
A bukás
Irta MÁNDY IVÁN

Galli Curci

- Neked is elmondta azt az éjszakát, amikor Galli Curci a Városi Szinházban ... ?
- Kinek nem mondta el? l

Autók l
Autók végig a sötét, szűk utcában. Autók a járdához tapadva. Valósággal vissza

szorították a járdát, a,házakat. A szerény, kopott, kis házak maguktól is visszahú
zódtak döbbent meglepetéssel.

A fiú kihajolt az ablakból. Nézte a kocsisort. Micsoda felvonulás l
Amelita Galli Curci I Akárcsak egy plakátról olvasná. A világhírű énekesnő ven

dégszereplése a Városiban. Traviata. Partnere: Enzo de Muro Lomanto. Színte már
dalolta: Enzo de Muro Lomantol Galli Curci és Enzo de Muro Lomantol

Valaki állt odalent. Egy nő. Magas, szőke nő csillogó, zöld köpenyben. Most lé
pett ki a kocsiból és éppen a kis szálloda elé.

A fiú mélyen kihajolt az ablakból. Nézz fell Csak egy pillanatra nézz fell
A nő tétován topogott. Mint aki valami idegen földrészre került. Egy férfi beleka

rolt (ronda, köpcös alak I), elindult vele a színház felé. A nő még visszanézett. Akár
el is búcsúzhatunk a kocsitó/! Na, hallod?! Egy ilyen környéken!

Jólletolja a férfit. Hogy már csak itt kaptak helyet ebben a kis utcában. A Városit
már régen körülvették az autók. A Városi az autók gyürüjében. Az a kivilágított
szinház l Nappal oly szürke és kopár a tér mellett. De most fényárban úszik.

Galli Curci már bent az öltözőben. Az igazgatóval beszélget. Az igazgatóval meg
az impresszárióval. Beszélgetés? Odavet egy-két szót. Utasitásokat ad. Az öltöző

előtt újságirók hada. Senkit se engednek be. Az igazgató is elhagyja az öltözöt. Meg
az impresszárió. Galli Curci magára marad. Mellette egy néma árny. Az öltöztető

nő. Egyik országból a másikba kiséri. Egyik városból a másikba. De soha nem válta
nak egy szót se.

A fiú mögött megreccsent az ágy.
- Bámulj csak! Bámulj!
Nem nézett hátra. Nem akarta látni az ágyat. És azt se, aki az ágyban fekszik.
Különben is! Apa miért nincs itt mellette? Miért "Oltotta el a villanyt? Miért bújt

ágyba? Hiszen mindig együtt nézik az utcát így az ablakból. Alig szólnak egymás
hoz. Csak nézik a házakat, a bezárt boltokat. Olykor felbukkan valaki. Dülöngélve
botorkál a fal mellett. Megáll, leül a járda szélére. Halk zene egy nyitott ablakból.
Gramofon. Egy nő kidugja a fejét. Apa átszól. Egy jó kis kuplét!

És most tessék! Ezek a sértődött recsegések. Mégis... mi történt? Apa számitott
valamire? Szabadjegyre? Hogy szabadjegyet küldenek neki? Mint a sajtó képviselő

jének. Parancsoljon, szerkesztő úr!
Szabadjegy. Sajtópáholy,
Sötét csomag az ágyon. Lassan, alig észrevehetően begördült a fal felé.
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A fiú az ágy mellett. Kinyújtotta a kezét, hogy megérintse. Gyengéden indult a
mozdulat, de a kéz váratlanul megremegett. Dühödten megrándult. Egy pillanat és
rácsap arra a vállra. Arra a lomha, élettelen vállra. Apa kelj fel! HaUod?! Szedd össze

, magad és kelj fel! Talán még nem késIJ! Még odaérünk és beengednek ! Ha nem is kűld

tek jegyet, de azért beengednek ! Hiszen ismernek! Téged aztán csak ismernek! Vagy
nem?!

, Szótlanul állt az ágynál. Kimerülten. Mintha ordítozva rázta volna azt a vállat.
Zúgott a feje. A torka kiszáradt. Egy pillanatra talán le is ült .az ágy szélére.

Megint az ablaknál.

Az a fény a Városi felől! Félkör alakú, fehér, szinházi fény. A színház kapui meg
nyiltak. A várakozók betódultak. Eddig ott álldogáltak a lépcsőkön, de most
benyomultak.

A zenekar elfoglalta helyét a zenekari árokban. Már csak egyvalaki hiányzik. Egy.
valaki várat magára. A karmester.

A karnagy!
Egy szigorú női hang. Rászólt a fiúra. Rápirított. Méghozzá is tette: A postás ze

nekarnak van karmestere! Avasutasoknak ! De egy valamirevaló zenekarnak ... !
Honnan jött ez a hang?! Ki lehetett ez a nő? Mindenesetre egy olyan idősebb

hölgy. Igen ... hölgy. Ott ül az első vagy második sorban. Hát persze! Nem marad
hat el Galli Curciról! Társasággal érkezett. A társaságával. Hátrafordul. Látja a fiút.
ahogy odatapad az ablak párkányához. Ahhoz a meglehetősen koszos deszkához.

Felzúgott a taps. Megjelent a karnagy.
Enzo de Muro Lomanto is kilépett az öltözőjéből.

A nézőtér homályba borult. Elsötétedett.
A színpad fénye. Egy-egy nézőtéri arc. Előre hajoltak. Visszahúzódtak.
Felhangzott a nyitány.
Galli Curci még nem lépett színre. Még nem jött el a pillanat.
Apa a sötétből.

- Micsoda orr! Fenségesen hordja, de hát azért mégiscsak elképesztő!

A fiú hátrafordult.
Alig hallható szuszogás az ágyból.
Kit érdekel, amikor odaát: ..
Tomboló taps. Tapsorkán. Galli Curci a színpadra lépett.
Egyesek felálltak, úgy tapsoltak. Egyesek hűvös előkelőséggeI. Azért ez mégse egy

futballmeccs !
Galli Curci a színpad közepén. Előrejött. Meghajolt a közönség előtt. A Városi

Színház közönsége előtt.

A fiú már az ágyban. Bódultan az álmosságtóI. Olyan alattomosan jött ez az
egész. Egyszerre csak úgy elgyengült. Még megkapaszkodott az ágy rácsában. Még
látta a fényt.

Amelita Galli Curci!
Keze lecsúszott arácsróI.
Belezuhant az álomba.
Egy téren futott a barátaival meg néhány lánnyal. Nem volt ez verseny. Senki se

akart legyőzni senkit. Csak éppen futottak. Beleszaladtak a fűbe, kört alkottak.
Megfogták egymás kezét. Énekeltek.
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Repül a sárkány a szellők szárnyán!
Zászlók lobogtak a magasban. Vidám, színes zászlók.
A kör egyre jobban tágult. Már nem is lehetett látni .az arcokat. A fiú oldalt for-

dult. Egy arcot keresett ... egy -kedves arcot. .
- Ica! Balla Ica!
Messziről hallotta a lány nevetését.
Futott a hang felé. A nevetés felé.
Az álom kilökte magából. Úgy feküdt ott kihajítva a gyűrött lepedön. Felnézett.

De mindjárt le is hunyta a szemét. Nem mozdult. Valaki figyeli. Valaki mindjárt
megszólal. Csak arra vár, hogy megmozduljon.

Apa hangtalanul nevet. Hangtalanul és csúfondárosan.
Kint az utcán becsapódott egy kocsi ajtaja. Egy másik ... egy harmadik. Sorra be

csapódtak az ajtók. Komoran, sértődötten. Úgy is indultak el a kocsik. Mélységes
sértődöttséggel. Köszönjük! Ezt megkaptuk ! Ezt aztán igen! Nekivágtak az éjszaká
nak. Csak el innen! Még ezt a környéket is elfelejtjük!

A kocsik elhúztak.
Csönd maradt utánuk. Fenyegető csönd.
A levegő fullasztóan száraz.
Valami történt odaát! Valami olyasmi. ..
Bukás! Galli Curci megbukott!
De hát, hogy ... hogyan? Elcsuklott a hangja? Megbicsaklott? Vagy nem volt

formában? A közönség pedig ... Eleinte még csak a székek recsegése, Pisszegés. Itt
ott egy fütty. Kitört a füttykoncert. Akár a jégeső.

Félbeszakadt az előadás? Félbe kellett szakítani?
Leeresztették a függönyt. Azt a kivénhedt, poros, függönyt.
Galli Curci a leeresztett függöny mögött a sötéten kavargó porban.
Galli Curci az öltözőjében. Belebámul a tükörbe, de nem látja az arcát.
Egy melIékkijárat vasajtajánál. Résnyire nyílik az ajtó. Kikémlel az utcára.
A fiú .lerúgta magáról a takarót. Szédülten botorkál az ablak felé. Találkozni

akart vele? Látni akarta?
Egy hang megállította.
- Méregdrága helyárak !
Apa nézett rá az ágyból. Két keze a feje alatt. És olyan hűvös, tárgyilagos hangon.
- Felsrófolták a helyárakat !
A fiú mozdulni se tudott. Mi az, apa, te tudtál erről?! A bukásról?!
Apa akár egy dörzsölt üzletember.
- Eszelősen drága helyárak ! A lehető legnagyobb ostobaság! Az ilyesmi mindig

megbosszulja magát!
Még morgott valamit erről az egész díszes társaságról. Hülyék köre! Aztán csak

úgy nézte a fiút.
- Utazz el innen!
- Tessék?!
Apa lehunyta a szemét. Elaludt.
A fiú az ablakná!. (Egyáltalán elment onnan?)
Az égről eltűnt a fény, Az ezüstösen szikrázó, színházi fény.
Az ég éppoly sötét, mint az utca az öreg roskatag házaival.
De ő még mindig az ablak páholyában.
A túlsó oldalon felbukkant egy nő. Elsurrant a fal mellett. Eltűnt egy kapualjban.
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Egy ZORpra

Ott áll hátul a stúdió egy elhagyOtlsal'kában. Fekete lepellel letakarva. Fekete lep
let borítottak rá. Hogy aztán soha többé le ne vegyékróla, Hogy soha többé senici ne
lépjen oda hozzá. Ne üljön le mellé. De hát miért is ülne? A kerek, kis zongoraszék is
elhagyta.

Mi történhetett?
Egyszer valaki megbukott melfC,tte.· Egy régi, hires énekes. Külföldi vendégmű- .

vész. Akkor még a zongora a terem közepén. A kcttaállványok mellett. Méltóságtel
jesen, kissé hivalkodva. Elfoglalta a termet. Uralta-A többiek szerényen meghúzód
tak. A régimódi családi zongora.'Az örökké poros falusi harmónium. A cimbalom
egy régi vendéglőből. Megfértek egymással. Meg azzal az elkorhadt csontvázzal.
Múzeumi darab. De hát miféle múzeumból került ide? Az biztos, hogy senki se mert
hozzányúlni.

Ö meg a terem középén. .
Akárcsak maga a vendégművész. Ésire se lehetett venni,. hogy mikor lépett be a

stúdióba. De most ot\tállt a zongora mellett. A kisérője pedig ott ült azon a csöppnyi
kisszéken. Ujjai végigfutottak a blUentyúkön. .

A rendező a rendezőfülkében. A rendező és stábja a fülke üvegfala mögött. Akár-
csak egy búvárhajó vezérlőfülkéj6ben. Még néhány pillanat és elsüllyednek.

A bemondó meghatott rebegése,
- Kedves hallgatóink hazánkban Üdvözölhetjük ...
Elhangzott egy név.
Csönd.
A rendező felemelte a kezét. Megadta a jelt.
Megszélalt a zongora. Szerényen, hüségesen. Hiszen most nem róla van szó. Ép.

pen csak a bevezető futamok. ÉpPen csak megadja a hangulatot. És aztán már alig
hallhatóan csobogott, csörgedezett:

A kisérő az énekesre pillantott. Ráfüggesztette tekintetét.
Az énekes megérintette a zongora villát. Enyhén megverégette. Felhangzott a Két

gránátos.
Napersze, a repertoár! A Két gránátossal indul és lefogadom. hogy égy altatódal fe

jezi be. Schlafe mein Prinzchen! Schlaf ein/
így a zongora. De azért csak tovább kisérte a két gránátost. Hiszen mindent és

mindenkit oly hűségesen kísért.
De a két gránátos elakadt a pusztulás útján. A német fogságból Frankhon felé.
Az ének elakadt.
A zongora is elakadt. Még néhány futam - és kész. Nem volt kit kisérni.
A többi maga a kuszaság,
A vendégművész megnyúlt arca. Az üresen tátogó száj. Ahogy a kísérö feláll.

Visszaül. Majd megint feláll.
A rendező előjön az üvegfal m6JÜ1.
Többen is előbújnak. Körülveszik a művészt, Az belemered a levegőbe. Az üres le

vegőbe. Hová bámul? Az elröppent hang után? Az utolsó elröppent hang után?
Miért fordulnak a zongora felé? Miért nézik úgy?
A kisérő úgy állva, leüt egy billentyűt. Egy másikat. Kemény, kopogó hang. Mi
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ez? A kísérő koncertje? A kísérő magányos koncertje? Vagy inkább valami vizsgá
lat? Vizsgálatféle?

A kísérő egy ingerült mozdulattal lecsapja a zongora fedelét. Elfordul tőle. Ott
hagyja. Akárcsak a többiek.
. Igen, elfordultak tőle. Otthagyták.

A zongora magára maradt.
Valahogya többiek is elfordultak tőle. A családi zongora. A harmónium.

A cimbalom.
A fény kialudt a stúdióban.
Az a két szürkeköpenyes férfi már a sötétből merült fel. Alvilági árnyak. Megfog

ták a zongorát. Hátravitték a sarokba. Leplet borítottak rá. A gyász éjfekete leplét.
A bukásét.

Lezárt írógép egy elhagyott asztalon.

Rába György

JELENÉSEK KÖLTŐJE
Vasadi Péter költészete

Képeket küld, különös, szilaj'jelenetek híradásait egy másik bolygóról, amely mégis a miénk,
csak éppen a láthatatlan oldala. Ilyenhírmondónak éreztükmár életkoráhozképest kései,de an
nálletudhatatlanabb fölbukkanásakor A magunk kenyerén (1971) antológiában, majd költői

meglepetésekkel sűrű első kötete, a Jelentés Babylonból (1974) "villámszaggatta sötéten" át ki
hordott verseinek költőjét, ahogy Rónay GyörgyjellemezteVasadi Péter egyénihangú müvésze
tét. Látomásokat irt vagyinkább halmozott egy-egy versében, de nem különc, romantikus fantá
zia ihlette, nem is a szürrealista automatikus írásmód ajzotta tótágast álló képekre, A Jelentés
Babylonból költője fantasztikusnak ható képek formanyelvén kívánt igazságokat közölni. A ki
vehető epikusmagvúvagyel-elkanyarodvais leíró törtenései természetfölöttinek hatottak, mint
hogyegy látszatvilágmögött érvényes törvényeket sejtettek. Mesterienélt a képi megjelen~éssel
Kalapácsra várakozó vas / a végtelen üllDjén ez az este ~ olvashattuk a címadó versben. De-nyil
vánvalóan nem az öncélú szemléletesség vonzotta - jobbára másképp körülírhatatlannak ítélt
lelkiállapotot tárgyiasított erős, örökmozgófantáziája: Mily hitványez ajiere / s megtart.'egyet
len szögön / igyfügg a vi/ág, e csillagokra / begombolt télikabát (A perc). Nemegyszer valamely
képzeletbenátélt történetéből etikai vagyéppenséggel spirituátisjelentéssugárzott. A legfeketébb
bárányt/ égD tűskebozátba zavarták - csendül föl a nyitány, hogy költői kérdések csakhamar a
tanúságtételeszményének megvilágításába helyezzék a belső tapasztalatot : Ki hallja megezt a tü
zet? - Ki látjaa hangot? Az összefoglaló rendeltetéseszerinthagyományoszáró szakaszlélektani
és spirituális mozzanatot egyesítő végkicsengese hagyománybontóanlátomásértelmezés : RDzse
bégetésefölött / vadszabadsága lobog, / de afüstje! félelmem, / szárnyaim isfeketén (A bárány).
Még egyéniszóösszetételei is képzetmozdítók.RDzse-bégetése.' egyetlen képes értelmü szó, de a
világegyetem kölcsönös szenvedése jajdul föl benne.

Csak a képek verbalizmusátólmeg vizióinaktúlzott szövevényességétől kellett félteni azindu
ló Vasadit,de egyrészta szimbolikusvezető szálra kristályosodóképsorok (VölgykeresDk), más
részt a személyes vonatkozással áthatott, legendás pillanatok képzeleti élményei (Ama napon)
egyaránt jól példázták. milyen versépítéssel teremthet szerves belső formát.

Nem lenne nehéz szertelen képzeletétháborús benyomásaiból eredeztetnünk, hiszen mlga is
utalt erre: "Egyéjszaka,zuhogó esőben egysebesültekkel teli pajtában háltam. Ajajgatás, s6haj
tozás, mormogás, a káromkodás, sírás meg a csoportos ima nyelve összekeveredett, és fölismer
hetetlennévált, s minden közelgő dübörgést elnyomott. Azóta éberen figyelem az emberi szemé-


