	Két	CD.
–	És	eddig	mindössze	négy	és	félpercnyit	játszottunk	belőle	–	fűzi	hozzá	Piers.
–	De	azt	nagyon	élveztük	–	mondom.
–	Igaz	–	erősíti	meg	Helen.	–	Sokkal	jobban,	mint	eddig	bármit.	
Erica	érzi,	hogy	nyeregben	van:
–	Csodálatosan	játszottátok!	Lélegzetelállító	volt!	És	a	közönség	is	öt	teljes	másodpercig	ült	

némán,	mielőtt	kitört	a	taps.	Öt	teljes	másodpercig!	Ilyet	még	nem	pipáltam!
Piers-t	nem	hatja	meg	a	dicséret.
–	Képtelen	ötlet!	Elveszi	az	energiánkat	attól,	amit	csinálni	akarunk.	Ezt	nem	lehet	csak	úgy	

mellesleg,	fellépések	között	próbálni.	És	csak	lemezre	vehetnénk,	az	egészet	elő	se	adhatjuk	soha.	
Vonósnégyesek	programjában	ilyesmi	sosem	szerepel.	Bach	különben	sem	vonósokra	írta.

Abból,	ahogy	Billy	a	torkát	köszörüli,	sejteni,	hogy	kiselőadásra	készül:	
–	Szerintem,	ha	léteztek	volna	kvartettek	Bach	idejében,	nekik	írta	volna.
–	Ja,	igen,	mindig	elfelejtem,	hogy	Billy	forródróton	értekezik	Bachhal	–	gúnyolódik	Piers.
–	Valójában	nem	is	lehet	pontosan	tudni,	milyen	hangszerre	szánta	–	folytatja	Billy	nyugodtan.	

–	Magam	úgy	vélem,	billentyűsre	írta,	mert	úgy	esik	kézre,	de	sokan	azt	gondolják,	ezt	a	kérdést	
szándékosan	hagyta	nyitva.	Mások	szerint	nem	is	előadásra	komponálta.	Istennek,	vagy	a	mu-
zsika	szellemének	akarta	felajánlani.	Úgy	hiszem	persze,	ahogy	Jango	is,	hogy	ez	butaság,	nem	
értem,	miért	ne	játszhatnánk	el.	

–	És	a	brácsának	itt	végre	ugyanakkora	szerepe	lenne,	mint	a	többi	hangszernek	–	mondja	
Helen	eltűnődve.

Piers	kelletlen,	kibújt-a-szög-a-zsákból	grimaszt	vág.
–	Akarod	mondani,	mindkét	brácsának	–	jegyzi	meg	Billy	egy	Buddha	nyugalmával.	–	Nem	

emlékszel,	hogy	Michaelnak	a	Wigmore-ban	a	mély	húrt	is	lejjebb	kellett	hangolnia?	Ha	nem-
csak	előadjuk,	hanem	lemezre	is	vesszük,	az	egész	fúgát	brácsán	kellett	volna	játszania,	nem	
hegedűn,	hogy	ne	legyenek	ilyen	problémái.	Több	olyan	fúga	is	van	a	műben,	ahol	az	ő	szólama	
annyira	mély,	hogy	csakis	a	mélyhegedű	jöhet	számításba.	
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Átforrósodik	az	arcom	ettől	a	lehetőségtől.	Végre	újra	brácsát	vehetek	a	kezembe!
Erica,	miután	kitöltött	magának	egy	újabb	pohár	whiskyt	hígítás	nélkül,	nekünk	szegezi	a	

kérdést:
–	Szóval?	Mi	a	testület	döntése?	Mit	mondjak	Ysobelnek?
–	Igen!	–	kiáltja	Helen,	mielőtt	bárki	szóhoz	jutna.	–	Igen,	igen,	igen!
Billy	mókás	mozdulatot	tesz,	a	válla,	a	feje,	a	jobb	keze	mintha	azt	mondaná:	nos,	eléggé	

kockázatos	a	dolog,	de	végül	is	mire	való	az	élet,	és	Bach	mindent	megér,	és	Helen	is	annyira	
akarja,	hát	legyen!

–	Kitől	szerezhetnék	egy	brácsát?	–	töprengek	hangosan.
Általában	Piers-é	az	utolsó	szó,	de	ha	most	másként	találna	dönteni,	lázadás	törne	ki.	
–	Biztos	csak	blöffölt,	állítsunk	össze	neki	egy	másik	programot	–	kockáztatja	meg	mégis.
Erica	a	fejét	rázza.	
–	Ismerem	Ysobelt.
–	És	mikor	kerülne	sor	a	felvételre?	–	kérdi	ingerülten	Piers.	–	Feltéve	persze,	ha	elvállaljuk.
Erica	mosolya	már	a	biztos	győztesé:	
–	Nos,	Ysobel	meglepően	 rugalmas	ebben	a	kérdésben,	de	azt	minél	előbb	 tudni	akarja,	

hogy	elvállaljuk-e.	Nyilván	bele	akar	tenni	egy	aduászt	a	katalógusukba,	és	ha	késlekedünk	a	
válasszal,	más	pakliból	szedi	ki.	Egyszerre	csak	másról	kezdett	beszélni,	vagy	inkább	suttogni,	
tudjátok,	hogy	adja	elő	magát,	de	lehet,	hogy	csak	én	nem	értettem,	miért	váltott	témát,	szóval	
elkezdte	mondani,	hogy	mennyire	tetszik	neki	a	Vellinger	Vonósnégyes…

–	Nem	 szabad	 elkapkodnunk	 a	 választ	 –	 próbálja	 Piers	 védeni	magát	Erica	 négyfrontos	
támadásával	szemben.	

–	De	nem	is	vacillálhatunk	a	végtelenségig	–	mondja	Helen.	–	Nem	mi	vagyunk	az	egyetlen	
valamirevaló	kvartett	a	világon.	Elfelejtetted,	hogy	lecsúsztunk	a	Ridgebrook	Fesztiválról	is?	
Mire	válaszoltunk,	már	rég	beszervezték	a	Škampát!

–	Veled	meg	az	a	baj,	hogy	eleinte	mindenért	nagyon	tudsz	lelkesedni,	de	aztán…	Emlék-
szel	a	fazekaskorongra?	Pokollá	tetted	az	egész	család	életét,	amíg	apa	nem	vett	egyet,	aztán	
csak	egy	köcsögöt	csináltál,	az	se	volt	egy	műremek,	és	az	egészet	hagytad	a	fenébe.	Most	is	a	
garázsban	porosodik.

–	Akkor	csak	tizenhat	éves	voltam!	–	kiáltja	Helen	megbántottan.	–	Egyébként	meg	hogy	jön	
ez	ide?	Te	leszel	az	oka,	ha	a	Vellinger	elhappolja	előlünk!	

–	Jól	van	már!	Elég!	Rendben	van,	mondjuk	azt	annak	a	némbernek,	hogy	annyira	meg-
örültünk,	hogy	hamarjában	dönteni	sem	tudunk,	kell	egy	kis	idő,	hogy	gondolkodjunk	rajta.	
Nem	vagyok	hajlandó	hűbelebalázs	módjára	belemenni	mindenbe!	Szépen	hazamegyünk,	és	
alaposan	végiggondoljuk.	Kell	egy	hét.	Legalább	egy	hét.

–	Alaposan	és	higgadtan	–	teszi	hozzá	Helen.
–	Persze,	csakis	higgadtan	–	mondja	Piers,	miközben	majd	szétveti	a	méreg.	

•

Eric	Sanderson	a	negyvenes	éveiben	járó,	megtermett	férfi,	az	arcát	szakáll	keretezi,	nagy,	
kerek	lencséjű	szemüvege	tudósbagoly	külsőt	ad	neki.

A	műhellyé	alakított	padlástérben	mindenütt	a	megmunkáltság	különböző	fázisaiban	lévő	
faanyagot	látni,	valamint	a	néma	fahasábokból	megszületett,	felhúrozott	és	behangolt	hegedűk,	
brácsák	és	gordonkák	gazdag	kínálatát.	Két	kötényt	viselő	fiatal	lány	tetőlapokat	és	hátlapokat	
kopogtat,	figyeli	a	hangzásukat,	majd	nekiáll,	hogy	simára	csiszolja	őket.	Mennyei	illat	terjeng:	
a	sokféle	fa,	különböző	olajok,	gyanta	és	lakk	illatharmóniája.	

–	Sajnos	ez	nem	sikerült	–	mutat	a	mester	egy	ránézésre	tökéletes	hegedűre	az	ajtó	mellett.	–	
Hozzá	kell	tennem,	hogy	ilyesmi	nagyon	ritkán	esik	meg.	Mégis	vevőre	talált.	Hát	mit	tehettem	
volna?	Valamiből	élni	kell.	Jön	valaki,	 felveszi,	 játszik	rajta	és	kijelenti,	hogy	„Pontosan	ez	
kell	nekem”.	Mit	csináljak?	Legszívesebben	azt	mondanám,	hogy	nem	eladó.	Nem	jó	a	hangja,	
rossz	a	hegedű…	De	akkor	jön	egy	levél	a	banktól,	hogy	túlléptem	a	hitelkeretemet…	Már	csak	
azt	remélem,	nem	kerül	soha	a	publikum	elé.	Persze	az	is	előfordulhat,	hogy	egy-két	év	eltelté-
vel	egy	jó	hegedűnek	is	romlik	a	hangja.	És	fordítva.	Mit	gondolnak,	nem	így	van?

–	De,	biztosan	–	hagyja	rá	Helen,	akit	zavarba	hozott,	de	le	is	vett	a	lábáról	ez	a	szokatlan	
őszinteség.

–	Természetes	a	színe?	–	Sanderson	Helen	haját	nézegeti.
–	Az	–	bólint	Helen,	és	elpirul.
–	 Helyes.	 Helyes.	Manapság	 annyian	 használnak	 hennát.	 Izgalmas	 színezőanyag.	Vajon	

Strad	is	kipróbálta	volna,	ha	lett	volna	neki?	Festőbuzér	viszont	már	akkor	is	volt.
–	Festőbuzér?
–	Igen,	buzérgyökér.	Ez	adja	a	szép	vörös	színt,	ebből	készül	a	mélyvörös	lakk.	Mekkora	

dolog	lehetett	a	sápadt	sárga	árnyalatok	után!	Ezt	használta	Stradivari	Cremonában,	Gagliano	
Nápolyban,	Tononi	Bolognában,	és…	de	ön	épp	egy	Tononit	hozott	nekem,	ugye?	–	fordul	
hozzám.

–	Igen,	de	az	enyém	nem	vörös.
–	Ó	–	legyint	bosszúsan.	–	Ezt	sose	fogom	megérteni!	Az	öreg	Johannes	bolognai	műhe-

lyében	megvan	ez	a	csodálatos	vörös,	erre	a	fia,	Carlo	elköltözik	Velencébe,	és	visszatér	a	régi	
sárgához.	Miért?	Most	mondja	meg,	miért?

Bagolyszemüvege	mögül	várakozón	néz	rám.	A	két	tanonc	a	munkájába	mélyed,	nem	zavar-
ja	őket	a	mester	kitörése.
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–	Sajnos	nem	tudok	válaszolni.	De	én	már	megszoktam,	és	igazán	tetszik	a	színe.	Nem	egy-
szerűen	csak	sárga.	Mézes	borostyán	színű.

Kiveszem	a	tokjából,	Eric	Sanderson	a	kezébe	veszi,	minden	oldalról	megnézi.
–	Igaza	van	–	mondja	elismerően.	–	Mézes	borostyánhoz	képest	ez	valóban	szép	mézes	bo-

rostyán.	De	időnként	berezonál?	Játsszon	valamit.
Körülbelül	félpercnyit	játszom	egy	Bach	partitából.	
Bizonytalan:
–	Nem	nagyon	hallok	zörejt.	De	lehet,	hogy	csak	lámpalázas	a	kicsike.	Hagyja	itt.
–	Nem	tudom	itt	hagyni.	Ezen	a	héten	semmiképp.
–	Akkor	hogy	tudnék	segíteni?	Mindenesetre	mondja	el,	mikor	kezdődött	a	baj,	pontosan	

mit	tapasztalt.
–	A	tavalyi	amerikai	turnénkon	elég	sokszor	hallottam	valami	furcsa	hangot.	Pár	hónappal	

ezelőtt	megnézettem,	de	néhány	hétre	rá	újra	kezdődött.	Egy	ideje	nincs	mellékzaj,	de	mindig	
félek,	hogy	megint	lesz.	

–	Több	oka	is	lehet	a	problémának.	Egy	héten	belül	megjárta	Alaszkát	is,	Hawaiit	is?
–	Egyik	helyen	sem	voltunk.
–	Los	Angeles-t	és	Chicagót?
–	Történetesen	mind	a	kettőt.	
–	Manapság	túl	sokat	utaznak	az	emberek.	És	túl	gyorsan.	Ha	fából	volnának,	jobban	meg-

gondolnák.	Hmm,	egy	kicsit	legyalultak	belőle	–	mondja,	miközben	egy	fogorvosi	tükörrel	a	
hegedű	belsejét	vizsgálja.	–	De	nem	kontármunka.	Nincsenek	látható	repedések.	Bármi	lehet	
az	ok.	Nemrégiben	elmentem	egy	régi	velencei	hangszereket	bemutató	kiállítás	megnyitójára.	
Amolyan	öregdiák-találkozóhoz	hasonlíthatnám.	Lehet	pletykálkodni.	„Ezer	éve	nem	láttalak,	
kedveském!	Hallottad,	mi	történt	a	Fenice-ben?	Éppen	ott	voltam,	de	sikerült	kimenekülnöm.	
Szegény	Serenissima…	Zeneileg	már	sehol	sincs,	de	minden	ott	született	meg…	az	opera,	az	
antifónia…	Bár	valaki	épp	a	minap	megkérdőjelezte	ezt	is…	Ki	is?”	Hol	szerezte	ezt	a	hegedűt?

–	Rochdale-ben.
–	Rochdale-t	mondott?	–	vonja	föl	a	szemöldökét,	beletúr	a	szakállába.
–	Azt.
–	Ebből	a	névből	hiányzik	a	költészet.	Olyan	prózai!	Ashby-de-la-Zouch:	ez	már	valami!	Fi-

gyelje	csak:	sandarak,	dammar,	masztix,	kolofónium...	–	kántálja	elragadtatással	a	gyantafajtákat.
Helen	felsóhajt.
–	Számomra	a	költészet	többet	jelent,	mint	a	zene.	Mellesleg	majdnem	minden	zenész	béta-

receptor-blokkolót	szed.	Ez	sokba	fog	kerülni	magának	–	fordul	Helenhez,	akinek	rögvest	kiül	
az	ijedtség	az	arcára.

–	Nagyon	sokba?	–	kérdezi	Helen,	idegesíti	Sanderson	csapongó	beszéde.	
–	És	nem	éri	meg.	A	reggeli	hívásából	azt	vettem	ki,	hogy	egyetlen	mű	megszólaltatásához	

akarja.	Scordatura… scordatura5… gyönyörűséges	szó!	És	azután	mi	lesz	a	hangszerrel?	Senki	
nem	játszik	rajta,	nem	törődik	vele,	nem	hangolja	fel…

–	Nos,	talán	később	be	lehet	hangolni	normál	brácsa	módjára,	és	akkor	mindent	el	lehet	vele	
játszani.

Sanderson	ezt	elengedi	a	füle	mellett,	ám	ismét	megosztja	velünk	szeszélyes,	a	helyhez	és	
látogatásunk	céljához	látszólag	csak	érintőlegesen	kapcsolódó	gondolatait:

–	Véleményem	szerint	a	platán	és	az	angol	erdők	legtöbb	fája	kitűnő	alapanyag.	Miért	ra-
gaszkodik	mindenki	az	olasz	juharhoz?	Ha	itt	éltek	volna,	az	olaszok	is	platánnal	dolgoztak	
volna,	nem?	

–	Gondolom,	azzal	–	bólint	Helen.
–	Bükkfát,	nyárfát	használtak,	meg…	és	a	szegélyt	is	olyan	fából	készítették,	amilyen	éppen	

kéznél	volt,	körtefából	vagy	ébenfából,	vagy…	A	napokban	épp	egy	szegélymintát	csodáltam	
meg,	amikor	valaki	azt	mondta:	„De	hát	ez	csak	egyszerű	szegély!”	Én	meg	azt	mondtam	neki:	
„A	szegély	soha	nem	csak, és	soha	nem	egyszerű… Nem	szabad	alábecsülni.”	Ha	nem	tévedek,	
a	zörej	oka	valószínűleg	ebben	keresendő	–	fordul	hozzám.

–	De	meg	tudná	csinálni?	–	kérdezi	tőle	Helen	sírós	hangon.
– Reggel	óta	 töprengek	 rajta	–	 feleli,	miközben	megkopogtat	 egy	csellócsiga	készítésére	

szolgáló	gipsz	öntőmintát.	–	Az	első	gondolatom	az	volt,	hogy	izgalmas	feladat	lenne.	Ám	az-
tán	jobban	körbejártam	a	kérdést,	és…	Elmondom,	mi	szól	ellene.	Egy	szekunddal	könnyedén	
mélyebbre	lehet	hangolni.	Valószínűleg	ezt	meg	tudja	tenni	a	mostani	brácsájával	is.	Egy	kis-
terccel	mélyebbre	venni	már	bonyolult	és	bizonytalan	művelet.	Egy	nagyterccel…	lehetetlen.	
Még	ha	meg	tudná	is	szólaltatni,	igen	petyhüdt	lenne	az	a	hang.	Egy	kvarttal	mélyebbre	han-
golni	pedig…	Ha	a	józan	eszére	hallgat,	miért	is	akarna	bárki	egy	kvarttal	mélyebbre	hangolt	
brácsát?	Ja,	igen,	emlékszem	már,	A fúga művészete. Nem	nagyon	fogékony	még	a	fejem	ilyen	
korai	órán.	És	a	kislányaim	reggelizni	akartak.	Úgy	vélem,	a	régizene	barátait	kellene	fölke-
resnie.	Tőlük	jobb	tanácsot	kaphat,	mint	tőlem.	Sokkal	nagyobb	a	tapasztalatuk	a	hangolás	és	
áthangolás	terén.	Majd	megadok	néhány	telefonszámot.

–	Tehát	akkor	ön	nem	tud	ilyen	hangszert	készíteni?
Eric	Sanderson	elhúzza	a	száját:
–	Igazán	ki	akar	dobni	hét-nyolcezer	fontot	az	ablakon	egy	ilyen	alkalmi	hangszer	ked-

véért?	Nos,	érdekes	munka	lenne	a	tervezés	szempontjából.	Mindenképpen	nagyra	kellene	
méretezni.

5 	Elhangolás;	vonós	hangszereken	a	szokásos	hangolástól	eltérő	hangolási	mód.	(A ford.)
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–	Játszottam	egyszer	egy	40-es	brácsán,	és	az	első	néhány	perc	után	már	nem	is	éreztem	
annyira	ormótlannak.

–	Jó	hangszer	volt?
–	Csodálatos	hangszer	volt!
–	Én	az	ön	helyében,	és	most	magam	ellen	beszélek,	megszerezném	azt	a	brácsát,	és	el-

mennék	vele	a	régizenészekhez.	Furcsa	társaság,	de	pontosan	tudják,	hogyan	tekerjék	meg	a	
kulcsokat.

Hazafelé	az	autóban	Helen	sokáig	nem	szól	egy	szót	sem.	Aztán,	épp	amikor	az	Albert	hídon	
hajtunk	át,	azt	mondja:

–	Semmi	olyat	nem	tudtam	meg	tőle,	amit	ne	mondhatott	volna	el	telefonon	is.
–	Lehet,	hogy	nem,	mégis	úgy	hiszem,	sokkal	jobb…
–	Megmondom	Piers-nek,	hogy	minden	rendben.	Igent	mondhatunk	a	felkérésre.	Megvan	

a	brácsa.	
–	De	hát	ez	szemenszedett	hazugság!	Nincs	meg!
–	De	megvan.	Látom	a	lelki	szemeimmel,	hallom	a	hangját	is.	Létezik.	
Vidáman	hajt	át	Chelsea-n,	mint	akinek	semmi	gondja.	
–	Ugye,	elkísérsz	a	régizenészekhez?	
–	Eszem	ágában	sincs!
– Jaj,	Michael,	ne	légy	ilyen	mufurc!	Eddig	mindig	segítettél	rajtam.	Hogy	tudtam	volna	

azokat	a	polcokat	fölszerelni	nélküled?
–	Hiába	hízelegsz,	nem	fogsz	lépre	csalni!	És	arra	se	számíts,	hogy	szekundálok	neked,	ami-

kor	átvered	Piers-t.	Arra	nem	gondolsz,	milyen	kényelmetlen	helyzetbe	hozol	mindannyiunkat,	
ha	később	mégis	azt	kell	mondanunk,	hogy	nem	tudjuk	megcsinálni?	

–	Nem	kell	ilyet	mondanunk	–	mondja	a	legnagyobb	nyugalommal.	

•

Késő	este	egy	angol	nyelven	írt	fax	érkezik	Juliától.

Drága	Michael!
Ez	igazi	meglepetés	volt!	Sose	hallottam.	Sőt,	még	csak	nem	is	hallottam	róla.	Tudod,	mit	

jelent	ez	a	trió	nekem…
Láthatnálak	holnap	reggel	kilenc	körül?	A	korábbi	faxodból	úgy	vettem	ki,	ráérsz	akkor.	Ha	

mégsem,	légy	szíves,	küldj	még	egy	faxot!
Julia

•

Kilenckor	csönget,	ott	áll	az	ajtóban.	Átfut	rajtam,	hogy	ezek	szerint	teljesen	levette	Robot	a	
lábáról,	még	ha	ma	farmert	húzott	is.	

Mindenféle	bevezető	nélkül	a	zeneszoba	felé	terel:
–	Mit	tudsz	kívülről	Mozarttól?	
–	A	hegedűszonátáiból?
–	Igen.
–	Miért?
–	Mert	nem	szeretném,	hogy	a	hátam	mögött	állj,	és	a	vállam	fölött	lesd	a	kottámat.
Elképedve	bámulok	rá:
–	Föltehetem	a	kottatartóra	a	sajátomat	is.
–	Felelj	a	kérdésemre!	–	kiált	rám	majdnem	gorombán.
–	Úgy	érted,	egy	teljes	szonátát?	Szerintem	egyet	se.	Most	nem.
–	Egy	tétel	is	elég,	tulajdonképpen	még	jobb	is	volna.	Nem	tudod	például	az	e-moll	második	

tételét?	–	Eldúdol	egy	frázist,	hajszálpontosan	az	adott	hangnemben.	
–	De	igen	–	felelem,	még	mindig	kissé	bódultan	a	rám	váró	örömtől.	–	Azt	hiszem,	ez	azon	

kevesek	 egyike,	 amit	 tényleg	 tudok	kívülről…	vagy	majdnem.	Nemrég	hallgattam,	 viszont	
évek	óta	nem	játszottam.	Muszáj	lesz	néznem	a	kottát…	Megvan,	ez	az.	Odateszem	kinyitva	az	
állványra,	de	csak	akkor	nézek	bele,	ha	elakadok.	Ide	állok,	ha	így	jó	lesz	neked.	De	miért	nem	
akarod,	hogy	a	hátad	mögül	nézzek?

–	Mondjuk,	hogy	rigolyás	vagyok.
–	No,	jó,	akkor	behangolok.	Kérek	egy	A-t.
Végigfutok	a	nyitott	kotta	két	oldalán,	 aztán	 intek,	hogy	kezdhetjük.	A	 régi	bécsi	napok	

minden	boldogsága	visszatér.
Eljátsszuk	a	tételt.	Érzem,	hogy	Julia	vezet	engem.	Az	ő	szólama	folyamatos,	nem	kell	be-

lépnie,	nem	kell	tőlem	érkező	jelre	figyelnie.	Azt	a	részt	elrontja	–	vagy	én	rontom	el?	–,	ahol	
a	hegedű	és	a	zongora	az	egyik	szünet	után	egyszerre	indul	újra.	Sokszor	néz	rám.	De	most	is,	
akárcsak	tegnap,	nagyfokú	intenzitás,	a	bécsi	időkénél	is	mélyebb	befelé	fordulás,	elbűvölően	
finom	közvetlenség	hatja	át	a	játékát,	s	mert	az	áramvonal	közös,	az	enyémet	is.

Egy	kanyargós	kitérőkkel	teli,	lefelé	ereszkedő	dallamban	A-t	játszom	Asz	helyett,	ami	dur-
va	hiba,	de	nem	szól	semmit,	sem	akkor,	sem	később.	Talán	úgy	határozott,	hogy	első	alkalom-
mal	nem	támaszt	túl	nagy	igényeket	velem	szemben.	Vagy	tán	mindent	a	maga	teljességében	
lát,	és	úgy	érzi,	kicsinyességre	vallana,	ha	egy	ekkora	átéléssel	megszólaltatott	tétel	egyetlen	
hangján	fennakadna.	
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–	Eljátsszuk	a	másik	tételt	is?	–	kérdezem,	amikor	ezt	befejeztük.
–	Talán	azt	most	inkább	hagyjuk.	
Egymásra	nézünk.
–	Szeretlek,	Julia.	Gondolom,	nincs	sok	értelme,	hogy	mondom,	de	szeretlek,	még	mindig	

szeretlek.
Felsóhajt,	de	nem	örömében.	Ujjai	a	jegygyűrűje	helyét	tapogatják	tétován.	Nekem,	aki	soha	

nem	felejtettem	el	őt,	nem	kerül	semmibe,	hogy	újra	beleszeressek.	Neki	azonban,	akinek	sike-
rült	kitépnie	magából	engem,	és	akit	a	neve	is	máshoz	köt,	nagy	árat	kellene	fizetnie.

–	Én	is	téged	–	mondja	nagysokára,	annyi	bánattal	a	hangjában,	mintha	ennek	az	ellenkező-
jét	mondaná.

Nincs	szükség	arra,	hogy	azt,	ami	elhangzott,	érintéssel	is	megerősítsük.	Aztán	mégis	bele-
csókolok	a	nyakába,	éppen	csak,	lágyan.	Egyenletesen	lélegzik,	de	nem	szól.

–	Hm?	–	dünnyögöm.
Szomorkásan	elmosolyodik:
–	Muzsikálni	és	szeretkezni…	túlságosan	egyszerű	képlet.
–	Beszéltél	neki	rólam?	
–	Nem.	Magam	sem	tudom,	hogyan	is	vagyok	ezzel	a	nagy	titkolózással,	a	német	nyelvű	

faxokkal,	azzal,	hogy	idejövök…	de	leginkább	Luke	miatt	rossz	a	lelkiismeretem,	úgy	érzem…
–	…	hogy	elárulod?
–	Félek	ezektől	a	nagy	szavaktól.	Olyan	nyersek,	olyan	fájdalmasak!
–	A	zenétől	is	félsz?
–	Még	attól	is.	De	jólesik	beszélnem	veled	róla.	Annyira	ki	voltam	éhezve,	hogy	beszélhes-

sek a	zenéről…	és	hogy	valaki	olyannal	muzsikálhassak,	aki	tud	engem,	aki	olyannak	ismer,	
amilyen	azelőtt	voltam,	hogy…	azelőtt,	hogy	annyi	minden	megváltozott	az	életemben.

Megcsóválja	a	fejét,	amikor	két	kezembe	fogom	a	kezét,	de	hagyja,	nem	húzza	el.
–	Mit	mondjak,	Julia?	Mit	szeretnél	hallani	tőlem?	Nekem	egyszerű	azt	mondani,	hogy	sze-

retlek,	szeretlek,	szeretlek…	Nem	vagyok	nős.	
–	És	a	lyoni	barátnőd	tud	rólunk?
–	Nyons-i.	Nem	tud…	Mit	olvastál	aznap,	amikor	megláttalak	a	buszon?
–	Nem	emlékszem.	Hát	nem	különös?	Egyáltalán	nem	emlékszem.	Pedig	ilyesmit	az	ember	

általában	nem	felejt	el.
–	Soha	nem	tudtam	feldolgozni	a	hiányodat.	Ezt	tudnod	kell.	De	most	nagyon	nehéz	beszél-

nem,	szoronganak	a	szavak…	Félek,	hogy	valami	rosszat	mondok,	és	nem	látlak	soha	többé.	
Nagyon	megváltoztak	köztünk	a	dolgok?

–	Nem	tudom…	nem	tudom.	Kitettem	Luke-ot	az	iskolánál…	Nincs	nagy	érzéke	a	zenéhez.	
Michael,	annyira	nehéz!	Nem	tehetjük.

Lehunyja	a	szemét.	Csókkal	nyitom	ki:	
–	Hm?
–	Ősz	szálak	vannak	a	hajadban.
–	Nem	szolgáltam	rájuk.
–	Ezt	kétlem.
Megcsókol.	A	zeneszoba	végtelen	némaságában	a	karomba	veszem,	minden	elsüllyed:	Bays- 

water	nyüzsgő	utcái,	a	kinti	világosság,	a	világ	kuszasága.	Kétségbeesetten	ölel,	mintha	attól	
félne,	újra	elengedem.	

•

Napfényben	úszik	a	testünk.	Julia	nem	hagyta,	hogy	leeresszem	a	redőnyt.	Mennyivel	hosz-
szabb	most	a	haja…	selymes	az	ujjaim	között.	Az	éhezők	vad	mohóságával	vesszük	birtokba	
egymást,	érzem,	ahogy	lassan	oldódik	benne	a	feszültség.	Nem	engedi,	hogy	beszéljek,	ő	sem	
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beszél,	de	végig	az	arcomat	nézi,	mintha	annak	minden	rezdülését	mélyen	magába	akarná	vés-
ni.	Testének	és	parfümjének	illatútján	repülök	az	eksztázisig.	

Később,	amikor	visszabújok	mellé	az	ágyba,	elfészkelődik	a	vállamon,	és	könnyű	álomba	
merül.	Nem	látom	az	arcát.	Szabad	kezemmel	befogom	az	egyik	szememet,	aztán	a	másikat.	
Messze	 jár,	egy	másik,	 ismeretlen	 tartományban.	Egy	helikopter	berreg	el	a	közelben,	Julia	
nem	ébred	föl.	Óvatosan	kihúzom	feje	alól	a	karomat,	fölkelek.	Állok	az	ágy	mellett	és	nézem.	
Megérzi:	nem	telhet	el	fél	percnél	több,	kinyitja	a	szemét	és	rám	néz,	mintha	olvasna	a	gondo-
lataimban.	Arcára,	amelyet	nem	oly	rég	átrajzolt	a	szenvedély,	mielőtt	a	pihentető	alvás	minden	
gondot	lesimított	róla,	visszalopódzik	a	bizonytalanság.

–	Azt	hiszem,	jobb,	ha	elmegyek…
Bólintok,	bár	berzenkedem	ellene.	Rámosolygok,	igyekszem	lelket	önteni	belé.	Régen	sose	

szeretkeztünk	fényes	nappal.	Vajon	miért	nem?	Homályos	gondolatok	kavarognak	a	fejemben,	
rávetülnek	mindenre	attól	kezdve,	hogy	diákként	először	megláttam,	egészen	máig,	árnyékot	
vetnek	az	elmúlt	napok	eseményeire,	a	zenére,	a	beszélgetéseinkre,	a	szerelemre.	Van	valami,	
ami	nyugtalanít,	csak	nem	tudom,	mi.	De	mihelyt	arra	gondolok,	ami	az	imént	történt,	felszáll	
a	szorongató	köd.	

•

A	platánokon	még	alszanak	a	levelek,	hámló	kérgükön	megcsillannak	az	alacsonyan	járó	
nap	sugarai.	A	hosszan	elnyúló	tó	északi	felénél	néhány	hete	még	sár	vette	körül	a	néma	szö-
kőkutakat,	most	azonban	mindegyikből	vidáman	csobog	a	víz.	Kidugták	fejüket	a	hóvirágok,	
egy-két	krókuszt	is	látni,	a	Serpentine	mentén	friss	zöldbe	öltöztek	a	szomorúfűzek.

Délután	három	felé	járhat.	Mindjárt	befejeződik	a	tanítás.	Vajon	eljön	Luke-ért?	A	tér	sarkán	
találom	magam,	onnan	nézelődöm	ráérősen	erre-arra,	de	azért	éberen	figyelem	az	utcát.	Ezek	
szerint	azért	jöttem	el	hazulról,	hogy	meglássam	Juliát?

•

–	Anyu,	vigyük	el	Buzbyt	a	Kerek-tóhoz,	hadd	szaladja	körbe!	–	kérleli	Juliát.	
Tisztán,	szépen	artikulál,	enyhe	bostoni	beütéssel.	Kíváncsian	méreget.	Én	is	őt.	Jóképű	kis	srác,	a	

haja	sokkal	sötétebb,	mint	Juliáé	–	ilyen	haja	lehetett	volna	akkor	is,	ha	a	mi	fiunknak	születik	meg.	
–	Most	már	ideje	hazamennünk.	Mindjárt	besötétedik.
–	Egy	mókus	volt	–	fordul	felém	a	gyerek,	húzni	akarja	az	időt.	–	Buzby	teljesen	megvadul	

a	mókusoktól.	Anyu,	becsületszóra,	nem	fog	tovább	tartani	öt	percnél!
–	Megmondtam,	Luke,	hogy	nem	–	mondja	Julia	határozottan.	–	Elfáradtam	a	sok	gyalog-

lástól.
–	Michael	is	elvihet	minket	–	puhítgatja	Luke,	és	megfogja	a	kezemet.–	Buzby	is	kedveli.
Mintha	ezt	akarná	megerősíteni,	a	kutya	visszaszalad,	és	elénk	áll.
Összenézünk	Juliával.	Luke	hol	az	anyjára	néz,	hol	rám,	Buzby	meg	mind	a	hármunkra.
–	Luke,	ha	nem	jössz	vissza	tíz	perc	múlva,	holnap	csak	egy	almát	csomagolok	uzsonnára.
–	Fúj!	Most	nagyon	megijedtem	–	utálkozik	Luke,	de	fülig	ér	a	szája.	–	Mi	a	rosszabb	az	

almában	egy	kukacnál?
–	Luke,	ne	kezdd!	–	szól	rá	Julia.
–	Szabad	a	gazda!
–	Ha	az	ember	csak	egy	fél	kukacot	talál	benne	–	kínálja	készségesen	a	megoldást	Luke,	és	

jóízűen	nevet	hozzá.
Julia,	aki	valószínűleg	már	százszor	hallotta	ezt	a	viccet,	savanyú	képet	vág.	Az	édesanyja…	

az	édesanyja…	Mi	járhat	a	fejében	most,	hogy	a	fia	az	én	kezemet	fogja?
Amikor	odaérünk	a	tóhoz,	Luke	így	szól:
–	Ne	jobbra	menjünk,	hanem	balra,	az	óramutató	járásával	ellenkező	irányba!	Buzby	úgy	szereti.
–	Amerikában	nem	úgy	mondjátok,	hogy	az	óramutatóval	ellentétes	módon?	
–	De	igen,	apu	is	úgy	mondja.	De	én	most	angol	vagyok.	Honnan	ismered	az	anyukámat?
–	Még	Bécsből.	Együtt	voltunk	diákok.
–	Az	még	azelőtt	volt,	hogy	megszülettem.
–	Bizony.
Elgondolkodik.	Buzby	össze-vissza	rohangál,	olykor	visszafut	a	tóhoz,	hogy	megugassa	a	

hattyúkat,	csak	úgy,	barátkozásképpen.
–	Igazából	Luciusnak	hívnak	–	közli	Luke	bizalmasan.	–	Lucius	Hansennek.	A	nagypapámat	

is	Luciusnak	hívják.
–	De	mindenki	Luke-nak	szólít?
–	Ühüm.	Mi	a	különbség	a	táncosnő	és	a	kacsa	között?	
–	A	táncosnő	és	a	gatya	között?	Vagy	kacsát	mondtál?
–	Kacsát,	te	dinnye!	Jaj,	bocsánat!	Kacsa!
–	Nem	tudom.	Az	egyik	kövér,	és	elszáll,	a	másik	sovány,	és	elhal.
–	Egy	táncosnő	nem	hal	meg.
–	De	a	Hattyúk tavában	igen.
–	Mi	az	a	hattyúk	tava?
–	Egy	balett.	Tudod,	amikor	a	színpadon	táncolnak.	Nem	nagyon	érdekes,	de	a	zenéje	igazán	

szép.
Luke-ot	ez	nem	érdekli:
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–	Nem	találtad	ki	a	kérdést!
–	Akkor	mi	a	helyes	válasz?	
–	Az	egyik	kánkánt	jár,	hopp-hopp,	a	másik	meg	kákán	vár,	háp-háp!
Elnevetjük	magunkat.	Buzby	hozzánk	szalad,	megrázza	magát,	spriccel	róla	a	víz.
–	Ez	jó	volt!	Te	találtad	ki?	
–	Nem	én.	Egy	rejtvénykönyvben	olvastam.	Aputól	kaptam	karácsonyra.	Három	könyvet	

kaptam	tőle,	egy	rejtvényeset,	egy	repülőgépeset	meg	egy	bélyegeset.
–	És	dinoszauruszt	nem?
–	A	dinoszauruszok	kihaltak	–	jelenti	ki	határozottan.
–	Milyen	fajta	a	kutyátok?	Óriáslabrador?
–	Labrador?	–	kérdez	vissza	megvetően.	–	Leonbergi!	És	még	csak	kölyök,	tizenegy	hónapos.
–	Kölyök?	De	hisz	akkora,	mint	egy	borjú!
–	Olyan	kis	bugyuta	még!	A	múlt	hónapban	füvet	evett,	megette	a	fűszálakon	mászó	csigákat	

is,	és	elkapta	a	dyspepsia,	vagy	valami	ilyesmi.
Korához	képest	meglepően	gazdag	Luke	szókincse.
–	És	mi	ez	a	história	az	uzsonnáddal	meg	az	almával?	
Fintorogni	kezd:
–	Nem	szeretem	az	almát.
–	Minden	gyerek	szereti.
–	Én	nem.	Jobb	szeretem	az	őszibarackot.	Vagy	a	narancsot.	Vagy	akármi	mást.
Félig	körbejártuk	már	a	tavat,	amikor	megkérdezi:
–	Az	előtt	találkoztál	az	anyukámmal,	mielőtt	megismerte	aput?	
Nem	nagyon	tetszik	neki	a	dolog.
–	Tessék?	Ja,	igen.	Együtt	jártunk	az	akadémiára.	Zenész	vagyok.
Hallgat,	emésztgeti,	amit	hallott.	Kisvártatva	megszólal:
–	Anyu	azt	akarja,	hogy	tanuljak	meg	zongorázni,	és	sokat	kell	gyakorolnom.	Mondtam	neki,	

hogy	én	pilóta	leszek,	ezért	csak	időpocsékolás,	de	őt	ez	nem	érdekli.	Egyáltalán	nem	érdekli.
–	Azért	szeretsz	zongorázni?
–	Szeretek	is,	nem	is	–	mereven	nézi	a	vizet,	aztán	még	nagyon	halkan	hozzátesz	valamit	a	

skálázásról.
–	Nem	értettem,	mit	mondtál.	Motyogsz.
–	Én	így	beszélek	–	veti	oda	foghegyről.
–	Az	előbb	még	érthetően	beszéltél.
–	Azért,	mert	anyu	nehezen	ért	engem.	Süket…	Hoppá!	
Mindkét	kezét	a	szája	elé	kapja.
–	Miért?	Azért,	mert	skáláztat?	–	kérdezem	nevetve.
A	szeme	kitágul,	rémület	ül	a	mélyén,	látom	rajta,	hogy	nagyon	bántja,	amit	mondott.
–	Ne	áruld	el	neki!	–	könyörög.
–	Mit	ne	áruljak	el?
Halálsápadt,	nagyon	meg	van	ijedve.
–	Amit	most	mondtam.	Nem	is	igaz!	Nem	igaz!
–	Nyugodj	meg,	nem	mondok	neki	semmit!
A	következő	néhány	percben	egy	szót	sem	szól.	Csupa	bűntudat,	félelem	és	lelkiismeret-furda-

lás	az	arcocskája.	Megsimogatom	a	fejét,	hagyja.	De	engem	fojtogat	a	nyugtalanság	és	a	kétség-
beesett	aggodalom,	Luke	szavai	dobolnak	a	dobhártyámon,	és	én	sem	tudok	mit	mondani.

•

Másnap	tiszta	ragyogással	köszönt	a	városra	a	hajnal.	Messzebb,	a	fákon	túl,	aranyló	fény-
ben	fürdik	a	Kerek-tó.	Szeretem	ezt	az	évszakot,	a	fák	ünnepélyét:	az	egyik	fa	felfelé	meredő	és	
a	másik	lecsüngő	ágainak	ellenpontját.	A	fehérlevelű	berkenyék	és	az	üde,	friss	fű	kontrasztját	
–	megannyi	sündisznó	zöld	háttér	előtt.	

A	fiatal	hársfák	sorából	kikiabál	egy	kopár,	ősöreg	vadgesztenyefa,	lenyújtja	erős	karjait,	bár	
ilyen	korán	tavasszal	nincs	mit	adnia.	Vagy	mégis:	a	csúcsán,	a	vékony,	törékeny	ágak	közt	egy	
kismadár	dalol	–	úgy	hallom,	vörösbegy,	de	oly	magasan	van,	hogy	a	fakorona	finom	csipkéi	
is	eltakarják	pici	testét.

Hátralépek,	hátha	 sikerül	megpillantanom.	Egy	kövér	galamb	száll	 le	 esetlenül	 egyensú-
lyozva	a	magas	ágak	közé,	és	most	úgy	tűnik,	mintha	ez	a	groteszk	teremtmény	énekelne	olyan	
fenségesen,	készen	arra,	hogy	láthatatlan	szomszédja	helyett	begyűjtse	az	elismerést.	

Akkor	lábadt	könnybe	Julia	szeme,	amikor	a	fülemülét	említettem	–	váratlanul	ért,	megle-
pődtem,	hisz	akkor	még	nem	értettem,	miért.	

A	botanikuskertben	csupán	néhány	sárga	kankalin	jelzi	a	közelítő	tavaszt;	a	sűrűn,	élő	kerí-
tésként	ültetett,	nálamnál	kétszer	magasabb,	és	sokkalta	korosabb	hársakon	azonban	már	duz-
zadnak	a	halványpiros	rügyek,	elindultak	az	új	hajtások.	Ezt	a	látványt	egyformán	élvezhetnénk	
mind	a	ketten,	de	a	kora	reggelek	csengő-bongó	kórusát…?	A	nyugatra,	Heathrow	felé	lejtő	
széles	rónaság	neszezését?

Arra	megyek,	amerre	 tegnap	Luke-kal	 sétáltunk.	A	sirályok	még	csöndesek	ezen	a	korai	
órán.	Megszámolom	a	hattyúkat,	negyvenegyen	vannak,	öt	közülük	még	igen	fiatal.	Az	egyik	
feketelábú,	piszkosfehér	 tollazatú	hattyúpalánta	fenyegető	oldalpillantást	vet	rám.	A	tó	túlsó	
partjánál	öt	kifejlett	példány	száll	fel,	kissé	nehézkesen,	hatalmas	szárnyukkal	nagy	zajt	csapva	
repülnek	egyre	magasabbra.	A	felriadt	libák	ijedt	gágogással	menekülőre	fogják.	
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Mennyit	hallana	mindebből?	Mennyire	tudom	pontosan	megítélni,	mi	az,	amit	hall?
Egy	varjú	károgását,	a	Bayswater	Roadhoz	közeli	platánfán	a	szarka	cserregését,	az	autóbu-

szok	berregését…	Mit	hall	vajon?

•

Egy	kávézó	emeletén	üldögélünk	a	kis	sétálóutcában,	alig	százméternyire	az	áruháztól.	Julia	
az	ablakkal	szembeni	székre	tessékelt.	Megrendeltük	a	kávét.	Kifelé	bámulok,	eltelik	egy	kis	
idő,	mire	megszólalok:

–	Ez	már	évek	óta	nem	fordult	elő	velem.
–	Most	hogy	érzed	magad?
–	Úgy	éreztem,	egyre	szorosabban,	egyre	súlyosabban	zárul	rám	minden.
Lehorgasztom	a	fejem.	Julia	átnyúl	az	asztal	fölött	és	nagyon	gyengéden	megsimogatja	az	

arcomat.
Szótlanul	ülök	néhány	percig.	Türelmesen	vár,	amíg	újra	nyugodtan	tudok	lélegezni.
–	Ezért	élek	ott,	ahol	élek,	magasan	fönt,	a	sasfészkemben.	Emlékszel,	hogy	régen	is	abban	

a	pillanatban	elszállt	belőlem	minden	szorongás,	mihelyt	kiértünk	a	városból?
–	Emlékszem,	igen.
De	abból,	ahogy	ezt	mondja,	tudom,	mire	emlékszik:	arra	a	napra,	amikor	utoljára	láttuk	

egymást.	Akkor	is	majdnem	a	városon	kívül,	a	Lier	fogadó	kertjében	ültünk	egy	gesztenyefa	
alatt.	Előttünk	az	asztalon	egy	kancsó	fehérbor,	bennünk	mérhetetlen	keserűség.	Julia	egyedül	
ment	le	a	hegyről.	Megtiltotta,	hogy	utána	menjek.

–	Sose	voltál	velem	Észak-Angliában…	Rochdale-ben.	Pedig	megígértem,	hogy	elviszlek	a	
lápvidékre,	hogy	halld	a	pacsirtákat.

–	Megígérted.
A	kezét	nézi,	karcsú	ujjait	a	ketchup-foltos	asztalterítőn,	a	vastagfalú,	kis	kávéscsészét.	
–	Jaj,	de	tapintatlan	vagyok!
–	Látni	azért	láthatom	őket.
–	A	pacsirták	nem	a	szépségükről	híresek…
–	Hát,	oda	föl,	északra,	nem	mehetek	veled	–	mondja,	halványan	elmosolyodik,	majd	köny-

nyedén	hozzáteszi	–,	de	Bécsbe	elkísérlek.
Torkomon	akad	a	szó,	csak	bámulok	rá	meredten.
–	Azt	hittem,	az	én	fülemmel	van	baj.
–	Most	csak	ugratsz,	ugye?	Nem	mondhatod	komolyan…	Vagy	mégis?	
Hová	tűnt	egy	pillanat	alatt	az	iszapos	sötétség?	Mi	ez	az	őrjítő	kedélyváltozás?	
–	Kérdezd	meg	Piers-t.
–	Piers-t?
–	És	az	ügynöködet,	Alicia	Cowant.
–	Erica.	Ez	nem	lehet	igaz!	Hallottam	volna	róla!
–	Csak	tegnap	derült	ki.	Én	játszom	veletek	a	Pisztrángot.

•

–	Nem	gondoltam,	hogy	bőgő	nélkül	fogunk	próbálni	–	mondja	Julia.
Piers,	Helen,	Billy	és	Julia	Schubert	Pisztráng-ötösének	első	próbájához	készülődnek.	Sike-

rült	lefoglalnunk	a	Királyi	Zeneakadémia	egyik	gyakorlótermét,	amelyikben	egészen	jó	a	zon-
gora.	Ennél	a	résznél	én	csak	megfigyelőként	vagyok	jelen,	de	utána	magam	is	bekapcsolódom	
majd	egy	rövid	próba	erejéig.

Ha	jobban	odafigyelek	erre	a	mozzanatra,	azonnal	rájövök,	miért	érinti	érzékenyen	Juliát	a	
nagybőgő	hiánya:	a	mély	hangok	ritmikus	lüktetése	végigsegítette	volna	a	darabon.	Hogy	miért	
nem	figyelmeztettem	előre,	vagy	miért	nem	próbáltam	valamit	tenni!	

[...]
–	Rendben	van.	Felütésre	kezdünk.	Mehet?
Juliára	pillantok,	a	torkomban	ver	a	szívem.	Nyugodtnak	látszik,	ugrásra	kész.	Nem	a	billen-

tyűket	vagy	a	kottát	nézi:	minden	idegszálával	a	többiekre	figyel.	Most	értem	meg,	miért	olyan	
fontos,	hogy	kívülről	tudja	a	szólamát	–	és	nemcsak	a	sajátját,	a	többiekét	is.

Játék	közben	hol	Piers-re,	hol	Billyre	néz,	úgy	olvassa	őket,	mint	más	a	kottát:	az	ujjaik,	a	
vonóik,	a	lélegzetvételük	az	igazodási	pontjai.	A	kezdésnél	egyébként	is	kettőjükre	kellett	volna	
figyelnie,	hisz	a	nagybőgő	itt	csak	halkan,	folyamatosan,	alig	modulálva	dörmög,	később	azon-
ban	a	basszusszólam	hiányában	sokkal	nehezebb	a	dolga.	És	persze	nagy	segítséget	jelentett	
volna	neki,	ha	látja	a	nagybőgős	ujjrendjét	is…	De	nincs	értelme	ezeken	tipródnom,	amikor	
azt	érzem,	hogy	egy	nagy	szakadék	fölött	kifeszített	kötélen	táncolok,	miközben	a	mélyéről	
felröppenő	és	egyre	magasabbra	szárnyaló	madár	énekét	hallgatom	–	különös	kép	ez	egy	olyan	
műhöz	képest,	amelyet	egy	halról	neveztek	el.

Julia	a	zongora	szólótémájában	néhány	nyolcadot	pontozva	játszik,	ami	eltér	a	megszokot-
tól.	Úgy	képzelem,	ez	egy	variáns	olvasat,	de	Helen	rosszalló	pillantást	lövell	feléje.

–	Ismételjünk?	–	kérdezi	Julia	az	első	olyan	pontnál,	ahol	erre	lehetőség	nyílik.
–	Tovább!	–	Piers	ragyog	a	boldogságtól.
Túljutnak	az	első	 tételen.	Az,	hogy	„túljutnak”,	nem	pontos	kifejezés,	végig	gyönyörűen	

játsszák.	Mégsem	 tudom	zavartalanul	 élvezni,	 annyira	 ideges	 vagyok.	Néhány	helyen	 Julia	
váratlanul	átveszi	az	irányítást,	hogy	ne	a	többiek	bonyolult	jelzéseit	kelljen	dekódolnia,	másutt	
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csak	a	kezére	figyel,	elképzelni	sem	tudom,	hogy	sikerül	mégis	szinkronban	maradnia	a	vo-
nósokkal.	Mire	az	utolsó	tizenkét	–	a	bőgő	hiányában	tizenegy	–	hangból	építkező	akkordhoz	
érnek,	amely	a	mű	elején	felhangzó	tizenkét	hangú	akkord	tükörképe,	csillapíthatatlanul	remeg	
a	kottán	tartott	bal	kezem.	

–	Ugorjuk	át	az	ismétléseket?	–	kérdezi	Piers.
–	A	Scherzóban	ne	–	tiltakozik	Billy.
Miután	megállapodnak,	milyen	tempóval	játsszák,	belekezdenek	az	Andante	tételbe.	Itt-ott	

akadnak	gikszerek,	de	nem	akkorák,	hogy	miattuk	le	kellene	állni.	Ellenben	a	következő	tétel,	
a	Scherzo	vakvágányra	fut.

A	fő	nehézséget	a	legelső	motívum	jelenti.	Piers	és	Helen	kezdi	három	gyors	nyolcaddal,	
melyeket	egy	hangsúlyos	negyed	hang	követ:	itt	kell	a	többi	szólamnak	egyszerre	belépnie.	

Újra	és	újra	nekiveselkednek,	de	egyszer	sem	sikerül.	Ezt	pedig	meg	kell	oldani,	nem	lehet	
átsiklani	 fölötte,	mint	korábban	az	apróbb	hibák	fölött,	nem	lehet	egyszerűen	 továbbmenni.	
Julia	egyre	jobban	kétségbe	van	esve,	a	többiekben	nő	az	értetlenség.	Mivel	olyan	jól	játszott	
eddig,	lehetetlen,	hogy	ez	meghaladná	a	képességeit.

–	Először	mindig	nehéz	új	csapattal	játszani	–	vigasztalja	Billy.
–	Tartsunk	egy	ötperces	szünetet	–	javasolja	Piers.	–	Muszáj	rágyújtanom.
–	Szabad	itt	bent	dohányozni?	–	kérdezi	tőle	Billy.
–	Miért	ne	szabadna?	Na,	jó,	akkor	kint	gyújtok	rá.
–	Megyek,	nyújtózom	egyet	–	mondja	Helen	elgondolkodva.	Látszik,	hogy	valami	erősen	

foglalkoztatja.	–	Jöttök	ti	is?
–	Jó	ötlet!	Megyek	én	is	–	szedelőzködik	Billy.
–	Én	inkább	maradok.
Julia	nem	szól	egy	szót	sem.	Mozdulatlanul,	magába	roskadva	ül,	mintha	elsüllyedt	volna	

körülötte	a	világ.
Összeszorul	 a	 szívem,	 elfelejtem	 a	 saját	 szorongásaimat	 is.	Mihelyt	 egyedül	maradunk,	

megkérdezem	tőle:
–	Rajtad	van	a	hallókészülék?
–	Igen,	az	egyik	fülemben.	Eleinte	segített,	de	aztán	egyre	jobban	zavart,	eltorzította	a	han-

gokat.	Nem	tudtam	észrevétlenül	megigazítani,	hát	kikapcsoltam	az	első	tétel	után.	Aztán	a	má-
sodik	tételnél	észrevettem,	hogy	nem	úgy	játszom,	ahogy	kellene,	ezért,	amikor	jött	egy	szünet,	
újra	bekapcsoltam.	Mostanra	teljes	káoszt	okozott.	Ha	szólna	a	nagybőgő…

–	Nem	oldaná	meg	a	problémát	a	Scherzo	elején	–	mondom	halkan.	–	És	később	sem,	ahol	
a	motívum	visszatér.

–	Ez	igaz.	Lehet,	hogy	meg	kellene	mondanom	a	többieknek…
–	Most	semmiképp	se	szólj,	eszedbe	se	jusson!	Attól	nem	lenne	azonnal	jó	a	tételkezdés,	és	

lehet,	hogy	Pandora	szelencéjét	nyitnád	ki…	Lazíts!
Szomorúan	elmosolyodik.	
–	Ez	olyan,	mint	amikor	valaki	azt	mondja:	„Ne	gondolj	a	fehér	elefántra.”	Amitől	persze	

mindenki	a	fehér	elefántra	fog	gondolni.
–	És	ne	törődj	Helennel.
–	Jó…
–	Ha	úgyis	a	tempó	és	a	beintések	alapján	tájékozódsz,	mármint	abból,	ami	ezekből	látszik,	

talán	jobb	lenne,	ha	egyszerűen	kivennéd	a	füledből.	Nem	is	értem,	hogy	tudsz	a	hangzásra	
reagálni,	főleg,	ha	eltorzítja	a	hangokat.

–	Lehet,	hogy	jobb	lenne	–	mondja	nagyon	bizonytalanul.	Hogyan	is	győzhetné	meg	egy	
olyasvalaki	tanácsa,	aki	el	sem	tudja	képzelni,	mit	hall	és	mit	nem?	

Megcsókolom.
–	Próbáld	meg	velem.	Nincs	vesztenivalód.	
Előveszem	a	hegedűmet,	felhúzom	a	vonót,	kutyafuttában	hangolok,	megadom	a	ritmust,	

párat	bólintok,	és	játszani	kezdem	az	első	frázist.	
Néhány	próbálkozás	után	sikerül	–	legalábbis	sokkal	jobban	megy,	mint	eddig.
El	sem	mosolyodik,	komoly	arccal	kérdezi:
–	Van	más	javaslatod	is?
–	Van.	Az	Andante	tételben,	ahol	az	egyik	ütemben	mindenki	hat	hangot	játszik,	amíg	te	ezek	

mindegyikére	hármat,	kicsit	túl	lassúra	veszed.	A	többiek	próbáltak	gyorsítani,	de	éppen	akkor	
nem	nézted	őket.	

–	Ott	én	vezettem.
–	Hátulról	–	mondom	neki	nevetve,	mire	ő	is	elneveti	magát.	–	Próbáljuk	el	ezt	is!
Fölemelem	a	vonómat,	nekilendülünk.	
–	Ez	jó!	–	szólal	meg	Piers.
Összerezzenek,	Julia	is	megriad.
–	Csak	folytassátok!
–	Itt	hagytad	az	öngyújtódat?	–	kérdezem	tőle	mérgesen.
–	Valami	olyasmi	–	mondja	higgadtan,	már	kifelé	mentében.

•

–	Julia,	tud	mindent.	Meg	kellett	mondanom	neki.
Rémülten	néz	rám.
–	Tegnap	este	mondtam	el,	nem	tudtam	mit	csinálni.	Borzasztóan	sajnálom.
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–	De	hát	tegnap	este	velem	volt!
–	Kicsoda?
–	James.
–	Én	Piers-ről	beszélek.	Megsejtette,	hogy	valami	van.
–	Nem	értelek,	Michael.	Miért	olyan	nagy	baj	az,	ha	Piers	tudja?	Ezt	kellett	olyan	sürgősen	

elmondanod?	
Lassan	megnyugszik,	de	még	mindig	értetlenül	néz	rám.
–	Ma	be	kell	avatnom	Helent	és	Billyt	is.	Ezért	kellett	előbb	veled	beszélnem.
–	De	Michael…	nem	értem…	mit	mondtál	el	neki?
–	Hát	azt,	hogy	mi	van	veled.
Belesápad,	szemét	lehunyja.
–	Julia,	nem	tudom,	mit	mondjak…
Nem	néz	 föl.	Megfogom	a	kezét,	 ráteszem	a	homlokomra.	Mikor	újra	kibújik	zárt	pillái	

mögül,	 nem	 rám	néz,	 hanem	át	 rajtam,	 valahova	messzire.	 Sokáig	 kell	 várnom,	míg	 végre	
megszólal:

–	Nem	tudtad	volna	előbb	megbeszélni	velem?
–	Nem.	Egyenesen	nekem	szegezte	a	kérdést.	A	kölcsönös	bizalom	jegyében.
–	A	kölcsönös	bizalom	jegyében?
–	Nem	tudtam	a	szemébe	nézni	és	hazudni	neki.
–	Szerinted	én	mit	csinálok	otthon?	Nekem	se	könnyű	elhallgatni	rólad	az	igazságot.	Csak	

épp	az	alternatíva	rosszabb.
Elmondom	neki,	hogyan	történt,	ami	történt.	Azzal	próbálom	megnyugtatni,	hogy	még	se-

gíthet	is	rajta,	ha	a	többiek	együttéreznek	vele,	és	határozott	jelzéseket	adnak	–	közben	tudom,	
mindez	szánalmas	önmosdatás	is.	

–	Lehet	–	mondja	csöndesen.	–	De	hosszabb	távon	ki	fog	engem	így	felkérni?
Erre	nem	lehet	mit	válaszolni.
–	Bajt	csináltam	neked.	Tudom.	Bocsáss	meg!
–	Nem	vagyok	naiv,	Michael.	Valamikor	úgyis	kiderült	volna.	Az	apám	mindig	azt	mondta,	

hogy	a	tudósok	imádnak	pletykálni,	mindent	kifecsegnek,	de	a	zenészek	náluk	is	rosszabbak.	
Lehet,	hogy	nemcsak	Lothar	tudja,	hanem	mások	is,	vagy	legalábbis	sejtik.	Felépítettem	a	„hó-
bortos	Julia”-képet,	hogy	leplezzem	a	valót.	Most	már	ennek	sincs	értelme.	

–	Megesketem	őket,	hogy	tartsák	titokban.
–	Jó	–	mondja	színtelen	hangon.	–	Jó,	tégy,	ahogy	jónak	látod.	Mennem	kell.
Ha	senki	nem	akar	majd	fellépni	vele,	én	leszek	az	oka,	hogy	hamarabb	történik	meg,	amitől	

a	legjobban	féltem.	Hogy	mondjam	meg	neki,	hogy	én	fogok	játszani	a	Pisztrángban?	Ez	nem	
a	megfelelő	pillanat.	De	mikor,	ha	nem	most?

•

Juliához	fordulok:
–	Édesanyád	a	második	sorban	ül.	Meg	a	nagynénéd.
–	A	szünet	után	én	is	ott	leszek.
–	Nincs	a	teremben	indukciós	hurokerősítő-rendszer,	hogy	fogod	hallani?
–	A	szememmel.
Hátat	fordítok	Juliának:
–	Piers!
–	Mi	van?
Vonómmal	megveregetem	a	vállát:	csapattiszti	gyanta-rendfokozatot	hagyok	rajta.	Nem	sö-

pörgeti	le	magáról,	csak	elmosolyodik	azzal	a	jellegzetes	piers-i	mosollyal:
–	Sok	sikert,	Michael!	Jól	ment,	odakint	is	jól	fog	menni.
De	most,	hogy	alig	pár	perc	választ	el	a	Pisztráng-ötöstől,	felborzolódnak	az	idegeim.	A	bal	

kezem	minden	ujjbegye	bizsereg,	mintha	kisfeszültségű	vezetéket	érintettem	volna.
Aztán	ez	elmúlik,	újra	nyugodt	vagyok.	Piers	hátralép,	Julia	és	Petra	fölsorakoznak	mellénk.	

Belépünk,	meghajolunk,	elhelyezkedünk	a	színpadon,	kezünk	alól	felröppen	a	Pisztráng-ötös	
első,	egész	termet	betöltő,	tündökletes	akkordja.

•

–	Mégis	mi	van?	Mondd	már!
–	Én…
–	Reménytelen	vagy,	Michael!
–	Mintha	azt	mondtad	volna,	mindig	szeretni	fogsz.
–	Nem	hittem,	hogy	ide	jutunk.
–	Julia…
–	Ne!	Luke	figyel.	Maradj	ott,	ahol	vagy!
–	Kaptam	egy	levelet	Carl	Källtől.	
–	Ne	haragudj,	Michael,	nincs	időm	beszélgetni.
–	A	bonsai…
–	Köszöni,	jól	van.	Nagyon	jól	van!	Remek	ajándék!	Azt	várod,	hogy	megköszönjem?
Keserű	a	hangja.
–	Miért	játszod	A fúga művészetét?	Mit	akarsz	vele?	
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–	A fúga művészetét?	Miért?	Miért	ne	játszhatnám?	Én	is	szeretem!	De	most	már	mennem	
kell.	Még	valami,	Michael:	hagyj	békén	bennünket!	Zavarsz,	nem	érted?	Ne	zaklass!	És	soha	
többé	ne	állj	lesben!	Nem	akarlak	látni.	Nem.	Igazán	nem!	Szétesem,	ha	látlak…	Ha	szeretsz,	
ezt	nem	kívánhatod.	Ha	pedig	nem	szeretsz,	felejts	el,	menj,	éld	az	életed!

Eltakarja	a	szemét:
–	És	az	Isten	szerelmére,	meg	ne	mondd,	hogy	melyik	az	igaz!

•

Harmincadikán	felutazom	Londonba.	Tiszta	az	idő,	alig	néhány	felhő	látszik	az	égen.	Sötét	
este	van,	mire	a	vonat	Eustonba	ér.	Poggyászom	nincs,	még	a	hegedűm	sincs	velem.	

Egyenesen	a	Wigmore	Hallba	sietek.	Minden	jegy	elkelt.	
	[...]
Rám	tör	a	pánik.	Otthagyom	a	sort,	kiállok	az	épület	elé.	Éles	szél	fúj,	hideg	van.	Mindenkit	

megkérdezek,	aki	befelé	tart,	vagy	programfüzettel	a	kezében	elmegy	mellettem,	még	azt	is,	aki	
a	külső	lépcsőn	igyekszik	lefelé	a	koncertterem	alagsori	éttermébe,	nincs-e	eladó	jegye.	

Már	csak	két	perc	van,	majdnem	megőrülök,	már	kétszer	csöngettek,	most	felhangzik	a	har-
madik	figyelmeztetés	is.	

–	Szia,	Michael!	Mégis	eljöttél?	Piers	azt	mondta…	
–	Ó,	Billy,	Billy…	Már	órák	óta	itt	állok…	nincs…	annyira	sajnálom,	ami	Jangóval	történt!	
–	Hát	igen,	nagyon	meg	voltunk	rémülve.	Lydia	is	el	akart	jönni	a	koncertre,	aztán	meggon-

dolta	magát,	inkább	otthon	maradt	Jangóval.	Ő	még	nálam	is	rosszabbul	viselte…	Azt	hiszem,	
be	kéne	mennünk.	

–	Lydia	jegye…	Nálad	van,	Billy?	
–	Nincs,	pár	nappal	ezelőtt	visszahoztam…	Azt	akarod	mondani,	hogy	nincs	jegyed?	
–	Nincs!	
–	Fogd	az	enyémet!	
–	De	Billy…	
–	Vedd	el!	Ne	vitatkozz,	Michael,	különben	egyikünk	se	jut	be!	Fél	perc	múlva	zárják	az	

ajtókat,	már	majdnem	teljesen	kiürült	az	előcsarnok.	Itt	a	jegy,	indulj!	Menj	már!

•

Az	erkély	első	sorában	ülök.	Halkan	morajlik	a	terem.	Lenézek	a	zsöllyére,	a	fejek	erdejére.	
Az	ötödik	sorban	ül	egy	kisfiú,	mellette	az	édesapja.	Más	gyereket	nem	is	látok	a	nézőtéren.	

Belép	Julia,	rájuk	mosolyog.	Egy	percig,	egy	hosszú	percig	nyugtalan,	kutató	tekintete	el-
időz	a	közönségen,	mielőtt	leül	a	zongorához.	

Kotta	nélkül	játszik.	A	szeme	csukva,	olykor	a	kezére	pillant.	Nem	tudhatom,	mit	hall,	mi	
szól	a	lelkében.	

Nincs	a	játékában	semmi	mesterkéltség,	tisztán,	gyönyörű	eltökéltséggel	megy	át	az	egyik	
téma	a	másikba,	csendül	föl	egy	korábbi	motívum	az	újabb	témaalakban	–	ehhez	a	zenéhez,	
Bach	befejezetlen	és	soha	be	nem	fejeződő	zenéjéhez	fogható	tökéletes	szépséget	elképzelni	
sem lehet: A fúga művészete	mennyei	muzsika.	

Elered	az	eső,	halkan	kopog	a	mennyezeti	ablakon.	
A	tizenegyedik	Contrapunctus	után	kezdődik	a	szünet.	
Ezután	jön	majd	a	káosz:	a	tételek	bizonytalan	sorrendje,	amikor	visszamegyek	–	itt	meg,	az	

előcsarnokban,	a	pletykák	és	dicséretek	zsivaja…	Nem	bírok	el	többet.	
Átfurakodom	a	tömegen,	kilépek	az	esőbe.	Sokáig	gyalogolok,	utcákon	át,	a	sötét	parkon	

át.	Most	is	megállok	a	Serpentine-nál.	Mire	ideérek,	könnyek	helyett	csak	esőcseppek	vannak	
az	arcomon.	

A	zene,	az	ilyen	zene	a	legnagyobb	ajándék.	Miért	akar	az	ember	fájdalom	és	szomorúság	
nélkül	mindig	boldog	lenni?	Hiszen	az	maga	a	boldogság,	hogy	élünk,	hogy	néha	ilyen	muzsi-
kát	hallhatunk.	Nem	sokat,	és	nem	is	gyakran	–	másképp	el	sem	bírná	a	lelkünk.	

Buday Mariann fordítása
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