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Apám éjfél körül érkezik. Az ablakban állok, nézem, ahogy Jakab és Henrik óvatos 
erőlködéssel leemelik a hatalmas utazóládát, és bevonszolják a máshausba. Apám 
még visszamászik a kocsiba az iszákjáért, meg egy nagyobb dobozt is a hóna alá 

csap, így felmálházva elég nehezen kászálódik le. Már majdnem ellépek az ablaktól, hogy 
üdvözlésére siessek, amikor váratlanul szoknyafodrok jelennek meg a kocsi ajtajában. A ko-
csilámpa gyér fénye nem fedi fel, kihez tartoznak. De azt látom, hogy amint leugrik, azon-
nal apámhoz simul, a köpönyege szinte körbeöleli a lendülettől, apám kalapos feje gyen-
géden ráhajol – ismerős mozdulat – a főkötőre. Kit hoz ez ide nekem? De aztán szétválnak, 
a szoknyás-főkötős-köpönyeges apró alak visszapenderül a kocsiba, csapódik az ajtó, pattan 
az ostor, csattognak a kerekek, kopognak a paták a köveken. Apám sokáig áll a vállára vetett 
iszákkal és a dobozzal. Csak akkor indulok köszöntésére, amikor hallom a kapu döndülését.

Betka a konyhában sürög-forog, mire leérek, épp sört tölt apámnak. Mielőtt szomját ol-
taná, magához ölel, homlokon csókol. Pontosan úgy hajol fölém, immár kalap nélkül, mint 
az imént a titokzatos főkötő fölé. Idegen, édeskés, nem kellemetlen, sőt izgató illat csap-
ja meg az orrom. A fáradtságnak semmi nyomát nem látom apámon, pedig hosszú út áll 
mögötte, és későre is jár. A hazatérés öröme, nyugtatom magam, igyekszem elhessegetni az 
ablakból látottakat. Leülünk a nagy tölgyfaasztalhoz, Jakabot és Henriket is odainti, pedig 
azok már laposakat pislognak az álmosságtól. Ahogy issza a sört, dől belőle a szó, Bécsről 
mesél, a boltokról, az árutól roskadozó polcokról, a kereskedők szívélyességéről vagy épp 
mogorvaságáról, a piaci kofák harsányságáról és ravaszságáról, a sör ízéről, az utcán sétá-
ló dámák kalapjairól, a színházról, fogadóbeli szobájában a patyolat dunnáról – ez utób-
bit olyan részletesen és érzékletesen, hogy egészen belevörösödik, mintha nem is a dunná-
ról beszélne… Már a számon a kérdés, amikor hirtelen feláll, a sarokban álló ládához siet, 
felkapja róla a dobozt, amit a kocsiból szedett ki az előbb.

Ezt neked hoztam, mondja azon a hangon, amivel legbensőségesebb érzelmeinek meg-
nyilvánítását kíséri, és amire igazán csak elvétve kerül sor.

Kinyithatom? kérdezem izgatottan.
El is várom! nevet, s int Betkának, hogy hozzon egy kést, amivel a dobozt biztosító zsi-

neget levághatom.

N .  T Ó T H  A N I K Ó e l b e s z é l é s

Trilla, mordent, schleifer

A selmeci különös hölgy 
legendáriumából

A szalamandra 
mosolya



61

Tetszetős doboz, halványlila, fényes, alig észrevehetően apró virágmintás. Vigyázok, meg 
ne sértsem a kés hegyével. Szinte reszket a kezem, ahogy leemelem a fedelét. Apám csak-
nem ugyanolyan izgalommal figyeli, mit szólok majd az ajándékhoz.

Felsikoltok. Visszateszem, majd újra leveszem a doboz fedelét. Majdnem ledöntöm apá-
mat a padról, amint kitörő örömmel az ölébe pattanok, nyakát ölelem, csókolom, ahol 
érem, lecserélve az előbb érzett fura illatot az enyémmel. Majd ismét felugrok, magamhoz 
szorítom a dobozt, feliramodok az emeletre.

A pamlagra teszem a dobozt, egyenként emelem ki belőle a lapokat. A kézírás szemlá-
tomást kiegyensúlyozottságra törekedett, ám a kottafejek engedetlenül táncolnak a vona-
lak között. Nem türtőztethetem magam, összesimogatom a lapokat, odalépek Amáliához. 
Kétoldalt a magas gyertyatartón meggyújtok két vastagabb gyertyát, körberajzolom mu-
tatóujjammal a billentyűk fölött röpködő kék madarakat, majd végigsimítom előbb a fe-
hér, majd a fekete billentyűket – ez a szertartás elengedhetetlen ahhoz, hogy sikeres legyen 
a csembaló megszólaltatása, hiszen Amália mindig meghálálja a gyengédségem. Különös 
erő szállja meg a karjaimat, a kezem egyszeriben akaratomon kívül megindul, a csuklóm 
mutatványoskodik, ujjaim nyomán a kotta szerint rendkívüli dallamok ficánkolnak elő. Hi-
ba nélkül jutok a röpke négyoldalnyi darab végére, ilyen még talán sosem fordult elő, pe-
dig nem épp könnyű művet írt ez a furmányos Rameau…

Mohón rakosgatom a lapokat, lássuk a következőt, Daquin, Louis-Claude Daquin, látom 
a karcsú fehér ujjait, egy futam a manuálon, egy futam a papíron, trilla, bebung, mordent, 
sodornak egyre a kotta hullámai, az érces hangok körbeússzák a gyertyafényt, a boltívek-
ben keringnek, visszacsapódnak a falakról, forog velem minden, Jean-Philippe, Luis-Claude, 
Jean-Philippe, Luis-Claude, azt hiszem, egy pillanatra eszméletemet is vesztem…

Apám nagy, forró tenyerét érzem egyszer csak a vállamon.
Ideje lepihenned.
Ez olyan gyönyörű, nem szabad abbahagyni… pihegem hálásan.
Holnap is van nap, mondja megnyugtatóan.
De hiszen már holnap van, Jean-Philippe… rebegem vágyakozva.
Az ablakon a hajnal szégyenlős fényei kukucskálnak be.
Apám felnyalábol, mint kislány koromban számtalanszor, amikor a késő estébe futó va-

csora közben elbóbiskoltam. Átvisz a harmadik szobába, ahol Betka frissre paskolta a csip-
kés párnáimat.

Rameau megvár, Daquin türelmes, suttogja a fülembe, aztán betakargat, távozó lépte-
it felszippantja az álom.



Látogatód érkezett, nyit be apám a szalonba, épp a Daquin-kottákat rendezgetem az unat-
kozó Amália zárt fedelén.

Biztosan Elisa néni, az szokott felkeresni a kora délutáni órákban, hiszen a korabeli öreg 
hölgyektől eltérően ő sosem alszik ebéd után.

Megfordulok. Egy ismeretlen férfi áll apám 
mellett.

Az úr neve Nicolaus Joseph Jacquin, mondja 
ünnepélyesen apám. A kisasszony pedig Katarína 
Schreibert. A lányom.

Meghajlunk valamennyien, lassú, kimért moz-
dulattal. Úgy érzem, apám elárul. Sose volt férfi lá-
togatóm, nekem, külön. A távoli rokon férfiak nem 
egyedül és nem kizárólag hozzám jöttek általában.

Zavart csend áll be, a vendég sűrűn pislogva 
néz, rendkívüli mondanivalója majd’ szétfeszíti, 
de szemlátomást tanácstalan, hogyan fogjon bele.

Amália csalta ide a fiatalembert, töri meg a csen-
det apám, mire az döbbenten feléje kapja a fejét.
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Amália? De hiszen Katarínát mondott az imént… csuklik el a hangja izgalmában.
Apámnak ismerem ezt a tulajdonságát: kellemetlen vagy idétlen helyzetekre talál egysze-

rű megoldást, rendszerint nevetést váltva ki. Hát én fel is nevetek, korántsem zavaromban, 
inkább a vendég arckifejezése miatt, aki semmit sem értve tovább feszeng.

Amáliának hívom a csembalót, avatom be a ház titkába.
Pompás hangszer! kiált fel a vendég, s indul Amália felé, de rögtön megtorpan, mikor 

tudatára ébred, hogy a hangerő is, a mozdulat is udvariatlan és túlságosan heves.
Lépjen közelebb, biztatom kedvesen.
Lábujjhegyen jön. Olyan mulatságos, hogy nagyon nehezen tartom vissza a nevetést. 

Minden apró részletet tüzetesen megszemlél. A kék madarakat különösen hosszan tanulmá-
nyozza. Később elárulja, hogy nem tudta megállapítani, milyen fajhoz tartoznak, ami na-
gyon zavarta. A természettudományok elkötelezettjével álltam szemben, ezt pedig én nem 
tudtam még akkor. A csembalón röpködő madarak amúgy a képzelet szüleményei, nem 
lehet őket besorolni semmilyen rendszerbe, fajba.

Szóval Amália miatt jött az úr, próbálom felvenni a beszélgetés fonalát.
Tudja, gyakran járok a házuk előtt, nem véletlen, hogy felfigyeltem: valaki csodálatosan 

játszik idefenn. Mindig örömmel tölt el, ha nyitva az ablak, olyankor le is lassítom a lép-
teimet. De néhány napja történt valami megfoghatatlan.

Schreibert úr, Winkler úr várja a máshausban, hasít bele a vallomásnak induló mondat-
ba Jakab, miközben kíváncsian körbejáratja a tekintetét a szalonban.

Megbocsát, Jacquin úr, hajol meg apám, üzleti ügyek szólítanak el, de talán nélkülem 
is elbeszélgetnek a muzsika csodálatos hatásáról… Cinkosan rám kacsint. Ettől csaknem 
megrémülök.

Apám kettesben hagy egy férfival, akit most látok először, hát ez minden illemszabályt 
felrúg. Megbízik egy ismeretlenben? Rábíz egy vadidegenre?

Mielőtt a vendég válaszolna, apám súlyos lépteitől ropognak, nyikorognak a falépcsők. 
Az ajtót nyitva hagyta, menekülési útvonalnak…

Bevallom, bár érdekel a zene, sosem kerestem különösebben az alkalmat, hogy zenét 
hallgassak. De most valami kivételes erő vett birtokába.

Talán üljünk le, biztatom, mintha ezzel megkönnyíteném a dolgát. Én a pamlagon ren-
dezem el gondosan szoknyám redőit, ő az asztalka mellé tett zsámolyra ereszkedik le, nem 
figyelve arra, hogy maga alá gyűri a kabátját.

Nos, az elmúlt napokat a Glanzenberg táróban töltöttem.
Kicsit kivár, milyen hatást tesz rám. Udvariasan és nagyon figyelmesen hallgatom.
A tanítványaimmal, teszi hozzá, és zavartan köhint. A császárlépcsőkön haladtunk lefe-

lé, amikor váratlanul valami furcsa zajt hallottam.
Megijedt? nézek rá együttérzéssel.
Dehogy! Inkább meglepődtem. Ahogy egyre lejjebb értünk, már jól kivehetően zene szólt.
Zene? A bányában? kerekedik el a szemem.
Igen. Méghozzá csembaló.

Csembaló? Valaki lecipelt a táróba egy csem-
balót?

Dehogyis! mosolyodik el. Fentről jött a zene.
Honnan fentről?
Hát Schreibert kisasszony szalonjából.
Az nem lehet! döbbenek meg.
Márpedig innen jött. Úgy tippelem, a császár-

lépcsők nagyjából a maguk háza alatt húzódnak, 
s ahogy kisebb teremmé szélesedik a táró a lép-
csők aljában, teljesen olyan, mintha közvetlenül 
benn szólna a zene.

Zeneterem a táróban? Zenetáró? Még ilyet! 
álmélkodom. De meghallgatnám!

Erre nemigen látok esélyt, mosolyodik el, hi-
szen a kisasszony nem lehet egyidejűleg két he-
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lyen. Ha fenn játszik, nem tudja lenn hallgatni. 
S ha lemerészkedik, nyilván nem játszhat idefenn.

Ez igaz, ismerem el, de rögtön el is szontyolo-
dom. Milyen kár.

Bizony kár, mert az a hangzás egészen különleges, 
szinte nem is hasonlít ahhoz, ami idefenn, vagy leg-
alábbis az utcára szűrődve szól. Földöntúlian szép.

Végigfut a  hátamon a  hideg. Miről beszél ez 
az ember?

Azóta mindig epedve várom, ha lemegyek, hogy 
megszólaljon ez a hátborzongatóan gyönyörű mu-
zsika.

Gyanakodva nézem, bízom benne, hogy nem 
veszi el az eszét ez a fura élménye.

Elhatároztam, hogy felkeresem. Érdeklődtem, 
ki lakik ebben a  házban. Betértem a  boltjukba. 
Megismerkedtem Jakabbal, aki sokat mesélt a kis-
asszonyról.

Képzelem, miket beszélhetett Jakab. Úgy bámul mindig, hogy majd leszaggatja a tekin-
tetével az ingemet. Gondolom, de persze nem mondom.

Tudom, mi a kedvenc étele. Tudom, mikor jár templomba. Tudom, hogy imádja az 
édesapját. Tudom, hogy kedveli a madarakat, és szívesen sétál a Paradajz erdeiben. De le-
geslegjobban csembalózni szeret.

Miért szentel kivételes figyelmet szerény személyemnek, Jacquin úr? teszem fel gyorsan 
a keresztkérdést.

Schreibert kisasszony…
Szólítson Katarínának, mosolygok rá.
Katarína, a játéka… alighanem megbabonázott.
Jacquin úr hisz a babonákban? húzom el a szám.
Az érzéseimben hiszek. Eddigi életemet a tudományoknak szenteltem. Az ész és a tapasz-

talat volt a vezérfonal. Lenyűgözött a természet csodálatos rendszere. Növényeket, állato-
kat, ásványokat tanulmányoztam, gyűjtöttem a világ legkülönbözőbb pontjain. S ide ho-
zott a sorsom, le, a schemnitzi bányába, hogy rájöjjek: érzelmek is léteznek! Gomolyognak 
itt benn, mutat egyszerre a szívére és a homlokára, ide-oda küldöznek. Löknek, csábítanak 
bennünket. Mint engem most ide, ebbe a házba, hogy le kellett küzdenem az etikett aka-
dályait, az elutasítástól való félelmet. Meghallottam a kisasszony csembalójának a hangját…

Amália, rebegem.
…Amáliát, odalenn, a táróban, idefenn az ablak alatt, ez indított el mindent.
Nemigen tudom, mit mondhatnék erre. Kicsit rémisztő, de furán izgalmas is, amiket 

összehord ez a nem is annyira fiatal ember.
Katarína…
Jacquin úr?
 …ha kérhetem, játszana most nekem…?
Megörülök, a csembalózás oldja azt a sok feszültséget, amivel telerakta a szalont a ven-

dégem.
Mit hallgatna szívesen?
Nem vagyok nagyon jártas a muzsikában, mint már említettem. Játssza azt, amit szeret.
Édesapám nemrég Bécsben járt, hozott új kottákat, azokat nagyon megkedveltem. Ra-

meau-t például.
Francia zene?
Igen, könnyed, elegáns, cifra. Vagy Daquint is játszhatok. Jé, Daquin neve majdnem 

úgy hangzik, mint az öné…
Akkor legyen Daquin, mondja határozottan, de udvariasan.
Van egy sziporkázó darab, egy madárról szól, nem mondom meg, melyikről, találja ki, 

Jacquin úr! mondom pajkosan.
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Felnyitom Amália fedelét. Közel húzom a széket. 
Elrendezem a kottát. Érzem a vendég figyelmét, mi 
több, áhítatát. Körberajzolom mutatóujjammal a bil-
lentyűk fölött röpködő kék madarakat balról jobbra, 
végigsimítom jobbról balra előbb a fehér, majd a feke-
te billentyűket. Nem szabad zavarba jönnöm. Nem re-
meghet a kezem. Csuklóm a manuál fölé rebben. Ne-
kifutnak az ujjaim. Válaszolgatnak a dallamok. Ver-
senyez a jobb és a bal kéz, melyik futama díszesebb. 
Itt egy schleifer. Amott egy doppelschlag. Virtuózan 
játszom, egyszer sem tévedek, lázasan megyek előre, 
sóhajtok, szétröppennek a kottalapok. Hiszen megy 
már fejből is.

Kakukk, nem vitás, kiált fel a vendég, amikor a ha-
tásos akkorddal véget ér a darab. Előzékenyen szede-
geti a kottalapokat a földről.

Eltalálta, dicsérem, s magam is hajlongok a  szét-
szórt papírokért. Egyszer csak ugyanazért nyúlunk mindketten. Megérinti a kézfejemet.

Katarína, csodálatos keze van.
Azt gondolom, túlságosan előreszaladtunk, de fittyet hányok az etikettnek. Nem értem 

magam. Sose merészkedtem ennyire távol.



Nicolausnak kék szeme van.
Amikor az ásványairól beszél, egészen elsötétedik, kék kristályok csillognak benne.

Amikor a szülővárosáról beszél, a leydeni csatornák szomorú-kék vize hullámzik a szem-
bogara körül.

Amikor a növényeiről beszél, a Paradajz harangvirágai ringatóznak a szempillák árnyé-
kában.

Amikor rólam beszél, a vágy kék madarai lebegnek a tavaszi ég fátylai között.



Szól a kakukk, mondja Betka, miközben a répát tisztítja szélsebesen. Számolom, hányszor 
mondja. Annyi évet élek.

Szólok Nicolausnak, sokat kakukkoljon, nevetek. Hogy sokáig élj.
Hát nem a kakukk szól? álmélkodik Betka.
Válasz helyett csukódik mögöttem a konyhaajtó, kisvártatva nyílik a kapu.
Amióta eljátszottam neki Daquin darabját, kakukkszóval jelzi érkezését. Nicolaus kivá-

lóan utánoz mindenféle madárhangot. Vidám sürgetést komponál bele, amikor meglátogat. 
Ha csak a táróba tartva elhalad az ablak alatt, bánatos kakukk szól. A tanítványai összenevet-
nek, de inkább cinkos elismeréssel, semmint gúnyosan – néha meglesem őket az ablakból.

Nicolaus ünneplő ruhában, ünnepélyes arccal lép be.
Nincs vasárnap, se jeles nap, furcsállom.
A szalonban a köpenye alól egy doboz kerül elő. Bordó bársony, arany szalaggal átkötve.
Amáliának hoztam, jelenti ki komolykodva. Óvatosan helyezi a dobozt a csembaló csu-

kott fedelére.
Mielőtt kibontaná neki, mondja szokatlan hangszínnel, kérdeznék valamit.
Csak bátran, biztatom, mert kíváncsivá tett a doboz tartalma.
Hosszan készül a kérdés. Tavaszi ég fátylai között a vágy kék madarai lebegnek.
A kérdés sóhaj szárnyán röppen felém.
Meglep, Nicolaus, rebegem.
Ez határozott szándékom, mondja bársony baritonján.
Hiszen alig három hete ismerjük egymást.
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Húsz nap elegendő volt a döntéshez. Bár számomra már akkor eldőlt minden, amikor 
a Glanzenberg táróban…

 …belehabarodott Amáliába! mosolyodok el zavaromban, és persze időhúzás céljából.
Ha bele nem is habarodtam, de lenyűgözött.
Ezért is hozott neki ajándékot most.
Igen, hálából, amiért elvezetett Katarína kisasszonyhoz.
Felnyithatom a dobozt?
Még nem válaszolt a kérdésemre.
Leülök Amália elé. Körberajzolom mutatóujjammal a billentyűk fölött röpködő kék ma-

darakat balról jobbra, végigsimítom jobbról balra előbb a fehér, majd a fekete billentyű-
ket. Közben Nicolaus elveszi a dobozt, a kanapéra helyezi, óvatosan felemeli Amália fedelét.

A darab, amit választok, szenvedélyesen bonyolult, hosszú percekig tart, tele van kirob-
banó örömmel.

Ez a válaszom, fordulok Nicolaus felé.
Sugárzik az arca. Ölembe teszi a dobozt.
Kibogozom az arany szalagot. Leveszem a fedelét.
Kotta! sikkantok fel.
Egyenesen Velencéből hozattam, magyarázza lelkesen Nicolaus. Baldassare Galuppi fi-

atalkori darabjai csembalóra.
Galuppi? Nem hallottam még róla.
Egy régi barátom ajánlotta. Nagyszerű zenemesternek tartja. Sokan rajonganak érte. 

Uralkodók is.
Köszönöm, Nicolaus. Alig várom, hogy játszhassam.
Van még valami.
Egy sokkal kisebb dobozt húz elő, bordó bársony, arany szalaggal átkötve. Kérdően né-

zek rá.
Jegyajándék, mondja mosolyogva.
Felállok, a kottákat a székre helyezem, mire odalép hozzám.
Kibonthatom?
El is várom!
A doboz egy követ rejt.
Rózsakvarc. Mesterkristály. Tartsa mindig magánál.
Felforrósodik a tenyerem, ahogy kiveszem a bársonyból. Nicolaus rácsukja az ujjaimat 

a rózsakvarcra. Apámon kívül nem öleltem férfit. Zaklatott szívdobogása kiszámíthatatlan 
ritmust ver a mellkasomon.   
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