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Ernst Theodor Amadeus Hoffmann

A SANCTUS
Halasi Zoltán fordítása

A doktor aggasztóan ingatta a fejét.
-  Hogyan -  fakadt ki hevesen a karmester, és felugrott a székről hogyan, hát Bettina 
hurutja mégsem olyan ártalmatlan dolog?

A doktor háromszor-négyszer koppintott a padlón spanyolnád botjával, elővette a 
tubákosszelencét, majd ismét eltette, nem is szippantott belőle, aztán a mennyezetet 
kezdte nézni, mintha a rozettákat számolná, közben hamis hangon köhécselt, és nem 
szólt egy szót sem.

A karmester ettől mégjobban kijött a sodrából, hiszen tudta már, hogy amit a dok
tor igy, a gesztusok nyelvén előad, az élőbeszédre fordítva félreérthetetlenül eztjelenti: 
„Kínos, kínos eset... és nem tudom, mit csináljak, mihez kezdjek, ugyanúgy vaktában 
próbálkozom, mint az a bizonyos hályogkovács doktor a Gil Blas-ban.”

-  No mi lesz már, mondja ki végre nyíltan -  csattant fel a karmester -, mondja meg 
egyenesen, mit gondol, minek ez a fene nagy fontoskodás, hiszen egyszerű rekedt
ségről van szó; Bettina akkor szedte össze, amikor a templomból kijövet elővigyázat
lanul nem vetette nyakába a sálat... ez csak nem fog az életébe kerülni a kicsikének?

-  Szó sincs róla -  szólalt meg a doktor, és megint elővette a tubákosszelencét, de 
ezúttal szippantott is belőle -, szó sincs róla, az viszont nagyon is valószínű, hogy egyet
len hangjegyet sem fog többé énekelni egész életében!

Erre a karmester tíz ujjal kapott a hajához, s úgy szántott végig rajta, hogy min
denfelé szállt a púder, ide-oda rohangászott a szobában, közben szinte eszét vesztve 
jajveszékelt:

-  Nem fog?... Nem fog többé énekelni?... Bettina nem énekel többé?... Elhalnak a 
pompás canzonetták... a csodás bolerók és seguidillák, amelyek csengő-bongó szirom
illatként áradtak ajkáról?... Soha egy jámbor Agnust, egy vigasztaló Benedictust nem 
hallunk tőle többé?... O! O! Soha egy Misererét, ami úgy megtisztította lelkemet a hit
vány gondolatok minden földi szennyétől... aminek hallatán sokszor a makulátlan 
egyházi témák egész világa zengett föl bennem?... Hazudsz, doktor, hazudsz!... Téged 
a sátán kísért, azért, hogy jégre vigyél... A templomi orgonista, az a gyalázatos, akit 
majd’ megesz az irigység, amióta kidolgoztam egy nyolcszólamú Qui tollist, amely el
ragadtatásba ejtette a világot, és azóta üldöz, ő vesztegetett meg téged! Azt akarja, hogy 
hitvány kétségbeesésbe taszíts, hogy elkeseredésemben tűzbe vessem új misémet, de 
engem nem fog... nem fogsz behúzni a csőbe!... Itt van, itt vannak nálam most is Bet
tina szólói (e szavak közben a felöltője jobb zsebére csapott, nagyot csattant benne a 
kottapapír), és mindjárt el is fogja énekelni nekem a kislány, fenséges haranghangon, 
olyan csodálatosan, mint még soha! -  És nyúlt a kalapjáért, menni készült, a doktor 
azonban visszatartotta, azt mondta neki nagyon szelíden és halkan:

-  Tisztelem becses lelkesedését, elragadó barátom! De higgye el, nem túlzok, azt a 
templomi orgonistát pedig egyszerűen nem is ismerem; mit csináljak. Amióta Bettina
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a katolikus templomban elénekelte a misén a szólókat a Glóriában és a Credóban, azóta 
valami különös rekedtség lépett fel nála, helyesebben szólva az aphonia egy szerfölött 
furcsa neme; ez a hangtalanság kifog a tudományomon, s ezért, mint mondtam, tartok 
tőle, hogy a kislány nem fog énekelni soha többé.

-  Hát jó -  süvöltötte a karmester mintegy rezignált kétségbeeséssel -, hát jó, akkor 
adj neki ópiumot, azt, azt, ópiumot, adj neki annyi ópiumot, hogy csendben elszen- 
derülhessen végül, mert ha Bettina nem énekel többé, akkor élnie sem szabad tovább, 
hiszen ő csak akkor él, ha énekel... ő csak a dalban létezik... mennyei doktorom, tedd 
meg nekem ezt a szívességet, mérgezd meg őt, minél hamarabb, annáljobb!... Jó kap
csolataim vannak a büntetőbírói kollégiumban, az elnök diáktársam volt Halléban, 
nagyszerűen játszott kürtön, éjszaka biciniumokat fújtunk... időnként persze elkerül
hetetlenül közbeszólt a kutyák és kandúrok kórusa... Ez becsületes gyilkosság, nem is 
bánthatnak érte... de könyörgök, adj neki mérget... mérgezd meg!...

-  Barátom -  szakította félbe a fortyogó karmestert a doktor -, noha igazán nem 
mai gyerek már, a haját is huzamos ideje kénytelen púderezni, mégis úgy viselkedik, 
főleg amikor a zenéről van szó, mit mondjak, mint egy félkegyelmű. Ne üvöltözzék 
így, ne dobálózzék mindjárt gyilkossággal, ne bujtogassa az embert olyasmire, hogy 
előre megfontolt szándékkal segítsen át valakit a másvilágra, hiszen ez igenis bűn; 
üljön csak le nyugodtan oda, abba a kényelmes karosszékbe, és higgadtan hallgas
son végig.

-  Hogy én mit fogok hallani! -  jajdult fel a karmester siránkozó hangon, de azért 
engedelmeskedett a felszólításnak.

-  Bettina állapotában -  kezdte a doktor -  csakugyan van valami furcsa, hogy ne 
mondjam, rejtélyes. Beszélni hangosan beszél, telt, erős orgánummal, tehát a szokásos 
légúti bántalmak egyike sem jöhet szóba nála; még egy-egy zenei hang megszólalta
tására is képes, de mihelyt énekre zendítené a hangját, valamitől -  megfoghatatlan, 
hogy mitől, hiszen ez a gátló ok semmiféle kimutatható tünetben; szúrásban, bizser
gésben, viszketésben vagy más effélében nem nyilvánul meg -  szinte megbénul a tor
ka, úgyhogy a kiadni próbált hangok -  mindenfajta erőltetett, nem tiszta, egyszóval 
hurutos csengés nélkül -  bágyadtan és színtelenül enyésznek el, foszlanak semmivé. 
Helyesen mondja Bettina, hogy ez olyan, mint mikor az ember álmában repülni pró
bál, s jóllehet teljes bizonyossággal érzi, hogy képes lenne rá, mégsem tud magasba 
emelkedni. Ez a meghatározhatatlan beteges állapot csúfot űz a mesterségemből, itt 
minden gyógymód csődöt mond. Mintha egy testetlen kísértettel kellene megküzde- 
nem; hiába támadom, ha egyszer nem látom az ellenséget. Abban igaza van, karmes
ter, hogy Bettina egész egzisztenciája az életben az énektől függ, hiszen valóban, a mi 
kis paradicsommadarunkat el sem tudjuk képzelni másképp, csak úgy, hogy énekel, 
de hát ezért is kavarja fel őt a lelke mélyéig már a puszta gondolata is annak, hogy 
énekhangjával együtt életének értelmét is elveszítheti, ennélfogva már-már meggyő
ződésem: annak, hogy a kislány olyan rosszul érzi magát, épp ez az állandó lelki izga
lom az oka, és ez hiúsítja meg az én erőfeszítéseimet is. Bettina, hogy az ő kifejezésével 
éljek, erősen szorongó alkat; így aztán -  miután hónapokig, mint a hajótörött, úgy 
kapaszkodtam én is minden apró kis reménysugárba, hol ettől, hol attól a gyógymód
tól várva a segítséget, de a kudarc láttán végül teljesen elcsüggedtem -  most már csak 
egyre gondolhatok: ez az egész betegség nem is testi, inkább lelki természetű.

-  Helyesen mondta, doktor -  szólalt meg ekkor az utazó Rajongó, aki idáig szótla
nul, keresztbe font karral üldögélt a sarokban -, ezt helyesen mondta, látja, most egy
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szeriben a dolog lényegére tapintott, kitűnő doktorom! Bettina beteges érzése nem 
más, mint egy lelki hatásra felelő testi visszahatás, ám épp ezért, mivel a baj lelki gyö
kerű, annál aggasztóbb a dolog, annál veszedelmesebb. Én, csakis én szolgálhatok, 
uraim, minderre magyarázattal!

-  Hogy én mit fogok hallani! -  jajdult fel ismét a karmester, s a hangja most még 
siránkozóbban csengett, mint az imént.

A doktor közelebb húzta székét az utazó Rajongóhoz, és fUrcsán mosolygó képpel 
egyenesen az arcába bámult. Az utazó Rajongó nem nézett sem a doktorra, sem a 
karmesterre, tekintetét felfelé, a távolba vetve így szólt:

-  Karmester! Láttam egyszer egy színes, tarka kis pillangót, amelyik foglyul esve 
röpdösött a maga dupla clavichordjának a húrjai között. Vígan csapongott ide-oda 
az az aprócska jószág, közben fényes kis szárnyaival verdesve meg-megérintette hol a 
magasabb, hol a mélyebb húrokat, s ezek, ahogy egyre-másra megrezdültek, egészen 
halk -  csak a legélesebb, legiskolázottabb fül számára hallható -  hangokat, hangzato- 
kat leheltek, rezgések keltek egyre-másra szelíden ívelő hullámokként, s úgy tetszett, 
mintha az a kicsi jószág csak úszna-úszna a hangok árján, vagy inkább: mintha e hul
lámok hordoznák a hátukon. De előfordult, hogy némelyik húrt erősebben ütötte 
meg, s az -  mintha csak megharagudott volna rá -  a boldog úszó szárnyára csapott; 
a sérült szárnyról pergett-hullott a hímpor, a tarka minta itt is, ott is veszíteni kezdett 
ékességéből. A pillangó azonban ügyet sem vetett erre, önfeledten keringett tovább a 
víg zengés-bongásban, közben a húrok egyre keményebben tépázták, végül hang nél
kül zuhant le a zengőlap nyílásába.

-  Mit akar ezzel mondani? -  kérdezte a karmester.
-  Fiat applicatio, kedvesem! -  mondta a doktor.
-  Különös alkalmazásról itt szó sincsen -  folytatta a Rajongó -, én, minthogy a fent 

említett pillangót valóban hallottam a karmester clavichordján játszani, ezzel csupán 
általánosságban szerettem volna jelezni, mi jutott eszembe akkor, mert ez a gondolat 
úgy nagyjából érzékelteti már mindazt, amit majd Bettina bajával kapcsolatban el fo
gok mondani. De ha akarják, felőlem akár allegóriának is tekinthetik az egészet, és 
alkalomadtán beírhatják valamelyik utazó énekesnő-virtuóz emlékkönyvébe. Nekem 
ugyanis úgy rémlett akkor, hogy bennünket is így vesz körül a Természet, ezer és ezer 
kórus hangján zengő clavichordként, és mi, akik e clavichord húrjai közt űzzük mes
terségünket, mégis azt gondoljuk, hogy mi magunk hozzuk létre, szabadon, a meg
szólaló hangokat, akkordokat, s noha eközben sokszor halálra sebződünk, nem is sejt
jük, hogy a halálos sebet a nem harmonikusan megpendített hangok ütötték rajtunk.

-  Nagyon homályos -  jegyezte meg a karmester.
-  Ó -  nevetett a doktor -, ó, csak türelem, mindjárt felpattan a vesszőparipájára, 

és sebes vágtában nyargal velünk végig az álmok, sejtelmek, lelki befolyások, szimpá
tiák, idioszinkráziák és társaik világán, míg el nem ér a magnetizmus állomáshoz, ott 
aztán leszáll, és megreggelizik.

-  Csak lassan, lassan, bölcs doktorom! -  mondta az utazó Rajongó. -  Nem szép, 
hogy olyasmit becsmérel, amit -  akármennyire berzenkedik is ellene -  alázatosan el 
kellene ismernie, és nagyon is tekintetbe kellene vennie. Hát nem maga jelentette ki 
épp az imént, hogy Bettina betegségét valamilyen lelki ok idézi elő, helyesebben: hogy 
a baj merőben lelki jellegű?

-  De hogy jön össze B ettina avval a szerencsétlen pillangóval? -  vágott közbe a doktor.
-  Ha az ember mindent apróra átvizsgálna, örökké azt bogarászná, mi mivel vág
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össze hajszálra, és mi mivel nem, nemcsak ő maga halna meg az unalomtól, halálosan 
elunná ezt a környezete is! Hagyjuk szegény pillangót, nyugodjék békében a karmes
ter clavichordjának fenekén... Egyébiránt, mondja meg, karmester, nem valóságos 
csapás az, hogy a szentséges musica a társas csevely járulékos része lett? A legnagysze
rűbb tehetségeket is lehúzzák azokba a közönséges és silány körökbe! Zene és ének -  
ahelyett hogy, mint régen, szent távolból, mintha magából a csodás égi birodalomból 
ragyogna le ránk -  most úgyszólván rendelésre házhoz jön, még azt is pontosan tud
juk, hogy az énekesnonek hány csésze teát, a basszistának hány pohár bort kell felhaj
tania ahhoz, hogy megfelelő hangulatba kerüljön. Jó, tudom, vannak egyesületek, 
ahol az igazi zene szellemében, őszinte áhítattal gyakorolják a társas muzsikálást, de 
azok a hitvány páváskodók, azok a kikent-kifent... de nem akarok bosszankodni! -  
Tavaly, amikor idejöttem, szegény Bettina éppen divatban volt, ahogy mondani szok
ták, kapós lett; szinte sehol sem lehetett úgy teázni, hogy ne járt volna hozzá mind
járt egy spanyol románc, egy olasz canzonetta vagy esetleg épp a Souvent l'amour kez
detű francia dalocska: minderre Bettinának kellett vállalkoznia. Mondhatom, komo
lyan aggódtam amiatt, hogy ez a kedves gyermek végül még el fog süllyedni a tiszte
letére kiöntött tengernyi teavízben; nem süllyedt el, de a szerencsétlenség mégis be
következett.

-  Miféle szerencsétlenség? -  kérdezte egyszerre a doktor és a karmester.
-  Nézzék, kedves uraim -  folytatta a Rajongó -, szegény Bettinán voltaképpen, 

ahogy mondani szokták, rontás vagy varázslat ül, s bármily kínos, be kell vallanom, 
én voltam az a gonosz varázsló, aki ezt művelte vele, és most úgy vagyok, mint a vers
beli bűvészinas: nem tudom, hogyan oldjam le róla a gonosz varázst.

-  Tréfa, vásári tréfa! Mi meg itt ülünk, és teljes nyugalommal tűrjük, hogy az iro
nikus csibész ámítson bennünket! -  kiáltott a doktor, és mérgesen felpattant.

-  De, az ördögbe is, a szerencsétlenség, a szerencsétlenség...! -  óbégatott a karmester.
-  Nyugodjanak meg, uraim -  mondta a Rajongó -, ami most jön, az tény, azért 

kezeskedem, még ha egyébként tréfának tartják is a varázslásomat; ámbár időnként 
igencsak elnehezül a szívem attól, hogy tudtomon és akaratomon kívül egy ismeretlen 
lelki erő médiumává váltam, s abban, hogy ilyen hatást fejthessen ki, illetve ilyen hatást 
gyakorolhasson Bettinára, én közvetítettem neki. Mintegy a vezetője lehettem, gon
dolom, úgy, ahogy az elektromos sorban az egyik vezető átadja a másiknak az áram
ütést, de ezt egyáltalán nem öntevékenyen vagy a saját akaratából csinálja.

-  Hopplá, hopp! -  rikkantott a doktor. -  Nézzenek oda, milyen remekeket ugrik a 
vesszőparipa!

-  De a történet... a történet! -  követelőzött a karmester.
-  Karmester -  folytatta a Rajongó -, maga említette, még korábban, hogy Bettina, 

mielőtt elvesztette a hangját, a katolikus templomban énekelt utoljára. Emlékezzék 
csak vissza, ez tavaly, húsvétvasárnap történt. Maga a fekete díszöltönyében pompá
zott, és Haydn fenséges d-moll miséjét vezényelte. Egy csokorra való, bájosan öltözött, 
hamvas leány tűnt föl a szopránban, egy részük énekelt is, más részük nem. Ebben a 
csoportban állt Bettina, ő azokat a rövid kis szólókat adta elő, bámulatosan erős és telt 
hangon. Emlékszik: én a tenorban tevékenykedtem; elkezdődött a Sanctus, a legmé
lyebb áhítat borzongása remegett végig rajtam, amikor valami zavaró suhogás hallat
szott mögöttem, önkéntelenül hátrafordultam, és csodálkozásomra Bettinát pillantot
tam meg: ott furakodott, a zenészek, énekesek sorain át, úgy látszott, távozni készül. 
„El akar menni?” -  szólítottam meg. „Legfőbb ideje -  felelte ő igen kedvesen -, hogy
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a *** templomba induljak; egy kantátában énekelek az ottaniakkal, megígértem. Az
tán délelőtt még el kell próbálnom egy-két duettet, amit ma este fogok előadni ***- 
éknél egy zenés teán, azután vár még egy szupé ***-éknál is. Ugye, eljön? Előadunk 
egypár kórust Handel Messiásából, meg a Figaro házasságából az első felvonás fináléját.” 
Miközben ez a beszélgetés folyt, végig a Sanctus telt akkordjai zengtek, s az áldozati 
tömjén felszálló füstje kék felhőkben terült szét a magas boltívek alatt. „Hát nem tudja
-  mondtam -, hogy bűnös dolog, és nem is marad büntetlenül, ha az ember a Sanctus 
alatt elhagyja a templomot?... Ha így folytatja, a végén nem fog többet templomban 
énekelni!” -  Ez tréfa akart lenni, nem is tudom, mitől csengett a hangom egyszerre 
olyan ünnepélyes komolysággal. Bettina elsápadt, és némán elindult kifelé a temp
lomból. Ettől a perctől kezdve elvesztette a hangját.

A doktor időközben visszaült a helyére, s most állát a sétabot gombjára támasztva 
figyelt, de nem szólt semmit.

-  Nahát! -  ámuldozott a karmester. -  Még ilyet! Döbbenetes!
-  Tulajdonképpen -  folytatta a Rajongó -, tulajdonképpen semmi konkrét dologra 

nem gondoltam akkor, amikor ezeket mondtam, ez csak úgy jött, és az sem jutott 
eszembe, hogy Bettina akkori hangtalanságát bármi módon kapcsolatba hozzam ezzel 
a templomi esettel. Csak most, hogy újból itt vagyok, és hallom magától, doktor, hogy 
Bettina még mindig ebben a bosszantó nyavalyában szenved, csak most kezd deren
geni, mi is motoszkált akkor a fejemben, mert mintha mégiscsak motoszkált volna ben
ne valami: egy történet, amit egy régi könyvben olvastam évekkel ezelőtt, s amit most
-  mivel igen bájos és megható történetnek találom -  el is mondanék maguknak.

-  Mesélje el -  mondta a karmester -, hátha találok benne valamit, ami alapanyagul 
szolgálhat egy hatásos operához.

-  Ha meg tud zenésíteni álmokat... sejtelmeket... delejes állapotokat -  vetette közbe 
a doktor -, akkor most jól jár, mert szinte biztosra vehető, hogy a történet megint 
valami ilyesmire fog kilyukadni.

Az utazó Rajongó, rá sem hederítve a doktor csipkelődésére, megköszörülte torkát, 
és fennkölt hangnemben elkezdte mondani:

-  Granada falai előtt végeláthatatlan messzeségbe nyúlt el Izabella és Aragóniai Fer- 
dinánd tábora.

-  Egek és föld ura! -  vágott a mesélő szavába a doktor -, ez a mese úgy indul, mint 
ami kilenc nap, kilenc éjjel múlva sem fog véget érni, én meg itt ülök, miközben a 
betegeim odaát méltatlankodnak. Fityfenét törődöm én a maga mór történetével, én 
is olvastam a Gonsalvo de Cordovát, hallottam azokat a seguidillákat Bettina előadásá
ban; köszönöm, de nekem ennyi bőven elég, mindenjót, uraim, isten velük! -  A doktor 
gyorsan kiugrott az ajtón.

-  Ez a történet -  szólalt meg a karmester, aki továbbra is nyugodtan ült a helyén -, 
ha jól sejtem, abban a korban fogjátszódni, amikor a spanyolok a mórokkal háborúz
tak; már régóta szeretnék valami ilyen témára zenét komponálni. Ütközetek... harci 
forgatag... románcok... seregek felvonulása... cintányérok... korálok... pergődobok és 
üstdobok... ó, üstdobok! Nos, ha már így összejöttünk, meséljen, kedves Rajongó, ez 
az elbeszélés nekem éppen kapóra jön, ki tudja, milyen magvakat ültet el a lelkemben, 
s miféle óriásliliomok sarjadnak majd belőle!

-  Karmester -  felelte a Rajongó -, maga mindenből mindjárt operát csinál. Az ép
eszű emberek ezért bolondnak is tartják néha. Hisz az épeszű ember úgy van a zenével 
is, akár a jó erős pálinkával: csak alkalomadtán, kis adagokban él vele, és csak mint
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gyomorerősítőt élvezi. Mindegy, azért elmondom a történetet, s ha kedve kerekedik, 
szóljon csak bátran közbe egy-egy akkord erejéig.

E sorok Írója, mielőtt a Rajongó szavait követve idemásolná az elbeszélést, kénytelen 
elnézésedet kérni, nyájas olvasó, amiért a rövidség kedvéért csupán előjelezni fogja a 
karmester időnként közbecsendülő akkordjait. Tehát ahelyett, hogy: „Ekkor megszó
lalt a karmester”, mindössze ennyi szerepel majd a szövegben: „A karmester”.

-  Granada szilárd falai előtt végeláthatatlan messzeségbe nyúlt el Izabella és Ara- 
góniai Ferdinánd tábora. Minthogy hiába várt a felmentő sereg érkezésére, a város 
körül pedig egyre szorosabbra zárult a gyűrű, a gyáva Boabdil maradék reménye is 
elszállt; a megvetett uralkodó, akit a nép keserű gúnnyal „a kis király” csúfnéven em
legetett, immár csak vérszomjas kegyetlenséggel lemészárolt áldozataiban lelt pilla
natnyi vigaszt. Ám ahogy a granadai nép és hadsereg soraiból napról napra mind töb
beket kerltett hatalmába a csüggedés és a kétségbeesés, olyan mértékben élénkültek 
a győzelmi remények, s éledt fel velük együtt a harci kedv is a spanyolok táborában. 
Ferdinánd látta, nincs szükség ostromra a város bevételéhez. Megelégedett hát azzal, 
hogy a falakat lövette, és visszaverte a védők kitöréseit. Ezek a kis összecsapások inkább 
vidám lovagi tornához hasonlltottak, mint komoly harcokhoz, és még a viadalban el
esettek halála is felemelően hatott a lelkekre, mert a halottak az ünnepélyes és pompás 
gyászszertartáson felmagasztosulva, hitük vértanúiként, szinte sugárzó dicsfényben 
jelentek meg. A királynő, miután bevonult a táborba, mindjárt egy magas, tornyos 
faépületet ácsoltatott annak közepén, a tornyok csúcsán a keresztes lobogót lengette 
a szél. Belsejét kolostorrá és templommá alakíttatta ki, a kolostorba bencés rendi apá
cák költöztek be, akik naponta tartottak istentiszteletet. A királynő, lovagjai klséreté- 
ben, minden reggel eljött, hogy meghallgassa a misét; ezt gyóntatóatyja celebrálta, a 
kórusban összegyűlt apácák énekének támogatásával. Történt pedig egy reggel, hogy 
Izabella egy csodálatos hangra lett figyelmes, amely harangzengésével szinte elnémí
totta az egész kórust. Úgy szólt ez az ének, mint valami diadalmas csalogánycsattogás, 
úgy, mint mikor a liget hercegnője csendre inti ujjongó népét. Holott a szavak ide
genszerű ejtése, no meg az a különös, egészen sajátos éneklésmód is elárulta, hogy az 
énekesnő még nyilvánvalóan járatlan az egyházi stllusban, sőt talán életében először 
énekel misét. Izabella elcsodálkozva nézett körül, és látta, hogy klsérete ugyanúgy 
ámul és bámul, mint ő; azt, hogy netalán valami különös kaland is rejlik emögött, 
akkor kezdte csak gyanltani, amikor az épp a klséretében lévő bátor hadvezérre, de 
Aguilarra tévedt a pillantása. Don Alonso összekulcsolt kézzel térdepelt az imazsámo
lyon, tekintetét a karzat rácsára függesztette, komor szemében forró vágyakozás izzott. 
A mise után Izabella a főnökasszony, donna Maria szobájába ment, és megkérdezte, 
ki ez az idegen énekesnő. -  Nem emlékszik rá, felséges asszonyom? -  mondta donna 
Maria. -  Egy hónappal ezelőtt don Alonso rajtaütéssel el akarta foglalni azt a pompás 
terasszal díszített külső erődítményt, ahol a mórok szórakozni szoktak. Éjszakánként, 
akárha csábító szirénhangok szólnának, mindig idehallik a táborba a pogányok buja 
éneke. Aguilar ezért merészen úgy döntött, hogy magát a bűn fészkét számolja fel. 
Már be is vette az erődöt, emberei még a csata közben elvezették a foglyul ejtett nőket, 
amikor a mórok váratlanul erősítést kaptak, s ez, bármilyen bátran védekezett is, végül 
a harc beszüntetésére, majd visszavonulásra késztette don Alonsót. Az ellenség nem 
merte üldözőbe venni, s így történt, hogy a sok fogoly, a gazdag zsákmány mind az ő 
kezén maradt. Az egyik foglyul ejtett nő vigasztalan és kétségbeesett sírás-rívásával 
felkeltette Aguilar figyelmét. Baráti szavakkal közeledett a fátyol borította nőhöz, de



Ernst Theodor Amadeus Hoffmann: A Sanctus • 1443

az, mint aki csak az ének nyelvén tudja elmesélni fájdalmát, előbb lefogott néhány 
fura akkordot citeráján -  a hangszer aranyszalagon lógott a nyakában -  majd rázen
dített egy románcra; a dal mély sóhajokban feltörő, szívet tépő hangon sírta el a ked
vesétől elszakított, örömtelenségre ítélt szerelmes bánatát. Aguilar, akit mélységesen 
megindítottak a csodálatos hangok, elhatározta, hogy nyomban visszaviteti a nőt Gra
nadába; a fogoly hátrahajtotta fátylát, és a lába elé borult. Aguilar szinte feldúltan ki
áltotta: „Ugye, te Zulema vagy, az ének fénylő csillaga Granadában?” Valóban, Zulema 
volt az, a hadvezér egyszer követségbenjárt Boabdil udvarában, akkor találkozott vele, 
és Zulema csodás éneke a szívében visszhangzott azóta is. „Visszaadom a szabad
ságodat” -  mondta Aguilar. „Gondold meg, uram -  szólalt meg ekkor Agostino San
chez tisztelendő atya, aki feszülettel a kezében vett részt a hadivállalkozásban -, gon
dold meg, nem ártasz-e a fogolynak azzal, hogy szabadon engeded; hiszen ha itt ma
rad, és elszakad a bálvány szolgálatától, talán megvilágosítja az Úr kegyelme, és megtér 
egyházunk kebelébe.” -  „Nem bánom -  egyezett bele Aguilar -, maradjon itt nálunk 
egy hónapig, s ha addig nem töltené el Isten Szent Lelke, akkor vigyék vissza Grana
dába.” így történt, ó, úrnőm, hogy Zulemát befogadtuk kolostorunkba. Eleinte telje
sen átengedte magát vigasztalhatatlan fájdalmának, és a kolostort hol hátborzonga
tóan vad, hol pedig szívszaggatóan panaszos románcok töltötték be; Zulema áthatóan 
zengő haranghangját mindenütt hallani lehetett. Egyszer aztán, midőn a templom 
kórusában összegyűlve, Ferrera mester, a nagyszerű énekszerző útmutatása szerint 
csodás, szent áhítattal épp az éjféli hórát énekeltük, a gyertyafényben észrevettem: 
Zulema ott áll a kórus nyitott ajtajában, és csöndben, áhítatosan figyel bennünket. 
Amikor később párosával visszavonultunk a kolostorba, láttam, hogy Zulema egy Má- 
ria-szobor közelében térdel a folyosón. Másnap nem énekelt románcokat, csöndes 
volt, magába szállt. Egyszer csak a mélyre hangolt citerán annak az éjszaka hallott ko
rálnak az akkordjait kezdte próbálgatni, aztán hallottam, hogy már a dallamot is dú
dolja hozzá, sőt még az ének szövegével is megpróbálkozott, a szavakat persze furcsán 
ejtette ki, mintha csomót kötöttek volna a nyelvére. Sejtettem már, hogy abban az 
énekben az Úr Lelke szólt hozzá szelíd, vigasztaló hangon, és hogy a leány ki fogja 
tárni szívét az isteni kegyelemnek, elküldtem hát hozzá az énekkar vezetőjét, Emanu- 
ela nővért azzal, hogy abból a lappangó szikrából a tüzet csiholja; így történt, hogy a 
lány szívében a templomi szent énekek éneklése közben fellobbant a hit lángja. Zulema 
még nem lett megkeresztelve, még nem nyert felvételt egyházunk kebelébe, de meg
engedtük neki, hogy az énekkarhoz csatlakozva a mi Urunk dicsőségére hallassa cso
dálatos hangját. -  A királynő pontosan tudta már, mi játszódott le Aguilar lelkében, 
amikor Agostino rábeszélésére nem küldte vissza Zulemát Granadába, hanem az apá
cák gondjaira bízta; így hát csak még jobban örült annak, hogy a mór leány áttért 
Krisztus hitére. Zulemát néhány nap múlva megkeresztelték, a keresztségben a Júlia 
nevet kapta. Maga a királynő is tanúja volt a szent aktusnak, jelen volt továbbá Cádiz 
márkija és Enrique de Guzman, valamint Mendoza és Villena hadvezérek. -  Az ember 
azt hihette volna, hogy Júlia éneke ettől fogva még áhítatosabban, még hitelesebben 
fogja hirdetni a hit dicsőségét, s ez valóban így is történt, de csak egy rövid ideig, mert 
Emanuela csakhamar arra lett figyelmes, hogy Júlia olykor furcsamód eltér a koráltól, 
és idegenszerű hangokat kever bele. Időnként, hirtelen, váratlanul egy mélyre han
golt citera tompa pendülése zengett végig a karzaton. Mintha a zúgó vihar utóhangja 
rezgett volna a húrokban. Júlián ilyenkor nyugtalanság lett úrrá, még az is előfordult, 
hogy akaratlanul mór szavakat vegyített a latin himnusz szövegébe. Emanuela ugyan
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többször is figyelmeztette a nemrég áttért leányt, vigyázzon, álljon ellen szilárdan a 
gonosz csábításának, ám az intő szavakat Júlia könnyelműen eleresztette a füle mellett, 
sőt a nővérek gyakori bosszúságára -  épp mikor az öreg Ferrera szent-komoly koráljai 
csendültek föl -  most már enyelgő mór szerelmi dalokra zendített rá, újból magasra 
hangolt citerája kíséretével. Furcsa módon most annak a másik, a karzat énekét időn
ként zúgó akkordokkal megzavaró citerának a húrjai is magasan szóltak, méghozzá 
olyan kellemetlenül magas, már-már sivító hangon, mint azok a kis mór fUvolák.

A karmester: Flauti piccoli -  kis oktávfuvolák. No de, kedvesem, eddig nem volt ben
ne semmi, semmi, de semmi, amit az operához felhasználhatnék... semmi expozíció, 
pedig az a legfontosabb; viszont amit a citera mély és magas hangolásáról mondott, 
az inspirálóan hatott rám. Nem gondolja, hogy az ördög -  tenorista? Mi másért adna 
elő mindent falsettóban, ha nem azért, mert fals, vagyis hamis, mint -  mint maga az 
ördög!

A Rajongó: Mennybéli Atyaúristen!... Karmester, maga napról napra viccesebb lesz! 
De igaza van, engedjünk csak át az ördögi elvnek minden túlzóan magas, minden 
természetellenes sivítást, nyivákolást stb. No de hadd folytassam az elbeszélést, mert 
így voltaképp kínkeserves lesz végigmondanom, hiszen minden pillanatban az a ve
szély fenyeget, hogy esetleg átugrok egy figyelemre méltó mozzanatot.

-  Történt egyszer, hogy a királynő a táborbeli nemes hadvezérek kíséretében a ben
cés apácák templomába igyekezett, hogy szokása szerint meghallgassa a misét. A temp
lom kapuja előtt egy nyomorult, rongyos koldus feküdt, a darabontok el akarták von
szolni az útból, félig-meddig már fel is emelték, de kitépte magát a kezükből, felüvöl- 
tött, s ahogy ismét földre vetette magát, hozzáért a királynőhöz. Aguilar dühbe gurult, 
és odaugrott, hogy félrerugdossa az útból a nyomorultat. Ekkor a koldus félig föl
emelkedett a földről, és don Alonso felé fordult: „Taposd el a kígyót, taposd el a kígyót, 
különben halálra mar!” -  rikoltotta, s hozzá megpendítette rongyai alá rejtett citeráját; 
a megtépázott húrok bántóan éles, sivító hangjára rémült borzadállyal hőkölt vissza 
mindenki. Végül a darabontok vonszolták el az ijesztő kísértetet; úgy hírlett, valami 
fogságba esett mór az illető, teljesen tébolyodott, de a katonákat pompásan tudja mu
lattatni bolond tréfáival és ezzel a fura citerázással. A királynő bement a templomba, 
elkezdődött a mise... A nővérek rázendítettek a Sanctusra, már Júlián volt a sor, hogy 
nagy erejű hangjával belépjen: Pleni sunt coeli gloria tua..., amikor citera pendült, éles 
hangja vijjogva sivított végig a karzaton. Júlia gyorsan összecsapta a kottát, és távozni 
készült. „Mit művelsz?” -  szólt rá Emanuela. „Ó -  felelte Júlia -, hát nem hallod, milyen 
pompásan játszik a mester? Nekem most ott nála, vele kell énekelnem!” És sietve az 
ajtó felé indult, de Emanuela utánaszólt: „Bűnös lélek! -  mondta roppant komoly és 
ünnepélyes hangon. -  Eredj innen, hisz csak megszentségtelenítenéd az Úr szolgála
tát, mert bár a szád az ő dicsőségét zengi, a szíved nagyon is e világi gondolatokkal 
van teli. Eredj hát, megtört benned az ének ereje, elnémultak lelkedben azok a cso
dálatos hangok, amiket az Úr Lelke lobbantott lángra benne!”... Emanuela szavaitól 
Júlia szinte villámsújtottan tántorgott ki a templomból... Közeledett az éjféli áhítat ide
je, a nővérek már a misére készülődtek, amikor az isten házát hirtelen gomolygó füst 
lepte el. Nem telt sok időbe, a lángok sziszegve és sisteregve áthatoltak a melléképület 
falain, és elborították a kolostort is. Az apácáknak nagy nehezen sikerült kimenekül
niük, kürt riadt, trombita harsogott, támolyogva keltek első álmukból a katonák. Agui- 
lart megperzselődött hajjal, félig összeégett ruhában látták a kolostorból kirohanni; 
Júlia hiányzott még, őt próbálta kimenteni a lángok közül, de hiába, Júlia nyomtalanul
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eltűnt. A tűz ellen minden küzdelem meddőnek bizonyult, időközben viharos szél tá
madt, még jobban elharapóztak a lángok: Izabella egész tábora, a sok pompás holmi, 
a gazdag felszerelés rövid időn belül mind hamuvá égett. A keresztényeket sújtó csapás 
láttán a mórok, abban bízva, hogy a hadiszerencse ezúttal nem hagyja cserben őket, 
jelentős erőkkel kitörésre szánták el magukat, ám a spanyol fegyverek soha még ily 
fényes diadalt nem arattak, mint éppen ebben az ütközetben. A győztesek az ujjongó 
trombiták rivalgása közepette vonultak vissza védősáncaik mögé, s ekkor Izabella ki
rálynő a szabad ég alatt felállított trónra ülve elrendelte: épüljön kőből rakott város a 
porig égett tábor helyén! Hadd lássák ebből is a mórok, hogy sohasem fogják abba
hagyni Granada ostromát!

A karmester: Csak merhetne az ember vallási tárgyú darabot színpadra állítani! Hi
szen már attól is meggyűlik a baja a kedves közönséggel, hogy itt-ott közbesző némi 
kis korált. Egyébként Júlia: nem is lenne rossz szerep. Képzelje el, hogy csilloghat ebben 
a kettős stílusban; előbb a románcok, aztán a templomi énekek. Néhány bűbájos spa
nyol és mór dallal már el is készültem, a királynő parancsát melodramatikusan szán
dékozom kidolgozni; de hogy az egész hogy fog összeállni, azt csak a jó ég tudja!... No 
de meséljen tovább, térjünk vissza Júliára, remélhetőleg nem lelte halálát a lángok közt.

A Rajongó: Gondolja el, kedves karmester, az a város, amit a spanyolok akkor, hu
szonegy nap leforgása alatt fölépítettek, és fallal kerítettek körül, Santa Fé néven még 
ma is áll! De ha így közvetlenül magához intézem a szót, kizökkenek az emelkedett 
hangnemből, márpedig ez illik egyedül ehhez a fennkölt témához. Szeretném, ha 
most eljátszana egyet Palestrina responsoriumai közül; a partitúrája ott fekszik kinyit
va a zongora kottatartóján.

A karmester eleget tett a kérésnek, az utazó Rajongó pedig a zene elhangzása után 
imigyen folytatta:

-  Amíg a város építése folyt, a mórok sokféle módon próbálták nyugtalanítani a 
spanyolokat, az elkeseredés merész haditettekre, vakmerő vállalkozásokra sarkallta 
őket, így aztán minden eddiginél komolyabb harcok dúltak. Egyszer egy mór lovas
század rajtaütött a spanyolok előőrsén; Aguilar egészen Granada falai mögé űzte vissza 
a támadókat. Útban a tábor felé, nem messze az első sáncvonalaktól, egy kis mirtusz
erdő szélén don Alonso megállt. Katonáit továbbküldte, egyedül akart maradni borús 
gondolataival, fájó emlékeivel. Júlia képe jelent meg lelki szemei előtt. Már az ütközet 
közben is az ő hangját hallotta -  előbb fenyegetően csengett, majd panaszosan -, s 
most úgy rémlett neki: valami különös ének, félig mór dal, félig keresztény korál susog 
a mirtuszok sötét lombjain át. Ekkor az erdőből hirtelen egy ezüst pikkelyvértes mór 
vitéz száguldott elő gyors arabs paripán, nyomban elhajította lándzsáját is, amely csak 
hajszállal süvített el Aguilar feje mellett. Don Alonso kirántotta kardját, hogy megro
hamozza az ellenséget, de már elröpült a második lándzsa is, és mélyen belefúródott 
lova szügyébe; a ló felágaskodott dühében és fájdalmában, Aguilar, hogy hanyatt ne 
zuhanjon, kénytelen volt a nyeregből kilendülve gyorsan leugrani róla. A mór oda- 
rúgtatott, szablyával sújtott le Aguilar fedetlen fejére, de ő ügyesen védte a halálos 
csapást, és olyan erejű vágással viszonozta, hogy a mór csak elhajolni tudott előle, ez 
mentette meg az életét. A mór lova oly közel nyomult Aguilarhoz, hogy másodszor 
már nem sújthatott le, a mór ekkor tőrt rántott, de még mielőtt szúrhatott volna vele, 
Aguilar hatalmas erővel megragadta, lerántotta a nyeregből, és rövid dulakodás után 
a földre teperte. Rátérdelt a mellére, baljával leszorította a mór jobb csuklóját, így az 
moccanni sem bírt; ekkor előrántotta tőrét. Már lendült a karja, hogy beledöfjön az



1446 • Ernst Theodor Amadeus Hoffmann: A Sanctus

ellenség torkába, amikor a mór felhördült: „Zulema!”... Aguilar szoborrá mereve
dett, nem tudta bevégezni tettét. „Boldogtalan -  kiáltotta -, miféle nevet említesz?” -  
„Döfj le -  nyögött föl a mór -, döfj le, csak azt veszejted el, aki megesküdött, hogy 
megöl és elpusztít téged. Igen! Tudd meg, álnok keresztény, kivel van dolgod; Híhem 
vagyok, az Alhamarok utolsó sarja, tőlem raboltad el Zulemát!... Tudd meg, hogy az 
az őrültnek látszó koldus, aki a táborotokban csellengett, én voltam, Híhem; tudd 
meg, hiába zártátok sötét tömlöcbe, ti elvetemültek, gondolataim napsugarát, sikerült 
felgyújtanom a börtönt, és kiszabadítottam a rabságból kedvesemet, Zulemát.” -  „Zu
lema... Júlia -  él?” -  döbbent meg Aguilar. Híhem ekkor hátborzongató kacajt halla
tott. „Igen, él -  süvöltötte kegyetlen gúnnyal -, él, de a ti vérző, töviskoronás bálvány
képetek valami átkos varázslattal a hatalmába kerítette, és beburkolta őt, az élet tüze
sen illatozó virágát, azoknak az eszement némbereknek a halotti leplébe, akiket ti a 
bálványotok menyasszonyainak mondotok. Tudd meg, hogy szívében azóta elhalt a 
zene, elhalt az ének, mintha a számum legyintette volna meg mérges fuvallatával. Zu- 
lema édesen ömlő dalaival együtt odalett az én életem minden öröme is; végezz hát 
velem, pusztíts el, hiszen én nem állhatok bosszút rajtad, te pedig már úgyis elvetted 
tőlem azt, aki az életemnél is drágább!” Aguilar eleresztette a mórt, fölemelte kardját 
a földről, és lassan felállt. „Híhem -  mondta -, Zulema, aki a szent keresztségben a 
Júlia nevet kapta, nyílt, becsületes küzdelemben lett a foglyom. Őt az Úr kegyelme 
világosította meg, ezért mondott le Mahomet hitvány szolgálatáról, amit pedig te, el
vakult mór, egy bálványkép gonosz varázslatának hiszel, az csak a gonosz csábítása 
volt; annak nem tudott Júlia ellenállni. Ha te Zulemát mondod kedvesednek, akkor 
én a megtért Júliát nyilvánítom szívem hölgyének, s ezennel kész vagyok érte tisztes 
párbajban megvívni veled az igaz hit dicsőségére. Rajta, fogj fegyvert, és kezdd a tá
madást, úgy, ahogy neked tetszik, ahogy szoktad.” Híhem hamar kardot, pajzsot ra
gadott, már rohamra is indult, de futtában hirtelen felüvöltve hátratántorodott, majd 
felpattant épp mellette megálló lovára, és szélsebesen elnyargalt. Don Alonso nem tud
ta, mire vélje a dolgot, ám ebben a pillanatban mögötte termett Agostino Sanchez, s 
a tiszteletre méltó aggastyán szelíd mosollyal mondta: „Tőlem retteg úgy Híhem? Vagy 
a bennem lakozó Úrtól, mert megveti szeretetét?” Aguilar elmesélt mindent, amit Jú 
liáról hallott, s most bizony mindkettejüknek eszébe jutott, milyen profetikus szavakat 
mondott annak idején Emanuela, midőn Júlia, kiölve lelkéből az áhítat érzését, Hí- 
hem citerájának hangjaitól elcsábulván, otthagyta a kórust a Sanctus alatt.

A karmester: Operára már nem is gondolok, de a pikkelyvértes mór Híhem és Agui
lar hadvezér párviadalának minden hangja muzsikává változott bennem... A pokolba! 
...Hát lehet zenében két ellenfelet jobban egymásnak ugrasztani annál, ahogy azt Mo
zart tette a Don Giovanniban? Ugye, emlékszik... az első...

Az utazó Rajongó: Csitt, karmester! Hadd adjam meg a végső lökést már így is túl 
hosszúra nyúlt elbeszélésemnek. Még annyi minden hátravan, össze kell szednem a 
gondolataimat, annál is inkább, mert folyton Bettinára gondolok, és ez meglehetősen 
zavar. Azt aztán végképp nem szeretném, hogy bármi is a fülébe jusson ebből az én 
spanyol történetemből, és mégis, valahogy az az érzésem, hogy ott áll a mögött az ajtó 
mögött, és hallgatózik. De nyilván csak képzelődöm. Hát persze... Folytatom tehát.

-  A mórok egyik vereséget szenvedték a másik után, de szorongatta őket a napról 
napra, sőt óráról órára fenyegetőbbé váló éhhalál réme is, így aztán végül kénytelenek 
voltak letenni a fegyvert; Izabella és Ferdinánd ünnepi pompával, ágyúdörgés köze
pette bevonult Granadába. A nagymecsetet a papok katedrálissá szentelték, arrafelé
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hömpölygött a menet, hogy áhltatos misével, ünnepi Te Deum laudamusszal mondjon 
hálát a Seregek Urának a hamis próféta, Mahomet szolgái fölött aratott dicsőséges 
győzelemért. Mivel számítani lehetett rá, hogy a mórok eddig is csak nehezen vissza
fojtott dühe bármikor felkorbácsolódhat, ezért a főutcán haladó menet útját harcra 
kész csapatok fedezték a környező utcákban cirkálva. Egyelőre nem történt semmi, a 
mise rendben elkezdődött. Aguilar, aki egy szakasz gyalogos élén szintén a mellék
utcákon járőrözött, éppen indulni készült a katedrálishoz, amikor hirtelen nylllövés 
érte, és megsebesítette a bal vállán. Ugyanebben a pillanatban az egyik sötét sikátorból 
mór fegyveresek csoportja rontott elő, és elkeseredett dühvel támadt a keresztények
re. Hlhem, az élükön, egyenesen Aguilar felé rohant. Don Alonso, aki csak könnyeb
ben sebesült meg, föl sem véve a fájdalmat, ügyesen hárította a gyilkos erejű csapást, 
s Hlhem máris kettéhasltott koponyával hevert a lábánál. Az áruláson felbőszült spa
nyolok nekiestek a móroknak, azok üvöltve menekültek; egy kőházba vették be magu
kat, gyorsan elreteszelvén a kaput. A spanyolok rohamra indultak, ám az ablakokból 
nyllzápor zúdult rájuk, Aguilar ekkor megparancsolta: dobáljanak be tüzes csóvákat. 
Már magasra csaptak a lángok a tető alól, amikor az égő házból a fegyverropogáson 
át csodálatos énekszó zendült: „Sanctus... sanctus Dominus Deus Sabaoth!” „Júlia... Júlia! 
-  kiáltotta Aguilar kétségbeesett fájdalommal. Ekkor kitárult a kapu, és Júlia jelent 
meg a bencés rendi apácák ruhájában, és zengő hangon énekelte: „Sanctus... sanctus 
Dominus Deus Sabaoth!” Mögötte jöttek, sorban, lehorgasztott fejjel, karjukat keresztbe 
téve mellükön, a mórok. A spanyolok döbbenten hátráltak, és Júlia a mórokkal együtt 
a fegyveresek sorain át a katedrálishoz vonult. Midőn belépett, a Benedictus, qui venit 
in nomine Domini csendült föl ajkáról. A nép -  mintha az ég küldte volna a szent leányt, 
hogy igaz bizonyságot hirdessen az Úr áldottjainak -  önkéntelenül térdet hajtott. Júlia 
égre emelt sugárzó tekintettel, bátran a főoltárhoz ment, odalépett Ferdinánd és Iza
bella közé, közben végig a misét énekelte, s buzgó áhltattal tett eleget az istentiszteleti 
szokásoknak. Mikor a Dona nobis pacem utolsó hangjaihoz ért, aléltan rogyott a királynő 
karjába. A Júliát követő mórok mindnyájan megtértek, s még aznap felvehették a 
szent keresztséget.

A Rajongó ezzel be is fejezte a történetet, ekkor toppant be, nagy dérrel-dúrral, a 
doktor; indulatosan koppantott botjával, és haragosan kifakadt:

-  Itt ülnek még mindig, bolond és hajmeresztő történeteket mesélnek egymásnak, 
ügyet sem vetve a szomszédságra, pedig ezzel csak még jobban megbetegltik az em
bereket!

-  Drága barátom, hát mi történt már megint? -  rémült meg a karmester.
-  Én tudom, mi -  szólt közbe a Rajongó rezzenéstelen nyugalommal. -  Nem több 

és nem kevesebb, mint hogy Bettina meghallotta hangos szóváltásunkat, bement oda, 
abba a kis szobába, és most már tud mindent.

-  Ezt jól megcsinálta, maga hibbant Rajongó! -  fortyogott a doktor. -  Összevissza 
fantaziál, képtelen történeteket kohol, és mi az eredmény? Megmérgezi, tönkreteszi az 
érzékeny lelkeket az átkozott sületlenségeivel. De én véget vetek a mesterkedéseinek!

-  Ne heveskedjék úgy, drága doktor! -  csitltotta a Rajongó. -  Gondoljon arra, hogy 
Bettina lelki baja lelki gyógymódot klván. Hátha épp az én törté...

-  Jó, jó -  vágott közbe a doktor, egyszeriben teljesen lehiggadva -, szót se többet, 
tudom már, mit akar mondani.

-  Operának egyáltalán nem való, de azért volt benne néhány fura összecsengés -  
dünnyögte maga elé a karmester, azzal fogta a kalapját, és követte barátait.
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Három hónappal később, amikor az utazó Rajongó nagy-nagy örömmel és áhítatos 
gyönyörűséggel kezet csókolt az időközben meggyógyult Bettinának -  a lány, fenséges 
haranghangján, éppen Pergolesi Stabat materét énekelte el (igaz, nem a templomban, 
csak abban a közepes nagyságú szobában) -, Bettina mindössze ennyit mondott:

-  Nem varázsló ám a tisztelt úr, csak egy kicsit kiállhatatlan néha.
-  Mint általában a rajongók -  tette hozzá a karmester.

Szabó T. Anna

KAPU

Mint a filmszalag, ha kézzel 
tekergetik régi orsón, 
a kép, mit a kapualjból 
látok, lassan mozdul el -  
kitárt félkapu terében 
fényes téli mozivászon, 
kapualji félsötétből, 
nézőtérről figyelem:

meg-meglódul, majd lelassul, 
apránként csúszik a látvány, 
s ahogy lassan közelítek, 
egyre tágabb lesz a kép -  
és kilépek vagy belépek 
a ragyogó téli térre 
-  új szereplő régi filmen -  
és hunyorgok, és megyek.

VONAT

Kétféle ég kopírozódik 
egymásra és kétféle táj 
fái haladnak libasorban 
a tükröző üvegen át, 
és kétfelől süt ferde sugárban 
az alkonyi egyféle nap, 
és kétoldalt a falvak apró 
házai felsugárzanak.


