
FEKETE ISTVÁN HAGYAT~KÁBÓL

ZENÉLŐÓRA

Itt összeí, amikor egyszerre közel jön a párás messzeség s a hallgatag utakon
némán surran a bubospacsírta, mindig úgy érzem, mínthá távoli zene szólalna
meg, szélhordta titokzatossággal valahol fenn, magasan a levegőben.

Behunyom a szemern és nem tudom honnét jön ez a haík zengés. Néha fölöt~

tem szólal meg, néha a hátam mögött, de míndig olyankor, ha egyedül va~k.

Ilyenkor úgy érzem, hogy felébredek valamire, ami elmúlt s ami nem tUld már
visszajönni. Felébredek vakácíóra, szerelemre. ünnepre, jóságra, felébredek, mint
valamikor régen, ha a hajnal derengésében megszélalt a zenélőóra és fátyolos mu-'
zsikája szomorúan búcsúztatta az álmokat s a nappal őszi valóságára simogatta
a szívemet.

*
A zenélőóra egy toronyban volt. Odon, öreg torony volt ez nagyon. Alja víz

ben fürdött, a víz partján idegen asszonyok ruhát mcstak éppen. Ha homályos volt
a szoba, úgy hallatszott, míntha sóhajtottak volna a képen, melyről el nem mozdul
hattak soha. Ambár nem lehetett tudni, mit csinálnak, ha eljön az este? Talán
kijön a toronyból a katona? ..

De ezt már nem lehetett látni, mert ilyenkor a kép eltúnt a sötétség szítáló
messzeségében, Mert egy képben volt elrejtve azenélóóra.

A kép kormos volt már az időtől és egy fillérért muzsíkált, Ha beíedobtuk
a fillért, a kis pénz halkan zörrent valahol a kép mögött, s az óra játszani keL
dett.

Hogy hová lesz a pénz, és mermyí lehét már benne, erre soha nem gondol
tam. Nem kellett a pénz, csak a dal.

A pénzre csak később gondoltam, s akkor - először - nagyon elszégyelltem
magam, de aztán, növekvő elszántsággal mínd sűrűbben álltam meg az óra előtt.

Ekkor már hosszúnadrágban jártam, a zsebemben cigaretta és mozijegy volt, s a
barátok temploma előtt csak akkor emeltem meg a kalapom, ha az apámma!' vol
tam ...

- Vén zsugori! - széltam aztán egyszer a mohos képhez. - Te nem vol
tál fiatal?

Az öreg óra nem nézett rám.
Es kicsit reszketett a kezem, amikor levettem a' falról. Kibontottam a hátsó

falát és kiöntöttem a régi. dalok árát, a megbarnult rézfilléreket. KOPl>tt volt be
lül az öreg óra, kicsit pókhálós, és akkor szegény lett egyszerre. Hát ennyi az
egész? Pár fillér és pár öreg rugó?

Amikor visszatettem a falra, megzördült benne valami, aztán akadozva elin
dult és szólni kezdett.

Nehéz lett a szívem.
Alltam az óra előtt, markom tele pénzzel, az öreg torony panaszosan zengett,

aztán csattant egyet és nem dalolt többet.
Soha. Soha!
Azóta nem szeretem a pénzt, nem nézem meg az órák szerkezetét, nem sze

retem tudni: mi. van a képek mögütt,
Megraboltam az órát és szegény lettem rettenetesen.

*
Csak igy ősszel hallom még néha, ha szedett szőlők öreg hegyén bolyoncok,

hol kopott szárnyú darazsak hiába keresik már a fürtök édes.ségét, és őszt csen
desaéggel gubbaszt mellettem a régi bún... Ilyenkor újra megszölal a dal, elmenő

títokzatossággal, magasan valahol a levegőben.
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NAGYANyÁM

Míért próbálnám megmagyarázni, hogy a nagvszülők jobban szeretik uno
káikat, mint a "rendes" szülők - amikor nem tudom? Talán tűnő életük apró
kis folytatásait jobban látják? Talán gyengébbek és bölcsebbek s az öreg szívek
ben érettebb. a szeretet, megbocsátöbb és nagyobb? Vagy pótolni akarnak valamit,
amit elmulasztottak s az unokákban önmagukat és mrermekeiket szeretik? Megint
csak nem tudom, de ez nem is fontes. Többnyire így van és - kész.

En míndenesetre "nagyanyám fia" voltam, és alig hiszem, hogy szüleim túl
ságosan megerőltették volna magukat közvetlen - és,< viharos - birtoklásomért.

Nagyanyámmal külön laktunk, külön étkeztünk és külön reszkettünk, ha
apám dübörgő léptei közeledtek különszobánk felé és egyetlen rövid koppantás
után felszakadt az ajtó. '

- Nincs itt az' a lókötő?

A lókötönek nevezett egyén ugyanakkor vagy az ágy alatt "tartózkodott"', vagy
a szekrény múltszagú mélyén vacogtana fogait.

- Nincs, kisfiam, miért?
- Kíszedte a kísbaglyokat a templompadláson.

"Még abban a szorult percben is furcsa volt, hogy apámat "kislliamnak"-nak
szólítja valaki. Hát apám is volt olyan kicsi mínt én? Lehetetlen!
~ Te is kiszedted, , kisfiam ...
Csend. A gondolatok szétszakadtak az idő elmúlt útjain és visszatértek,
~ Megtiltottam neki - mondta apám csendesebben.
- Akkor majd visszarakja őket... megjött az orvcsságom ? Az éjjel megint

nagyon fullatltam... "
A vihar elmúlt, legalább a vihar csattogó eleje s én kissé megviselve búj

tam elő a szekrényből, nem felejtve, hogy ott az egyik télikabátori csodálatos
gombok vannak. Már tapintásra is...

Igy éltünk nagyanyámmal. elmélyült védszövetségben és nagy szerétetben
amelyből --:- bevállom - igen kis részt képviseltem én.

Nagyanyám - egyébként - keresztanyám is volt. O tanított imádkozni, tőle

kaptam az első rózsafüzért, melynek minden szeme valódi .,rubint" volt, s ami
kor valaki felvilágosított, hogy az közönséges üveg, csak felnőtt korára való te
kíntettel nem rúgtam meg az illetőt.

, Az is igaz azonban,' hogy - bár barátságunk az "egeket verte" - az imád
ságok és egyéb vallási ténykedések terén nagyanyám kemény volt, mint a kő.

Ilyell mulasztásokkor maga vezetett apám elé, aki rövid úton fölindította ben
riérh1;1megbánást és. reám 'Irakta" a penitenciát is.

'Természetesen az első gyónásra is közösen készültünk elő, itt-ott elakadva
bízonyos furcsanevű bűnöknél. melyekre nagyanyám azt mondta, hogy azokkal ne
rörődjem, mert azok a felnőttekre vonatkoznak.

, - Aha ....:. gondoltam - szóval : ők is ...
Ez a gyónás azonban sokkal később következett. Jóval korábbi emlékeim is

v/Wnak, eszmélkedésemnek színte első pillanatai, amikor még' igazán nem tudtam,
mi' "a bűn és - érdekes ..:... nem tudtam, mi a - félelem. Derűs kis lényként bo
lyongtam nagyanyám mellett, ha sétára mentünk Gyalán felé, hol az út két part
ján virágzott, .az akáe és .a bodza, s úgy éreztem, hogy az édeskesernyés . illatok
a siívernben vannak. A nyár méhdöngéses zsongása körülvett bennünket, de ezen
túl valami lágy muzsika úszott a levegőben, fent, valahol magasan, mégis' nagyon
közel. Eleresztettem nagyanyám kezét. '

- Nagymama, hol muzsikálnak?
Megálltunk. Nagyanyám hallgatózott.
""", Muzsikálnak?
,.o,:. Igen, nagyqlama... ~ és néztem felfelé. fel az akácok koronája föié, a fel

hőtlen,délutáni égres-

- Talán a méheket hallod?
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- Nem, nagymama, mint a ... mint a ... - és nem tudtam semmihez hason
lítani azt a semmihez nem hasonlítható muzsikát, ami édes, orgonáló, hárfás, lágy
zengéssel úszott a fák fölött, az ég alatt a fülemben és egész testemben, de tisztán
és világosan.

Nagyanyám megdöbbenve nézett rám.
- Képzelődsz... és nem szabad hazudni, kisfiarn.
- De nagymama! Én hallom, hallom! Ott! - és felmutattam bizonytalanul

valahova, mert hiszen a csodálatos muzsika hol i tt repült, h01 ott, szétterült, aztán
majdnem elenyészett, hogy újra felzendüljön más helyen, de mindig fent, mindig
fent, mint a keringő szél, amelytől nem mozdul meg egyetlen falevél sem.

Nagyanyám szemében félelem volt akkor már. Kezemet szorosan fogta és szá
raz, öreg keze elhidegedett.

- Menjünk haza - mondta - csak nem leszel beteg ...
Ballagtunk hazafelé, s ahogy közeledett a falu, úgy múlott mögöttünk a mu

zsíkaszó.
Azóta se hallottam.

*
Amikor nagymama haldoklott, nem voltam otthon, de apám elmondta. hogy

lassú elmúlásában többször magához tért s ilyenkor megkérdezte:
- Hol rmrzsikálnak ?
Apám alig tudott válaszolni.
- Nem muzsikálnak, édesanyám. Istenem. hol muzsikálnának ?
- De én hallom - suttogta '- csodálatosan, tisztán hallom - és mosolyogva

nézett túl az öreg gerendáken. Aztán úgy is aludt el.
És azóta tudom, hogy nem káprázat és nem képzelet játszott velünk: eszmélő

és elröppenő lelkünk sorvadó földi antennája fogta fel egy más világ magasságai
nak muzsikáját, mert a gyermekek és a haldoklók nem hazudnak.

Vajon hallom-e még egyszerr Es mikor?' ...

HARANGSZÓ

Puha ostorával keletre suhint,
Szakad az ég és lelép a vil'radat;
Aztán elbolyong szerte a határban
Tavaszban, őszben, télben vagy nyárba!l.
S elpihen a nádon s az erdők alatt.

Pihen az érc is: néma, ősi fészek.
Most nem l'ingatja a kopott vasszivet.
Aztán jön a dél s újra megdobban.
Zengő kondulása újm kilobban
J!,'s tenyerére veszi a Kenyeret.

Itt elidőzik. Hosszabban ,~zól és száll
(néhol - tudjuk - öreg a harangozó .. .J
S az Úr Angyalát is el ,kell kísérni,
Esőben napot, napban esőt kérni
És Ná,ndorfehérvárról is esik szó ...

Délután alszik. Néha rakoncáUan
Szélkölykök táncolnak fészke peremén,
Bolyongó lélek is akad akárhány
Reszketve dohos, régi bűnök árnyán
s kézen kell fogni, hogy ne féljen szegény.

Aztán csak tuxza! Mert mire hazaér,
Ámbár a járást ismeri már régen"
BáránYfelhőkön és alkonyi árnyon,
Lelkeket ringató számytalan szárnyon.
Bizony, a csillag má,. fent van az ége,n

Szép estéli, csillag, búcsúzó csillag.
Fáradtan cseng-bong reszkető sugal'ú'n,
Az öreg szíveket még meglegYintí,
A gyerekeket álomra inti
S elhal a temető álmos alkonyán.

Vége, Talán csak a halottak hallják
Amint a nagy éjszakában 1eng, mesél,
A régi sírokat megsimogatja
S aki élt valaha, most újra él,

Szárny ölelését mindenek érzik
Benne a Jóság örök csmagait,
De múlik az éjjel, fárad az álom,
Virradat ébred mindig új világon
S a ha,.ang kiröpteti új fiait.
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GÁL PÉTER PÁL VERSEI

Harmadéves joghallgató vagyok, a Pesti Központi Kerületi Bíróságon dolgozöm.
Tárgyalásokon gyakran figyelem a vádlottakat. Halkan csörögnek a bilincsek, amint
leveszik róluk, szabadon, nyitott tenyerekkel állnak a bíróság előtt, A katedra pár
centivel a terem fölé emelkedik, innen nézem őket. A fejüket nézem, a hajukat,
szemüket. Némelyik sír, öklét rázza, mások nyugodtak, útrakészek, nem érheti őket

meglepetés. Rabok. Meghallgatjuk őket, azután visszavonulunk és Itéletet hozunk.
Az utcán csilingelnek a víllamosok, emberek sietnek valahová, a felhők pedig úsz
nak az égen s nem tudnak semmiről. ülünk a falak között, és szövegezzük az
ítéletet.

A rabokat vísszakísérík a cellákba. Tiszták, meg vannak mosdatva, olyanok,
mínt a szerzetesek. Neveljük őket börtönökben, bilincsek között.

Jobban oda kell figyelni, meg kell hallgatni őket. Türelemmel és több alá
zattal, El kell érni, hogy mindent elmondhassanak az emberek. Mindent.

Még soha nem jelentem meg. Boldog vagyok, hogy az a megtiszteltetés ért,
hogy éppen a Viglilia találta méltónak a verseimet arra, hogy mások is olvassák ...

Gál Péter Pál

A R C

kerestelek

a térbe fagyva áUsz
túl mindenen
Matisse rajz vonal sejtelem
minden te vagy
beleveszel a ködbe

talán szerétlek

rongy vagy szabályos
ember rút anyag
fef'telmes salcz.k szédülő

életemne!.: kelevénye vagy
de ha kiváglak
veled szakadok

úgy jöttél mint a téboly
olyan halkan és hirtelen
párás a bőröd hajnali
káprázatos szemed
kenesz nekem
úgll kellesz mint a szó

s hát itt vagyok
szikáran állok mint egy intelem
templomroncs burjánzó faZa.k közt
és kegyetlen és lázas a szívem
stigmáimat az égre tárom
mint szörnyű koldusok
őrjöngő forrás a hitem
elfolyik fürgén nesztelen
s partodra érve meghalok
támassz fel a harmadik napon

feltartom arcom
nincs Idő

ott állsz csak mint a holtak
hajszálaid mint ócska könnyek
váUadra záporoznak

körülfolysz hígan mint a sár
csorogj le rajtam

BEVONULÁS

Nincs hátra más
vetkezni kell
mezítelenek vagyunk
mint a vízcsepp

meredten lefutunk
az égről faágak
lógnak szíveinkbe

szemünkön csa.k a madarak vonulása

Mea. oulpa
Mea maxima culpa
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