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E L S Ő  F E J E Z E T

melyben az olvasó megismer két bécsi családot, 
és Panna titkáról először esik szó

Ez a nap apa fejfájásával kezdődött. Panna félálomban hal
lotta, hogy apa már hajnalban karját, kezét tornáztatja, 
majd besurran a zeneszobába, és anélkül, hogy a billen
tyűket leütné, az oktávokat próbálgatja.

A kislány kifutott a fürdőszobába. Úgy tett, mint aki 
most ébredt fel, és semmit sem vett észre. Neki reggelit 
kell készítenie és iskolába sietnie. A konyhába már Sonne
mann Mihály is derűs mosollyal lépett be. Futólag meg
beszélték a napi teendőket, Panna iskola után odaszól a 
Kessel gyerekeknek, hogy jöjjenek ma korábban zongora
órára, apa délelőtt kottát ír, és délután, amikor a gyerekek 
elmentek, Panna gyakorol, aztán ő is segít a kottaírásban. 
Apa mondta, hogy sürgős a munka, Bécsben egy híres 
orosz hegedűművész lép fel egy új orosz hegedűverseny
nyel, és mire megérkezik, a zenekarnak meg kell tanulnia 
a művet.

Panna elsietett, s apja sokáig nézett utána az ablakból.
Sonnemann Mihály és lánya Baden bei Wienben élt. Ez 

a kis városka nincs messze Bécstől - az utas, ha felszáll 
Bécs központjában az Opernringen a gyorsvasútra, fél óra 
alatt kiér. Megéri az út annak, aki idegen, de szeretik a 
városukat a helybeliek is. Nem is csoda!

Főterén icipici régimódi meseházak állnak, aranyozott 
Szentháromság-szobor csillog, és ha a járókelő egy szűk
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utcácskán továbbmegy, a híres bécsi Stephan-templom ki
csinyített másával találja szemközt magát. Az egész városka 
olyan, mintha valami vidám festő festette volna meg gye
rekeknek levelezőlapra.

Amilyen csöpp a város belseje, olyan gazdag nevezetes
ségekben. Itt élt Beethoven, Mozart, Schubert, Johann 
Strauss; itt születtek olyan remekművek, mint a Kilencedik 
Szimfónia és olyan nevezetes zenedarabok, mint a Mesék 
a bécsi erdőről meg még sok más világhírű alkotás.

A városka központját vidám villanegyed övezi, tarkára 
meszelt házakkal, virágoskertekkel, a napfényben ezer szín
ben csillogó üveggömbökkel és hatalmas gyümölcsfákkal. 
Az egészet a híres bécsi erdő dombjai veszik körül, mintha 
védelmezni akarnák bajtól, ellenségtől.

Ennek a városkának egyik sétányszerű szélesebb útján, 
a belvárosban laktak Sonnemannék.

Sonnemann Mihály azért költözött erre a környékre, mert 
a háborúban bombatalálat érte a házát, és ott pusztult min
dene, mindenkije. Azt akarta, hogy őket lányával, a szép 
kis Annamáriával, semmi se emlékeztesse a múltra - még 
anyára se. Ezért választotta ezt a távoli vidéket lakhelyül.

Sonnemann Mihály valamikor nagy reményű zongora- 
művésznek indult, de a háborúban fejsérülés érte, és ez 
kettétörte életútját. A seb begyógyult ugyan, de gyakori 
fejfájások gyötörték, ujjai elvesztették régi mozgékonyságu
kat, így fel kellett hagynia művészi terveivel, és szerényen, 
zongoraórák adásából megkeresni kettőjük szűkös kenyerét.

Annamária - akit mindenki Pannának becézett - apjára 
ütött, legalábbis ezt mondták ismerősei, tanárai; ugyan
olyan nyíltszívű volt, és ugyanúgy rajongott a zenéért. Eb-
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ben az évben fejezte be a nyolcadik osztályt, és ígérete 
volt, hogy felveszik a konzervatóriumba.

Apa legkedvesebb tanítványától, Kessel Tamástól, akit 
ő is fölöttébb kedvelt, nemcsak az a néhány kanyargós 
utca választotta el, melyen a villanegyedhez el kellett jut
nia, hanem az is, hogy Tamás szülei - velük ellentétben - 
gazdagok voltak.

Tamás apja egy hatalmas bécsi gyár főmérnöke, anyja 
énektanárnő, s hiába voltak másokkal érző, becsületesen 
gondolkodó emberek, a Kessel gyerekek nem ismerhették 
azokat a gondokat, melyek Sonnemannéknál mindennapo
sak voltak.

De Panna érzelmeit ez nem befolyásolta. Nagyon szí
vesen járt Kesselékhez. Útközben is Tamásról ábrándozott.

Milyen szép itt - gondolta, amikor lenyomta a kertajtó 
kilincsét, és belépett a házba. Egy pillanatra megállt, hogy
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megpihenjen, letette a bevásárlótáskáját, és a frissen sült 
nagy kerek kenyeret másik karja alá vette.

A kert valóban szép volt. Elég nagy is, széles zöld pá
zsit és üde tarka virágágyások díszítették. Három almafa 
árnyéka nyújtózott el a zöld gyepen, mint három alvó 
óriás.

Az egyik ablakból zongoraszó hallatszott. Igen, valaki 
szorgalmasan gyakorol; Panna átcserélte kezében a két cso
magot, és elindult befelé.

Közben a zongoraszóra figyelt.
„Miket tud már ez a Tamás - sóhajtotta -, mennyivel 

tehetségesebb, mint én! Belőlem csak zongoratanár lesz, de 
belőle művész. ”

Gondolatait éles furulyahang szakította félbe. Nem is 
a furulyával volt baj, hanem azzal, hogy a furulyázó, nyil
ván ugratásból, más dallammal akarta túlharsogni a zon
gorajátékot. Panna háta lúdbőrzött a macskazenétől.

- Péter, csönd legyen! - kiáltotta, s futott befelé.
De a zenebona még hangosabb lett. Pannának meg kel

lett állnia egy pillanatra, hogy lélegzetet vegyen a kiáltás
hoz.

- Csö-ö-öndet, Péter, mert megmondlak apának!
Ez hatott. A furulya egy pillanatra elhallgatott. Közben 

a másik ablakon szép barnára sült, tizenöt éves forma fiú 
hajolt ki és nevetett.

- Az istenért, hogy bírod ezt, Tamás?! - kérdezte a kis
lány türelmetlenül.

- Hagyd csak, én meg se hallom - vonta meg a vállát 
Tamás. - Te meg inkább siess, ne mérgelődj - tette hozzá 
vidáman.

Panna útját azonban ismét megakasztotta valami. Ami-
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kor be akart lépni a kapun, erős koppanást érzett a fején. 
Ijedtében vagy fájdalmában, nem is tudta, leejtette a be
vásárlótáskát, és elképedve nézett a gyorsan guruló alma 
után. Abban a pillanatban komisz gyereknevetés hangzott 
fel onnan, ahol az imént a furulya szólt, majd egy kis gúny
vers harsant fel, amitől Panna végleg kiborult:

Dini-dani, dini-dani,
Panna fog ma taní-tani!

Panna feldúltan elviharzott Tamás mellett, berobbant 
Péter szobájába, és felháborodva kiabált:

- Te megátalkodott gonosztevő, te csibész, te... te... 
- De abban a pillanatban megjelent előtte apja szelíd, rosz- 
szalló tekintete; lám, megint kikelt magából és kiabál.

Péter kihasználta a pillanatra beálló csöndet, és újból 
rákezdte:

Dini-dani, dini-dani,
Panna fog ma taní-tani!

Közben Tamás megállt az ajtóban, szelíden átfogta Panna 
vállát, és beterelte abba a szobába, ahol ő gyakorolt.

- Ne dühöngj - mondta kedvesen -, tudod, hogy Péter 
milyen.

- De mi baja van velem? - kérdezte Panna kicsit meg
szelídültem - És tudod, hogy ez a tanító nénizés mennyire 
bánt.

- Nem szereti, hogy olyan sokszor megleckézteted, és 
azt végleg nem bírja, hogy ott ülsz az órákon, és hallod, 
milyen pocsékul játszik. No meg lány is vagy, és azért szé- 
gyelli magát előtted.



- Az igaz, hogy sokszor feldühít, és türelmetlen vagyok 
vele, ezt már apa is mondta. De arról meg nem tehetek, 
hogy ott kell ülnöm az órákon, és hallgatnom a kalimpálá
sát. Igazán lemondanék róla...

- Ráadásul Péter azt mondja, hogy egyszer kinevetted, 
amikor hamisan játszott - folytatta Tamás -, és tudod, 
milyen érzékeny egy ilyen kis kölyök.

- De hiszen tudhatod, hogy én nem nevetek ki senkit
- tiltakozott Panna hevesen.

- Valami mégis történhetett, ha úgy érzi. De ne kiabálj 
úgy, mert meghallja - fogta halkabbra a szót Tamás -, 
nem akarom, hogy megtudja, miről beszéltünk. Talán mégis 
jobb volna, ha nem ülnél ott az órán...

- De hiszen én, ha lehet, minden órán ott ülök. Mu
száj... - suttogta Panna.

- Muszáj? Apukád akarja? - Tamás elgondolkozott. 
Ő mindig boldog volt, ha Panna ott üldögélt a zongora
órán, és tekintetük találkozott.

Panna hallgatott, és mereven nézett maga elé. Lehajtotta 
a fejét, úgyhogy Tamás csak a haját látta meg a homlokát, 
ahogy a zavar vörös hulláma egyre jobban elöntötte.

- Nem arról van szó, hogy apa akarja, vagy én akarom
- folytatta nyugtalanul —, egyszerűen muszáj. Nekem meg 
kell tanulnom a tanítást minél előbb, még a konzi közben. 
Ugye, azt hiszed, hogy nagyzási hóbortban szenvedek? - 
változtatott hirtelen hangot.

- Hogy én rólad? Ugyan, dehogy! Apád olyan istenien 
tanít, és megértem, hogy mindent meg akarsz tanulni 
tőle... De mért nem beszéltél nekem erről soha?

- Mert senkinek sem szabad tudni arról, hogy

1 2



Panna olyan gyorsan hallgatott cl, mint aki már úgyis túl 
sokat beszélt.

Tamás nem hagyta.
- Mi van veled?
- ... hogy nekem hamarosan tanítanom kell - fejezte 

be Panna keményen az előbbi mondatot.
A napfény besütött az ablakon, és csillogása eggyé olvadt 

Tamás tekintetének ragyogásával. Az éles fény ott táncolt 
Panna arcán, a kis gödröcskében, és ebben a sugárzásban 
az ő fejében is ugyanaz a dallam motoszkált, amit Tamás 
az imént játszott, Mozart C-dúr szonátája. A dallam is 
fényben táncolt, s olyan szépen illett mindenhez, ami itt 
körülvette őt, Tamáshoz, a kerthez, még ahhoz az ebadta 
Péterhez is.

- Apád tudja, hogy te már a konzervatórium befejezése 
előtt is akarsz tanítani?

- Nem - sóhajtott Panna -, és nem is szabad megtud
nia - tette hozzá hevesen. - Meg kell ígérned, hogy erről 
sohasem beszélsz senkivel. Megígéred?!

- Persze hogy hallgatok, ha így akarod - felelte ünne
pélyesen Tamás. - De nem értem... Apád biztosan csak 
örülne neki, ha tudná, hogy te ennyire akarod...

- Egyáltalán nem örülne neki! - kiáltotta Panna két
ségbeesetten. - De hagyjál, ne kényszeríts ki belőlem töb
bet! Ez titok, és nekem hallgatnom kell.

Panna kedves kislányarcán látszott, hogy heves küzdel
mébe kerül visszafojtania a sírást.

- Jó, ne beszéljünk róla, Panna - törte meg a csendet 
Tamás. - Talán majd egyszer. Később...

Panna hirtelen elnevette magát.
- Hogy én milyen hatökör vagyok! Itt állok és érzel-



gek meg dühöngök ahelyett, hogy megmondanám, miért 
jöttem, és sietnék haza! Nahát! Apa arra kér benneteket, 
hogy gyertek ma három órára, mert erős fejfájása volt 
megint, és szeretné a mai napot korán befejezni. Én hü
lye, hisz nekem ebédet kell főznöm, és csak itt nyafogok!

Azzal hátat fordított a meglepett Tamásnak, és már fu
tott is le a lépcsőn a táskájáért.

A táska ott volt lent az ajtó előtt, ahol mérgében elej
tette. És a kenyér is ott volt. A táska mellett a füvön. 
Mintha valaki kedvét lelte volna a rendezésben, olyan mű
vészi összeállításban hevert a földön két pár virsli, mellette 
egy zacskó porcukor, liszt, makaróni, krumpli, paradicsom- 
konzerv és mint a rendezés koronája, tíz deka vaj olvado- 
zott az egész tetején.

Már éppen vissza akart rohanni a házba, hogy mérgét 
mégiscsak két pofonnal enyhítse, de Tamás útját állta, és 
segített mindent visszapakolni a táskába.

- Ezt a virslit minél előbb fel kell használni - Tamás 
hangja közönyt mímelt, hogy a kislány bosszúságát eny
hítse -, túlságosan hosszú napfürdőt vett.

- Azt akartam ebédre készíteni a krumplival együtt...
- Igazán te főzöl? Egyedül?
Tamás erre még sohasem gondolt. Természetesnek vette, 

hogy náluk Teréz néni főz és anya eléjük tálalja az ételt.
- Hát apának aztán végleg nincs rá ideje. A tanítás, a 

kottaírás, az én gyakorlásom ellenőrzése és ráadásul a gya
kori fejfájás, ha túlerőlteti magát...

Egy kislány állt a gyepen. Szőke, göndör haja lófarok
ban összefogva, gyerek még, akinek szórakozás kellene, vi
dámság, játék, s ehelyett gondok nyomorítják. Mint valami



kis koravén anyóka dolgozik, cipekedik, főz, mos, vasal. 
És közben gyakorol. És végigüli a zongoraórákat.

Tamás nagyot sóhajtott. Úgy szeretett volna valami ked
veset mondani, valami vigasztalót, de minden, ami eszébe 
jutott, ostobának tűnt vagy kimondhatatlannak. Segítenie 
kellene Pannának, azt tudta, csak azt nem, hogyan.

- Nem másolhatnék én is kottákat veletek? - kérdezte 
félszegen, és belepirult az örömbe, hogy kitalálta, mit kell 
tenni.

De Panna nemet intett.
- Apa ezt sohasem engedné meg. Hiszen ő pénzt kap 

érte, azért csinálja. Rendes vagy, Tamás, de azt nekünk 
egyedül kell... - Tamásra nézett kedvesen, gyerekesen, 
mint aki még akar valamit mondani, aztán egy hálás kis 
mosoly suhant át az arcán, felkapta a holmiját, és elfutott.

Péter a kertben állt, összehúzta a szemét a napfényben, 
és tökmagot rágcsált, mint akinek semmihez semmi köze 
nincs.

- Gyere fel - szólt rá Tamás fojtott indulattal -, most 
számolunk!

Péter megérezte az indulatot, és mereven állt a helyén.
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- Hallottad? - kiáltott rá a bátyja erélyesen. - Azon
nal gyere velem!

Péter összeszorította a száját, és hetykén nézett a báty
jára. Ahogy ott állt rövidre nyírott, égnek meredő hajjal, 
esetlenül, inkább mulatságos, ijedt kis ördögfiókának ha
tott, mint megátalkodott gonosztevőnek. Tamás majdnem 
elnevette magát, de szigorúan szólt rá:

- Kíváncsi vagyok, mit szól majd Mihály bácsi, hogy 
így viselkedtél Pannával. Nem szégyelled magad?

- Nem szól semmit - felelte Péter durcásan -, vedd tu
domásul, hogy azért se fog szólni.

- Honnan tudod olyan biztosan? Egyszer talán csak el
veszti a türelmét még ő is. Nem gondolod?

- ő? - Péter hangja éles volt, de nem lehetett tudni, 
hogy ez az egy szótag a tisztelettől vagy a gúnytól volt 
ilyen nyomatékos. - ő és a veszekedés!

- Igaz - mondta Tamás. Volt úgy, hogy az ő órája már 
befejeződött, amikor Péter kócosan, izgalomtól kipirultan, 
piszkos kézzel megjelent, és sokszor még azt sem tudta, mi 
volt feladva.

- Gyakoroltál már? - szólt rá öccsére. - Ma háromkor 
lesz óránk. Azért jött Panna.

- Na és? Úgyis te mész először, aztán jövök én.
- Szó sem lehet róla. Tudod jól, hogy Mihály bácsi azt 

szereti, ha te is ott vagy idejében, és ha nekem van órám 
előbb, akkor meghallgatod, amit én játszom. Ma a feje fájt 
megint, nem idegesíthetjük fölöslegesen.

- Hogy oda ne rohanjak! Te csak vadászd a kegyeiket a 
gyönyörű játékoddal! Elég nagy majom a barátnőd, majd 
ő rajong érted.

- Panna nem majom, hanem remek és sajnálni való 
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lány - mondta Tamás indulatosan. - Nem él az anyja, és 
neki egyedül kell főznie meg takarítania meg minden. És 
még Mihály bácsinak is segít a kottaírásban. Mert kevés 
pénzük van. És te is megkeseríted az életét! Nem szégyel- 
led magad?!

Elhallgatott, és kutatva nézte az öccsét. Péter egyik lá
báról a másikra állt, látszott, hogy töpreng valamin, de a 
végén olyan képet vágott, ami nem árult el semmit.

Tamás vállon fogta öccsét.
- ígérd meg, hogy rendes leszel Pannával.
Péter felnézett a bátyjára. Szót sem szólt, csak a homlo

kát ráncolta zordan.
- Megígéred? - kérlelte Tamás.
De Péter nem válaszolt. És az arcán látszott, hogy nem 

is fog.
- Most gyakorolj egy kicsit - biztatta Tamás. - Tudod, 

hogy ma a C-dúr szonáta első tételét kell eljátszanod.
- Robbanjon fel a C-dúr szonáta. Meg a Mozart is. 

Csak tudnám, mért kell annyit nyúzni azt a vacakot! És 
mindig ugyanazt!

Péter kinyitotta a száját, a szonáta dallamát kezdte ku
korékolni, és táncot lejtett hozzá.

- Hagyd abba azonnali - Tamás dühösen lépett az öccse 
felé. - Mit gondolsz, meddig lehet ezt tűrni?

Péter láthatólag elhatározta, hogy ma végleg próbára te
szi bátyja türelmét. Mielőtt Tamás folytathatta volna, nyel
vet öltött rá.

- Igenis vedd tudomásul, hogy Mozartot csak kukoré
kolni lehet, különben unalmas. És biztos te is unod, csak 
éppen nem mered bevallani a Pannikád előtt.

Ez már sok volt. Tamás megragadta öccsét, de az ügye
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sen kicsúszott a keze közül, a hónalja alatt behúzott a 
házba, fel a lépcsőn, és onnan kiabált:

- Ha hozzám mersz nyúlni, segítségért kiabálok!
- Csak kiabálj, az ugyan nem sokat segít rajtad - fele

seit most már Tamás is mérgesen, és eszébe jutott Péter 
sebezhető pontja -, ha nem gyakorolsz, és nem játszol ren
desen, legfeljebb kinevetnek. És akkor úgy kell neked!

Bement a zeneszobába, és éppen le akart ülni a zongorá
hoz, amikor a háta mögött Péter olyan artikulátlan hangon 
kezdett üvölteni, hogy Tamás rémülten visszafordult.

Péter magánkívül hadonászott:
- Nehogy még egyszer mondd, mert...
- Ha így viselkedsz, akkor biztos mindenki kinevet, 

még Panna is - tette hozzá Tamás, aki már ugyancsak nem 
tudott uralkodni magán.

Péter számára a legelviselhetetlenebb érzés az volt, ha 
kinevették. A feje majd szétpattant. Legszívesebben örökre 
lemondott volna azokról az átkozott órákról, mert szégyen 
volt, hogy hamisan játszik, és szégyen volt a focicsapat 
előtt, hogy ő illedelmes jó fiú, aki zongorázik. Úgy érezte, 
hogy mindig mindenki rajta mulat. A haragtól vakon fel
kapta a kottát, melyet Mihály bácsitól kaptak kölcsön, és 
darabokra tépte.

- Nesze! Nesze! Nesze! - rikoltozott. - Itt van a te 
híres Mozartod, fütyülök rá! Meg a Pannádra is, meg Mi
hály bácsira is! - És a papírdarabkákat Tamás lába elé 
szórta.

Tamás egy pillanatig dermedten bámult, aztán szó nélkül 
elhagyta a szobát. Csak az ajtó csapódott be utána döngve.

Péter lassan magához tért. Maga elé meredt, majd az 
ajtót nézte és várta, hátha visszajön a bátyja.
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De nem jött. És más sem. Egyedül maradt. Letérdelt, 
és megpróbálta egymás mellé rakni a darabkákat. Bárhogy 
igyekezett, nem sikerült. Nem volt a földön egyéb, mint 
hasznavehetetlen papírszeletkék. Ekkor fogta fel egészen, 
hogy mit tett.

Tehetetlenségében hangosan felsírt. És saját sírásától 
még nagyobb lett a szomorúsága. Arcát a kezébe temette, 
ráborult az asztalra, és keservesen zokogott.
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M Á S O D I K  F E J E Z E T

melyben Péter nem viselkedik valami bátran, 
de felfigyel egy történetre

Mielőtt apa megkezdte az óráit, Panna szétnézett a zene
szobában, hogy minden rendben van-e. Míg apa délutáni 
álmát aludta, Panna port törölt. Apa nagyon szerette, ha 
a zongora fekete lapja fényesen csillog. A kislány gyengé
den simogatta a billentyűket és a falon függő képeket, 
Bach, Beethoven, Schubert képmásait is.

Utoljára került sor apa legnagyobb kincsére, Wolfgang 
Amadeus Mozart mellszobrára. Ez volt az egyetlen holmi, 
ami épen maradt a régi otthonukból. A törmelék között, 
a romok alatt hevert, a nehéz bársonytakaróba burkolva, 
amely az állványát borította.

- Ez valóságos csoda - szokta apa mondani, ha erről 
esett szó -, a zene mindent túlél. Különösen Mozart, Őt 
még a bombák sem tudják elpusztítani.

Panna nem értette pontosan, de megérezte, mit akar apa 
mondani.

- Mialatt írom a hangjegyeket, a fejemben szól a zene 
- mondta egyszer, amikor Panna még kicsi volt. - Tanuld 
meg te is, kislányom, olyan jól a kottaolvasást, mint az 
ábécét. Engem is erre tanított az apám.

Sokszor beszélgettek este meghitten a zenéről, a nagy
apáról, aki ugyancsak Mozartot szerette a legjobban, és 
még sok minden másról. Apa azt mesélte, hogy amikor ő 
gyerek volt, és apja neki zongorázott, mindig úgy képzelte
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maga elé a zenét, mint egy mély, sötét forrást, amelyből 
néhol vadvizek, másutt meg pici, szelíd patakok bújnak elő.

- Mindig a nagyapáról mesélsz - szólt egyszer Panna 
élénken -, mintha te nem játszanál éppen olyan gyönyö
rűen.

Apa elmosolyodott. Panna arcát kezébe vette, úgy 
mondta:

- Látod, kis bogaram, számodra az én játékom gyö
nyörű, nekem pedig az apám játéka volt a legszebb.

- Játssz valamit - kérlelte a kislány.
- Ma már késő van - sóhajtott apa. - Majd legköze

lebb. Különben is tudod, hogy be kell még fejeznem a 
kottaírást holnapra.

Panna évekkel később tudta meg, hogy apának sokszor 
megerőltető a zongorázás, fájnak az ujjai, de mindenki előtt 
titkolja, és vele sem beszél soha róla. Azt tudta, hogy apát 
a háborúban sérülés érte, melyből látszólag kigyógyult, de 
a nyomait egész életén át hordania kell. Egy évvel ezelőtt 
értette meg apa és az orvosok közötti suttogó beszédből, 
hogy apa keze meg fog bénulni. Ekkor született meg a kis
lányban a gondolat, hogy majd az órákon ő fog helyette 
játszani. Ezért vett részt az órákon, és ezért gyakorolt 
olyan szorgalmasan.

Apa néha el is csodálkozott azon, hogy kislánya az utóbbi 
időkben milyen szorgalmas, és a régi szenvedélyes olvasá
sok helyett inkább ott ül az órákon. De nem sejtette, hogy 
Panna bármit is tud a betegségéről.

A kislány keze még mindig Mozart mellszobrán nyugo
dott.

.. Bárcsak volna valaki, akivel apáról beszélhetnék - mé
lázott de apa sohasem bocsátana meg, ha elárulnám a



titkát valakinek. ” Panna számára csak az ő kettősük volt 
a természetes életforma.

A toronyóra hármat ütött.
Az úton két alak tűnt fel. De nagyon különösen köze

ledtek. A nagyobbik vonszolta a kisebbet, aki csökönyösen 
meg-megállt. Mire Panna felébresztette volna apát, Sonne
mann Mihály már ott állt az ablaknál, és nézte a viaskodó 
gyerekeket.

- Péternek megint vaj van a fején - szögezte le.
„Bizonyára fél, hogy elárultam őt” - gondolta Panna.

Abban a pillanatban megszólalt az ajtócsengő.
Tamás maga elé tolta Pétert, aki olyan volt, mintha egy 

nemzetközi mérkőzésen küzdött volna meg egyedül hazája 
színeiért. Haja kócosan lobogott, inge gyűrötten lógott, ar
cáról a veríték csurgott, és vadul lihegett.

- Hagyjál békén - nyöszörgött, de Mihály bácsi meg
jelent az ajtóban, és olyan kedvesen mosolygott, mintha 
semmit sem látott volna az előbbi jelenetből.

- Nahát, hogy ti milyen pontosak vagytok! - fogadta 
őket vidáman.

- Mi van, Péter? - mosolygott Panna kedvesen a ki
csire, hadd lássa, hogy ő már egyáltalán nem haragszik, és 
fontoskodva tette hozzá: - Berúgtad a győztes gólt?

Péter nem válaszolt, de hátrálni akart, Tamás pedig dü
hösen lökött rajta egyet.

- Mozdulj már, te gyáva!
így kerültek be a zeneszobába.
Mihály bácsi Pétert hívta elsőnek maga mellé, hogy vele 

kezdődjék az óra. Péter, mintha botot nyelt volna, mere
ven ült, a kezét a világért sem tette volna a zongorára.
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- Tamás, vedd elő a kottákat - szólt most már kicsit 
szigorúbban Mihály bácsi.

Tamás tanácstalanul kotorászott a táskában, aztán Pé
terre nézett, és nehézkesen szólt:

- Úgy látszik, otthon felejtettük a C-dúr szonátát, ne 
tessék haragudni.

- Ez pedig veled igazán nem szokott előfordulni - 
mondta a zongoratanár, és kutatóan nézett Tamás szemébe.

De a gyerek elfordította a fejét, elpirult, és mereven fi
gyelte öccsét. Péter többször is kinyitotta a száját, mintha 
mondani akarna valamit, aztán mégis hallgatott.

- Hát ez baj - szólt szelíden Mihály bácsi -, tudjátok, 
mennyire féltem a kottáimat. És ez különösen nehezen sze
rezhető be, azért is adtam kölcsön. Remélem, nem történt 
semmi baja?

Péter rákvörösen felugrott.
- Akkor... akkor... talán én el is mehetek ma - nagy 

lélegzetet vett -, ugyanis nekem csak a Mozart-szonáta 
volt feladva, és ha nincs itt a kottája... - Közben folyton 
az ajtót nézte.

Mihály bácsi tudta, hogy baj van. De nem akarta to
vább fokozni Péter nyugtalanságát.

- Talán valami fontos dologról kellett lemondanod az 
óra miatt? - kérdezte, és magához vonta Pétert. - Mondd 
már meg nekem, miért vagy ilyen nyugtalan?

Egy másodpercre úgy tűnt, mintha Péter tekintete ki
nyílna, és őszinte fénye valami vallomást ígérne, de aztán 
nagyot nyelt, és konokul folytatta:

- Mi, izé, mi ma az iskolában megbeszéltük, hogy na
gyon korán találkozunk, mert... - De Mihály bácsi fe
jezte be helyette a mondatot:
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- Mert a csapat nem tud bemelegítőt tartani a csatár 
nélkül? Mi? És én más időpontra tettem az órát.

Péter nagyot lélegzett.
- Akkor hát el tetszik engedni engem?
- Hát ha nagyon muszáj, akkor menj, pedig azt gondol

tam, hogy ha már nincs itt a kotta, akkor ma inkább me
sélek nektek.

- Most, óra alatt? - Panna tágra nyitotta a szemét.
- Igen, ugyanis a mai mesém nagyon szorosan ehhez az 

órához tartozik. És nagyon érdekes - tette hozzá vára
kozást keltő hangon.

Ezt mindenki tudta. Kevés ember mesélt olyan szépen 
és érdekesen, mint ő. A gyerekek elfeledkeztek mindenről, 
ha tanáruk mesélni kezdett.

Péter lelkében láthatóan nagy indulatok tomboltak. Erről 
az óráról jobb volna minél előbb eltűnni, a fiúk is várják, 
Mihály bácsit hallgatni viszont csodálatos; de mi lesz a 
fiúkkal, Rudi megint nekimegy, ha késik. Maga előtt látta 
Rudit.

- Megint azzal a hülye kalimpálással állsz elő - szidta 
rendszerint Pétert, amikor megérkezett az óráról. És olyan
kor még a labdán is akkorát rúgott, hogy az teljes erővel 
Péter fején pattant.

A zongoraórák Rudinak és a többi fiúnak a szemében 
ugyanis a legfelháborítóbb dolgok közé tartoztak. A csa
pat kétszer hetenként később kezdte a játékot. Péter miatt, 
és még ez sem elég, Péter többször is elkésett a megbeszélt 
időpontról. Rudi dühöngött, átkozta a zongorapápát - 
ahogy Mihály bácsit nevezte -, és mindig megfogadta, hogy 
Pétert kizárják a csapatból. De semmi sem változott. Leg
feljebb annyi történt, hogy Péter egyre kevésbé volt ké-
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pes az órákon figyelni, a kottákon Rudi dühös képe táncolt, 
folyton melléütött, és a helyzet egyre mérgesedett.

- Nos, Péter, mész vagy maradsz? - tette fel a kérdést 
Mihály bácsi a tétovázó gyereknek. Péter szeme előtt ott 
ugrált a csapat, de felébredt benne a vágy is, hogy ki
engesztelje tanárát azért, amiről az még nem is tudott.

- Miről tetszik ma mesélni? - kérdezte, hogy az időt 
húzza.

- Ma éppen egy kisfiúról mesélnék, aki nálad jóval ki
sebb volt, alig hétéves, amikor az első művét kinyomtatták, 
és a királynő előtt zongorázott.

A tanár hirtelen mozdulattal átült a zongorához, és te
kintetét Péterre függesztve nagyon, de nagyon szépen ját
szotta az F-dúr menüettet.

- Ezt a menüettet pedig ötéves korában írta, amikor 
még a betűket sem ismerte - mondta, ahogy abbahagyta a 
játékot.

A darab nem is volt hosszú, gyönyörűen hangzott, Péter
nek nagyon tetszett.

- Mennyivel szebb ez, mint a szonáták, amiket gyako
rolni kell! - kiáltott fel. - De az nem lehet, hogy ezt va
laki ötéves korában írta!

- A színigazat mondom, Péter. Mozart már négyéves 
korában kezdett zenét szerezni. Pedig de szomorú élete 
volt! Sokat szenvedett, és fiatalon halt meg.

- Miért halt meg fiatalon? És honnan tudott ennyi min
dent?

Pétert megragadta, amit hallott. Tamásra nézett, hogy a 
bátyja is úgy csodálkozik-e, mint ő.

- Panna, hozd ide azt a bordó kötésű könyvet Mozart-



ról - szólt Mihály bácsi mindjárt mutatok nektek vala
mit, és ezzel kezdődik a mese.

Panna apja elé tette a képekkel teli könyvet, Mihály bá
csi lapozott, és egy bájos fiatal hölgyre mutatott.

- Ez volt Mozart édesanyja. Éppen olyan kedves, jó 
anya volt, mint a tiéd. - Megsimogatta a könyvbe bújó gye
rekfejet, és mosolyogva tette hozzá: - Icipici helyet azért 
hagyj Tamásnak és Pannának, ők is akarják látni Mozart 
mamáját.
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H A R M A D I K  F E J E Z E T

melyben szó esik egy csodagyerekről, 
és ismeretlen tettesek betörik Mihály bácsi ablakát

- Ebben az évben van éppen kétszáz esztendeje annak, 
hogy Mozart megszületett...

Péter máris belekotyogott Mihály bácsi szavaiba:
- Mozart kétszáz évvel ezelőtt született? De hát az 

őrületcsen rég volt!
- Ne vágj mindig közbe - bosszankodott Tamás. - Mi

hály bácsi így nem tud mesélni.
De a tanár nem zavartatta magát.
- Ha valamit tudni szeretnél, nyugodtan kérdezd csak 

meg. Most pedig jól figyelj, Péter. Tehát: Wolfgang Ama- 
deus Mozart kétszáz évvel ezelőtt, 1756. január 27-én szü
letett, Salzburgban. Most is ott látható a ház, amelyben 
világra jött, meg az is, ahol a későbbi éveit töltötte. Nézd, 
megmutatom neked itt a képen. Apját Leopold Mozartnak 
hívták, és nagyon érdekes ember volt. Róla is korán kide
rült zenei tehetsége, ő először a gyors előmenetel remé
nyében komornyiknak szegődött el egy salzburgi grófhoz, 
aki hegedűsként álláshoz juttatta a hercegérsek zenekará
nál.

- Ez volt az a hercegérsek, akivel később összevesztek? 
- kérdezett most Panna közbe, mivel ő már sok mindent 
tudott Mozartról.

- Ez egy későbbi történet, kislányom - szólt gyengéden 
Mihály bácsi -, most még előbb sok minden mást kell meg-
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tudnotok Mozartokról. Szóval éppen ott tartottam, hogy a 
hercegérsek udvarában lett Leopold Mozart másodkarnagy, 
udvari zeneszerző, és emellett még sok tanítványa is volt. 
Igen szeretett tanítani.

- Éppúgy, mint Mihály bácsi - szólalt meg Péter, és a 
szeme most tisztán ragyogott.

- Éppúgy, mint én - nevetett Mihály bácsi -, és ő is 
maga tanította a gyerekeit, ahogy én is tanítom Pannát.

- Gyerekeit? Hát hány gyereke volt? - érdeklődött a 
kicsi.

- Hét gyereke volt - felelte a tanár -, de csak kettő 
maradt életben, a kis Wolfgang és négy évvel idősebb nő
vére, Mariann, akit Nannerlnek ismer a zenetörténet.

- Sohasem hallottam, hogy Mozartéknak ilyen sok gye
rekük volt - vágott most Tamás érdeklődve a tanár sza
vába.

- Mozartéknak öt gyerekük csecsemőkorában halt meg 
- felelte Mihály bácsi -, és bizony nem volt könnyű az 
életük. Mozart papa, amikor felfedezte, hogy Wolfgang 
már kicsi korában nagyobb tehetséget árul el, mint akár 
ő, akár más zeneszerzők, lemondott saját becsvágyáról, és 
minden erejét gyermekei zenei boldogulására fordította. Bi
zony, ez már önmagában sem lehetett könnyű - folytatta 
a mesét. - De most felolvasok nektek arról, hogy mit írt 
később Nannerl még egész pici öccse tehetségéről.

„Wolferl hároméves volt akkoriban, amikor apa elkez
dett engem zogorázni tanítani. Istenadta tehetsége azon
nal megmutatkozott. Gyakran elszórakozott a zongora mel
lett tercek összekeverésével, melyeket mindig megszólalta
tott, és boldog volt, hogy ezek szépen hangoztak. Négy
éves korában apa mintegy játszva menüettekre és egyszerű
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darabokra kezdte el tanítani. Apának és Wolferlnek egy
aránt kevés fáradságot okozott ez; öcsém egy órán belül 
egy hosszabb darabot, fél órán belül egy menüettet olyan 
könnyedén megtanult, hogy azután hibátlanul, tökéletes 
ügyességgel, az ütemet pontosan betartva játszotta. Ötéves 
korában már önállóan komponált menüetteket, ezeket apá
nak eljátszotta, és ő leírta őket. ”

A tanár behajtotta könyvét, és mondani készült valamit, 
de tekintetét előbb megpihentette a figyelmes arcokon, kü
lönösen Péterén, akinek minden vonása kételkedéssel elegy 
csodálkozást fejezett ki.

Panna szólalt meg elsőnek:
- Milyen jó is lehet, ha valaki csodagyerek!
- Én azt bizony nem hiszem - csóválta a fejét apa. - 

Tulajdonképpen alig csinált mást csöpp korában is, mint 
gyakorolt, tanult, komponált; hát még amikor mindehhez 
a nagy utazások, a barátságtalan postakocsi rázása és a fel
lépések izgalma járult! Lehet, hogy azért játszani is szere
tett volna néha egy kicsit többet.

- Játszani szeretett volna? És ehelyett mindig gyako
rolt?

Péter zavarba jött. Egyszer csak felképzett előtte a saját 
délutánja, a szitkozódó Rudi, a nyugtalan csapat, a szé
gyen, hogy mindannyian rá várnak, hogy nélküle nincs 
edzés. Már nem érdekelte, hogy az a gyerek Mozart mit 
szeretett volna játszani, futballozott-e valaha életében, nem 
is hallotta, mit mond Mihály bácsi, csak zavartan így foly
tatta:

- Nekem... izé... most már igazán... nekem... 
mennem kell... Sok leckém van - vágta ki végül nyugta
lanul.



- Menjél csak - nyugtatta meg Mihály bácsi de mi
előtt elmész, még elmondok valamit arról, hogy játszani 
szeretett-e a gyerek Mozart. Andreas Schachtner hegedű- 
művész, a Mozart család jó barátja írt érdekes levelet egy
szer Nannerlnek éppen erről.

„Mihelyt átadta magát a zenének, érzékei szinte meg
haltak minden más foglalatosság számára, s még a gyer
mekjátékokat is, ha érdeklődésére számot tartottak, zene 
kellett hogy kísérje. Ha mi ketten, ő meg én játékszere
ket vittünk át az egyik szobából a másikba, egyikünknek, 
amelyikünk éppen üres kézzel ment, mindig egy indulót 
kellett énekelnie és hegedülnie hozzá. ”

Péter jót nevetett, amikor elképzelte magának a jelene
tet.

- Legközelebb én is furulyázni fogok neked tanulás köz
ben - vihogott Tamásra.

De amikor érezte, hogy' nincs elég sikere szellemeskedé
sével, zavartan elhallgatott.

Mihály bácsi kihasználta a pillanatnyi csendet, külön
ben sem akarta, hogy Péter a kudarc érzésével távozzék, 
így gyorsan tovább olvasott:

- „Majdnem mindegy volt neki, hogy mire tanították, s 
a bensőségesen szeretett papára bízta a választást, milyen 
feladat kidolgozását várja tőle. Úgy látszott, mintha értené, 
hogy az egész világon nem talál jobb tanítót és nevelőt. 
Amire ő megtanította, az annyira lekötötte, hogy minden 
mást félretett, még a zenét is: például mikor számolni ta
nult, szék, fal, sőt még a padló is krétával volt teleírva, 
számoktól hemzsegett.

Egy csütörtöki mise után együtt mentem haza édesap-



jukkal, s ott találtuk a négyéves Wolferlt, amint éppen a 
tollal foglalatoskodott.

Papa: Mit csinálsz?
Wolferl: Egy zongorakoncertet; az első rész hamarosan

kész.
Papa: Hadd lássam!
Wolferl: Még nem kész.
Papa: Hadd lássam, nyilván valami csinos dolog lehet.
A papa elvette tőle, s egy hangjegyekből álló mázolmányt 

mutatott nekem, mely nagyrészt elkent tintapacákból állt. 
A kis Wolferl ugyanis mindig a tintatartó fenekéig mártotta 
a tollat, ezért a papírra egy tintafolt csöppent le, ő pedig 
azonnal határozottan cselekedett, tenyerével szétkente, és 
tovább írt. Eleinte nevettünk ezen a látszólagos összevisz- 
szaságon, de azután a papa a hangjegyeket, a kompozíciót 
kezdte vizsgálni, hosszú ideig mozdulatlanul nézte a papír
lapot, s végül két könnycsepp: a csodálat és öröm könnye 
hullott ki szeméből. »Nézze csak, Schachtner úr, milyen 
helyes és szabályos minden - mondotta -, csak nem lehet 
mit kezdeni vele, mert olyan rendkívülien nehéz, hogy 
senki nem lenne képes eljátszani. « »Azért koncert - vá
gott közbe Wolferl -, hogy addig gyakorolják, amíg sike
rül. Nézzék csak, így! « Eljátszotta, de csak éppen annyit 
tudott kihozni a darabból kis kezeivel, hogy megérthettük, 
mit akart. Akkori fogalmai szerint koncertet játszani és 
csodát művelni egy és ugyanazon dolgot jelentette. ”

A zongoratanár hirtelen összecsukta a könyvet.
- Most aztán futás - nevetett Péterre. - Majd legkö

zelebb...
Mielőtt a mondatot befejezhette volna, óriási csörömpö



léssel betört az ablak, s egy jókora kő pattant Tamás fejé
hez, majd kintről diadalmas lárma hallatszott fel.

Péter ijedten kapott a kő után, amin spárgával felkötött 
cédula volt. Ez állt a cédulán:

P U S Z I  A  Z O N G O R A P A P A N A K  
A Z  E L M A R A T T  M E C S É R T !

L E V A T T O K  E J T V E !  A  C S A P A T

Péter homlokán verejtékcsöppek csillogtak, elvörösödött, 
és érthetetlen szavakat kiabálva rohant ki a szobából.

Mihály bácsi és a gyerekek az ablakhoz siettek, de már 
sem Pétert, sem a fiúkat nem látták, és a lárma is elhall
gatott.

- Kíváncsi lennék, kik ezek a fickók - szólalt meg a 
tanár.

- Ezekre a huligánokra vagy kíváncsi? - mérgelődött 
Panna.

De Mihály bácsi arcán harag helyett szomorúság tükrö
ződött.

- Ugyan már, ne bántsd őket - mondta -, mit tudod, 
milyen körülmények között váltak ilyen vademberekké.

Panna nagyot sóhajtott.
- Minden gyereket hozzád kellene járatni, akkor az 

egész világ megváltozna.
Sonnemann Mihály jót nevetett, és szeretettel ölelte ma

gához kislányát.
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N E G Y E D I K  F E J E Z E T

melyben Rudi tombol, a csapat tétovázik, 
és nem lehet tudni, ki győz

A „hőstett” ötlete Ruditól származott. Amikor Péter ma 
sem jelent meg idejében a pályán, Rudi tombolt.

- Hé! Mindenki hozzám! Elhozzuk azt az idiótát, de 
tüstént! - kiabálta.

- Te hülye, a zongoraóráról akarod elhozni? - mérgelő
dött Jóska, akiben több tisztelet élt a felnőttek iránt.

- Éppen a zongoraóráról. Vedd tudomásul - dühöngött 
Rudi -, ez volt az utolsó órája, garantálom!

A többieknél jóval magasabb és idősebb Rudi határozott 
mozdulattal indult el, biztosan abban, hogy a többiek kö
vetik. De a legtöbben vonakodtak. Rudi terve nem tetszett 
nekik eléggé. Tóni sietett utána, megfogta a kabátját, és 
azt mondta:

- Inkább dobd ki a csapatból, ha nincs ideje focizni. 
Hisz látod, mindig ugyanaz a zűr van miatta.

Rudi ijesztő képet vágott.
- Nincs ideje?! És ki fogja a dugót benyomni helyette? 

Talán te a két bal lábaddal vagy Sanyi az ólábaival? Péter 
góljai nélkül mindannyian pakolhatunk! - Legyintett, meg
vonta a vállát, mint aki mindenkinek tudtára adja, hogy 
marhaságokról nem tárgyal tovább.

- Ez becsavarodott - szögezte le Tóni.
De minthogy ismerte a vezért, jobbnak látta, ha követi. 

A többiek is megindultak Rudi után.
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- Ez végleg becsavarodik ebbe a dologba - morogta 
hátul Sanyi Kócosnak. - Nem értem, miért nem vagyunk 
jók neki Péter nélkül.

- Ha ő egyszer a fejébe vesz valamit - vágta rá Pali
akkor nincs mese. Mindig az övé az utolsó szó. Kérdezd

csak meg Tónit.
De addigra Tóni már pontosan Rudi mögött baktatott.
- Péterre különben is kirúg, mert azt mondja, hogy 

úrifiú, és végtére is szeret zongorázni meg minden - foly
tatta Sanyi. - Hogy az már mit kapott tőle!

Rudi legjobban a futballhoz és a durváskodáshoz értett. 
Megszokhatta, hiszen otthon sem volt másban része. Apja 
meghalt, és mostohája sokszor megverte. De a focipályán 
minden baj megszűnt Rudi számára. Mintha ott, a gyerekek 
között, játék közben kidobott volna magából mindent, ami 
otthon történt vele. Viszont elvárta, hogy mindenki neki 
engedelmeskedjék. Rudi lelkében csak egy vágy élt: hí
ressé válni a futballal, sok pénzt keresni, otthagyni a csa
ládot, és megmutatni, hogy ki ő. Ezért is gyötörte annyira 
a társait, már most meg akarta mutatni kicsiben, mit ér az 
ő tehetségével egy csapat.

Természetesen erről senkivel sem beszélt. De aki kicsit 
is jó megfigyelő, az láthatta az erőszakos törtetést, s hogy 
milyen szenvedélyesen tudta gyűlölni azt, aki útját állta, 
így gyűlölte a zongoratanárt ismeretlenül, mert azok miatt 
az átkozott órák miatt fulladt be nemegy nagyszerű mér
kőzés. És minél többször ütközött az elképzeléseibe Péter 
órája vagy gyakorlása, annál jobban nőtt benne a gyűlölet. 
Nem tudta elképzelni, hogy a pajtása magától akarjon gya
korolni, Mihály bácsiban látta a zsarnok felnőttek megtes
tesítőjét. Különben sem viselte el a gondolatot, hogy a
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csatárnak mindig gyakorolni kell, órára menni, máskor ren
desen leckét csinálni. Csupa olyan dolgot, amit Rudi nem 
ismert, mert vele senki sem törődött, belőle semmit sem 
akartak csinálni.

- Ennek egyszer beadok - mondogatta, valahányszor 
Péter elkésett. - Hagyd már azt a hülye kalimpálást - 
próbálta biztatni a barátját -, ha nem gyakorolsz örökké, 
akkor majd nem tudsz, és a végén békén hagynak.

De Péter nem tudott ilyen könnyen dönteni. Fontos volt 
a futball, de erős volt a becsvágy is, hogy kitűnjön szor
galmas testvére mellett, és nevetségessé ne váljék, mert at
tól félt a legjobban.

- Úgysem strapálom magam - biztosította Rudit.
Rudi végül is úgy döntött, hogy neki egyedül kell kézbe

vennie a zongoraügyet, ha azt akarja, hogy a gólsztár vég
leg megutálja a zenét.

„Majd befűtök a mélyen tisztelt zongoratanár úrnak, ak
kor talán békén hagyja Pétert” - döntötte el a kérdést ma
gában.

Ezen a napon végső elhatározásra jutott.
- Nem mész többet órára, és kész - mondta az iskolá

ban. De Péter kétségbeesetten siránkozott:
- Érts már meg! Nem tehetem. Nálunk otthon min

denki szereti a zenét. Apu is, anyu is, Tamás is. Nem áll- 
nék meg előttük, ha abbahagynám...

Hogy ő maga is örömét lelte abban, amit végre megta
nult, azt természetesen elhallgatta Rudi előtt.

Délután, amikor Péter megint késett, Rudit majd szét
vetette a méreg.

- Gyáva alak! Már megint beijedt attól a híres tanár
tól. De most megmutatom! - fogadkozott.
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így érkezett a csapat Mihály bácsiék háza elé. Rudi fel
kapott egy követ, egy cédulára gyorsan ráírt valamit csupa 
nagybetűvel, hogy még félelmetesebb legyen a dolog. Csak 
amikor sikerült a találat, és az üvöltözésre felfigyeltek a 
járókelők, akkor kapott észbe Rudi is; a fiúk visszavonu
lásra kényszerültek, s elbújtak a fasor fái mögött. Ott les
ték, hogy majd a zongoratanár káromkodva kikiabál az 
utcára. Rudi kajánul várta a pillanatot, amikor meglát
hatja a szitkozódó, dühöngő tanárt.

De senki sem jelent meg az ablaknál. Ellenben Péter 
rontott ki a házból, sírva kiabált, és miután nem vette észre 
a fa mögé bújt fiúkat, futásnak eredt a pálya felé.

A fiúk is jobbnak látták felvenni a nyúlcipőt, és a na
gyobb feltűnés elől elmenekülni a pálya felé. Ott aztán 
végre megálltak, és lihegve kapkodtak levegő után.

- Ezt próbáld meg még egyszer - kiabálta Péter sírva 
-, ezt próbáld meg, majd meglátod, mi lesz! Ez aljasság!

- Ma-ma kcd-ven-ce, ma-ma ked-ven-ce! Gyá-va ma
ma kcd-ven-ce - kezdte Rudi, és folytatta a kórus.

Ekkor már a többiek is jól belemelegedtek, Tóni utá
nozni kezdte a levegőben a zongorázást, és így kiabált:

- Itt a híres zongoraművész! Tessék! Tessék befáradni! 
Most vagy soha! Utolsó alkalom! Itt zongorázik a híres 
zongoracsimpánz! - És még rikoltozott is hozzá énekhan
gokat utánozva.

Péter rájuk meredt. Egyszerre látta az egész társaságot, 
a röhögő fiúkat, a grimaszoló Tónit és Rudi elviselhetetlen, 
eltorzult képét, és maga is megdöbbent, mennyire ellen
szenvesnek találta eddigi barátait.

- Fogjátok be a szátokat! Fenét se értetek az egészből! 
- kiabálta.
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- Miből nem értünk fenét sem?! - kérdezte Rudi fenye
getően, és lassan közeledett Péter felé.

Péter tudta, hogy Rudi most megadja a jelt a csapat
nak, és mindjárt ütni fognak. De ebben a szempillantásban 
ez nem érdekelte. Egyetlen érzés töltötte be - maga sem 
értette, hogy mitől, mert azelőtt sohasem érzett ilyesmit -, 
hogy valakit vagy valamit meg kell védenie, még ha a töb
biek el is verik, vagy gúnyosan röhögnek rajta.

- Igenis! Fenét sem értetek abból, hogy mi a zene - 
kiabálta még hangosabban.

- A zene?! Te beképzelt, felfújt majom! Te talán azt 
hiszed, hogy az egész világ odabámul, mert egy kicsit tudsz 
klimpírozni? Tralala! - Most már Rudi is kiabált, és ök
lével Péter gyomrába vágott.

Péter megpróbálta kivédeni az ütést, de Rudi gyorsabb 
volt és főleg ügyesebb. A haragtól megkétszereződött az 
ereje. Jóval nagyobb is volt Péternél. És kitartó. Most sem 
tágított, amíg Péter el nem terült a földön. Akkor elen
gedte.

- Itt fekszik a művész úr! Most méltóztassék zongo
rázni! - gúnyolódott, aztán rákiáltott a gyerekre: - Állj fel, 
ha tudsz!

Péter nehézkesen felállt. Gyomra tájékán heves fájdal
mat érzett. De összeszorította a száját. Különös. Ez a fur
csa érzés, ez a „megvédeni valakit” változatlanul jelen 
volt, sőt nőtt, erősödött benne.

- Mondd csak még egyszer - hallotta Rudit -, mihez 
nem értek én egy fenét sem?!

- Hagyd már békén - morogtak a többiek Rudira, és 
Tónin is látszott, hogy most már végleg nem tetszik neki 
a dolog.
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- Gyerünk - mondta ebből elég voltl
De Rudi megbabonázva folytatta:
- No, nyisd ki végre a szád! Nem mered, mi?! Mi az, 

amit én nem értek?
- Ha még egyszer hozzám mersz nyúlni - mondta Péter 

megdöbbentően nyugodt hangon -, akkor kilépek a csapat
ból. Ha pedig a zongoratanáromra szólni mernél egy szót is, 
akkor... - Nem fejezte be a mondatot, hanem Rudira né
zett merően, aki egészen csöndben állt, és nem mozdult.

Különös, de Péter semmi félelmet nem érzett többé. Még 
az előbbi fájdalmát is elfelejtette ebben a pillanatban. Rudi 
közeledni akart, de valami meghátráltatta; hirtelen meg
fordult, köpött egyet, és anélkül, hogy hátranézett volna, 
elindult.

Péter a tekintetével kísérte. Egyesek Rudi után indultak, 
de ketten, Tóni és a Kócosnak becézett legkisebb állva ma
radt, és mereven figyelte Pétert.

- Veled megyek - szólalt meg Tóni. - Kócos meg én 
ugyanarra lakunk, mint te. És egyáltalán elegem volt a 
dologból, és ha te nem leszel a csapatban, akkor én is ki
lépek.

- Én maradok a csapatban - felelte Péter -, de meg
verni nem hagyom magam még egyszer. Semmi köze hozzá, 
hogy én zongorázom-e vagy sem, és kész.

Olyan hangosan és tagoltan beszélt, mint akinek maga
magát is meg kell győznie valamiről. Még soha nem érzett 
ilyen erőt és bátorságot. „Miért nem félek többé? ” - törte 
rajta a fejét. Hallotta, amit a két gyerek mondott, de még 
csak nem is csodálkozott, hogy vele mennek haza, és nem 
a többiekkel. Csak azt kereste magában, hogy mitől nyu
godott meg ennyire, és mitől nőtt meg így az ereje.
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Alkonyodott. Most ő is éppoly lassan haladt, mint 
délelőtt Panna. A szoba ablakában égett a villany, és Ta
más most is gyakorolt.

„Megint gyakorol - gondolta Péter. - Tulajdonképpen 
irtó rendes volt tőle, hogy nem mondta meg Mihály bácsi
nak, mi történt a kottával. Vajon mitől ilyen Tamás? És 
mi lesz a kottákkal? És nem árulkodott. Én pedig hall
gattam, mint egy kuka. Miért voltam gyáva? ”

Péter megállt egy pillanatra a lépcsőházban, és figyelt 
a zenére. „Vajon ezt is gyerekkorában írta Mozart? Ami
kor sokkal kisebb volt, mint én? Talán még ötéves sem! ”
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Ö T Ö D I K  F E J E Z E T

melyben személyesen megjelenik az éj királynője, 
és Sonnemann Mihály ellenáll

Másnap rendkívüli dolog történt a Sonnemann-házban.
Az utolsó óra után apa elküldte Pannát kottapapírért. 

Egyszer csak csöngettek. Sonnemann Mihály ajtót nyitott. 
Az ajtóban karcsú, pazar eleganciával öltözött hölgy állt. 
A férfi első pillanatra nem ismerte fel. Csak amikor bel
jebb lépett, emlékezett erre a hűvös, elutasító arcra, a mo
soly nélküli tekintetre; Elza asszony volt, Panna nagy
nénje.

És Sonnemann Mihály valósággal megijedt.
- Alig ismertem meg, asszonyom - szabadkozott, hogy 

közben összeszedje magát -, hiszen legalább tíz éve nem 
láttuk egymást.

Beléptek a zeneszobába. Az asszony végigjártatta tekin
tetét a szobán anélkül, hogy arca elárulta volna gondola
tait. Ha volt valami arcjátéka, akkor az csupán annyi, 
amennyit egy királynő enged meg magának, amikor a kol
dus kunyhójába lép be.

A férfi magában mulatott ezen a királynői fellépésen.
- Hogy van, asszonyom? - kérdezte barátságosan. - 

Minden rendben a birodalmában?
Az asszony birtoka valóban külön kis birodalom volt, 

melyen királynő módjára uralkodott.
Elza nem reagált a barátságos gúnyra.
- Önt nyilván érdekli, miért jöttem el ennyi év után -
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szólalt meg, miután mindent alaposan szemügyre vett, és 
végre leült. - Nos, azt szeretném önnel közölni, hogy Pan
nára mostantól határozottan igényt tartok. Beláttam, hogy 
eddig nem kellett megmondani neki, hogy ön nem az édes
apja, és én vagyok az egyetlen vér szerinti rokona; túlságo
san kicsi volt még, hogy mindezt megértse.

Sonnemann Mihály észrevétlen védekező mozdulatot 
tett, de az asszony kíméletlenül folytatta:

- Panna most már tizennégy éves, ideje, hogy mindent 
megtudjon. Nekem ő az egyetlen élő rokonom, vagyonom 

örököse. Panna nálam jólétben, kényelemben élhet, ezentúl 

nálam van a helye.

Sonnemann Mihály úgy érezte, hogy egy jeges kéz szorítja 

a szívét, a szemét behunyta egy pillanatra, mintha a fény 

vakítaná, aztán olyan nyugodtan, ahogy csak tudott, meg

szólalt:
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- Ön valóban meg akarja mondani Pannának, hogy nem
én vagyok az édesapja?

- Éppen itt az ideje, hogy megtudja - felelte hidegen 
az asszony.

A férfi az ablakhoz lépett. Forró homlokát a hideg ab
laküveghez szorította, hagyta, hogy a jeges érintés hűtse 
lázas bőrét.

Ez volt hát a rettenetes pillanat, amitől úgy félt hosszú 
évek óta. Eljött ez az asszony, hogy elvegye tőle a gyere
ket, akit mindenkinél jobban szeretett, és aki nélkül sem
mit sem ér az élete. Gondolatai kétségbeesetten kalandoz
tak múlt és jelen között, és megállapodtak annál a tizen
két év előtti éjszakánál, amikor bombatalálat érte a házat, 
és Panna szülei, az ő legjobb barátai ott maradtak a ro
mok alatt.

Panna szüleihez szoros barátság fűzte. Gondban, öröm
ben osztoztak, és ők voltak azok, akik szeretettel ápolták, 
amikor sebesülten tért vissza a harctérről, és sokáig bete
geskedett.

Pannát születése percétől ismerte. Felesége, gyermeke 
nem volt soha, Panna jelentette számára a derű egyetlen 
forrását, amióta tudta, hogy a hangversenydobogó örökre 
el van zárva előtte. Az orvosok közölték vele, hogy fej
sérüléséből kigyógyul, de kezei viselik a sérülés következ
ményeit: kézizmai többé nem lesznek alkalmasak az ál
landó gyakorlásra, tegyen le tehát a művészpályáról, és 
érje be a zongoratanítással. Ekkor álltak mellé teljes szívvel 
Panna szülei. És élvezték ők is, hogy a pici gyerek mennyi 
örömet szerez ennek a csalódott, nagyszerű embernek.

Nem, azt az éjszakát nem lehet elfelejteni, amikor szinte 
a háború utolsó perceiben a bomba a házra hullott, és mind-
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annyian az utcára menekültek, csak Panna szülei maradtak 
a pincében. Milyen kétségbeesetten rohant akkor ő a lán
gok közé, hogy kimentse a családot. Pannát felkapta, fu
tott vele. Hogy rohant újból vissza, hogy a bent rekedt 
ájult embereket kicipelje a lángok közül. De már késő 
volt. Egy égő gerenda útját állta. Panna akkor kétéves 
volt.

Így maradt hát Panna nála. Saját gyereke lett, senki sem 
követelte tőle. Azért költözött Baden bei Wienbe, hogy 
Panna senkitől se tudhassa meg múltját. És már azt hitte, 
hogy a múltnak az árnyéka is eltűnt fejük felől, amikor 
a háború után két évvel megjelent Elza, hogy egyetlen 
életben maradt rokonát, vagyonának örökösét visszaköve
telje tőle. Akkor még könnyű dolga volt Mihálynak, Panna 
kicsi volt, nevelése figyelmet, fáradságot igényelt, a gőgös, 
önmagával, birtokaival elfoglalt asszony könnyű szívvel le
mondott a gyermekneveléssel járó gondokról. De már akkor 
Mihály tudtára adta, hogy a gyerekről nem mond le örökre.

- Eljövök majd - mondta búcsúzóul -, és ha Panna már 
elég nagy lesz, rábízom a választást, kivel akar élni: önnel 
vagy velem. Biztos vagyok benne, hogy a nyomorúság he
lyett a jólétet fogja választani.

Azóta Mihály már sokszor meg is feledkezett arról, hogy 
van valaki, aki ismeri titkát, és a gyerek sorsát kezében 
tartja. Neki Panna a saját gyermeke volt. Minden, amit 
adni tudott, szeretet, áldozatkészség, jóság, nemes gondo
latok, a gyermeket vették körül, és a kislány lassan apja 
képmása lett. Amit ő szeretett, az jelentette a gyereknek is 
a jót és szépet. Ahogy a zene az ő második nyelve volt, 
úgy lett Pannáé is. Nem tudta elképzelni, hogy Panna 
másutt is boldog lenne, nélküle is, a kettejük világa nélkül.
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Az asszony hangja felriasztotta saját gondolataiból:
- Nincsen joga Pannát tovább magánál tartani. Mi lehet 

itt belőle? Szürke egér. Kékharisnya. Nálam mindent meg
kaphat, ami egy fiatal lánynak fontos, szép ruhákat, szó
rakozást. Ne akadályozza meg ebben.

„Hogy utál engem, mert szegény vagyok” - gondolta 
Mihály megdöbbenten. Ennyit mondott halkan:

- Csak egyféle boldogság van, amire egy gyereknek 
szüksége lehet, ezt pedig nálam találja meg Panna, mert ez 
a szeretet.

- Szeretet? - Az asszony összehúzta a szemét. - Ma ta
lán igen. De később többet vár az élettől, rangot, vagyont. 
Irigyelni fogja a többi lányt, akinek mindez biztosítva van, 
és szemrehányásokat tesz majd önnek, hogy útját állta. És 
mi lesz akkor? Hiszen annyi pénze sincs, hogy valami ko
moly kenyeret adjon a kezébe!

- Panna kezében több van, mint a mindennapi kenyér. 
Hivatása van, muzsikus lesz belőle.

- Ó, a szerencsétlen! Azt akarja, hogy ő is úgy éljen, 
mint maga? Mi vár rá mint muzsikusra? A nyomor!

Elza elfordította a fejét, és olyan arcot vágott, mintha 
irtózna valamitől.

- Zene nélkül, lelkesedés nélkül Panna nem lenne bol
dog! De ön ezt úgysem érti. - Sonnemann Mihály meg
döbbent saját idegen hangjától. Érezte, hogy nő benne az 
utálat ezzel a rideg, anyagias asszonnyal szemben, s hogy 
hasztalan a beszélgetést folytatni.

„Milyen borzalmas ez a szép nő” - gondolta Mihály, és 
szemét lassan elfordította Elzáról. Révedezve kutatott va
lami kapaszkodó után, amikor hirtelen rádöbbent a külö
nös hasonlatosságra az emlékezetében.,, Az éj királynője! ”
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- suttogta magában. Őrá emlékeztette ez az arc, Mozart 
Varázsfuvolájának gonosz királynőjére, a hatalomvágy meg
jelenítőjére!

- Ön arról beszélt, hogy Panna boldogságáért akar tenni 
valamit. Ennek azonban nem az a módja, hogy elszakítsa 
attól az embertől, akit apjának tud, amióta eszmél, attól, 
akit a legjobban szeret. Azt mondja, a kislány szerencsé
jét akarja megalapozni, de én tudom, hogy önző érdekek 
vezetik, és nem a szeretet. Panna sohasem fogja megbocsá
tani, ha erőszakkal ragadja cl tőlem!

Az asszony elvörösödött mérgében. De gúnyosan fel
kacagott.

- Én inkább azt hiszem, hogy ön túlságosan álmodozó 
lélek. Ha Panna néhány hetet nálam tölt majd, el fogja 
felejteni, hogy ebben a házban cselédeskedett. Hiszen azért 
nem akarja őt ideadni. Nemdebár?

- Mi tisztességes emberek módjára élünk, és én nem 
akarom, hogy Panna olyanná váljon, mint ön!

- Mint én? - sziszegett az asszony a gyűlölettől.
Mihály nem felelt. Magában szinte mosolygott már. Az

éj királynője is a mélyből bukkan fel, mennydörgés köze
pette, mint ma ezen a viharos napon Elza, és ahol meg
jelenik, ott ő is bajt, intrikát kavar. De a jó erői végül is 
legyőzik. Csak akaraterő kell hozzá.

- Kérem, asszonyom, most azonnal távozzon — szólt 
emelt hangon a férfi. - Panna mindjárt itt lesz, és nem 
kívánom, hogy önök találkozzanak.

Határozott léptekkel az ajtó felé indult. Úgy tűnt, 
mintha Elza vereséget szenvedett volna, de Mihály tudta, 
hogy ez az asszony nem könnyen adja fel a harcot. Az aj
tóból hirtelen visszafordult, és még egyszer megszólalt:
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- Én ahhoz vagyok szokva, hogy az óhajomat teljesít
sék. Most elutasíthat, de az idő nekem dolgozik. Egy na
pon kénytelen lesz őt ideadni, ebben biztos vagyok.

Még egyszer összenéztek, a sudár, tiszta tekintetű férfi 
és a hidegen csillogó, mindenkit térdre kényszerítő asz- 
szony. Sonnemann Mihály megborzongott, de az ajtó be
csukódott, és ő visszasietett a zeneszobába.

Amikor Panna megérkezett, csodálkozva hallotta, hogy 
apja most este, a sok óra után fáradtan a zongorához ül, 
és a Varázsfuvolából játszik részleteket. A kislány teát 
főzött, előkészítette a vacsorát, és belépett a szobába. Ak
kor döbbent meg, amikor apja arcát látta. Ez az arc nem 
a megszokott, visszafojtott fájdalmat árulta el, hanem va
lami mást: eltökéltséget és végtelen szomorúságot. És az 
volt a legkülönösebb, hogy odafordult hozzá, és azt kér
dezte, hogy mit szeret a legjobban a világon.

- Nem mit, hanem kit, méghozzá csakis és igazán té
ged. No meg a zenét. Mozartot - nevetett apja szemébe 
a kislány, és nagyot rántott két szőke copfján.

Apa mintha kissé megnyugodott volna.
- Látod - mondta -, a zene hatalma óriási, és te azért 

vagy a lányom, mert ezt éppen úgy tudod, mint én.

Késő este volt már. Baden bei Wien homályos kis gáz
lámpái és a városközpont tarka neonjai bevilágítottak abba 
a lakásba, ahol két fáradt ember gondolatai kalandoztak 
mindenfelé, de egymás féltése betöltötte a csendet. Mind
ketten úgy tettek, mintha aludnának.

Panna apja esti viselkedésén gondolkodott. Vajon mitől 
volt olyan izgatott ma? Talán csak nem járt itt az orvos
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este? Csak nem mondott valami rosszat? De hisz apa oly 
csodálatosI Úgy kell vigyázni rá! És meg kell tanulni tőle 
mindent. Apát körülrajongták a tanítványai. Nem is tanít
ványai voltak, hanem mind az ő saját gyerekei.

Egy gyerek sem félt apától - ez különösen érdekes volt. 
A melegség a tekintetében vagy a gyengéd mozdulat, ami
vel segített az elvesztett hangokat megtalálni, mind csupa 
biztatás volt. És bár a gyerekek - éppúgy, mint Péter - 
nem gyakoroltak szívesen, mégis lelkesen jöttek el az 
órára, mint egy jóságos bácsihoz, aki a legszebb története
ket tudja.

De az volt a legmegindítóbb, ahogy apa a gyerekekkel 
beszélt.

Mindig egyszerű szavakkal. Csak akkor lett szenvedélyes, 
ha azt akarta megértetni tanítványaival, hogy mit jelent a 
zene az ember életében, milyen kincset, gazdagságot és 
mennyi örömet. Amikor a gyerekek meglelték egy-egy mű
ben a felismerés örömét, akkor apa volt a legboldogabb.

Vajon miért nem boldogul Péterrel?
És mintha valami rejtett hullámhosszon terjednének a 

gondolatok, a szomszéd szobában az apának a nap nyo
masztó pillanatairól átszállt a gondolata Péterre. „Vajon 
mi baja van ennek a gyereknek? - tűnődött. - Meg kel
lene keresni az összefüggést a tegnapi ablakjelenet és Péter 
nyugtalansága között. Az volna jó, ha ez a kis vadóc egy
szer megnyílna, és őszintén elmondaná, mi bántja. Talán a 
gyerek Mozart - talán valami varázsos élmény vezeti őt 
majd el az őszinte szóhoz. Meg kell próbálni. ”

Ez a gondolat megnyugtatta, és végre elaludt.
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H A T O D I K  F E J E Z E T

melyben Pétert megdicséri az édesapja, 
és Kesselék elhatározzák, hogy megnézik 

a Varázsfuvolát

Harmadnap ebéd után Tamás szokása szerint a zongorá
hoz ült és gyakorolt. Péter szó nélkül letett elé egy kottát. 
Mozart szonátáit. Nem pontosan ugyanazt, amit Mihály 
bácsitól kaptak kölcsön, de hasonlóan szép, értékes ki
adást. Tamás meglepetésében becsukta a zongorát, és tágra 
nyitott szemmel nézett öccsére.

- Hol szerezted?
- Tegnap vettem, iskola után. - Péter olyan mereven 

nézte a padlót, mintha tekintetével le akart volna fúrni a 
föld közepébe. - És kérlek, te mondd meg Mihály bácsi
nak, hogy én szakítottam cl.

Tamás mondani akart valamit, de még mindig úgy cso
dálkozott, hogy egyszerűen semmi sem jutott az eszébe. Jó 
meleg érzés járta át, s megragadta öccse bozontját, tréfá
san megrázta, és végül nagyon kedvesen mondta:

- Nahát, hogy te micsoda alak vagy!
Akkor jutott csak eszébe, hogy Péter minden megtakarí

tott pénzét odaadhatta, és biztos bent járt Bécsben, hogy 
megvegye a kottát.

- Kiürítetted a perselyedet? - kérdezte. - Ezek a kot
ták egy vagyonba kerülhettek. És egyáltalán honnan tud
tad előteremteni?

A kisfiú bólintott, megrándította a vállát, mint aki azt

4 8



mondja, hogy ez pedig így van, és kész. Tamás visszaült 
a zongorához, aztán kérdezte:

- Mondd, és tudod már, ki törte be Mihály bácsi abla
kát?

Péter összerezzent, mint akit arcul ütöttek. Hallgatott.
De Tamás nem tágított.
- Mondd meg nekem, mert tennünk kell valamit, utó

végre tudod, milyen szegények Sonnemannék, nem hagy
hatjuk, hogy ők csináltassák meg az ablakot.

- Nem mondom meg - közölte keményen -, de majd 
beszélek azzal, aki tette.

- Beszélsz vele? Biztosan? - Tamás a kezét nyújtotta 
Péternek. - Megígéred?

Péter megszorította bátyja kezét, őt is valami kellemes 
melegség járta át.

- Becsszóra - mondta, és kifutott a szobából.

Később beborult, és esett az eső. A fiúk közül senki sem 
jelent meg a pályán. Másnap még jobban esett. Péter egyre 
rosszkedvűbb lett. De akkor történt valami, ami jobb 
kedvre derítette, ha nem is oldotta meg legfőbb gondját.

Az ebédnél kezdődött.
Az eső még mindig sűrű csöppekben esett, és Péter azon 

törte a fejét, hogy hol találja meg Rudit, és ha megtalálja, 
mit kezd vele. Ekkor megszólalt anya:

- Gyerekek, honnan van az a gyönyörű Mozart-szonáta- 
kötet, ami a zongorán áll tegnap óta?

Péter kérdően nézett bátyjára, szeme szorongást árult 
el, de Tamás biztatóan tekintett rá.

Péter megszólalt:
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- Én vettem.
- Te? - csodálkozott apa. - Ennyi pénzed van?
- Igen. Éppen ennyi pénzem volt. - Péter dacosan né

zett maga elé, mintha azt mondaná: „Hagyjátok abba, ele
gem van ebből a hülye dologból. ”

- Visszaadtátok Mihály bácsinak az övét? - érdeklő
dött anya.

Péter nagyot nyelt.
- Elszakítottam Mihály bácsiét, neki vettem az új kot

tát.
Anya éppen részleteket akart megtudni a dologról, de 

apa rámosolygott Péterre.
- Ha a kárt helyrehoztad, akkor minden rendben van. 

Nem? - mondta biztatóan, és azzal lezártnak tekintette a 
témát.

Péter fellélegzett. Ügy érezte, hogy mázsás súlyoktól 
szabadult meg, és nagy kedve támadt, hogy mindent el
mondjon apának, ami az utolsó napokban történt vele. 
„Kár, hogy az ablaktörést nem mondhatom el neki - gon
dolta -, de hát nem adhatom ki a Rudit, azt egyszerűen 
nem lehet. ” De azért nagyon szerette volna, ha Tamás 
mégis megpendíti a dolgot.

De Tamás annyira el volt foglalva az evéssel, hogy ép
pen nem figyelt az öccsére. Legalábbis Péternek úgy tűnt. 
„Talán ha elkezdem, segít nekem” - gondolta, és nagy 
lélegzetet vett.

- Az utolsó órán Mihály bácsi a csodagyerek Mozart
ról mesélt.

Oldalt pillantott Tamásra, és úgy látta, hogy a bátyja 
figyel, ezért bátrabban folytatta:

50



- Képzeljétek, már ötéves korában tudott zenét szerez
ni. Igazi menüettet írt. És nem is egyet!

Péter ránézett a szüleire, látta, hogy nagy érdeklődés
sel hallgatják.

- Mihály bácsi még sokat akart mesélni, de... - Ta
másra nézett kérően, hátha befejezi helyette a mondatot.

- De? Mi volt aztán? - kérdezte apa.
- Aztán már késő volt.
Péter érezte, hogy elmulasztotta a nagy pillanatot, és 

nem tudta, kire haragudjon igazán: Rudira, a bátyjára vagy 
saját magára.

- Mihály bácsi megígérte, hogy ezentúl minden órán 
mesélni fog Mozartról - vette át a szót Tamás. - És 
Mozart életéről meg a levelezéséből is felolvas nekünk.

- Nagyszerű - mondta apa. - Nem mesélt még nektek 
az én kedvenc operámról, a Varázsfuvoláról?

- A Varázsfuvoláról? - szólt közbe Péter. - Talán azt 
is gyerekkorában írta?

- Hát a Varázsfuvolát éppen nem, de volt olyan ope
rája, amit tizenkét éves korában írt - felelte apa.

- És te láttad is a Varázsfuvolát? - érdeklődött to
vább Péter.

- Hogyne. Nem is egyszer.
- Én is szeretném látni, vigyél el egyszer magaddal - 

kérlelte a gyerek.
Anya közbeszólt:
- Van egy indítványom. Két hét múlva a születésnapo

don menjünk el mind a négyen az operába, és nézzük meg 
a Varázsfuvolát.

- És akkor nem kapok bringát? - ijedt meg Péter.
- Hallod ezt a telhetetlen fiatalurat? - nevetett apa.



- Hát ne izgulj, Péterkém. Megkapod a biciklidet. Kü
lönben is, mintha egy-két nap óta kicsit szorgalmasabb len
nél, és jobban érdeklődnél a zene iránt. Akit pedig a zene 
és különösen Mozart érdekel, annak jár néha egy-egy ope
rajegy, függetlenül minden előbbi ígérettől.

- Péter nagyon igyekszik - szólalt meg Tamás.
öccse zavarba jött. Megint egyikről a másikra nézett.
- Ti örültök neki, ha én szeretem a zenét? - kérdezte 

bizonytalanul. - Pedig én egyáltalán nem játszom szépen.
- Gyakorlat teszi a mestert - nyugtatta meg apa. - És 

nézd, Péter, ha már én nem lehettem karmester, szeret
ném, ha valamelyik fiamból zenészt nevelhetnék.

- Tamás biztosan zenész lesz - mondta Péter csillogó 
szemmel -, meglátjátok, híres zongoraművész lesz.

- És te, Petikém? Te mi leszel? - kérdezte anya.
- Nem tudom még - felelt Péter gyorsan, mert eszébe 

jutott, hogy egy művésznek mennyit kell gyakorolnia
én majd inkább hallgató leszek, és nagyon fogom szeretni 
a zenét.

- Az is derék dolog - zárta le a vitát apa.
- Én pedig egyszerre három lovaggal megyek az ope

rába — tapsolt anya jókedvűen.
Most Tamáson volt a sor. Elpirult, látszott, hogy vala

mit nehezen mond ki, de végül megszólalt:
- Nem vihetnénk magunkkal Sonnemannékat is? Panna 

se volt még a Varázsfuvolánál, és nem tudom, mikor lesz 
pénzük rá, hogy elmenjenek az operába.

- Nem kell magyarázkodnod - felelt apa. - Most az 
egyszer anyuval együtt kifordítjuk a pénztárcánkat, és el
megyünk mind a hatan, méghozzá páholyba. Rendben, 
anyu?
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- Oltári! - kiáltotta Péter, és apja nyakába ugrott. - 
Hogy te milyen klassz vagy!

Mire apa válaszolhatott volna még egyszer, Péter már 
berohant a zongorához, és belekezdett a C-dúr szonáta első 
tételébe.

A kották egyszerre nem tűntek olyan áttekinthetetlen 
őserdőnek, mint eddig, a fekete fejek, a vonalak és a kacs- 
karingós kulcsok mintha a helyükre álltak volna.

„Ma gyakorolok, és akkor holnap talán jobban megy az 
órán” - gondolta boldogan, és csodálkozott, hogy ujjai 
úgy engedelmeskednek, mint a parancsolat.

A másik szobában három vidám ember nézett össze.
- Úgy látszik, a mi kis vademberünk kezd megszelídülni 

- mondta anya melegen.
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H E T E D I K  F E J E Z E T

melyben Péter megtudja Mozartról, 
hogy nem „gyáva kutya”, ő pedig óriásit 

fejel a kapuba

- Ma eljátszom neked az A-dúr zongoraverseny második 
tételét - mondta Mihály bácsi Tamásnak. - Nagyon szí
vesen játszom, mert különösen szeretem.

Mihály bácsi szokásai közé tartozott, hogy gyakran elő
játszott valamit abból, amit éppen feladott. Ilyenkor szét
szedte a darabot elemeire, elmagyarázta a felépítését, az 
összefüggéseket, és ha maradt idő, akkor még a zeneszer
zőről - nemcsak kedves Mozartjáról - is mesélt. Minden
képpen igyekezett a megtanulandó művet közel hozni a 
gyerekhez.

- A zenét szeretni kell - mondogatta -, de ez nem 
elég. Az ember még szeretni és élvezni is jobban tudja, ha 
érti, amit hall.

Erzsi és Feri, akiknek Tamásék előtt volt órájuk, hívás 
nélkül is ott maradtak, amikor Mihály bácsi a Mozart- 
zongoraverseny második, napsugarasan derűs tételét ját
szani kezdte. Panna is ott volt, mint mostanában oly 
gyakran. Mind az öt gyerek körülállta Mihály bácsit, és 
úgy gyönyörködtek a játékban.

- Ha két zongorám volna, akkor most Tamás velem 
játszhatná a zenekar szólamát - mondotta, és néhány pil
lanatra abbahagyta a játékot. - így csak a zongora szóla
mát játszhatom el nektek, amit Tamásnak kell megtanulnia.
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De majd egyszer, ha Tamás híres zongoraművész lesz, ak
kor mindannyian elmegyünk meghallgatni őt.

Tamás zavartan mosolygott, Mihály bácsi ujjai pedig 
gyengéden érintették a zongorát. A dallamok valahonnan 
nagyon mélyről törtek fel, olyan mélyről, ahova ember nem 
is juthat el, egyedül a hang...

Péter képzelete messze szállt. Először a hangokkal el
bújt a mélybe, aztán feltört, röpködött, táncolt, dalolt, és 
csillogott, mint a napfény. A szobát valóban fény és hang 
töltötte be - és az öt gyerek most a varázslat birodalmába 
szökött a zene útjain.

„De kár, hogy nem ismerhettem a gyerek Mozartot - 
gondolta Péter -, akkor most megkérdezhetném tőle, ho
gyan talál ki az ember ilyesmit. Mennyivel jobb volna ki
találni a zenét, mint skálázni meg etűdöket, szonátákat 
gyakorolni. De talán Mihály bácsi is meg tudja mondani 
nekem, hogyan ír az ember zenét..

Annyira foglalkoztatta Pétert saját gondolata, hogy már 
nem is figyelt Mihály bácsi játékára, hanem hirtelen közel 
lépett a zongorához, és megszólalt:

- Tessék mondani, hogyan kell zenét szerezni?
A tanár abbahagyta a játékot, meglepve nézett Péterre, 

Tamás rosszallóan csóválta a fejét, a másik három gyerek 
pedig megrökönyödve figyelte a jelenetet.

Mihály bácsi hangján azonban nyoma sem érzett sértő
döttségnek vagy megbotránkozásnak.

- Hogy érted ezt, kisfiam? - kérdezte.
- Azt is tanulni kell? A zeneszerzést is? - kutatott to

vább Péter a saját észjárása szerint. - De hát Mozart ak
kor még olyan kicsi volt, hogy nem tanulhatta meg, hogyan 
szerezzen zenét, hiszen tetszett mesélni, hogy mindent
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összemaszatolt a lúdtollal, mert még írni sem tudott ren
desen. Hogyan tudta kitalálni?

Tamás válaszolt önkéntelenül:
- Mert zseni volt.
- Mi az, hogy zseni? - vette fel a harcot a bátyjával 

szemben Péter. Azt akarta, hogy ő kapjon választ arra, 
amit kérdezett.

Mihály bácsi szerencsére megint Péter felé fordult, és 
hozzá beszélt:

- Először neveket mondok neked, Péter. Bach, Beetho
ven, Mozart, Michelangelo vagy Van Gogh, akinek a nap
raforgókról festett híres képe az iskola falán is kint van. 
Zseni - talán így tudom neked a leginkább megmagya
rázni - az a tehetség, aki mások gondolatát, érzéseit, vá
gyát vagy képzeletét is kifejezi, megvalósítja abban, amit 
megalkotott. Amikor egy műről úgy érzed, hogy az éppen 
neked szól, mintha egyenesen neked írták, festették vagy 
mintázták volna, éppen olyan, amilyennek érzed és sze
retnéd, akkor tehetséges, zseniális alkotással találod szem
közt magad. Persze ahhoz, hogy valaki alkotni tudjon, még 
más is kell...

- Például? - kérdezte mohón Péter.
- Nézd, Péter, te azt akarod hallani, hogy a zeneszer

zéshez elég az elképzelés, esetleg a tehetség, de hidd el, 
hogy valami még nagyon fontos, és ez a szorgalom és a ki
tartás. A te kedves Mozartod mondta egyszer, és ez azóta 
így vált ismertté: „A zsenialitás azonos a szorgalommal. ”

- És ezt ő már gyerekkorában is tudta? - kérdezte Pé
ter, aki megérezte, hogy mindez egyáltalán nem olyan egy
szerű, ahogy ő zenehallgatás közben elképzelte.

- Persze hogy ezt nem tudta így gyerekkorában - nyug
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tatta meg a fiút Mihály bácsi és nagyon sok minden 
kellett ahhoz, hogy az ő életében annyit számítson a zene. 
Például az is, hogy otthon a zene volt a természetes le
vegő, hogy nemcsak tanultak, hanem nagyon sokat beszél
gettek a zenéről, hogy a tehetséget is nyilván az apjától 
örökölte; és még egy, amitől Mozart egyedülálló és való
ban zseni volt: neki zenében kellett kifejeznie magát.

Mihály bácsi akkor azt mondta, hogy ő még úgyis szí
vesen olvasott volna fel ma egy részletet Mozart életéből, 
úgyhogy nem is bánja az abbamaradt zenélést, és mielőtt 
a könyvet kinyitotta, már mesélni kezdett:

- Arról még nem beszéltem, hogy Mozart papa Wolf- 
gangot és Nannerlt is már kicsi korukban felléptette hang
versenyeken. Egyik városból a másikba utazott a két kis
gyerekkel, megszervezte a hangversenyüket, és volt úgy is, 
hogy a császár, a királynő vagy a hercegek előtt játszott a 
két csöppség.

- Jó ég, hogy azok milyen izgatottak lehettek, amikor 
a királynő előtt kellett játszani! - szólalt meg először a 
délután folyamán Feri.

- Sok mulatságos és megható történet szól arról, hogyan 
viselkedett a gyermek Mozart a királyi udvarban. Az egyik 
mai szemmel különösen mulatságos - mesélte Mihály bá
csi. - Egyszer az aranvsújtásos, nehéz rózsaszín selyembe 
öltöztetett kisfiú megcsúszott és hanyatt esett a schönbrunni 
kastély termének tükörsima parkettjén, és a nála egy évvel 
idősebb Marie Antoinette - a majdani francia királyné - 
emelte fel. Wolfgang Amadeus tudta, mi a segítségnyújtás 
után lovagi kötelessége: tüstént megkérte a jövendő ki
rálynő kezét. A hercegnő elmesélte ezt anyjának, a csá
szárnőnek, s mikor az megkérdezte Wolfgangot, hogy ju-
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tott erre az elhatározásra, így felelt: „Hálából, mert jó 
volt hozzám, miközben a nővére egy csöppet sem törődött 
velem. ” Ezt a történetet is Nannerl feljegyzéseiből ismeri 
az utókor - tette hozzá Mihály bácsi.

A négy gyerek jót mulatott a történeten, de Péter arcán 
a meglepetés és valami kis irigykedés látszott. De jó lehe
tett neki - ezt fejezte ki az arca.

Mihály bácsi folytatta:
- De a gyerekek ezektől az utazásoktól bizony sokszor 

kimerültek. Képzeljétek el a csöpp kis kölyköket. Nem 
jártak olyan könnyű, egyszerű ruhákban, mint ti. Utazáshoz 
is csipkés, hímzett mellényes selyemruhába öltöztek. A ru
hákat csillagfényes gombok fogták össze, Wolfgangon szo
ros selyem térdnadrág, Nannerlen széles selyemrokolya 
volt, s mindkettőnek nagyon kellett vigyázni, hogy a sok
napos utazáson a ruhái ne menjenek tönkre.

Aztán meg az utazás! Felültették őket egy nagy tarka 
virágdíszes batárba, a postakocsiba, sokszor három-négy ló 
húzta a kocsikat, és mentek, mentek dombokon-völgveken 
át. Erdőt erdő után hagytak el, anélkül, hogy kiszálltak 
volna, és a gyerekek virágot szedhettek vagy szaladgálhat
tak volna, és amikor megérkeztek egy vendégfogadóba, 
akkor az órákon át tartó gyakorlás várt ráiuk. Mire a hang
versenyterembe értek, és a királynő elé állhatták, már csak 
a fegyelem és a siker reménye tartotta a csöpp gyerekekben 
a lelket. Sokan, akik rajongva beszélnek ezekről az utak
ról, és szívesen mesélnek a csodagyerekekről anekdotákat, 
sokszor nem is gondolták végig, hogy mekkora teljesítmény 
volt mindez. Egy Grimm nevű, német származású francia 
író, az egyik párizsi lap szerkesztője így írt Wolferlről, ami
kor először hallotta:



Az igazi csodák olyan ritkák, hogyne beszélnénk hát 
róla, ha alkalmunk van eggyel találkozni? Egy Mozart 
nevű salzburgi karmester éppen most érkezett ide két gyer
mekével, akik a világ legbájosabb jelenségei. Tizenegy 
éves lánya ragyogóan zongorázik; a legnagyobb és legnehe
zebb darabokat bámulatra méltó pontossággal adja elő. 
Fivére, aki februárban tölti be a hetedik évét, olyan rend
kívüli jelenség, hogy alig tudunk hinni szemünk és fülünk 
tanúságának.

Semmiség a gyermek számára a legnehezebb darabokat 
a legnagyobb pontossággal előadni, pedig kis keze alig éri 
át a sextet; s csodálatos dolog látni, amint óra hosszat rög
tönöz, átadja magát ihletének és a magával ragadó ötletek 
áradatának, amelyek emellett ízlésesen, zűrzavar nélkül 
következnek egymás után. Olyan tökéletesen ismeri a bil-
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lentyűzetet, hogy ha kendővel lefedik előtte, a kendőn ke
resztül ugyanolyan gyorsan és pontosan játszik...

Mihály bácsi kiemelte a fejét a könyvből, és Péterre né
zett.

Most Erzsi szólalt meg:
- A világ legbájosabb jelenségei... milyen szépek le

hettek!
- Igen, Erzsikém, nagyon szépek voltak - simogatta 

meg a buksi fejet Mihály bácsi -, de Grimm mester leve
lében nemcsak külső szépségről van szó, hanem másról is. 
Ezek a „bájos jelenségek” a legnemesebb szívet hordták 
magukban a megragadó külső mögött. És Mozart ezt tar
totta fontosnak. Egyszer azt írta apjának: „A szív teszi az 
embert nemessé. ” És nagy oka volt Mozartnak, hogy ezt 
írja.

- Kinek írta? Az apjának? - kérdezte közbe Tamás.
- Ezt huszonöt éves korában írta apjának, amikor Salz

burgban élt a hercegérsek szolgálatában, és összeveszett 
vele. De hallgassátok csak meg ezt a két levelet. Igaz, nem 
a gyerekkorához tartozik, de jó, ha megismeritek azt a vi
lágot, amiben Mozart élt és ahol a királyok, hercegek és 
más nemesurak nem is voltak mindig olyan kedvesek, mint 
némely mesében.

Mihály bácsi messze hátralapozott a könyvben.
- „Nagyon kedves Édesapám!
Még mindig tele vagyok epével, és Ön, kedves jó apám, 

bizonyára szintén velem együtt. Túl sokáig tették próbára 
a türelmemet, de egyszer csak mégis vége szakadt. Nem 
vagyok többé olyan szerencsétlen, hogy salzburgi szolgá
latban álljak - ma volt életem legboldogabb napja.

Hallgasson ide! Ez a - nem is tudom, minek nevezzem
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már - két ízben a legnagyobb gorombaságokat és szemte
lenségeket vágta a szemembe, amiről nem is akartam ön
nek írni, hogy megkíméljem, és amit csak azért nem torol
tam meg akkor és azonnal, mert ön volt kedves apám, 
mindig lelki szemeim előtt. Kölyöknek nevezett engem, 
léha fráternek, azt mondta, takarodjak, és én mindezt el
szenvedtem, pedig úgy éreztem, hogy nem az én becsüle
temet támadta meg, hanem az Önét is, de - Ön így kí
vánta, és én hallgattam. Most azonban hallgassa csak: 
nyolc nappal ezelőtt futár állított be hozzám minden előz
mény nélkül, és felszólított, hogy azonnal költözködjem ki 
a szobámból. Gyorsan mindent a kofferembe hánytam, és 
elmentem az öreg Webernéhez, aki volt olyan szíves, és 
felajánlotta a lakását. Utazásomat szerdára tűztem ki ren
des postajárattal, de nem tudtam idejében összeszedni a 
pénzt, ami még járt nekem, és így elhalasztottam az indu
lást szombatra. Amikor ma megyek a palotába, hallom a 
lakájoktól, hogy az érsek egy csomagot akar velem kül
deni. Meg kell jegyeznem, hogy az egyik komornyik azt 
tanácsolta, használjam kifogásnak, hogy a postajáraton 
nincs hely, mert ez inkább számít az érseknél. Amikor te
hát beléptem, mindjárt rákezdte: Érsek: Nos, mikor indul, 
fickó? Én: Ma éjjel akartam indulni, de nem kaptam he
lyet. Erre megállás nélkül folyt belőle: a legléhább kölyök 
vagyok, akit ismer, senki nem szolgálja őt olyan rosszul, 
mint én, szép szóval mondja, hogy még ma induljak út
nak, mert ír haza, hogy vonják meg a fizetésemet. Szóhoz 
sem tudtam jutni, csak úgy okádta a tüzet, mindent nyu
godtan végighallgattam, arcomba hazudta, hogy ötszáz fo
rint a fizetésem, lumpnak, csirkefogónak nevezett, lehü- 
lyézett - nem is akarok mindent megírni Önnek. Végre is
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felforrt a vérem, és azt mondtam: Tehát kegyelmességed 
nincs velem megelégedve? - Mi az, még fenyegetőzik, 
hülye fráter? Ott az ajtó, takarodjék, s semmi dolgom 
többé egy ilyen nyomorult kölyökkel! Végül aztán azt fe
leltem: Nekem sem Önnel! - Takarodjék! - Erre én me
nőben: Ennél maradunk! Holnap megkapja írásban. - És 
most mondja, kedves jó apám, nem inkább később mond
tam ezt, mint korán? S tudja-e, mi a fő kifogás, amit elle
nem felhoznak? Nem tudtam, hogy lakáj vagyok, és ez törte 
ki a nyakamat. Minden reggel pár órát kellett volna ácso- 
rognom az előszobában. Mondták persze gyakran, hogy 
mutatkozzam, de nem emlékeztem, hogy ez hozzátartozott 
volna szolgálati teendőimhez, és bizony én mindig csak 
akkor jelentkeztem, amikor a hercegérsek hívatott. Most 
még röviden el akarom Önnek árulni megmásíthatatlan 
szándékomat, oly módon azonban, hogy az egész világ 
meghallhatja: ha a salzburgi hercegérseknél kétezer forint 
volna a fizetésem, egy másik helyen pedig csak ezret kap
nék, akkor is, akkor is a másik helyre mennék. Mert a 
hiányzó ezer forintért élvezném, hogy egészséges vagyok és 
kiegyensúlyozott kedélyű. Mindarra az atyai jóságra hivat
kozva, melyet gyerekkorom óta irányomban oly nagymér
tékben tanúsított, és amiért egész életemben nem tudok 
eléggé hálás lenni (a legkevésbé pedig Salzburgban), ké
rem, hogy amennyiben fiát egészségesnek és jókedvűnek 
akarja tudni, úgy a dologról többé ne is írjon. Borítsa a 
feledés legmélyebb homálya, mert egy szó róla elég, hogy 
engem, és vallja be, Önt is, újra elöntsön az epe. Tehát 
isten vele, és örüljön, hogy fia nem gyáva kutya. Csókolom 
ezerszer kezeit, és maradok örökké engedelmes fia... ”

- Mért akarta a hercegérsek lakájnak Mozartot, amikor



olyan csodálatosan tehetséges volt? - kérdezte érdeklődve 
Erzsi.

- Mert előtte csak az számított embernek, akinek ne
mesi, főnemesi rangja volt, mindenki más csak lakáj lehe
tett. Azt is mesélték róla, hogy estélyein szívesen kérkedett 
a felső körökben annyira ünnepelt művésszel, de az udvar
ban szigorú „szolgálati rendet” írt elő a számára, és meg
parancsolta, hogy a lakájokkal étkezzék. Wolfgang Ama- 
deus meg is jegyzi egyszer, hogy a cselédasztalnál az ina
sok után, de legalább a szakácsok előtt ülhetett.

Panna végül is kifejezte azt, ami a többi gyereket is 
foglalkoztatta:

- Ma, ugye, már senkit sem nézhetnek le, mert nincs 
nemesi rangja? Úgy szoktad mondani, apa, hogy a régi vi
lág megszűnik...

- Ez igaz - felelte Mihály bácsi. - Az is igaz, hogy ma 
már a nemesi rang nem számít a legtöbb embernél, de 
még mindig van valami, ami az embereket elválasztja egy- 
mástól: a szegénység és a gazdagság.

Mihály szeme előtt elvonult a néhány nappal ezelőtti 
alkonyóra, amikor annak az asszonynak a tekintetéből és 
gőgös szavaiból érezhette, mekkora távolság van még em
berek között, és ezt a távolságot mekkora lenézés mélyíti 
el.

- Mára elég sok mindent tudtatok meg Mozartról, gye
rekek, és az idő is hosszúra nyúlt - zárta le a beszélgetést 
Mihály bácsi. - Talán az sem rossz, ha a mai napot azzal 
fejezzük be, hogy Mozart nem volt „gyáva kutya”. Hol
napra mindenki tudja a dolgát, ugye?

Amikor a gyerekek az ajtó felé indultak, Péter odaset
tenkedett Mihály bácsi mellé, hozzásimult, és azt mondta:
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- Van nekem egy barátom, sokszor meséltem már neki 
Mihály bácsiról... Eljöhetne?... Szabad neki hallgatni, 
amit mesélni tetszik?

- Hozd csak el, amikor akarod - mondta Mihály bá
csi. - Hogy hívják a barátodat?

- Rudi - felelte Péter. - Tetszik tudni, ő még sose hal
lott igazán szép zenét, és azt hiszi, hogy nem is szereti.

- Hát majd megszerettetjük vele - simogatta meg Mi
hály bácsi Péter fejét.

Csak az utcán jutott eszébe Tamásnak, hogy semmit sem 
mondtak Pannáéknak az operai meghívásról. Éppen meg 
akarta mondani Péternek, de addigra öccse hetedhét orszá
gon is túl volt.

- Hurrá, hurrá - üvöltött Péter, mint aki megbolondult 
-, megyek focizni!

Olyan boldog volt, mint még soha életében, ma tudta 
végre, hogy mit kell tennie az ablakbetöréssel. Rudi maga 
fogja bevallani Mihály bácsinak. Mintha szárnyai nőttek 
volna, szinte repült a pálya felé.

Amikor a gyerekek elmentek, a tanár az ablakhoz lé
pett, és sokáig nézett utánuk. Panna ezalatt elővette a 
papírokat, és hozzákezdett a kotta másolásához. Sonnemann 
Mihály hosszabb idő óta tagja volt egy kottamásoló mun
kaközösségnek, mely a zenekarok és az opera számára a 
kottákat másolta. A napokban küldték el neki az új parti
túrát, amelyet sürgősen kellett leírniuk egy külföldi hege
dűművész részére. Óriási munka volt. Tíz példány a he
gedűsöknek, három a csellistának, öt a fúvósoknak - 
Panna már nem is számolta őket tovább. Apa egyszer el
magyarázta, hogy a zenekar minden tagjának külön kotta



kell, és külön kell egy a karmesternek is. Mihály elvállalta 
a postamunkát, és Panna segített neki. A kislány gyakor
lott volt a kottaírásban. Ügyes kis keze széppé tette a kot
tákat, figyelmes munkája pedig - ami a legfontosabb volt 
-, hibátlanná. Most is elmélyedten dolgozott, szeme láza
san csillogott, nem lehetett tudni, élvezi-e a munkát, vagy 
a sietség hevíti. A lófarkas szőke kislány a hatalmas író
asztal előtt valóban bájos jelenség volt.

A tanár elgyönyörködött a lányában, és mint az éj ki
rálynője megjelenése óta oly sokszor, tekintetével a távol
ban kutatott. Félt, kétségbeejtően félt, hogy Panna mégis 
megtudja egy napon az igazságot. De félt a felelősségtől 
is: nincs-e mégis igaza ennek a rideg asszonynak, vajon 
joga van-e neki a kislányt szegénységben, gondok között 
felnevelni? Világéletében bátor ember volt, határozott, 
megismerte a lemondást és a szenvedést is, most mégis 
elgyengült. Pannát féltette. A kislány jövője és boldogsága 
mindennél fontosabb volt számára.

Újból Pannára nézett, de a kislány arcát nem láthatta, 
csak lágyan omló haját. Úgy érezte, ha Pannát elszakíta
nák tőle, nincs tovább értelme az életének.

„De miért bizonytalanodtam így el? Pannát én neve
lem, és ha eljön a nagynénje, és mindent megmond neki, 
akkor Panna úgyis engem választ. ”

Panna kicsit felemelte a fejét. Arca olyan piros volt, 
mintha lázban égne.

Sonnemann Mihályt újból ellepték a gondok. „Más gye
rekek játszanak, szórakoznak, ő meg úgy dolgozik, mint 
egy felnőtt. Talán mégis jobb élete lenne a nagynénje bir
tokán? ”
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Kivette a gyerek kezéből a tollat, leült a helyére, és azt 
mondta:

- Olyan szép tavaszi délután van, menj kicsit sétálni, 
vagy menj el Tamásékhoz.

Panna ránevetett apjára, és az ajtó felé indult. Hirte
len szédülés fogta el. Foga vacogni kezdett, lábát ólom
súlyok húzták. Lassan, hogy apa semmit se vegyen észre, 
bement a szobájába, és ledőlt az ágyra. „Mindjárt jobban 
leszek, csak egy kicsit pihenek” - gondolta.

De hosszú hetekig nem hagyhatta el az ágyat.

Péter, miután bátyját faképnél hagyta, a futballpályára 
rohant, ahol nagy rivallgással fogadták. Sanyi már messzi
ről meglátta, elé rohant, és úgy kiabált:

- Állati jó, hogy jöttél, majd megvesztünk nélküled 
meg az eső miatt!

- Kint voltatok tegnap? - kérdezte Péter izgatottan.
- Tegnap is meg tegnap előtt is. De nem lehetett ját

szani. Azt hittük, hogy nem jössz többet, most meg, hogy 
Rudi sincs itt...

- Jé! Hol van Rudi?
- No hiszen, te nem is tudod, mi történt? Tegnap 

megint erőszakoskodott, hogy ebben az állati latyakban is 
kell egy kis bemelegítés, aztán kificamította a bokáját. 
Ügy vittük haza, gólya viszi a fiát. Rá se tudott állni. Szét 
fog robbanni, ha megtudja, hogy ma jöttél, és ő nem játsz
hat. Na, nyomás! - Tóni kilökte a labdát Kócos kezéből, 
és már rá is akart rohanni, amikor Péter még mindig nem 
mozdult.
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- Hol lakik Rudi? Beszélnem kell vele.
Sanyi elképedt.
- Teee? Mit akarsz éppen te beszélni vele?
- Beszélnem kell vele - mondta Péter nagyon határozot

tan. - Mondjátok meg, hol lakik!
Sanyi csúnya grimaszt vágott.
- Nofene, most már titkaik is vannak!
Közben Jóska is odaért, és rángatni kezdte Sanyi könyö

két.
- Mit akar?
- Beszélni akar a Rudival, de nem mondja meg, hogy 

mit - vonta meg a vállát Sanyi.
- Ne menj te oda hozzájuk - mondta Jóska jóindula

túan és egyáltalán nem gúnyosan -, nem jó odamenni, 
meg a Rudi még mindig fúj rád, hogy tegnap sem jöttél 
meg tegnapelőtt sem... Gyere inkább játszani.

- Hagyjatok békén - morogta Péter.
A többiek otthagyták, és a labda után rohantak. Péter 

magára maradt. Pocsékul érezte magát. Szeretett volna el
indulni, de maradni is szeretett volna. Nem tudott dön
teni. Figyelme lassan a labdára terelődött, a lába már vitte 
volna, de a szívében még ott élt a délután, Mihály bá
csi és az ígérete, hogy Rudit elviszi, meg a törött ablak
üveg.

De minél jobban ugráltak a fiúk, annál erősebb lett 
benne a vágy, hogy végre minden gondot ledobjon magá
ról. „Tegnap éppen eleget gyakoroltam - gondolta -, Ru
dival holnap beszélek, és majd meglátjuk, mi lesz. ”

Ebben a pillanatban úgy érezte, hogy majdnem vicces 
Rudit és Mihály bácsit együtt elképzelni, de még végére 
sem ért a hirtelenében nevetségesnek tűnő ötletének, ami-

67



kor a fiúk nagyot üvöltöttek, és rávetették magukat egy 
jól irányzott labdára. Ekkor már Péter nem bírta tovább. 
„Én is játszom! Én is játszom! ” - kiáltással rohant a pá
lyára. Nem látott mást, mint a labdát, a kedves bőrlabdát 
és a fiúkat; be kellett bizonyítania, hogy ő még mindig 
sztár.

Nagy megkönnyebbülést érzett. Jó azért olyannak lenni, 
mint a többiek.



N Y O L C A D I K  F E J E Z E T

amelyben a Sonnemanti-házban tovább gyarapodnak 
a gondok, és Tamás bebizonyítja, hogy jó barát

Amikor Tamás másnap iskolából jövet Mihály bácsiékhoz 
becsöngetett, hogy az elfelejtett üzenetet átadja, egy cédu
lát talált az ajtón a következő szöveggel:

T E S S É K  H A L K A N  K O P O G T A T N I !

„Mi baj lehet, ” - csodálkozott el Tamás, és halkan ko
pogtatott. Bentről lépések hallatszottak, mintha valaki láb- 
ujjhegyen közeledett volna az ajtóhoz. Mihály bácsi nyi
totta ki, szótlanul intett Tamásnak, hogy jöjjön beljebb.

- Jó, hogy jöttél - mondta, és halkan behúzta a zene
szoba ajtaját Tamás után.

Tamás a napfénynél látta meg, hogy Mihály bácsi mi
lyen fáradt és elgyötört. A szemei vörösek voltak; az át
virrasztott éjszaka után az íróasztalon kottapapírok hever
tek garmadával. A rendetlenség szokatlan volt ebben a 
házban.

Tamás zavarban volt, nem tudta, illik-e előrukkolni a 
saját mondanivalójával.

- Ne tessék haragudni, hogy ilyen rossz időben jöttem, 
de tegnap elfelejtettem megmondani, hogy a szüleim Mihály 
bácsit és Pannát szeretettel meghívják a Varázsfuvolához 
Péter születésnapján.

- A Varázsfuvolához? -- Mihály bácsi arca egy pillanatra
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felderült. - Hát ez nagyszerű! - De aztán komoran foly
tatta: - Panna nagyon beteg, úgyhogy azt hiszem, a meg
hívást egy későbbi időpontra kellene halasztanunk.

- Panna beteg? - kérdezte riadtan Tamás. - Mi tör
tént vele? Hiszen tegnap még nem volt semmi baja!

- Tegnap este belázasodott. Reggel itt járt az orvos, és 
azt mondta, hogy súlyos influenzája van, és félő, hogy tü
dőgyulladás is lehet belőle. Egész éjszaka félrebeszélt.

- És Mihály bácsi le nem hunyta a szemét!
- Ez egyáltalán nem baj. Úgyis postamunkám volt, és 

fenn kellett volna maradnom.
- Mihály bácsi, úgy szeretnék segíteni valamit - szó

lalt meg Tamás, és amikor látta a tagadó mozdulatot, to
vább kérlelte: - De igazán, hadd segítsek!

- Derék gyerek vagy, Tamás! - Mihály bácsi a fiú vál
lára tette a kezét. - Tudom, hogy rád számítani lehet, 
igazi jó barát vagy.

Tamás nagyon aggódott Pannáért, és Mihály bácsit is 
féltette, mégsem tudott teljesen elszomorodni. Ez a nagy
szerű ember őt, a tizennégy éves iskolás fiút igazi barát
jának nevezi!

- Akkor legalább azt tessék megengedni, hogy Panna 
mellett maradhassak, Mihály bácsi pedig nyugodtan dol
gozhat.

- Ezt aztán egyáltalán nem szabad - felelte a tanár -, 
tudod, hogy az influenza milyen ragályos.

- Akkor... akkor tessék megengedni, hogy a kottaírás
ban segítsek. Olyan nagy örömet szerezne nekem! Kérem, 
kedves Mihály bácsi, nagyon kérem, ne tessék engem el
küldeni! - Tekintetét olyan kérőn szögezte a tanárra, 
mintha az élete múlna ezen a válaszon.
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Mihály bácsi ránézett a fiúra. Sugárzó, nyílt homloka, 
fölötte a kedves kunkorodó gesztenyeszínű haj, melyen lát
szott, hogy gazdája gonddal igyekezett simára fésülni, a 
nemes vonalú arc, az egész arcot besugárzó meleg szem 
oly megnyerő, oly megnyugtató volt, hogy a tanárt jóleső 
melegség öntötte el. „Ha az én fiam volna, akkor én is csak 
arra biztatnám, hogy így cselekedjék; és ha én magam vol
nék tizennégy éves, akkor úgy érezném, a legnagyobb sér
tés lenne a visszautasítás. Nem, nem szabad kicsinyesnek 
lenni! ”

- Köszönöm, Tamás, ha valóban úgy gondolod, hogy 
a kottaírás neked is örömet jelent, nekem nagyon jó, ha 
segítesz. - És máris az egyik kotta után nyúlt, hogy meg
mutassa Tamásnak, mi a feladata.

- Nagyon köszönöm - bólintott komolyan Tamás. - 
De ne tessék haragudni, előbb hazaszaladok szólni a szü
leimnek, hogy itt maradok ma délután, nehogy otthon iz
guljanak értem.
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- Siess vissza, várlak - mosolygott Mihály bácsi.
Tamás izgalmában alig látta az utat. Szédült ettől a

furcsa nagy érzéstől. Mihály bácsi olyan sokat nyújtott neki, 
és ő annyit fogadott el mindabból, ami ebben a házban 
szép és jó volt - és most először viszonozhatja legalább egy 
csöppet. És Panna... Látta maga előtt a lófarkas haját, 
gödröcskés, nevetős, komolykodó arcát. Panna hol kis há
ziasszony módjára ügyködött, hol sudár-szép jövendő zon
goratanárnő képében jelent meg előtte, máskor kislányo- 
san csacsi és mulatságos volt. Panna - Tamás legjobb ba
rátja. És most ott fekszik lázasan, és félrebeszél. Rette
netes volt, otthon alig tudta elmondani, hogy mit akar, de 
anyja értette. Kicsit talán többet is értett az egészből, a 
hála és ügybuzgalom mellett mintha valami egyéb is meg
szépítette volna nagy fiát.

Nehéz napok következtek a Sonnemann-házban. Panna 
állapota romlott, a tüdőgyulladást nem lehetett megállí
tani, s nem is annyira maga a betegség volt aggasztó, 
hisz az végül is gyógyszerrel legyőzhető, hanem a gyerek 
leromlott állapota. Most látta csak Sonnemann Mihály, 
hogy ez a kislány a sok munkában, tanulásban mennyire el
fáradt; mintha a sovány gyerektest csak az alkalmat várta 
volna, hogy ágynak dőljön, és ebből az állapotból ne térjen 
egykönnyen magához. Halványan, bágyadtan feküdt a kis
lány az ágyban, gyönyörű haja kócosan omlott szét a párná
kon, ibolyakék szeme lázasan csillogott.

Az orvos megcsóválta a fejét.
- A láz biztosan lemegy majd a gyógyszertől, de a kis

lány mégsem tetszik nekem.
- Hogy érti ezt? - kérdezte Mihály bácsi riadtan.
- Nem tudom, hogyan tudja ellátni, kap-e megfelelő
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táplálékot a beteg - aggályoskodott a gyerekorvos és 
minél hamarabb friss levegőre, ha lehet, magaslati levegőre 
kellene küldeni.

Sonnemann Mihály szívét abroncs szorította össze.
- Nagyon sokat dolgozott az utóbbi időben a lányom - 

sóhajtott -, mi ugyanis ketten vagyunk, anya nélkül, és 
Panna a tanulás mellett a háztartást is ellátja. De persze 
egy apa mindig elfogult, soha nem láttam rajta, hogy külö
nösebben fáradt lett volna.

- Nagyszerű kis ember a lánya, de nem szabad vissza
élni egy kamasz gyerek fejlődő szervezetével. Az erőpróba 
túl nagy, később bukkannak elő a következményei. - Ami
kor látta a férfi sápadt arcát és fájdalmas tekintetét, meg
nyugtatóan tette hozzá: - Ne aggódjon, tanár úr, a gyerek 
láza éjszaka biztosan lemegy.

A tanár maga sem tudta, hogyan kísérte ki az orvost. Be
csukta az ajtót, azután meg kellett kapaszkodnia. Úgy érez
te, a talaj kicsúszik a lába alól.

„Szóval ide jutottunk - gondolta kétségbeesetten. - Azt 
hittem, a legtöbbet nyújtom a gyereknek, és nem számol
tam a valósággal! Istenem, hogy is lehettem ilyen ostoba! 
Hisz Panna kamasz lány, másra is szüksége van, mint rám 
és a zenére! ”

Az önvád keserű szájízével ment vissza a beteghez. Le
ült az ágy mellé, és nézte az imádott kislányarcot. A más
kor hófehér arcocska tüzelt a láztól. Panna tétova, csak 
pillanatokra felnyíló szemén látszott, hogy nem ismerte fel 
apját. A szája mozgott, alig hallhatóan mormolt valamit.

- Ne félj - Mihály torkát a könnyek fojtogatták ne 
félj, kislányom, vigyázok rád!

De látszott, hogy a kislány tovább erőlködik. Hangokat
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próbált összetenni szavakká, de a szavak erőtlenül töredez
tek hangokká. Mihály mégis megértette.

- Apa, fáj a kezed?
És mintha ezek a szavak valamit visszahoztak volna a 

tudatába, a hangja is kicsit felerősödött.
- Apa, nagyon fáj a kezed? A kezed? Mondd meg, na

gyon fáj?
A kislány szavai mintha égő sebet téptek volna fel.
- Dehogy fáj, kis bogaram, hisz most már nagyon rég

óta nem fáj, hidd el.
- De... én tudom - képzelődött tovább lázasan a gye

rek -, én tudom... hogy... nagyon fáj... és úgy félek... 
apa, úgy félek...

- Mitől félsz, kis bogaram? - kérdezte a tanár. - 
Mondd el apádnak, hogy mi bánt!

Panna elhallgatott. A fejét lázasan forgatta, aztán me
gint nehézkesen megszólalt, de csak egy-egy szót hajtoga
tott: „Félek... félek. .  A z t á n :  „Apa, apa! ”

A férfi tehetetlenül nézte a vergődést. Megfogta a gye
rek kezét, simogatta, csókolgatta.

Az ajtó közben halkan kinyílt. Tamás zavartan tekintett 
körül.

- Ne haragudj, Tamás, rólad egészen megfeledkeztem. 
Pannának nagyon magas a láza, félrebeszél.

- Igen, azért néztem be, mert hallottam, hogy olyan 
furcsán beszél. - Tamás kétségbeejtő zavarban volt.

Mihály bácsi behúzta maga mögött az ajtót, és átment 
Tamással a zeneszobába.

- Olyan furcsákat beszél ez a lány - mondta. - Vala
mitől nagyon fél, és közben folyton a kezemet emlegeti.
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Tamás, te vagy Panna legjobb barátja, nem tudod, mi fog
lalkoztatja?

- Panna sohasem mondott nekem semmit. Igazán sem
mit... - De a fiú hangja elárulta, hogy nem mond egészen 
igazat.

- Mondj el mindent őszintén, kisfiam - kérlelte Mihály 
bácsi a gyereket -, tudom, ha Panna arra kért, hogy ne be
szélj, azt nem szegheted meg... Mégis, most muszáj. Pan
náról van szó. Mit mondott. neked?

- Azt hittem, Mihály bácsi is tudja, hogy Panna mire 
gondol - kezdett a fiú a zavaros mondatba —, hisz Mihály 
bácsi tudja, hogy a keze fáj, meg Panna is tudja, és ő na
gyon hamar át akarja venni az órákat Mihály bácsitól, biz
tosan azért fél, mert Mihály bácsit félti.

- Át akarja venni az órákat? - Mihály bácsi hangja 
olyan élesen csattant fel, hogy Tamás meglepődött. A zon
goratanár szeme egyre nagyobbra tágult. Most értett meg 
valamit, amire eddig sohasem gondolt. Panna hallotta hát 
a beszélgetést az orvossal, Panna tudja, hogy neki mi baja 
van. És Panna, a drága, okos, a titkolódzó kis Panna segí
teni akar az apján. Panna azt hazudta, hogy ő szeret ott 
ülni és meséket hallgatni, pedig...

Tamás érezte, hogy most nem szabad a tanár úrra néz
nie. Tudta, ha ránéz, akkor két ember titkát kell meglát
nia, és ez rosszabb, mintha álmukban lesi meg őket.

- Később visszajövök és befejezem. Alig maradt valami 
- mondta zavartan. - Estére már kész is lesz.

- Köszönöm, Tamás, nagyon köszönöm - mondta Mi
hály bácsi -, de ezt ma este már befejezem. Inkább arra 
kérnélek, hogy ha lehet, holnap minél korábban gyere, és
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itt, a másik szobában őrizd Pannát. Van egy nagyon sür
gős utam.

- Nem mehetnék el Mihály bácsi helyett? - kérdezte a 
gyerek.

A tanár megrázta a fejét.
— Nem, Tamás, oda nekem kell elmennem. De nagyon 

segítesz azzal, ha Pannát nem hagyjuk egyedül.
Amikor Tamás elment, Sonnemann Mihály benézett a 

gyerek szobájába. Látta, hogy a kislány elaludt, és jóval 
egyenletesebben lélegzik. Átment hát a zeneszobába, de 
nem ült az íróasztalhoz, hanem az ablakhoz támasztotta 
égő homlokát. Éppúgy, mint néhány nappal ezelőtt.

„Mennyi mindent hoztak ezek az utolsó napok - sóhaj
tott -, és mennyi mindent értettem meg ma. Panna tudja, 
hogy a kezem meg fog bénulni, és segíteni akar rajtam. 
Panna át akarja venni az órákat, és Panna gyenge, sovány, 
fejlődő kamasz lány. ” A képek most kezdtek elrendeződni 
benne. Lassan, megfontoltan odalépett az íróasztalhoz, 
hogy befejezze a kottaírást. Már tudta, mi a teendője. Meg
jelent előtte az éj királynője, de most nem tűnt olyan go
nosznak. „Utóvégre Panna nagynénje - folytatta a gondo
latot -, talán meg lehet vele egy-két dolgot értetni a gye
rek érdekében. És Pannának jó levegőre, jó ellátásra van 
szüksége! Megmondom neki, hogy küldje a gyereket egy 
időre magaslatra - talán megteszi. És a gyereknek azt sem 
kell megtudnia, hogy nem én vagyok az apja. Az a fontos, 
mindannyiunknak az a fontos, hogy minél előbb összeszed
je magát. ”

Ez a gondolat megnyugtatta. Elővette a kottákat, és 
tudta, mi a holnapi legsürgősebb teendője. Elmegy az or
voshoz, és tisztázza, mennyi ideig számíthat még a kezére.



K I L E N C E D I K  F E J E Z E T

melyben Rudi megjelenik a színen, 
de hirtelen el is tűnik

- Holnap elmarad a zongoraóra - mesélte Tamás este
felé anyának. - Mihály bácsinak valami sürgős dolga van, 
és Panna még mindig nincs jól.

Anya gondterhelten csóválta a fejét.
- Szegény Mihály bácsi! Hogy győzi ezt a sok gondot 

egyedüli Nem tudnék valamiben segíteni neki?
- Talán tudnál... talán... - Tamás nem tudta befe

jezni a mondatot, mert az ajtó nagyot reccsenve kitárult, és 
Péter zuhant be rajta.

- A Rudi lent van a kertben - lihegte izgatottan -, én 
hoztam magammal. Feljöhet?

- Most? Ilyen későn? És hogy nézel ki?!
Anya aggódva nézte kisebbik gyermekét, aki fülig sáro

san, feldúlt arccal állt az ajtóban.
- A pályán még sok a pocsolya - Péter türelmetlenül 

egyik lábáról a másikra állt -, no, mondd meg, anya, vég
re, feljöhet egy kicsit?

- Hát isten neki, ha már itt van, hozd fel - sóhajtott 
anya de máskor azért meggondoltabban hívj vendéget.

De Péter már nem hallotta a mondat végét. Dübörgött 
lefelé a lépcsőn.

- Csak tudnám, mit akar ezzel a Rudival. És főleg 
ilyenkor este! - sóhajtozott anya.

- Hát ez a híres focivezér! Mit akarhat tőle, nem mind-
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egy? - kérdezte Tamás kissé egykedvűen, mert bosszan
totta, hogy Péter megzavarta a beszélgetést Sonnemannékról.

Anya kinyitotta az előszobaajtót. A dübörgés közeledett.
- Itt vannak - mondta - no, ezt a Rudit most megné

zem magamnak. Gyertek, fiúk! - kiáltott ki a lépcsőház
ba; nem lehetett tudni, hogy a hangja barátságosan csen
gett-e.

Péter zavartan lépett be elsőnek, közben hátranézett, 
hogy Rudi valóban követi-e őt. De Rudi lemaradt. És ép
pen, amikor anya kilépett az ajtón, hogy üdvözölje fia ba
rátját, hallotta, hogy a kapu nagy dördüléssel becsapódott.

- Rudi! - kiabált Péter, és lerohant a lépcsőn.
De későn érkezett. Úgy látszik, Rudinak inába szállt a 

bátorsága. Hallani lehetett a kavicsok ropogását, ahogy a 
kerti úton végigfutott. Tamás az ablakból figyelte a jele
netet.

Péter szégyenkezve kullogott vissza. Megállt az előszoba 
sarkában, keserűen nézett maga elé, látszott, hogy keresi, 
kin töltse ki tehetetlen haragját.

- Te tehetsz róla - kiabálta -, te meg anya!... Nem 
szívesen láttátok Rudit, és elszaladt. Pedig már éppen si
került, és most vége!

Anya elnevette magát.
- Azt azért lásd be, Péter, hogy a barátod nem valami 

hős. Erről pedig mi igazán nem tehetünk!
- Tamásnak mindent szabad, nekem meg semmit - a 

mérges kisfiú tovább kereste a bűnbakot -, Tamás elcsász- 
kálhat, jön, amikor akar, senki se szól neki. Bezzeg ha én! 
Rám persze mindenki figyel, mindenki megjegyzést tesz. 
Azt hiszitek, nincs ebből elegem?!
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- Nem szégyelled magad? - Anya hangja most emel
tebb volt. - Tamás azért maradt el mostanában, mert segí
tett Mihály bácsinak kottát írni. És te? Te ezalatt főleg fo
ciztál. Gondold csak el, micsoda különbség van a két do
log között! Nem?

- Azt meghiszem! - Péter zordan nézett a bátyjára, aki 
nála egy jó fejjel volt magasabb. - Mit gondolsz, miért csi
nálja? Be akar vágódni Mihály bácsiéknál!

Erre már igazán megharagudott anya. Egy pillanatig 
még hallgatott, mintha várt volna, hogy Tamás megvédje 
magát. De Tamás nem szólt. Ránézett Péterre, és addig 
nézte, amíg a kisfiú le nem sütötte a szemét. Anya körül 
izzott a levegő a haragtól.

- Hanem most már elég legyen! - kiáltott felháborod
va.

Péter összehúzódott, aztán felvetette fejét, és teljes 
dühvei toporzékolni kezdett.

- Én nem megyek többet oda! Én nem akarok zongo
rázni! Szeressék ott csak a Tamást, engem úgyis utál min
denki!

Tamás öccse vállára tette a kezét.
- Tudod te jól, Péter, hogy ez nem igaz. Te tudod a leg

jobban, hogy Mihály bácsi mindig neked mesél, rád figyel, 
és nagyon szeret. Ne beszélj és ne is gondolj ilyen csacsisá- 
gokat.

Anya megfogta Péter kezét, és szigorúan szólt hozzá:
- Most bemész a szobádba, és addig nem jössz ki, amíg 

végig nem gondoltad, hogyan viselkedtél. - Azzal kinyitot
ta a szobaajtót, és ellentmondást nem tűrő mozdulattal oda
mutatott.

Amikor az ajtó becsukódott, még mindig csóválta a fejét.
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- Elég volt a dühkitörésekből és toporzékolásból. Sze
rintem mégis a focitársaságon kellene egy kicsit változtatni, 
hogy észhez térjen.

- Nem hiszem, hogy ez segítene - mondta Tamás 
Péterrel az a baj, hogy túlságosan féltékeny. Féltékeny rám, 
mert nagyobb vagyok, és ti mindig dicsértek; féltékeny 
Pannára, mert ő meg Mihály bácsi lánya...

- Majd beszélek vele - mondta anya megszelídülve -, 
téged pedig megint megdicsérlek: rendes ember vagy, Ta
más.

Pétert hiába kereste volna anya a szobájában. A kisfiú 
ugyanis lábujjhegyen kisurrant az előszobába, halkan kinyi
totta az ajtót, s leszaladt a lépcsőn, hogy megnézze, Rudi 
nem bújt-e el mégis valahol. Legszívesebben elfutott volna 
ő maga is, annyira bántotta a mai kudarc.

Ma délután végre összekerültek Rudival. A nála jóval 
nagyobb fiú sántikálva jelent meg a pályán, játszani még 
nem tudott. Ott téblábolt a pálya szélén. És éppen mert 
olyan gyászosan hatott ebben a helyzetben, Péter megsaj
nálta, elhatározta, hogy magával viszi haza, és otthon, ahol 
a többi fiú nem nevetheti ki, szót vált vele mindenféléről, 
többek közt a betört ablakról is. Az ablakbetörés tövis ma
radt Péter szívében, bár senki se tett többet említést róla, 
mégis folyton várta, hogy Tamás egyszer nekiszegezi a kér
dést: „No, Péter, beszéltél már azzal a fiúval, aki betörte 
az ablakot? ”

Igen. Nehéz ezzel a Tamással. Egyáltalán nehéz, ha az 
embernek bátyja van. És még nehezebb, ha olyan, mint 
Tamás. Mindig szorgalmas, mindent jól csinál, gyönyörűen 
zongorázik, soha semmi rosszat nem tesz. És ráadásul leg
többször még vele is kedves. Péter tulajdonképpen büszke
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volt a bátyjára, az iskolában is szívesen kérkedett vele, 
de valahányszor őt összeszidták, tüstént az jutott eszébe, 
hogy Tamást bezzeg mindig dicsérik.

Mint mindig, Péter most is jót akart. Rendbe akarta 
hozni a dolgokat, és szerette volna Rudit rábeszélni, hogy 
menjen el vele Mihály bácsihoz.

És Rudi, aki mindig nehezen indult haza, még örült is 
a hívásnak. Most pedig minden elromlott! Rudi elfutott, 
és nem is jön vissza!

Keresztülsietett a kerten, hogy megtalálja valahol, még 
talán a közelben Rudit; egyszer csak sziszegést hallott az 
egyik almafa mögül.

- Ssszzz, Péter, figyelj! - Ez Rudi hangja volt. Valóban 
nem ment el, csak elrejtőzött az almafa mögött.

- Miért szaladtál el? - kérdezte Péter mérgesen. - Mi
lyen hülye vagy!

Rudi leült a fűbe, és a lábát dörzsölgette. Alaposan fájt.
- Hagyj békén, te marha - morogta rosszkedvűen. - 

Nem hallottad, hogy mit mondott az anyád: „Ezt a Rudit 
most megnézem magamnak! ”

- Mondhatom, jó alak vagy - zsörtölődött Péter -, meg
ijedtél, elrohantál, engem otthagytál a pácban! Akkor az
tán persze hogy én kaptam tőle!

- Mért hagyod, hogy pórázon vezessenek? - folytatta 
Rudi. - Én akkor vagyok nyugodt, ha senki sem törődik 
velem. Hagyd őket dumálni, és rá se ránts!

- Mostantól így is lesz! - bizonygatta Péter, mintha hir
telen nagyobb és erősebb lett volna. - Mostantól minden 
szabad időmben focizni fogok, és a zongoratanulásnak 
vége.
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Rudi gondterhelten nézett a barátjára, de mintha az elis
merés fénye is felcsillant volna a szemében.

- Jól van - morogta —, de aztán bírd ki! Én ugyan nem 
hiszek benne, ezek majd megint a kezük közé kapnak.

- Biztosan nem - erősködött Péter -, hiszen már meg
mondtam nekik. És majd meglátod. Nem fo-gok töb-bet 
zon-go-ráz-ni!

Rudi a kapu felé tartott, de erősen sántikált.
- Jó, jó, csak az a baj, hogy a lábam megint nagyon fáj.
- Segítsek? - kérdezte Péter készségesen, és megfogta 

Rudi karját, de az ingerülten ellökte.
- Hagyjál - mondta tudok én egyedül is menni!
Amikor kinyitotta a kertajtót, Péter újra megszólalt:
- Szóval holnap! A pályán!
- Szia! - Rudi léptei távolodtak.
Péter még ott maradt a kertkapuban. Sajnálta is, hogy 

Rudi elment, örült is neki. Valahogy sohasem érezte magát 
egészen biztonságban ennek a fiúnak a társaságában. Ahogy 
ott állingált és elmélkedett, egyre jobban belelovalta magát 
a mérgelődésbe. Itt van ez az ablakügy, s anya haragja is 
borzasztó volt; meg az is eszébe jutott, mit szól majd az 
egészhez apa.

„Csak volna valaki, akivel őszintén beszélhetnék - gon
dolta -, de engem vagy szidnak, vagy kinevetnek; és most 
ráadásul azzal jönnek majd, hogy toporzékolok, meg lusta 
vagyok, és nem akarok gyakorolni. Pedig én is szeretnék 
szépen játszani. De mindenki csak Tamásra figyel, mert ő 
olyan tehetséges. És ő a kottamásolásban is segíthet Mihály 
bácsinak, és mindig ott lehet, én meg nem kellek a kutyá
nak sem. ”

Ott állt elkeseredve a sötét kertben, ahol a fák sejtel-
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mesen susogtak, a sűrű bokrok ágai furcsán meg-megrecs- 
csentek. Bentről, a ház felől békés fény szűrődött a kert 
felé.

„Mind ott ülnek bent, és összetartanak, csak én vagyok 
egyedül, velem nem törődik senki. Engem kivetettek ma
guk közül, nem szeretnek... ”

Borzasztóan szenvedett, úgy érezte, hogy a bánat oda
szögezte, és most már nem mozdulhat soha többé.

Fentről Mozart zenéje szólt hozzá. Tamás gyakorolta az 
A-dúr zongoraverseny második tételét, azt, amiről az utolsó 
órán szó volt...
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Pétert szíven találta a zene. Egyszerre úgy érezte, hogy 
ha az a gyerek Mozart most élne, vele megoszthatná gond- 
ját-baját. Szinte hallotta, hogy suttogná neki: „Én is szo
morú vagyok, nekem is oly sokszor volt nehéz..

És abban a pillanatban megjelent előtte a selyemnadrá- 
gos, csipkeinges kisfiú, copfos fejével, amint beszállt egy 
irdatlan nagy postakocsiba, és megint utazik, megint szál
lodában lakik, megint gyakorol.

Péter lassan szabad folyást engedett könnyeinek, és nesz
telen léptekkel elindult vissza a szobájába.
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T I Z E D I K  F E J E Z E T

melyben Mozart tanácsot ad, 
és Sonnemann Mihály nehéz szívvel levelet ír

Alkonyodott, amikor Sonnemann Mihály hazaérkezett. 
Olyan halkan lépett be a szobába, hogy Tamás, aki éppen 
belemerült egy könyvbe, összerezzent, amikor a tanár meg
állt előtte.

- Már itthon is van, Mihály bácsi? - örvendezett a gye
rek. - Panna még mindig alszik, azt hiszem, már sokkal 
jobban van.

Mihály bácsi merev arccal, szórakozottan bólintott.
- Jól van, nagyon jól van - felelte, de Tamás úgy vette 

észre, hogy alig figyel az iménti szavakra.
Tamás rég sejtette, hogy valami nincs rendben. És külö

nösen azóta tudta, mióta Pannával abbamaradt az a külö
nös beszélgetés. De azt is tudta, hogy ő soha többet nem 
beszélhet erről a tanárával. Félt a tegnapi áruló szavaitól 
is. Csak nézte, figyelte, hogyan nyúl szórakozottan Mihály 
bácsi a könyv után, amit ő letett.

- A Mozart-breviárium, éppen amelyikből az utolsó 
órán felolvastam nektek - szólalt meg a tanár, csak hogy 
mondjon valamit.

- Mihály bácsi engedte meg, hogy elővehetek valami 
könyvet, és ez olyan érdekes volt már a múltkor is - fe
lelte a gyerek zavartan -, tessék nézni, már készen vagyok 
a kottamásolással - folytatta, hogy tanárát kirántsa ebből 
az ideges merevségből.

85



De lassan belátta, hogy hiába próbálja megközelíteni a 
tanárt, az szinte semmit sem hall abból, amit ő mond. Csak 
ide-oda lapozgatott a könyvben, miközben gondolatai mesz- 
sze kalandoztak.

- Csinálhatok még valamit? - kérdezte bátortalanul a fiú.
A tanár nemet intett.
- Köszönöm, fiacskám. Ma már nem kell semmi. De ha 

holnap eljönnél, és felolvasnál Pannának egy kicsit, az na
gyon jó volna. Biztosan unatkozik most majd egy-két na
pig, hiszen még nem olvashat, nem tanulhat, de már nincs 
láza, amitől álmos lenne. Azt hiszem, nagyon örülne ne
ked...

- Jövök - felelte Tamás készségesen. - És persze fel
olvasok neki. Egyébként a Mozart-breviáriumban találtam 
néhány mulatságos dolgot. Pannát biztosan szórakoztatni 
fogja, ugye?

Kérdőn nézett Mihály bácsira, de a tanár olyan üres te
kintettel meredt a semmibe, hogy a gyerek visszahőkölt.

- Jó éjszakát, tanár úr - mondta zavartan, és várta a 
választ, miközben az ajtó felé hátrált.

- Jó éjszakát, Tamás! - Mihály bácsi lassan a tanítvá
nya felé fordult, és tétován bólintott. És amióta a gyerek 
idejárt, azóta ilyesmi nem fordult elő: nem mosolygott rá 
búcsúzás közben.

Tamás most már biztosan tudta, hogy történt valami. 
Méghozzá valami rettenetes. Nehéz szívvel indult haza.

Amikor tanítványa után becsukódott az ajtó, Sonnemann 
Mihály leroskadt a székre. Ügy tűnt, mintha mindaz, ami 
ma vele történt, valami furcsa, áthatolhatatlan szürke füg-
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göny mögött történt volna, és a függöny most kezdene szét
húzódni. Alig fogta fel, hogy ismét otthon van, és amit ma 
hallott, nem csupán rettenetes, lidérces álom, hanem maga 
a valóság. Úgy érezte, mintha egy gépet helyeztek volna el 
a fejében, amelyik megállás nélkül ismételte az orvos sza
vait:

„Nagyon sajnálom, Sonnemann úr, de most már semmit 
sem tehetek a kezeiért. Hiszen tudja jól, hogy mindent meg
próbáltam. Nem marad más hátra, mint a műtét. A műtét 
sokba kerül, de ez az egyetlen lehetőség. A műtét nélkül 
csak rohamosan romlik ez az állapota, és nem tudni, mi
korra bénul meg egészen a keze... Lehet persze, hogy 
csak néhány év múlva, de. . .  ”

„Lehet” - mondta az orvos, de Sonnemann Mihály tud
ta, hogy feltarthatatlanul közeleg az a nap. Mostanában is 
előfordult vele, hogy ujjai makacskodtak, és ezt a legna
gyobb nehézséggel tudta csak a tanítványai vagy Panna 
előtt leplezni. És eljön majd az a perc, amikor már nem 
tarthatja titokban, és Pannának abba kell hagynia a tanu
lást, hogy helyette tanítson, és őt gondozza, ápolja.

„Nem” - szólalt meg magában.
- Nem! - ezt már hangosan mondta, mintha tiltakozna 

saját gondolatai ellen. - Meg kell magam operáltatnom. 
De honnan teremtsek elő pénzt?! - töprengett. - És ha 
nem sikerül? Vagy ha nagyon sokáig nem szabad utána 
dolgoznom? Miből élünk meg akkor? ”

Fejét a zongorára hajtotta. Kétségbeesett, ólmos fáradt
ság tört rá.

„És mire való mindez? - küszködött tovább önmagával. 
- Mire? Egyáltalán nem látok kiutat! És senkitől sem kér
hetek tanácsot. ”
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Valami zörrent. Ekkor vette csak észre, hogy a könyv, 
melyet még mindig a kezében tartott, a padlóra esett. Fel
emelte és beletekintett. Először csak a betűkre meredt ér
tetlenül, aztán meglátta a szavakat, majd a mondatok gon
dolatokká formálódtak. Ismerte ezt a részt is, de most mást 
jelentett a számára.

Mozart levele:

„BÚCSÚ AZ ÉLETTŐL”

... A fejem zavart; számolok a végzettel, s annak az Isme
retlennek képe állandóan szemem előtt lebeg. Folytonosan 
magam előtt látom, amint kér, sürget, és türelmetlenül 
követeli a munkát. S én folytatom, mert a komponálás ke
vésbé fáraszt, mint a pihenés.

Megtettem, ami erőmtől tellett. Semmitől sem félek töb
bé. Ütött az óra, készülök a halálra. Vége - be kell fejez
nem, mielőtt örülhettem volna a tehetségemnek. Pedig az 
élet mégis olyan szép volt; pályám oly szép kilátásokkal 
indult. De senki sem változtathatja meg sorsát. Senki sem 
ura önmagának; bele kell törődni ebbe derűs lélekkel. Ügy 
lesz, ahogy a Gondviselésnek tetszik. Zárom soraimat; ha
lotti énekemet nem hagyhatom befejezetlenül.

Bécs, 1 7 9 1 .  szeptember
Mozart

Sonnemann Mihály felállt. Valami belső erő kényszerí
tette, hogy Mozart mellszobra elé lépjen.

Mozart tanácsot adott. Az életével. A búcsúlevelével. 
A példamutatásával. Azzal, hogy kemény és kritikus tudott 
lenni önmagával szemben. Azzal, hogy a szenvedést bátor
sággal viselte. Azzal, hogy halála előtt megírta a gyászmi
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séjét, a Requiemet, és haldokolva az ajkával mutatta az 
üstdob szólamát a tanítványának, hogy befejezhesse helyet
te a nagy művet. „Derűs lélekkel kell elviselnünk a reánk 
mért sorsot..  S o n n e m a n n  Mihály már tudta, hogy kö
vetni fogja őt.

Hirtelen elhatározással egy széket húzott az íróasztalhoz, 
tollat és levélpapírt vett elő. Most ebben a negyedórában 
értette meg, hogy mit kell tennie: lemondani arról, aki neki 
a legdrágább, Pannáról. Pannáért. Panna nem nőhet fel 
mellette ápolónak, kis cselédnek, tanulatlan tanítónak.

Lelkiismercte azt súgta, hogy helyesen cselekedett. Pan
nát eddig neki kellett nevelnie ahhoz, hogy értékes ember 
váljék belőle, de az ő művét más fogja befejezni. És ezt 
kell „derűs lélekkel” elviselnie.

Felemelte a tollat, és szép tiszta betűkkel levelet írt El
zának, Panna nagynénjének; tudatta őt arról, amit az orvos 
mondott, és arról, hogy Pannát, amint felépül, elküldi 
hozzá.

Amikor elkészült a levéllel, még egy pillanatig tusako- 
dott magában, majd utóiratként folytatta:

És esedezem Önhöz, asszonyom, hogy Pannának ebben 
a legyengült állapotában ne mondja meg a teljes igazat. 
Érezze először úgy a gyerek, hogy a minél gyorsabb felépü
lés érdekében küldtem Önhöz. Hagyja, hogy megszokja az 
új környezetet és Önt, és csak akkor, ha ez megtörtént, 
értesse meg vele, hogy ezentúl mindig ott fog élni.

És még két dologra szeretném megkérni; ezek Panna 
boldogságának elengedhetetlen kellékei. Először is tanít
tassa őt tovább zenére. Panna élete zene nélkül már nem 
teljes. Másodszor: ne mondja el neki soha, hogy a szülei
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milyen borzalmas körülmények között pusztultak el. Elég, 
ha annyit tud, hogy az anyja a háborúban halt meg, hadd 
higgye, hogy én vagyok az apja. Így nagyon sok fölösleges 
fájdalomtól kíméli meg. Éljen a gyerek továbbra is abban 
a tudatban - ami igaz is -, hogy nekem ő jelent mindent, 
és ami történt, azt csak az ő boldog jövője érdekében kel
lett így tennem.

Tisztelője
Sonnemann Mihály

A levelet betette a nyitott Mozart-könyvbe. Nem akarta 
még lezárni, hogy másnap higgadt fejjel újból elolvassa. A 
könyvet becsukta, és az íróasztalra tette.

Aztán besietett Pannához.
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T I Z E N E G Y E D I K  F E J E Z E T

melyben Tamás némaságra ítéltetik, és Panna 
azt hiszi, hogy megharagudott rá

Másnap reggel, mire az orvos megérkezett, Pannának le
ment a láza. Hosszú napok óta először volt éhes, és apja 
boldogan indult vásárolni, hogy a lányának egy jó erőlevest 
főzzön. A lépcsőházban Tamással találkozott össze.

A fiú éjjel sokáig hánykolódott álmatlanul, míg eldön
tötte, hogy mulasztani fog az iskolából, és reggel Sonne- 
mannékhoz megy. Nyugtalansága, melyet Mihály bácsi vi
selkedése, a tragédia megsejtése váltott ki belőle, óráról 
órára növekedett. Végül, hogy ne kelljen otthon beszélnie 
bizonytalan sejtéseiről, úgy tett, mintha az iskolába sietne, 
de egyenesen Sonnemannékhoz szaladt.

Mihály bácsi, ott a lépcsőházban, olyan volt, mint régen. 
Barátságosan köszöntötte:

- Jaj de jó, hogy éppen jössz, Tamás! Mi az, nincs ma 
tanítás? - És anélkül, hogy a választ megvárta volna, át
adta a kulcsot. - Siess be Pannához, biztosan nagyon örül 
majd neked, legalább nem lesz egyedül, amíg egyet-mást 
elintézek és bevásárolok.

Azzal már el is tűnt a lépcsőfordulóban.
Tamás döbbenten állt meg egy pillanatra. Minden még 

homályosabbnak tűnt, mint tegnap. Lehet, hogy Mihály 
bácsi csak Panna betegsége miatt volt ilyen kétségbeesett? 
Lehet? De hiába töprengett.

Belépett a lakásba, és azt gondolta, hogy Pannához mind-
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járt beviszi a tegnapi olvasmányát, a vidám Mozart-levele- 
ket, hadd derítse jókedvre pajtását. Egyenesen a zeneszo
bába ment a könyvért. A könyv ott feküdt az asztalon, ahol 
előző nap hagyta. Anélkül, hogy kinyitotta volna, besietett 
Pannához.

A kislány sápadtan feküdt az ágyban, és rámosolygott 
Tamásra.

- De jó, hogy jössz, Tamás - nyújtotta felé a kezét -, 
mi az, nincs ma tanítás?

- Tudtad, hogy én mindennap itt voltam nálad a másik 
szobában? - kerülte ki Tamás a választ, és úgy érezte, 
hogy félelme kezd felengedni.

- Apa mondta, és néha félálomban hallottam is, hogy 
beszélgettek. - Megragadta pajtása kezét, és megszorította. 
Aztán csak ennyit mondott halkan: - Köszönöm.

- Mit köszönsz rajta? - védekezett Tamás férfiasan. - 
Utóvégre barátok vagyunk, és még a tűzön át is kitarta
nánk egymásért...

- És a vízen át is... - nevetett Panna.
De most Tamás valahogy nem fogta a tréfát.
- Persze hogy a vízen át is - felelte komolyan.
- A Varázsfuvolában Tamino és Pamina együtt mennek 

át a tűzön és vízen. Apa mondta egyszer, hogy ez a barát
ság és kitartás szimbóluma. Hallom, hogy elmegyünk a Va
rázsfuvolához együtt. Te, én úgy örülök neki, hogy ki sem 
mondhatom!

- Mához egy hétre. Addigra meggyógyulsz, és együtt 
ünnepeljük a gyógyulásodat és Péter születésnapját.

Panna tekintete a könyvre tévedt. Tamás elértette a te
kintetét.

- Amíg tegnap a másik szobában őriztelek, néhány mu-
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latságos Mozart-levelet találtam. Rögtön rád gondoltam, 
hogy ha jól leszel, megmutatom őket. Nézd, itt van pél
dául egy köszöntő vers, amit Nannerl születésnapjára írt, 
huszonegy éves korában. Ha meggondolom, hogy már híres 
zeneszerző és közismert művész volt, műveit hangverse
nyeken játszották, és neki ilyen játékhoz volt kedve! Fi
gyelj csak:

Jólesett felköszöntőd, köszönet érte, kedves;
Mozarttól, a csibésztől ím, te is kapsz ma egyet.
Minden elképzelhető jót s szépet kíván neked, 
s úgy szereted, reméli, mint ő téged szeret, 
őszintén mondhatom, hogy tisztel, mint senki, téged, 
és egy szóval ha kérnéd, hát tűzbe menne érted.
Mindig egyről beszél csak, s én is arról Írok: 
a nagy-nagy szereidről, mely szívéből buzog 
irántatok, ti drágák, szép Salli és te, Nannerl!
Ah, jertek, kedveskéim, gyors táncra, táncra haj, fel! 
Éljen mindenki itt ma, Papa és a Mama, 
húgocska és a bátya, hujszassza, hopszassza! *

Panna nagyot kacagott.
- Olvass tovább! - kérte.
Tamás visszalapozott a könyv elejére, és Mozart gyer

mekkoráról olvasott fel érdekességeket, melyeket Nissen, 
Marianna-Nannerl későbbi férje gyűjtött össze a sógo
ráról, halála után.

- „A biliárdot szenvedélyesen kedvelte, annyira, hogy 
saját biliárdasztala is volt otthon, amelyen naponta játszott

* Tótfalusi István fordítása
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feleségével. A biliárdon kívül még szenvedélyesen szeretett 
táncolni is, és soha nem mulasztotta volna el sem a nyil
vános színházi álarcosbált, sem a házi bálokat barátainál.

Általában igen sokat törődött termetével, mely nagyon 
arányos volt. Sokat adott a szép ruhákra, csipkékre, óra
láncokra... maga is táncolt és komponált pantomimeket 
és baletteket. Bálokon gyakran karakterjelmeze volt: így 
például hasonlíthatatlan volt Harlequin vagy Pierrot jelme
zében. ”

- Ezt Péternek is elmesélem - nevetett Tamás, és me
gint a könyv elején lapozgatott. - Itt is van valami a Nis- 
sen-visszaemlékezésekből, ami nagyon érdekes - mondot
ta -, nem olyan vidám, de azt hiszem, érdekelni fog. Arról 
van szó, Mozart mennyire szerette szüleit. Különösen apját 
- tette hozzá zavartan, úgy érezve, hogy most tapintatlan 
volt.

- „Mozart annyira szerette apját, hogy írt egy kis dal
lamot, s nem volt hajlandó addig ágyba menni, amíg apjá
val duettet nem énekeltek. A kis Mozart felállt egy székre, 
ez volt a színpad, ünnepélyesen meghajtotta magát a csá
szár és az érsek falon függő képe előtt, mintha ott ülné
nek az udvari páholyban. Fejére hol gyermekláncfű koszo
rút, hol habverő üstöt tett, és egy maga szerezte értelmet
len, olasz szótagokra emlékeztető szövegre elénekelte apjá
val együtt saját szerzeményű áriáját. Amikor az ünnepély 
végére értek, megcsókolta apját az orra hegyén, és gyakran 
mondta, hogy majd készít egy nagy üvegburát, melyben 
szüleit őrizni fogja. Ezután békésen, jókedvűen tért nyu
govóra. Ezt a szertartást el nem hagyta volna tízéves ko
ráig...

Egyik kedvenc mondata volt: „Isten után mindjárt apa
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következik. ” És ez nemcsak a szeretet, hanem a csodálat 
kifejezése is volt...

- Én is ugyanezt érzem apával - mondta Panna elgon
dolkodva. - De nem tudom neki kimutatni. Te is annyira 
szereted a szüleidet?

Tamás bólogatott, de nem akart arról beszélni, hogy ő 
mind a két szülőjét szeretheti, ezért visszatért Mozarthoz.

- Te Panna, én azt hiszem, ezt a Mozart-könyvet taní
tani kellene az iskolában. Jó volna, ha mindenki ismerné, 
akkor tudná, hogy nemcsak zseni, hanem nagyszerű ember 
is volt. Figyelj csak, tegnap, amikor őriztelek, ezt a levelet 
is elolvastam. Ebben egyszerre tűnik ki Mozart egyedülálló 
tehetsége, ugyanakkor vidám, kötelességtudó és mégis gye
rekes lénye. Jól figyelj!

„Konstanza Mozart közléséből:

A Don Juan prágai bemutatója előtt, az utolsó előtti na
pon, mikor már túl voltak a főpróbán, este azt mondta, hogy 
éjszaka meg akarja írni a nyitányt. Megkérte Konstanzát,
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készítsen puncsot, és maradjon mellette, hogy ébren tartsa. 
Felesége így is tett. Aladdin lámpájáról mesélt neki, és 
más meséket is mondott, amelyek könnyekig megnevettet
ték. A puncs azonban úgy elálmosította, hogy bólogatott, 
ha Konstanza abbahagyta, és csak akkor dolgozott, amikor 
mesélt neki. A megerőltető munka, az álmosság és a gya
kori elbóbiskolás és felrezzenés közben nehezen haladt. 
Konstanza azt ajánlotta, aludjék egyet a kanapén, és egy 
óra múlva felkelti. De nem volt szíve hozzá, hogy megza
varja, olyan mélyen aludt; csak két óra múlva keltette fel. 
Öt óra volt; hétre rendelték a másolót - hétre kész volt a 
nyitány. A másolók csak fáradságosan készültek el az elő
adásig, s az operai zenekar, melynek ügyességét Mozart 
már ismerte, lapról adta elő - kitűnően. ”

Panna, aki még erőtlen volt, és hirtelen érte őt túl sok 
benyomás, becsukta szemét, kicsit talán elszenderült. Tamás 
némán üldögélt az ágy mellett, elfogódottan, szinte moz
dulatlanul, hogy ne zavarja barátnőjét.

Önkéntelen mozdulattal lapozgatni kezdett a könyvben. 
A lapok egyszer csak szétnyíltak, ott, ahol a levél, mint 
valami olvasójel, bent maradt a könyvben.

Érdeklődve olvasott bele abba az oldalba. Mihály bácsi 
nyilván valamit külön meg akart jegyezni, azért tette oda 
a papírt. De a szövegben nem talált semmi olyasmit, ami
ről Mihály bácsi nekik mesélni akarhatott volna.

„Lehet, hogy Mihály bácsi máshonnan másolt ki valamit 
a számunkra. ” Tamás fel sem tételezte, hogy a tanár más 
szempontból is foglalkozhatott mostanában a könyvvel. 
Szétbontotta a papírt, és tekintete érdeklődve szegeződött a 
betűkre. Először nem is értette, mit olvas, úgyhogy az első 
sorokat újból el kellett olvasnia.

96



„Ezt Mozart írta volna - csodálkozott magában ta
lán valaki más, talán Mozartról... nem értem..

Ahogy tovább olvasott, szeme rátévedt Panna nevére. 
Ekkor már az aláírást is kereste. Elölről kezdte az egészet 
- képtelen volt abbahagyni, hiszen most már félig-meddig 
felfogta az értelmét. Olvasta, olvasta, és megdermedt tőle. 
Aztán, amikor végérvényesen a levél végére ért, összehaj
totta, visszatette a könyvbe, és mozdulásra képtelenül ült 
az alvó lányka mellett.

Panna hirtelen kinyitotta a szemét.
- Folytasd - kérlelte -, olyan jó... csak egy pillanatra 

aludtam el.
Tamás a fejét ingatta. Nézte Pannát, aki ártatlan jó

kedvvel várja a beszélgetés folytatását, semmit sem tud 
arról, ami rá vár. De Tamás átérezte a Pannát fenyegető 
szenvedéseket. Fájdalmas titka tűzként égette.

Panna szeme ismét lecsukódott a várakozásban. Tamás 
kétségbeesetten töprengett. Most értette meg, miért volt 
Mihály bácsi olyan furcsa tegnap, s mi volt az a félelem, 
amely titokzatos sugárzás módjára hatolt őbele is. Úgy 
érezte, most még szorosabb a kapcsolata rajongott tanárá
val, mint eddig bármikor. Mennyi nagyszerű órát töltött 
ebben a házban, amióta zongorázni tanul! Mennyi élményt, 
új felfedezést, érdekes gondolatot köszönhet neki! És azt 
is neki köszönheti, hogy már igazán szépen játszik, és áb
rándozhat arról, hogy majd egyszer Mozartot tolmácsolhat 
egy fényes hangversenydobogón! Fájdalmat és döbbenetet 
érzett, hogy a titokba bepillantást nyert.

Eszébe jutott: Mihály bácsi előtt is el kell titkolnia, hogy 
látta a levelet. Semmiképpen sem szabad megtudnia! A
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könyvet most azonnal vissza kell tennie oda, ahonnan el
vette.

Lábujjhegyen, hogy Panna fel ne riadjon, osont Tamás 
az ajtóhoz. De Panna felébredt.

- Hová mész? - kérdezte meglepődve.
- El kell mennem... mégis be kell mennem az iskolá

ba... késő van... - hebegte Tamás.
- Nem is mondtad, hogy bemész, és hogy késő lesz - 

csodálkozott Panna. - Megharagudtál rám, mert elaludtam 
közben? - ijedt meg.

A fiú tehetetlenül nézte pajtása tágra nyitott, riadt sze
mét, a sápadt szép arcot, az aranyszőke varkocsot, s szívét 
olyan kétségbeesett düh és keserűség szorította össze, hogy 
képtelen volt egy szót is szólni. Sietős léptekkel hagyta el 
a szobát. Még kint is hallotta Panna panaszos hangocs
káját:

- Tamás! Igazán megharagudtál rám? Gyere vissza!
De ő addigra behúzta a zeneszoba ajtaját, a könyvet is

visszatette az íróasztalra, éppen oda, ahonnan elvette. Te
hetetlenségében önmagát vádolta: „Pipogya alak vagyok, 
ácsorgok, és nem teszek semmit, csak Pannát sértem meg. 
És Pannát el fogják vinni, és én, én majd csak nézem az 
egészet. Mire való vagyok, ha nem tudok segíteni?! - Az 
öklét rágta izgalmában. - Pedig valakinek segítenie kell! 
Hisz lehetetlen, hogy két ilyen embert ekkora szerencsét
lenség érjen, csak azért, mert szegények! ”

A gondolatok egymást kergették agyában, de hiába. Nem 
látott kiutat.

Tétován álldogált még mindig a szobában, amikor Mi
hály bácsi megérkezett. Tamás hallotta, ahogy a kulcsot 
beletette a zárba, és tüstént a konyhába sietett.



„Azt hiszi, hogy bent vagyok Pannánál - gondolta 
pedig most el kell mennem, nem bírom tovább! ”

Kisietett az előszobába, de abban a percben lépett ki 
Mihály bácsi a konyhából.

- Már mész? - kérdezte kedves egyszerűséggel.
- Igen, még be kell mennem az iskolába - nyögte ki 

Tamás közönyösséget mímelő hangon.
Közben érezte, hogy kellene még valamit mondania, 

Pannának üzennie, de tudta, hogy a hangja most nem alkal
mas erre. Biztos volt benne, hogy bármit mond, Mihály 
bácsi kihallja belőle a zavart és fájdalmat, és rájön, hogy 
látta a levelet.

- Várj csak, Tamás - mondta Mihály bácsi mit sem 
sejtve. - Megtehetnéd nekem, hogy útközben feladsz egy 
levelet. Reggel úgy siettem, hogy elfelejtettem magammal 
vinni. Gyere csak be egy pillanatra!

Mihály bácsi elöl ment, Tamás követte, be a zeneszo
bába. Végignézte, hogyan veszi elő a levelet a könyvből, 
hogy olvassa végig még egyszer gonddal, hogy aztán borí
tékba tegye és lezárja. A borítékra egy ismeretlen nevet és 
címet írt. Azután megint a fiúhoz fordult.

- Itt van pénz is bélyegre, csak arra kérlek, hogy most 
rögtön add fel, nagyon sürgős! - Pénzt nyomott Tamás 
kezébe, ránézett a tanítványára, és így folytatta: - Ez egy 
igen fontos levél. Senkire se merném bízni. De az én Tamás 
barátomban megbízhatok, ugye?

Tamás bólintott. A kínlódástól már szinte alig élt; nem 
mert felnézni Mihály bácsira, a levelet szó nélkül zsebre- 
dugta.

- Mikor jössz megint Pannához? - érdeklődött Mihály
bácsi.



- Én... én... nem tudom - nyögte ki Tamás, de lát
va a tanár megütközését, erőt vett magán, és udvariasan 
folytatta:

- Holnap egészen biztosan. Viszontlátásra.
Úgy sietett az ajtóhoz, ahogy csak tudott. Legszíveseb

ben futott volna. Még hallotta Mihály bácsi hangját:
- Köszönök mindent, Tamás!
Az ajtó végre becsukódott.
Amikor Sonnemann Mihály belépett a kislányához, a 

gyereket ülve találta az ágyban, könnyek között.
- Miért ment el Tamás olyan hirtelen? Azt hiszem, 

megsértődött.
- Dehogy sértődik meg Tamás, kis bogaram. Csak sie

tett. Gondold el, a szorgalmas Tamás, amint lóg az isko
lából, bejelentés nélkül, hogy téged meglátogasson.

- De aztán hirtelen egészen más lett. Mintha megbán
tottam volna - panaszkodott a kislány tovább.

- Nem tudom elképzelni, hogy te megbántottad, és Ta
más megsértődik. Ha mégis így van, majd kibékültök. 
Most mindenesetre feküdj vissza szépen, kis bogaram - 
apa megsimogatta Panna haját -, tudod, az orvos azt 
mondta, hogy még nagyon kell kímélned magadat. Tamás 
miatt pedig ne izgulj. Mondta, hogy holnap jön, és akkor 
megkérdezzük, mi ütött belé. Biztosan valami olyan apró
ság, amit mi most úgysem tudunk kitalálni. De most aztán 
elég volt a beszédből, pihenj szépen, és gondolj arra a 
pompás húslevesre, amit én főzök ma neked!

Gyorsan lehajolt Pannához, és homlokon csókolta.
- Egy-kettő, gyorsan gyógyulj meg! És akkor megyünk 

az operába! De addig még sokat kell enned, nagyokat 
aludnod, és nem szabad semmi butaságra gondolnod.
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Megigazította a párnákat, visszafektette Pannát, és lát
va, hogy a kislány megnyugodott, kisietett a szobából.

És akkor - remélve, hogy fájdalmát elnémítja - elkezdte 
ismételni a mondatot, amit tegnap óta, mint valami leckét, 
sokszor egymás után mondott el magának: „Derűs lélek
kel kell elviselnünk, amit a sors reánk mért... El kell vi
selnem... muszáj elviselnem... muszáj..
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T I Z E N K E T T E D I K  F E J E Z E T

melyben Tamás gondjai szaporodnak, és Péter 
megint helytelenül cselekszik

- Édesapám, lennél szíves igazolást adni arról, hogy ma 
családi ok miatt két órával később mentem iskolába? - 
szólalt meg Tamás elfogódott hangon ebéd közben.

Péter úgy bámult a bátyjára, mintha kísértetet látna.
A szülők is meghökkenten néztek Tamásra.
- Hol voltál? - kérdezte apa csodálkozva. - Hisz ide

jében indultál el.
- Sonnemannéknál voltam - felelte Tamás halkan. El

hallgatott, és zavartan figyelte a többieket, akik magyará
zatot vártak tőle.

Ha nem történt volna mindaz, ami ma történt, akkor 
biztos könnyű szívvel elmondja, hogy valamiben segítenie 
kellett Mihály bácsinak, és nem tudott nemet mondani. De
így?

„Valami nincs rendben - gondolta apa -, a gyerek rosz- 
szul néz ki, karikás a szeme, riadt a tekintete. Jó lesz 
négyszemközt beszélnem vele. ”

Hangosan csak ennyit mondott:
- Ebéd után gyere be a szobámba. Beszédem van veled. 

És ha helyesnek látom, megkapod az igazolást.
- Köszönöm. - Tamás még mondani szeretett volna va

lamit, de csak maga elé meredt, idegesen turkált az éte
lekben, és nem evett semmit.

Bezzeg Péternek megjött a hangja:
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- Úgy, szóval Tamás nyugodt lélekkel lóghat. Ha én 
állnék elő azzal, hogy ké-é-érek szé-é-é-pen egy igazolást, 
mert nem mentem iskolába, mit kapnék akkor?! De persze 
Tamásnak mindent szabad, és ti ezt nevezitek igazságos
ságnak, ugye?

- Hiszen hallottad, hogy Tamás Mihály bácsinál volt - 
nyugtatta anya biztosan be kellett fejeznie a kottamáso
lást. Ugye, Tamás, majd elmeséled, mi volt délelőtt?

Tamás éppen rá akarta hagyni anyára a kottamásolást, 
de nem jutott szóhoz, mert öccse folytatta a dohogást.

- Kottamásolás, kottamásolás - utánozta anya hangját 
-, mama kedvence, papa kedvence, Mihály bácsi kedvence 
mindig kottát másol, még ha lóg is!

- Ebből elég volt, Péter - apa hangja szigorú volt. - 
Hagyd békén Tamást. Úgy hiszem, te is nyugodtan meg
kérdezhetted volna Mihály bácsit, hogy miben segíthetsz 
neki. Utóvégre neked is tanárod, és veled éppoly kedves, 
mint Tamással.

- Nekem többé nem tanárom! - bökte ki Péter. És lát
va az elképedt arcokat, diadalmasan tette hozzá: - Nekem 
elegem volt belőle, és nem is megyek oda többet!

- Ez aztán érdekes. - Apa sokatmondóan nézett anyá
ra. - Erről az újdonságról még nem is hallottam.

- Péter tegnap este mondta ezt először - magyarázko
dott anya. - Azt mondja, nem akar többet zongorázni. Én 
azt hiszem, ha nem akar, akkor nem fogja senki kénysze
ríteni. Nem gondolod, apu?

Apa összeráncolta a homlokát, úgy bólintott.
- Én is úgy gondolom. Lehet, hogy ma így tetszik neki 

- később biztosan megbánja. De az az ő baja lesz. Övé a 
felelősség, ha a lustaságot választja a tudás helyett.



- Én nem vagyok lusta, és ez nem azért van, mert én 
a lustaságot választom! - kiabált Péter hadonászva. - Én 
nem akarok Mihály bácsinál tanulni, és azt nem kötöm az 
orrotokra, hogy miért!

- Senki sem kényszerít rá, hogy megmondjad az okát. 
- Apa látszólag megőrizte a nyugalmát. - Nézd, mi meg
adjuk a lehetőséget, hogy zongorázni tanulj, de ha nem élsz 
vele, az ellen mi nem tehetünk semmit. Ha téged az sem 
győz meg, hogy mi hárman szeretjük a zenét, anya éne
kelni tanít, és mindannyiunknak sok örömet és dicsőséget 
is szerez vele, akkor a te dolgod, hogy miért nem illesz
kedsz ebbe bele. Akkor nekünk mindegy, hogy mit teszel.

- Nekem is mindegy! - Péter összeszorította az ajkát, 
és dacosan nézett maga elé. Nyilvánvaló volt, hogy szülei 
közönye, ahogy a bejelentést tudomásul vették, nagy csa
lódást okozott neki. Tulajdonképpen azt remélte, hogy vagy 
nagyon kikap, és akkor joga lesz dacolni, vagy előszedik 
legszebb rábeszélőképességüket: „Péterke, szerezz nekünk 
örömet, Péterke, tanulj szépen, Péterke, ne tedd ezt ve
lünk” - és akkor ő kegyesen visszatáncolhat.

És ehelyett a nagy semmi. Anya az asztalt rakta le, apa 
bement a másik szobába. Vele senki sem törődött.

- Ja, valamit elfelejtettem neked mondani - fordult 
vissza apa, és magához intette Pétert -, az az egy kikö
tésem van, hogy elhatározásodat magadnak kell közölnöd 
Mihály bácsival. A te döntésed, ebben más nem intézked
het. - Felemelte a hangját: - Ha viszont azt hallom, hogy 
bejelentés nélkül elmaradsz az óráról, és megsérted Mihály 
bácsit, aki olyan rendes veled, akkor most az egyszer meg
büntetlek. Akkor nincs se opera, se bicikli. Ebben a kér
désben ez az utolsó szavam.

104



Apa már vette is elő a tollát, és indult a szobája felé.
Péter tudta, hogy amit apa ígér, azt meg is tartja. Akár 

jó, akár rossz. Ismerte apát. Az ő legfőbb törvénye volt: 
amit az ember elhatároz, ahhoz tartja magát, az adott szót 
megszegni nem lehet. Éppen azért kell meggondolni, hogy 
mit határoz el az ember.

Péter tudta, hogy most nem tehet semmit. Kérőre nem 
foghatja a dolgot, anyához sem mehet, mert ő mindig 
egyetért apával. Jobbnak látta, ha hallgat.

Minthogy így magára maradt, tétován elindult. Tamás 
szobájába ment be. Leült egy székre, és azon törte a fejét, 
hogyan másszon ki ebből a dologból.

„Megkérem Tamást, hogy ő mondja meg Mihály bácsi
nak, utóvégre ők vannak jóban és Tamás különben is min
dig segít, ha bajban vagyok..

Ha sejtette volna, hogy mit élt át a bátyja ezen a dél
előttön!

Amikor Tamás elindult Sonnemannéktól. minden posta-



láda előtt megállt. Valahányszor felemelte a kezét, hogy 
mégis bedobja a levelet, Panna jelent meg előtte, amint 
valami idegen hölggyel beszáll egy vonatba, és örökre eltű
nik előlük. Aztán Mihály bácsit látta, aki hazamegy az 
üres lakásba, és ott üldögél béna kezekkel egyedül, és a 
kislányára gondol.

Postaládától postaládáig érve nőtt benne a lelkiismeret- 
furdalás is: ígéretet tett, hogy a levelet rögtön feladja - 
ugyanakkor érezte, hogy bűnt követ el, ha megteszi.

„Ki kell valamit találni - a gondolatok majd szétve
tették a fejét -, nem lehet, hogy ne legyen megoldás. Ha 
Mihály bácsit megoperálnák, talán meggyógyulna... és 
tovább taníthatna, és Panna is elvégezhetné a konzervató
riumot. ”

Mint a villám, olyan hirtelen csapott le előtte a megol
dás. Nem kell feladni a levelet, Mihály bácsinak meg kell 
gyógyulni! Pénzt kell szerezni bármi áron is! Kell hogy 
legyenek emberek, akik segítenek pénzt előteremteni. Nem 
lehet, hogy ne legyenek.

Sziklaszilárdan elhatározta, hogy apával beszél négy- 
szemközt a dologról. Tudta, hogy szülei jómódúak, de azt 
is tudta, hogy nem vagyonosak. Sokszor hallotta őket be
szélgetni arról, hogy ennek vagy annak az embernek pénzt 
kellene előteremteni, és hallotta azt is, ha nagyobb összeg
ről volt szó, hogy „lehetetlen”. De most ez sem bátortala- 
nította el. Muszáj - és kész! Méghozzá gyorsan! „Ha én 
most gyorsan össze tudnám szedni a pénzt, akkor nem kel
lene a levelet feladni, és Mihály bácsit azzal a hírrel lephet
ném meg, hogy meg lehet csinálni a műtétet, és Pannának 
sem kell elmennie, mert Mihály bácsi elküldheti őt nya
ralni valahová. Igen - ez lenne a megoldás! ”



Azután a csüggedés lett úrrá rajta. „De hol találok vala
kit, akinek ennyi pénze van? Vajon anyáéknak mennyi 
van? Talán egyáltalán nincs is. ”

Hirtelen elakadt a szívverése. Megtalálta a megoldást. 
Eladja a biciklijét, és minden kincsét, az óráját meg a le
mezjátszóját. Megkéri Pétert, hogy most az egyszer mond
jon le ő is a biciklijéről, és anyáék azt a pénzt is adják 
oda, meg talán ezt az összeget ki is tudják egészíteni. Ez 
így már biztosan sikerülni fog. Biz-to-san!

Majdnem felkiáltott örömében. A szíve hevesen dobo
gott. „Panna itthon marad, csak megerősödni megy el! Mi
hály bácsi meggyógyul! ”

Elképzelései lefoglalták, az iskolában is alig figyelt, és 
leste a pillanatot, amikor Péterrel is meg apával is ket
tesben marad, és mindent megbeszél. A levél pedig ott la
pult a zsebében.

Tamás tudta, hogy azért Péterrel nem lesz könnyű dolga. 
„A levélről nem szólhatok - gondolta -, sem Mihály bácsi 
titkáról, csak a műtétről. De hisz Péter alapjában véve jó
szívű, biztosan meg fogja érteni. ”

Csakhogy Péter jószívűsége az utóbbi napokban súlyos 
megpróbáltatásokat állt ki. Az utolsó hét gondja, az ablak
betörés, Rudi viselkedése, az adott szó megszegése itt is, 
ott is, az otthoni összezördülések megkeményítették a szí
vét, és megint felszínre hozták a rögeszméjét, hogy ő min
denütt fölösleges, őt csak bántják, és senki sem szereti iga
zán. És hogy Tamás még a lógásért sem kapott ki, ez vég
leg kilendítette az egyensúlyából.

Bent ült hát Tamás szobájában, és kesergett. Eszébe sem 
jutott, hogy Tamást meg is dorgálhatják.

Tamás borús arccal tért vissza a szobájába. Apa szokás
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szerint kedves és nyugodt volt, de végül is, amikor egye
dül maradtak, és mint férfi a férfival beszélt a fiával, ke
reken megmondta, hogy nagyon tiszteli Tamást ezért a 
kottamásolásért meg a gondjaiért Mihály bácsiék miatt, de 
nem ért egyet azzal, hogy Tamás emiatt elhanyagolja a 
kötelességeit, és felborítja saját életrendjét. Tamásnak tor
kára forrt a szó, és nem volt elég ereje, hogy előálljon a 
problémáival. Tudomásul vette apja szavait, és nem árult 
el semmit a titkából.

Amikor belépett a szobába, és látta, hogy Péter ott üldö
gél, felderült, úgy gondolta, hogy mégis az öccsével kell 
elkezdeni a dolgot, és csak akkor állna elő, ha ők már meg
egyeztek ebben.

- Na mi volt? - kérdezte Péter kicsit mohón.
- Megvert, méghozzá porolóval - morogta Tamás zor

dan, mert valahol le kellett vezetnie az idegességét.
- Undok vagy, és megint mind összefogtok ellenem - 

dühöngött Péter azon nyomban.
- Ugyan, Péter, hagyd már abba a hülyeségeidet - mér

gelődött Tamás -, jól kikaptam, és ez most nekem éppen 
elég nagy baj. Mindjárt el is mondom neked azt, amit 
senki másnak a világon nem mondhatok el. Segítenünk kell 
valakin, akinek erre óriási szüksége van.

- Ne játszd a hülyét, mert úgy maradsz - mondta Pé
ter, aki még mindig úgy érezte, hogy ellene fogott össze az 
egész világ, és nem értette Tamást.

- Nem játszom a hülyét, és légy szíves most nagyon fi
gyelj, mert olyat kérek tőled, ami neked nagyon rossz, és 
mégis meg kell tenned, mert különben rettenetes szeren
csétlenség történik.

- Mi történik?



- Mihály bácsi gyógyíthatatlan beteg lesz.
A tanár nevének említésére elsötétült Péter arca.
- Mit hazudsz nekem? - mondta dacosan. - Egy szót 

sem hiszek ebből a rémdrámából.
- De igazán higgyél nekem, Péter. Mihály bácsit a 

háborúban olyan fejsérülés érte, hogy ez kihatással van a 
kezére. A kézidegei meg fognak bénulni...

- A fejsérülés a kezére? Ne beszélj már ilyen marha
ságokat!

- Hát ha nem hiszed el, kérdezz meg egy orvost. De 
nem kérdezheted meg, mert ezt kell megakadályoznunk. 
Egyébként én sem értem, mégis tudom, mert... - a nyel
vén volt, hogy olvasta a levélben, de utolsó pillanatban 
meggondolta, és másképpen fejezte be a mondatot - mert 
megtudtam valahonnan. Igazán, Péter - hangja kérle- 
lővé vált, látva öccse elsötétülő, bizalmatlan tekintetét -, 
ezt most igazán hidd el nekem, hogy Mihály bácsi keze 
nemsokára meg fog bénulni, ha nem csinálnak rajta valami 
műtétet, és tudod, mit jelent ez?!

- Mit?
- Azt, hogy soha többé nem zongorázhat, nem taníthat, 

nem lesz keresetük. Panna nem tanulhat tovább, és nem 
lesz semmijük, amiből megéljenek.

Péter nagyot sóhajtott. Mégis úgy tűnt, hogy egyelőre 
inkább bosszúságot, mint valódi gondot jelent számára 
mindaz, amit hallott.

- Te mindig csak velük foglalkozol - morogta -, és 
különben mit tehetek én ebben a dologban?

- Mihály bácsinak nincs pénze a műtétre, ő nem keres 
annyit, hogy félretehetett volna belőle. Nekünk, nekem és 
neked kell segítenünk rajta.
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- Nekem? Mért punt nekem?
- Péter - Tamás hangja s2Ívhez szólóan csengett ha 

te azt mondod apáéknak, hogy lemondasz a bicikliről, és 
azt a pénzt adják oda Mihály bácsinak, az azt jelenti, hogy 
műtétre már majdnem elég, és én is eladom a biciklimet 
meg az órámat meg a lemezjátszómat, és talán apáék is 
tudnak valamit adni...

- A biciklimről mondjak le? - Péter úgy nézett a 
bátyjára, mint egy súlyos elmebetegre. - Mi?! Az én bi
ciklimről?! Ez jellemző rád! Hogy megint mindenki téged 
imádjon körül, hogy neked milyen jó ötleteid vannak! Ezért 
mondjak le én a bringámról, amire egész életemben vá
gyódtam?! Hogy Panna engem mindig szidjon és kineves
sen, és Mihály bácsi téged dicsérjen? Nem ettem kefét!

Tamás nagyon-nagyon szomorúan nézett az öccsére.
- Ez borzasztó csúnya tőled - mondta és elhallgatott.
A szobában súlyos csend volt. Pétert is elfogta a szo

morúság, de valami még tiltakozott benne, hogy igazán a 
magáévá tegye a gondot, ezért tovább hajtogatta:

- Mindenki veszekszik velem, mindig azt mondják, 
hogy lustálkodni szeretek csak meg focizni, és nem törőd
nek vele, hogy fáj-e nekem valami vagy nem, de a bicikli
met, azt adjam oda, mi?

Megint teljes hévvel belelovalta magát az önsajnálatba.
- Ez az egész rumli is azért van így, hogy te bemárts 

engem Mihály bácsinál, hogy én vagyok a rossz, és miat
tam nem lehet műtétet csinálni meg minden. Ebből épp 
elegem volt. Légy szíves, és hagyj békén!

- Ezt nem hittem volna rólad, Péter - Tamás gondter
helten csóválta a fejét -, azt hittem, hogy jószívű vagy, és 
te is sajnálod Mihály bácsit, és tudod, hogy ő is mennyire
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szeret téged. De ha így van, akkor a pénzt majd én egye
dül teremtem elő, ha mindenemet el is kell adnom, vagy 
elmegyek újságkihordónak. Akkor is.

Ezt az utolsó mondatot ünnepélyes hangsúllyal mondta 
- lassan, tagolva. Péter még sohasem látta ilyennek a 
bátyját. Megérezte, hogy itt hatalmas dologról van szó.

Hogy Tamás zordan elhagyta a szobát, Péter visszasom- 
fordált az előbbi helyére. Most aztán végleg pocsékul érez
te magát. Képtelen volt kiigazodni abban, igaza van-e 
vagy nincs. Elviselhetetlenül nagy áldozat lemondani a bi
cikliről. Persze Tamásnak már régen volt biciklije, csak 
neki nem, őt még féltették, és ő mindig erről álmodozott, 
erről a bicikliről. És most mondjon le róla! Álljon oda a 
szülők elé, és mondja azt: „Köszönöm, nem kérem a bicik
lit. A pénzt adjátok inkább Mihály bácsinak. ” Mi az isten
csudának állt ma ezzel elő Tamás?

„Mi közöm nekem az egészhez - próbálta megnyugtatni 
magát -, miért éppen én hozzam a legnagyobb áldozatot? 
Éppen elég felnőtt van a világon, segítsenek ők! ”

És közben lassan, nagyon lassan, valahol egészen mélyen 
valami megmozdult benne. És ellenkezésre kényszerítette.

„Persze hogy segítenem kell - nyugtalanította ez a va
lami -, hát ez csak természetes. Mihály bácsi bajban van, 
és én nagyon szeretem Mihály bácsit. Az igaz, hogy Tamás 
szebben zongorázik, és az is igaz, hogy anyáék többször 
dicsérik meg, de ez most nem számít, amikor ekkora baj 
van. De mit csináljak? ”

Péter még túlságosan kicsi volt ahhoz, hogy ezt a vala
mit felismerje. Nem tudta, hogy ezt mások lelkiismeretnek 
nevezik, és sokkal, de sokkal erősebb tud lenni, mint az a 
kis ördög, amelyik oly sokszor félrevezeti.



T I Z E N H A R M A D I K  F E J E Z E T

melyben egy jó király bűvös sípot talál, 
és Péter kibékül Pannával

Egy egész súlyos hét telt el anélkül, hogy bármiről is be
szélni lehetett volna. Semmi sem változott. És minden 
nappal nőtt Tamás gondja és Péter lelkiismeret-furdalása. 
Valahányszor Mihály bácsival találkozott Tamás, égett az 
arca a szégyentől, hogy a levelet még mindig a zsebében 
hordja. Olyankor mindig elhatározta, hogy most azonnal 
bevall mindent. De a döntő pillanatban képtelen volt rá. 
Udvariasan érdeklődött Panna állapota iránt, örült, hogy 
napról napra jobban van, de kerülte vele a találkozást, 
mert tudta, hogy ha beszélni kezdenek, a magyarázkodás 
elkerülhetetlen lesz.

Éjjel-nappal törte a fejét valami megoldáson - de sem
mi nem kínálkozott. Anya is észrevette megviselt vonásait, 
megtört tekintetét, faggatta, hogy mi baja van, de felelni 
egyre lehetetlenebbnek tűnt, holott majd megszakadt a szí
ve a vágytól, hogy mindent elmondjon neki. Túlságosan félt 
attól, hogy szemrehányást kap - joggal -, amiért nem adta 
fel a levelet, és önkényesen beleavatkozott Mihály bácsi 
életébe, anélkül, hogy ezt bárkivel megbeszélte volna.

Közben úgy érezte, hogy az ő boldogsága is attól függ, 
meg tudja-e akadályozni a szerencsétlenséget, amibe a két 
kedves ember jóvátehetetlenül belesodródik.

Valahányszor ránézett öccsére, aki látszólag gondtalanul 
élte eddigi életét, a harag fojtogatta, úgy érezte, Péter ön-
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zésén bukott meg az ő szép terve, az egyetlen lehetséges 
megoldás. Újságot árulni nem mert elmenni, mert félt apá
tól, és mert ezekben a napokban a tanulást is elhanyagolta, 
a megszokott jó osztályzatok közé gyengék csúsztak, és apa 
éppen elégszer figyelmeztette, hogy nem hanyagolhatja el 
saját dolgait még Mihály bácsiék miatt sem.

Panna közben teljesen felgyógyult. Anya már megvette a 
jegyeket az operába, éppen Péter születésnapjának előesté
jére. A zongoraórák is elkezdődhettek ismét. Tamás éppen 
a kottákat készítette össze, amikor Péter belépett a szobá
ba. Az orra hegyén látszott, hogy valami fontosat szeretne 
mondani, de nem meri. Csak ácsorgott, a körmét rágta, és 
szemével Tamás mozdulatait követte. Nagyot sóhajtott, 
hiszen még a kottaügy is tisztázatlan maradt a közbejött 
dolgok miatt, hiába vásárolta meg a kottákat a saját zseb
pénzén. De mennyi minden történt azóta!

- Gyere csak szépen velem - szólalt meg Tamás, mert 
rögtön kitalálta, mi forog öccse fejében. - Hiszen tudod, 
hogy meg kell mondanod Mihály bácsinak, mit eszeltéi ki. 
Még a kottaügy is hátravan.

Péter nagyot nyelt, aztán kinyögte:
- Nem lehetne, hogy te mondj meg mindent Mihály bá

csinak? Akkor nekem el se kell mennem...
- Egy szót sem fogok szólni - jelentette ki Tamás hatá

rozottan, és tudta, hogy most az egyszer nem enged. - 
Nem teszek neked semmilyen szívességet. Vedd tudomásul, 
hogy olyan embernek, aki csak magára gondol, és nem segít 
másokon, amikor tudna, annak én nem segítek, még ha az 
öcsém is.

- De én nem gondolok mindig magamra - tiltakozott 
Péter -, ez igazán nem igaz.



- Hanem kire-mire? - kérdezte Tamás, és fürkészően 
öccse arcába nézett. - Még nemigen tapasztaltam, hogy 
azon törnéd a fejedet, mit tehetnél másokért. Én, én, én - 
sohasem hallani tőled mást. És ha teszerinted rendben van 
minden, akkor már semmi sem érdekel. Itt van az ablak
ügy, és itt volt a széttépett kotta. Semmit, sem intéztél el.

- Az ablakot nem is én törtem be - csattant fel Péter, 
és csúnya fintort vágott. - Te sem másokért teszed, amit 
teszel, hanem hogy fontoskodjál.

Tamás felelni akart, de csak hallgatott. Heves mozdula
tokkal rakta el a kottáit, hogy a cselekvéssel úrrá legyen 
az indulatain, bekattintotta az aktatáskáját, és csak azután 
fordult Péterhez.

- Én megyek. Velem jössz? Vagy gyáva vagy?
Péter olyan arcot vágott, ami körülbelül ezt jelentette:
„Én gyáva? ” Aztán csak ennyit mondott:
- Gyere, induljunk!

Így hát megint együtt voltak Mihály bácsi zeneszobájában 
mind a négyen, mintha semmi sem történt volna. Ma Panna 
volt kicsit szórakozott, folyton a hallgatag Tamás arcát 
fürkészte. Tamás tudta, hogy közönyösséget mutató visel
kedésével mennyire bántja pajtását, és kétségbeesetten sze
retett volna ebből az iszonyatos dermedtségből kiszaba
dulni. De annyira sajgott a szíve, hogy a legkisebb hatás, 
ami kívülről érte, felborította nehezen féken tartott önural
mát.

- Végre megint itt van az én Péterem is - örvendezett 
Mihály bácsi, és barátian kezet szorított a kisfiúval. - De 
régen láttalaki Hogy vagy?
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- Köszönöm, jól - felelte Péter, de olyan panaszosan, 
mintha halálos beteg volna. Amint ugyanis belépett a szo
bába, megcsapta az utolsó zongoraórák meséinek emléke, 
eszébe jutott az ő Mozartja, és lelkiismerete viharos bo
szorkánytáncba kezdett. És minél inkább igyekezett elhes
segetni a gondolatait, annál vadabb lett lelkében a tánc.

„Most, most meg kell mondanom neki, hogy soha többé 
nem jövök - kínlódott Péter -, mert Tamás azt hiszi, hogy 
gyáva vagyok. Mindjárt meg kell mutatnom, hogy nem va
gyok az. ”

Már éppen szólásra nyitotta a száját, amikor Mihály bá
csi, aki közben elengedte a gyerek kezét, szokásos kedves 
mosolyával folytatta:

- Gyerekek, van egy javaslatom. Ezen az órán nem áll 
és nem bukik semmi, hisz majd két hetet úgyis kihagytunk. 
Miután holnap operába megyünk, ma nem zongoráztok, ha
nem beszélgetünk az operáról. Elmondanám nektek a me
sét, amiből a Varázsfuvola megszületett.

Hogy volt-e kedvük? Péter olyan megkönnyebbülten lé
legzett fel, hogy mindannyian ránéztek. Vagy csak úgy 
érezte? Mindenesetre megvigasztalhatta magát, hogy ez a 
pillanat nem alkalmas arra, hogy Mihály bácsival komo
lyan tárgyaljon. Hirtelen odaült Panna mellé, és ártatlan 
arccal várta a mesét.

Mihály bácsi kivételesen egy karosszéket húzott oda ma
gának, hogy mind a három gyerekben egyszerre tudjon 
gyönyörködni.

- Mielőtt a Varázsfuvola meséjét elmondanám nektek, 
azzal kezdem, hogy Mozart nemcsak a zenéjét szerezte...

Kivételesen Tamás szólt közbe:
- De én úgy tudom a szövegkönyvet nem ő, hanem egy
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Schikaneder nevű színigazgató írta, aki ezzel került be a 
zenetörténetbe.

- Jól tudod, csak nem elég pontosan - szögezte le Mi
hály bácsi. - Schikaneder eredeti szövegkönyve egy vidám 
varázsoperához készült, melynek nem volt mélyebb, átvitt 
értelme, csak szórakoztatni akart. Mozartnak viszont az 
volt a szándéka, hogy a szórakoztató és vidám színes me
sében, melyben a közönség izgul a hősök sorsáért, és figyeli 
a hozzá komponált zenét, megtudjon valami nagyon fonto
sat az emberiség gondolataiból. Többek között azt, hogy a 
jó és a gonosz harca mindig kemény, de végül is mindig a 
jó győzedelmeskedik a gonoszság fölött.

- De hiszen ez tényleg minden mesében így van - szó
lalt meg Péter váratlanul.

- Nagyon okosan mondod, kis barátom - folytatta Mi
hály bácsi -, de most még ennél is többről van szó. Ugyan
is még valami fontosat kell elmondanom, ha Mozartról 
beszélünk. Akkoriban ugyanis voltak olyan haladó gondol
kodású emberek, akik a francia forradalom eszméjében, 
a testvériségben hittek, és egy-egy csoportot alakítottak, 
melyben az emberek összetartozását hirdették. Ezek voltak 
a szabadkőművesek, egy-egy csoport úgynevezett páholyt 
alkotott, és ennek a páholynak tartozott mindenki beszá
molni a cselekedeteiről, de a tevékenységük titkos volt.

- Mozart is tagja volt ilyen páholynak? - kérdezte 
Panna.

- Mozart a Jótékonysághoz nevű szabadkőműves-pá
holynak volt tagja. De térjünk vissza Schikanederhez. Wie- 
denben, Bécs hajdani elővárosában, a Wien nevű folyócska 
partján, a gyümölcspiac és a városhoz vezető kőhíd mellett 
hatalmas épülettömb állt, az úgynevezett Freihaus. Egy
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élelmes színházi vállalkozó egyszerű fabarakkot ácsoltatott 
a ház udvarán, a kocsma mellett. Ezt az új külvárosi szín
házat vette át Schikaneder, az addigi legnevesebb vándor
színtársulat igazgatója, főrendezője. A darabok nagy részét 
nemcsak ő rendezte, hanem játszott is bennük, sőt maga is 
írt vidám, szórakoztató műveket. Ezzel az emberrel került 
szoros barátságba Mozart: Schikaneder a népszerű bűvös 
furulya, vagyis a Varázsfuvola történetéből akart vidám 
színdarabot írni. Mozart meggyőzte arról, hogy ezzel a 
darabbal, ha a történetet átalakítanák, megvethetnék a né
met színjátszás alapjait.

- Anyu már mesélt arról, hogy abban az időben operát 
nem szoktak németül játszani - szólt közbe csillogó szem
mel Péter.

- Igen, gyerekek, akkor ez is a haladást jelentette, ki
állást valami rossz ellen, a maradiság ellen, amikor Mozart 
meg Schikaneder nem a művelt uraknak, hanem a saját 
anyanyelvűket beszélő egyszerű embereknek szánták a szín
játszást.

Mihály bácsi elhallgatott egy lélegzetvételnyi szünetre. 
Ránézett a három érdeklődő, kipirult gyerekre, de szemét 
megpihentette Pannán. Tamás úgy látta, hogy meghatottság 
ül a tanár szemében. Talán a fájdalomé volt, hogy már nem 
sokáig ülnek így együtt, ebben a meghitt négyesben; talán 
a büszkeségé, hogy Pannát mégiscsak ő nevelte gondolkodó, 
értelmes emberré.

Tamás óvatosan Pannára nézett. És a kislány vissza rá. 
Nyílt, kérdő és kérő volt a tekintete. Ilyesmit mondott:

„Kérlek szépen, mondd meg, mi bajod van velem. Én 
annyira szenvedek ettől az érthetetlen állapottól. És any- 
nyit gondolok rád. ”
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A fiú gyorsan lesütötte szemét. Vonásait megkeményí
tette. A kislány joggal érezhette, hogy pajtása haragszik rá. 
És mert Tamás Mihály bácsira nézett, hogy máshova ne 
kelljen néznie, nem vehette észre, hogy Panna szeme könny
be lábadt.

Mihály bácsi tekintete átsiklott Péterre, és annak ragyogó 
arcát látva, folytatta a mesét:

- Egyszer régen, nagyon régen élt egy jóságos, bölcs ki
rály napkeleten. Övé volt a hétágú napkör, amelynek va
rázserejével fel lehetett fedni a természet titkait és hatal
mat gyakorolni az emberek felett. A bölcs király, aki az 
istenektől kapta ezt a csodaszerszámot, tudta, hogy a nap 
varázsereje nemcsak jóra fordítható, hanem rosszra is. De 
ezt mindenki elöl titkolta, és a varázserőt csakis jóra hasz
nálta.

Volt ennek a királynak egy felesége, szépséges szép, hét 
országban nem lehetett nála szebbet találni. De a ragyogó 
külső mögött nem lakott szép lélek, kegyetlen volt, hideg, 
csak a pompát és hatalmat kedvelte, és nem értette, hogy 
ura, a király miért törődik másokkal, miért pazarolja má
sokra varázshatalmát.

Egyszer ennek a királynőnek leánya született, Pamina. 
A leányka mindkettőjüktől a legjobbat örökölte, anyja pár
ját ritkító szépsége egyesült benne apja jóságával. Amikor 
serdülő leánnyá növekedett, gyakran kísérte apját azokra 
a magányos utakra, melyeket országában tett, hogy népe 
életét megismerje, a hamisságot büntesse, az igazságot meg
jutalmazza.

Történt egyszer, hogy a bölcs király, amint éppen magá
nyosan járta az erdőt, a hegyeket, eltévedt, és ismeretlen 
vidékre jutott. Közben vihar kerekedett, vad, hatalmas vi-



har, mely három napig nem csillapodott. A király egy ezer
esztendős tölgyfában keresett menedéket, annak odújába 
fészkelte be magát. Hogy az idő jobban teljék, a tölgy 
egyik ágacskájából hangszert faragott magának, egy kedves, 
gyengéd hangú fuvolát... És láss csodát! Abban a szem- 
pillantásban, amikor belefújt, a bűvös jószág visszarepí
tette őt a palotájába, ahol felesége és lánya már aggódva 
várta. A király megtudta, hogy az ezeréves tölgy fájából 
faragott hangszer varázsfuvola, mely arra képes, hogy aki 
hangját meghallja, az megtalálja a helyes utat. Hálás szív
vel őrizte a csodatevő fuvolát.

Nem messze a bölcs király birodalmától, közel az útta- 
lan, égig érő hegyekhez, volt egy szentély. Ez a szentély 
már régóta egy különös társaságé volt. Ez a társaság, élén 
felkent papjával, arra esküdött fel, hogy az emberiséget a 
babonák, az ostobaság, a gyűlölködés világából kivezeti a 
napfényre, és megtanítja a valóságos szeretet boldogságot
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sugárzó érzésére. Ebbe a szövetségbe csak a legkiválóbb 
férfiakat vették fel, azokat, akik az állhatatosság, a bátor
ság és a titoktartás próbáit kiállták. Ezek a férfiak még a 
haláltól sem féltek, és ennek a szövetségnek nemes esz
méit tűzön-vízen keresztül hirdették. így vált ez a szen
tély azoknak az embereknek a jelképévé, akik a gonosz ha
talmak ellen összefogtak. Ennek a szövetségnek az élén egy 
Sarastro nevű főpap állott, akit szoros barátság fűzött a 
királyhoz. Ez a barátság áldásosan hatott a népre, és a nép 
rajongással és tisztelettel adózott királyának és felkent 
papjának.

Élt ugyanebben az időben a szomszédos birodalomban 
egy nagy hatalmú fejedelem, akinek éppen Paminával egy
idős fia volt. Tamino - így hívták az ifjú herceget - nem
csak szépségével, de okosságban és bátorságban is felül
múlta társait. Tamino kiváló erényeinek híre ment a szom
szédos birodalomban, tudomást szerzett róla Sarastro s az 
öreg király is. Az időtől fogva a királyt az a vágy tartotta 
fogva, hogy Tamino és Pamina lépjenek frigyre, és közö
sen uralkodjanak majd népe fölött az ő halála után.

Egyszerre nőtt, növekedett hát a két fiatal, de semmit 
sem tudtak egymásról. A király még lányának sem árulta 
el titkos vágyát, nehogy bármiféle ármány megakadályozza 
tervének megvalósítását. Titkába egyedül Sarastrót avatta 
be.

A király, amikor a halálát érezte közeledni, magához 
hivatta Sarastrót, és végrendelkezett. Kincseit, koronáját 
és a varázsfuvolát a királynőre hagyta, de a hétágú nap
kört Sarastróra bízta. Attól félt ugyanis a király, hogy fe
lesége, aki szerette a hatalmat és a pompát, a sok varázs
kincs birtokában mindent a saját hatalma növelésére, nem
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pedig népe boldogulására használna fel. Pamina nevel
tetését is Sarastróra bízta, féltvén leányát hiú, becsvágyó 
feleségétől. Azt a titkot is Sarastróra bízta a király, hogy 
Paminának és Taminónak tűzön-vízen keresztül össze kell 
kerülnie, hogy majdan ők uralkodjanak a népen, békében, 
bölcsességben.

De alig hunyta le örökre szemét a jó király, a királynő 
átkot szórt reá, mert a hétágú napkört elvette tőle, és ez
zel hatalmát csorbította. Azt sem bocsátotta meg a papnak, 
hogy leányát tüstént elragadta, és egy nagy erejű szere- 
csenre, Monostatosra bízta a védelmét. A királynő bosszút 
esküdött, és elterjesztette szerte az országban, hogy Sa- 
rastro gonosz varázsló, aki fogva tartja az ő leányát, és 
mindkettőjük életére tör.

Lassanként mindenfele elterjedt a híre annak, hogy ahol 
a királynő megjelenik, ott ármány, gyűlölködés lép a nyo
mába, az emberek között a széthúzást szítja, s bosszút hir
det felkent papjuk ellen. A nép elnevezte őt az éj király
nőjének, mert Sarastro birtokában volt a nap, az asszony 
cselszövéseihez viszont az éjszaka sötétje illett.

Egyszer egy napon Tamino herceg vadászat közben az 
éj királynőjének birodalmába tévedt. Minden nyilát kilőtte 
már, fegyvertelenül bolyongott, amikor egy óriás kígyó 
kúszott a fegyvertelen ifjú felé...

Mihály bácsi hirtelen felnézett, rámosolygott Péterre, és 
így szólt:

- Tudom, hogy most izgatottan várod, mi történik Ta
mino királyfival, de nem mondom tovább, mert itt kezdő
dik az opera. Majd holnap este megtudod a folytatást.

Péter izgalmában felugrott.
- Egy kígyóval kezdődik? Valóságos kígyóval?
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- Valóságos óriáskígyóval - ugratta Tamás külön 
ezért hozzák az állatkertből, más vadállatokkal együtt, me
lyek ugyancsak ott bolyonganak az éj királynője birodal
mában...

Mihály bácsi szemrehányóan nézett Tamásra, és azt 
mondta:

- Tamás csak tréfál. Te meg ne hagyd magad ugratni, 
hékás. Taminónak nem történik semmi baja, ne félj.

- Dehogy félek - nevetett Péter -, én csak nem értem, 
miért itt kezdődik és mért nem lesz semmi baja Taminó
nak. És mért nem tetszik tovább mesélni?

- Mert amit most elmondtam nektek, az az opera elő
története, és ezt sokan nem ismerik, bár akkor is nagyon 
élvezik, amit látnak.

Péter el volt ragadtatva a saját fontos ismereteitől, és 
így tökéletesen elfeledkezett arról, hogy idejövetelének 
célja nem egészen ez volt...

A gyerekek arra kérték Mihály bácsit, hogy játsszék el 
egy-két részletet a Varázsfuvolából. Amikor Mihály bácsi 
egy pillanatra abbahagyta a játékot, meleg csönd ült a szo
bában. Az ablak előtt ugyan egy feketerigó szólt bele a 
zenébe kedves pityegésével, de ez csak illett a hangulathoz, 
a lassan alkonyodó ég titokzatosabb fényeihez. És az al- 
konyi fényben fehéren csillogó Mozart-szoborhoz.

- Eljátszom nektek azt a részt, amit a legjobban ked
velek az egész Varázsfuvolából - szólalt meg halkan Mi
hály bácsi. - Sarastro megáll a templom előtt, amikor meg
tudja, hogy az éj királynője az életére tört, és arról énekel, 
hogy az ő szentélyükben a bosszú nem élhet; aki bosszút 
forral, azt baráti szív téríti a helyes útra.

Hogy ne csak a szavak érvényesüljenek, hanem a zenéi

I  2 2



is élvezhessék, Mihály bácsi eljátszotta Sarastro áriáját. 
És ahogy játszott, Tamás lelkében egészen különös dolgok 
mentek végbe. Úgy érezte, hogy híd épült a zene útján 
közé és az emberek közé, és ez a híd úgy fénylett, mintha 
ezer gyertya égett volna rajta, s ezen a hídon kellett előre
haladnia.

- Mire való a zene? - kérdezte régebben egyszer Mi
hály bácsit.

És a válasz megnyugtatta:
- Végső soron arra, hogy megmutassa az utat az igaz 

emberséghez.
Akkor nem értette a választ, csak eltette magának, hogy 

később, most, kikristályosodjék előtte az ismeretlen foga
lom.

Elmerülve saját gondolataiba és Mihály bácsi játékába, 
Tamás nem figyelt arra, ami Pannában lejátszódott. A kis
lány legyengülten, elgyötörten, Tamás viselkedésétől meg
riadva, nem tudott könnyein uralkodni. Észrevétlenül, 
mintha csak zsebkendőért menne, kisurrant a szobából, és 
az előszobában a falnak támaszkodott, és szabad folyást 
engedett könnyeinek.

Péter volt a másik, aki nem tudott teljes odaadással Sa- 
rastróra figyelni. A sok érdekes dolog, a vonzódás Mihály 
bácsihoz megint felébresztette a lelkiismeretét, s elébe tó
dultak a tegnapi gondok: mit tegyen? Valóban ajánlja fel 
a biciklijét?

Így, amikor látta, hogy Panna szeme könnyekkel telik 
meg, természetesen azt hitte, hogy ez miatta van. S mivel 
azok ketten, a bátyja és a tanár teljesen elmerültek a zené
ben, anélkül, hogy figyeltek volna rá, ő is kisietett Panna 
után.

T23



Amikor látta, hogy Panna a falnak dőlve zokog, nagyon 
megrémült. Érthetetlen volt számára, hogy Panna, az okos, 
komoly nagylány, aki mindig egy kissé tanítónősködött 
vele, legalábbis ő így érezte, most itt áll, és maga is úgy 
sír, mint valami tehetetlen kisgyerek. Péter ebben a pilla
natban úgy érezte, hogy legalább két fejjel megnőtt, és ta
lán a segítségére lehet ennek a kicsi, tehetetlen, síró lány
nak.

Közelebb lépett hozzá. A lányka összerezzent. Riadtan 
nézte a kisfiút. Könnyben ázó arcocskája, a vörösre dör
zsölt szép kék szemek nagy részvétet keltettek Péterben. 
Tudta, hogy most neki kell megtörni a csendet.

- Miért sírsz? - kérdezte gyengéden.
De Panna nem felelt. Ellenben mintha a kérdés újabb 

zsilipeket nyitott volna meg, a könnyek még bővebben öm- 
löttek szeméből.

Péter nekibátorodott. Úgy érezte, hogy neki kell csele
kednie, minden harag, bosszúság, bizalmatlanság eltűnt, 
elenyészett a semmiben.

- Mondd hát meg: mi bánt? Kérlek, mondd meg!
A kislány tovább zokogott, de már nem olyan vigasztal- 

hatatlanul. Péter viselkedése meglepte. Olyan más volt, 
mint amikor az apró komiszságokat elkövette! És éppen 
most, amikor Tamás elhagyta őt, és olyan érthetetlenül 
csúnyán viselkedett, most állt mellé ez a pöttöm, hogy meg
vigasztalja.

- Mondd csak meg bátran. Bízhatsz bennem, nem mon
dom el senkinek - erősködött Péter.

- Én nem tudom, hogy mi történt Tamással, de olyan 
más lett. Valamiért haragszik, és nem tudok rájönni, hogy 
mi az oka... - panaszkodott Panna.
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Péter végleg nem értette a dolgokat. Tamás, az agyon
dicsért, a kedves, a jó modorú, haragszik? Méghozzá olyan 
undokul, hogy Panna kisiet a szobából, és a falnak dőlve 
zokog miatta. De mi lehet az oka, amikor otthon meg őt 
korholta Pannáék szerencsétlensége miatt?

Úgy érezte, hogy eljött a pillanat, amikor neki kell lo
vagként megvédenie a bátyját - most itt a kedvező alka
lom, hogy bebizonyíthassa: ő nem az a butácska, gyáva 
kölyök, akinek hiszik, hanem derék nagyfiú, Tamás és 
Panna igazi barátja.

- Tamás nem haragszik rád - mondta biztos vagyok 
benne, hogy nem haragszik.

- Én meg biztos vagyok, hogy haragszik. Napok óta fe
lém se néz, elkerül...

- De... de... hidd el...
Péter közben erősen törte a fejét, hogy mit mondjon. 

„Ha én most elmondanám Pannának, hogy Tamás el akarja 
adni mindenét, és el akar menni újságkihordónak, és még 
az én biciklimet is el akarja adni, akkor Panna biztosan el
hinné, hogy nem haragszik. De én nem mondhatom el, 
hiszen Tamásnak becsületszavamat adtam. És akkor be
szélni kell a bicikliről is.. pedig ez a legnehezebb. ”

- Ne sírj, Panna - szólalt meg -, én majd segítek neked. 
Ha Tamás most éppen nem segít, akkor majd én, de hidd 
el - és ekkor villant fel agyában a helyes válasz -, hidd el, 
hogy Tamás valami nagyon jót tesz érted, csak megígér
tem neki, hogy nem mondom el senkinek, és neked se 
mondhatom. Meglátod, irtó klassz lesz, és minden rendbe 
jönl

- Valami nagyon jót tesz értem? És nem mondja meg 
nekem? De miért?
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- Lehet, hogy másnak is a szavát adta, hogy hallgatni 
fog. És éppen ezért én sem beszélhetek.

Panna ránézett a fiúra. Most érezte meg, hogy félre
ismerte Pétert, és ő is hibás volt a kettőjük közötti ádáz 
kapcsolatban.

- Barátok leszünk? - kérdezte, és a kezét nyújtotta. 
Péter arca sugárzott. Panna keze után nyúlt, megfogta

és megszorította.



T I Z E N N E G Y E D I K  F E J E Z E T

melyben eljön az operaelőadás napja, 
és Péter ezer kérdést tesz fel

Elérkezett a várva várt este. Kesselék autóval mentek 
Sonnemannékért, és mindannyian idejekorán elfoglalták a 
helyüket a híres bécsi operaház jobb oldali négyes számú 
páholyában. Innen nagyszerűen lehetett látni a színpad min
den részét, és kitűnően lehetett hallani is. A három gyerek, 
Panna, Tamás és Péter ült az első sorban nagy ünnepélye
sen, szép sötét ruhákban, Panna fehér batisztblúzban, a 
hátsó sorban középen anya, mellette Kessel Viktor és Son
nemann Mihály.

Péter különös izgatottságot érzett. A hatalmas színház, 
az óriási bársonyfüggöny, a lárma, a zenészek hangolása - 
mindez olyan mély benyomást keltett benne, hogy szinte 
beleszédült. Jobbra fordult, aztán balra, felállt, forgolódott, 
majd ugyanolyan hirtelen visszaült. Még mindig izgatta, 
valóban igazi kígyó lesz-e a színpadon. Szégyellte már any- 
nyiszor megkérdezni, de szeretett volna biztosat tudni.

Anya rátette a kezét Péter vállára.
- Maradj nyugton, kisfiam - mondta neki -, ne moco

rogj annyit, az nem való egy ilyen helyen.
- Csak a kígyót szeretném látni - bökte ki Péter, s 

gyorsan Tamásra nézett. A bátyja azonban éppen Panná
nak mutatott valamit a mennyezeten, és nem figyelt rá.

- Várj türelemmel - nyugtatta meg anya. - A kígyó 
mindjárt az elején megjelenik, de csak papírból van. És

127



ne félj, mert más állatok is előjönnek, de azok is papírból 
vannak, vagy valaki belebújt a bőrükbe.

- Én félni? - adta a nagyot Péter. - Egy papírkígyó
tól? Különben is, akkor sem félnék, ha valódiak volnának 
- tette hozzá önérzetesen.

De a szíve majd kiugrott a helyéből.
- Mikor kezdik végre? - türelmetlenkedett.
Anya felelni akart, de a fények kialudtak, a teremben 

sötét lett, és az emberek tapsolni kezdtek.
- Miért tapsolnak? - érdeklődött suttogva Péter.
Apa felelt:
- Mert most megy a helyére a karmester, ott lent a 

zenekarban - mutatta.
Megszólaltak a kürtök, és Péter a mozdulatlan függönyt 

figyelve olyan megbűvölten hallgatta a zenét, hogy még 
a kígyóról és a kérdezősködésről is megfeledkezett.

- Mikor megy végre fel a függöny? - Péter nem sokáig 
bírta a némaságot, és most Pannához fordult. A kislány az 
ujját a szája elé tette, úgy intett, hogy maradjanak csönd
ben, de Péterhez egyszer csak közel hajolt valaki. Mihály 
bácsi volt.

- Ez a nyitány - suttogta. - Figyelj! Mindjárt kezdődik.
Egyszerre csak vége lett a zenének. Egy-két másodper

cig csönd volt, majd a függöny nagyon gyorsan eltűnt a 
magasban. Péter egy sziklás tájat pillantott meg. A szín
pad jobb oldalán valami épület tűnt elő, amihez hasonlót 
Péter még sohasem látott. Még mielőtt újabb kérdést te
hetett volna fel, hangot hallott:

Segítség! Segítség!
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Szép, fiatal férfi tűnt fel a színpadon selyemből készült 
régies ruhában, íjjal az oldalán, ő kiáltott. Majd így foly
tatta:

Segítség! Segítség! Hová-merre fussak?
A szörnyeteg kényére-kedvére jussak?
Ó, irgalmas isten!

Hogy csúszik felém, hogy csúszik felém,

Ó, védjetek, ó, mentsetek meg, emberekl

Mialatt ezeket a szavakat elénekelte, megállt, és Péter 
végre megpillanthatta a sziklák mögül előbukkanó kígyót, 
mely száját tátotta, és méregfogait villogtatta. A szép ifjú 
egyszerre csak összeesett, elájult. Ekkor három lefátyolo
zott, ezüstlándzsát tartó nőalak lépett ki az épületből, és az
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ájult ifjúhoz siettek. A lándzsájukkal megölték a kígyót, 
mely nagyot szisszenve nyúlt el.

Péter már éppen tudakolni akarta, hogy Tamino meg
halt-e, amikor az ifjú felemelkedett, és miközben borzadva 
nézte a kígyót, így szólt:

- Hol vagyok? Élek igazán, vagy csak álmodom? A 
borzalmas kígyó itt hever előttem holtan! Mi az? Hol va
gyok hát? Miféle ismeretlen vidékre kerültem? Valami 
emberféle közeledik ott a hajlásban...

Közben a színpadon egy különös fickó tűnt fel. Ruhája 
csupa madártoll, hátán madárkalitka, melyben tarka tollú 
madarak röpködtek ide-oda, és ez a furcsa alak ugrabug
rált, és közben sípján vidám futamokat játszott.

Az erdőt járva sípolok, 
így élni hej, de víg dolog,
A fűzfasípról ismer meg 
a férfi, nő s a kisgyermek, 
a füttyre jő a sok madár, 
és mind a hálóm foglya már, 
hát mért ne volnék víg legény?
A sok madárka mind enyém!

Úgy látszik, az ifjúnak is tetszett az ének, mert hirte
len odafordult a madártollashoz.

Tamino: Megállj! Mondd csak, vidám barátom, ki fia 
vagy?

Papagcno: Ez ugyan furcsa kérdési Hát ki fia volnék? 
Az apámé! Hát ha én is megkérdezném tőled?

Tamino: Akkor bizony azt mondanám, hogy fejedelmi 
vérből származom.
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Papageno: Fejedelmi vérből? Nem tudom, mi az!
Tamino: Az apám fejedelem, aki sok-sok ember és or

szág felett uralkodik. Azért hívnak engem hercegnek.
Papageno: Sok-sok ország és sok-sok ember? Herceg?
Tamino: Azt szeretném tudni...
Papageno: Csak lassan, lassan! Hadd kérdezzek én 

elébb! Mondd, kérlek, arra künn, a hegyeken túl is vannak 
országok meg emberek?

Tamino: De mennyi!
Papageno: Ejnye, hallod, ott lehetne ám jó vásárt csapni 

a madarakkal!
Tamino: Mondd meg végre: hogy hívják ezt az orszá

got? Ki a királyotok?
Papageno: Tőlem ugyan ne kérdezd, mert én ezekről ép

pen annyit tudok, mint arról, hogyan jöttem a világra.
Tamino: Micsoda? Nem tudod, hogyan jöttél a világra? 

Talán még a szüleidet sem ismered?
Papageno: Nem biz én! Csak annyit tudok a világból, 

hogy amott van a szalmakunyhóm. Hogyha esik, vagy fúj a 
szél, szépen behúzódom. Minek nekem egyebet tudni?

Tamino: És hogyan élsz?
Papageno: Hogyan élek? Eszem-iszom, mint más!
Tamino: És azt hol veszed?
Papageno: Madarakat fogdosok a csillagfényű király

asszonynak és az udvarhölgyeknek. ők aztán naponta ad
nak ennem-innom.

Tamino: Mondd csak, vidám ember, láttad-e már ezt a 
csillagfényű királyasszonyt szemtől szembe?

Papageno: Látni? Látni a csillagfényű királyasszonyt? 
Vajon melyik halandó láthatta világéletében?... Hallod-e,

131



mit nézel olyan furcsán rajtam? Mintha valami görbe dol
got forgatnál a fejedben.

Tamino: Mert... mert kötve hiszem, hogy emberféle 
volnál!

Papageno: Miért ne volnék?
'Tamino: A tollaidról inkább azt gondolná az ember, 

hogy...
Papageno: Csak nem azt, hogy madár vagyok? Hallod-e, 

maradj csak ott, ahol vagy, mert ha nagyon közel találsz 
hozzám jönni, hát én borzasztó erős ember vagyok ám!

Közben a három udvarhölgy megjelent a templom köze
lében. Péter figyelmét egy másodpercre ők kötötték le, de 
rögtön Papageno foglalkoztatta tovább. Tágra meredt szem
mel bámulta a madarászt.

Tamino: Ne mondd, talán bizony te mentettél meg ettől 
a mérges kígyótól?

Papageno: Kígyó? Él, vagy nem él?
Tamino: Hogyan tudtad legyőzni ezt a szörnyet, bará

tom? Hiszen fegyver sincs nálad!
Papageno: Mi az nekem?! Egyet szorítok a kezemmel, 

többet ér az minden fegyvernél!
Tamino: Megfojtottad?
Papageno: Meg én! Életemben nem voltam olyan erős 

még, mint máma!
Első, második és harmadik hölgy: Papageno!
Papageno: Ahá, ez nekem szól! Nézz csak körül, pajtás!
Tamino: Kik ezek a hölgyek?
Papageno: Azt bizony nem tudom. Csak annyit tudok, 

hogy mindennap megveszik a madaraimat. Bort, kalácsot, 
édes fügét adnak érte.



Tamino: Bizonyosan nagyon szépek, ugye?
Papageno: Nem gondolnám. Ha nagyon szépek lenné

nek, akkor miért takarják el az arcukat?
Első, második, harmadik hölgy: Papageno!!!
Papageno: Mi a csudát követtem el, hogy így fújnak 

rám? Világszép hölgyek, itt vannak a madaraim!
Első hölgy: A királyasszony ma először határozta úgy, 

hogy bor helyett tiszta vizet küld érte.
Második hölgy: Nekem meg azt parancsolta, hogy kalács 

helyett ezt a követ adjam át neked. Kívánom, hogy jól
essék!

Papageno: Micsoda? Követ egyem?
Harmadik hölgy: Nekem meg az a tisztem, hogy édes 

füge helyett ezt az aranylakatot csattintsam a szádra!
Első hölgy: Remélem, tudod, hogy miért büntet meg 

ilyen keményen a királyasszony?
Második hölgy: Hogy idegennek ezentúl ne füllents!
Harmadik hölgy: És hogy mások hőstetteivel ne dicse

kedj!
Harmadik hölgy: Tudd meg, ifjú, mi voltunk a megsza- 

badítóid. A királyasszony ezt a képet küldi neked, amely 
leányát ábrázolja. És azt üzeni hozzá, hogy ezek az arc
vonások nem közömbösek neked, hír, dicsőség, szerencse 
legyen a sorsod.

A három hölgy kilépett a színpadról, miközben Papage- 
nót ugratták: „Adieu, Monsieur Papageno! Vigyázz, hogy 
meg ne ártson az ital! ”

Amikor Papageno kiment a színpadról, Péter nem tudott 
uralkodni magán, hátrafordult, és félhangosan kérdezte:

- Most már mindig lakat lesz a száján?
Péter attól a pillanattól kezdve, hogy meglátta Papa-
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genót, annyira szívébe zárta, hogy őt most már csak a ma
darász sorsa érdekelte. Legszívesebben fölpattant volna, 
hogy lerohanjon a színpadra, és megszabadítsa Papagenót 
attól a borzalmas lakattól.

Pedig a színpadon most más dolgok történtek.
Tamino elragadtatva nézte a képet, és szép tenor hang

ján egy dalt énekelt, melynek első sorait Péter is jól ér
tette:

Mily bűvös látomány e kép, 
nincs szem, mely ilyet látott még!
Úgy érzem, hogy ha nézem őt, 
a szívem lángra gyúlva ég!

Péter közben folyton a színpad oldalsó bejáratát leste, 
nem tűnik-e fel kedvence. Helyette azonban a három fátyo
los hölgy jelent meg, és Taminónak bejelentette, hogy a 
királyasszony látni kívánja őt. Abban a pillanatban hatal
mas mennydörgés rettentette meg az izgatott gyereket. A 
színpad hirtelen elsötétült, a háttér fekete függönyén szám
talan kis csillag szikrázott fel, és egy magas, karcsú nő je
lent meg, fején ragyogó gyémánték. Péter még sohasem lá
tott hozzá foghatóan szép és félelmetes jelenséget.

- Ez az éj királynője - súgta neki Mihály bácsi. - Azt 
akarja, hogy Tamino hozza el Sarastrótól Paminát.

Péter minden idegszálával figyelt. Az éj királynőjének 
első szavait jól értette, de különösen a hangja tetszett.

Amikor az éj királynője befejezte az éneket, hatalmas 
dörgés közepette eltűnt. A színpad ismét világos lett.

Péter nagy örömére Tamino oldalán közben újra fel
tűnt Papageno. De szegénynek még mindig ott volt a lakat
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a száján, szomorúan mutatott a szájára, és csak ezt nyög-
décselte:

Hm, hm, hm, hm, hm!

Szerencsére megjelent a három fátyolos hölgy, és Péter 
megkönnyebbülésére levették a lakatot a madarász szájá
ról. Az első hölgy pedig egy aranyfuvolát nyújtott át Ta- 
minónak.

Tamino a három hölgy énekéből tudta meg, hogy a fló
ta - a varázsfuvola - segítségével érnek el majd Sarastro 
várába, hogy elhozzák Paminát. De Papageno egy darabig 
tiltakozott, mert nagyon félt Sarastro várától. Akkor azon
ban a három hölgy egy kis harangjátékot adott neki, s Pé
ter nagy gyönyörűségére most mindannyian együtt énekel
tek:

Tündérsíppal tündércsengő, 
s bajt nem rejthet a jövendő, 
áldjon ég, most távozunk!

Tamino és Papageno még megtudakolta az utat, amire 
a három hölgy ismét énekelve felelt.

A búcsúdal után, amit mindannyian együtt énekeltek, 
a függöny hirtelen lehullt.

- Hova mennek? - kérdezte izgatottan Péter.
Anya elnevette magát.
- Ne légy már olyan aggodalmas, Péterkém, hiszen 

mindez csak játék!
Ez a válasz felbosszantotta Pétert.
- Először is minden igaz, azért, mert a színpadon játsz- 

szák, másodszor is ezt Mozart írta, és akkor igaz - mo
rogta mérgesen.
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Péter hirtelen úgy érezte, hogy a felnőttek nem értik őt, 
csak zavarják. Az ő számára minden igaz volt, ami itt 
történt, és nem tudta eldönteni, kinek a sorsa érdekli job
ban. Taminóé? De hiszen ő olyan bátor, úgy látszik, semmi
től sem fél. No meg az ő kezében van a varázsfuvola! De 
Papageno! A szegény kis madarász, akit mindig bántottak, 
akinek lakatot tettek a szájára az első kis hencegésnél. Hi
szen már akkor kedve lett volna a segítségére sietni!

Abban a pillanatban, amikor megint felment a függöny, 
Panna kicsit oldalba lökte, és suttogni kezdett:

- Jól figyelj, Petikém, ezt a részt nagyon szeretem, apa 
sokszor játssza. Tudod, mi ez? Papageno és Pamina ket
tőse.

A színpadon egy csúnya szerecsen volt, sok rabszolga 
és egy szépséges, gyönyörűen öltözött leány. Pamina. A sze
recsen csak fogta Pamina kezét, és rángatta. Péter büszkén 
állapította meg, hogy tudja, mi történik. A szerecsen Mo- 
nostatos, akire Sarastro rábízta Paminát, ez erőszakoskodik 
ilyen durván. Pamina a rémülettől összeroskadt, és abban 
a pillanatban benézett Papageno az ablakon. Monostatos 
és Papageno észrevették egymást. Mindketten alaposan 
megijedtek. Egyszerre kiáltozták:

Hu! Az ördög ez, ó, borzalom!
Az ördög ez, ó, borzalom!

Azzal a közönség nevetése közben ketten kétfelé szalad
tak. Papageno kis idő múlva visszatért.

Papageno: Hogy is lehettem olyan szamár, hogy meg
ijedtem? Ha vannak fekete madarak, miért ne lehetné-
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nek fekete emberek is? Nini, a szép leányka még mindig 
itt van! Éj királynőjének gyönyörű leánya...

Pamina, aki közben magához tért, érdeklődve nézett a 
furcsa kis alakra.

Pamina: Az éj királynője? Te ismered őt?
Papageno: A királyasszony küldötte vagyok.
Pamina: Felelj hát, te jó anyámat ismered?
Papageno: Ha a királyasszony lánya vagy, akkor igen.
Pamina: Az vagyok.
Papageno: No, azt mindjárt meglátjuk. (Felemelte a ké

pet. ) A szeme kék, rendben van, kék. A szája piros, rend
ben van, piros. A haja szőke, szőke. Csak egy baj van, 
hogy a képen se kezed, se lábad nincsen. Látod...

Pamina: Mutasd! Igen, igen, az én képem! Hogy jutot
tál hozzá?

Papageno: Annak hosszú sora van! Majd elmondom. 
Hát, hogy az elején kezdjem, már évek óta én viszem az 
udvarhölgyeknek a szép madarakat. Hát amint ma reggel 
éppen le akartam rakni a madaraimat, találkoztam egy 
emberrel, aki azt állítja magáról, hogy herceg. Ez a herceg 
aztán úgy megtetszett anyádnak, hogy mindjárt meg is 
ajándékozta ezzel a képpel, és meghagyta neki, hogy téged 
innen egy-kettő megszabadítson. A herceg ezt megígérte, 
és tüstént beléd is szeretett.

Pamina: Belém szeretett?
Papageno: Gyere csak, mekkorát fogsz nézni, ha meg

látod, milyen daliás és szép az ifjú!
Pamina: De hátha ez csak valami csapda! Hátha csak 

valami gonosz lélek, aki ellenemre tör!
Papageno: Én? Gonosz lélek? Soha olyan jó lélekkel
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nem volt dolgod, mint amilyen én vagyok... De haj! Mit 
ér az, amikor a szívem árva?!

Pamina: Ejnye, szegény fiú! Aztán mért árva?
Papageno: Hát csak azért, mert ha én Papageno vagyok, 

akkor hol van mellőlem Papagena? Nincsen párom, úgy bi
zony, és ez nagyon szomorú, mert a magamfajta embernek 
is jólesnék, ha olykor volna valaki, akivel... egy jó szót 
lehetne szólni...

Pamina: Ne vedd úgy szívedre a dolgot. Bízni kell a 
gondviselésben. Majd csak megtalálod te is a párod, talán 
előbb, mint gondolod.

Ezután Pamina és Papageno kéz a kézben elénekeltek 
egy szép dalt a szerelemről.

Péter kicsit oldalt nézett, hogy Panna arcát is lássa. És 
most még valamit észrevett. Panna őt figyelte először, ami
kor Pamina és Papageno énekeltek, de aztán egyszerre egé
szen megváltozott az arca, és mintha már nem ráfigyelne, 
hanem máshova. És Tamás! Tamás olyan átszellemülten 
ült ott és hallgatott, hogy Péter megérezte, akárcsak ő, 
bátyja is egy mesevilág kapuján lépett be, és számára is 
megszűnt a külvilág.

Közben a három fiú, akiket a fátyolos hölgyek „szende 
égi gyermeknek” neveztek, elvezette Taminót Sarastro vára 
- a Bölcsesség temploma - elé.

Egy öreg pap és Tamino beszélgetéséből értette meg 
Péter, hogy Tamino még mindig hisz az éj királynőjében, 
és ő is Sarastrót tartja gonosznak. Az öreg pap mindenáron 
meg akarta győzni Taminót arról, hogy Sarastro tiszta lé
lek, és Pamina anyja szította a viszályt. Tamino közben 
faggatni kezdte a papot, hogy Pamina él-e még. De az öreg 
papnak szent parancs tiltotta, hogy válaszoljon.
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Egyszer csak megszólalt Papageno sípja. Tamino a fuvo
lával felelt most a színfalak mögül, és Péter tágra nyílt 
szemmel nézte a számára oly kedves együttest: Paminát és 
Papagenót, akik egymás mellett álltak a színpadon.

Jaj de bosszantó dolog történt! Péter szinte felugrott a 
helyéről. A gonosz Monostatos utolérte Papagenót és Pa
minát, és kiabált:

Mostan fussatok, ha tudtok!
Gyorsan ostort, forró szurkot,
Vasbilincset, láncot, hurkot!
Innen élve el se mentek!
Hamar szíjjal, lánccal jertek, 
ejnye ördögadta faj!

Ez utóbbi a rabszolgáknak szólt, akik nem siettek eléggé 
teljesíteni a gonosz parancsot. Végre mégis hozták a bilin
cseket, láncokat. Ekkor Papageno megszólalt:

Aki mer, aki mer, aki mer, az néha nyeri 
Bűvös csengő hangja, jer!
Drága hangod bongjon-csengjen, 
áradozva zsongjon, pengjen!

S megszólaltatta a harangjátékot. Édes szép hangjára 
Monostatos és a rabszolgák táncolni kezdtek, és vidáman 
dalolva kitáncoltak a színpadról. Pamina és Papageno pedig 
valami gyönyörű dalt énekelt. Közben megjelentek a pa
pok, és kórusban felhangzott az áldás Sarastróra.

Papageno ekkor komikus mozdulatokkal hajolt közel Pa
minához.
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Ó, jaj, mit jelent ez?
Úgy reszket a térdem!

Pamina megfogta Papageno kezét.

Sarastro jő, s mi félhetünk 
e perc halálunk, életünk!

Papageno: Csak lennék kis egér, egy lyukba belebújnék, 
vagy csigaházban laknék, ott engem baj nem ér. 
Ó, jaj, mit mondunk majd, ha kérdez?

Pamina: Valót mondj, valót mondj, bármi lesz az ára!

Ez gyönyörűen hangzott! Mindkét fiút a maga gondola
tainál ragadta meg.

Tamás picit hátrasandított Mihály bácsira. „Meg kell 
mondanom neki! Mégis meg kell mondanom, nem marad
hatok ilyen gyáva és tehetetlen alak. ” Sziklaszilárdan el
határozta, hogy holnap mindent megbeszél Mihály bácsi
val. Ez a gondolat kissé megnyugtatta, és újra a színpadra 
figyelt.

Közben a nép ujjongása közepette Sarastro és kísérete 
bevonult „a szent berekbe”. Sarastro egy győzelmi kocsi
ban állt, melyet hat oroszlán húzott. Pamina Sarastro lá
bai elé vetette magát, és őszintén elmondott mindent, azt 
is, hogy Monostatos a szerelmével üldözte őt, s azt is, 
hogy ő szökni akart, és azt is, hogy rettenetesen vágyódik 
anyja után.

Sarastro viszont azt magyarázta meg Paminának, hogy 
anyja gőgös, büszke asszony, aki csak jónak mutatja magát, 
de a lelke gonosz, és viszályt akar szítani. Eközben meg
jelent a színen Tamino is, akit Monostatos fogott el.
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Monostatos várta a jutalmat, mert elfogta Taminót, és 
így szólt Sarastróhoz:

Itt áll a tettes, senki más.
S e furcsa szárnyas volt a társ.
Paminát megszöktették volna.
De persze én is résen voltam!
Te ismersz, hogy mily hű vagyok.

Sarastro: Jutalmad érte megkapod. (Majd a rabszolgák
hoz fordult. ) Hé, ennek rögtön adjatok...

Monostatos: Ó, holtig hű szolgád vagyok!
Sarastro: Szép, jó huszonöt kemény virgácsot.
Monostatos: Ó, jaj, uram, így túl sok lesz a bér!
Sarastro: Csak hagyd, a tetted ennyit ér...
Ezután Sarastro a papokat, Taminót és a népet a temp

lomhoz vezette, mind bevonultak, miközben a papok és a 
nép kara himnuszt énekelt.

Sarastro szavai után a függöny leereszkedett. Kigyullad
tak a hatalmas kristálycsillár fényei, a közönség tapsolt, 
majd lassan, még tapsolva kezdett kiáramlani.

A gyerekek is megilletődötten indultak kifelé. Mihály 
bácsi és apa kérdésére, hogy tetszett-e, mindhárman csak 
bólogattak, valahogy nem jött szó az ajkukra.

Ismét Péter törte meg a hallgatást:
- Az a kár, hogy amikor énekelnek, nem mindig értem, 

amit mondanak.
Apa biztatóan mosolygott a fiára.
- Majd ha te is olyan sokszor látod a Varázsfuvolát, 

mint én, akkor te is érteni fogsz belőle minden szót.
- Te hányszor láttad? - érdeklődött Péter.
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- Réges-régen, amikor gyerek voltam, meg fiatalember 
koromban vagy hússzor, de anyával is négyszer-ötször.

- Én ezerszer is meg fogom nézni! - lelkesedett Péter. 
- Hiszen nekem ez annyira tetszik!

Kicsit elpirult, és gyorsan belenézett a pohárba, mert 
anya közben hozott málnaszörpöt a gyerekeknek.

Mire a három gyerek kihörpintette a pohár tartalmát, 
megszólalt a csengő, mely a második felvonás kezdetét je
lezte.



T I Z E N Ö T Ö D I K  F E J E Z E T

melyben befejeződik az opera, 
és az éj királynőjét elnyeli a mélység

A függöny ismét felgördült.
A színpadon hatalmas pálmaerdő látszott. A fák ezüstö

sen, a levelek aranyban csillogtak. Óriás piramis állt a szí
nen, hatalmas aranyozott fekete kürttel a tetején. Sarastro 
a papokkal, akiknek kezében aranykürt volt, ünnepélyes 
léptekkel vonult a piramis felé. Végül megálltak, és kört 
alkottak a lépcsőn álló Sarastro előtt. Sarastro gyönyörű 
mély hangján beszélni kezdett:

- Hozzátok szólok, a nagy istenek: Isis és Osiris, a 
Bölcsesség templomának avatott szolgái. Tamino királyfi 
a szentély északi kapujához járult, és őszinte szívvel vágya
kozik valami után, amit minden munkánkkal és igyekeze
tünkkel magunkénak kell mondanunk. Az ifjú felett őr
ködni és neki baráti segítő kezet nyújtani legyen ma egyik 
legfőbb és legszentebb kötelességünk. Paminát, a szende 
leánykát e tiszta ifjúnak szánták az istenek, ezért szakítot
tam el anyjától. Gonosz asszony az anyja, aki azt hiszi, 
hogy babonával el tudja majd vakítani a népet, és meg
döntheti templomunk szilárd kőfalait. De nem lesz az ő 
hite szerint! Tamino velünk együtt erőssége és védője lesz 
a templomnak.

A legöregebb pap megkérdezte:
- Tamino vajon megállja-c a súlyos próbákat, amelyek 

várnak reá? ö királyfi!
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Sarastro: Több annál: Emberi
Ennél a szónál Tamás alig észrevehetően hátrafordult. 

Tekintete Mihály bácsit kereste. A két tekintet találkozott.
Közben a színpad hirtelen elsötétült. A sötétben alig le

hetett kivenni Tamino és Papageno két pap kísérte alakját. 
Mindketten fátyolba voltak burkolva, és inkább suttogták 
a sötétben:

Tamino: Szörnyű éjszaka ez itt, Papageno, itt vagy még?
Papageno: Hol volnék? Persze hogy itt vagyok!
Tamino: Mit gondolsz, hova kerültünk?
Papageno: Az egész dolog nincs nagyon ínyemre!
Tamino: Úgy gondolom, félsz egy kicsit.
Papageno: Félni éppen nem félek, csak borsódzik a há

tam!
Ezt a félelmetes éjszakai jelenetet mennydörgés, moraj

lás tette még félelmetesebbé. Közben papok jöttek elő a 
színfalak mögül, Taminót és Papagenót faggatták arról, 
hogy hajlandók-e a próbáknak alávetni magukat. Tamino 
természetesen minden feltételt vállalt, hogy elnyerje szerel
mét, de Papagenónak ez nem volt ínyére.

Papageno: A harc nekem nem kenyerem. Miért is har
colnék? Én a természet gyermeke vagyok, és mi kell ne
kem egyéb, mint étel, ital, álom?! És ha egyszer egy nőt 
kaphatnék...

Második pap: Sohasem kaphatod meg, ha a nagy pró
báknak alá nem veted magad.

Papageno: Legfeljebb agglegény maradok.
Második pap: És ahhoz mit szólnál, ha Sarastro tarto

gatna valakit a számodra, aki színben és öltözetben hoz
zád hasonló?

Papageno: Hozzám hasonló és fiatal?
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Második pap: Fiatal és szép.
Papageno: Hogy hívják?
Második pap: Papagena.
Papageno: Papagena? No, már arra én magam is kí

váncsi vagyok.
Második pap: Meglátni megláthatod...
Papageno: Aztán haljak meg? Nem? Úgy? Akkor in

kább agglegény maradok!
Második pap: Meglátni megláthatod, de egy ideig szót 

sem szabad szólnod hozzá. Lesz a lelkedben annyi állha
tatosság, hogy megfékezd a nyelvedet?

Papageno: Hogyne... hogyne...
öreg pap: Herceg, az ég neked is szent hallgatást pa

rancsol, különben elvesztek mind a ketten. Ez lesz a kez
dete próbáitok sorának.

A papok kimentek, és a színpadon ismét sötétség lett. 
Péter alig találta a helyét. Úgy érezte, hogy Papagenóval is 
valami hasonló történik, mint vele, neki is harcolnia kell 
meg hallgatnia, és annyi baja van, ahelyett, hogy örven
dezhetne. De ismét Papagenóra kellett figyelnie saját gon
dolatai helyett.

Papageno: Hé! Világot! Világosságot! Mégiscsak hallat
lan, az orránál nem lát tovább az ember, alighogy kimen
tek ezek az uraságok.

Tamino: Viseld türelemmel, és gondold meg, hogy ez az 
istenek akarata.

Közben az első felvonásból ismert három hölgy jelent 
meg a színen, és rá akarta venni őket, hogy menjenek el 
onnan, hisz rájuk csak romlás vár ezen a helyen. Papageno 
már-már megszólalt volna, de Tamino királyfi ezekkel a 
szavakkal nyugtatgatta:
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Papageno, mondtam, csend!
Aki egyszer esküt is tett, 
az az esküt tartsa is meg!

Ami ezután történt, az Tamást rendítette meg olyan 
mélyen, mintha csak a saját életéből merített volna tapasz
talatokat. A némaságra ítélt Taminót félelmetes kísértések 
vették körül. A három hölgy - akik eddig jótevői voltak 
- mindenáron rá akarták venni, hogy szólaljon meg, és ez
zel árulja el önmagát és Paminát is.

De Tamino néma tudott maradni, míg ismét megjelen
tek a színen a papok, és köszöntötték őt:

- Ifjú ember, állhatatosságod, férfias magaviseleted győ
zedelmeskedett. Most folytassuk a vándorutat.

Ekkor következett a második próba. Tamino szemét be
kötötték a papok, s ismét tovább vándoroltak volna, ha 
Papageno nem akadékoskodik.

- Mondjátok, jó uraim, mire jó ez a sok kín és ijedség? 
Ha egyszer az istenek úgyis nekem szánták azt a Papagenát, 
mire való annyi veszedelem között még külön küszködni 
is érte?

S míg Papageno megint vitába szállt a papokkal, a szín 
ismét változott.

Egy holdsütötte kertben aludt Pamina egy heverőn. Egy
szer csak megjelent Monostatos, és arról énekelt, hogy szíve 
Pamináért dobog, és irigyel mindenkit, aki nem fekete 
bőrű, és ezért pályázhat Pamina kezére. Ismét mennydör
gés hangja hallatszott, s megjelent az éj királynője. Pamina 
felébredt, és anyját szólította, de a szépséges hölgy durván 
félrelökte, és így szólt:

- Köszönd az erőszaknak, mely tőlem elrabolt, hogy 
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még anyádnak mondom magamat. Nézd ezt a tőrt! Ez le
gyen Sarastro pusztulása.

Az éj királynője ezután elénekelte szörnyű bosszúdalát. 
Péter - bár énekszót hallott - mindent megértett, szíve he
vesen dobogott.

Ekkor az éj királynője átadta a tőrt Paminának, és ha
talmas dörgés közepette eltűnt. Pamina reszketve állt ott, 
tanácstalanul. Abban a pillanatban előlépett Monostatos, 
és azt mondta neki, hogy ha őt szereti Pamina, akkor min
dent elrendez, de Pamina sikoltozva tiltakozott. Sarastro 
lépett be a kertbe, aki mindent hallott, elűzte Monostatost,
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és anyja bosszúesküjére válaszként elénekelte azt a dalt, 
melyet Péter már ismert Mihály bácsitól. Az a dal már 
egyszer hatott. Péter ekkor értette meg Pannát, most meg- 
bűvölten hallgatta Sarastro érces mély hangját:

Itt bosszú meg nem élhet, 
e csarnok mélye szent, 
mert tiszta itt a lélek, 
és szűzi itt a csend!
És boldog, kit baráti szív 
e helyre védve, áldva hív, 
e helyre áldva hív!

Sarastro énekét hatalmas taps követte.
Ismét megjelent Tamino és Papageno. Péter szívét me

legség járta át a madarász láttán, aki megszólalt:
- Ez aztán a vidám élet! Volnék inkább otthon a szal

makunyhómban vagy az erdőben, ott legalább madárfüttyöt 
hallanék...

Tamino csendre intette Papagenót, amikor megjelent egy 
csúnya, mulatságosan bicegő öregasszony, és vizet adott át 
a szomjas Papagenónak. Papageno beleivott, de csalódott
nak látszott.

- Víz ez, semmi más! Mondd csak, te ismeretlen rózsa
szál, más idegennek is így viselitek gondját?

- Öregasszony: így, angyalom!
Papageno: Akkor nem is lehet itt valami nagy idegen- 

forgalom! Gyere, anyókám, ülj ide mellém, üssük agyon 
az időt. Mondd, lelkem, hány éves vagy?

Öregasszony: Tizennyolc éves és kétperces!
Nagyon mulatságos beszélgetés és játék alakult ki ket-
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tőjük között, amit Péter órákig elnézett volna. Papageno 
faggatta az anyókát, hogy hívják, de a félelmetes dörgés 
ismét közbelépett, mielőtt Papagena kimondta volna a ne
vét. Közben nagyon sok minden történt a színpadon. Is
mét a színre lépett a három fiú, és átadta Taminónak ed
digi állhatatosságáért a jutalmat, a varázsfuvolát, Papage- 
nónak pedig a harangjátékot. Tamino a fuvolán játszott, 
Papageno pedig, aki előtt nagyszerű ételek jelentek meg, 
jóízűen falatozott. Ekkor belépett Pamina.

Pamina: Tamino! Végre megtaláltalak! Hallottam a tün
dérflóta hangját, és úgy repültem a hang irányába, mint a 
nyíl!... Egy szót sem szólsz? Szomorú vagy? Nem sze
retsz többé? Mondd, Papageno, mi történt veled?

Papageno: Mmmm...
Pamina: Te sem szólsz?
Papageno: Mmmm...
Pamina: Ó, ez a fájdalom több a halálnál!
Tamás úgy érezte, hogy süllyed vele a világ. Istenem, 

de jó lett volna felnézni, rámosolyogni a kedvesre, a hűsé
ges jó barátra, de nem tehette. Öt is kötelezte a némaság. 
De vajon ő is helyes úton jár-e?! Ki mondhatná ezt meg 
neki?!

Bezzeg Péter! Ö ránézett Pannára, és úgy érezte, hogy 
Pamina szavai kettejüknek szólnak. Hisz ő látta Pannát 
sírni, és tőle kérdezte a lány, hogy mért nem szereti őt Ta
más. És ő, a hű barát hallgatni is tudott! S láss csodát! 
Mit hall Papageno szájából? Saját gondolatát!

- Látod, Tamino, én is tudok ám hallgatni, ha arra ke
rül a sor!

Közben megint változott a szín. Megjelent Sarastro is a 
papok kíséretében, és megdicsérte Taminót viselkedéséért,



s már elé is vetítette Tamino és Pamina állhatatos szerel
mének újabb próbatételét. Most már együtt járhatták ván- 
dorútjukat, Tamino már szólhatott is Paminához, de annál 
félelmetesebb volt ez az út. Pamina ekkor énekelt arról, 
hogy apja egy viharos éjszakán az erdőben az ősi tölgy
ből faragta a bűvös fuvolát, mely varázserejével megvédi 
azt, aki erre érdemes. Az utolsó két sort Taminóval együtt 
énekelte:

Kit bűvös flóta hangja véd, 
az bátran járja át az éjt!

Ezután Tamino és Pamina áthatoltak a tűzön, és így 
énekeltek:

A tűznek árján általértiink, 
ha zúgva tört is ellenünk.
Ha jő a víz, mi ott se félünk, 
a flóta hangja lesz velünk.

Tamino és Pamina ekkor a vízen is átléptek kéz a kéz
ben. Ez volt az a pillanat, amikor az önfegyelem gátja át
szakadt. A két gyerek láztól égő arccal nézett egymásra, 
és kezük önkéntelenül összeért. Panna sóhajtott, úgy érezte, 
hogy sóhajtását az egész opera, a színfalak visszhangozzák. 
Pedig csak a mellette ülő fiú vette át, és tekintete a fel
oldást ígérte a több hetes némaság alól.

Péter is megkönnyebbülten lélegzett fel, amikor a papok 
a szerelmesek diadalát énekelték meg, s azt, hogy a Böl
csesség temploma megnyílott előttük, de még jobban örült, 
amikor megint meglátta Papagenót.

Papageno most nem volt nagyon vidám. Valami kötelet 
hurcolt magával, s arról énekelt, hogy neki meg kell hal-
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nia, mert elvesztette a társát, és így nem ér semmit az élet. 
De szerencsére megjelent a három fiú, akik egyszer már 
odaadták Taminónak a varázsfuvolát és Papagenónak a 
bűvös sípot. Biztatták Papagenót, hogy szólaltassa meg a 
csengőt. Papageno elővette a harangjátékot, és ezt éne
kelte:

A bűvös csengő hangja csengjen, 
a kedves rózsám várom én!
Csengess, csengess, csengőm!
Hozd el nékem őt!

A három fiú elővezette Papagenát. És most következett 
az egész Varázsfuvola legmulatságosabb és Péter számára 
legmeghatóbb jelenete. Papageno és Papagena duettje:

Légy a párom, édes lelkem, 
légy a szívem drága gyöngye, 
a szívem gyöngye, a szívem gyöngye!
Ó, be jó lesz, ó, be szép, 
ránk az ég az áldást szórja, 
és a házra száll a gólya, 
hogy hozzon nekünk kisbabát, 
kisbabát, kisbabát!
Rózsaszínű, síró-rívó,
folyton síró, folyton rívó kisbabát!

Azután felváltva énekeltek, csattogtak a boldogságtól:

Papageno: Jő majd egy kicsi Papageno,
Papagena: És még egy kicsi Papagena,
Papageno: Jő majd egy kicsi Papageno,
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Papagena: És még egy kicsi Papagena,
Papageno, Papagena,
Papageno, Papagena...
A legszebb kincs, mit ember bírhat, 
ha sírnak,
Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-ge-na, 
és nőnek sorban, mint a síp!

A három gyerek úgy érezte, hogy most már minden teher 
lehullott róluk. Minden megoldódott, minden rendbe jött. 
Péter annyira megszerette Papagenót, hogy legszívesebben 
vele táncolt volna, szertelenül, jókedvűen, és vigyázott 
volna, hogy most már Papageno sohase veszítse el Papa- 
genát, amikor Monostatos jelent meg a színen. Vele volt 
az éj királynője és a három hölgy. Ügy gondolták, hogy 
betörnek a templomba, és rajtaütnek Sarastrón és a papok 
gyülekezetén. Monostatos ezt suttogta:

Csak lassan, lassan, lassan, 
hogy ott bent meg ne hallja más!

Majd követelődzni kezdett:

De úrnőm, álld a szót, ha győztünk, 
a lányod nékem nőül add!

Az éj királynője így felelt:

Megtartom én, ha mondom, úgy lesz, 
a lányom legyen a tiéd!
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S bosszút lihegve léptek előre a templom felé mind a 
hárman.

De abban a szempillantásban hatalmas dörgés, szemet 
kápráztató villámlás közepette vad vihar kerekedett. A 
föld megnyílt, és a királynőt és kíséretét a hatalmas vihar, 
dörgés, villámlás közben elnyelte. Ott, azon a helyen, ahol 
az imént az éj királynője állt és örökre eltűnt, ragyogó 
napfényben emelkedett a Bölcsesség temploma, és a széles 
lépcsőn ott állt Sarastro a ragyogó fényben, és karját nyúj
totta Tamino és Pamina felé, akik fényes, aranyos ruhá
ban lassan felfelé indultak a lépcsőn. Egymás kezét fog
ták, és a boldogság mosolya öntötte el arcukat. Sarastro 
szavai mélyen hatoltak a gyerekek szívébe:

Már lángol a napfény, az éj messze tűnt, 
a nap messze űzi a földről a bűnt!

Már rég leereszkedett a függöny, a vasfüggönyt is le
engedték, a közönség állva, teljes csillárfényben tapsolta 
ki sokszor egymás után a szereplőket, amikor a három gye
rek még mindig szótlanul állt a helyén, és nem tudott be
telni az élménnyel. Mihály bácsi közel hajolt hozzájuk, és 
megsejtve, hogy mi játszódik a gyerekekben, vagy talán 
önmagának is, megismételte a záró kórus utolsó sorait:

A bátor ma győzött, elnyerte ezért 
a szépségnek, észnek kijáró babért!
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T I Z E N H A T O D I K  F E J E Z E T

melyben Péter álmában madarász lesz, 
és amikor felébred, lemond a biciklijéről

Nagy csend volt Péter körül. A szobájában feküdt az ágy
ban, mindenki elaludt már, csak ő forgolódott álmatlanul. 
Hallgatta a falevelek lágy zizegését, a vadgalamb bugását, 
az éjszaka kicsit félelmetes neszeit. De most nem félt. Nem 
tudott elaludni, de nem is akart. Annyira telítve volt a mai 
este benyomásaival, hogy úgy érezte, még egyszer látja- 
hallja az egészet, ha így az ágyban magában végigjátssza. 
A párját hívó galamb búgása Papageno bánatára emlékez
tette.

Egyszerre csak furcsa dolog történt. Szárnyas, tarka tollú 
ruha volt rajta, éppen olyan, mint az operában Papagenón, 
de ő még valahogy repülni is tudott vele. És ha repülni tu
dott, ki is röppent az ablakon. Tamás nem tud repülni! 
Pétert furcsa érzések tartották fogva. Most, most majd 
megmutatja, kicsoda ő! Tollruházatában könnyedén rep- 
pent ide-oda, és közben folyton mondogatta: „Pa-pa-pa-pa 
ge-no! Pa-pa-pa-pa-ge-na! ” De amikor le akart szállni 
a kertben, hirtelen minden megváltozott körülötte, és ő 
nem is a kertben volt, hanem a pusztaságban. Nagy messze 
látszott a Stephan-templom kicsinyített mása, gyönyörű 
lépcsőkkel, az is valamire emlékeztette, és amikor elindult 
volna éppen a templom felé, hogy Sarastróval találkozzék, 
egy kígyó jelent meg a földön. De ez a kígyó nem volt pa-



pírból, valóságos élő kígyó volt, és ott tekeredett előtte. 
„Segítség! Segítség! - kiáltotta. - Hová-merre fussak? ”

Megpróbálta a szárnyait használni s felröppenni a kígyó 
elől, de szárnyai nem engedelmeskedtek akaratának. Ek
kor egy fára próbált gyorsan felmászni, de megpillantotta 
Tamást. Tamáson is más ruha volt. Tamino ruhájában jött 
elő. Péter hozzá fordult.

- Tamino, segíts! - kiáltotta.
De milyen különös, ez a Tamás-arcú, Tamino-ruhájú fiú 

szenvtelen arccal nézte az ő kínlódását, és rászólt:
- Megint gyáva vagy? Már egy kígyótól is félsz?
Péter-Papageno kétségbeesetten hadonászott.



- Nem igaz! Nem vagyok gyáva - kiabálta -, csak min
dig te bántasz engem, és utánad mondják a többiek is, hogy 
gyáva nyúl vagyok, meg lusta és önző. Minden miattad 
van!

Péter-Papageno durcásan nézte a bátyját, haragudott rá, 
de érezte, hogy megint nem azt mondta, amit szeretett 
volna. Fel is bukkant a föld mélyéből három hölgy, és laka
tot tettek a szájára.

- Hm, hm, hm, hm - nyögte. Segítségért hadonászott a 
két kezével, intett Tamás-Taminónak, hogy vegyék le a 
szájáról a lakatot.

Tamás-Tamino megszólalt:
- Ezt megérdemelted. Mindig csak hencegsz. Hogy tud

nád Pannát a tűzön és vízen átvezetni, amikor nem vagy 
képes lemondani a biciklidről, és Mihály bácsi keze meg 
fog bénulni miattad?! És az ablakbetörésről mit tudsz mon
dani? Helyrehoztad már a dolgot? És a kottákat bevallot
tad már Mihály bácsinak? Gyáva nyúl vagy, akármit is 
akarsz elhitetni magaddal!

- Hm, hm, hm, hm - mondogatta Péter, és a három 
hölgy hangosan nevetni kezdett.

- Hahahaha! - kacagtak gonoszul.
- Hm, hm, hm, hm! - Péter kétségbeesetten nézett Ta- 

minóra. De hiába várt segítséget.
Hirtelen nagyon elszomorodott.
,, Olyan jól kezdődött minden - gondolta -, olyan szé

pen búgtak a vadgalambok, és oly csillagos volt az ég, és 
én kicsit repülni akartam. Mit akarnak tőlem? Mért baj, 
hogy én szeretek repülni meg futballozni, meg játszani?! 
Én nem tudok olyan lenni, mint Tamás. Én csak Péter va
gyok. Engem szeressetek azért, mert Péter vagyok. Lám,



Tamás is megbántotta Pannát, és én vigasztaltam meg, és 
ezt senki se tudja rólam! És mégis engem szidtok! ”

Abban a pillanatban megjelent Panna. Pamina ruhája 
volt rajta. Megállt mellette, és nyújtotta felé a kezét, de 
Tamás megfogta Panna-Pamina kezét, és átvezette a tűzön 
és a vízen. Panna szomorúan nézett vissza Péterre, de mégis 
elment Tamással.

Péter-Papageno egyedül maradt hát a pusztában.
Ekkor egy hatalmas alak emelkedett fel előtte, és kezét 

nyújtotta. Sarastro volt. Mihály bácsi. Első dolga volt le
venni a lakatot Péter-Papageno szájáról.

- De hiszen én mindig tudtam, hogy te vagy Sarastro, 
Mihály bácsi! - kiáltott fel Péter. - Értem jöttél? Nagyon 
szépen kérlek, vigyél magaddal.

Sarastro keze jéghideg és merev volt.
- Már megbénult a kezed? - kérdezte Péter. - És ez 

miattam van?
- Dehogy miattad, fiacskám - felelte Sarastro szelíden.

- A rossz emberek miatt. Akik önzők, és nem segítenek 
másokon.

- De hisz én is az voltam! - kiáltott fel elkeseredve 
Péter. - Hiszen miattam nem operáltak meg! És mégis 
jó vagy hozzám! Miért?! Miért?! Ez a válaszod?

- Azért, mert szeretlek - felelte Sarastro egyszerűen.
- Mert olyannak szeretlek, amilyen vagy.

- De azért azt hiszed, hogy én is megváltozhatok? - 
Péter szinte lehelte a szavakat a félszeg örömtől.

De Sarastro, amilyen hirtelen jött, el is tűnt.
- Mihály bácsi! Mihály bácsi! Ne hagyj el Sarastro, 

kérlek, én meg fogok változni, csak ne hagyj ittl - Pétert 
a hideg veríték öntötte el. Egész testében reszketett.
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Ekkor gyengéd kéz cirógatását érezte az arcán. Könny
től ázott szemét kinyitotta, és anya állt mellette.

- Mi van veled, kicsikém? - kérdezte nagyon-nagyon 
kedvesen. - Rosszat álmodtál?

Péter átölelte anyját, ráborult, és sírva mondta:
- Nem álmodtam rosszat, csak egyedül voltam. De 

anya, én odaadom a biciklimet, és operálják meg Mihály 
bácsit minél gyorsabban, nehogy megbénuljon a keze!

Anya csodálkozva nézett a kisfiára. Azt hitte, lázas a 
gyerek, de az ajtóban megjelent Tamás.

- Majd én mindent megmagyarázok - szólt anyához.
Azzal odalépett Péterhez, és amit szemérmes kamasz

kodásból kicsi kora óta nem tett meg, most átölelte és for
rón megcsókolta az öccsét.

1 5 8



T I Z E N H E T E D I K  F E J E Z E T

mely közönséges hétköznapként kezdődik, 
és varázslattal fejeződik be

Ez a reggel éppen olyan volt, mint bármelyik. Apa és anya 
munkába siettek, a gyerekeket pedig iskolába indították. 
Igaz, hogy Péter nagyon álmos volt, és a többiek sem alud
tak a hajnali ébredés óta.

Míg anya a kisebbik fiát vigasztalta, Tamás visszavo
nult apával a zeneszobába. Tamás mindent őszintén el
mondott. Aztán anya meg apa még nagyon sokáig tanács
koztak.

A reggelinél anya megkérdezte Pétert, hogy még mindig 
tartja-e az ígéretét, és felajánlja-e a bicikli árát Mihály 
bácsi műtétjéhez.

- Mi az, hogy odaadom! Minek nézel te engem?! - 
kérdezte Péter sértődötten.

Apa rámosolygott a kisebbik fiára.
- Ha nagyon álmos vagy, kivételesen egy órával koráb

ban hazajöhetsz az iskolából - mondotta s hunyorított -, 
igazolom a mulasztásodat.

A két gyerek nagyon igyekezett. Be akarták bizonyí
tani, hogy tudják a kötelességüket, és most már semmi 
nem térítheti el őket a szabályos hétköznapi rendtől.

Indulás előtt apa még ennyit mondott:
- Úgy gondoltam, hogy ma korábban hazajövök a gyár

ból, és felkeresem Mihály bácsit. Azt hiszem, itt az ideje, 
hogy végre mindent megtudjon. Mindenekelőtt pedig a le-
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velet is visszaviszem, hiszen csakis ő dönthet Panna sorsá
ról.

Tamás lassan elindult a szobába, és hozta a levelet. A 
keze reszketett, amikor átadta apának.

- Kérd meg Mihály bácsit, ne haragudjék rám - mond
ta halkan Tamás -, nagyon kérem, hogy ne haragudjék...

Apa némán bólintott, és zsebre vágta a levelet.
Ez a nap kétségbeejtően hosszú volt. A gyerekek alig 

tudtak az iskolában figyelni, délben együtt jöttek haza, és 
Tamás elmondta végre Péternek a levél történetét. Csupán 
egy dologról hallgatott. Arról, hogy Panna nem Mihály 
bácsi édeslánya. Péter megértően bólogatott. Nagyon sze
retett volna még valamit tenni. Most már a bicikli is csak 
kis áldozatnak tűnt ahhoz képest, amit szíve szerint tett 
volna.

Délután Tamás és Péter csak lézengett a lakásban, kép
telenek voltak bármibe belekezdeni. Csak egy dologra gon
doltak mind a ketten. Vajon apa és Mihály bácsi most mit 
beszélnek egymással? Elfogadja-e Mihály bácsi a segítsé
get? Mert abban biztosak voltak, hogy apa segíteni fog.

Anya látva Péter nyugtalanságát, kedvesen megkérdez
te, hogy nem megy-e kicsit ki a pályára, akkor gyorsabban 
telik az idő.

Péter azt felelte, hogy köszöni, de fáradt.
Pedig ma nem ismert volna fáradtságot, ha bármit te

het, ezen a várakozáson kívül.
Azt azonban elhatározta, hogy most valóban új életet 

kezd. Egyik nap foci, másik nap gyakorlás. Mindkettőt 
össze lehet egyeztetni. És ebben nem fogja őt Rudi sem 
befolyásolni.

Egyáltalán, az is furcsa volt, hogy Rudit és Monostatost



is összekeverte álmában. „Pedig Rudi azért nem annyira 
gonosz, csak nagyon meg kellene változnia. És Mihály bá
csihoz is csak akkor viszem el, ha megváltozott, de az ab
laküveg-dolgot előbb magam fogom elmondani neki” - 
töprengett.

Az utcáról füttyjel hangzott fel. A fiúk így szokták szó
lítani, amikor, még a felhőtlen napokban, együtt indultak 
a pályára.

Péter leszaladt a kapuhoz. Kócos és Tóni állt ott.
- Mi van veled? - kérdezte Tóni. - Már sosem jössz 

ki?
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- De majd megyek, csak ma nagyon fontos dolgom van 
- felelte Péter.

- Mi az, már megint gyakorolnod kell? - Tóni szeme 
gúnyosan villogott.

- És ha azt kéne, mi közöd hozzá? - vágott vissza Pé
ter. - Lehet, hogy holnap megyek, és ha nem, hát kisnyúl.

- Majd meglátjuk, mit szól ehhez Rudi - fintorgott 
Kócos. - Már kezd elege lenni belőled és a dolgaidból.

Péter most értett meg valamit az álmából. Rudi nem 
olyan gonosz, mint Monostatos, de ő is rabszolgákat tart, 
akiknek minden parancsát teljesíteniük kell, ha nem tet
szik, akkor is.

- Én nem Rudinak játszom, hanem magamnak és a csa
patnak - mondta Péter szigorú arccal. - Különben is azt 
üzenem, hogy nem leszek rabszolga, és nektek is azt taná
csolnám, hogy ne legyetek azok.

- Mi? Rabszolgák? - Tóni nem értette ezt a hülyesé
get, de valami idegesítette.

- Igenis azok vagytok. Rudi füttyent, és ti ugrotok, akár 
tetszik, akár nem. Emlékezzetek csak az ablakbetörésre. 
Nem kell olyan gyávának lenni!

A két fiú zavartan hallgatott. A gyáva szó viszont talált.
Tóni dühösen hadonászott.
- Azt mondod, hogy gyávák vagyunk? Ez nem igaz. De 

mit csináljunk, ha Rudi olyan -erős és erőszakos?
- Akkor hagyjátok magára, majd megváltozik. Egye

dül ő sem rúghatja a bőrt. De ameddig látja, hogy ti en
gedelmeskedtek neki, addig mindig így lesz - tette hozzá 
öreges bölcsességgel.

- Te mit csinálsz most tulajdonképpen? - kérdezte 
Tóni.
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- Semmit... Apámra várok... valami fontos ügy
ben...

- Bemehetünk addig? Anyukád megengedi? - kérdezte 
Tóni félénken.

- Nekem anyukám mindig megengedi - mondta Péter, 
aztán túl gyorsan hozzátette ő mindig szívesen látja a 
barátaimat.

A két fiú megindult a ház felé.
- Új csapatot kellene alapítani - mondta Tóni és 

abból kizárjuk Rudit. Mondd, beállnál hozzánk?
Péter elgondolkozva kapargálta a füvet a cipőjével, és 

a haját bodorítgatta a nagy gondolkozásban.
- Persze hogy veletek játszom. De azt előre kikötöm, 

hogy többet nem csúfoltok engem, ha zongorázni fogok. És 
még egy - tette hozzá nagyon határozott hangon ha 
Rudi megváltozik, akkor visszavesszük. Csak ne legyen 
olyan utálatos és durva.

- Klaaassz! - kiáltott Tóni, és kezet nyújtott Péternek.
Anya kinézett az ablakon, és látta, hogy kicsi fia élénk

vitában van két másik gyerekkel, és Péter arca mintha ün
nepélyes lenne. Úgy látszott, a gyerekek mozdulataiból 
megértette, hogy egy pici varázslat rendbe tett még egy 
ügyet, ami Péternek fontos. Vidáman intett fiának, hogy 
hozza fel csak bátran a barátait, de abban a pillanatban 
csikordult a kapu, és ott állt apa.

- Ne haragudjatok, de most van valami, ami borzasz
tóan fontos. Majd gyertek el máskor - mondta zavartan 
Péter. A két fiú vidáman elköszönt.

Tamás és Péter apához rohantak, de már az arcán lát
ták, hogy nem kell izgulni.

Tamás kérdezett előbb:

1 6 3



- Haragszik rám?
- Egyáltalán nem haragszik, és nagyon megértette, hogy 

milyen nehéz helyzetben voltál. Egyébként a levelet nem 
küldi el.

- Nem küldi el?! - Tamással forgott a világ a boldog
ságtól.

- Nagyon büszkék vagyunk rátok - mondta apa, és 
mind a két fiát szorosan magához ölelte. - Tamás rosszul 
kezdett a dologhoz, de nagyon jót tett, Péter pedig segí
tett felfedni és helyrehozni az egészet.

Apa elengedte a két fiút, és leült a karosszékbe. Anya 
is leült, de a két fiú mozdulatlanul állt, és itta apa sza
vait.

- Mindent tisztáztam Mihály bácsival - mondta apa. - 
Holnap elmegy az orvoshoz, és pontosan megbeszéli vele 
a tennivalókat. És nektek sem kell odaadnotok a biciklit.

- Nem kell odaadni a biciklit? - Péter hangja nemcsak 
örömet, egy kis csalódottságot is árult el. Akkor mit tesz 
ő Mihály bácsiért?

Apa megérezte Péter gondját.
- Te tetted a legtöbbet, mert meg akartad hozni az ál

dozatot - mondotta. - De nincs rá szükség. A műtét árát 
és az utána következő pihenési időszak költségeit mi anyá
val kölcsönadjuk Mihály bácsinak, aki ha meggyógyul, sok
kal több órát adhat majd, többet dolgozhat, és vissza
adja nekünk a pénzt. Éppen az utolsó órában történt mind
ez.

- Mit szólt ehhez Mihály bácsi? - kérdezte Tamás. - 
Elfogadja?

- Először nagyon szabódott, de aztán meggyőztem róla, 
hogy az ő elveinek is csak az felelhet meg, hogy az embe-



rek segítsenek egymáson, ha erre szükség van. Végül bele
egyezett, és abban állapodtunk meg, hogy a törlesztés egyik 
módja az lesz, hogy nektek ingyen ad órát.

- Én minden órán ott leszek, és nagyon sokat fogok 
játszani! - kiáltott közbe Péter fellelkesülten.

Tamás csak nézte, nézte az apját, és egy szót sem szólt.
Anya törte meg a csendet:
- És megmondtad Mihály bácsinak, hogy amíg ő kór

házban lesz, addig Pannát idevesszük magunkhoz? - kér
dezte. Majd hogy elfogódottságát leplezze, hozzátette: - 
Pannának most nagyon sokat kell még pihennie és napoz
nia, hogy ősszel megerősödve kezdjen a konzervatórium
hoz.

Tamás még mindig nem tudott szólni. Most, most kezdte 
elhagyni az ereje, úgy érezte, hogy mindjárt sírva fakad, 
és az utolsó hetek minden fájdalmát örömében sírja ki. De 
egyelőre nyelte a könnyeit.

- Apu, anyu, ti igazi angyalok vagytok! - ujjongott Pé
ter, és fél lábon ugrált körben a szobában. Aztán megfogta 
apa kezét, aki vele együtt kezdett ugrálni, mint egy kis
gyerek.

- Hát ilyenek az angyalok? - kérdezte nevetve ugrálás 
közben. - Gyere te is, anyaangyal!

Amikor apa később belépett Tamáshoz a szobájába, a 
fiú ott állt az ablaknál, és kifelé nézett.

- Nem is tudom, hogy köszönjem meg neked, apa - 
mondta halk hangon -, nagyon-nagyon rendes vagy...

Apa elhárította a hálálkodást.
- Ez természetes, fiam - mondta. -- És különben is, ha 

már nem vagyok zenész, azért Mozartot én is idézhetem.
- Mit, apa? - nézett rá Tamás.
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- A szív teszi nemessé az embert - felelte apa.
- Ez a Mihály bácsi kedvenc mondata is. Milyen szo

morú lehet - tette hozzá Tamás, most már szabad utat 
engedve gondolatainak hogy a műtét után sem lehet 
belőle művész. Hiszen ez jelentett neki mindent.

- Nem hiszem, hogy ma már ezen szomorkodnék Mihály 
bácsi - felelte apa. - Ma már megtalálja az örömét abban, 
hogy másokból faraghat művészeket. És hidd cl, a tanítás 
is óriási örömet jelent, és hálás közönséget. És én azt remé
lem, hogy a műtét után ő zeneiskolában is vállalhat állást, 
és ez is megkönnyíti majd az életét. Egyébként Mihály bá
csi Mozartot nemcsak a zenében tolmácsolja, hanem az 
emberségében, és ennél nagyobb útravalót senki sem adhat 
- fejezte be a gondolatsort apa.

- Igen, ezt Péternél is látom. Mihály bácsi csodát mű
velt Péterrel is - folytatta Tamás. - Mintha elvarázsolta 
volna.

- Pedig csak a valósághoz és saját jóérzéseihez hozta 
közel - mondta apa.

Tamás tűnődve nézett maga elé, végül kibökte az utolsó 
nagy gondot:

- És mi lesz, ha Panna nagynénije mégis eljön?
Apa magához ölelte a fiát, és így szólt ünnepélyesen:
- Azt hiszem, Panna nagynénije mindabból, ami most 

Mihály bácsival történik, sok mindent megért. Legalábbis 
azt, hogy ebben a harcban nem ő kerekedhet felül.

- És Panna? Mi lesz ha Panna mégis megtudja?
Apa most már derűsen mosolygott.
- Pannát nem kell félteni. Ö Mihály bácsi lánya, és a 

mi barátunk.
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E P I L Ó G U S

A varázslat bevonta a hétköznapokat és a rendkívüli na
pokat is. Mihály bácsi sápadtan, fején turbánszerű kötés
sel, világos pizsamában feküdt egy kórházi ágyon, amikor 
Péter meglátogatta. Panna és Tamás nem mozdultak a 
kórházkapuból, amíg a műtét tartott, aztán megjött apa, 
és beszélt a sebészekkel, akik azt mondották, hogy a műtét 
kitűnően sikerült, és Mihály bácsi hamarosan rendbe jön, 
csak fegyelmezetten be kell tartani az utasításokat.

Panna mindennap órákat töltött apja ágya mellett. Most 
már nem kellett aggódva hallgatniuk egymás előtt, tréfál
koztak, terveket szőttek. S a tréfa és komolyság mögött 
ott sugárzott a bizalom: a Sonnemann-ház ezentúl valóban 
napfényben fürödhet; igaz, lesznek még gondok is, amíg 
visszafizetik az adósságot, de lesz öröm is, mert apa sokkal 
többet dolgozhat, és Panna sokkal vidámabb lélekkel gya
korolhat, szórakozhat. Apa tárgyalt zenész barátaival, és 
ígéretet tettek, hogy Mihály bácsi jövőre a konzervató
riumban kap állást, és az ábrándok között szerepelt az is, 
hogy apa és lánya együtt lépnek majd be a „szent csar
nokba”.

Péter izgatottan leste a napot, amikor ő is meglátogat
hatja Mihály bácsit. Megilletődötten lépett be a kórterem
be, és azt hitte, hogy ott csak suttogni szabad, de Mihály 
bácsi már az ajtóból ráköszönt:
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- Szervusz, Péter, már alig vártalak! Mi újság?
Péter zavarba jött. Tulajdonképpen mi újság lehet, ami

kor nem történt azóta semmi, és mégis annyi minden?! 
Panna, az ő igazi jó barátja náluk lakik, és egyszer már a 
pályára is elkísérte, mert kíváncsi volt, milyen az új csapat.

És ami a legfontosabb: az álmát még el kell mesélnie 
Mihály bácsinak.

De legnagyobb meglepetésére Mihály bácsi már tudott 
az álmáról. Apával ők az utóbbi időben összebarátkoztak, 
és apa egy alkalommal, amikor az ágya mellett ült, elme
sélte, hogy Péter álmának mekkora szerepe volt a varázs
latban.

Mihály bácsi már készült is erre a beszélgetésre, mert 
azt mondta, hogy ő is sokat gondolkodott Péter álmán, hi
szen az álmok sokszor nagyon is valóságos gondolatokat 
mondanak el, és rájött, hogy Péter is olyasmit sejtett meg 
ebben az álomban, amit érdekes módon, nemrégiben, Mo
zart születésének kétszáz éves évfordulóján a világ egyik 
legnagyobb zenésze, Brunó Walter mondott el a Varázsfu
voláról.

Megkérte Pétert, hogy vegye elő az éjjeliszekrény fiók
jából azt az újságot, amit egyenesen neki készített oda, és 
lapozza fel a megjelölt helyet. Aztán kedves, meleg hang
ján, mely annyira emlékeztetett Sarastróéra, olvasni kez
dett. Amit akkor Péter hallott, az volt a valóságos csoda, 
ami az utolsó hónapok minden zűrzavarában rendet terem
tett. Úgy érezte, egyenesen neki szól.

- „Mozart utolsó halhatatlan operájában olyan közel 
bocsát bennünket leikéhez, hogy azt szinte már személyes 
vallomásnak foghatjuk fel: sőt az egyetlen alkalom, hogy
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bepillantást enged számunkra szíve rejtett mélyébe. Mo
zart a Varázsfuvola Sarastrójának szavaiban közölte ve
lünk gondolatait az emberi nagyságról és bölcsességről; Ta- 
mino alakjában felismerhetjük mélységes vonzódását az 
emberi tisztasághoz. Szerelme Pamina iránt - vándorlá
sának indító motívuma - a pap megvilágító szavai után 
beleolvad abba a vágyába, hogy a beavatottak sorába lép
hessen. Pamina - aki megtorpanás nélkül követi őt tűzön- 
vizen keresztül - képviseli az operában Mozart női ideál
ját, melynek megtestesítőjét hasztalan kereste volt egész 
élete folyamán, mert soha nem lelte meg ezt az eszményi 
élettársat, kinek képe ott lebegett szíve mélyén.

És Papageno, a vidám fickó, a természet egyszerű gye
reke, aki szereti a jó ételeket, finom italokat, csinos lányo
kat - hol van vajon az ő helye? ”

Mihály bácsi látta, hogy a hajdanvolt ördögfióka majd 
előreesik a székről, amikor ezeket a szavakat hallotta. Biz
tatóan ránevetett, és mielőtt folytatta volna, megjegyezte:

- Péter-Papageno, most jól figyelj!
- „Nos hát: Papageno mindenhová elkíséri Taminót, 

mert ő is Wolfgang Amadeus Mozart - mert ő is egy része 
Mozartnak. Mert Mozartban két lélek lakozott. Az egyik 
tágra nyílt szemű, magasba törő, mint Taminóé, telve ne
mes emberi ideálokkal. A másik pedig egy derűs, tiszta 
szívű osztrák parasztfiúé, aki az egyszerű földi örömöket 
szereti. És mint a Varázsfuvolában is, lelkének Taminója 
kemény kézzel fegyelmezte annak ösztönös gyengeségét, az 
utóbbi azonban időnként makacsul szembefordult az előb
bi erkölcsprédikációival, és bízvást feltehetjük, hogy a kö
zöttük zajló - nem túl heves - küzdelem valójában soha
sem ért véget. ”
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Az ablakon besütött a délutáni nap sárgás fénye.
Péter egy ideig megilletődötten hallgatott.
- Mihály bácsi, amit egyszer kértem, azt ugye, most is 

kérhetem? Hogy ha Rudi megváltozik, és visszavesszük a 
csapatba, akkor Mihály bácsi elénekli neki azt, hogy ebben 
a csarnokban... Különben is azt szeretném még mondani 
- tette hozzá -, hogy a kottákat dühömben téptem el egy
szer, és Tamás erről is hallgatott... és... most... min
den olyan jó... és...

A kórterembe belépő orvos mindebből csak két vidám 
embert látott, akik úgy nevettek össze, mint akiknek nagy 
és kedves titkuk van.
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