
TRISZTÁN Irta Just Béla

Egy percre megálltak a színház előcsarnokában, tekintetükkel a szob
részt és barátját keresve a tömegben, aztán elindultak a lépcsők felé.
"Meg kellett volna mondanom neki, hogy melyik páholyban . leszünk.
Aurél tudja, hol azoktunk ülni. De hogyan fog megtalálni bennünket, ha
egyedül jön?" Ez az aggodalom gyermekes volt - Viviane is érezte -,
de mint mindig, amikor számára fontos dologról volt szó, most sem hagyta
nyugton; Ha nem lenne feltűnő, a legszívesebben lent maradna, meghú
zódva a feljáró melletti oszlop mögött, ahonnan a bejáratot is szemmel
tudja tartani. De most már nem fordulhat vissza. Es ha nem jön el? Ha
'hirtelen. haza kellett utaznia, vagy ha - mint ő is, tegnap délután 
ennek a találkozásnak a következményeire gondolva, és félve az elkerül
hetetlen bonyodalmaktól, elhatározta, hogy majd Auréllal kimenteti ma
gát? Nem, erre nincs semmi oka: ha ő, Viviane, vállalja találkozásuk mín
den következményét, neki is kötelessége, ha másért nem, puszta szoli
daritásból, mindent vállalni. S különben is, mi ez a míndenj Nőtlen, füg
getlen, attól sem kell félnie, hogy - ha egyáltalán valami folytatása lesz
ennek a találkozásnak - ő el akarja magát vetetni, vagy akárcsak egy
pillanatra is a terhére lesz. Más férfi tétovázás nélkül vállalna bármilyen
áldozatot; ez pedig, attól tartva, hogy megzavarhatják nyugalmát,gyor
san visszahúzódik a barlangjába.

Felértek az emeletre. Páholyukkal szemben, a vöröstapétás falnak
támaszkodva, egy férfi várta őket. Viviane csak akkor ismerte fel, amikor
a közelébe értek: a folyosó is homályos volt, és a műtermi találkozás
tól eltelt másfél nap alatt, mindig világosszürke zakójábari, diákos csa
karnyakkendőjével, látta maga előtt azt, aki a sötétkék öltönyben most
sokkal magasabbnak és karcsúbbnak tetszett. Valójában egy pillanatig
sem gondolt arra, hogy a férfi nem fog eljönni; hirtelen örömében most
mégis. elpirult.

A két férfi kezetfogott, s Viviane-nak most sikerült elkapnia ven
dégük nevét.

- A Bethlén-kollégiumban ismertem egy Perczel Miklóst - mondta
a közjegyző -, két évvel alattam járt, de az nem te voltál.

- Az unokaöcsém volt. Brassóban orvos. - Majd Viviane felé for
dulva: - Aurél nem tud eljönni, valami banketten kell résztvennie.

Viviane örül ezeknek az üres mondatoknak, melyek Mihály élet
elemét képezik, s a kettejük kőzöttí feszültséget levezetik. Azt sem saj
nálja, hogy a szobrász nem jön el: ha nincs is tudomása a műtermí jele
netről. és az utána következő beszélgetésről, jelenléte idegesítené. Azzal
nem törődik, hogy távolról mit gondol erről a meghívásról, mely össze
függ. valamivel, ami a műteremből való távozásuk után történt; de ha itt
lenne, egy meggondolatlah .kérdése, vagy _ártatlannak tetsző - és más
helyzetben valóban ártatlan - célzása, vagy csak puszta tekintete szét
szakítaná azt a finom, plazmaszerű anyagot, me ly kettőjüket. mint valami
láthatatlan és kitapinthatatlan háló, körülveszi.

A terem már sötét volt, amikor elfoglalták helyüket, de a zenekar
ból csak a hegedűk cirpelése hallatszott. Viviane szerette ezt a pillanatot,
a szélcsend, a lebegés perceit, amikor kapcsolata már megszünt a világ
gal, a nélkül, hogy az a másik világ: az álom, a lehetőségek, a betelje
sülések világa feltárult volna előtte. Valóban lebegés volt ez, a súlyta
lanság mámorító, és a zuhanás lehetőségének szívszorító érzésével. Es
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ha már máskor is, a Carmen vagy a Traviata előtt, hatalmába kerítette
ez a különös varázs, most, végtelennek tűnő másodpercekkel a nagy,
az egyetlen nyitány előtt, kezét a keblére kellett szorítani, .míntha attól
tartana, hogy ők ketten: Mihály, a mindig megtagadott jelen, és Perczel
Miklós, az ismeretlen jövő, meghallják szívének riadt dobogását. Ez a
véget nem érő pillanat annak a két napnak is a jelképe volt, amely szin
tén levált az időről, s fenyegető mozdulatlansággal lebegett az elmúlt
két év és a holnap között: mert a műtermi találkozás óta eltelt órák,
egészen addig a percig, amikor a páholyba léptek, nem tartoztak sem a
multhoz, sem a jövőhöz, - időtlen órák voltak.

A jövő most kezdődött el, a másodpercnek abban a töredékében,
amikor Viviane - előrehajolva, egész testében megfeszülve, mint a star
ter lövésébe beleugró versenyző - belevetette magát az előjáték első

ütemeinek mély vizébe. Mihály gondolata még a délutáni átruházási szer
ződés vitás pontjain járt - s az áthidalhatatlan ellentét közte és Viviane
között sohasem mutatkozott meg olyan tragikusan, mint ebben a pilla
natban -, Perczel Miklóst pedig majd csak később, évekkel később fogja
hatalmába keríteni az az érzés, amely most Vívtane-t lenyűgözte -- egy
bécsi Trisztán-előadás harmadik felvonásának a nyitánya alatt, amikor,
idegen emberek között ülve, majd egyszerre éli újra ezeket a perceket,
és Viviane iránti szerelmének párhuzamos fázisait, a szerelmi varázs
visszatérő motivumától kezdve, a végzet fel-felbukkanó szólamán át, a
reménytelenségben felcsendülő vágy befejező szólamáig. A zene most
csupán tájakat és hangulatokat idéz fel előtte, és magános életének el
süllyedt emlékeit: késő ősz van, hazafele tart az erdőből, s egy tísztásra
érve, megpillantja a hegyoldalon legelésző bárányok fehér ködgomolyag
ját; háton fekszik kertjében, a méhes mellett, egyideig az álmosító zson
gást hallgatja, aztán félig ébren, félig álmodva, a kopasz fenyőfa koro
nájának lassú, nagyon lassú ingását követi tekintetével, és egy sejtelem
szorítja össze a szívét; nyári vakáción van, az alkonyatban a Jád-völgyé
ben robog lefelé a keskenyvágányú kis pályakocsin, s ő nagynak, erős

nek érzi magát, kimondhatatlanul boldognak.
Viviane egy pillantást vet rá, s a nélkül, hogy kiszakítaná magát

a varázslatból - a zene a fortísszimóban hullámzik, a viszonzott szere
lem viharában -, érzi, hogyamellette ülő férfi most messze kószál tőle,

idegen évek lejtőin, ahová csak akkor akarja majd őt is magával vinni,
amikor már késő lesz, amikor az odavezető utat meggondolatlanul, érzé
ketlenül felperzselte. Amikor a végzet-motívum, intő szózatával először

felhangzik, Viviane már tudja, hogy hiába következik a boldog szerelmi
bizonyosság szólama, a mélyhegedűk simogató, álotnba ringató, megnyug
tató hangjaival, kettejük sorsa - árulás, gyilok, vér és halál nélkül is
- éppen olyan szerencsétlen lesz, mint Izolda és a büszke lovag sorsa.
O nem sejt semmit, nagyszerű kalandra gondol, me ly eddig hiányzott
életéből, vagy arra, hogy a véletlen elébe hozta azt a nőt, akiről eddig
még álmodoznia sem volt szabad, nehogy meggyűlölje nyugalmas magá
nyát. Mindegy, csak reménykedjék, elég ha ő, Viviane, tudja, hogy a
szerelmi bizonyosság szólama tévútra akarja vezetni, s csak a másik
kettő, a vágy és a varázs motívuma, mely most, a nyitány befejezése
ként, újra felcsendül, szomorú reménytelenségben, csak ez a két hang
nem hazudik. Esztelenség lenne többet várni; a vágyon és a kéjen kívül,
melyek lényegükben hordozzák mulandó voltukat - mínt a láng, mely
után csak fájó, fekete seb marad -, mást is követelni az élettől, ettől

a szeszélyes, kötekedő, néha nagylelkű, a legtöbbször nevetségesen fös
vény, saját alkotásait is lenéző Művésztől.

Viviane azelőtt is a Trisztánban összpontosította mindazt, amit lány-
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korában a jövőtől várt, mindazt, amit elhibázott házassága megtagadott
tőle. A többiek életének, ábrándjainak, gondolatvilágának egy-egy töre
dékét tükrözték: Carmen, amelyben minden szertelenségét, vélt vagy
valódi démoniságának reá is visszaható tragédiáját élte át, Marion, ahol
öntudatlan dolorizmusától hajtva, Des Grieux is Ő volt, saját tehetetlen
ségét és romlását siratva a szerencsétlen lovag sorsában, Thaisz, Margit,
a szőke hajjal, és a másik Margit, a kaméliával. De életének mély, teljes
jelképe a Trisztán volt: -a nő örök, meg nem változtatható idegensége,
mindaz, ami megfoghatatlan, illanó a lényében, ami felébreszti il. birtok
lás vágyát a férfi szívében - a birtoklás vágyát, mely nagyobb gyönyört
ad minden birtoklásnál -, mindez Viviane volt, a szerencsétlen ír her
cegnő énekében és mozdulataiban. S most, amikor a véletlennek ez a külö
nös játéka: a műtermi találkozás és a másnapi Trisztán-előadás, meg
engedte, hogy - miközben a Kornwall partjaihoz közeledő gályán a két
szerelmes örökre egymásra talál - ő, Viviane is maga mellett érezzen
valakit, amikor az álom és a vágy kezdett a valóságba áthajlani, teljesen
felolvadva a földöntúli zenében - a zenekarból tompán morajlott fel,
egymásba fonódva a három nagy motívum: a vágy, a végzet és a halál
motívuma -, lent a gályán Izolda vad örömmel emeli a magasba a méreg
fiolát, és Brangéne felkiált: "Ez a haláli"

Ebben a pillanatban egy kéz ért Viviane jobbkezéhez, mely élet
telenül csüngött le a kis karosszékről. Két ujj átfogta csuklóját. meg
kapaszkodva a vékony platinaláncba, s egy kemény férfitenyér, óvatosan,
csaknem félénken, mintha egy remegő madárkát akarna megvédeni a
vihartól, ráhajlott a kézfejére. Minden benne volt ebben a mozdulatban:
az örök férfi uralkodásvágya, ellenszegülést nem tűrő parancsoló hajlama,
brutalitása - ahogy hirtelen lecsapott a kézre -, de gyengédsége is,
félénksége az ismeretlen jövő gondolatára, bizonytalansága, alázatos
bocsánatkérése. Lent, a zenekar a végzet szólamát harsogtatta: Brangéne
összeborzad, tétovázik, aztán úrnőjének parancsoló mozdulatára hozzá
fog az ital elkészítéséhez. A kürtök harsogása még sohasem volt ilyen
féktelen: a végzet folytatja megkezdett munkáját. "Hol vagyunk?", kér
dezi Trisztán, sötét merengéséből felriadva. És a halálmotívum dermesztő

hangjainál, a méregpohárra célozva, az engesztelhetetlen ír hercegnő így
felel: "Közel a célhoz!"

Viviane is tudja, hogy közel vannak a célhoz. Vagy talán már el
is érték: mert a férfi abban a pillanatban veszi birtokába örök ellenségét
és szövetségesét, amikor keze megragadja azt a másik kezet, mely "min
den jóra képes, és minden rossz forrása", és az nem lázad fel rabsága
ellen. A többi csupán következménye az első, a végzetes mozdulatnak, és
csak kiegészíti, mint az enyészet a halált. 0, hogy várta ezt a pillanatot:
nem másfél nap, nem is két év óta, - egy régen elmerült délutántól
kezdve, amikor a Szent Szív-zárda tanulótermében, lecke helyett a Tó
úrnőjének történeté t olvasta, azét a másik Viviane-ét, aki egyidőben élt
Trisztánnal, nem messze Kareol partjaitól. Nem meri megmozdítaní az
ujjait, a férfi talán félreértené a mozdulatot, és elengedné a kezét. A par
tot ért gályán a varázsital bevégezte munkáját: a szerelmí varázs és a
vágy szólamainak folyton erősbödő és végül viharban kitörő fortisszimó
jánál, a diadalmas szenvedély ellenállhatatlan erővel taszítja őket egy
más karjába. A fedélzet megtelik lovagokkal és hajósokkal, akik ujjongva
integetnek a part felé; de Izolda minderről nem vesz tudomást: az arca
lángol, teste remeg a szenvedély földöntúli varázsától, s szemét nem tudja
levenni hősének arcáról. Viviane is a férfira emeli tekintetét: boldogan
és szorongva.

* * *
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Három évvel később, 1939 szeptemberében, Perczel Míklós, aki egy
hosszú és eredménytelen utazás után hazatérőben megállt Bécsben --'-'
kényszerből, mert a német-lengyel háború kitörésekor néhány napra még
a nemzetközi vonatokat is leállitották, -, az első estén az Opera kör
nyékére tévedt. Amióta Lengyel Mihály és felesége társaságában meg
hallgatta a Trisztánt, ösztönös védekezésképen elkerülte a dalszínháza
kat és a hangversenytermeket i lassan behegesedő sebeket szakított volna
fel bármilyen zene. Azon a koraőszf estén sem gondolt arra, hogy a bécsi
Opera előadását meghallgassa, annál kevésbé, mert tíz óra is elmúlt, ami
kor a Ringre vetődött. Megállt a feljárat mellett, s tekintete egy plakátra

· tévedt: Otto Egloff vendégszereplését hirdette a Trisztánban. Talán arra
gondolt, hogy a véletlen, mely Viviane-t azon az estén kötötte hozzá,
megint csodát tesz s újra összehozza itt, a bécsi Operaházban, nyomtala
nul' eltűnt s megtalálhatatlan szerelmesével. Vagy talán nem is gondolt
semmire, s éppen olyan gépiesen, csaknem félálomban küldte a portást
a lezárt ablakú pénztárhoz, ahogyan távoli bolyongásai közben, mindeh
ok nélkül, még mindig bízva megzavarodott ösztönében, leszállt egy-egy
nagyobb állomáson. s jegyet váltott valamelyik mellékvonalra: Halls és
Innsbruck között, egy havasi szállodában, vagy a szavonai öböl valame
lyik halászfalujában éppen úgy nyomára bukkanhat Viviane-nak, mint
Salzburgban, Laussanne-ban vagy Viareggió-ban.

Négy-öt perc óta' szemlélte az előcsarnokban és az emeleti nagy
dohányzóban hullámzó tömeget: egyetlenegy arcot keresve,- nem is
arcot, csak széles hullámokban leomló gesztenyebarna hajat, amikor a
harmadik felvonás kezdetét jelző csengők megszólaltak. Engedte, hogy
az áradat besodorja a terembe, leült az útjába akadt első üres székbe,
és tekintetével azt a páholyt kezdte keresni, amelyben ott, a kolozsvári
Nemzeti Színházban, Viviane mellett, ugyanezt az operát, ugyanezzel az
énekessel meghallgatta, egy, a maihoz hasonló, szeptemberi estén. Per
czel Miklós, aki valamikor éppen úgy nem tudta megérteni a babonás
embereket, mint azokat a férfiakat, akik egy nőért gyilkolni tudnak 
vagy magukat emésztik el -, most babonásan hiszi, hogy ennek a hár
mas egyezésnek mágikus módon folytatódnia kell, s itt az Operában, vagy
Bécsben. vagy hazafelé menet, Budapesten, megtalálja eltűnt kedvesét.
S a gondolat olyan boldogsággal tölti el, hogy amikor a csillárok ki
alszanak, és a harmadik felvonás nyitánya a halálkínok mctívumával el
kezdődik, két meleg könnycsepp gördül végig az arcán.

Azon a másik Trisztán-előadáson, amíg Viviane valósággal. átélte
a ·két halhatatlan szerelmes minden vívódását, kínszenvedését és gyönyö
rét, egyetlenegy estébe sűrítve - mintegy előjátékként ~ kettőjük tör
ténetének összes későbbi fázisait, addig ő, magárahagyva jövendő ked
vesét, s inkább csak elérzékenyülve, mintsem lenyűgözve a zenétől, mely
ifjúságának és akkori életének a hangulatait idézte fel, a tájak, évszakok,

· emlékek illatát élvezte. De, ijesztően emlékeztetve a gyönyörű kaland két
periódusára: amikor ő kínzott, és amikor ő kínlódott, - most, társtalan
ságában ezer ember között, ugyanazok az érzések kerítették hatalmukba,
mint akkor, ott, Vivíane-t, a harmadik felvonás alatt. Igy kellett adóznia
mindazért, amit valamikor nem tudott vagy nem akart vállalni.

A Todesschmerzen-Motív most az ő torkát szorongatta, ő volt a
halálos sebből vérző Trisztán, a kareoli hársfa árnyékába helyezett. nyug
ágyon ő feküdt mozdulatlanul, mint akiben már nincs élet. És a táj is:
a magas várkastély, gyermekkorának fájó emlékeivel, az őrtoronnyal

szegett bástyafal, és távolabb, a szelíden hullámzó rétek -, a táj is kisér-
· tetiesen emlékeztet arra a tájra, mely csak az ő lelkében őrzi Viviane
nyomát. A várkertet gyom, burján verte fel: Kareol éppen olyan elhanya-

464



golt, mint egy másik birtok, az Izvor alatt. Bs a pásztor sípja, ez az év
századok óta változatlan hang, a barátkai hegyek között is csak azt jelzi
epedő dallamával, hogy akit ő gyötrődve vár, nem akar feltűnni. Trisztán
feleszmél. és moccanás nélkül, tompa hangon mereng:

A régi dallam,
Mit ébreszt föl . . .

Lassan mindenre emlékezni kezd, -s miközben a zenekarban fel
morajlik a türelmetlenség szólama - ő sóhajtozva szólítja kedvesét. Léz
álmában már látja a hajót, mely Izoldát hozza, izgatottan a bástya fokára
küldi szolgáját, kémlelni a tengert. De újra felhangzik, közel, majd távo
labb, a pásztor méla sípja, Trisztán víziója szétfoszlik, a szomorú való
ság tudatára ébred:

Hát erről adsz te hírt,
Te ódon, bánatos dal?
Ezért panaszkodol?
Igy szállt az alkony
Sóhaján,
Atyám elhúnytát
Gyermekfülembe sírva . . .

Perczel Miklós is végigéli egész életét, de most mindenre, még a
legtávolabbi évekre is Viviane árnyéka nehezül: szerelmese lakott két
hónapig abban a szobában, ahol anyja meghalt, a gyermekkori kedvenc
méhes mellett Viviane-t lepte meg egy koratavaszi délután, amint fejét
karjára hajtva, hangtalanul sírt, és azok a fiatal fűzfák. a vízesés alatt,
ahol pisztrángra szokott halászni, az eltűnt kedves testének színét és illa
tát itták be magukba. A zenekar hatalmas krescsendókban kíséri a szel
lemidézést, s a vihar zúgásával tör ki az utolsó átokszavaknál:

Megátkoz ajkam, nedű . . .

Bs miközben szolgája csillapítani próbálja Trisztánt, hirtelen felhang
zik a pásztor vidám tárogatója: a várvavárt gálya feltűnt a látóhatáron.
Perczel Miklóst ebben a pillanatban üti szíven a valóság: Izolda követi
Trisztánt, hogy szerelmesének holtteste mellett lehellje ki lelkét, de
Viviane soha, soha nem fog visszatérni hozzá. Ok ketten nem egymásnak
fognak meghalni, - egymás számára haltak meg, az utolsó, mindkettő

jükre tragikus éjszakán. Nem, nincs ereje Trisztán végső boldogságát
látni, és a szerelmi vágy mégegyszer felhangzó dallamát hallani. Feláll,
s mint az álmában járó, imbolyogva, ólmos lábakkal, kimenekül.

• * *
Szótlanul tették meg a szeptemberi éjszakában a hazafelé vezető

utat. A kijárathoz érve, Lengyel Mihály belekarolt feleségébe, de Viviane
néhány lépés után kihúzta a karját, s néma maradt a Szentegyház-utcai
ház kapujáig. Ott, amikor Perczel Miklós, megköszönve az estét, kezet
csókolt neki, megszólalt:

- Orülök, hogy jól érezte magát. Ha legközelebb Kolozsvárra jön,
telefonáljon. Bs ne Ielejtse el a gránitmintát. - Néhány másodpercnyi
szünetet tartott, aztán: - Mi a címe? Ha esetleg a gránitot választjuk,
majd megkérem, hogy rendelje meg.

- Perczel Miklós, Izvor-szállás, utolsó posta Barátka - válaszolta
a férfi, és nyugodtan Viviane szemébe nézett.
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