
ZENEDÉLUTÁN
I r t a G e r l e i Jó z se f

Kinn dörgött az ég; hirtelen sötétség lepte el az udvart, sárgás
fénybe vonta a levegőt. Nagy, sötét cseppek estek ferdén a sárga falra,
s a zivatar pörölni kezdett az ecetfa ritkás leveleivel.

Vörös Géza a nyitott ablaknál állt. A mosókonyhából felhangzott
anyja súrolása. aztán elveszett a zivatarban. A fiú fáradt volt; lapoc
kájára mintha súlyokat aggattak volna. Nyitott tankönyve az asztalon
sárgult, Ieketedett és világosodott meg a vihar színeítöl. Géza elfordult
az ablaktól. ekkor vette észre, hogy egy kissé szédül. A falak elsöté
tültek, az egész szoba olyan lett, mint egy ravatalozó. Lefeküdt, s mig
sápadtan nézte a mennyezetet, szeme lecsukódott. Szaggatottan aludt,
kimerült, hosszú álma volt. Mikor felébredt, a falak a régiek voltak, a
vihar elvonult, a 'Verebek és az udvar rigójának hangja élesebben csen
gett, s a felfrissül t levegő különös tisztasággal hozta fel ismét a súroló
kefe énekét.

Ügy beszélték meg, hogy Géza délután lemegy segiteni és felvinni
a ruhát a padlásra.

Nyújtózott, de a fáradtság nem távozott el karján, lábán. keresz
tül. Felugrott, valami azonban a vállának feszült, és visszalökte. Mintha
valamilyen hatalom, melyet eddig meqkerült, eléje állt volna, hogy meg
mutassa rajta az erejét. Ujra szédülés környékezte. Óvatosan. ismét fel
ült, lábát is zajtalanul tette a padlóra, nehogy megint felhívja magára
annak a valakinek a figyeImét. Kábultan nézte az asztalon hagyott köny
vet és egy félretolt papirt , melyen egy befejezetlen vers a végére várt.
Mintha nem is ő irta volna... A megnemtanult lecke és a befejezetlen
vers most kétoldalt odaállt a titkos valaki mellé, s Géza bármerre akart
mozdulni, teste, lelke egyhelyben maradt.

Az udvarból elnyujtott kiáltás keringett fel az emeletre. Mível el
nyujtották, értelme elveszett a két lépcsőház és a folyosók üregeiben.
A hang nem volt ismerős, de Gézában egyszerre élni kezdett egy kel
lemetlen emlék: anyja áll régi lakásukban, haja megbomlott, és kipirul
tan, fenyegetően magas hangon megmondja igazát a rosszlábú háztulaj
donosnak. Saját jogait, minden szegényember jogait védte a háztulajdo
nosokkal. mínden gazdag emberrel szemben.

- Gééé-zaa.
Most már megismerte. Odament a rácshoz és lenézett. Anyja haja

a homlokára csapzott, hajolgatástól megdagadt arcát fáradt pir borította.
Igen, a kiszolgáltatott és kimerült ember hangja ilyen eqyforrnán köve
telödzve védekező. Intett neki, hogy megy, bezárta a lakást, és elin
dult a hátsólépcsőn. Míg a sötét lépcsőházban lefelé botorkált, zene
hangja vette körül, akár a meleq, t.lszta víz. Az egyik földszinti lakás
ablaka nyitva volt, a zene onnét hallatszott, és tölcsért csinált ma
gának az udvarból.

"Péntek van - villant belé a gondolat. - A kuriai bíróéknál IT a
van a házíhanqverseny" .
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Péterke most érettségizett. ő rendezi barátaival ezeket a hang
versenyeket. Az ablaknál lányok jelentek meg. Géza szája megrándult.
Lábával öntudatlanul kereste a lépcsőfokokat. de máshol járt. Valami
dúdolt benne, egy fuvalom. egy dallam valamilyen ismeretlen s mégis
nagyon otthonos tájról. mely virággal és szépséggel teli. Saját dalaira
gondolt. befejezetlen versére. Mennyíre másként szól az a dal!

Szegények országa, ha földedre lépnek!

Tegnap Péterke megállította a ház előtt; elmagyarázta neki. hány
tagból áll a zenekar. a hangszereknek mi a szerepük, hogyan egészitik
ki egymást, milyen fontos az, hogy a dobosnak jó ritmusérzéke legyen.

- A dobos, kérlek, a zenekar szíve, főkép az dzsessz-zenében. Én
vállaltam. mert egyik fiú sem ért hozzá. Majdnem olyan nehéz. mint a
hegedű.

..Szegény fiú". Géza nem akart neki ellentmondani. Egy harmadik
azt hitte volna. hogy ez a kopottruhás diák mindenre csak bólogat s
örül, hogy megadhatja magát egy magasabb. ismeretlen világnak. Géza
azonban nem 'tartotta volna fontosnak, hogy azt a harmadikat felvi
lágosítsa. Szelid volt aznap. majdnem evangéliumi szelid, s ez boldoggá
tette.

A házrnesterek ajtaja félig nyitva volt. A fíatalasszony sosem mulasz
totta el, hogya vízvezeték vagy az asztal mellöl ki ne szóljon a ház
belieknek. Gézát pedig még húzta is. s úgy fröcskölte rá fekete sze
mének mámorát, mint a strandon a vizet. hogy elkápráztassa, de távol
is tartsa magától.

- Hallja, Gézus? - kiáltott ki az ajtón. - Míkor fog maga igy
játszani? Ugy-e szép! Egyedül tangózok rá Lt a konyhában.

Géza kényszeredetten elnevette magát.
- Nagyon szép. Jó mulatást a tangóhoz!
Fájt neki az asszony életkedve. mely kiélezte a viszonyt a zenélők

társasága éSI tulajdon elégede:tlensége között. Talán azért. mert titkon
ő is ilyenre vágyott, ilyen vidám kis délutánokra. ahol megértést talál,
s magálnyos pillantása megpihenhet egy másik szem sugarán, mint ki
nyujtott kézen a fáradt madár. S fájt neki ez a kis pajkoskedvu asz
szony is, mert nem ilyen sorsot szánt magának.

Szegények országa. ha földedre lépnek!
Ez a verssor zakatolt benne, míkor leért a mosókonyhába. A konyha

tele volt szennyvízzel: nem folyhatott le, .fel kellett szívattyúzní. Vörösné
ott állt a teknő mallett a viz közepéri egy deszkán és öblögetett. Géza
ingerült lett; azok ott fenn fínomkodnak, ők pedig ebben a lucsokban
járnak.

- Hová lépjek? - kérdezte durván. - Annyi a víz. hogy nem
tudok odamenni a purapához.

Felhajtottaa nadrágját, megfogta a teknő szélét, úgy ment át sar
kán a szeunyvízen. Anyja nem felelt. A zenekar új darabba kezdett;
az első akkordok behatoltak mindenhova, betöltöttek míndent.. és egy
píllanatra megbénították a két embert.



- Hallod, mílyen szepen játszanak a Húk? - kérdezte Vörösné,
Sok vendégük lehet. Van módjuk rá.
Gézából kitört az elégedetlenség.
- Van médjuk rá, persze, hogy van. Nem nézik, hány ember

nyomorog. Ennek a teának a költségeiből öt szegény család élne megr
egy hétig. Mindenki csak magával törődik, a maga kényelmével. De
majd megtanít ja őket az élet, hogy a csontjuk is ropog belé.

Vörösné szótlanul vájkált a hideg vizben. Géza dühös szívóssáq
gal szivattyúzta a vizet; közel volt a kimerüléshez. A szennylé lassan,
húzódott a konyha közepe felé, s a szürke kövön otthagyta körben
kéklő, habos gyűrűit.

Géza megállt, ingén keresztül odanyúlt a szívéhez. Arcára új ár
nyék ült: lesz-e ereje, egészsége ahhoz, hogy tervét meqvalósűthassa?

Meg tudja-e tenni, h09Y visszautasítsa ennek a társadalomnak nemcsak.
a kényelmet, . hanem a segítségét is? Minden engedékenység megalkuvás.
Ez a társadalom úgysem fogadja be. Ö azonban nem várja meg, hogy
felfigyeljenek rá és kizárják, önként akar távozni belőle. Szegény lesze
vándorlegény vagy koldús. A várótermekben és az árokparton fogja
írni verseit. Eqy-eqy tanyán megpihen, lefekszik a kazlak tövébe, s
feje alá tett kézzel hallgatja a csillagok zenéjét. Elbeszélqet néha egy
lánnyal, de nem marad nála. megy tovább szabadon és boldogan. Mín
denki menekül a szegénységtől. - ő eléje megy és átöleli: ..Lelkem
öröme. szép Szegénység, örülök, hogy rád találtam. Elhagyok érted
gazdagságot, megélhetést, nyugalmat. hogy megmutassam az emberek
nek: Idenézzetek. boldogtalan emberek, idenézzetek. itt van egy boldog
ember!" De mikor lesz ez? S mikor figyelnek fel a szegények. hogy
az ő nevükben énekel?

Völgyekbe lép örökké gyönge lábuk.
soha a víg magosba nincs járásuk. ..

Elfáradtál? - kérdezte Vörösné. - Pihenj egy kicsit. De még
szürkület előtt fel kell vinnünk a ruhát a padlásra.

Együvt szívták az omló gözt, mintha penészes kenyeret nyeltek
volna. Géza ujra kezdte a munkát: két húzás között lassan ismét be
szélni kezdett. Kiterítette lelkét anyja előtt. akár egy nagy kendőt. Nagy
útról uieqtérő, nagy útra induló vándorlegény kendője volt, tele egy
más viláq adományaival.

- Egyszerű ember akarok lenni: szegény. Minek a hivatal. ha.
elfásul benne a lelkem? Minek hatvan év, ha terméketlen? Mínek a tü
lekedés. ha csak lealacsonyít és kiforgat igaz magamból? Igy van más
is. csak nem merí bevallani. Köti a család, a megélhetés, a maga nyo
morúságos kis biztonsága. Nincs bennük kockázat, hősiesség. lemon
dás. Senki sem mer, s azért nem lesz itt soha semmi. Havi százhúsz
pengő leszedi őket a lábukról. De én a szegénységet és a tiszta igaz-o
ságot keresem, s ez szabaddá tesz és' megvéd mínden rossztól.

- Csak egyféle igazság van - mondta egyszerűen Vörösné. 
Azt pedig a jó Isten adta az embereknek. A Szentirásban is benne
van, hogy az Isten igaz:sága majd megszabadít benneteket.

419'



- Az Isten igazsága és az Isten szegénysége - mondta Géza. 
Mert Jézus is szegény volt, rajongott a szegénységért. Ö tudta, mílyen
nagy boldogság van az önkéntes szegénységben. Meg szent Ferenc is.
En a szegénység és az igazság puszta szomjazásával eljutottam a Hegyi
beszédhez és a Nyolc Boldogs~ghoz.

Megállt, anyjára nézett. Vajjon megérti-e, követni tudja-e őt egy
szerű anyja? De Vörösné arca nyilt volt, mint a szegett kenyér. Be
fogadott míndent, nem ésszel, hanem az anyák különös meqérzésével.

Megérezte, hogy a fia ránéz. S ekkor lassan elindult a szájától, 
.mínt a becéző szó, úgy indult el a szája szögletéből egy mosoly, és
fokozatosan meqhódította az egész arcot. Oly szép volt ez a gyöze
Jem. hogy nem lehetett eltitkolni. Géza kimondta azt. amit ő csak sej
tésként. homályos érzelmekben hordozott magában. Boldogan érezte,
bogy lelke rejtett virágai Gézában nyíltak ki tudatosan. Ösztönösen
mindig arra várt. hogya fáradt testből nőtt fa föléje lombosodjék, s
védje a vihartól.

- Jó. jó - mondta, hogy szóljon is valamit. - De édes fiam.
mégis hogyan? ...

Nem akart kérdezni semmit. nem volt ellenvetése, csak hallani
akarta még a fia hangját.

Géza kimerült volt. de beszélt ... Beszélt és a göz lassan elfogyott
körülöttük, az üst alatt alhamvadt a parázs, s a fehér ruhák boldogan
úszkáltak a tiszta öblítőviz tetején. A levegő tiszta lett és hűvös. A
négy fehér fal úgy meredt rájuk. mint maga a józanság. Itt vallottak
előbb, itt nyiltak meg egymásnak?

Szótlanul megadták magukat a világnak. Egyszerre nehéz és utá
latos lett az előttük lihegő munka, az inaikban fekvő fáradtság. és aqyuk
'ban a hiábavaló küzdés. Fájt nekik mínden, amihez hozzáértek: a kefe.
a lapát. a teknő és a kulcs.

Végre bezárták az ajtót is, készen voltak. A szűk hátsólépcsőn

vitték fel a teli teknőt. Nehéz volt, mint a föld. A két ember, örömébe
és undorába belefáradva. csigaként ment a meredek lépcsőn. Félúton
megpihentek. Zeneszó foly ta őket körül; aztán finom taps hallatszott.
De öket most semmi sem érdekelte. Egyetlen vágyuk volt: állni és mínél
:tovább fogni a hűvös rácsot.

Vörösné mozdult meg először.

- Siessünk - mondta. - Sötétben nem látunk teregetni.
Ujra fölvették a teknőt. és a padlásajtóig vitték. Géza kinyitotta az

.ajtót, a· második padlás lakatját is levette és egy ronggyal törölgetni
kezdte a ruhásköteleket. Vörösné egy ideig nézte. aztán lehajolt. megfog
ta a teknő két fülét, és lassan megemelte. A teknő engedett. Géza ön
'kénytelen egy dalba kezdett. de egyszerre hatalmas ütést érzett a láb
szárán. Felordított. és térdrerogyott. De hirtelen felugrott, megértette,
mi történt. Anyja ott térdelt a teknő előtt és kétségbeesetten nézett
föl rá.

- Ó, drága fiam. nem törtem el a lábad? - kérdezte könyörögve
<és rekedten elsírta magát.
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Géza föléje hajolt, ráborult, csókolqatta a haját, arcát, és sirásba.
hajló hangon, mely nyüszitéshez hasonlított, ismételgette:
~ Nem, nem, nekem nincs bajom, csak édesanyám...
Olyanok voltak, mint két fa: az egyik rokkant, a másik pedig

föléje nő, és szeretetének lombjába csavarja.
A csőndben fölhangzott az udvarból a zene, egészen légiessé szürte

a háztető, apadlások léce és a felhalmozott sok régiség. Géza fölsegí
tette az anyját: Vörösné teregetni kezdett, s a padlás megtelt suhogó
fehérséggel. Géza a szük padlásablak felé emelte arcát; olyan zenét
hallott, melyet egyetlen zenekar sem tud játszani. Míntha egy pillanatra
megállt volna az idő, és áthallatszott volna az örökkévalóságból az an
gyalok zenéje.

Az örök dolgok zenéjét hallotta. A Szeretet, az Igazság, a Sze
génység és a Boldogságok úgy ragyogtak ennek a zenének parttalan
ujjongásaíban, hogy meglátta bennük minden földi küzdés szépségét.
Érezte, el kell vesznie bennük, hogy el ne vesszen. Figyelnie kel! vala
mire, ami egész valóját követeli, tisztaságát, erejét, hitét: figyelnie:
kell az isteni Szóra. .

Az idő ujra megindult. A fiú mögött suhogtak a vizes ruhák, anyja
dúdolt egy Mária-éneket, majd félbeszakította, és azt mondta:
~ Azt sem bánná az ember, ha szegény, csak boldog volna!
Géza hátrafordult, odalépett anyjához, és átölelte:
- Azért vagyunk boldogtalanok, mert nem vagyunk szegények.
Vörösné a szeméhez nyúlt, s mig kiszabadította magát fia ölelése-

ből, lassan azt mondta:
- Akkor legyen meg mindenben az Isten akarata!
A padlás egészen elsötétedett. Az ablak kis négyszögében fel

tűnt az első csillag. Olyan közelinek látszott, mintha ajándékba kap
ták volna az égtől.

Géza vállára vette az üres teknőt. és anyja előtt megindult <ll

lépcsőn.
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