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NAGYCSÜTÖRTÖK A DOMBTETŐN
IRTA: EllN POLIN

Zaharia nagyapó lassan halad. Hátán a kis Marikó kuporog, vézna kis
kezével átkulcsolja nagyapó nyakát s erőtlenül hanyatlik hátra. Az öreg nap
barnította arcáról patakokban csurog alá az izzadtság s az erőlködéstől majd
megfeszül előreszegezett nyakával. Marikó kis kacsói is erősen szorítják,
gyötrik az öreg nyakát. Szeme előtt veres ködfelhők lebegnek. Lassan halad.
Terhére gondosan vigyáz.

A nap hanyatlóban van. Köröskörül az illatozó réteken, az üde zöld
szántóföldeken, a kicsike, zöld cserjésekben, melyek messze-messze húzódnak
el, titokzatos, mindenre ránehezedő pára ül a nyugvó estben.

És mindenütt emberek! Minden oldalról az ösvényeken iparkodnak
fölfelé. Utolérik, elhagyják egymást. Mindíg csak a magas, meredek hegytető

felé haladnak. Zaharia nagyapó régóta ismeri e helyet, tudja, hogy nagy
csütörtöki dombnak nevezik. Az öreges, sűrű cserjés is látszik a dombtetőn.

Mellette kicsi, fehér kápolna emelkedik. A domb hosszú lejtőjén embertömeg
kígyózik. Tömegesen vonulnak, mint a hangyák. Zaharia nagyapó csak néz
és csudálkozik. Honnét jön ez a sok csuda ember. Szekerek jönnek, lovakon
érkeznek, közelről és távolról gyalog iparkodnak. Minden irányból újak érkez
nek, mennek a dombtetőre. Mindenféle fajta akad köztük. Szegények és ron
gyosak, kilátszó csupasz karokkal. Gazdagok új ruhákban s mindenki beteget
hoz magával és szívében reményt, hogy talán gyógyulást találnak kedveseik
nek. Vannak, akik meggörnyedt derékkal vonszolják magukat akárcsak a
kígyók. Mások mankón baktatnak. Sánták, vakok érkeznek, fertőzött testűek

undorító sebekkel közelednek.
- Hová mennek ennyien, öregapám ~ - kérdezte a beteg Marikó.
- Mindenki oda megy, gyermekem.
- Hát mindenki beteg, öregapám ~

- Bizony mindenki, fiam. Egyik ezért, másik amazért. Egészséges ember
nincs is tán a világon. Látod, hogy lehet valakinek vasból a lelke, de a teste
mégis korhad.

A templomi gongütés idáig hallatszott. A kedves hang elrepűlt a mezők

felett, a zöld réteken s ez a dombtetőn álló kis templomocska a gong kelle
metes hangjával új reményt keltett a szívekben,

Zaharia nagyapó fáradtan ült le az árokpartra és mélyen felsóhajtott:
- Vess csak fiam te is keresztet !
Marikó elengedte nagyapja nyakát és mind a ketten hosszan keresztet

vetettek a zöldelő út mentén.
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- Öregapám, menni szeretnék.
- Gyönge vagy gyermekem, hamar elfáradnál.
- Menni akarok, öregapám, - erősködött síró hangon a gyerek. Zaharia

nagyapó vigyázva felemelte és vigyázva, kezét megfogva elindultak. Marikó,
a tízesztendős, nyomorék, árva, mint az árnyék haladt nagyapja mellett.
Sovány, halványarcából kék szemek meredtek elő. Lábai botladoztak a gyen
geségtől. Kezei úgy himbálóztak akár a széltépte füzek gallyai. Nagy, kék
szemei mindenfelé nézegelődtek.Hol az ég alatt keringő dalos pacsirtát követ
ték, hol a bóbitás galambokat nézték, melyek az erdő felé tűntek el a sötétlő

esti alkonyatban. Hol az aranyos esti hegyeket vette észre, melyek vízcsepp
ként táncoltak a levegőben.

Zaharia nagyapó egészen lassan haladt, nehogy a kicsi elfáradjon. Mikor
észrevette, hogy a nap hanyatlóban van s az emberek mind gyérebben siet
nek az úton, újra hátára vette a kis Marikót és gyors ütemben folytatta a meg
kezdett utat.

A dombtetőn emberi árnyak buktak le és tünedeztek elő.

- Az emberek szállást keresnek maguknak - mondta az öreg.
- A nagy Isten ott előbb fog lejönni az égből? - kérdezte Mariké.
- Dehogy is korábban! Aki csak odamegy, azt mind megvárja. Sánták,

vakok és e tájon ismeretlen emberek jönnek ... és mikor mindenki odaér és
elalszik, az Isten egy angyalt szólít magához, odaviteti vele a mankóját és
szól: "no, gyerünk la A csillagok között fentről csendesen leereszkedik,
leszáll a nép közé, mely lent csendesen alszik. Senki sem veszi észre, senki
sem hallja érkezését s mindenkinek azt fogja mondani: "meggyógyultál. H

És lassan, ahogy jött, vissza megy az égbe, egészen úgy, mint egykor régen,
mikor azon az emlékezetes napon a hegyről fölment a mennybe.

- Éppen holnap ünnepeljük mennybemenetelének ünnepét.
- És minden beteget meggyógyít?
- Mindet! - felelte Zaharia nagyapó szent meggyőződéssela hangjá-

ban. - Lehet, hogy egy, lehet öt, esetleg tíz esztendő mulva ... aki hisz,
meggyógyul.

Mariké figyelmesen hallgatta nagyapó titokzatos szavait, melyek buzgó
hittel voltak tele s ha nem is értette meg őket, de lelke legmélyén valami
világosat, jóleső meleget érzett. Halavány homlokát nagyapó vállára hajtotta,
az útszéli magas fakeresztre bámult és elmerengett. Mindenki meg fog gyó
gyulni ... Lesz, aki most, lesz, aki öt, esetleg tíz év mulva ... Ha mindenki
nek visszaadja az úr az egészségét, miért nem adja vissza most, rögtön?
Holnap mindenki egészségesen fog visszatérni. Zaharia nagyapó már meg
szenvedett azért, amiért a gyermeket felhozta. Lehet, hogy csak tíz esztendő

mulvs fog meggyógyulni. Nem, mégsem. Marikó még ma este meg akar gyó
gyulni, hogy egészségesen térhessen vissza, hogy futkározhasson a réten,
hogy gyüjthesse a virágokat, pillangókat kergethessen és a többi gyerekkel

VIGILIA 79



so

együtt labdázhasson. Mennyi idő óta nem labdázott már, pedig mennyire
szeretne !

- Még tíz év után is gyógyulnak meg 1 - kérdezte váratlanul Marikó.
- Isten a megmondhatója, gyermekem! Lehet, hogy húsz után - gon-

dolkozott el az öreg s egy mély sóhajt nyomott el.
"Húsz év mulva ..." Marikó újra elmélázott.
A nyomorék gyerek beteg agya sehogy sem értette meg s ábrándokkal és

örömmel teli lelkére a kiábrándulás köde ereszkedett rá. Ha tudta volna ezt,
talán arra kérte volna nagyapót, hogy vigye orvoshoz ...

- Az orvosok tudnak-e egyszerre gyógyítani 1 - kérdezte megint
Marikó.

- Mit tehet az orvos Isten akarata nélkül? - felelt kicsit ellentvetve
Zaharia nagyapó.

- Nézd csak, mit kérdezel engem!
Marikó semmit sem szólt.
Zaharia nagyapó szótlanul, erőlködve haladt az ösvényen a dombon fel

felé s az izzadtság patakjai csurogtak alá barázdált arcáról.
Mikor felértek a dombtetőre, sötét lett. A csillagok oly tündérszépen

ragyogtak az égen, mint még soha. Mintha szelíd, csodás ragyogásuk el akarná
nyelni a földi sötétséget. Marikó csak a dombon fel-feltünedező árnyakat
látta. Az erdőt észre sem vette, sem a faluját, sem a mezőt, de még azt az utat
sem, amelyen ideérkezett. Zaharia nagyapó gallyakat gyüjtögetett a köké
nyesben, hogy tüzet rakhasson. Marikó körülötte serénykedett s ijedten né
zett bele a komor sötétségbe s lelkét titkos félelem övezte körül. A kis templo
mocska apró ablaka egyik fényes szemként, mozdulatlanul, kísértetiesen bá
mult bele az éjtszakába. Es a hatalmas lombú cserfák árnyéka úgy tűnt fel,
mint egy tátottszájú óriási medve. A sötétben észrevétlenül emberi árnyak
jelentek meg, mint a látomások, melyek hirtelen tűnnek elő a földből és hir
telen enyésznek el a föld alá. Itt-ott tüzek gyúltak föl s beszédfoszlányok hal
latszottak. Hosszú, mély, fájdalmas nyögések hallatszottak, melyektől a kicsi
Marikó haja valósággal az égnek állt. Valahol a sötétben női hang nyöször
gött s mint fájdalmas hang terült szét az éjtszakában.

- Anyám, anyám, emelj fel, anyukám. meghalok! ...
- Öregapám ! - rimánkodott Mariké és az öreg térdére dült. Zaharia

nagyapó a tüzet élesztgette.
- Ne félj, fiam, ne félj! - símogatta meg nagyapó.
Vacsora után Zaharia nagyapó becsavarta Marikót a dolmányába és le

dültek a pislákoló tűz mellé.
Marikó nem tudott elaludni. Emberi beszédet hallott. A sötétben emberek

feküdtek mozdulatlanul, némán, akár a halottak. Pihentek a tűz körül. A
betegeknek sóhajtozását hallotta s a falusi templom nagy imaképe jelent meg
előtte, mely az utolsó ítéletet ábrázolja. Rajta van a pokol az ördögökkel, a
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bűnösökkel, akik fölött viharfelhőben haragosan száll le az Úristen arany
koszorúval a fején.

- Nagyapám, mikor jön el az utolsó itélet' - szélalt meg most
Jla.rikó!

- Mi? MiC8oda! - szólt álmosan nagyap6.
- A nagy feltámadás, az utolsó óra ?
- Ejnye fiam, te fiam, aludj csak - felelt vissza álmosan az öreg és újra

korkolni kezdett.
lfarikó a vánkost kihúzta a feje alól s az égre nézett. A csillagok egymás

mellett édesen ragyogtak, mint a gyermekszemek. Mosolyogva nézte őket I!l

kicsi szívecskéje jóleső, csendes örömmel telt meg, mint a csillagok fényessége
Nem fog elaludni - határozta el - várni fog, hogy amikor a csillagok között
lassan megjelenik az Isten az angya1kával, hogy leereszkedjék a földre, ő is
láthassa a mindent gyógyító nagy Istent. Hosszú, piros ruhában ereszkedik alá.
a,z égből, kereszttel a kezében s aranykoszorúval a fején, ahogyan a templom
ban festve van. A kis angyal a mankót viszi utána és olyan büszkén néz, mint
Canko Papor, amikor apja e16tt viszi a tömjénezőt.

lfarik6 hirtelen rosszul lett. Testén remegés futott át. Feje elkábult.
Szeme elé fekete lepel borult. Egymásután egy, kettő, három ereszkedett le
f'l 6 kiáltani akart nagyapónak, de a fekete leplek eltűntek egymásután s 6
megkönnyebbült. Jóleső érzés fogta át, mintha valaki ringatná. Szemét
felnyitotta s látta, hogy az ég, a csillagok milyen magasan szálltak
már .. , Csillag indult meg és bukott alá a földre. Világos mindíg vilá
gosabb lett. Egyszer csak megnyilt az ég s az Úristen aranykoszorúval
a fején a földre ereszkedett le egyenesen Marikóhoz ..• Milyen nyájas,
jóságos öreg ez a nagy Isten! Mihelyt a földre ért, megfogta Marikó kezét
és odaszólt hozzá: "Légy egészséges és jöjj velem és én elvezetlek az édes
anyádhoz. .. Marikó még sohasem látta az édesanyját. .. Megindult hát a
Nagyistennel az ég felé a csillagok honába. Körülötte olyan végtelen, olyan
szép volt minden. Valahonnét dal hallatszott. Rezgett, mint az ezüstcsengetyű

hangja. Marikó együtt ment az Istennel s örömmel töltötte el az a gondolat,
hogy megláthatja anyját, az ő sohasem látott édes anyukáját ... Mind gyor
sabban repülnek, egyre feljebb szállnak, már a föld is elmarad alattuk ...

- Anyukám, - kiáltott fel először - anyukám !
És ez a csodálatos szó olyan édesen, olyan bájosan hangzott. A lelke is

felmelegedett tőle s 6 egészségesen, örömmel fogta meg az öreg Isten kezét.

(Bolgárból fordította: Boikliev Dimo]
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