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Jacobi március elején érkezett meg, tehát két héttel korábban, mint
okvetlenül szükséges lett volna, a hires európai nagyvárosba, ahol gye
rekkorát töltötte, s amely most, ötvenedik születésnapjára aranyhege-
dűvel tűntette ki. Napokon át csatangolt az utcákon. Délelőtt, délután,
este, keresete valamit, bejárta mind a városrészeket, amelyekhez valaha
kÖZJe volt, de tulajdonképpen semmire sem ismert rá, idegen volt neki
mínden,

Nyugtalannak látszott, Sovány voís, Sokat fogyott az utóbbi időben.

Magas, sovány, nyugtalan ember volt, ha magára maradt egy szálloda':'
szebában. Ha látták, akkor mosolygós képet vágott, ráncait átalakította
derűre, kellemesre. A repülőgépen azonban, érikezésükkor, elszóblano
dott. Az alattuk elterülő város kivehetetlen körvonalart nézte a gép ab
lakából. Könnyű nyári ruhát viselt. A légikisasszony anyáskodva figyel
meztette, hogy itt még majdnem tél van, nincs több tíz foknál - Cel
siusban mérve - vegyen hát fel valami meleg holmit.

Jacobi az útikönyve térképét nézte, s próbálta összehasonlítani a táj
jal odalent. Csak a folyó szalagját lehetett jól látni. A napfényben há
romszögletű folt csillogott a folyón túl; szerette volna tudni, hogy mi
Lehet. Amikor a légikisasszony továbbment, Jacobi ledobta az útiköny
vet az újságcsomójára. Nem udvariatlanságból hagyta őt válasz nélkül;
nem is a megindultságtól szótlanodott el.· Enyhe szédüléssel érikezett a
gyengesége első hulláma, az ismerős múló rosszullét. Két apró csepp ve
rejtéket letöröli a halántékáról , mutatóujjával. Az újságak közül kihú
zott egy képes hetilapot és odaadta útítársnőjének. Aztán észrevétlenül
előszedte zsebéből a gyógyszerét és bevett egy tablettát.

A hetilap egyoldalas cikket közölt róla, "Negyven évi távollét után
ismét köszöntheti szülővárosa Jacobi Pétert, aki időközben meghódította
hegedűjével a világot." A cikk egy csomó fényképből állt inkább, szö
vege rövid volt. Jacobi frakkban. Jacobi fürdőnadrágban Einstein tár
saságában. A windsori herceg és hercegné Jacobi nélkül. A város negy
ven évvel ezelőtti képei. A főpolgármester, aki átadja majd neki az
aranyhegedűt. A városi zeneiskola homlokzata, és egy modern gyerek
játszótér egy új lakónegyedben. Nevetett a cikken, és halkan, idegen
nyelven, vigyorgást erőltetve az arcára, -mondott valamit az ideges-nyakú
szép harminc év körüli nőnek, aki mellette ült. Harminc éve nem látta
a várost; bár csakugyan tizenegy éves korában költöztek el végképp, de
xésőbb még másfél évet tö1tött itt. Nem a szülővárosa volt; itt nőtt fel
féléves korától fogva, de az ország egyik kisebb, hegyek kőzt fekvő vá
rosában született, S ami a világ megnódítását illeti: egymásután két kon
certjét mondták le a tengeren túl, ezért tudott két héttel korábban jön
ni ide.

Az útikönyv térképén a vasútvonal nyomán megtalálta a Déli pálya
udvari, a valóságban azonban nem látszott a vasút, akárhogy igazgatta
a térképét Letette maga mellé és lehunyta a szemét. A nyomás fokozó
dott a fejében, az enyhe szédülés nem csökkent. El fog múlni. El fog
múlni, de előbb teljesen bezárja, befalazza őt a tehetetlen ürességbe.
Egyelőre csak készülődött benne az üresség. Ilyenkor még kílátott, ha
homályosan is, ebből agyengeségből. Harminc éve hagyta el a várost,
egy reggel. A Déli. pályaudvar csarnokára emlékezett. A lány, akit
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nem vett feleségül, esőkabátban sétált vele fel-alá az üvegkupola alatt.
Váratlanul jelent meg a vonatjánál. Már elbúcsúztak egymástól régen,
örökre. Jacobi megmondta neki, hogy nem szeréti. Honnan tudhatta meg,
hogy mikor utazik? Jacobi gyötrelmesen zavarban volt, A lány nem esi
nált jelenetet, de talán várt valamit tőle. Egy jó szót legalább. Jacobi
kinban volt, félszeg sutaságokat dadogott csak, majdnem ellenségesen.
mindenesetre részvétlenül; aztán nemsokára azt írta neki valaki, hogy a
lányt baleset érte az utcán. .

Elütötte egy gépkocsi? Halálra gázolta a villamos? Vagy levágta a
lábát? Öngyilkos akart lenni? Meggyógyult? Jacobi sohasem tudta meg,
hogy pontosan mi történt vele és mi lett a sorsa. "Baleset érte az utcán."
A kép, a lány összetört vagy szétroncsolt szegény teste, amelyet ismert,
évekig, évtizedekig üldözte. Nyíltan vagy orvul, ébren vagy álmában,
annyiszor tört rá, hogy megszokta, megúnta, bosszankodva lökte félre
az ostoba gondolattal együtt, hogy ő taszította a villamos alá. Legújab
ban azonban, arnióta felmerült a saját halála Iehetősége, szerette volna
mégis valahogyan helyreigazitani azt a rettenetes pályaudvari beszélge
tést. Sehogyansem volt rendjén, Valamit mégis ke'l:lett volna mondania.
Nézd, ki a fene hívott, menj innen a pokolba, az ísten-szerelmére kérlek.
Vagy: gyere hát velem, éljünk együtt örökké, szeressüle egymást mínd
halálig. Vagy annyit legalább, hogy: nézd, várjuk meg, amíg elindul a
vonat és ugorjunk a mozdony elé mind a ketten, ne nyavalyogjunk itt.

Ne nyavalyogjunk itt. Nézd, ne nyavalyogjunk itt. Megrázta a fejét,
végigsimította a homlokát. A mellette ülő szép nő kérdezett valamit ép
pen. Halkan beszélt, a gép zúgása is tompította, és idegen nyelven; Ja
cobi hirtelen nem tudta. angolul, portugálul, spanyolul beszélgettek-e
eddig. Felállt, egy kis levegőhöz jutott most. Felállt, beleibújt egy kötött
mellénykébe, aztán átvette a képesújságot útitársnőjétől. Unesco, Beet
noven, Ezt a két szót értette csak a nő, s Jacobí lefordította neki arövíd,
pontatlan kis cikket. Jacobi Péter, akit egy magas Unesco megbizatással
xapcsolatban sokat emlegetnek, látogatása fontosságát növeli az a tény,
hogy a tengerentúli országgal, melynek húsz éve állarnpolgára, fokozni
kívánjuk kereskedelmi és kulturális kapcsolatainkat. Múlt évben nyerte
el a nemzetek nagydíját lemezsorozatával, Beethoven tíz hegedű-zon

gora szonátájával, egyetlen hazai hangversenyen azonban, sajnos egyi
ket sem hallhatjuk majd, mínthogy a művész nemrégiben megvált ál
landó zongora-partnerétől...Ezt az utolsó félmondatot Jacobi nem for
dította le. Ütitársnője mégis a legfelső fényképre pillantott. Jacobi
frakkiban állt a dobogón, mellette, jobbra lent, egy félig háttal ülő ho sz
szúhajú lány lehajtott nyaka látszott.

A hetilap legalsó fényképén egy csomó gyerek futkározott. Nem a
játszótér hintáin, rács-szerk ezetein, vadonatúj berendezésén hancúroztak,
hanem odébb; a fáiknak dűtve hátukat régimódi "komámassz-:lny-hol-az
-olló-t" játszottak talán; s az egyik apró lány -észvesztve rohiant a "ház"
ból, a fatörzsétől. felemelve félkarját: ,.Nem ér a nevem!" Legalábbis
Jacobinak ez jutott az eszébe. Egy másik, kevésbé éles fénykép alatt ez
ál1t: "Az egykori Széna-piac - a mai Delamo-Schweitzer-tér - 1915
ben". A balparton laktak, az Újvilág-utcában. A hosszú, széles, öt-hat
emeletes nagy házakból álló utca beletorkollt a Széna-piacba. Kutatott
az rmlékezetében. A fényképen látható régá villamosikocsik közül melyík
mehetett az ő utcájukba? 171-es? Vagy NB, vagy MI jelzésű? Hogy is
hívták a kis meredek keresztutcát, amely a mozí mellől kanyarodott fel
a domboldalra? És a nagy, tükörablakos kávéházat szemközt? Metropol,
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Municipal? Mintha egy M betűt ki lehetne venni a fényképen :
CAFÉ M - - --

A Szena-piacon túl volt egy játszóterük. Egy lejtős nagy rét a villák
alatt. Emlékezett egy kíslányra, aki nagyon sportszerűtlenül, ha látta,
hogy már úgyis megelőzték vagy utolérték, mindig ezt kiabálta, a var
kocsát ide-oda rázva, magasra emelt kézzel: Nem ér a nevem, nem ér a
nevem, nem ér a nevem.

- Akkor menj haza -, rnondta neki egyszer Jacobi dühösen. ki
lenc éves korában.

2.

Ahimelen támadt csöndben ezt kérdezte a hegedústől útitársnőjet

"Miért jött most 'haza, tulajdonképpen?" Az utasok kioldozgatták magu
kat, egy kopasz férfi furakodott melléje, rázogatta a kezét, szintén ide
gen nyelven hadarva, ideges-nyakú útitársnője rúzsozta a száját. Jaco
binak eszébe jutott, hogy a hangversenyiroda értesítette, kint lesz a re
pülőtéren a .televízíó és a sajtó. Odahajolt az ablakhoz. Csakugyan, elég
sokan nyüzsögtek már a gép körül, fényképészek, filmhíradósok, újság
kók. Fejébe nyomta puha szalmakalapját. Aztán újra levette, és zavar
nélkül elkérte az asszony kis tükrét. El kellett rendeznie az arcvonásait.
Leült egy pillanatra a tükörrel. Derűs, nagyvilágí és mégis komoly mo
solygást próbált. Így nem léphet a felvevőgépek elé. Az ablakból látta,
hogy egy fiatalember, akit nyilván a hangversenyiroda küldöot ki, virág
csokorral integet feléje. Etttől megnyugodott. Ha ez megismerte, fény
kepe alapján, akkor nincs nagy baj az arcával. Hóna alá vette a hegedű

tokot és gyakorlott mosolygással bukkant elő a gép ajtajából. Intett a
kalapjával, valamennyiük felé, IS a lencsékkel szembenézve, nem a lába
elé, óvatosan, de biztonsággal lépegetni kezdett lefelé a lépcsőfokon. Ja
cobi mcsolya könnyed volt és kellemes, belső derűből fakadt, átsugárzott

. rajta elmélyült komolysága. Azonban nem őt fényképezték. Későn vet
te észre.

Egy kövénkés negyvenéves férfit fogtak közre a tudósítók, fényká
pészek. A hangversenyiroda fiatalembere tépte a haját, elrohant virág
esekrostól az egyik televíziós ernber után. Egy pillanatra visszafordultak
mind a ketten J aoobi felé, a televíziósnak ragyogott az arca a boldog
ságtól, intett valamit, aztán ment tovább, mert a társai meg a filmesek
visszahurcolták a kövérkés államférfit a repülőgéphez és rávették, hogy
ismételje meg a kiszállását, A hangversenyiroda filatalembere loholt
utána, most már hóna nlá csapva a virágcsokrot. Jacobi végképp elvesz
tette mindnyájukat, ment három-négy útitársának különböző nyelvű

izgatott búcsúzkódása után - Au revoir, mon cher Maestro, fl bientötl
It was terribly ríce, realíly. dear Mr Jácaby . " - újra szédülni kezdett
s lassan besétált az egyik épületbe és leült az első padra. Bevett még
egyet az orvosságából.

Mozdulatlanul ült. Lehet, hogy elég sokáig, de lehet, hogy néhány
perc volt az egész. Semmire sem gondolt és semmire sem figyelt. Fejé
ben, mintha a repülőgép..zú~ássalegyütt visszatért volna egy csomó be~

szélgetés-foszlány is, s értelem nélkül pergetnék újra, oda-vissza, az ide
gen szövegeket. Nem figyelt rá, elengedte a figyelmét míndenestől, és
tényleg, ugyanúgy zúgott, pergett tovább fejében a kusza hangszalag,
mintha tőle teljesen független forrásból eredne. (Par exemple, mon eher
Maestro l En effet, c'était précisément pour ne pas rnanquer votre récital,
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que j'ai fait un détcur ... I see, Mr Jacaby, but if you have nevel' been
back home for thir-ty years ... I mean, that's quíte a long time, ins't is? Put
ting it forty years doesn't seem such a terrible inaccuracy, ...) Arra esz
mélt fel, hogy egy rendőr udvariasan beljebb terelte az épületbe. (Aw
fully nice of you, rny dear Macstro. Bien sur, cher ami, mercredi prochaín,
Quelle idée, que je ne I'oublíe pas ...) Ide-oda irányítgatták, végül egy
"Külföldi útlevelek" felíratú folyosó-vészen egy kopár kis szobába ke
rült. Egy civilruhás férfi ült egy íróasztalnál és intett neki, hogy ne oda
üljön, hanem a másik oldalra, az ablaknál álló íróasztal elé. (Par exemple,
Monsieur Jacobi, it may be a terrible inaccuracy, cependanrt c'est pré
cisément pour que your compatriotes of quarante years aga should get
a chance, une bonne chance, de ne pas manquer votre réoital, even if
the town doesri't happen to be exactement votre birthplace ...)

- Az ablakhoz - mondta. Felállt és átment ő is, átült Jacobi író
asztalához. S mintha udvariasságból tenné, kérdezgetari kezdte. Hogy
hívják? Mennyí időt kíván ebben az országban tölteni? Mi célból? Miért
éppen jövő szerdádg? Ellenszolgáltatás fejében? Milyen polgármester?
Tudja ezt igazolni? Van-e munkavállalási engedélye? Milyen szavatossá
got tud nyújtani. hogy elhagyja az országot?

Jacobi feleletei határozatiannak tűntek. A férfi előlről kezdte a kér
déseket, majd beleszólt a telefonba, s a gépírónak, aki rögtön belépett,
Iediktálta az első két kérdést és a hegedús válaszait. Egy darabig folyt
tovább a diktálás, végül a tisztviselő felnézett Jacobira.

- Nem adhatom meg önnek a belépési engedélyt,
Jacobi nem felelt, úgyhogy hosszú szünet támadt. ültek és nézték

egymást. A férfi-gépíró háltradűlt a székéri és félénken a körmét pisz
kálta, A hegedús azonban nem volt megijedve. Nem nagyon tudta, hogy
miről van szó, Most, ebben a kopár kis hivatali szobában, most rohanta
meg, most árasztotta és kábította el az anyanyelve.

Már amikor a gépből kiszállt, bénulni kezdett megszekott idegen sza
vainak érrendszere. Bekerítette, mint ellenséget, az anyanyelve. Felira
tok, falragaszok, hangosanbeszélő, - kapusok, filmesek, szülők, gyere
kek, rendőrök. - telefonba, hangszórón át, közönyősen, mellékesen, há
nyavetin: magától-értetődőenmindenki ezt a nyelvet beszélte itt. Kalan
dos, hajmeresztő összeesküvés. Jacobit részegségbe ringatta, hogy itt az
anyanyelvén beszélnek vele, És gépbe diktálják a válaszait, anyanyel
vén. Szívesen harmadszor' is előlről kezdte volna a civilruhással.

Kijárat, Bejárat. "Az utasok keretnek ..." Képzeld angyalom. Hagyd.
Az anyja keservit. A borotvapengélc királya. Tilos a bemenet. Ebben a
"Tilos a bemenet" feliratú szebában Jacobi már az első kérdésre is, hogy
mi a neve, azt felelte, amit három éves korában: "Jacobi Péter, Újvilág
utca huszonhét, második ernelet három". Ha elvész, ezt kell mondania az
idegeneknek. Skandálva, kicsit énekelve mondta, s elégedettségében,
hogy még ilyen jól tudja, kétszer megismételte. Az íróasztalnál ülő férfi
nem szólt közbe; hozzá volt szokva mindenféle furcsasághoz. Az arany
hegedű ügyét azonban sokáig firtatta s az állandó lakhelyére is kétszer
visszatért. "Nincs" - mondta Jacobi. Nincs állandó lakóhelye? "Nincs".
Dehát az útlevélébe be van írva itt - "Az volt. Már nincs" - Nincs? 
"Nem többé _" .Iaoobi zavartan, gyorsan helyesbítette: "Nincs többé. Nincs
meg többé." - D.gy érti, hogy már nem az állandó lakóhelye?" - "Úgy
értem, hogy nines már meg."

Ablak, ablak -, gondolta Jacobi. Finestra, window, fenétre. Nyisd
ki az ablakot Péter. Ne ülj az ablakba. Be ne törd az ablakot. Jacobi va-
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lódi ablakokra gondolt. Hálószoba-ablak. Ottóék ablaka. Konyha-ablak.
Tavasszal, nyitott ablakok. Esőben, a szebája ablaka. Ablak, ablak,
ablak. Ablak. Ez a derék civilruhás azt mondta neki, ablak. Jacobi, mint
ha az arcán felejtődött volna a televiziónak szánt mosolya, könnyed ko
molysággal néz-re a tisztviselőt, belső derű sugárzott át elmélyültségén.

- Egy ekkorra aranyhegedűt kap, azt mondja?
- Nem, nem.
- Hát mekkorát?
- Egy kicsikét - felelte Jacobi. - Miníatűrt. Aprót. Parányit.

Csöppet. Egy ici-pici ikis hegedűt. Egy irinyó-pirinyó kis aranyhegedűt.

Egy csöpp kiesi parányi apró ici-pici - - -
A civilruhás ezúttal, kicsit idegesen. mégis félbeszakította: "Tehát

emiatt jött ide?" - "Nem" - mondta Jacobi őszintén. - "Talán szán
dékában áll újra letelepedni ebben az országlban?"- "Erre még nem
gondoltam". - "Nem gondolt rá, hogy itt marad?" - "Talán igen. Ta
lán gondoltam rá."

Talán, talán ez nem volt jó felelet, gondolta Jacobi. Noha talán csak
azért felelt így, hogy a "talán" szót használhassa. Igazában azonban már
nem ezt gondolta Jacobi. A civilruhás úgylátszik elvesztette a türelmét,
legyíntett, bánja is Ő, lediktált két nyilatkozatot és szavatosságot kért a
hegedústől valamire. Ennélfogva Jacobi azt gondolta igazában, hogy ak
kor már tudnia kellett olvasni, arnikor a kelmefestő kirakatában örök
től fogva meglévő hosszúkás háromoldalú fahasábon feltűnt neki egy új
szó. Az üzlet egy sarkon volt, néhány házzal odébb, mint ahol Laktak.
Nem volt különösebben érdekes. De a kirakat közepén, elöl, egy politú
rozott háromszögletű hasáb volt lefektetve s ez állt rajta: Millner H. és
Fíaí - Szavatossággal Fest, Tisztít.

Talán, talán hallotta már a "szavatosság" kifejezést előbb is, de nem
tudta, mit jelent. Még késöbb is, amikor másodszor, harmadszor talál
kozott írásban ezzel a szóval és próbálta összebékíteni a gyanított tar
talmait, eltérő vonatkozásait, még később is homályos, tétova maradt az
értelme. Esőkabátot. sátorponyvát hirdettek az újságban egyszer, mínt
szavatoltan vízhatlant. A szavatolás tehát valami ismeretlen tímár- vagy
takács-eljárás is lehetett: cserzés, pácolás, átitatás egy különleges festék
anyaggal, vagy zsírral, viasszal? Vagy kártolás, fésűs-fonás, szövés-faj
ta? Ennek ellentmondott egy varrógép, melyet a hídon túl, az egyik kör
úton talált, Rá volt írva az ára és az, hogy két évi szavatossággal. Elej
tette azt a lehetőséget, hogya csillogó fém-masinát cserző-kádakban,rok
kán vagy szővőgépen, v:agy akár kemencében szavatolták két évig. De
ahogy tovább gyarapodtak a szó j-elentései, az újabb árnyalatok rendre
rárakódtak az elsőre, visszakapcsolódtak Millner H. és Fiaihoz. Az egyik
könyvében volt egy kép, préri, távolban vízesés, sziklafokon a szerep
lők, s ez állt alája írva: "Szavatolok a lady biztonságáért - mondta a
derék indián." A szokatlan szóhasználat, noha nyilván' csak az ifjúsági
regény fordításbeli sutasága volt, valódi varázslattal és nagy erővel kel
tette életre az idegen világot, a messzeséget, Innét, máshonnét. a kelme
festő szavatosságába mindenesetre beleivódott, cserződött, páeolódott,
fonódott és szövődött sokféle jelentés, kalandos és vitéz értelem-árnya
lat; mint: ealvus oonductus, kezesség, kitartás tűzön-vízen át, férfi-be
csület, adott szó; vagy, kézzelfoghatóbban. menekülés a Cordillerákon
keresztül, robogó gyorsvonat a szakadék: fölött, a hajótörött és elveszett
édesatya megtalálása egy lakatlan szigeten.
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Munkavállalásí enge
Itt írja alá ezeket.

a székét támlajánál fogva
előrehajolva, féllábával a

A bátor indián nem volt többé elválasztható Míllner H. és Fiaitól,
s ahogy ő a képen, meztelen bronz felsőtesttel, fegyvertelen laza elegan
ciával feltette a lábát a sziklafokra, Jacobi is megszokta, hogy - ha né
ha megállt barátjával a kelmefestő kirakata előtt egy percre, ámbár ez
ritkán történt meg, mert majdnem rninden egyéb dolog érdekesebb volt
ennél, de ha mégis megálltak, talán csak puszta szórakozottságból, be
szélgetésbe merülve, --.: rnegszokta, hogyajobblábát feltegye a kirakat
alatti lépcsőfokra, gépies mozdulattal.

- A nemesfém-kivitel korlátozás alá esik.
délyre van szüksége, - mondta acivilruhás.

Jaoobi felállt. Az órájára nézett. Közben
félretolta és feltette rá a jobblábát. Aztán
széken, aláírta az elébetett papírokat.

3.

Magas, sovány, nyugtalan férfi volt, magára maradva a szállodaszo
bájában. Harmadszor kezdte a berregést a telefon, amikor végre meg
fordult, félig felü1t és a kagylóért nyúlt. Ruhástól feküdt az ágyán, moz
dulatlanul, a falnak fordulva, már jóideje. A szoba nagy volt, előkelő,

kellemetlen. üresnek érezte. Szétdobálta a holmiját, hogy mindenhová
jusson valami, de így is üres maradt a szoba, "Nem, dehogy" - mondta
a telefonba. - "Úgylátszik elvesztettük egymást a repülőtéren. Semmi
baj. Ma nem. Ma nem érek rá. Semmiesetre sem. Holnap, hoiLnap. Ké
rem." Óvatosan visszaejtette a kagylót és felállt. Ennek a szobának még
ablaka sincs, gondolta, csak üvegiből van az egyik fala.

Sálat vett, kabátot. Sietni kezdett, mint akinek csakugyan dolga
van. A portás átadott neki néhány levelet. Le courrier, Monsieur, A má
sik hol Senhor-nak, hol Sígnor Giacobi-nak szólította, Két borítékot flel
tépett, a harmadikat, amely kézírással volt címezve, a zsebébe gyűrte.

Határozott léptekkel indult kifelé és fordult jobbra az utcán.
Átment egy hídon, a közepéri megállt egy percre, hogy lenézzen a

vizbe. Kivette zsebéből a kézzel címzett borítékot, felbontatlanul dara
bokra tépte és beleszonta a folyóba. A híd túlsó oldalán földalatti villa
moson folytatta útját. Aztán megint gyalog. Sok minden megváltozott,
de a kis teret könnyen megtalálta. Igaz, hogy csak egyenesen kellett
menni a nagy sugárútori.

Ott volt a lovas-szobor, ott volt a Wagner-kávéház. A mellékutca
felöli oldalán kell lenníük a biIiárdasztaloknak. Jacobít utolérte vala
milyen felvonulás, amikor éppen át akart kelni az úttesten. Táblákat
vittek, meglehetősen rendben folyt minden, de a járókelők közül sokan
utánuk tódultak és ahogy a menet túlhaladt a téren és odaért a sugárút
következő keresztezéséhez. egy háztömbbel odébb, hirtelen lárma, kava
rodás támadt, rendőrautók érkeztek, aztán szinte pillanatok alatt egy
szerre mintha ki ürült volna a tér, az utcák, a sugárút. Az amúgyis gyér
forgalom mogszűnt es a felvonulók, járókelők, rendőrök nyomtalanul el
tűntek. Lövés nem hangzott.

üresek voltak az ablakaik is, a nagy új házak is, belül mind üresek.
A vendéglőkben, iskolákban, autóbuszokon. sehol senki. A lakásokban
nem laknak emberek. Ilyen lakatlan városban, itt, a hajnali üres utcán
futott egyszer előíe az a lány. Utolérte, huzakodtak, megint elszaladt.
A szobor alatt újra utolérte, hevesen magyarázkodtak, könyörgött neki,
de a lány elfordult. Nyár volt. Mi történt aztán, hogy volt tovább? Bol-
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dogari reggeliztek sokszor a Wagner kávéházban. Boldogtalanul is regge
liztek a Wagner kávéházban. A Siboney című rumbát játszották egy
szilveszter éjszaka a Wagner zenészei. Hógolyóztak a szebornál kora reg
gel, járták külőn-külön a rumbát tovább a hóban.

A biliárdasztalok nem voltak már meg. Külön bejáratú espressot
rendeztek be a kávéháznak ezen a szárnyán. J acobi a mellékutca egyik
kapuján bef'ordult, felment gyalog a második emeletre, s arnikor az aj
tón egy idegen nevet látott kiírva, nem csöngetett be. Nem is habozott
sokáig. Visszafordult, visszasétálta földalattihoz és ahogy jött, vissza
villamosozott a hídihoz; onnét pedig a Széna-piacra.

Az Újvilág utca 27 és 29 számú házak helyén egy magas új iroda
épület állt. A sarkon megvolt a kelmefestő üzlet, de a kirakata nem is
hasonlitott a régi, tartózkodóan ízléses, modern kirakathoz, mert a leg
újabb divat szerint volt berendezve, századvégi stílusban, mint a nagy
anyjáék ebédlője egykor. Nem találta azonban Ottóék házát. Két-három
kapu előtt is megállt, tanakodva, de nem ismert rá egyikre sem. Persze,
hiába találta volna meg; Ottónak reg nyomaveszett, fiatalon halt meg, a
szüleiről is tudta, hogy márnem élnek. Nem őket kereste. Nem is a saját
házukat kereste; sőt, megkönnyebbüléssel látta az oda-nem-illő magas
házat a helyén. Talán éppen erről akart bizonyosságet szerezni. Hogy nyo
ma sincs a régi lakásuknak, egy porszem sem maradt belőle. Egy gyerek
homlokú, gyengéd kisilány-arcon töprengett, ami a Siboney-ről jutott az
eszébe. Flóra volt a neve. Vagy Fanny? Dóra? Bianca? Nem, mégisesek
Flórának hívták. Tizenöt éves volt, ő húsz. Vagy mind a ketten tízévesek?
Nem, nem. Zongoraszakos volt Flóra. Hová lett vajon? Mindegy, gon
dolta. A Széna-piacot kereste és a nagy kávéházat.

A tér idegen volt, akárcsak a képtelennek érzett új neve. A nagy
kávéházat bajosan ismerhette volna fel, mert egy supermarket-féle léte
sült a helyén. Jacobi. bement az áruházba. végigsétált rajta, az emeleti
könyvosztályon térképek közt válogatott, végül talált egy építészeti mű
vet a városról és megvette. a régi fényképek miatt. Az egyik képen meg
ismerte a folyóparti fasor-os, kieszkos szögletet, ahová a mostani huszon
két emeletes szállodaját épitették. A könyv eszébe juttatta a domboldali
kis teraszos parkot a templom lábánál, mert két régi felvételen is látható
volt, rákerült mallesleg a képekre, melyek a várost rnutatták madártáv
latból.

A kis park a Szena-piac fölött feküdt, magasabban, mint az ő lejtős

rétjük, ahol egyszer ráförmedt a sportszerűtlen játszótársára. Nem ér a
nevem, nem ér a nevem! Akkor eredj haza. A kislány megsértődött,bőg

ni kezdett és elrohant. Jacobi tétovázott, utánakiáltott, visszafordult, de
aztán mégis nekiiramodott és futni kezdett a gyerek után. Hamarosan
elérte, s mindjárt átkarolta, felnyalábolta és visszacipelte a többiekhez. A
kislány még jobban sírt. "Ha megfognak, ne mondd azt, hogy nem ér
a neved" - De mindig engem fognak meg! - "Mert kicsi vagy" - Nem
ér a nevem! - "Akinek nem ér a neve, az nem játszik tovább" - Hiába,
a kislány újra elrohant, sírv:a, kiabálva: Nem ér a nevem, nem ér a ne
vern, nem ér a nevem. - "Hagyd" - mondták Jacobinak. Néztek a kicsi
után, ahogy bőgve, félkariával vadul az ég felé hadonászva, kétségbe
esetten nyargalt a domboldalon,

Csakhogy a kicsike lány másnap megint ott volt a réten. Jacobi pe
dig harmadnap, noha már elcsüggedt, hogy semmire sem ismer rá itt,
vagy hogy, ami ismerős, az is téljesen idegen marad neki, mégis abba
hagyta a délelőtti próbát és felment a domboldali kis parkba. A zongo-
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ristát, akit kapott, nem szerette. Darócnadrágos fiatal lány volt. T.alán
nem akarták durván megsérteni vele Jacobit, mert láthatólag nagyra tar
tották a lányt; s ő maga mindenesetre nagyra tartotta magát. Hideg, ke
mény, magabiztos nő volt; ráadásul késett a próbákról, más dolga volt
délelőttönként. így hát Jacobi a harmadik délelőtt otthagyta egy óra
múlva. Bocsánatot kért, taxit hivott és átment a Széna-piacra.

Talán nem egyenesen lenézésből adták neki ezt a hideg, darócnadrá
gos nőt, talán a jövő nagy reménysége volt, de a hegedús tűrhetetlenülér
zelgősnek érezte a játékát. Felment a domboldalon. A rét eltűnt: minden
be volt építve. A kis sétatér azonban, a lépcsőz-etes park a templom alatt,
váratlanul éppen olyan volt, mínt a fényképeken. mint régen. Itt negy
ven éve semmi sem változott. Még egy padot is talált a felső szakaszon,
ahod sokszor lerakták a holmijukat, s még a kavicsok, füvek, virágok is
ugyanazok voltak talán. Jacobi mégsem tudott visszaemlékezni semmire,
senkire. Hirtelen végképp idegennek érezte magát. Majdnem futva kez
dett menekülni.

4.

Nem ezért jött. Hajótörött atyját jött megtalálni a lakatlan szigeten.
Azért jött, hogy szavatoljon a lady bíztonságáért, bátor indián. Egy régi
lányt kellett volna átvinnie a Cordillerák szakadékai közt, Azért jött,
hogy kinyomozzon egy régi-régi rejtélyt. Atvette az aranyhegedűt a pol
gármestertöl, tapsoltak, meghajolt, mcsolya kellemes nagyvilágiságán
átsugárzott bensőséges komolysága. Atesett a díszvacsorán is, a szédü
lése enyhébben jelentkezett, s a szállodai szobájában, sovány, magas,
nyugtalan férfi, levetette a fratkkját, letette az aranyhegedűjét és falnak
fordult az ágyán. Másnap, szerencsére, a darócnadrágos nő lemondta a
próbát.

Nem ezért jött. Nem ezért tanult meg járni, nem ezért tanult meg
beszélni az ernberek nyelvén. Kém volt ő közöttük. Idegen hatalom ügy
nöke. Jók voltak a papírjai. Utazott az Amati-jával ide-oda. De csak
megbízásból; az angyaloknak kémkedett az emberi világban. S most
mégis, már elég régóta, már nagyon régóta, baj volt vele. Az üresség,
amit érzett, ha gyengeség1i rohama elfogta, ő maga volt. Nem a beteg
sége tünete, hanem a [átékáé, Nem vették észre, mert megtanult hege
dülni az emberek nyelvén, úgy, hogy ne lehessen észrevenni, hogy baj
Vian vele. De nem ezért tanult meg hegedülni.

S mennél üresebhnek érezte a játékát, annál ingerültebb tiltakozás
támadt benne, hogy a darócnadrágos lány ne töltse meg a maga érzel
meivel ezt a cé-moll szonátát. Testi ellenszegülés fogta el. Majdnem ök
lendezett. A városi zenedében másnap, szerenesére, azzal fogadták, hogy
a nő lemondta a próbát. Egy öreg zenedei tanár helyettesítette, szíves

. ségből.
Szemüveges. hatvan-hatvanöt éves férfi volt, furcsán tartotta a fe

jét. Amikor egyszer hibázott, Jacobi lenézett rá egy f'élpillantással, el
csodálkozva, mert vösszehasonlíthatatlanul jobb zongorista volt a nőnél,

s ahogy meglátta az öreg tarkóját, fiús nyakát, akaratlanul újra meg újra
odalesett megint a hegedűje mögül. Vonzotta a tekintetét. Jólesett néznie
öreg honfitársa nyakszirtjét. Ez volt az első ismerős dolog a városban,

Estella. A vaksötét égbolton, csillagként csakugyan, úgy gyulladt ki
él lány neve, mint a szerelem.· Estellának hívták! nem Flórának. Itt, a
városi zenede folyosóin, kapujában leste mindig, hol bukkan fel gyerek-
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homloka, végtelenűl gyengéd kis arca. Estella. Gyere már, Estella. Ja
cobi másba volt szerelrnes. Tudta jól, hogy másba szerelmea. Nem Estel
Iába, Ez barátság volt. Együtt mentek-jöttek ahová csak lehetett, meg
várta, cipelte a kislányt diák-étkezdébe, haza, koncertre, és az arcát, gye
rekarcát, gyerekhomlokát, saját tulajdonának érezte.

Az öreg. zongorista megint hibázott. Jacobi különős módon ettől

egyszerre valódi kedvet kapott a játékhoz. Nemcsak a fiús tarkóját sze
rette, hanem a kétszeri melléütését is. Hónapok óta, talán évek óta nem
érezte ilyen valódinak a zenét. Amikor befejezték a szonátát, az öreg
.mozdulatlanul ülve maradt a zongora előtt. Sóhajtott, felemelte a két
kezét, leejtette tehetetlenül. Nem szólt semmit. Végre megmozdult, jobb
kezével a hegedűs felé nyúlt, hogy megtapogassa..Jacobi csak most vette
észre, hogy valairu hiba van a szemével. Alig lát, vagy Vlak. Nem párás
volt a szemüvege, hanem vastag szürke-üvegből való. Jacobi két tenye
rébe fogta a finom öreg kezet.

Megegyeztek. Az öreg zongorista vállalta a hangversenyt, különö
sebb ellenkezés nélkül. Jacobi karonfogva kísérte végig a folyosón, ami
re az öregnek nem volt szüksége, mert bámulatos biztonsággal járt, ki
vált itt, az ismerős épületében. De az utcán is tökéletesen tudta leplezni
a vakságát, A botja sem volt fehér, hanem csak egy jóformájú sétapálca.
Emlékszik-e erre a névre: Grynaeus Ottó, kérdezte tőle a hegedús. Az
öregúr megállt, látszólag eltűnődött a néven, de nem felelt.

"Negyven éve" - mondta Jacobi. - "Csodagyerek volt. Itt is sokat
játszott, a zenedében."

"Mindenki csodagyerek volt" - mondta az öreg tanár.
Én nem, gondolta Jacobi. Egyszer egy újságírónak elmondta, s attól

fogva sokszor megismételte a történetet, hogya barátja kedvéért kez
dett hegedülni tanulni ötéves korában. Bár a valóságban talán később

történt. Ottónak először a hallására figyeltek fel a szülei. Még nem érte
fel a zongorát, amikor ütögetní kezdett szinte a feje fölött, a billentyű

kön, s egyszer egy vendégük meghallotta, amint szokása szerínt, két kézzel,
s egy-két hangot gyorsan utánaütve, leütötte a pontos akkordját egy
kintről felhallatszó kurta zajnak. Autóduda, villamoscsikorgás. kiáltás,
vagy csengő, vízcsap, kutya, macska, bármiféle váratlan hangot hallott,
odaszaladt a zongorához, leütötte összes felhangjaival együtt s dolgave
gezetterr ment vissza játszani Jacobival a szőnyegen. Zeneiskolába kellett
tehát járnia, amit ő nem nagyon bánt, de Jacobi sokszor egyedül maradt
a Legjobb délutáni órákban a zenede rniatt, s ennélfogva végül, kérésére,
őt is beíratták. Tűrhető növendéknek bizonyult, a hallásával nem volt
hiba. Ottóról azonban nemsokára kiderült, hogy olyan tehetség, amilyen
nem minden száz évben születík,

Jacobi viszont únta a zongorát, és áttért a hegedűre. Ezzel csak az
volt a baj, hogy vászontokban kellett hazahordania. Amikor már egye
dül mehettek a zeneiskolába és utána szabadon kóborolva, kerülővel tér
hettek haza, neki ott volt a nyakán a törékeny hangszer. Így is felkF
Iandozott azért sokszor Ottóval adomboldalra, hegedűstől, dehát kissé
útban volt neki, terhére volt a kicsi hegedű.

Egyszer kicsúszott a kezéből, Egy kőkerítésen kelleti átmászniuk és
leejtette a vászontokot. Ottó elkapta, semmi baj nem történt. a nyerge
kiugrott, de a hegedű nem tört eJ. Hű, öregem! Az anyja iskoláját! Nagy
szerűen mulattak a'kkor. A hasa is megfájdudt, annyit nevettek aznap,
görnyedezve, lóbálva a lábukat a kispadon, lefelé jövet a domboldali
park lankás útja1in, a kanyarok rövid lépcsőszakaszairi.
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Még egyszer átment az Újvilág-utcába. A zsúfolt villamoson kapott
egy ötletet egy kisfiútól. Jacobi gyakorlatlan utas volt, dülöngélt, tehe
tetlenül sodorták ide-oda. Valaki felállt, egy kisfiú furakodni kezdett az
ablakülés felé, húzta maga után az anyját. "Üljünk le, mama!" A fiatal
asszony lehajolt, halkan csitítgatta a gyereket. A megüresedett helyre
leült egy kövér nő. A gyerek tovább zúgolódott, s amikor a következő

állomáson megint felszabadult egy ülés az ablakriál, újra felerősödött vé
konyka hangja. "Üljünk le, mama!" Az anyja röstellkedve igyekezett őt

fékentartani. Pszt, csítt, fiacskám. Mások is fáradtak, öregebbek nálad.
Miért kel.l éppen neked leülnöd ? A gyerek elkeseredetten fakadt ki: "Én
nem akarok mindig a popók közt állni!"

Nevetés támadt. Jacobi odanézett. A fiatalasszony, akit bántott, hogy
feltűnést keltenék, pironkodva ölelte magához a kisfiút. Csakugyan, ak
kora volt, hogy éppen a tolongó, szorongó utasok ülepéig ért az arca.
Most az anyja ödéhez szeritotta a fejét és haragosan, félig sírva, rázo
gatta, Jacobi leguggolt melléje egy pillanatra, a popók közé, s megsimo
gatta a haját. Keresgélt a zsebeiben. de csak aprópénzt talált, meg egy
hangfcgót. A hangfogó érdekelte a fiút, de előbb sugdolózni kellett vele,
hogy elfogadja. "Engem Péternek hívnak. Hát téged?" Hepete, pepehe 
még ennyi sem hallatszott a feleletből, mert a gyereknek csak a puha
szája mozdult kettőt és befelé szívta a levegőt míközben kímondott va
,larrnit, megilletődötten, de Jacobi értette, hogy mít kérdez. "F..n hegedűs

vagyok" - mondta, nagyon halkan, A kisfiú végül elfogadta a hang
fogót, jólnevelten, s e'gy darabig így utaztak ülepmagasságban.

Ez szerenesés napja volt "Jacobinak. Látott végre egy jólesően isme
rős dolgot, az öreg zongorista tarkóját. Folytathatott végre egy teljesen
értelmes beszélgetést. (Ha hegedús vagy, akkor nem fogadom el a hang
fogót, mert akkor kell neked - mondta a kisfiú. " Igen, de nekem még
sok van" - Mennyi? - "Sok-sok. Meg sem tudom mondani, mennyi" 
Mégis, körülbelül? - Jacobi tűnődött, mennyi? "Három" -- mondta vé
gül. "Vagy négy" - Az nem olyan SOIk - "Hát nem olyan sok, de nézd,
egyszerre úgyis csak egyet tudok feltenni a hegedűmre." - EZIt most a
kisfiú gondolta át. "Az igaz" - mondta végül, meggyőzetve.) Aztán
megtalálta Grynaeus Ottóék házát.

A kelmefestő kirakara előtt leguggolt, mint a villamosban. Hiába,
nem ment vele semmire. Rézlámpák, szamovár, Markart-csokor, ki tudja
micsoda. Ez nem volt Millner H. és Fiai, gyerek-magasságból nézve sem.
Fent a dombon, a kis parkban, nem a padra ült le, hanem 'a pad mellé
a földre. Megnézte közelről a kavicsokat. Odébb csúszott, a pázsit felé.
Hangyát, bogarat keresett. Mubatóujjal beletúrt a nyirkos fűbe. Egy ka
vicsot kiválasztott és zsebrevágta. Később, amikor visszafelé újra végig
ment az Újvilág utcán, szórakozottan dobálgatta a tenyerében a kavicsot.
aztán szórakozottan elhajította. Némelyik kirakatnál mélyen lehajolt,
mintha ki akarna betűzni valamit, árat vagy felírást. De észrevette, hogy
a sűrűsödő forgalomban senki sem törődik vele, leguggolt hát megint a
kapuknál, ülepmagasságban. Így találta meg a házat, ahol a barátja la
Kott. Az egyik kapuboltozat oldalában ráismert egy kőre.

5.

A kapubejárntot érdesre famgott szabályos nagy kockakövek borí
tottáik. A széles Újvilág utca nyugati oldala ás útteste már árnyékban
vdilt, de itt, a keleti oldalán a házak homlokzatát megvilágította a le-



menő márciusi nap. Volt, ahol az árnyék már kezdett felkúszni az első

emeletre, a magasabb szemköztí épületek táján, de itt, Ottóék kapujá
han, éppen a fal tövéig érkezett. Tiszta volt ez az alkonyati napfény, de
'erőtlen. Szembesütött a kapuval és ahogy súroltá az oldalkövek szem
cséit - bágyadtan, erőtlenül, - mégis szinte fellángolt rajtuk, hosszú
fekete tűket, éles árnyék-szálacskákat, soha-nem-látott hevességű mín-.
tát rajzolt, felszikráztatva, életre keltve a köveket. Mintha az érdesség
nek, durvaságnak rejtett, gyengéd, soha-nem-ismert valódi lelkét lobog
tatná fel. A nyitott kapun at, a belső kapualj homályába is szokatlan

. vtlágítást vetett most, átmenetileg, az alacsonyan járó nap. Hűvösödő

esti levegő mozdult az utcán. Jacobi egy liftajtó csapódását hallotta. Em
lékezett a lépcsőház alakjára, fekvésére is. De a kőre ismert rá. Nem a
szemcséire. árnyékmintáira, hanem a lényegére. A tartalmára, jelenté
sére; mindenesetre a zenéjére. Cé-mollban volt. Istenem, gondolta Ja
cobi. Térdének feszítette az alsókarját, hogy kiegyenesedjen.

Vörhenyes árnyalat jáltszott bele a napfénybe. Az utcazaj kitisztult,
szétáradt; egy fiakker csattogott el, klopen-klopan; a kísérő város-zúgás
elúszott, túl a Széna-piacon, túl a folyón, a messzeségbe: elúszott és'
visszacsengett a Húsvét-szigetek felől. A Hebrídákról. Valahonnét a Dél
keresztje alól. Istenem, gondolta Jacobi, jártam ezen a földön.

Allt ebben a kapuban egyszer estefelé, márciusban. Utazásra készü
lődtek és eszébe jutott egy korábbi március, amikor a teniszpályáról jöt
tek Ottóval. Vagy egy még előbbi március. Ment haza vacsorázni. Látta
a várost törpenézetben. ülepmagasságból. A vallamoson ő is elmerült néha
a felnőttek erdejében, ő is nyűsösködött néha az anyjával. Hadirokkant
akarok lenni, mondta esrvszer, Nem a fenntartott ülőhely míart. Az el
hagyatott idezen kert pedig, amelynek kökerítésén keresztül kellett m61~
niuk titokzatos, óriási őserdő volt. Sűrű, buja bokrok, elvadult, átha
tollhatatlan növényzet, Nazyon féltek a kőfalon belül. De nyomozniuk
kellett a rejtélyt és szeréttek félni, különben is. Jacobi kifelé jövet ej
tette le eQYszer a vászontokos hegedűiét a fal tetejéről, mint egy fel
legvár bástyafokáról, amikor Ottó elkapta. Hű, te! Öregem! A templo
mot elhagyva, kitört belőlük a nevetés. Gurultak lefelé az Újvilág-ut
cába. Megálltak a kirakatoknál. SZlivamk,képeslapok. Műlábak, művég

tap,D'k. Fűszeres. Lépcsőház, gyerekszoba: s minden törpenézetben. fű- és
szőnyegközelben.

Az utca páratlan oldala az ő világuk volt. az itteni gyerekekkel, bol
tokkal, domboldalra kapaszkodó kis mellékutcákkal, A paros oldal, a szé
les utca nyugati feile, más gyerekp'kkel, más üzletekkel, más keresztut
oákkal, majdnem idegen volt, rejtélyes, Ismeretlen kapualjak. Ott lakott
valahol eg" különös házaspár, akik asztalt táncoltattak. szellemet idéz
tek, így hallotta Jacobi. És egy lány, a zöldséges kislánya. akiről azt me
sélték, hogy egy szóra megmutatja magát, ha kérik, felemeli a szoknyá
já't. És e,mr süketnéma koldús, akitől féltek egyidőben.

De Jacobi az Újvilág-utca páratlan oldalán ment haza vacsoráz:ni.
Rugdosta a havat a Széna-piacon. Meg-megállt a kivilágított karácsonyi
kirakatoknál. Szivarok, képeslapok. Műlábak. Mozí. Vég ~ymek, oc
casi.o, nagy árleszállítás, ez unalmas volt. Cornbok, százféle gomb, ezt is
merték mind. KaItonaruhás koldus, harmonikával. Ilyen sok volt. Millner
H. és Fiai - Szavatossággal Fest Tisztít. Újságárus állványa, ugyanezen
a sarkon. Jacobi egyidőben rnindent elolvasott, amit talált. A kirajzsző

gezett ujságok címszalagjait. A postaládán található minden betűt. Az
tan a nagy fűszeresbolt, és hazaért.
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A lépcsőn féllábon ugrált felfelé. Ha magukra maradtak, azt játszot
ták néha, hogy hadirokkantak. Felikötött karral, féllábon, mankóval bi
eegtek. Vagy rázták magukat, kezüket, fejüket, mint az idegsokkosok.
Vak embert mímeltek, kicsavarták .végtagjaikat. Nem csúfolódásból. in
kább írígykedésből. Jacobi egyszer azt mondta a villamoson, hogy ő is
invalidus akar lenni.

Érmek is fityegtek a kopott katonazubbonyokon. Az Újvilág-utca
végében, a túlsó oldalon, ült a járdán egyidőben a süketnéma koldus,
akiről kiderítették, hogy szélhátnos. Veszedelmes csaló, valószínűleg kém.
Katonazubbonyán tábla lógott, 100%-os rokkant. Csak huhogott a járó
kelőkre: u-uu-u, vagy huhu-höhő, Ha szóltak hozzá, rázta a fejét, süket.
Kedves, fiatal, szemüveges feje volt. Jacobi összeszedte a bátorságát és
dobott egy krajcárt az ölébe. Félt, hogy a szokásos köszönö u-u-u-val
huhog majd rá. De a süketnéma katona csak bólintott a gyereknek hang
talanul; úgyhogy attól fogva mindig vitt neki egy-egy krajeárt. .

Ösz volt, tél jött, a hóban is ott ült. Tavaszodni kezdett, a katona
ott volt délutánonként, lapos kis ládáján, a fal tövében. De Jacobiék ak
kor már nyomoztak utána. Először is, nyilvánvaló volt, hogy nem igazi
koldus. Látszott az arcán, kezén, fülén, nyakán. Másodszor pedig, értette
a beszédet. VagyQs, csak tettette a süketnémát. Fiatal nő jött érte este.
Ki lehet, mi lehet ez a katona? Kém, nagyúr? Kalóz, tábornok? Mester
lövész. Eit látták a bojtján. Meglesték egyszer-kétszer alikonyat után.
Hová megy a lannyal karonfogva? A szellemidéző házaspár kapuján fog
nak befordulni. Nem, továbbmentek. Egyszer megijedt Jacobi. Messzíről

látta, hogy egy rendőr lép a katonához. elveszi az írásait, olvassa. Le
leplezték Menekülj, ember, gondolta Izgatottan. Egy ökölcsapással le
teríteni a rendőrt és beugraní az arra száguldó gépkocsiba. De nem. A
rendőr visszaadta az írásokat, tisztelgett, tovább ment, Jó papírjai van
nak, gondolta Jacobi. Nagy nemzetközi kém.

Közeledett a húsvét. Délelőtt iskola voilt, fent a Háromforrás-utcá
ban. Délután hegedűóra. Vendégségbe merrtek a hídon túlra, anyjával.
Ezer más dolga is voLt: nem tudtak mindig nyomozni. Ottóval titkosírás
ban levelezett. Húsvétkor elutaznak mindig nagyanyjához. a hegyek közé,
szülővárosába, De mégis, így hogy kicsik voltak, fű- és aszfaltközelben.
nekik könnyebb volt gyanútlanul szesnmeltartani a fiatal katonát. Jacobi
egy este a hegedűtokjával, tíz Iépéssel a barátja mögött haladva, míntha
nem ismernék egymást, nyomon követte a két embert, a karcsú nőbe

karoló süketnéma katonát, végig a hosszú .útjukon. A Széna-píacot is
elhagyták, a nagykávéház mögött befordultak a szűk mellékutcába. Ottó
lemaradrt: , az új Papagáj-mulató portálján 'kőművesek, ácsok dolgoztak,
ezt nézte. Jacobi ment tovább. A katona és a lány egy még szűkebb, szegé
nyes keresztutcában eltűnt a szeme elől. Cook annyit látott, hogy két
három egyforma bérkaszárnya közül valamelyiknek a kapuján betértek,
amikor futva a sarokra ért.

Az is akadályozta a nyomozást, hogy este nem mehettek el egyedül.
Sokszor Jacobi figyelme is el-elterelődött másra; egyéb nyomozásokat
sem tudott mindig befejezni, végigjárni emiatt: így, a szellemidézőket

teljesen feladták, a zöldséges kislánya keserű csalódás volt; elpirult, po
fonverte Jacobit és elszaladt, amikor a fiú emelgetni kezdte a szoknyá
ját: negyven évig gondolni sem volt hajlandó erre, mélv, eltemetett seb
volt, nemhogy folytatni tudta volna a dolgot. A kelmefestő sarkán egy
este nagybetűs újságcimet olvasott. "Töl'téne1mi órák - Megkezdték a
tárgyalásokat - Holnap dől el a világ sorsa". A rikkancs már elment,
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üresen hagyott állványára volt kirajzszögezve a hírlap. Ügy? gondolta
Jacobi. Tehát holnap. Ezt tudnom kell majd. De másnap aztán, talán
mert a domboldalon át meritek haza, kerülővel. talán mert más dolga
volt és nem ért rá megnézni az újságos állványát, vagy talán rnert egy
szerűenelfelejtetteaz egészet, mégsem tudta meg. hogy mi lett cl világ
sorsa. Az is lehet, hogy amúgyis egy múlthetí újság volt, amit látott.

Elejtették a süketnéma koldust is hamarosan. Egyszer még nekivág
tak egy délelőtt, (este nem tudtak menmi.) és megtkeresték a házat, ahová
Ja.cobi látta őket bemenni. Felgyalogoltak a legfelső emeletre, körűljár

tálk a függőfolyosót, Az udvar kövén valaki fát vágott. Egy óriási teher
autó-kerék volt a falnak támasztva. Konyhakba láttak, udvari szobákba.
V-alamelyikből zongoraszó hallatszott. Tánc-számokat gyakorolt valaki,
ami sem a házhoz, sem a délelőtti órához nem illett. Yes sir, that's my
baby. .. Hallgatták egy darabig, aztán megjelent egy nő a mosókony
hánál, úgyhogy hazamentek csalódottság nélkül. Nem ez a ház volt még
sem, gondolták.

Húsvét után, amikor Jacobi visszaérkezett, e1tűnta helyéről az em
berük, Örökre eltűnt. Elejtették a nyomozást. Ha nem láthatták. meg
szűnt létezni: tulajdonképpen csak az izgatta őket, ahogy a fiatal ro:k
kant katona ott ült a járdán, furcsa, szép fejtartással, süketen és némán:
csak ez vonzotta Jacobiit, mint a delejpatkó. S idáig terjedt a megbíza
tása is, ha jól meggondolja. Ezt kémkedte az angyaloknak, ilyesmit: hogy
van-e az emberek közt,a:kii például ilyen méltóságosan tartja a nyakát.
Ilyen mozdulatlanul és ilyen szótlanul. A többi nem volt fontos. A fiatal
katona nyakszirtjét és hallgatását megjegyezte Jacobi, megbízói számára,
hogy aztán csináljanak majd vere, amit akarnak.

Egyszer még, jóval később, felismerni vélte valahol. Ösz volt, vagy
talán az utolsó tavasz, arnit még gyerekként ebben a városhan töltött.
Elvitték vacsorázni a szena-piaci nagykávéházba. Ünta a felnőttek va
csora-utáni hosszú beszélgetését, borozgatását, és körűtra indult, azzal,
hogy a rnosdót keresi. Az éttermi traktusból falépcső vezetett le. va
lahová. Jacobi a kávéházhoz tartozó Papagáj-mulátó földszint alatt fekvő

helyiségeibe tévedt. Itt meg minden üres volt, A folyosó vagy előcsar

nok-féle faburkolatán félmeztelen táncosnők fényképei voltak kifüg
gesztve. Még csak imitt-amott égt-ek a villanyok Pincérek. bárnők ci
vilben érkeztek, -egy takarítónő rendezte bent az asztalokat. Az üres te
rem tompa, piros...bársony, várakozó fényekkel homálylott, túlsó végében
egy háttal ülő férfi zongorázott. Szmokingot viselt. Halkan, magának ját
szott. Jacobi megállt az ajtóbari és hallgatta. Várta, hogy megforduljon.
A tarkója ismerős volt, s az egyík szám, amit játszott, szintén. De a zon
gorista nem fordult hátra, pedig Jacobi sokáig ácsorgott a terem ajtajá
ban; az érkező píncérek, konzumnők ügyet sem vetettek rá.

6.

Siboney? tűnődött, ahogy guggolásából felegyenesedett. Ugyan, hol
volt még a rumba. Hol Estella és hol a régi lány, akit nem vett fele
ségül, meg az üres hajnali sugárút és az indóház üvegcsarnoka. Az A
dúrban van mírid, ez meg Cé-moll. És teljesen más a néven nem nevez
hető dallama is. Ez alma, ablak, Megy haza vacsorázni . Kint voltak a
teniszpályán. Liftajtó csapódik messzíről, Könnyű esti szél indul. Vörös
be haj1ika nap fénye. Ez mind tísata, tágas és elfogadható.
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Istenem, gondolta, jártam ezen a földön. Láttam érdes követ hor
zsoló alkonyati napfényt. Mutattál nekem füvet, kavicsot. gyereket po
pók közt. És almát, ablakot. De rnire ismertem rá ebben a kőben? A11
tam egyszer ebben a kapuban márciusban, utazás előtt voltunk és rá
ismertem egy előbbi márcíusra: és most ráismertem erre a régebbi rá
ismerésre, Vagy valamire, aminek még a halmazállapotára, még a mi
voltára sincs szó az emberi nyelvben. Érzés, állapot, éghajlat? Főnév,

jelző, ige, határozószó? Talán, gondolta Jacobi, a teremtés egyetlen pil
lanata, a maga néven-nevezhetőségelőtti teljességében, egyszerűségében.

Megelőzi a nyelvet, a hegedűszót, hogyan jelentsem hát az angyaloknak?
Be kell ernern a pillanat megfogható parányi részecskéivel. Például hogy
kerül ide ez a fiatal rokkant katona? Akármilyen kicsiny ősszetevője,

elemi alakatrésze miridannak, amire ráísmert, fontossága lehet.
Csakugyan, noha nem a Siboney című rumba, hanem a ·"Yes. sir,

that's my baby" kezdetű régebbi táncdal volt, ami rögtön kapcsolta Ja
cobinak a néma katona tarkóját, érezte világosan, érzékelte a gyomrá
ban, tüdejében, szívében, sejtjeiben, hogy miről van szó. A megfoghatat
lan pillanatnak ez már elérhető, közölhető paránya volt, a fiatal katona
némasága, nem-rezzenő nyakszi rtj e. De miféle zenével közölje a hallga
tást? milyen tánccal a mozdulatlanságot? Ki jön a segítségére? gondolta
Jacobi' Péter.

A halott barátja jött a segítségéve, meg egy kiagyalt történet. Az
egyik vajóság volt, a másik mese, kinyomozott detektívregény. Nem
ment be a házba. Amikor tízenkilenc éves korában visszakerült egyidőre

a városba, már csak Ottó nagynénje, Grynaeus konzul vénkisasszony hú
ga, és két régi cselédjük lakott itt. Ottó/valahol külf'öldön járt, szüleí már
nem éltek, Jacobi egyszer-kétszer meglátogatta az idős hölgyet, - szeg
ről-végről rokonuk is volt, - meg a dadát, meg mindent, ami ittmaradt
a lakásban. Ottóról azonban nem sokat tudott meg ettől a Matild nén
jétől sem. Senkdnek nem írt levelet soha. Különös fiú lett belőle, Elvá
lásuk után nehány évvel Jacobi egyszer még találkozott vele, de erre
nem szívesen gondolt. Sutának, merevnek látszott a barátja. Különcnek.
Mi tagadás, egyszerűen butának. Viselkedését, véleményeit nehéz lett vol
na másképp felfogni. A barátját azonban mégsem foghatja fel az ember
együgyű félnótásnak És még mándig vonzó, kedves arca volt. Ha Ottó
buta, vagy nem normális, gondolta akkor Jacobi, hát én is az vagyok.
Azóta nem lettem sem okosabb, sem talpcaesettebb, sem bátrabb, való
dibb indián, mirut amilyenek voltunk Ottóval ketten. A nagynénjétől ka
pott egy cimet és írt egy levelet, majd egy lapot a barátjának. Egyikre
sem érikezett válasz. Jacobi beletörődött hát. hogy megszakadt minden
kapcsolatuk. Késöbb hallotta vallakitől a halála hírét. Az.t is hallotta,
hogy Grynaeus konzul annakidején öngyilkos lett a felesége halála után,
s tönkre is ment a nagy válságban. De miből élt Ottó, ha nem maradt
semmijük, miből élt a nagynéni, a dada, a szakácsnő, a rég;i lakás, amit
váltomtlan rendben talált Jacobí harminc évvel ezelőtt, úgy emlékezett?
Nem ment be a házba.

Egy hét múlva mégis bement a kapu alá. Két nappal voltak a hang
verseny előtt. Az ügynök kétségbe volrt esve. "üres lesz a terem. Hallat
lan balszerencse. Ki megy ilyenkor koncertre? Hogy éppen most kellett
ennek jönnie". - Minek? Mí történt? - "Hát az események." Milyen
események? - "lJristen! Nem olvas ujságot, maestro?'"

Jacobi zavartan menrtegetődzött. "De igen, szoktam". Szokott, ré
gebben. Akkor sem rendszeresen. Olvasta egyszer, hogy holnap dől el'
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a világ sorsa, aztán a folytatását elmulasztotta megtudni. "Épp aznap es
tére tették az elnök rádió-beszédét is" - mondta az ügynök. - "Koráb
ban kell kezdenünk valamivel, hogy idejében hazamehessenek az em
berek."

Nem volt üres a terem, de alapomn foghíjas. "Még sokan belógnak
majd, fiatalok, az utolsó percben" - mondta az öreg vak zongorista.
Jacobi most látta először frakkban és nem tudott betelni a nézésével.

"Megtalálbam a barátomat" - mesélte,
"Persze" - bólintott az öreg.
"Tegnapelőtt, estefelé".

7.

Bement a kapu alá, tegnapelőtt estefelé. Megállt. Tett egy lépést.
Nem mert nézelődni, "Kit tetszik keresni!? Jacobi érezte, hogy gyanús
a viselkedése. "Semmi, semmi" - mondta. Egy nő ért le a lépcsőn, az
is megállt a házmester mellett. Valami magyarazatot kellene adnia.
"Semmi" - mondta, - "Csak itt lakott valaha egy barátom". - Ki
csoda? - Mindegy, - Jacobi legyintett. - Hogy hívták? Ha barátja az
úrnak, talán tudja a nevét? - Grynaeus Ottó. - A nő csalódottan in
dult tovább, kifelé. A házmester is elkedvetlenedve bökött hátra a hü
velykujjával : "Első emelet, balra".

Nem lehetett meghátrálni. A lakásban három-négy idegen család is
lakott. Névjegyek egymás alatt. Jacobit valaki bevezette a végi gyerek
szobába, vagyis inkább kinyitotta előute az ajtót résnyire, betoltá őt, az
tán rácsukta az ajtót kívülről. Csak mutogatott, jelekkel magyarázott
valamit Jacobínak, mert itt már nem értették volna úgysem egymás sza
vát a zajtól.

Már erős félhomály volt a szobában, de senkisem gyújtott villanyt.
A baloldali és jobboldali nagy szárnyasajtók el voltak torlaszolva búto
rokkaL Balfelől piros mahagóni ruhásszekrénnyel ; szorosan a szekrény
oldaláJhoz szorítva Grynaeus konzul íróasztala állt. A szekrényen túl,
a sarokba, egy bevetett rézágy. Az ágyon hárman ültek, ölbetett kézzel.
Egy íparos-külsejű férfi, egy ijedt, idősebb asszony és egy fiatalabb nő,

akinek jámbor, bájtalan arcáról még megközelítőleg sem lehetett leol
VIaS!l1Í a korát. Bólénrottak, bókoltak Jacobi felé és mutatták, hogy üljön
le. A karosszék, amire rnutattak, elferdült Jacobi súlya alatt, megindult,
hogy összerogyjon, de aztán egy ponton mégis megállapodott, A,zongora
betöltötte a szoba jórészét, s Jacobival szemben, az ablakhoz szorítva
háttal, Grynaeus Ottó merev, kellemetlen billentéssel, majdnem bántó
zajjal, Chopin-t jáJtswtt a vendégeinek, Nem nézett fel Jacobi belépé
sére,

Vagy ha felnézett, vak pillantással újra vísszamerült a tekintete a
billentyülcre, De azokat sem nézte. A válla látszott, ahogy görcsösen mo
zog, időnként felemelte fejét, hátraszegte a nyakát. Az ablak keletre né
zett, a kertekre. A világos keretben élesen kirajzolódott a zongorázó
férfi magas, domború homloka, csontos, kiugró sasorra. Ahogy szállt le
a nap és sötétedett a szeba, egyre élesedett ez oa sovány árnykép, egy
kopaszodó aggastyán sziluettje a fényes üvegre rajzolva.

Sokáig, sokáig tartott ez a zongorázás, Zúgás a fejében bent, a nagy
zaj kint: Jacobi nem tudta elhinni, hogy nem lidércnyomás ez az egész.
Végre, nagysokára, minderuki felállt, a vendégek tisztelettudóan kihátrál-
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tak. "Elnézést, elnézést" - mondták, - "A tanár úr olyan szíves, ugye,
szekott nekünk játszani, tetszik tudni".

--.:. SzOlktam nekik játszani, - mondta Grynaeus Ottó. Rázogatta a
barátja kezét kuncogva; és kacsingatoterá, ami kárbaveszett, már olyan
sötét volt a szobáoan, Jacobi a villanykapcsolót kereste.

- Itt, itt. Majd én, - rnondta a másik. Befeszítette sovány ujjait
a szekrény mögé és felkattant a villany. Mégsem VI01t olyan öreg. Es
megvolt a meleg, vonzó mosolya. - Várj csak. Szólok a dadának. Ez ám
a meglepetés. Becsületszavamra! - Sebbel-lobbal, vihogva kiszaladt.

A kopott, összezsúfolt öreg holmik között egyedül maradva, Jacobi
tanácstalanul álldogált. Ismerte a bútorokat, képeket, mind. Nem akarta
megnézni őket. A kis üvegszekrényt megnézte, aztán elment a kedve.
Ráiött, hogy már J'ég-en fáj a feje. Amikor leült az elferdülő karosszékbe,
már akkor kezdődött. Vagy még előbb, a zajjal. Le kellene kuporodni a
szőnyegre, gondolta, megnézni közelről a mintáit. Ehhez végképp nem
volt se kedve, se erejé.

Grynaeus Ottó elszontyolodva érkezett vissza, Nincs itthon a dada.
"KépZieId, öregem, a jó dada! Hetvenen felül van, de [ön-megy, olyan
egészséges, hálaistennek, mint a makk!" Likőrt szedett elő, poros kis
poharakat. "Hát most már csak ketten maradtunk, a dadával. A jó Viki
szakácsné, képzeld, már tíz éve, hogy meghalt. A jó Matild néni még
előbb. De a lakás megvan. Pedig nehéz idők jártak ..." Jacobi rá akart
gyúj't<lni a saját eigarettájára, de a másik ezt semmi áron nem hagyta.
"Vát-j csak, Péter, várj csak". Keresgélni kezdett különböző fióikokban,
szekrényekben. Sokáig-tartotd,

- Hagyd a fenébe, Ottó, Gyere, ülj vissza. Nincs sok időm.

- Nem, nem. Meg kell annak: lenní, Várj csak, várj csak.
Közben mesélt tovább. "Nehéz volt tartaní a lakást, öregem. Ezt te

nem érted. Aztán beteg is lettem egyszer. Hát megijedtünk. Rábeszéltem
a dadát. Mert, ugye, ha meghalok, hát mi lesz vele? Kiteszik a lakásból.
Nem vitás. Se nyugdíja, se semmi. Tudod mit csináltam?" Mégis meg
találta a kis cigarettacoomagot,amit keresett és diadalmasan mutatta
Jacobinak.

- Kaptam, tudod. Külföldi. - Újra töltött a ragacsos Iikőrből,

koccintottak. De a cígarttaa-csornagot nem tudta felbontani. ügyetlen
ujjakikal gyötörte, gyűrte, tépte a rossz végén a színes papírt. Jacobi el
akarta venni a kezéből, de elhúzta, nem adta. Mesélt tovább. "Tudod mit
csináltam?" Boldogan kuncogott, "Házasságot kötöttünk. A jó dadával,
képzeld, Most megvan a biztonsága. Övé marad a lakás, nyugdíj jár
utánam. A városi tanene-iskolában vagyok zenetanár. Nézd, hiszen úgy
sem váltunk volna el egymástól, nem igaz?" Cinkosan hunyorgatott a
barátjára. Bolonddá tették a nyugdíj-pénztárt, megvan a biztonság. Ezt
jól csinálták.

Ezt jól csinálták. A lakás ugyan, gondolta Jacobi. már csak a cseléd
szebából és ebből az eltorlaszolt gyerekszobából állt. A többiben úgy
látszik, a jó Matild néni szebájában is, vadidegenek laktak. Újra a zse
bébe nyúlt oigarettáért, De a barátja közben szétrnarcangolta a külföldi
csomagocskát ét; elébe rakott három-négy elgörbült, félig összetört nyo
morék cigarettát. Likőrt is tölteni akart újra.

- Te, nem sérült a kezed, Ottó?
- Nem. Dehogy. - Csodálkozva nézett Jacobira. -- Miért?
- Semmi. Csak, hát ezt a cigarettát alaposan elintézted. öregem.

Nézel.
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Csakugyan. Oriásít nevetett. "Hát, sosem voltam dohányos, tudod."
Aztán, ki tudja honnét jutott az eszébe, elpanaszolta, hogy nem birta
a konoerb2zést. Még gyerek volt, amikor tönkrementek, árvaságr-a ju
tott. Külföldön, vidéken, egyre kisebb helyeken kellett hangversenyeznie.
Inkább akármi mást, Még zongorahangoló is volt később, miriden.

- De a koncertezést nem bírtarn. Becsületszavamra. Te ezt nem
érted, Péter. Napról-napra, városról-városra, ugyanazt csinálni... És
még tanulnom '~ellett volna .. , Ej. ezt úgysem érted.

- Nem értem! Hát én hegedülök. te hólyag! ~ vágott közbe Ja
cobi dühösen. - Híres hegedűművész vagyok, ember!

A barátjának elakadt a szava. Rabámult Jacobira, összeráncoita a
szemét, Aztán lassan, fokozatosan boldog, ragyogó mosolygás ült ki az
arcára, "Üres lesz a terem" - futott át Jacobi fején. Fene bánja, gon
dolta. De sajnos, bánta. Baj, elég baj. Nemcsak pénzt jelentett neki a
siker, és nemcsak művészi súlyt, rangot. Megszabta a szellemi, erkölcsi
létét, stílusát, s ezekkel együtt lelki testcartását. Szóval még a lelke vi
lágát is. Hozzászokott a hírnév szükségességéhez ; ha fényképezték, nagy
világi s egyben elmélyült ábrámtot öltött, gépies gyakorlattal. És ez
most fontos koncert volt, egyébként is. Grynaeus Ottó felállt, megölelte.

- Gratulálok, Péter, .- mondta lelkesen. - Híres nagy művész

vagy! Öregem! Ez az! Kütűnő l - Szögletes, suta kézmozdulatokkal kí
sérte buzdító szavait. Lassan értette meg, miről van szó, de aztán telje
sen őszinte volt az öröme. Töltött megint; erre koccintand kell; még
ilyet, a jó Péter! Kuncogott, csóválta a fejét, kacsingatott Jacob ira. Majd
szórakozottá vált a pillantása.

Olyan őszinte volt a lelkes öröme, hogy Jacobi, akaratlanul is le
fegyv;erezve, elkezdett valamit mondani egy tavalyelőtti hangversenyé
ről. Aztán, a mondat közepén, elharapta a szót, Nyilvánvaló volt, hogy
a barátjának erőfeszítésbe került odafigyelni. Oszintén örült a dolog
nm. de rögtön elfelejtette. Később sem tért vissza rá. Mirrtha fel sem
tételezné Jacobiról, nogy a kelleténél nagyobb fontosságot tulajdonít a
hegedűművészetének.

Míndez nemcsak félszeg, hanem kínos, bántó is volt. Rossz álom,
gondolta Jacobi. Mégis, amikor hirtelen egy kérdéssel fordulit Grynaeus
hoz, csodálkozva vette észre, hogy a hangjában nyoma sincs megbán-
todásnak : '

- Te, Ottó, - kérdezte tőle. - EmLékszel arra a süketnéma kol-
dusra, aik,ínek jártunk a nyomában?

A másik megrázta a fejét, nem.
- Voltunk egyszer a Szena-piac mögött, egy csúf bérházban.
A barátja rázogatta a fejét. De ahogy Jacobi tovább kérdezgette,

sőt elmondta az egész elméletet, teljes figyelemmel hallgatta, erőfeszítés

nélküli fdgyeLemmeI, még ha eleinte nem is emlékezett semmire, Látta,
hogy Jacobi komolyan beszél.

Végűl rátU1kmálta barátjára a szétnyomoritott cigarettáit.
-- Kell a nyavalyának - rnoridta Jacobi.
Bedugta erőszakkal a hegedús zsebébe. átkarolta a vállát és boldo

gan vihogott. Kikísérte vendéget szer-tar'tásosan, s az előszobában le
halkitotta a hangját.

- Mep: voltál lepve. ugye. - suttogta. - hogy itt találsz, a lakás
ban? És minden megvan, minden a régi, mi?

El kell szánmom magam, gondolta Jacobi, hogy megis abbahagyom
teljesen a dohányzást. Kezdődött megint a szedülése.
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- Pedig de nehéz időkön estünk át. Ezt te nem tudod, Péter - sut
togta Grynaeus Ottó. - De minden megvan, mínden a régi. Meg voltál
lepve, mi, öreg?

-. Meg, - felelte Jacobi halkan. - Becsületszavamra,
Erősödö1lt a nyomás a fejében. Az utcán egy pillanaera megtántoro

dott. Másnap fel sem kelt, csak késő délután. Járt egyet, tejet hozatott
fel a szobájába, visszafeküdt. Hajnalban ébredt, mély álomból. Fél hat
volt. Alig értette, mí történt vele. Leszaikadt róla minden teher.

Semmit nem érzett. Lefoszlott róla, kézzelfoghetóan, minden nyű

más, bénaság; rossz üresség.· Tiszta, kőnnyű, jó üresség volt benne, mínt,
ablakban a tiszta, könnyű, beírátlan készülődő virradat. .

8.

Elég üres volt a terem. Nem gondolta azt, hogy fene bánja. Hogyne
bánná, elég baj, tudta jól. De ezt sem gondolta. Majd még sokan be
s:zökdösnek,persze jegy nélkül, .fíatalok, mondta az öreg vak zongorista,
Megtaláltam a barátomat, felelte. Jacooo.

Az öreg bólintott, persze. Frakkban volt, ami olyan természetesen
állt rajta, rníntha végre levetette volna összes álruhaját. Jacobi le nem
tudta venni róla a szemét, Inas barna nyaika a. fehér gallérban végte

"lenül lágy volt és mégis sér.tlhetelt1en, elpusztíthatatlan - egy törékeny
kisf:iú és egy rettenetes férfiangyal nyalka.

- Derék indián. Szavatol a világ bíztonságáért, A barátom.
- Persze.
Délelőtt egy újsáJgcímben olvasta Jacobi ezt a kérdést: "Ki szavatol

a világ bi2Jtonságáért?" A dobogón is csak az öreg zongorista tarkójM;
nézte a hegedűje mögül. Teg:napel&tt elmondta Ottónak. hogy ráísmert,
akárcsak akapukőre. A fejtartására, a fiús nyakszirtjére. Ottó éberen
figyelt, errevé,gig figyelt. Arra is odafígyelt, hogy Jacobi Péter világ
hírű hegedűművész, de szemmellátható erőfeszítéssel; őszintén megörült
neki, aztán rögtön másra terelte a szót, nem is tért vissza rá többé.
Mintha magától-értetődőnek tartaná. hogy Jacobi sem tulajdonít a kel
leténél nagyobb fontosságot ennek a dolognak. A hegedűs sem tért vissza
rá többé. Jegyet sem kínált neki, meg sem említette, hogy· hangver
senye lesz.

Pedig ezen az estén most jól játszott. Hosszú, lelkes tapsokat ka
pott, mint míndíg, Megegyezrek előre, hogy ottmaradnak a dobogón,
kivár[ák a tapsot végig, hogy ne kelljen a vak embernek ki-be járkálnia.
A befejező Cé-moll szonáta után az öreg ülve maradt sokáig s mint az
első próbájukon, csak telhetetlenül, sóhajtva emelte és ejtette vissza a
két kezét. A taps nem szűnt, Jacobi végre felállította az öreget. De a
vak zongorista, enielőtt meghajolt volna a közönségInek, finom, tétova
kezével megsimogatta a hegedús fejét. "Edes fiam" - mondta, Mintha
egyedül volnának.

MinJtiha egy lalkatlan szigeten lennének.
Tegnapelőtt elmondta Ottönak, amit kitalált. A fia,tal szemüveges

katona, aká egyidőben ott ült délutánonként az Újvilág-utca járdáján,
nem volt süketnéma. Jól gyanították. Muzsíkus volt. Mind a két szemé
re megvakulJt a háborúban. Fiatal felesége jött érte míndíg, Délelőttö-n

ként jazz-számokat gyakorolt otthon, amig állást nem kapott a mulató
ban. A fejtartásáról is látni lehetett, hogy világtalan. Meddig vólt a

. Papagáj bár zon.gori.sI1iJa? Ki tudja. Talán tanult tovább délelőttönként,



már nem a tánc-számokat. Talán elsőrendű pianista lett belőle. És zenei
főiskolai tanár, öregségére. Ki tudja?

Ottó bólogatott. Az igaz. A rendőrnek is jó papírokat tudott mutat
ni. Száz százalékos hadirokkant. Becsületszavamra! Csakhogy vak volt,
nem suketnéma. Inkognitóban koldult. Hallgatni volt kedve.

Az öreg zongorista se sokat beszélt eddig. Mindenfélét mondtak már
Jacobinak : Káprázatos volt, maestro, mennyei, utolérhetetlen, nem le
lek szavakat: Édes fiam, ezt nem mondták neki soha. Alltak a pódiumon
elhagyatottari. Még néhányan tapsoltak, inkább csak az ajtókban, ki
felé tódult a közönség, Nem kértek ráadást.

Kezdték oltogatní a világítást.
Jacobi öreg honfitársához fordult hirtelen.
- Emlékszik ewe a számra, tanár úr? - Játszani kezdte: "Yes sir,

that's my baby". Három-négy erőteljes vonórántással. több húron, Yes!
- Sir! - That's my! - Baby! - Az öreg gondolkozás nélkül visszaült
a zongorához és leütötte az első akkordokat.

Az a nyolc-tíz fiatal zenei-főiskolás, lányok, fiúk, aki még ott leb
zselt a krűrült teremben, az első pillanatban azt hitte, a múvész csak
hangolja a hegedűjét. de aztán álmélkodó megrőkönyödéssel volt kény
telen tudomásul venni, hogy Jacobi Péter és az öreg vak zongoramű

vész, szinte fegyelmezett összetanultsággal. lendületes ütemben játszani
kezdenek egy régi fox-trottot.

•

NOJO ZSENNYÉN

Piros bogyó ... és déli fények . . .
és porzik már a zuzmara . . .
citrom, narancs ... halk téli ének ..
piros az élet mámora!
A sima csöndben ballagások,
tovatűnik a vad vonat!
... és kékesszürkén, rózsafolttal
lehullik már az alkonyat . . .
és sárga is van benne, keskeny ...
és furcsa borzas ködfejek ...
és arra törzsek zöld mohával
... és fejnek forró friss tejet.
Vastag falaknak íve hajlik,
szilárd öreg emlékezet ...
Előre nézünk! Könnyű lesz, mert
nem engedem a két kezed!
Elindulunk a hallgatásban.
A kályha ég, lobban nagyot!
Reá dobunk egy vén hasábot,
amlt a balta meghagyott.

N. Paleta I=.:va
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