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Lupiskórach városkában Kalikstówné temetése után vecsernye volt és
vecsernye után a templomban maradt még néhány asszony, akik végezni
akartak még az énekkel. Délután négy óra volt, de mivel télen négykor már
alkonyul, hát sötét volt a templomban. Különösen a nagy oltárt lepte már el
a mély árnyék. Csupán két gyertya égett még a ciborium körül, de csillogó
lángocskájuk alig világította meg az aranyozott ajtócskát és az ajtó fölé ke
resztre függesztett Krisztus lábait, amelyeket óriási szög vert át. A szög feje
nagy pontnak látszott, amely az oltáron csillogott. A többi gyertyából, melye
ket nemrégen oltottak el éppen, füstcsíkok keringtek, megtöltvén a helyet
a viasznak tisztán templomi illatával.

A templomszolga és a kisfiú ott forgolódtak az oltár lépcsői előtt. Az egyik
sepert, a másik a szőnyeget szedte le a lépcsőkről. Mikor az asszonyok elhall
gattak az énekkel, a templomszolga haragos suttogása hallatszott, vagy rá
fogott valamit a kisfiúra, vagy a hófuvásos ablakokba menekült verebek
kopogtak, amelyek fáztak az udvaron és éheztek.

Az asszonyok a bejárat körüli padokban ültek. Ott még sötétebb lett
volna, ha nincs az a néhány faggyúgyertya, amelynek segítségóvel némely
könyvtulajdonosnőmegkönnyítette magának az olvasást. E faggyúgyertyák
egyike elég tisztán világította meg a következő padhoz erősített zászlót,
amely bűnösöket ábrázolt lángok és sátánok között. A többi zászlón felismer
hetetlen volt a festmény.

Az asszonynép nem énekelt, inkább fáradt és álmos hangon mormolta az
éneket, amelyben állandóan ismétlődtek a szavak:

"És ha majd eljön halálunk órája
Könyörögj, könyörögj Fiadnál Mária . . ."

Ez a templom, amint elmerült az árnyban, a zászlók, amint kinyúltak a
padok mellől, az öreg, sárgásarcú asszonyok, a sötétség által elnyomott
fényecskék, mindez mindenekfelett komor volt, sőt egyenesen félelmes. Az
ének homályos szavai a haldoklásról itt, ebben igazán kellő alapra találtak.

Olykor mégis felhagytak az énekkel; az asszonyok egyike felállt a pad
ban és remegő hangon mondta: "Üdvözlégy Mária, malaszttal teljes" - és
mások elfogták: "Az Úr van Teveled . . ." - de mivel ez Kalikstówné
temetése napja volt, minden "Üdvözlégy Mária", "Adj örök nyugodalmat
Uram neki és az örök világosság fényeskedjék neki" szavakkal végződött.
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Kalikstówné leánya, Maris, a padban ült egy öregasszony mellett. Az
anyja friss sírjára éppen most esett puha és csendes hó, de a kisleány alig
volt tízéves, nem értette hát meg sem a veszteségét, sem a felkeltett részvétet.
Arcocskáján és nagy égszínkék szemeeskéiben gyermeki béke ült, sőt még
valami közönyös derültség is. Egy kis kiváncsiság rajzolódott rá - és semmi
több. Szájtátva nézte nagy figyelemmel a zászlót, amely poklot ábrázolt a
bűnösökkel, majd a templom belsejébe tekintett, végül pedig az ablakra,
amelyiken a verebek kopogtak.

Szemeiből hiányzott a gondolat. Ekkortájt az asszonyok elkezdték immár
tizedszer álmosan mormolni:

"És ha majd eljön halálunk órája ..."
A leányka világos hajának varkocsait rázta, amelyeket két copfba font

hátul, az alig nyúlfarkúakat ; látszólag unatkozott. Később figyeImét lekötötte
a templomszolga.

A templomszolga a templom közepére állt és a göbös kötelet kezdte húzni,
amely a mennyezetről lógott alá. Kalikstówné lelkéért harangozott, de ezt tel
jesen gépiesen tette, látszott, hogy közben valami egészen másra gondol.

Ez a harangozás azt is jelentette, hogy a vecsernyének vége. Az asszo
nyok utoljára ismételték a halotti éneket, kimentek a piactérre; egyikük
kézen fogva vezette Marist,

- Kulikné! - kérdezte a másik - és mit csinál azzal a leánykával?
- Mit csinálhatok vele? Majd elmegy Leszcziniecbe. Wojtek Margola,

aki a postáért jár, majd oda vezeti. Vagy micsoda !
- És mit csinál majd ő ott Leszcziniecben ?
- Uramfia! Azt, amit itt is. Menjen, ahová való. Talán a majorban is

magukhoz veszik az árvát és megengedik, hogy a szekrényben megháljon.
így beszélgettek, mialatt a piactéren át a csapszékbe haladtak. Mindjob

ban sötétedett. Csendes, téli idő volt, az ég felhős és a levegőt átitatta a ned
vesség és a havaseső. A háztetőkről csöpögött a víz, a piactéren meg hóval és
szalmával dagasztott sár volt. A szegény és kopott házú városka olyan borús
volt, akárcsak a templom. Némely ablak fényben úszott; a forgalom már el
ült, a csapszékben csupán a kintorna játszott oberokat.

Csalogatót játszott, mert belül senki sem volt. Az asszonyok bementek,
wódkit ittak, közben Kulikné MariBnak is adott egy fél pohárkával, mond
ván:

- Igyál, hiszen árva vagy. Nem ismered még a jót.
A szó: árva, az asszonyok emlékezetébe idézte Kalikstówné halálát,

Kapuscinskáné szólt:
- Igyunk! 6, drágáim! amint megütötteszegényt a szél, meg sem

szisszent többé. Mire a pap eljött meggyóntatni, már kihűlt.

Erre Kulikné így válaszolt:
- Régen mondtam már, hogy gyenge majorána. A mult vasárnap eljött
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és én mondtam neki: Ej, Kalikstówné, Kalikstówné jó lenne a majorba adni
Marist. Azt felelte: egy jányom van és azt nem adom. Szomorú volt és zoko
gott, majd elment az irodába. a falu bírájához, hogy legyenek papírjai rendben
"per" esetére. Négy zlotyt fizetett érte és garasból hatot. De azt mondta:
a gyerektől nem sajnálja. Uramfia! És olyan meresztett szemei voltak és
holta után még jobban kimeresztette őket. Le akarták fogni, de nem tudták,
Azt mondták, hogy holta után is a gyermekre nézett.

- Igyunk erre a fájdalomra egy fél kupicával!
A kintorna állandóan játszott. Az asszonyok kissé álmodozásba merültek.

Kulikné panaszos hangon ismételgette: "szegény ördög! szegény ördög t"
és Kapuscinskáné lépésről-lépésre emlékezetébe idézte férje halálát.

- Mikó' haldoklott - mondta, - úgy sóhajtozott, úgy sóhajtozott, úgy
sóhajtozott, - majd hangját mindjobban széthúzva énekbe ment át akarat
lanul, a kintorna dallamára. végül derékra tette kezét és most már teljesen a
kintorna dalára énekelte:

"Sóhajtott, sóhajtott,sóhajtott,
Oj ta dana - sóhajtott I"

Hirtelen e1sírta magát keservesen, hat garast adott a kintornába és
wódkit ivott még. Egyben Kuliknét is elragadta az érzékenység, Maris felé
fordult:

- Emlékezz kis árvám - mondta, - mit mondott neked a Főtisztelendő

úr, amikor édesanyádat hóval hantolták, hogya' zangyal őrködik feletted.
Itt egyszerre elhallgatott, vadul körültekintett, majd szokatlan energiá

val tette hozzá:
- Ha mondom, hogya' zangyal, hát a' zangyal!
Senki sem tagadta. Maris, pislogott kis buta szemével, figyelmesen nézett

a jó anyára. Kulikné tovább beszélt:
- Kis árva vagy, ez megment a gonosztól! Az árvák fölött őrködik az

angyal. 6 jó. Itt van tíz garas. Ha gyalog is mennél Leszcziniecbe, odatalálnál.
mert ő elvezet.

Kapuscinskáné énekelni kezdett :

"Szárnya árnyékában örökre rejt,
Tollai alatt - biztonságba ejt".

- Hallgass csak! - szólt Kulikné. Majd újra a leánykához :
- Te ostoba, tudod ki van fölötted 1
- Zangyal - felelt a gyermek vékonyka hangon.
- Piciny árvácska te, bimbócska te, Isten bogárkája te! Zangyal szár-

nyakkal - mondotta már most meghatottan Kulikné és megragadta a gyer
meket s keblére szorította.
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A kisleány erre elsírta magát. Lehet, hogy abban a sötét fejecskében és a.
szívben, amely még képtelen volt bármit is megkülönböztetni, valamelyes
megkülönböztetés ébredezett ekkortájt.

A kocsmáros már javában aludt a csapszék mögött, gombák nőttek a.
faggyúgyertya belén; nem játszott már a kintorna, mert elszórakozott azon.
amit látott.

Csend lett, amelyet hirtelen megtörtekaz ajtó előttisárban pacskoló lópaták
és valami hang, amely a lovaknak szólt:

- Prrr!
- Wojtek Margula tért be a csapszékbe, kezében égő lámpással, a lám,

pást leállította, kezeit csapkodta, hogy felmelegítse és végül odaszólt 80

kocsmárosnak :
- Adjék hát egy fél kupicával!
- Margula, barna legény, - kiáltott Kulikné - elviszed a leánykát;

Leszcziniecbe.
- El hát, hiszen amúgy is megparancsolták, - válaszolt Margula.
Majd ránézett mindkét asszonyra és hozzátette:
- De hiszen jól berúgtatok, mint a ...
- Hogy pukkadnál meg! - kiáltott Kulikné. Ha mondom neked, hogy

óvatosan a gyermekkel, hát óvatosan. Ő árva. Te tudod, galambom, ki őrködik
fölötte ~

Wojtek jónak látta nem felelni azonnal a kérdésre és elhatározta, hogy más
tárgy"Ta tér, mert mindenekelőttfelhajtott egy fél kupicával és elkezdte:

- Vigyen el az ördög ...
De nem fejezte be, mert kiitta a wódkit, félrehúzta a száját, köpött egyet

és fölötte elégedetlenül állt fel, mondván:
~- Hászen ez tiszta víz. Adjék hát egy másikkal abból a másik üvegből.

A csapláros töltött neki a másikból. Wojtek még jobban félrehúzta a
száját.

- Ejnye! Nincs rumotok 1
Hozzájárulván így ötször egymásután, tényleg elfeledte a lámpást,

amelyben elaludt már a gyertya, kézenfogta a félig alvó leánykát és így
szólt:

- Gyüszte! Kísértet!
Az asszonyok szintén elaludtak a sarokban, így hát senki sem búcsúzott

el Maristól. Sőt : anyja ott maradt a lupiskórachi temetőben és ő Leszcziniecbe
ment.

Kimentek, leültek, Margula rákiáltott a lovakra: "gyütee" - és meg
indultak. A szán kezdetben elég nehezen siklott a városka sarán, de aztán
csakhamar kiértek a fehér és végtelen mezőkre. Messze kellett menniök, a
hó nem zúgott éppen a szántalpak alatt; a ló néha lihegett egyet, néha meg
messziről, nagyon messziről kutyák ugatása hallatszott.
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Mentek, mentek. Wojtek hajtotta a lovakat és orra alatt dünnyögve
dalolta : "Emlékszel, kutyakölke, mit ígértél nekem". De hamarosan elhall
gatott és "húzta a bőrt". Hajlongott jobbra-balra. Azt álmodta, hogy Lesz
cziniecben nyakalják azért, mert elvesztette a leveles zsákot, így hát időről

időre félig felébredt és ismételgette: "az ördögbe". Mariska nem aludt, mert
fázott. Szélesre tágított szemekkel nézte a fehér mezőket, amelyeket minden
percben eltakart előle Margula sötét válla. E mellett ő is azt gondolta, hogy
"anyácska meghalt" és úgy gondolván, tökéletesen maga elé képzelte anyácska
sápadt arcát a kimeresztett szemekkel - és féltudattal kiérezte, hogy ez az
arc nagyon kedves volt, hogy már nincs és Leszcziniecben soha többé nem
is lesz már. Habár saját szemével látta, hogyan hantolták el Lupiskórachban.
Ha erre gondolt, elsírta volna magát bánatában, de minthogy megdermedtek
lábai és térde, hát a hideg miatt sírt.

Fagy éppen nem volt, de kemény idő járta. Wojtek meglehetős készletét
hajtott fel a lupiskórachi korsó melegéből - Lupiskór tulajdonosa viszont
szívesen elismerte, hogy "a wódka télen melegít és minthogy ez népünk egye
düli vigasza, elvenni a nép kizárólagos vigaszát pedig azt jelenti, mint lemon
dani a nép befolyásolásáról". Wojtek ebben a pillanatban annyi vigaszt talált
a maga számára, hogy semmi sem szomoríthatta el.

Még az sem szemorította el, hogy az erdőbe ért lovak, előbb meglassították
lépteiket, habár az erdei út jobb volt, majd pedig oldalt fordulván feldűtötték

a szánt az útszéli árokba. Valóban felébredt, de nem értette meg teljesen a
történteket.

Maris lökdösni kezdte:
- Wojtek!
- Mit kajabálsz?
- Felfordútunk !
- Poharastul ? - kérdezte Wojtek, majd újra elaludt.
A leányka a szán mellett ült, összegubbaszkodott, amennyire tudott és

ült. De arca rövid idő alatt teljesen megfagyott, elkezdte hát lökdösni az alvót:
- Wojtek!
Nem válaszolt.
- Wojtek, a gunyhóba akarok ...
Majd kis idő multán:
- Wojtek, kelj fel, mert gyalog megyek ...
Végül elment. Úgy látta, hogy Leszcziniec nagyon közel van. Végül is

az utat ismerte, mert majd minden vasárnap megjárta volt anyjával, amikor
a templomba mentek. De most egyedül kellett mennie. Az enyhe idő ellenére
is az erdőben magasan állott a hó, ezért az éjtszaka nagyon világos volt.
A hó csillogása azonos volt a felhők csillogó fényével, így hát látható volt
az út, akárcsak nappal. Maris belemeresztette szemét a sötét erdőbe, nagyon
messzire látta a törzseket, amelyek tisztán rajzolódtak ki barnaságukkal a
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fehér alapra. Világosan látta a hó tükrözését is. Valami különös nagy nyuga
lom volt az erdőben, amely a gyermeknek bátorságot adott. Az ágakat meg
ülte a dér és vízcseppek csordultak alá lágy nesszel az ágakon és a gallyakon.
De ez volt az egyetlen nesz. Köröskörül csend, csend, fehérség, hallgatás,
mély titok!

A szél nem fújt. A havas gallyacskák meg sem mozdultak. Téli álmát
aludta az erdő. Úgy tűnt, hogy a hőabrosz a földön és az egész hallgatag és
beszórt erdő, a halvány felhőkkel az égen, egyformán halott. így szokott lenni
olvadásos időben. Az egyetlen élő valóság, a mozgó fekete pont e hallgatag
nagyságok közepette, Maris volt. Jó, derék erdő. Azok a deres gallyakról
hulló cseppek, lehet, hogy az árváért hullott könnyek. A fák oly nagyok és
oly könyörületesek a kis gyermekhez. Lám csak, ő maga oly gyenge, szegény,
a hó között, éjben és erdőben, bizalommal gázol magában, mintha soha semmi
sem történt volna! A tiszta éj mintha csak gondjába vette volna. Van abban
valami kis kedvesség, ha valami, ami kicsi és erőtlen, átadja magát és oly
nagyon bízik a hatalmas erőben. Ily módon minden Isten akaratán múlhat.
A kislány már elég sokáig ment és el is fáradt végül. Nagy cipői, amelyben pici
lába állandóan mozgott, átnedvesedtek, nehéz volt őket kihúzni ahábál.
Közben meg kezeit sem mozgathatta szabadon, mert az egyikben, amelyet
mereven maga előtt tartott, ott szorongatta azt a tízest, amelyet Kuliknétól
kapott. Félt, hogy a hóba ejtené különben. Időnkint hangos sírásba kezdett,
aztán egyszerre abbahagyta, mintha meg akart volna győződni, nem hallgatja-e
sírását valaki. Persze, az erdő hallgatta. Az olvadó dér cseppjei egyformán
és bánatosan hullottak a puha hóba. E mellett, lehet, hogy hallotta még valaki.
A gyermek egyre lassabban haladt, talán el is tévedt? Ugyan hol az út?
lYIintha fehér, széles, végtelen szalaggá keskenyülne a két sötét fafal között.
A kislányt meglepte a legyőzhetetlen álom.

Letért és a fa alá ült. Szemhéja a szemére esett. Egy darabig azt gondolta,
hogya hó fehérségén keresztül az édesanyja jön felé a temető felől. Senki sem
jött. A gyermek mégis biztos volt abban, hogy valakinek jönnie kell. Ki?
Az angyal. Hiszen az öreg Kulikné mondotta, hogya "zangyal" őrködik fö
lötte. Maris ismerte őt. Az édesanyja kunyhójában volt egy festett angyal
.Jiljommal" a kezében és szárnyakkal. Bizonyára eljő. A dér most még erő

sebben hullott, lehet, hogy az angyal szárnyai vernek le egyre több cseppet a
fákról. - Csend! Valaki tényleg jő; a hó, habár puha, értelmesen susog,
léptek közelednek. A gyermek reményteljesen emeli fel álmos szemhéját.

Mi ez?
Valami szürke háromszögalakú fej, kinyúló fülekkel, nézi a gyermeket

mohón . . . rémesen. . . útálatosan ...

Lengyelből fordította: sz. Csorba Tibor.
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