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Este talált rám a falu mellettí fák alatt. Sohasem kedveltem. ~
elbújtam volna. ha jönni látom. Erősen hiszem. hogy az ő terhére kell
írní fia vétkeit - már amennyiben vétkek; - csakhogy én távol va
gyok attól, hogy annak mondjarn őket. Mindenesetre bőkezű volt a
fiú és sohasem fukarkodott. mínt más emberek a faluban. akiket néven
is nevezhetnék. ha akarnám. -

Éppen feszült figyelemmel meredtem egy levélre. kűlönben fe! sem
fedezett volna. A levél lazán függött egy áqacskán. szárát beszakította
a szél, vagy egy kő, amit valami falusi gyerek hajított rá. Csak II

szár szívós külső zöld bőre tartotta az ágon. Alaposan meqszem
léltem, mert felső lapján hernyó mászott. és ezzel aengésbe hozta a
levelet. A hernyó az ágacska felé igyekezett és én azt találqattam,
vajjon ép bőrrel eléri-e. vagy levelestül a vizbe pottyan. A fák alatt
egy kis tócsa volt. a feneke nehéz agyag, és attól egész pirosnak lát.
szott. Sohasem tudtam meg. hogy elérte-e a hernyó az áqacskát, mert
- mondom - ez a szörnyű nőszemély felfedezett. Az első. amiről

észrevettem közeledtét. a hangja volt. közvetlenül mögöttem.
- Minden kocsmát végig jártam utánad - mondta éles öreg

hangján. .
Jellemző volt reá. hogy azt mondta: minden kocsmát. amikor az

egész faluban összesen csak kettő volt. Mindég az elismerést kereste
olyan fáradozásáért is, amit el ~em végzett.

Megmérgelődtem és nem tudtam elnyomni bizonyos élességet fe
leletemben.

- Kár volt a fáradságért - mondtam -, hiszen tudhatta volna.
hogy ilyen gyönyörű este nem ülök a kocsmában.

A vén szipirtyó gyorsan meghúzta magát. Nagyon is tudott ő

tisztességet. ha el akart valamit érni.
- Szegény fiam miatt jövök - mondta.
Ez annyit jelentett, hogya fia beteg. Ha j61 ment sora. akkor

sohasem emlegette máskép, mint "az a csirkefogó". A vén asszony
keresztül vitte, hogya fia a hét minden napján legkésőbb éjfélre már
otthon volt. Mintha egyáltalán lehetne valami rossz fát tenni a tűzre.

ilyen piciny faluban, mínt a mienk. Persze gyorsan felfedeztük. hogyan
csaphatjuk be. de engem felháborít az a gondolat. hogy egy felnőtt

harmincéves férfi dirigálni hagyja magát az anyjától, csak azért. mert
annak nincs férje, aki fölött zsamokoskcdna. De ha megbetegedett.
- ha csak egy kis hülésröl volt is szó, - akkor mindjárt "szegény
fiam" volt.

- Meghal - mondta - és nem tudom mít kezdek nélküle.
- Hát én meg nem tudom. hogy segíthet magán.
Mérges voltam. mert egyszer már úgy volt. hogy meghalt ~s az

asszony el is intézett míndent, éppen csak hogy el nem temette. Ugy
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gondoltam, megint ilyenféle meghalásról van szö, olyanról, amelyen
túljut az ember. Hiszen csak egy hete, hogy láttam, amikor felment a
hegyre, a tanyára egy lányhoz. Néztem utána, míg picike fekete pont
lett belőle, amelyik hirtelen megállt, egy négyszögletes szürke szek
rényféle előtt a mezö közepéri. Ez volt az a pajta. ahol találkozni szok
tak.' Nagyon [ó szemern van és gyalcran csupa mulatságból próbál
gatom, hogy milyen messzire látok és milyen élesen. ejfél előtt megint
taIálkoztam vele és még segítettem is neki, hogy anyja tudta nélkül
bejusson a házba, Akkor még egészen jól érezte magát, csak egy ki
csit fáradt és álmos volt.

A házsártos vénasszony megint rákezdett.
Téged hív - krákogta.

- Hát ha olyan beteg, ahogy mondja, jobban tenné, ha orvost
hivna.

- Orvost már hívtunk, hát nem tud segíteni.
Bevallom, hogy hirtelen megijedtem, míg csak eszembe nem jutott

hogy ez a zsivány csak teteti a betegséget, valami huncutság jár az
eszében.

Volt hozzá elég esze, hogy még az orvost is becsapja, Láttam
egyszer, amikor valami rohamot szimulált. Megtévesztette volna magát
Mózest is.

- Az Isten szerelmére gyere már - mondta az asszony. - Ugy
látszilk: fél valamitől.

Egészen őszintének érződött, amikor igy megtört a hangja. Azt hi
szem, a maga módján szerette a fiát. Meg is sajnáltam egy kissé, hisz
tudtam, hogy az a legkisebb hajlandósággal sincs iránta, éSI nem is
iparkodott soha, hogy ezt leplezze.

Ott hagytam a fákat, a piros töcsát, és a küzködö hemyöt, mert
tudtam, hogyha már egyszer látni kiván a "szegény fia", akkor úgy
sem hagy békén. Még egy héttel ezelőtt mindent megtett volna, hogy
távoltartson bennünket egymástól. Engem okolt ugyanis a fia élet
mödjáért, mintha bizony akadt volna halandó, aki visszafarthatta volna
őt egy szemrevaló asszonynéptöl, ha egyszer gusztusa támadt rá.

Tíz éve, hogya faluba költöztem. de alighanem most történt elő

ször, hogy az elülső ajtón léptem be a házukba. Mosolyogva néztem
fel az ablakára. még láttam a falon a multheti létra nyomait. Nem volt
klönnyú a létrát egyenesen megtámasztani, de az anyja álma mély volt.
A pajtából hozta le a létrát, én meg vísszavíttem, amikor ö már sze
rencsésen bent volt. De sohasem lehetett a szavának hinni. Sokszor
a legjobb barátját is becsapta. Mikor ujra a pajtához értem, a lány
már eltünt.

Alig léptem be a házba, nyomasztó érzés fogott el. A csend nem
volt itt szokatlan, mert nem voltak barátaik, bár az anyjának volt egy
sógornője, aki nem lakott messze, De nem tetszett nekem az: orvos
lépteinek zaja, ahogy belülről szembejött velünk. Onnepélyes arcot
öltött a kedvünkért. míntha a halál valami szent dolog volna, - még
az én barátom halála is. -
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- Eszméletnél van - mondta az orvos - de a v~ét járja. Nem
tehetek semmit. Ha azt akarja. hogy békességben haljon meg. jó lesz.
ha felengedi a barátját. Fél valamitől.

Igaza volt. Rögtön megláttam. amikor az alacsony ajtón meghajolva
beleptem barátom szebájába. Párnákkal volt felpolcolva és tekintetét
az ajtóra szegezte. mert várta hogy jövök. Szeme fényes volt és, a
tekintete ijedt. A haja tapadós tincsekben lógott homlokába. Eddig
még sohasem gondoltam rá igazában. milyen egy csúnya ember volt
tulajdonképpen. Ravasz szeme volt. túlságosan oldalról nézett az ern
berre, de ha normális egészségnek örvendezett. akkor vidáman csillo
gott a szeme. úgy hogy az ember észre sem vette bennük a ravasz
ságot. Volt valami megnyerő és merész ebben a csílloqásban, mintha azt
mondaná: ..Tudom. ravasz ember vagyok és csúnya. Sebaj! Azért le
gény vagyok a talpamon. .. És azt hiszem. ez a villogás a szemében.
ez volt az. amit a nők vonzónak és izgatónak találtak. De most, hogy
ez eltünt szemeiből. egyszerüen csak csirkefogónak látszott.

Kötelességemnek tartottam, hogy felvídítsam, hát eqy kícsít tré
fálkozva kezdtem. De nem nagyon tetszett neki. Már félni kezdtem.
hogy még majd vallásos szempontból találja felfoqní közeli véqét, amí
kor hirtelen felszólított, hogy illjek le. Feltűnő határozottsággal kezdett
beszélni.

- Meghalok - mondta, csak úgy tódultok 'belőle a szavak. 
~s kérni szerétnélek valamire. Ez az orvos nem való semmire. Leq
feljebb azt hiszi, hoqy lázálomban beszélek. Félek. öreg barátom. Sze
retnék meqnvuqtató bizonyossáqot kapni - hosszú szünet következett 
olyan valakitől, akinek egészséges emberi esze van.

Kicsit lejebb csúszott a magas párnáróI.
- Csak egvszer voltam komolyan beteg - kezdte ujra -. Még

míelőtt te ide költöztél. Még jóformán overek voltam. Az ernberek
azt állitják, hogy már halottnak hittek. Már vittek is ki temetni. Az
utolsó pillanatban tartotta őket vissza valami orvos.

Sok hosanló esetről hallottam már, és nem tudtam kitalálni. miért
kell most erről beszélnie nekem. Utóbb azt hittem. átlatok gondolat
menetén. Az anyja már egYSZeT volt úgy, hogy nem fáradozott valami
különösen azzal, hogy megállapítsa, halott-e a fia igazán. bár
nem kétlem. hogy akkor is nagyra volt a fájdalmával: - ..Szegény
fíam, nem tudom, mit kezdek nélküle." Meg vagyok róla győződve,

hogy akkor is úgy hitte, amit mondott, mint most. Nem volt ő gyil
kos. csak hajlott rá. hogyeIsiesse a dolgokat.

- Nézd öregem - feleltem és kicsit feljebb támasztottam a pár
nán -. nem kell semmit sem félned. Még nincs szó meqhalásról, és
különben is minden esetre gondom lenne rá. hogy az orvos eret vágjon
rajtad. vagy valami ilyenfélét csináljon, mielőtt kivinnének. De hiszen
mindez csak beteges képzelődés. Ugyan men], foqadok, az utolsó ingem
be. hogy még sok év van előtted. ~s még sok kislány." - tettem hoz
zá. hogy megmosolyogtassam.

-~ Nem hagynál fel ezekkel a dolgokkal? - kérdezte. és most már
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CUdtam, hogy megjámborodott. - 'Tudd meg. - folytatta - be tletbea
mp.radnék, nem kéne nekem többet lány egy sem.

Próbáltam nem mosolyogni, de nem volt könnyti komolynak ma
radni. Egy betegnek az erkölcsi nézetei mindig komíkusak egy kicsit.

- Akárhogy lesz is, míndenesetre nem kell félned.
- Nem erről van szó - felelte -. Nézd öregem. amikor a k-

k o r l b a n magamhoz tértem. úgy éreztem, hogy éIl már halott vol
tam. Egyáltalában nem volt az olyan, mínt az alvás. Sem valami bé-
kességes nyugalom. Volt ott valaki, valahogy körülvett valaki, aki
mindent tudott. Minden lányt. akihez valaha közöm volt. Még azt a
ff.a.talt is, aki meg. sem értett. Ez még a te Időd előtt volt. úgy
egy mérföldnyire lakott a falutól. ahol most a Rachel lakik. De ké
IŐbb elköltözött a családjával. Még a pénzt is tudta, amit anyámtól el
vettem. Ezt én nem nevezem lopásnak, hisz a családban maradt. Soha
sem volt alkalmam eit az ügyet megmagyarázni. Még a gondolataimat
ia tudta. Pedig a gondolatairól nem is tehet az ember.

- Ez csak valami rossz álom volt, - nyugtattam.
- Igen, biztosan álom volt, ugy-e ílyeneket álmodik az ember,

amikor beteg. gs láttam azt is, hogy mi vár rám. Nem tudom elviselni,
ha bántanak. Ez nem volt igazságos. El akartam ájulní, de nem bírtam,
hiszen halott voltam.

- Almodban '- mondtam. Félelme idegessé tett. - Almodban 
ismételtem.

- Igen, ugy~e, bizonyára Alom volt, hiszen felébredtem. A leg
furcsAbb az volt benne, hogy egészen jól éreztem magam és erősnek.

FelemeIkedtem és az út kőzepén álltam, és egy kicsit távolabb egy kis
embercsoport. és láttam a fölvert porban, amint -elmentek egy férfivel,
avval az orvossal, aki megállitotta őket, mikor el akartak temetni en-
gem.

- Nohát igen ..- mondtam.
- Oregem. tegyük fel, hogy igaz volt. - folytatta. Tegyük fel,

bogy igazán halott voltam. Aikkor úgy hittem, és az anyám is úgy
bitte. Oe órá nem lehet adni. gn azután egy pár évig tisztességesen
éltem, Ogy gondoltam, hogy ez valami második alkalom-féle. De azután
míndent köd fedett be ujra, és valahogyan ... Az egész valahogy new
látszott valóságnak, Lehetetlenség. Persze. hogy lehetetlenség. Ugye te
ls tudod. hogy ez nem lehetséges. Ugy-e1

- Hát persze. hogy nem - mondtam. - Ilyenféle csodák ma
na~ nem történnek. gs ha mé9' történnek is, nem valószínű, hogy
éppen veled történjenek, és éppen itt nálunk.

- Borzasztó volna, - mondta - ha igaz volna. és mégegyszer
végig kellene csinálnom az egészet. Tudod mi minden várt rám... ál
momban. gs most még rosszabb lenne. - Megállt, aztán egy rövid szünet
után hozzátette. mint aki egy igazságot állapít meg: Ha az ember halott,
akkor nincs többé öntudatlanság. soha többé az egész örökkévalósá
gon át.

- Biztas. hogy álom volt - mondtam. és megszorítottam l!t ke-



iét. Képzelödéseí engem ís megEé1emfítettek. Azt ldvMtarb. bál' ha1na
meg hamarosan. hogy megszabaduljak alattomos. véraláfutásos. ijedt
szemeítöl, és láthatnék valami vidámat és mulatságosat, mínt teszem
azt a Ráchelt, akit emlegetett és aki egy mérföldnyíre lakott a falut61.

- Nézd csak - mondtam: ha lett volna itt valaki. aki ilyen cso
dákat mível, akkor hallottunk. volna más esetekről is. erre mérget ve
hetsz. Még ha itt ebben az istenverte zugban élünk. is - tettem hozzá.

- Voltak más esetek is - mondta -. De ezek a hirek csak a
szegények között terjedtek el, azok pedig elhisznek mindent - nem?
Sok a beteg és nyomorék. akiket állitólag meggyógyított. Ss volt itt
egy vakonszületett ember is. és jött az az ember és csak megérintette
szemeit és az ujra látott. De ugy~e ez mínd csupa vénasszonyos pletyka?
- mondta, dadogva félelmében. Hirtelen elhallgatott és összetekeredve
feküdt az ágy szélén.

Ujra kezdtem:
- Hát persze. hogy ez mind csupa hazugság.
De abbahagytam. mert felesleges volt mínden szö, Már nem te

hettem mást. mint lemenni, és az anyjának meqmondaní, hogy jöjjön
és fogja be a szemeit. :Bn nem nyúltam volna hozzájuk a világ minden
kincséért. Nagyon régen nem gondoltam már arra a sok-sok év előtti

napra. mikor egy hideg érintést éreztem a szemhéjaimon - mintha
nyál lett volna - és akkor megnyíltak szemeim és egy férfit láttam,
olyan volt. mint egy fa. és körülötte más fák és úgy meatek tova
tőlem.

HEGY ÉS PüGEFA
Máté 21: 18.

Kelj fel s zuhanj tengerbe hegy;
a hit parancsolja neked!
Száradj el tövig fügefa.
ne terem] több fügét sohal
Miért voltál gyümölcstelen
a z o n a fényes reggelen?

Kelj fel s zuhanj tengerbe hegy;
fundamentumodíg remegj!
Gyüljetek északi .szelek.
döntsétek le a hegyeket
s hajtsátok a felhőt. ködöt
a hegy köré ég S föld: között.

Kelj fel s zuhanj tengerbe hegyI
Most nyisd kerekre 6' szemed:
hogy űzik a felhők. szelek
a tengerbe a hegyeket
s mint birkanyáj hazafele
rohannak a tengerbe le.

Kelj fel s zuhanj tengerbe hegy;
Az Or parancsolja neked.
Ne teremj több fügét soha,
száradj el tövig fügefa!
S aki csak élt gyümölcstelen
maradjon mint te - jeltelen.


