
Bartleauz, a zongorista.
Irta CSERNAK ARPAD

Mielőtt elvitték katonának, tehetséges jazz-zongorista volt, de hát alaktanya
folyosójának gyakori Ielmosása, a hólapátolás, a sötétzárkában eltöltött hetek, a
hideg fegyverek görcsös szorongatása magányos, éjszakai őrködéseken. nem tettek
jút érzékeny ízületeinek, sem szabadsághoz szokott lelkének.

Eredetileg egyszerű magyar neve volt. Madarász barátja nevezte el Bartka
uznak, vagyis "szakállas bagoly't-nak, mivel minden vonatkozásban ehhez a
különös madárhoz hasonlíntt leginkább, s amikor egy évig Németországban ját
szott, felvette ezt a neh t. így lett: Franz Bartkauz, Egy időre. Mert amikor
visszatért és bevonult katonának, ismét Barta Feri lett. Sőt: Barta közlegény.

- Miután l eszerelt ; hagyta nőni a szakállát, felkereste régi barátait, zenész
társait, leült a zongorához: nem ment a játék. Nemcsak az ujjai nem engedel
meskedtek, de az agya, a lelke sem; fel-felcsapott a gondolat, az érzés, de úgy
vágódott vissza, esetlenül, mint sebzett szárnyú madár.

Délelőttönként Iiztkotherápiára járt, délutánonként -gyakorolt, éjszakánként a
bárban csücsült, egyre többet ivott. Ez így ment néhány hétig, de tovább nem
mehetett; félretett pénze elfogyott: munka után kellett nézni. A régi banda
nem fogadta be; helyére új tehetség került. O is belátta, így van rendjén, nem
lehet másként. A keze lassan javult, de a lelke, úgy tűnt, egy életre tönkrement.

Újabb néhány keserves hét elteltével, megaiázó levelezgetések, 'kínos alkudó
zások után, nagy nehezen sikerült elszegődnie egy kisváros bárjába zongoristá
nak. A bár abban a szállodában volt, ahol lakott. Ritkán hagyta el az épületet;
a Napot sosem látta. Sötét szernüvege, nagy szakálla, hosszú haja szinte teljesen
eltakarta az arcát.

Különös módon itt is elkezdték "szakállas bagolyv-nak nevezni, de rá sem
hederített. Éjszaka játszott és ivott, délelőtt aludt, délután evett és ivott, aztán
ismét az éjszaka, s ez így ment hétről hétre, hónapról hónapra.

Egyik nap gondoItegyet és kiment az utcára. Cél nélkül lődörgött, nézegette
a kirakatokat, ismerkedett a várossal, De mivel a város kicsi volt és túl sok
néznivalót nem talált benne, hamarosan visszatért az "odújába". Amikor a szál
loda éttermének nagy üvegablakaihoz ért; a szinte meztelen táncosnők. kivénhedt
artisták Iotója között megpillanrotta magát a zongora mögött, és a kép felett
nagy betűkkel ez állt: A BARBAN ISTENKÉNT FRANZ BARTKAUZ JATSZIK.

Allt a kirakat előtt és furcsa zsibbadást érzett a Iejbőrén. Régi képek kava
rogtak a fejében: Németország, a sikerek; a katonaság; a nehéz visszatérés, a
törvényszerű kiközösítés. Többször elolvasta, és nem hitt a szemének "ISTEN
KÉNT". "Hülye elírás" - morogta, de nem tudott elszakadni a gondolattól:
"ISTENKÉNT" és "JATSZIK"!

Hónapok óta azt érezte, dolgozik, robotol, méghozzá kínkeservesen, a mín
dennapi falatért és szállásért. Örült, hogy megtűrik és van hol lehajtania a fejét.
Hónapok óta nem váltott senkivel két értelmes szót, csak amikor elétették a ko
nyakot a zongorára, azt mondta : "köszönöm", és amikor délután a pincér elé
tette az étlapot, azt mondta: "egy A rnenüt", vagy "B menüt", és "tessék", és
"köszönöm", és sztereotip üdvözlések ismeretlen vagy félig ismeretlen emberek
felé, és most úgy érezte, mintha valaki szólna hozzá, nem teljesen érthetően,

mégis értelmesen.

Belépett a .szálloda étterrnébe, Szokásos helyére ült, az ablak mellé.. a sarok
ba. Hamarosan jött a pincér és elé tette az étlanot.
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- Egy adag tojásos galuskát kérek fejes salátával és egy üveg ásvánvvizet
mondta. A pincér nem mozdult, várt, majd kis szünet után megkérdezte:

- Konyak?

- Nem, köszönöm ; most van étvágyam, nincs szükségem aperitifre. A felszol-
gáló - enyhe csodálkozásának adva kifejezést - megemelte szemöldökét, aztán
távozott.

Bartkauz az üvegablakon át az utat nézte: éíes fények, nagy árnyékok. Kü-·
lönös nyugtalanság támadt benne; fészkelődött a székén, majd hirtelen felállt
és eliride..I1t a kijárat felé. Közben odaszólt a pincérnek :

- Rögtön jövök, csak kiszaladok újságért - és valóban, csaknem szaladt.
Legalábbis ahhoz képest, amennyire elnehezült és lelassult az elmúlt hónapok
ban. Nemsokára visszatért; kezében néhány újságet szorongatva. Távozáskor és
érkezéskor odapillantott akirakatra : újra és újra elolvasta a feliratot.

Ebéd előtt, közben és után alaposan végigböngészte az újságokat, mi ntha
valami fontos hírt keresne, üzenetet várna. Ezzel nagyjából el is telt a délután,
az este. Mindössze egyetlen említésre méltó esemény történt még: szebájában
felkereste az éjszakai műsor konferansziéja. Magas, vézna, fehér bőrű, izgága
ember szmokírigban, arcán merev, állandósult vigyorral. Bemutatkozott, aztán
monoton hangon hadarva beszélt:

- Bizonyára tudomást szerzett arról, hogy mától kezdve egy hónapig műsor

lesz a bárban. Fellépnek artisták, táncosnők. bűvészek. így némileg módosul az
ön szerepe. A 'műsor megkezdése előtt és utána természetesen minden úgy tör
ténik, mint más éjszakákon': önök játszanak és a dizőzük énekel, ahogy szekták,
de a műsor közben szükságünk lenne az ön segítségére. Pontosabban : azt kellene
játszania, amit mi kérünk aláfestő zenének. Természetes-en ezt külön honorál
nánk. Amennyiben elvállalja, és remélem így lesz, szíveskedjék lefáradní a bárba,
ahol most próbát tartunk.

Bartkauz "elvállalta", és "Iefáradt". A műsor szereplőí elmondták kéréseiket,'
igényeiket: míkor gyorsítsen. mikor lassítson, míkor hallgasson el. Figyelte a
táncosnők puha testét, az öreg artista fáradt majomarcát. asztmatikus lélegzését,
parinernője csontos, fakó madárkoponyáját. a hormonzavaros bűvész puffadt
arcát, szélhámoskodó kezeit, és közben játszott; könnyedén, rutinosan, alárendelve
magát a látottaknak.

Ezt az ujjgyakorlatszerű bemelégítő játékot folytatta akkor is, amikor a próba
véget ért és szállingóznl kezdtek az első vendégek. Kottát nem tett maga elé,
nem is írott számokat játszott; csak figyelte az előtte elvonuló képeket, képso
rokat és ezekről zenélt. A félhomályból zörejek, mondatfoszlányok, indulatszavak,
nevetések sodródtak felé, és ő válaszolt ezekre a szőlongatásokra lágy, ironikus
futamok kal.

Aztán elkezdődött a műsor, A konferanszié hosszan beszélt; bemutatta a sze
replőket, elsütött néhány szakállas viccet, aztán bekonferálta az első számot.
Két táncosnő következett, akik erotikus táncukkal bujára és ragacsosra forralták
az amúgy sem túl tiszta levegőt. Bartkauz a megbeszélt zenét játszotta, de hoz
zátette azokat a fájdalrnag érzéseket is, amiket kiváltott belőle a látvány.

Egyre távolabbról hallotta a műsorközlő fátyolos hangját és azokat a zajokat,
amelyek együtt jártak a következő artistaszámhoz szükséges szerelésí munkálatok
kal. Aztán pergett a dob. csörömpölt a cintányér és megjelent az öreg majom
arcú artista és partnernője. a vézna sárgarigó. A férfinak nemcsak az arca em
lékeztetett majomra. hanem abnormálisan megnyúlt, szőrös karja is.

Végezték nyaktörő mutatványaikat, és Bartkauz zenéje aggódott értük, ha
kellett cirógatta, lendítette és ernelte öket, vagy szenvedélyes f-utamokkal nyom
ta el a kivénhedt majomember erősödő Iégzését, asztmatikus, visszafojtott köhö-
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gőrohamait. A sárgarigó pedig repdesett, csapkodott csontos kis szárnyaival, emel
gette, forgatta vékony lábacskáít, akárcsak a nagyok. Aztán a majomember fej
jel lefelé, két hosszú szőrös karja lelóg, nagy tenyerében vergődik amadárcsontú
1est; a zene elmondja, eljajorigja minden keserűségüket. kiszolgáltatottságukat, ott
vergődik velük együtt a füstben, a bordó falak között.

Aztán puff, lehullik egy test, huss, elröppen egy madár, a mennyezetről le
csüngő fényes trapéz ide-oda leng üresen; szenzációra éhes, kíváncsiskodó em
berek ugrálnak fel az asztaloktól és az artista felé tolulnak, aki lassan feltápász
kodik, kicsit még áll ott tétován és értetlenül, aztán eltűnik a sötét függönyök
között.

A konferanszié idegesen integet Bartkauznak, jelezve, hegy játsszon. De ő

nem erre a jelre várt; ő már előbb megkapta a felszólítást, érett benne a pilla
n~t. Es most egyszerre tíz ujja csap le a billentyűkre, de nem vaktában, pon
tosari tudja, érzi az a tíz ujj, hogy melyik tíz bíllentyűrs kell lecsapnia és onnan
hogyan tovább a fájdalmak, megaláztatások poklanak legmélyére, a félszeg re
mény kaptatóira, a semmi kopár Icnnsíkjaí ra, aztán ismét, ujra és újra feltámadó,
kétségbeesett reményfutamok ...

Minden sejtje izzott, 'Jjjai virtuóz táncot jártak a billentyűkön, szakállas ba
goly arca verejtékben úszott, szernét hol lehunyta, hol nagyra nyitotta, de pilla
natonként változó arcvonásaiban ott bujkált az öröm jele, a játék megszabadító
örőrnéé, a betegségen, öregségen és halálon is úrrá levő, azon túllépő öröm jele ...

KOVÁCS GÁBOR VERSEI

Sánlson

a csillagokba írva
egy perc van hátra még
vázold fel a papírra
bukásod képiet ét

mert kialszik a lámpa
a homok lepereg
betódulnak szobánkba
a jajgató szelek

halott harkály kopogtat
az ablakunk előtt

és összekavarodnak
a mágneses mezők

virágainkra téli
fagy csap le hó lep el
csak a bolond reméli
hogy irgalomra lel

A hálátlan

Vak voltam és most látok:
ó mennyi szakadék!
O jószemű barátok,
megóv-e még az ég?

Jöttem semmit se látva
ezer halálon át,
s most a mélység kitárta
a látónak magát:

mint akit leszögeztek,
mozdulni sem merek,
gyomrom és lábam reszket
látok! vezessetek!
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