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HÁY JÁNOS

Dzsigerdilen ..
A sZÍV GYÖNYÖRUSÉGE

Abban a faluban születtmJ, ahol SzilWSZkr, az áruló /aIrott. Én tdig voltAm tlzlws,
neki már gynrkei voltak. Szilwszter a PtÍr/ttÍnYi SZAtUIZSJ/e.blrósJgárajbt ta:mískodni ke-
resztény testvbei ellen, a törökblrJk ket/w szerint. Egy 1JeTügysorán beleszeretett a nosztT4i
Boszorkányno*be, akito"l ~tA mindazon szerelma.öIáItJret ís ~ mJYek-
nek hiányát élte otthon. Ám eib_" a pillanat, amileor választanÜl kellett, kiwl te~k
napjai a jövoben. És fJtÍ/asztÁsrajutni nem fIOltkipn. Olyannyira szemte flOIna ezt is ís azt
is mondani, hogy az erofeszítés elrekesztette szavai folytÍStÍt. Vag)' tlz évet Bt nbnÁn, hog)'
egy szó nem hagytA el az ajakát, milror az úr wgre megkönyöriilt rajta, s elszólltotra /Oldi
világunkbólÉn éppenakkorérkeztemmeghosszú'L/tÍndorlásomból, .melyneksorána leg-
ékesebbg)'émtÍntot, a szív gyönyör4ségit vágytAm volna megszerezni, amelyet ti törökök
dzsigerdilennek neveznek, akkor értem újra szüll/alumba. mikor a harangok vad kongással
-verték ki /Oldi világunk színteréro"lSzilveszter, az árUMleJkit.

Most, mielott a tetMtói jörgatagnak hátAt forrJítAnék, miá4tt Szilveszter föld alá SÜJY-
lyesztetc tetem/c 'fJégkg elhagyom, beszilnem kell azokról .napokról, míg in ti gybnántot
kerestem, azokról az esembryekról, melyek sorsomat egy lapra tettikaz ,srulówL Mert köu-
lebb áll egymáshoz egy boú/ogtaltzn 'lJitiZ. s egy boIdogtaJ.n tÖrÖIWYtdÓbérnönc, mint egy
boldog vitéz és egy boldogtaJ.n. Mintha mind. ki boldogtaJ.n. boldogtAlan vitéz fIOlna, ah0-
gyan a halottak, halottAk,s az élo"kéMk. .

Az itt következo eseményekti török kipucQlásátkövetó kegyetlen~t iJiZik, mikor
el kellett szaII'4i:lnomAnntÍtól, s tijJe'fZSiIno kATmiIiközé Iwueredtem,mileoronnét is mene-
külnöm kellett, s elhagytamBw:/át.

~zázévekke1ezelcSttJoachim de FIoris fiorei apát hosszú ~jjeleket töltött a kolos-
tor könyvtárszobájában, s mindennemd számídsokat folytatott arab és görög írások
felhasználásával. A hosszú és vég~ nem látni munka heteken át tartott, 5mikor az apát
már olyan sovány volt, mint a besúgásodott könyvek lapjai, s a szeme szinte elvesz-
tette fényét: megszületett az eredmény. Minden számítás azt igazolja - magyarizta Joa-
chim a szerzeteseknek -, hogy világunk ideje, akár a szentség, három mzte botnlik.
Az.évek elscSnagycsapata az Atya ideje, ekkor a szentkönyv eJS6fele igazgatjaa vil&got.
A második szakasz a Fiú ideje, ekkor a szentkönyv második fele igazgatja a vil&got,
s a harmadik id6 a Szendéleké, amikor feledve lesznek a könyvek, hiszen a szentség
maga lesz a világ. Az els6 idcSta Krisztus megjelenéseragasztja be, a másodikat az Anti-
krisztusé, s a harmadik boldog idcSmindétiglen tart majd, vége sohase leszen.

Joachim minden idcSrenegyvenk~ nem~ket számolt~ s eszerint Krisztusunk
születését követcS1260. évben lépett át az emberisés a Szendélek korába. s.mi magunk
a 14. boldog nemzedék lennénk, ha csak nem tekintjük az elmúlt tizénhárom nemze.
déket az Antikrisztus idejének,iiI11ikor az oszmántörök hordák. uralták a keresztény
világot. Ez esetben pedig mi lennénk az elscSnemzedék, akinek élete maga a szentség.

.. Részlet a regénybol. .
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Mindezt akkor gondoltam. amikor már végére jártam minden munkáknak.. EI.
.múltak a kopogások. sercegések, amivel zajban tartottam az egész utcát, minden olyan
házat. ahol senki nem tör6OOtt azzal. romosak-e vagy épek a falak. Lassan jött az este.
Jártam a szépre rendezett szobákat. a bels6 öblökben huvöset 6riztck a k6falak. de az
ablakok közelében érz6dött a kinti nyármeleg. A levegcSnem búlt. csak szürke lett, az.
tán vaksötét, alig hallatszott lépés. kiáltás, lámpák szinte sehol nem vcrtek fényt az es-
tébe, csak a csillagok vonultak föl megszokott helyükre. mintha a szultán kincstárát
lódItotta volna föl valaki az égbe. vagy az úr lov&rólhullatott volna le a díszes takaró.
s a hold pcdig ebben a szépoúvd bímzésben a legnagyobbnak és a legfényesebbnek lát-
szott, mintha királya.volna a többi aprónak. Talán ez volt a Sztambuli kincsház legfél-
tettebb ékessége, az a hatalmas gyémánt. amit a törökök csak úgy hívtak: a mv gyö-
nyön1sége. S most. hogy e hitetlen hatalomnak bevégeztetett. felkerült az égre. hogy
mindenki gyönyörködhessen benne. hogy mikor szívében fájdalmat érez. csak arrafelé
tekintsen. s.lessen bele az égöbölbe akár egy éjszakát is.s akkor majd a fájás csillapo-
dásbafog.. s kés6bbpedigmegsmnik;

Gondoltam. most oly sokan nézzük azt a fényes labdát. s világát isszuk magunkba.
de a fájások szlinni megsem akarnak, hanem csupaerovel hasogatnak tovább. egész tes-
tünkben érezzük már. nincs egy apró folt sem. amimentesü1ne. a csontjaink, a beleink
megveszekednek, a nemes szervek pokoltombolásba kezdenek. mert mennél tovább
hagyjuk szemünket a gyémántkincsen. annál inkább. vágynánk megölelni. magunk
melléhez szontanÍ, magunk karjaiban tartani. Az éj közepén már mindahányan ereSsen
nyúlkálunk bele aZüres levegcSbe.hátha valamelyik ügyesebb nyú1ássa1elérhetnénk: de
nem.Ujjnyit semközeUthetünkhozzá.holott azt hittük, a miénk. .

Hagytam aztán az ablakot magában. hadd falja acsiU~'m7.és fényeit, s én to-vábbléptem. befelé a hátsó szob&ba.ahol a kékarany török ar6 alatt már ott feküdt
Anna, A kinti hold csilingelt keveset az'aranyszá1akon. s valamennyit láttatott a fekv6 .
arcából, kifliszerli sárga foltot, ami a szem és.a száj között kanyarodott. Az ágy balsó
felén feküdt, ott dombosodott a takaró, én alaposabb. részeknél bújtam be, hogy mi-
ként a hullámok csákója. mellé borulhasson a testem. De mieleStta két takaróhegyb61
egy takaró hegy lett volna. azt éreztem. amit a márványos tengerbeSIkiszakadott vizek
érezhettek: felloccsantak a leveg6be. hogy kicsitcsillogtassák hasukat a napnak fényé-
ben, de mire visszazúgtak. volna rendes hel~e. bizony alattuk minden elfagyott.
s a finom. puha ereszkedés helyett nagyot modtek a kemény. fényes felületen.

. Olyan hideg volt ott, amilyen hideg a halott törökök nyála. ami kiloccsan a der-
meteg arcra, amikor a csaták után kocsira hányják eSket.El kell temetni a harcba ve-
szetteket, ha nem is mélyen. legalább valamennyi kis földet rájuk kaparni. hogy min-
denféle feneSzésük a. földbe Wlogjon lefelé, s ne tujesszen semmifajta ócska kórt az
élve maradottak körében. Sokan vállalkoztak erre a feladatra. szekerekkel indultak
neki a csatatérnek. és sorra emelgették fel a.pusztultakat. 1i1egnéztékzsebeiket, nya-
kukbóllet~ék a talizmánokat. ujjaikróllehúzták a gy6rúket. s aztán így megsza-
badítva evilági értékeiktól hányták fcl oket a szekéroldalra. Mentekegykedvden: zseb.
nyu.ujj.lódItás föl. zseb. nyak.ujj.lódItás föl. Néha hang hallatszott:

-En mégélni! ..

Válasz nem volt. Zseb. nyak..ujj, lódItásföl.. , él- En meg ni!
Zseb,nyak,ujj. lódításföl.
-Én még élni!
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-Majdmeghalsz-mordult az egyik. zseb nyak, ujj. IÓ<Utásföl. .

Rám fröccsent a hideg nyál. ahogy a hold hideg fénye frecsegett rá az égtakar6ra,
s a csillagok szemébcSlpotyogni kezdtek a könnyek. kezeikkel dörzsöl~ették arcukat,
dörzsölgették egészen reggelig, míg teljesen el nemmaszatolódtak az égen. Talán ha
idejük lett volna kisími magukat. ha nem törli le 6ket a reggeli vándor az égr61,.talán
arra ís gondolnak, mi sorsot élhet meg a hold, talán eszükbe jön az a régid6. amikor
mind ott sorakoztak el6tte, s gyöngyös szavaikkal szerelemre lobbantották:

-6 te aranyszemli. csöppentsd fényedet arcomra! - kérte az egyik, s a hold meg-
tette, amit kért. Aztán jött a következ6:

-Ó, éggyöngye. szeretgesd meg b6römet! - kérte, s a hold ezt is megtette.

Jöttek aztán a bolyg6k, a csill~ok. a csillagködök-és fe1h6k..smmd apr6 szerete-
tet kuncsorogtak a fényes gyémánnol. S mikor már mind ott volt, s a hol mindegyik.
nek teljesítette kérését, az egek ékköve minden szeretetet elveszített magáb6l. mert lá~'
togat6i csak vittek, s nem hoztak semmit, üres. zsákkal érkeztek. 5 megtömött tarisz-
nyákkal távoztak. Hdlní kezdett ~or a gyémánt bore, Mini kezdett a szíve és a vére,
mindene már egészen áthidegült, mikor fázásában ekként 5mb csillagaihoz:

-Kedveseim, eresszetek ki karjaitokb61. hogy olyan vidékre juthassak. ahol mele-
get vehetek magamhoz.

- Ó, gyémántgyöngy, nem élhetünk nélküled -válaszolták a csillagok.
- Ha nem eresztetek, jégre fagy a szívem. s a hideg megdermeszt benneteket is.
-6 fényes gyöngy, majd mi tenyerünkkel melengetünk téged. karjainkkal tüzes

ölünkbe szorítunk...
Akkor a hold keserves sírásba fogott, mert a meleg ölelés volt inkább hideg vas.

abroncs teste körül. Sírt napokon át, kisírta önmagát, pergette bele az égbe, 5 már
majdnem semmivé fogyott, a földr61 alig látszott apr6cska sar16nak, amikor a Keleti
vándor, meglátva ezt a karcsú törékeny testet, szerelemre lobbant iránta. Megváltoz-
tatta eddigi útját, hogy.ölébe vehesse a szépségeséggyöngyöt. A bold a melegségtól ki.
gömbölyödött, mintha gyermekek volnának hasában, a nap pedig boldogan fektette fü.
lét a kerek hasb6rre, hogy hallgassagyeJ1l1ekeilubickoláSát. A boldog percek azonban
nem sokáig tarthattak, mert bár a nap a leghat2tm2S2bbaz egek boltjában, mégis h6na-
ponta csak egyszer látogathatta meg szerelmét. Az egyedül maradt hold pedig a fájdalom.
t61 elveszítette gyermekeit, s megint olyan sovány lett, mint mikor a nap eloször látta.

Sokezer éven át háltak együtt abban a hitben, hogy most majd gyermekeik meg-
maradnak. De a fájdalom minden alkalommal kikaparta a magzatokat. a hold hasáb61.
Kés6bb aztán fájás lett a találkozás, és fájás lett a szerelem is. Boldogtalanságuk bele-
pergett a leveg6égbe, s onnét pedig rá minden csillagokraés bolyg6kra.

Joachim azokban a régi idokben úgy gondolta, hogy eljön az a pillanat, amikor
a holdr61lerepednek a csillagok abroncsai, s akkor a szen~ átveszi a hatalmat a világ-
ban, s boldogságukban egyforma nemzedékek születnek. De Joachim, bár testvérünk
volt az úrban: tévedett.

..

Azt hiszem, mindent tudok Szi1veszterr61- gondoltam átjutva a temet6 súlyos
tölgyfakapuján -, a töröknyal6r61, akinek más volt a sorsa, mint az enyém, egy dolog
mégis az övéhez hasonlatossá tette életemet: a boldogtalanság.

Rég eltdnt az utca fenekér61 az asszony. aki csak hátulr611este a szertartást. Oly
gyorsan töröltetett Ie a szemhatárr61, mint Károly herceg 1690-beil.A b2d21c~tgy6ze-
lemre vitte, kisöpörte a törököt a Délvidékról is, pedig onnan aztán ~mmikp.ppen nem
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akartakeltakarodni. Pécs környékén remek szcSl~ és gyümölcsültetvényeik voltak.
A városban s a város környékén sokhelyütt iskoWEatéskolstorokat építettek. Az.egész
déli vidék, különösen, ha tündökölt a nap is; úgy hatott a csillog6 fedel'iiminarétokkal
és dzsámikkal, a sokfelé égbekunkorodó félholdakkal, mintha nem is Magyarföldön
lennénk, hanem valahol túl a Boszporuszon, valamelyik szeldzsuktörök emírségben.
Saztán a parasztok sem nagyon örültek a megszabadulásnak. SolWg sírdogá1takkert-
jeik kapujában, s egyre csak ezt mondogatták: "Török, török, ne menj el. Jönnek a ta-
vaszi gólyák, német gyerekek a torkukat elvágják,ha elmentek, nem lesz ki gy6gyítsa."

. De Károly végül megnyugtatta oket. Mikor a sajnálkozó parasztok küldöttsége
megérkezett, rendesen a sátrában fogadta oket,.ülóhe1lyel kínálta meg mindahányat, s o
csak ezután zökkent tábOri székébe. Türelmesen végighallgatta mindazt, amit pana-
szoltak, hogy ezentúl retteghetnek vallásukban, mert Lipót sem a kálvinistákat, sem
a luteránusokat, sém pedig a keleti keresztényeket nem állhatja, s aztán hogy ki fogja
beszedni az adókat, hányszor és mennyit. Mert lúrlik,a felszabadult vidékeken kell bi-
zony a királynak is fIZetni, meg az uraságoak is, meg a katonaságnak is, végül pedig
a maradékot a rablóknak kell adni, mert semmi rend nincsen a Lipótfogta területeken,
mindenki szabadon garázdálkodhat.

- Valóban így van a haza északi fertályán - válaszolta a herceg -,sigen elszomorít
ez mindonket, mégis azt kell mondjam, szükségszerd, hogy a törököket errol a déli
részrol is elhajtsam, még akkor is, ha kendtek sorsa ettol rosszabbra fordul. Mert az én
helyzetemben kendtek sem tennének másként. Ha bármelyikójük kimenne a.vásárra,
s a fazekastól egy köcsögöt vásárolna, elcsodálkoma, ha a fazekas.azt mondaná, a kö-
csögöt m~heti,de a fülét azt másnak akarja eladni. Ennek értelmében ott azon-
nyomban lecsapná a köcsög fülét, s fületlen adná oda. Nincs másként ez a hazával sem.
A déli részek nélkül nem egész.Márpedig kendtek családosemberek, 5nagyon jól tud-
ják, többet ér egy bármilyen csúf egészgyermek, mint egy gyönyön1ségesfél.

A parasztok elgondolkodtak a herceg szavain, s belenyugodva elkövetkezo sze..
rencsétlen sorsukba, visszatértek falvaikba.

Az asszonyok ott várták már oket a falvak határában:
-No - kérdezték-,mit mondott a herceg?
-Hát - válaszolták a férfiak -, hogy egy fülesköcsög jobb, mint egy fülnélküli.
- Hogy egyfülesköcsögjobb, mint egyfülnélküli?
-Azt.
- Ó hogy kendtek mekkora marhák -átkozódtak az asszonyok -,dehogy terem-

t~tte az Úr Adám bordájáb6l az asszonyokat, hanem ink!bb teremtette az eszébol, s
Adámban pedig nem maradott semmi, oly üres lett a feje, mint egy kirohadt tök. Bi-
zony; ha kendteknek a farkuk nem volna, céltalanságuk végett mir rég kipusztultak
volna a világból.

Az emberek hallgatták egy darabig a szitkokat, s aztán a kocsmába mentek, ott
ittak egészen reggelig, sok egész nagfüveg borokat, mert a félüveg nem üveg, meg-
mondta az országtalan herceg is, s aztán már jól átittasodva hazam~ntek, s kelloképpen
elverték az asszonyokat, j6 nagyokat CSaPdOStaka valagúkra meg a hátulua, megcibál-
ták a hajukat, s végül kipenderítették oket az udvarra, hogy gubbasszonak ott egész éj-
jel a tyúkokkal. .

Az ország pedig egész lett. Károly herceg viszont nem maradt sem egész, sem fél,
mert Károly herceg semmi lett. El6ször csak a magyar hadak fóvezérletét veszítette el
(pedig mennyi fényes csatáskodás hirdette már dics&égét, nemcsak Tqrökbuda vissza-
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vétele, hanem az a hatalmas ütközet Nagyhanánynál. amiben a herceg elégtételt vett
Mohácsért, s aztán itt van a lipicai ménes. az CSlipicai paripái nélkül mivé .lettek volna
a magyar hadak). kés6bb pedig beteg lett, s ez a betegség 1690-ben elszállltona vilá.
gunkból.

A szabad nép oly gyorsan feledte el nevét, amilyen gyorsan megkapta szabadsá.
gát. S ha bárkit megkérdezné~. ki &te el földünkr61 a törököt: Savoyai Jent) herceget
mondaná, esetleg Bádeni Lajost. de Károlyról emlltést se tenne. Nem véletlen mondták
ekkortájt oly sokan, ha ez a nép ilyen gyorsan feledi azt. aki megmentette életét, akkor
elfeledhet akár beszélni is, vagy éppen azt. hogy kifiaborja. Pedig mennr.ire is megér-
demelné az országtalan herceg. hogy nevét aranybett1vel írják mindenféle történelmi
munkák. hogy szobrot faragjanak róla. s azt a budai vár Dunára néZeSkastélya eI6tt ál.
Htsák föl, hisz misem kötötte ehhez a hazához. mégis h6si tetteket vitt véghez. S az öt
év fóvezérség során csak a halálát építette, nem pedig a palotáit. mint Savoyai Jent).

Mentem lefelé az utcán. arra. amerre az asszonyárny elt6nt. Hamarosan szembe-
találtam magam a temmplommal, ahol még utószor megemlékezünk köWs istentiszte-
leten az elhunytról. _Söpredék mind - jutott eszembe, amit a nagyanyám mondott. -

Söpredék, s ha nem lenne itt a török, csak rabolnának. wit,kolnának. s még a saját
annyuk nevét is elfelejtették. mert csak úgy látják magukról, hogy kiCsodák, ha mellé-
jük áll egy török bugyogóban, turbánnal. színes rongyokban, csak akkor tudják ma.
gukra, majd a törökre nézve mondani: hát az nem én vagyok. Amikor meg a török el.
u1nik mellolük: keresik égen-földön a törököt elt)ször, aztán meg magUkat.- Nagyot
nevetett ilyenkor nagyanyám. és elkezdte lefesteni. ahogy a söpredék kullog az utcán
végig: "Itt a török,. hol a török'- kiáltozással, s mikor a mi házunkhoz érnek. beszól.
nak nagyanyámnak:-Nem látta a törököt?

-Már hogyne láttam volna, hát itt ülnek a nyakunkon vagy száz esztendeje.
-De nem úgy általában, hanem azt, amely~ erre ment.
- Hát azt nem láttam.
Kisidóvel kés6bbpedig jön visszafelé.megint bekiált:
-Nem látott engem erre menni? .

-Hát - v~aszol nagyanyám -, magából tizenketteSegy tucat. Mehetett is éppen
erre, meg nem IS.

Nevettem akkor én is nagyot. Mleg azért, mert úpr. gondoltam, hogy a tucat az
valami csuszamlós ocsmány állat, s a nagymama most jol megmondta ennek a vakarék
söpredék nek, hogy tulajdonképpen kicsoda is 6. .

Mentem neki a templomnak és nevettem most is nagyanyám rosszindulatán,
hogy ó mennyire nem állhatta azt a népséget, akivel együtt élt. Bizony, halálakor ha
nem jön le nagyapám érte az égb&. akkor a Sátán markolja kezébe, s elviszi a poklok
mélyére, ahol azokat égetik forró olajban, akik nem szerették felebarátaikat. De a nagy-
apám nem hagyhatta, hogy ez történjen vde. Megegyezett az egek <Sreivel,hogy bár
a nagyanyám helye hivatalosan a poklok mélyén volna, de mivel saját urát és gyerme-
keit meg az unokáit szerette, a nagyapám pedig mindenkit szeretett, ezért bebocsáttatik

az egek palotájába. Persze nem a gyöngyös termekbe, hanem csak a l~üls6 erkélyre,
s a büntetése pedig az lesz, hogy onnét a legnagyobb rálátást adó erkélyr<S~végig kell
néznie, hogy valójában mennyi gonoszságtörté~ a világban.

Ott heverészik és lesdes most is a felh6k peremén, s lát mindent, engemet is, aho-
gyan itt megyek a templom felé, meg azokat a sokgonosz szavakat is hallja, amit a há.
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tam mögött sutyákolnak. Ha tUdta volna életében, hogy miféle aljáer6k igazgatják a vi-
lág sorát, bizonyára még jobban iszonyodott volna felebarátaitól. Mondogatta is a nagy-
apámnak ott az egek palotájában:

- Édes uracskám, de jó, hogy nem engedtél a poklok mélyére, mert ott olyan
nagy s(ín'íséglehet, hogy elférni sem bírhattam volna.

Léptem fel a templom lépcscSjén,zúgtak veszetthangosan a harangok, mint valami
lövés, lök~dött a hang bele a leveg~be, taszította maga eleSttSzilveszter lelkét, át a túl.
világra, hogy még véletlenül se maradhasson közöttünk, láthatatlan ne bújhasson meg

. valamelyikház szegletében,ne mehessenel a nosztraiasszonyhoz,sempediga kincseit
ne vihesse magával a túlon lév~ világba. Hawm"cakat bongott a nagyharang, és s(ín'í
aprókat a kicsi, az él6k lelkei is majd,kiköltöztek evilágunkb6I, de szellemlélek semmi
esetre sem maradhatott ott. Még az Urnak az az egy maradék angyala is felszökött az
égre ijedtében, aki a kovácsot ~rizte. Magunkra maradtunk Isten szent házában.

JI.

A reggeli nap csillant párat az ólomüvegeken, szárazra söpörte a harmatcseppes
utcákat. Láthatatlan életbe fogtak a holdjuktól szabadult csillagok. Reggel van, a budai
polgárok nekifeszültek a napnak, kilódultak a házakból, megtelt a kövezet emberek-
kel, mintha puha takaró fedDé az utcákat. Az ér pedig hatalmas talpát szemJézte az
egek peremén, hogy mennyire érdemes volna végigsétálni azon a meleg szcSnyegen,de
nem volt igazán kedve megmozduini. Az utóbbi évek seregnyi munkája teljesen kime-
rítette. Immár tíz esztendeje, mióta a keresztény csapatok nyernek a harctereken, tu-
catszám érkeznek, hozzá a mohamedhitúek, hogy saját szemükkel láthassák az égbolt
fölötti tájat, s az Urnak pedig az a feladat jutott, hogy mindegyiknek megmondja, ezen

- a vidéken Allak nevd mindenható nem él.
- 6, becsapott a próféta - tépték lelkük b6rét a szerencsétlen törökök.
-A próféta az nem -válaszoltaazÚr.
- De hát nincsúgy, ahogyanazt ~ mondta! .

- Az igaz - nevetgélt az Ur -, de nem is volt próféta, csak egy mekkai lókupec.
Ez ,ment éjjel és nappal. Allak nincs, Mohamed lókupec. Ezt mondta el sokezer-

szer az Ur, sutána végigttézte, amint a szerencsétlen törökök vonyítanak, és tépdesik
önnön lelküket. Nem volt hát semmi maradvány ereje ahhoz, hogy megérdemelten
megbüntesse, mondjuk a budai polgárokat esztelen hazugságaikért, gonoszságukért,
mértéktelen élveteg életükért, hagyta, hogy saját hamisságuk teljesen behálózza eSket,
s e hazugság kötelékei között töltsé~ el napjaikat. .

Megérdemelték volna, de az Ur nem tett semmit. Lábujjai közül unottan kapar-
gálta ki a koszokat, s néha galacsinná gydrve lepöckölte a földi világba, néhány ház
összeomlott, pár népek elhaláloztak, de ez a bt'ínökhöz mérten, szinte semmi sem volt.

A budai polgárok gondtalan nyugalommal zavarták Ie életüket. Reggel, amikor
kiveródtek az ágyból, nem feledték az asszonynak odaköpni: "Ez a mi napunk", s az
asszony csak helyeSelt: ..A miénk, de majd a gyerekeink fogják örökölni." KereskedcSk
értek a keleti és nyugati világból, titokzatos szereket árultak á piacokon, amelyekkel
minden fájdalom elmulasztható, s szinte észrevétlenné teheteSaz élet. Akinek pénz lú-
ján ebbeSInem jutott, a szédelg~ szerzetesek gyógyszavaiban csemegézett. Ganéj lötyö-
gött mindenki szívében, hogy hányadékukkal földet lehetett volna trágyázni. S ki pe-
dig nem bírta a trágyaszagot, elmenekült, elpusztult vagy a törvények operálták ki
a búzlevegó~l.
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. BocskorJánoscigán~jda atavaszivásárraérkezettBudára,s ahogyanazszokott
lenni, megvált a hozott árut61,.s becsületesen leitta mapt, mindenfelé bekoslatott' az
ivókba, s itt is ivott egy pohárkával, meg ott is ivott, mennAIr&zegebb lett, annál rosz-
szabb borokat adtak neki. Az ital már teljesen összetörte a testét, menni is alig bút.
Támolyogva lóduIt be Rökk Dániel házába, hogy adjon neki valami fekhelyet, mert
különben itt pusztul el az utcára nyBó ajt6 elcStt. .

Rökk Dánilel az istállóba vezette a részeg cigányt, hogy ott dögöljön Ie, nehogy
a házát telelehelje büdösrossz borsza.a!. A cigány leheveredett a ~. a jászol elé
kötött ló mellé, s alig egy pillanat múlva mBy álomba zuhant. Almában puhameleg
bcSrrelsimogatták, s gyógyulni kezdtek a sebek a testén, s gy6gyu1ni kezdtek a hasfalon
belüli fekélyek is. Mikor már végleglecsillapult minden sebének nyilallása, egy asszony-
kéz nyúlt be a nadrágjába, s kis mozdulatokkal az ágyék körül járatta ujjait. Hatal-
masra növekedett akkor Bocskor János férfiasnga. a vége belenyomódott a zsebbe gyö-
möszölt pénzgyurmába, majd kiszakította a ruhaszövetet. A kéz ilIeSn,ahogy kell és
szokás ilyenkor: serényen dolgozott, a férfi nadrágján apró nedvek ázoltak. Aztán hir-
telen hatalmas Bjdalmat érzett a dereka táján, mintha a ves~1 induló csatornákon tü-
zes kénko indult volna útjára, centircSlcentire haladt, és égette a csatornafalakat, sajgott
ott minden veszettül, s jutott a kénk6 egyre lejjebb, már a has alá ért, s hamarosan
a vesszo útjain gÖlgött, $ ott okozott Bjdalmat, de jött kifelé, és belerobbant a cigány
gatyájába. Mint amikor a sziklás csúcsok vesztik fölös darabjaikat, olyanképp könnyeb-
bült meg az alvó, a vese bányáiból a rengeteg ital kimosta a mai kavicsot. Az arc meg-
nyugodott, a száj valamit mortyogott cigányul: zsign-diIen - ilyesmit, s aztán csak a ké-
nyelmes hortyogás hallatszott. . .

A nap már átmelengette a zsírralkent istál1óajtót, amikor Bocskor Jánost Rökk
Dániel vasvel1ájánakszurkálása felébresztette. .

- Haggyon már a szencségit, hát meghülyült kend? - kiáltott a cigány.
- Mit tettél a lovammal, te bitang? - üvöltötte Rökk Dániel.
-Mit tett? Mit tett? -kérdezték az odaseregl6 szomszédok.
-Mit tettem volna? - kérdezte a cigány.
-Hát nem látod, te bitang, itt hever holtan. A lába összekötözve, s a hátsó felénél

meg vagyon becstelenítVe.
-Bizonyára kend csinált. valamit véle, hát látom,még most is szaros a nadrágja

szára - válaszolt morgó, rekedt hangon a cigány.
- De nagy a pofád cigány! Majd meglátjuk, a tölVény eleStt is ekként fogsz-e heves-

kedDi - azzal a két szomszéd és Rökk Dániel elmarkolták Bocskort, és máris vitték
a városi Mróságra. A szolgabírák rendesen felvették a pert. Kihallgatták a cigányt, aki
természetesen tagadta, hogy bármi köze is volna az éjszaka történtekhez. Ezt követ6en
jegyzokönyvbe került a két SZO~ és Rökk Dániel vallomása. Ok egybehangzóan azt
állították, hogy amint reggel beléptek az istállóba, a 16ott volt eldöntve, a lába össze volt

kötözve. Mellette feküdt a cigány, s a nadrágja átnyirkosodott foltszerlien, mintha va-
lami nedvek ömlöttek volna oda, s ezek termeszetesen nem lehettek mások, mint ami...

Bocskort ennek alapján perbe fogták baromkodás vádjával. A per során biwnyí-
tást nem nyert, de a bIr6ság elfogadta ésszerli következtetésként, hogy a ló.pusztulása
csakis Bocskor János által történhetett. ~ testi.közösülésútján. Hogy ezt maga
az eIkövetcSis bevallja a tölVénykezés rendjének megfe1el6en,e1scSkénta biróság a kín-
vallatásra hozott Ítéletet. A kínvallatás három lépcsos volt. EI&zör a kínzó eszközöket
mutatták meg az elítéltnek, majd a hüvelykszont6 következett, aztán a spanyolcsizma.
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A cigányt.a városi kúttó.odavezene a várbörtön lclnkamrája elé, remegett szeren-
cséden, renentcS mód félt. Kicsit állongtak a nagyfekete ajtó el6tt, hallgatták az.éppen
nyúzott búnbitang ordítását. Aztán bezördültek: kilökte a fogIár aZajt6t, berepült a ci-
gány, ha lehet, most méginkább remegett, mint eddig. Az egyik férfi ráordított:

-Látod ezt a kis szorít6-feszítcSt?No, ide befogjuk fájintosan az ujjaidat, aztán te-
kerjük, az ujjaid meg mennek széjjel egymást61, addig, míg be nem vallod búntetted.

- Jajj-jaj-jaj- s6hajtott a cigány.
- Ha pedignem vallasz,akkor jön aspanyolcsizma, a fel1ógatásvasláncokra,a kaloda...
-Jaj.jaj-jaj- s6hajtottmegintacigány. ,
-A ~én meg úgy fogsz kinézni, mint ez itt- mutatott most a foglár a meglcln.

zott férfira: a haja vércsatakokban, az arcán Mr alig. a testét. mintha akaratb61 mintára
metélték volna, a szemébcSlmár minden élhetés elillant, csupán a rettenet ücsörgött még
benne, mintha az el akarná kísérni utols6 lehelletét a túlvilágra, s ott akarna ijesztgetni
az örökéletben is.

A rémült cigányt most ismételten a bír6ság elébe vezették.
- No, cigány - tette föl a kérdést Sáp Dávid szolgabÚ'Ó-, e1követted-eazt a bunös

tetted? Férfiasságoddalelveszejtetted-e Rökk Dániel lovát?
- El - válaszolta hatúozottan a cigány. - ElcSszörösszekötöttem a lábait a saját

kötcSfékével,azt követcSenpedig oldalra döntöttem, s férfi szervemmel beléhatoltam
háromszor. A 16 kettcSszörrendben állta, de harmadszor megpusztult.

-Talán már ezen lclvül is követtél el ilyen gonoszságokat? .
-Még szül6falumban az anyámnak is volt egy csik6ja, s azzal hasoJ?l6kat múvel-

tem, de azt farkas ölte meg, s nem teSlempusztult el.
-Valamely tolvajságokat, pince- vagy kamrafeltöréseket nem követtél el?-Soha másegyebet nem követtem el teljes életemben.
- Voltál-e ezen kívül fogságban?-Nem voltam.
A bír6sága vallatástkövet6enhamarmeghoztaaz itéletet: .

..Mások példájára, magának pedig bdnösségére Bocskor Jánost h6hér pallosa alá
vettetik, s feje vétetik, ezt követcSenpedig a megbecstelenített barommal együtt el-
égettetik...

A kivégzés napján mind ott tolongtak a feStérena budai polgárok, lesték a fejvéte-
. résts aztána m~yatüzet. Estea törvénykezéstdicsérvemesélték~ásnak az esetet,

s mindenki e16adta,hogy onnan mi látszott, ahol eSállt. Valaki a háttérbeSIakkor köz-
besz6lt, h~gy azt látták-e, amint a 16nak mébéb6l egy tüzes gyémánt kigördült, végig-
gurult az Uri utcán, le a Bécsi kapuig, s onnét tovább, elillant messzire, senki nem lát-
hatta messzeségekbe. .

Én láttam Rökk Dánielt, amint a törvényszékre cipelte társaival acigányt. Lát-
tam a bír6sá~ot ítélkezés közben, láttam a bdnösnek monc1ottkivégzését, láttam, amint
a tömeg kivancsian szemlél minden apró mozzanatot, és láttam a gyémántot elgurulni,
láttam, amint elhagyja ezt a várost, ahol helye volt neki, s mindazokat is elhagyja, akik
nem tudhatnak élni nélküle.

És hallottam a szökött barátot, amint a kereszttel fenyegetcSzik,hogy megkapja
mind a büntetését itt a városban, hallottam azt, aki isten angyalait emlegette, hogy
negyvenezret elvisznek közülünk, s a többit itt hagyják megpusztulni, hallottam, hoW
a sátánnal fenyegt6zött valaki. Hallottam, hogy hazudnak, mert. semkifélét a túlvilag
hatalmai közül nem érdeltelt, hogy mi zajlik a budai házak öblében. A mágly&nlán.
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goló állat zsigerei pattogJ!ak a t4zmelegt61, de az áldozat füstje sem az alsó, sem a felscS
világokig nem ér el. Az Úr összekulcsolta kezét. s nem Jávánta &inteni a hitetlei1ekt61
megszabadult földeket. csak a halált hagyta meg finispontkút. hogy azén egy kicsit
ijesztgethesse az ottmaradottakat. mint az eszement temetcSiszellemek. akik, ha az em-
ber néha véletlenségool éjszaka kitéved a sírok közé. örökösen ott rénüsztgetik sivító
hangokkal meg mindenféle recsegésekkel, fényvillanásokkal. De ezenkívül az egeket
orzo atya mindent az önsaját hatalmukba engedett. ~rt aztán az ittlakók eloször ma-
guk fölött kezdtek hatalmaskodni. majd kényelmesebbnek és élvezetesebbnek találva
másokon edzették erejüket. Pedig mennyire mást ígén valaha Krisztusurunk. még
kedvenc tanítványának is elmagyarázta, mikor az szokása szerint értetlenkedert, hogy
a hatalom nem megszerezheto. mert az emberi lény méltatlan arra, s ezért amíg világ
a világ, ezt mindig meg kell oriznie az isteneknek.

Történt egyszer. hogy a hosszú, fáradságos júdeai vándorlások közepette, mikor
már órák óta mentek. kimerülten, nagycsendben. Szentpéter megsz6UtjaKrisztust:

-Mester. mégiscsakszép dolog#istenn~ lenni.
'- Miért, Péter? - kérdi tole az Urkrisztus.
- Hát, segíteni az özvegyeken. árvákon. meg;utjl)m2znia jók fáradozását, meg-

büntetni a gonoszat. Hej. ha én isten lennék, nem lenne egy rossz ember sem a föld ke-
rekségén.

Alighogy bevégezte a beszédét. Jézus körültekint, s meglát egy méhrajt egy kis fi-
atal hajtáson.OdakiáltPéternek: .

-Eredj Péter, fogd fel azt a rajt a kalapodba, vigyük el magunkkal, ki tudja, talán
még hasznunkra lesz.

Péter odamegy a kis fa alá, s belesöpri a rajt a kalapjába. Ahogy így rakosgatja
a méheket, hát az egyik belécsíp a csuklójába. Péter b2t2lm<lut jajdult. s földhöz vágta
a kalapot.

- Mi lelt Péter. mit csináltál?- kérdi tole Krisztus. .

-Jaj, a Mn ve
.

rje meg ezt a rajt, hát nem
.

meg~pte az egyik a csukl6mat!-Mén nem választottad ki közülük azt. amelyik megcs(pett?
-Hát hiszen ha tudtam volna -mérgelcSdöttPéter -. mind olyan égyforma, mint

a lencse, meg a lencse...
Az Úrkrisztusakkor nagyot nevetett:
-Lásd Péter, ha te isten volnál, akkor is így cselekednél: Az emberek közül ha

egy megbántana,. kész volnál azért az egyért a többi ártatlanokon is bosszút állni.
Simon Péter megértette a példázatot, többé nem kívánkozott az Úr helyébe, csak

szolgálni akarta ót. Szolgálta is somen át, de végül elp~tották azok a népek, akik-
nek Krisztusurunk nem mesélte el ezt a történetet. Meghaltak akkor aztán sok százan
még. s végül az egek atyja beleunt a földlakók értetlenség&e. s lemondott róla, hogy
szolgáin keresztül ó i~assa a vil~ot. s a hatIl1~~tátadta a ~bere~ek. .-Ez a mese nem Igy van - vagott akkor közbe nagyuyam -,nmcsenek seD1Dl1-
félegazemberekbenne.

- Hát ez igaz- nevetettnagyapám-, a mesébennincsenek,mert mind itt élnek
a körülöttünk való világban - azzal megsimogatta a fejemet. s ahogy szokta, megint fel-
biztatott valami rossztevésre, hogy dobjam bele nagyanyám kendcSjéta levesbe, vagy
kenjek édesmézet a szalonnára. Én ezt gyorsan megtettem. amibol aztán fertelmes nagy
ordibálás kezdodött.

..
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Az Úr fent u egek palotájában végül kipihente magát. Nagyot hempergett a puha
felMágyban; amikor meghallotta a budai templom szolgájának szavát.

- &les Urunk! Evil~nk eSre,Egeknek királya, csöpögtess szívünkbe aranyat,
hogy kisodorja onnan a fekete sarat!

Az Úr felkönyökölt, s egész testét valami kellemes jóság járta át. Milyen szeren-
cse, hogy nem füstöltem ki földi porhüvelyükbcSl gonoszra feketült lelküket, mert,.no
lám, most maguktól vágynak megjavulni. SürgeSsenmaga elé rendelte angyalait, hogy
segltségükkel teljesítse.a budai polgárok kérését.

- Itt vagyunk,itt vagyunk,.nemesgazda- tolongtaku angyalok az égpalota
nagytermében. ..

-Álljatok er6sségi sorrendbe! - intézkedett határozottan az Úr.
Mikor a sor kialakult, u Úr az elseSnekAodcls angyalnak odaadta a kincses-

kamra kulcsát, hogy ereSszerint ossza ki u arannyal telt zsákokat, s az angyalok pedig
menjenek és szórják a sok kincseket bele a budai polgárok szívébe. .

Sürgés és forgás, minden angyal cipekedett, nyögtek nagyokat, csak úgy dörgött
belé az ég; s vitték a zsákokat U ~alota Budára oyM erkByéhe; s ott ömlesztették
kifelé a csilla nemesfémeket. Minden rendbe is lett volna, ha az Ur nem .tápászkodik
föl felMágyából,s nem pislant ki u erkélyen, hogy elleneSrizzea budai boldogságot.
Hát, amint kikukkant, mit vesz észre, hogy a Boldogasszony templom tömve embe-
rekkel, s kettcS-háromnakközülük kigombolva a mellén u inge, hogy oda, a szívbe hull-
janakakincsek,dea többicsakazsebébegyömködibeleu aranyakat. .

- Hej ti piszkos ganéj népek -. kiáltott rettent6en, csak úgy folyt beleSle a száma
nincs szidalom, hogy u angyalok egyre csak vetegették a kereszteket, úgy megrémül-
tek. A hangereSsszavaktól döngött kegyetlenül u ég, szinte le akart már 5'7~hdni.
A budai keresztény népek éppen hazafelé tartottak telt zsebüket veregetVe,elégedetten
a templomból, s mondogatták egymásnak: .Esc) készül. Vihar lesz.. Senki nem gon-
dolta, hogy u Úr kiabál eszement méreggel.azégben.

Egy fél napba tellett, mire a fenséges Atya, minden egek és földek királya vala-
mennyire megnyugodott, haragja szomorúságra váltott, mert rájött, CSaz isteni erejével
nem büotetheti meg ~ budai népeket, mert babüotetnt, akkor megbÜDtetnéazt a há-
rom-négyet is, akinek a szívébe csorgott az erénykincs. Ezért aztán elküldte legkedve-
sebb angyalát, GábrieIt, hogy Lipótot, a királyt vegye rá a gonoszságom.

. Vacsoraután a bécsipalotábanrettenetesrosszullétteperte le u uralkodót. Ágy-
nak esett, rázta a hideg, izzadtságnedvesltette át ruháját. Hamarosan orvosok kezdték
simogatni b6rét, eret vágtak rajta, sminclent megrettek, amivel egy uralkodó meggy6-
gy{tható. Mikor pedig praktikáikból kifogytak,magára hagyclk. Lipótot, mondván:
vagy megmarad vagy nem. A lázrémü1et s a halálfélelem teljesen e1bódította a királyt,
amikor megjelent e16tte Gábriel: '

-Ne aggódj, császár, holnapra meggyógyulsz, és hatalmasabb leszel, mint ma voltál.
Lipót szája sarkában lassú mosoly éledt:
-Minek köszönhet~m qagyjóságodat, szellem? -nyögte ki nehézkesen a kérdést.
- Mert te leszel,aki u Úr rendelésétvéghezviszed! .

-Mondd, mi a fela.datom?

-Holnapt61mindeneddiginélha~bnak fogodéreznimagadat,úgyhiszed
te igazgatod a világot, te magad vagy a jutalmazás és a büntetés. DCr-,hiábalesz isteni
méretu a hatalmad, viselkedésed nem lesz különb, mint bármely másik emberé, ha egy
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valaki megb~t, mindenkit büntetni fogsz, nehogy az az egyvalaki megmeneküljön
a bül)tetés elól. És mindig lesz valaki, aki megbánt. Te'örökösen csak büntetni fogsz,
s az Urnak.éppenez kell. , '

Másnap Lipót az orvosok nagy csodálkozására egészségesen kelt ki az ágyból,
a szíve r:endesenvert, az izmai dagadoztak, az étvágya kinmeSvolt. Reggeli ucln rögvest
munkához látott, hogy véghezvigye az Úr tervét. Ujabb adókat Yetett ki a felszabacU-
tott területekre, elkobozta a nagyurak földjeit, katonáit ráusútotta a ~ztokra. Ke-,
gyeden világ kezd6dött akkor, de semmiféle kegyetlenség nem bírhatta kiölni azt a go-
noszságot, ami akkor már belecsontosodott ,azemberek szívébe. Minden újabb csapás
még gonoszabbá tette oket. Ha a király kegyedenkedett velük, ok kegyetlenkedtek
a szolgáikkal, a szolgáik pedig az asszonyaikkal, az asszonyok ~jYerekeikkel,' a gyerekek
pedig állatokat kínoztak, az élo békákat tthön pu1ch!l7.tgatták.a madaraknak leszalú.
tották a fejeiket, hogy ugranak-e még egyet vagy ketteSt.Fertelem volt a város, és min-
den nap nehezebb, lett végigmenni az utcákon, végül bár~yszor kiléptem" úgy érez-
tem, menekülök,' a leglassúbb lépéseim is menekülések, hogy futnék innen, rohannék
el, csak.azért nem teszem, hogy felnmést ne keltsek. Egy alkalommal, mikor sikerült
kivetnem magamat a forgatagból, sietve osontam oda, ahol a harcok ékköve lakott.

- fme, hát itt vagyok. A város~ahová menekültünk, kivet magából. Ha a te szíved
ékköve nem volna, ez nem lenne az én hazám-mondtam izp:tottan. 6 álmábólébe
redt, s csak'kicsit örült, hogy visszatértem, puhatenyerévelvegigs.Zántott akaromon:-Apró az én szívem, hogy a te testedet magába zárja. Ha rám nehezül súlyod,
megsz6nika lüktetés, ba szájad rám tapad, méreg lesz nekem a levego. Majd eljön érted
a perzsa no, aki nem beszéli nyelvedet, mégis akként játszik rajtad, mintha hangszere
lennél ujjainak.-mondta, s aludt aztán tovább. ,

Akik a végvárakat megjárták, nem úgy sírnak, mint ki sajnál, mert temet, nem
úgy, mint a lácyok vagy a gyermekek, kívül nekik semmi, csak belül csorog, minden,
csorog nagyon, végig, az összeszorult nyeleScsövön,bele a gyomor~, s onnét a vére-
rekbe, a belekbe, a sejtekbe, és minden kis pórusába a szervezetnek. Én úgy sírtam ak-
kor, s tudtam, mit nyememvolt hivatott:elveszejtettem. ' '

Nyakamba vettem az utcákat, hogy megleljem azt, akiben meglelhetem magamat.
Érte indultam, a pe,rzsanóért, az ékkozöld szemekért, a S11rifekete bajért, az o ölelésé-
ért, az {,szerelmeért. Koppantottam a kapun, amikor a házához értem, s o kinyitotta,
azt mondta, már várt, és tudja, hogy el kellett jönnöm hozzá; azt mondta, Anna el.
11zötthidegségével,azt mondta, Anna semmibe veszi az életemet, azt mondta, ó meleg
ételeket fémet nekem, és testemet örökösen végigcsókolja.Azt mondta, a dzsigerdilen,
amirol úgy gondoltam, Anna sz,{vébenpihen, itt van nála, shogy bárki életét adná,
hogy megkapja. Hogy neki gyémánt a szeme, és gyémánt a melle, és gyémánt a combja,
és gy~t a szíve, azt mondta, neki minden része csupa gyémánt, s hogy ezeket a gyé-
mántszemeket nevezte el Iitörök dzsigerdilennek. Azt mondta, ot 'a budai pasa orizte,
a szultán szemefénye volt, a török hatalom ereje és óre,de a pasa gondadan volt, s von
Finkenstein kapitany megszabadltotta rabságából, azt mondta; akkor nagyot csikor-
dult és roppant a szult~i birodalom, s hogy végül az egész nagyhatalom semmivé vált.
És puha volt a perzsa nó, puha és meleg-édesvolt minden perce a bórenek, s én vadul
beleszerettem. Az életem lett.

Reggel a szájából lélegeztem levegot, este a teste réseibe bújtam, nem érdekelt,
hogy körülöttünk níások is ólálkodnak, hogy lesik.mikor lépek ki a kapun, hogy az-
tán ok surranhassanak be, övéké legyen a szív gyönyör4sége.
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Napok és hetek teltek, a perzsa n6 csak simította tükrösre az én b6römet, édes-
kedett körülöttem, úgy éreztem, ez a város, ahol élek, az én városom, mintha itt szü-
lettem volna, mintha mindenkit ismertem volna, mintha minden házában laktam
volna,. mintha minden utcáján már jártam volna. AZt mondta, kirIDyá tesz, ahogyan
~atalmat adott a szultánnak is. És én hittem a gyémántjaiban, és hittem az ígéreteiben.
Ugy gondoltam, nélküle nem lehet élnem. Egy percre sem villant eszembe, hogy 6 me-
leg és puha, a gyémánt pedig hi~ és kemény, s a dzsigerdilen mindennél hidegebb és
mindennél keményebb, csak a SZ1vemélyén pislog valami tdz, amit érinteni többet
tesz, mint éveken át a lángok között heverni. És hatalmat kezdtem érezni a magam
élete fölött, és hatalmamat éreztem mások fölött, és úgy hittem, tenyeremmel magam-
hoz markoihatom a világ valamennyi darabját, valamekkorát, úgy gondoltam, lehet ez

az enyém. Már szinte sz6ltam volna másoknak, mit keresnek az én :~~lomon, máradókat kezdtem volna szedni, hogy földemen vetették meg a lábukat, . or egy este
hatalmas fájás hasított bele a testembe, a perzsa n6 mel~cSl megolvadtak minden je-
gek a mellkas alatt, mindazok a csúcsok, amik a szívet felemelték az egekig és a víz reá-
ömlött a bels6 szervekre sodorta ki eSketa csatornákon, ki a testb61,mint mikor aradás
yiszi el a báZl)kat,növényeket, és fuldokolni kezdett bennem minden. A perzsa n6 csak
tovább melengetett, csak olvasztott egyre jobban, s az én szfvem pedig mind hullani
kezdett, elMé az egekt61.Akkor megrémültem, és kiabálni kezdtem veszettül:-Mit keresek én ittl Mit keresek én itt!

Aztán menekültem kifelé a házból, menekültem ki a városba, amir61 eddig úgy
hittem, az enyém, s most olyan volt, mint egy üres papírzacskó. Ameddig tudtam,
btrta er6mbcSl,futottam, aztán csak vánszorogtam, mintha minden élet kezdene kiszi-
várogni bdeSlem.A vár alatti Krisztinaváros apró házai közelében csuklottam össze, ez
már nem Buda volt, hanem mindaz a nyomorúság, amit Buda a falain kívül tett. Na-
pokat is heverhettem ott vagy csak órákat -nem tudhatom. Amikor m2g:amboztér-
tem szalmán feküdtem, egy istállóban, mellettem állatok szuszogtak, hangot hallottam:

-Jeremiás testvérem, élet jött bele - bámultam a hang felé, az istálló tömött ajtaja
eleStt,az éppen besikló napfényben megláttam a férfit. Ruházata egyszen1volt, arca so-
vány, szinte beesett. Harrtarosan felt6nt a másik is, a Jeremiásnak nevezett. Ruházata
hasonlóan egyszen1, arca szintúgy keskenyre esett. 6 volt az id&ebb. Mindketten oda"
jöttek hoWm, kezükkel a szívemet fogták meg, hogy rendesen dobban-e, aztán tenye-
rükkel lassansinútgatni kezdték testem. körül a ~t, mozdulataik óvatosak és ki-
mértek voltak, éreztem, tenyerük hevét61áttiiUtedik a leveg6 és áttüzesedik a b6röm.
A t1hmelegtcSllobogni kezdtek az izmaim, lobogni a belscSszerveim, mintha újra ereS
indulna belém, mozdulni akartam, de az idcSsebbférfi határozott er6vel visszatartott.

-Ha megmozdulsz, újra szétesik, amit tenyereinkkel összetapasztottunk.
- Mi történt velem? - kérdeztem.

-Mi nem ismerjük történetedet - sz6lt Jeremiás. -- A krisztinavárosi házak tövé-
ben bukkantunk rád, alig éltél. A szívedben egy hatalmas tölcsér éktelenkedett, s valaki
azon keresztül szívta ki beleSledaz életnek erejét. Mert' ~.lelkes lényt nem-a oore tartja
egészben, hanem a bcSrétkerttcSfényöv, amit valaha az Ur adományozott neki, s mikor
ezt a fényövet meyepeszti valaki, olyan, mmthaaz ereidet vágnák el, megsz6nik benne
a kerengés. A vágason át tölcsért dugnak be az életero vámpújai, s csak szívják el az ál-
dozat lelkét, ! mikor már minden csöppjét kiszívták, a test is halálba hullik, sakkor
érkeznek az Urnak angyalai, akik értesültek a halálról, s vinnék fel az egek palotájába
vagy küldenék le a poklok mélyére az elpusZtult lelkét, de lelket, azt nem találnak.
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Rángatják egy ideig a húshalmot, s aztán ott hagyjüt pusztuláúban. A lélek pedig
örökké evilágon marad, mert kétszer nem jönnek érette angyalok, .itt marad láthatatla-
nul, de olyan érzésekkel, mint azok az emberek, akik testben élnek a földön, hisze",
a tÚli világ örömeit nem ismerhette meg. Ételeket kívánna magához venni, és italokkal
oltaná szomjúságát, de nincs szája és nyelve és gyomra és belezete, ami befogadhatná
a táplálékot, és magának kívánná a szerelmet, de nincs teste, amely kielégülhetne, halál-
nál ha1á1abbszenvedés lesz élete.'Mikor rád találtunk, már alig maradt valami apr6cska
darab a lelkedbol.

Mire Jeremiás ezekhez a szavakhoz ért, újb61 fáradts&gotéreztem, ágyam kilob.
ban az istáló ajtaján, kiperdwt sarkaiból, s valahol a magas égutakon kezdett járni.
Bolyg6k maradtak el mellettem, aztán csillagok, mind az az égi vil&g,ami eddig a földi
szemIél6 számára úgy t11ntföl, mint egy szövet,.amin nincsenek távoli és közeli pon-
tok, most hatalmas mélységgévált, amiben órákat, éveket lehet utazni. V~ a sokadik
fénygömb elhagyása után egy palota kapui elé érkeztem, a kaput aranybóru oroszlánok
6rizték, akik mozdulatlan nézték, amint bejutok a kastély udvarába. Különleges udvar
volt ez, különös növényekkel, de még annál is furcsább volt, hogy itt nem olyanfor-
mán vet6dött a fény, mint amit eddig a földi világban megszokhattam, hanem legalább
két irányb61 tündökölt egy aranyos napkorong. Átsuhantam az udvaron, fel a puha
felh6lépcs6kön egészena nagyteremig, ahol a legnemesebb gazda ült tronusán. Leborul-
tam ott a magas tr6nszék el6tt, homlokomat a kövezethez nyomtam er6sen, hogy ne
remegjen oly rettent&n a testem; de csak remegtem,s úgy éreztem, remeg a palota alap-
zata is t6lem. .

- Álljfel- kiáltottakkorazAtya,s én lassanegyenesltgetni~eZdtem~t,
el6ször a lábaimat, óvatosan, aprókat roppantva kifelé a térdhajlásból, aztán a dereka-
mat, s végül a nyakamat is kiegyenesltgettem, s tekintetem egybetalálkozott az övével.

- Hiábaval6ságután jártál-szólt ismét az úr -, s te magad lettél hiábavaló. Bevit-

telek téged a b6ség földjére, hop', annak gyümölcseivel élj, de te megfert6zted az én
földemet, és ai én örökségemet utálatossá tetted. Elhagytad az é16vizek forrását, és ku-
takat ástál magadnak. S a kutakat pedig meyepesztette a mérges viz, s a méreg rácsor-
gott minden földekre, fert6zött lett a por, es fert6zött a term6föld, és fert6zöttek let-
tek a világnak minden vizei. De én nem büotedek, a magad gonoszsága fenyít meg té-
ged, és a te elpártolásod büntet meg téged. .

Amint abbamatadtak a szavak, én újra repülni kezdtem át a csillagtéren, át a boly-
gók közötti járatokon, csillafények kolompoltak az arcomon és a testemen, s v~
a krisztina városi ~ udvara fölé értem, és besurrantam az istálló félig nyitott ajtajan.

- Jeremiás- kérdeztema mellettemül6 férfit -, miért nem szabad mozdulnom?

- Tenyerünk melegével összeforrasztottuk a megrepedt er6övet, de még friss a for-
radás. napok kellenek, hogy megint oly biztosan tartson, mint valaha, s ne eressze ki
magából a lelked megmaradt darabját.

- Mekkora darab maradt be161e?- kérdeztem újra.
-<>nagyon kicsiny, de ahhoz elég, hogy életben maradhasson a test.
- Es mit rejt az a kicsinydarab? ...-A lélek rejt minden erzéseket a világról, s ami neked ebb61 maradt, az a fájda-

lom érzése. Ett61 fogja tudni a test minden elkövetkez6 években, hogy életben van
még. Fájást érez és él, fáj, hol rettentcSer6vel, hol ~r6n, tompán, s te mit sem akarnál
leendcSéleted során, mint megszabadulni endl a fájastól. de a szabadulás a te halálodat
is jelenti.
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Egy hétig maradtam még a két szerzetes ist,"ószerd Mzában, forrott egyre ösz-
szébb rajtam a lelkemet ~rzó burok, s ~k pedig beszéltek. hozzám mindenfélét arr61
a vil&gról,amiben élünk, mindazokról a b4ntétele~l, amely~et Ut.a7~~ során láttak
és hallonak. hogy miképptn gonoszultak el cselekedeteikben a pásztorok és a királyok,
a városlakó mesteremberek és az úr földmdves szolp. Azt m~lték. iz egész világot.
ahogyan a testet is hatalmas enSköpeny bontja. s ahogyan a testet feeLSruha. úgy ez az
er~köpeny is hol szorosabban tapad a földhöz, hol pedig alig érinti. És az érintkezés
pontjain templomok épültek, és sZent helyként imádták a valahai korok népei, de
a templomok leromboltattak. és &llatokköltöztek az omladékok közé. az e~berek pedig
neri1tönSdömm6d kezdtek építkezni. szerte a világnak.mindenféle terein. Es beköltöz-
tek a hanyagm6d emelt épületekbe. és szeretkeztek ott szerelmeikkel, dea földbol töl-
csérek n~ttek, és át- meg á~ttéka szobákat és a &lakat, s végül belenyomakodtak az
ottlakók szIvébe, selkezdték szürcsölni kifelé erejüket, 5 enS nélkül születtek eztán
a gyermekek, s az ~ gyermekeik még er~telenebbek lettek, s mikor pedig elzarándokol-
tak a szent helyekre. hogy életre leljenek. csak a gonoszság táltosodott meg bennük.

- Nem az a fertelmetes - mondta Jeremiás -. hogy nem lelni már egyetlen igaz
embert sem a világban, hanem hogy nem lelhetni egyetlen igaz istent sem, mert mikor
a vetés már ezredIzben sem sarjadt ki, a gazda belefáradt a.munkálkodásba.'

Hallgattam ~ket, de közben valahol hátul, Ii szemem hátsó kamráiban egy fiatal
n~ jelent meg, könnyd ruhája hamar lecsúszott róla, nem fedte már semmi a testét, ne-
kem pedig alig kellett párat lépnem, hogy megérinthessem és m.ag:aD1hozfoghassam.
A nyelvem az arc oldalán kezdett lefelé csúszni, 5aztán. mint valami levéldarab ingad0-
zott lefelé a b~rön, aprókat érintVe a p6rusokon. a nyak. aztán a kulcsok csontjai,
s néhány ingadozás a melleken, el~ször az egyiken. aztán átcsúszva a másikon, innét
megint kényelmes lassúsággalsimult lefelé a testen egészen a hasig, majd onnét is lej-
jebb, a combokra tévedt, s végül az ágyékon pihent meg. A nedves csik párolgott a ~-
rön, a no érezte a férfi útját, míg végül az utak ~rtomyai lángba borultak. s fetégtek
minden vizek.

It

Kelloképp ÖS5zeragasztva,meg;avítva elhagytam a Krisuinavárost, de nem Buda
felé vettem az utam, hiszenez a város már nem 41t nekem. Amikor Annával érkez-
tünk, úgy hittem. Budahasonlóa f&Js.lombozatához. minden ága.valahol egybefonó-
dik, s a levelek a szél fújására egymáshoz simulnak. s ki pedig beleköltözik a lombozat
sdr6jébe, maga is úgy. ring, mint az &gakés a levélzöldek. Azt gondoltuk.. ha. a város
színleg fertelmes oroszlánná változik, mi akkor is a szín alan búj6 növényzet részei le-
szünk,és ott akként élünk, ahogyan a növényeknek élniük kel1..de a színrol alulra
folyott a csatakos lé, és eláztak a mi leveleink,.és elkorhadtak a mi ágaink, és megfeke-
tedtek a mi gyökereink. S az utakon k6dorg6 állatoknak sem szolgá1hattunk eledelül,
mert mindahányan vérvadra lestek. Feszültek lettek az éjszakák, minden reccsenésre
hatalmas üvöltések szakítottak bele a csendbe, beszerzó útjukra indultak a portyázó. ál-
latok. Anna halott volt ebben a városban, és én sem maradhattam élve, csak a perzsa
no lobogott, mert terelni tudta az állatokat, azt mondta, o irányítja mentüket, azt
mondta, nekem szánta a királyságot, én lehetnék az állatok királya, ha szerelmét elfo-
gadom, és belehajolt a b~römbe: Te leszel ezeknek a királya - s csak falt belcSlem, ké-
szítette testemet a kirá1ys&gra,deén nem akartam az o királyuk lenni, mert az o király-
ságok az én birodalmam határain kívül volt.
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Éjszaka indultam, hogy messzircSlse lássam, mi az, amit elhagyok. Kerültem tá-
vol el a falakat. s bár hang nem érhetett a fülemig. mégis éreztem valahol a messzeség-
ben zsákmányra lesnek az éji állatok. Rémes.pofájuk megjelent elóttem.. csapkodták
a szemem kamráit. majd egészen a súvtermekig lopakodtak lefelé, s az árnyak, ame-
lyek beleszálldostak a majdnem vaksötét levegóbe,még tovább riogattak. Lépteim zaját
megsokszorozta az éjszaka. mintha megannyi gazember vett volna üldözobe, mintha
nem elégedtek volna meg azzal, hogy prédául odavetettem nekik a szív gyönyörliségét,
azt a gyémántot. amiért a török szultán évente halálba dobott egy egész hadsereget.
nem. nekik mindez nem elég, saját karomra hegyesült mancS2ikkat~ják mellemból
kitépni az életemet. Ebben a tusakodásban a legkisebb percrészek is hosszú óráknak
látszottak, elnyúló tengeridónek. s már magam sem tudtam, hány évet töltöttem ki,
mikor Vác határához érve végre törölni kezdett a reggel, elijesztette a baromarcú.vada-
kat s minden rémiszto árnyakat, a tisztára mosott levegobe pedig belevi1lantott a na~,
olajsárgával öntve le a harmattól még nedves növényeket. azokat az ágakat és útszeli
kórókat, amelyek alig egy órája még félelmetes ellenségeimnek t/intek. amelyeknek
odavetettem az egyetlen gyémántot, . hogy mentsemazéletemet.Mindezkevésvolt ne-
kik, gyengeségemet látva megkínzásomra szövetkeztek, éleseket martak az amúgy is
sajgó bórbe, húsba. azt!n megunták a velem való munkákat, s elvitték az igazgyön-
p;öt, s akkor pedig az Urnak angyalai jelentek meg és a próféta Jeremiás, és büntetést
Igértek, mert elvetettem magamtól az élo vizek forrását. és azt mondták. úgy végzem
majd, mint Izráel népe, aki elárulta az igaz istent, fegyverek és éhinség és SZOl11júságfog
halálomig kínozni, mert kisepertemszívemból az igazgyöngyöt... A Duna fölött pedig
még lobogott a pára, tejszín volt, mint egy párnahuzat, húsz éve negyedmagammal
koptattam ezt az utat. most az mnik elombe, amit akkor elhagyni akartunk, ugyanez
a tejpárna hevert rajta a Dunán, csak másik sarka felol pillantottuk meg.-Ha majd Anna a hitvesem lesz - szólaltmegBridoritsPál -, ilyen tejpárnákra
fektetem a fejét, s tejszín takarókkal melengetem a testét,. s a tejfedél PediJtszázévekig
megorzi ifjúságát, ahogyan il Duna is olyan fényesen csillog mai napokon; mint a haj-
daniakon. .

-Ha a te hitvesed lesz Anna -szólt méreggel Petho Gergely -, akkor való igaz,
hogy ezek a tejfelhók fogják takarni, mert a Dunába veti a testét szerencsétlen sorsán
keseregve.

Es én hagytam magam mögé a tejfelhóket, s érkeztem egyre közelebb ahhoz a sa-
rokhoz, amibe húsz év elott belebotlottak a lovaink. Ki tudja, ki pusztult keserveseb-
~A~~o .

A lovak haraptak egyet a tejszín/i párából, s kezeinkkel mi is belemaszatoltunk,
élesen leszólva egymás terveit, élesen lesemmizve mindazt, amit a másikunk akar az el-

okövetkez6 években, minden olyan lépést.-amivelAnnát vágytuk megszerezni.
Sorban pusztultak el, és Anna sorban siratta el oket, keservesen kisírva magából

a szeretetet. amit irántuk érzett, s azt gondolhatta mindenki, hogy amikor a harmadik
is kimúlik e földi világból, minden szerelme majd afelé az egy felé fordul, s az az egy
megszerzi magának az ó nézését. az o hallá$át és tapintását, de nem így történt, mind
csak az a hidegség fordult az egy felé. amit szerelme mellett érzett még, s innéttól fogva
minden n)omorúságot annak az egynek kellett megélnie, hogy végül testét végérvé-
nyesen benojék a méreggombák, s kegyetlenül elsorvasszák - gondoltam elhagyva Vá-
cot -, vagy csupán az lett volna a baj, hogy vágytam ID2vmnak megszerezni azt, ami
megszerezhetetlen? Felismertem, és magaménak hittem azt; amit felismerni nem lehet?
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Vagy amit felismertem, nem a szív gyönyönhége volt, vagy az volt, de megszerezvén
magamnak nem vágyakozhattam már utána, és semmi nem maradt, ami rejtett len volna

beMle, s úgy felfedve nem nyújtott különb látványt, mint bármely más ékp:öngy?
Vagy elvesztettem, mert nem vigyáztam rá? Tú1eSriztem.s nem búthatta nálam to-
vább? Testén örökösen ott nyugodtak kezeim, hogy mozogni sem bírhatott? A szívére
olyanféle súlyok nehezedtek, hogy m~ni látszott annak dobbanása? Elrabolták
teSlem,akik megsejtették, hogy én eSrizem,'vagy az állatVadváros fertelmes vonyítása
rejtette el önmaga teste mélyére? Vagy sohasem szerettem, csak magamnak akartam..;

. Milyenmás a táj arca,mint húsz évvelezeleStt.Akkor a dögvésznyomailátszot-
tak, a kipusztult falvak, a Jeégetett, földrerQll1boltházak. Most a házak épek, s az em-
berek seregestül menetelnek erre és arra, kívül mintha nem látszana az a kórság, ami
Mol évig emésztette eSket.Pedig a dögségbeleörökleSdöttaz azóta születettekbe, s nem
hagyja nyugodni azok testét és lelkét. Ha valaki a szemükbe ~illant, látja ott a szem-
vízben lö?;ögni a mérget, s ha házaik öblébe lép, látja ott ládákba hordva az álnoksá-
got, amitol nagyokká és gazdagokká lettek. Meghíztak és megfényesedtek, de testeik
kalickájában ott hömpölyög a gonoszság...

Olyanokká váltak, hogy az Úr elpusztította volna eSket:sáskákkal etette volna
aratásukat, békákkal rothasztotta volna kútvizeiket, a férfIaknak megdapsztotta volna
szecvüket, saneSk ágyékára kígyókat küldött volna... De rettent félt az Ur, hogy mind-
ezen pusztult, népet a túlvilágon ellássa,és ott tartsa akár a l~osszabb túlmélyi zugban
is, és félt az Ur, hogy mikor elj6 a föMJT1~dásórája, s megfúvatnak a gyöngyös harso-
nák, mindezek a semmitércSkrászabadulnak az újonnan lett világra, s gyötrelemmé te-
szik az örök életet. Ezért aztán nem büntette oket, s mikor meghaltak, lelkeiket nem
fogadta a földöntúli kastélyokban, hanem visszairányította a földre, hogy legyen vala-
mely akkor születcSlelke,akárállaté,akáremberé. '

S most pedig ittmaradtak mindazok a lelkek, akik a gonOszságbanjeleskedtek, itt
fertezik egymásnak a leveg6t, hol hiénák bcSrébentdnnek föl, hol galambok ájtatos ké-
pében, s !pikor éppen emberek ~znek, csak kérdezgetik a legnemesebb gazdát:

-Uram, Jstenem, miért kelletik nekem ilyennek lennem? .

-De az Ur nem ad választ senkinek, nem küld nyugtató angyalokat a lélek mellé,
nem ápolja, nem fogja oldalról, hogy el ne essen... - mondta Jeremiás, és közben fol-
tozta rajtam a fénykabátot, forrasztotta, gyógyítgatta meleg tenyerével.

Harangok zúgása mosta ki fejembcSlJeremiás arcát, s azokat a véggondolatokat,
amelyeket CSdiktált éppen életre induló lelkembe. Egészen közel voltam már Sándor-
pusztához, hiába nem láttam már évek óta, a vidéket felismertem. Jobbra az úttól egy
majorság épületei látszottak, balra szántóföldek, s mögöttük az Ipolyt kerítCifasorok.
A harang zúgott hosszan, megszámolni sem Iehetett, hány vers kíséri útjára az elhuny-
tat, a hangok elorerohantak, dongásukkal bedöntötték az egek kapuját, hogy beröp-
penhessen rajta az elpusztult isteni maradványa, legalábbis így gondolta a harangozó.
Jobb kezével a nagyharang kötelébe markolt, ballal a kicsiébe, táncos mo~ lendí.
tette a hatalmas hangszereket, húzott a jobb, hang szakadt ki a toronyból és még nem
hallt el a bongás, amikor a bal is lendített, s kicsit vékonyabban, lassabb ercSvelegy má.
sik bongás indult útjára, s aztán vissza1endülteksorba mindketten és a ~ oldalukat
ütötte meg a nyelv, s itt mintha mindkettcSneklágyabb lenne a hangja, mintha a haran-
gok elülscSfele adná a férfihangot, s a hátulsó az asszonyi puhábbat, holott férj és fele-
ség voltak. A kisebb, a törékenyebb volt az asszony, s a nagyobb, a robosztusabb
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a férfI, s kicsi lélekharang, amelyet csak a halált jelzendcSráznak meg, volt a gyermek.
A.hangok sorba borultak bele a levegoégbe, eloször anagyból s aztán a kicsibol, egy.
máshoz értek, ölelkeztek, szerelmesen simogatták egymást, eszükbe sem jött, hogy be-
verjék a legnemesebb gazda palotájának kapuit, itt maradtak a földközeli légségben. Ha
gazdag ember halt meg, hosszabban tarthatott szerelmük, ha valaki szegény, akkor alig
nyomhattak csókokat egymás orcájára, s máriSmegszdntek lenni.

Most aztán élhetik egymást - góndoltam magamban, elhagyva a majorságot -,
hisz már mióta hallom a bongást, és semmi nem mutat arra, hogy befejezódni akarna.
S mIg a hangok szerelmesen öleltékegymást az égben, a táncoló harangozó a bongás
révületébena mennyekfelévezetocsillagútrólkép~ett, hogy majda rengetegsokha. .

rangozásért az Úr óerette aranyhintót küld, mint a r.rofétáért, mésért, sa lángol6 arany-
fogaton hajt fel a magasságokba, s hogy majd ott áll az egész falusi sereglet, fejüket az
égnek vetik, s bámulnak ámulva, núg végül az egyik megszólal:

-Hát nemaJani bácsiül a;on a lángszekéren? .

-Milyen Jani bácsi?- kérdezték többen.
- Hát a harangozó.

. - Tényleg, és micsoda pejkók ott a kocsirúdnál, és micsoda ékk?vekkel kirakott
ostor, a lovak szerszámzata pedig csupa gyöngy.

Mustrálták ;ahevesen száguldó égszekeret, 5 rémes irigység kezdte rágni a szívü-
ket, mind ilyen szekeret akartak maguknak, mind ilyen lovakat akartak maguknak,
mind ilyen halált akartak maguknak, amit jól végig lehet.nézni, 5elképzelték, aJtogyan
állnak az utcán a falu népével, 5 látják, amint holt lényüket rep{tik az égre az Ur pari-
pái, a bátrabbak még arra is gondoltak, hogy lenéznek onnét a fentmagasb61,5 integet-
nek a lent állóknak,. saját maguknak is, holott gondolatjuk csak a megelozo pillanatr61
lehet majd, a halál pedig, ami végül elsodorja semmitéro testüket és semmitéro lelküket
evilágb61,észrevétlenteszidolgát. .

A harangozó lelke j6 mélyen átjárta ~ egek vidékeit, találkozott a túlvilági orök-
kel. Agyon isten' AIVon isten! -ekként üdvözöltékegymást,hisz húszévek6ta tart
már ez az utazás. Aztán elhaltak az utolsó bongások is, a nagyharang még egyszer vé-
gigcsúszott a kicsi harang testén, még odasúgta: gyöngymátkám, szívem gyönyördsége,
nyelvével megérintette a melleket, majd karjai önmaga ölébe hulltak vissza, ahogyan
a harangozó lelke is megtért evilágihelyére.

Az elso házak elmaradtak mellettem, lassan a szüleim portájához értem, a kerítés
dugadolt, a falak éppen állnak még, de meszelés már alig rajtuk, 5 a sárvakolat is el-
hagyta itt-ott a vályogo kat. Az utca öregjei közül többen felismert-ek, 5 üdvözöltek
már messzirol, a fiatalabbak nem tudták ki vagyok, nekik csak egy férfi voltam Budá-
r61, samesedolgokat, amiket felolem hallottak (Törökhl1il:$;I visszavételét, bajvívá-
som a mindenre elszánt Thürbálival), sehogyan sem tudták összeegyeztetni valóságos
alakommal. Végigjár'tam az udvart, ott, ahol valaha az állatok kapartak, s mindenféle
munkák zajlottak, ahol a fatuskókat repesztettük nagyapámmal, ahol a malacokat vág.
tok télen, mindazon a szorgos munkahelyen most. derékig ért a gaz. az állatok 61ai
megroggyanva, a kocsiszín teteje beszakadva, a pincébe lemenni életveszély...

- Ki halt meg,Andrásbácsi?-kiáltottam at a szomszédnak.
-Szilveszter -hangzott a válasz. .

Szilveszter - gondoltam - , akit a faluhiénájánaktartott mindenki,akit gyWöltek
a módos gazdák és gydlölt minden szegény.is. Eszembe jutott mindaz, amit Tarnóczi
Mártontól hallottam, a megnémulás szerelemtörténete, elképzeltem miféle dz esztendo
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lehetett az élete. Reggel némán föl az ágyb6l, gydlölve lesni az asszonyra, aki melleSle
keveredik eleS,aztán gydlölve nézni a két lányra, akik miatt itt kellett maradnia az asz-
szony mellett, és sz6 nincs, csak kelés, öltözés, hideg víz az arcra, kevés étel, aztán ki az
istállóba, befogni a lovakat, és indulni a földekre, munka délig, délben.egyedül hangta-
lan enni, aztán délután újra munka, egészenestig, aztán haza, megint a gydlölt pillantá-
sok az asszonyra, a gyerekekre, éjszaka pedig ,ki a kertbe, és lapátolni a földet kifelé
a mélyremély gödörbeS1.Mindent némán, ha ráköszönnek, elfordul, ha sz6lnak hozzá,
mintha nem venné észre, ha az asszony szereteSnmegcir6gatja,borzadást érez. ba a lányai
mellé húz6dnak, iszonyattól remeg a beSre,egyre gondal csak, a nosztrai boszorkány-
neSre,annak minden kezemozdulat&ra,annak minden arcamozdulatára, a b6re selymére,
az izzadása izére, gyöngyözeSszavaira,é:sak erre gondol, de nem tudja azt mondani:. .
szereti ot.

Végül az Úr megkönyörült rajta, hagyta, hogy tíz évig kínozza hangjának szálait,
görbítse-bajlítsa a száját, hagyta, hogy tíz évig ne tudja kimondani: szeretem eSt.S mi-
kor a tizedik év is letelt, s a gödör már olyan mélyre vált, hogy majd ádyukasította a föld-
tányért, az Úr angyalai nagyot csaptak Szilveszter súvére, a szív pedig elakadt a dobo-
lásban, az erek és a búsok még szívták volna magukba a vért, s ,az orron is vágyott
volna bejutni levegeS,de hiába, minden félbe maradt, elakadt, mint a kerekét tört sze-
kér, se e16re, se hátrafelé nem lehet mozdítani, s a befogott tehenek nekigyürkeSznek
egyszer, de a rúd visszahúzza eSket,s lendülnek hátrafelé, de a szekér hátra sem mozdul,
s megint e16re, a bakr61 valaki a hátukra csördít, nekiveselkednek, de visszaránt6dnak,
aztán csördítés, pr6ba újra, végül hiába minden ostorcsapás: a két nagy állat mozdulat-
lan áll.

- Meghalt - mondja az asszony, s kicsit fáj valami benne, talán az, hogy egész
tízéveken át nem tudta ennek a férfinak megmutatni azt a tündök1eSgyémántot, amit
mellének kasában rejteget, mert a férfi sosem akarta volna megnézni, kicsit fáj valami
benne, de méginkább örül, hogy megszabadult teSle.Kis zacskó aranyat vitt a harango-
zónak, hogy méltó égzene kísérje Szilveszter lelkét a túlsó világok valamelyikébe, de
amikor a férfi markába nyomta a pénzt, a fülébe súgta:

-Legyen veszettnagy a hangzavar, hogy kergesse minden határokon túli messzi-
ségbeazuramat, nehogyvisszalopakodjonideközénk.- A harangozócinkosankacsin-
tott,s felosont máris a templomtoronyba és megkezdte a kalimpálást. Az asszony hosz-
szú évek 6ta most e16ször aludt nyugodtan, az álom puhán nyÚlt szét benne, a teste
minden percéb61 énekek fakadtak, s betöltötték az egész házat, a kertet, s a kert fölötti
egeket...

-Mikor temetik?- kérdeztem. ,

~ Két. nap múlva.

Két nap múlva... óvatosan bementem a házba, s tettem annyi rendet, hogy vala-
melyest lakható legyen' a szoba és a konyhában Mzni lehessen. Hamarosan vendégeim
is érkeztek, a bíró és a j~. Felajánlották a falu nevében a Szilveszter házát, mert az
nem az árUl6 családját illeti meg, hanem azt, aki vitéze volt ennek a halálereSsküzde-
lemnek, vagyis engem. Szilveszter amúgyis a falu vérén gazdagodott - mondták-,
azokból az aranyakból épült a ház, s most a falu annak adja, akinek akarja...

- A szilveszterek évei kifutottak -mondta a bíró.

Ráztam a fejem, nem, nem, s közben láttam magamat, amint elnyÚlok azon az
ágyon, ahol Szilveszter feküdt tízéveken át, láttam a magamb6rét, ahogy Mil az asszony
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hideg testéteSI,láttam ahogyan kilop6z0k éjjel a gödörhöz, és ások, és láttam, ahogyan
formálom a szavakat a szájammal, erdltetem a hangom szálait, de nem bírhatom ki.
mondani:szeretemeSt. .

-Nem -mondtam határozottan, holott minden olyképp t\1nt föl, mintha máris
ott laknék.

...

Az atya kezében csillog a szent kehely, az érces hang felajánlotta az Úrnak vérét
és az Úrnak testét, hogy majd ilyen módon a megbánt b6nök bocsánatra lelnek a túl-
világi hatalmaknál. S az oltárhoz meneteIdk valóban úgy érezt&, hogy húst esznek, és
vért isznak. Sokadszor veszik magukhoz a szent kenyeret, szinte a testük nagyja már az
Úr testébdl van !>sszerakva -gon~lják, m~ ~nak haI~lal,~n hoq~. ~
halna meg az, akinek teste az Ur husaból épült fel. Minden vasarnap, mmden hetkoZ!
napon falják a megszentelt falatokat, az örök élet tápját. Mikor lerészegednek estén-
ként, elhevemek a szénakazal tövében .v" bárhol a puha ~kra, smieleStt elalud.
nának, megfogdossák a kezük bd~ és húsat, megnyomkorásszák a lábukat, a hasukat,
mindazokat a testrészeket, amelyek majd élve ~haláluk után is.

É1i1iakarnak a vilignak vége után is, az Atya pusztulása után is; a Fiú halála után
is, mind élni akarnak, holott a testfélgek már kirágták a lelkük:minden apraját is a hús-
öblökbdl, s olyanná lettek, mint egy veszett kés tokja, semmirevalók, félredobni érde-
mes holmik. Menetelnek sdrii igyekezettel az oltárhoz, csak én maradok a padban
egyedül, mint ki bdnöktcSllenne sujtva. Sokan összesúgnak, amikor mellettem elhalad.:
nak: "Látod, nem megy áldozni, mi vétkek nyomhatják a lelkét, lehet, nem is a török
ellen csatázott, hanem a király katonáira rántott kardot, lehet templomok kincsét ra-
bolta, lehet, fosztogatott és gyilkolt, gyenge asszonyokra úmadt, letépte ruháikat és
férfierejével beléjük hatolt, több b6ne van ennek egymagának, mint nekünk az egész
falunak egybevéve,"

Néztem, hogy hajtja oket a hamisság s a gylílölség az oltár felé. A gyertyákon
csúszkált aztán a tekintetem, lobbantak-libbentek, a szemem világ~valjátszottak, hogy
magukkal vigyék valami mesebeli tájra, amireSloly sokszor mesélt a nagyapám. Mint
egy arányszelence, kipattant a fedél, s mintha látni véltem volna a tündérek birodal-
mát, ahogyan a tündérfik és tündérlányok önfeledten játszanak, hangjukkal megcsendi-
tik az aranyfákat,s az aranyleveleket. .

-Nem sír ott senki bánatból -mondta nagyapám -, csak az örömtol gördül ki
könny a tündérek szemébol, s ez aztán leszivúOg a földek mélyére, s ott a földmélyi
mesterek gyémántot formáznak belcSle,h~talmas gyémánt az, lehet akkora, mint egy
sziklakcS,minden királyok szeretnék megkaparintani, hogy ezzel bizonyithassált, az CS
hatalmuk a legnagyobb a világon,

-A törökök szultánja is azt keresi?-kérdeztem izgatottan. .
, - Bizony, mit gondolsz, mi céllal érkezett a Magyarföldre? Úgy mesélik, valahol

Buda alatt a földek legmélyén pihen az a híres kincs, a dzsigerdilen, a szultán emberei
soktiz ,éve ásnak ott a váralatti mélyben, de bizony eddig még nem lelték meg a csoda-
kincset.

- S ha valaki mégis megtalálná?
A gyertyafény oldalra libbent, valaki teste meglökte a levegot, s hirtelen kibillen-

tem az öreg férfi meleg tenyerébol, vissza a templomba. Most már jöttek el az oltártól
nyeldesve, forgattákszájukban az örökvilágC?t.Az atya megint könyörögni kezdett,
hogy Szilveszter testvérünket fogadja el az Ur, adjon neki kicsiny pamlagot valahol
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a palotája háts6 sarkában, mert mindahányan bdnttSl vagyunk fert6zve. Hosszasan kö-
nyörgött, az örökkéB6k helyeseltek,úgylven: A hangok közös zúgása azt a viharos
napot juttatta eszembe Bab6csánM,amikor ugy látszott, a vízáradat elsodorja az egész
vidéket, s mindent belemos a márványos tengerbe, hogy olyan formán kapja meg a szul-
tán Magyarországot, hogy nem neki ken értemennie, hanem az országot sodorja elébe
a vá. De a keleti vándor mindent megel6zött. Meleg karjai becsúsztak a keletre nya6
Hidegvölgybe, lassan araszoltak át rajta, törülték föl.szárazra a köveket, s az eget, aztán
a Lámpásvölgy következett, serényen melengenék át a földtakar6t, s minden Cseppeket
szántottak, végül a leger6sebb viharkaput, amit a törökök Dömörnek neveztek, azt is
áttörték, s ott iS megtörölgették az eget, eltdnta felh6, amelyik oly nagyon beleszere-
tett a földbe, 5 mikor aztán a keleti vándor teljes testével átjutott a Dömörkapun, kicsi

id6zést követ6en l~ördült az egek peremén. másnap pedig, hogy újra érkezett, már
vidáman szánthatta at a vidéket, mindenki eltdnt, aki ellene volt.

Súgtak r6lam fgyvisszafelé jövet, szájuk peremére bukott egy-két morzsa szent-
kenyér, lestek, bele a szemem mélyébe~ de nem láthatták az elmúlott éveket, "hogy
megtalMtamAilnát, s hosszúutakat jártamvégigvele,a szívemneklett gyönyön1sége, '

de most nem szerethetem, mert teste nem az én testem, és lelke nem az én lelkem. Vár-
tam, hogy az.Úr eltöröljön a föld SZÚ1ér6I,ahogyan eltörölte az andal~kat, az avarru-
sokat, és végül a szlávokat is, vártam, hogy büntessen, s gyúrjon bele a sátánbirtokba,
vagy emeljen oda Köprüli mellé, 'arra a fényhelyre, ahová a szere1mükbe belefájdulta-
kat emelni szokta. De nem szántotta le foltomat a föld hasár61.Elküldte hozzám szent
angyalát, Jeremiást, hogy összeférceljen rajtam mindent, ami megszakadt, hogy akként
éljek tovább, mint ki szemet vetett a gyémánt kincsre, hogy olyanok legyenek nap-
jaim, mint Szilveszteré,aki tá éven át formázta a sz6t, de tá éven át nem birhatta ki-
mondani: szeretem 6t. Mert boldogságában mind lehet más és más, holdszablyás vit&
és sárkezd gazfick6, de egyfajúvá forraszt a sorsunkban val6 szerencsétlenség.

A mise akkor végére jutott, mint a fellökött buzászsákb61a szemek, peregtek ki-
felé a templomb61, senki sem tudta magáról, hogy hamarosan az Mlatgyomrok ~:l7~"'~-
táiba keveredik, ,s ott porlad húsa-csontja semmivé. csak a Szilveszter tetemén maga-
sod6 földhalmot látták, meg a mélységet, ami a kopors6t elrekeszti a f5ldek színét61.

A koromégre az Úr már felsz6na csilIáit. Félig világba játszott az égpalota vidé-
künkre nya6 erkélye. A korlátnM ott ücsörgött három társam: Bridorits PM, Krist6f
János és Peth6 Gergely. Tudják, nehezebbek lesznek napjaim, mint az 6 bármelyik
napjuk volt, nehezebbek, millt az 6 pusztuIásuk volt. Hol rám nézn~ hol az Atya
felé, hogy rávegyék az ég nemes gazdáját, emelje ki mellkasom al61 a lelket, s nyisson
akárcsak kicsiny rést az égpalota ablakán, ahol besurranhatnék. De hiábaval6 minden
sírásuk: az Úr nem akar engem ismerni. .

Már rég elhaJtak a haranglwngások. ti kisharang simogatJsártl már nem emlékszik
it férfi, it kwgó sem rezdül; fent azégulis-telepotyogtat'cJamindenfélefén'ypontokkal. Mint-
ha az Alef, it Vénusz és ti Hold egymás mák" JllniÍnllk, holott mérhetetlen it t4u0lság, s ti

flldi szem eMtt évezredekkel korábbi és Irhóbbi események za "la- egYiJÓben. Aki feltekint
ti csillagpöttyösfekete égre, egy simafolyásúSZÖ'lJetetUt, timer;::. minden hfmzés egymáshoz
képest van elhelyezve. Nem szak4dhatnak el egymástólit foltok -mint wlamely kenocs,
egybekeni oket ti boldogtalanság.




