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I. 

Járta a várost, amelybe évtizedek óta szerelmes 
volt, ahol előző életében, ha van ilyen, talán élt is 
egyszer. 

Sokadszor is lenyűgöző újdonságként nézte a 
folyót, a talán nem is létező, kanyargós, imádott, 
időnként elfeledett, de mindig újra és újra megta-
lált utcácskák fölé nyújtózkodó várat, az álmodozó 
háztetőket. Sokadszor bódította el történetével, 
szépségével, illatával. Szédülten csavarogva láto-
gatta újra a kedves helyeket, a turisták által is is-
merteket és azokat, amelyeket maga fedezett fel, 
csak neki tárták fel titkukat. Mire elszánta magát, 
hogy másnapig búcsút vegyen tőlük, már nagyon 
elszaladt az idő. 

Sietve érkezett a Nemzeti Színházhoz. Az El-
adott menyasszonyt játszották aznap este az 
„Arany Kápolnában”, a Moldva partján. Egész 
nap Smetana dallamai zsongtak a fejében… 

A Národní třídá-n a szokásos forgalom zajlott. 
Jöttek-mentek a piros villamosok a színház előtt, 
elkanyarodva a Károly híd irányába vagy egyene-
sen át a Malá Strana-ra. Kivilágított, bekanyarodó 
ablakaik egyikében látta meg a lányt. Első pillanat-
ra érezhető légköre volt és ezt olyan kevés lányról 
lehet elmondani. Nem tudta a szemét levenni róla. 
Nehezen sikerült jegyet szerezni erre az estére, 
örömmel készült rá, most mégis elterelődtek a 
gondolatai. Rádöbbent, hogy délután, éppen vala-
hol Smetana szobránál már látta ezt az arcot. Ak-
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kor nem tetszett. Valami furcsa, idegen vonás volt 
rajta. Valami szabálytalan. Fiatalsága ellenére 
mintha már igen nagy kort ért volna meg. A szeme 
pedig mintha azt mondta volna: – Még találko-
zunk. Dolgunk van egymással. És most megint itt 
van… 

Egy járókelő takarta el előle egy pillanatra a vil-
lamost, s mire újra rálátás nyílt, üresen bámult rá 
az ablak. Senki sem ült mögötte. Délután is ilyen 
hirtelen tűnt el, de most bánta… 

Közben mintha egy hang egyre sürgette volna: 
Menj be, menj már! Az előcsarnokban a szokásos 
előadás előtti nyüzsgés fogadta. A kétszárnyú, 
vöröses ajtókon hol gyérebb, hol meg-meglóduló 
áradatban érkezett a közönség. Elkerülhetetlen kis 
megtorpanás után patakokban oszlottak szét az 
épületben, hogy azonnal elfoglalják helyüket vagy 
kihasználva a még hátra lévő időt, társasági életet 
éljenek, találkozzanak kedves ismerősökkel, meg-
igyanak egy pohár pezsgőt a büfében, esetleg épp 
most ismerkedjenek az épülettel. Figyelt egy ötven 
körüli, de nagyon fiatalos és ismeretlenül is rokon-
szenves párt. Csillogó, jóindulatú szemű hölgy 
nézegette az épület belső tereit, díszítéseit, a férfi – 
sötét öltönyös, bajszos úr – pedig sok részletet 
meg is örökített fényképezőgépével. Látszott raj-
tuk, hogy érdeklődésük őszinte, nem egyszerűen 
csak a manapság oly általános sznobéria vagy a 
felületes látnivaló-habzsolás vezérli őket. Megle-
het, külföldiek ők is. Külföldiek mindig is sokan 
látogatták a színházat, köszönhetően szépségének, 
a cseh történelemben betöltött szimbolikus jelen-
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tőségének és nem utolsó sorban a széles reperto-
árnak… 

Átlapozta a havi műsorfüzetet – opera, dráma, 
balett… Janáček, Puccini, Mozart, Verdi művei, 
Josef Kajetán Tyl, Schiller, Shakesperare, Ibsen 
drámái – igyekezett lefoglalni magát, de noha 
máskor egyáltalán nem volt ellenére ez az előadás 
előtti nyüzsgés, sőt kifejezetten szeretett jóval a 
kezdés előtt érkezni, most idegesítette, fárasztotta. 
Próbált egyik szokásos játékához menekülni, jel-
lemet talált ki a szeme elé kerülő embereknek. Ott 
az a kamasz például talán életében először jár 
színházban. Csak nagy nehezen, egy ígéretben 
kilátásba helyezett előnyök kecsegtetésével lehetett 
rábírni, hogy elkísérje a nagynénit, de az öltöny és 
nyakkendő máris kezdi megváltoztatni viselkedé-
sét, tartást ad neki, önkéntelenül is igyekszik ta-
pasztalt színházlátogatónak tűnni, s bár még nem 
vallja be, kezd rájönni, hogy ez mégiscsak neki 
való. Amott meg két hölgy ül egy bársonnyal be-
vont kereveten. Egyikük filigránabb termetű, bar-
na hajú, szemüvege mögül nyíltnak szánt, de való-
jában ravasz és legkevésbé sem egyenes emberre 
való tekintettel pislog a másikra, leplezni próbál-
ván, hogy egyáltalán nem is figyel rá, mondaniva-
lója nem érdekli. Másikuk teltebb, világos hajjal 
keretezett arcára kiült élveteg együgyűséggel csa-
csog, szentül meggyőződve arról, hogy gondolatai 
roppant fontosak és jelentőségteljesek. Őket látha-
tóan nem az igazi színházszeretet hozta ide, in-
kább maguk próbálnak „szerepelni”. Folyamato-
san nevetgélnek, hajukat látványosan igazgatják, s 


