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Riccardo Bacchelli az olasz katolikus irodalom nagy öregje, mind
mostamáig úgyszólván ismeretlen volt a magyar közönség előtt, pedig

eddigi, legalább negyven kötetre rugó életművével világszerte rangos he
lyet vívot ki magának. A bolognai születésű mester kétségkívül a kortárs

Itália szellemi életének legsokoldalúbb alakja; költő, novellista, regény-,
dráma- és forgatókönyvíró, történész, zeneesztéta. publicista, kritikus
és műfordító egyszemélyben. Főműve, a Malom a PÓ vizén círnű háromköte
tes történelmi családregény, amely Olaszország Iegmozgalmasabb századá
nak, a tizenkilencedik századnak eseményeit mutatja be egy molnár
dinasztia életének tükrében, a közelmúlt hetekben jelent megma,gyar
nyelven. Olaszosan színes írásait drámai megelevenítő erő, rendkívülr
lélekísmeret, fordulatos cselekményvezetés és olykor a groteszk irónia
álarcában jelentkező komoly morálís elűcötelezettség[ellemzí. Zs. Z.

Egyik nap, kora este gépkocsímmal egy sűrűn lakott és nagyon ész
szerűen megművelt síkságon robogtam keresztül. Egyedül ültem az
autóban.

Valamely területre akkor mondják, hogy nagyon ésszerűen van
megműv:elve, ha az ember egyetlen talpalatnyi földet sem hagy meg
természetes mívoltában. A zöldellő rizsföldek gyümölcsösökkel váltakoz
tak, a gyümölcs már érett.

Éppen meggyújtottam a fényszórót, amikor az egyik kanyar után
lezárták előttem a sorompót, Eloltottam a 'lámpát, kikapcsoltam a mo
tort; a magány és a csönd egyszeriben megnőtt, szígorúra, homályosra,
színte ellenségesre vált.

A talaj görbülete, egy alig észrevehető emelkedő míatt nem láttam
semmiféle épületet, semmiféle házat: a határ néptelennek-tetszett; sehol
egy csősz, egy csőszkunyhó.

A csordultig feltöltött öntözőcsatornák vize egyre vastagodó fátyol
Lal lepte be a rnezőt, és borzongató sötétezüst homállyal vonta be az esti
tájat. A víz halk sóhajnál is halkabb csobogással áradt szét a mohó,
poshadt, buja réteken; a felemelt zsilipek és az örvénylő csatornák felől

hangzó csendes bugyborékolás időnként rövid, elfojtott kacagásra emlé
keztetett. Egy kis dombon vad, kietlen, hallgatag liget sötétlett. in
kább cserje, mint erdő; olyannak tűnt, míntha nem énekes ma
darak,ha!l1em vészjóslóan huhogó éjszakai szárnyasok fészkelnének
benne. Meglehet, hogy a bozót sűrűjében csakis undorító és kártékony
illatok tanyáztak. Olyan látványt nyújtott, akár valami elátkozott, mér
ges csipkebokor. A bőségesen elárasztott földről finom párafüggöny emel
kedett a magasba, talán ezért sűrűsödött a levegő, ezért borultak ködbe
a csillagok, ezért sötétedett el az égbolt. A víztükör. az árkok, a rizs
földek, a rétek felett magasra nyújtózott egy fehérlő fa. A sötét bozót
ban különös, szokatlan ordítás harsant fel; az ismeretlen hang eleinte
csöndesen szólalt meg, míntha kételkedne önnön természetében.

Az űzött vad nyomában rohanó vadászebek félelmetes és izgatott
csaholására emlékeztetett; azok szok,ták ilyen dühödten, színte kétségbe
esetten hívni egymást; az ordításból kíérzett a holdat ugató kutyák nyű

szítése; úgy mondják, azért vinnyognak így, mert látták, amint elsurrant
előttük a halál. De mégse tűnt ugatásnak ; ha mindez nem az ország
egyik legkulturáltabb vidékén történik, azt híttem volna, hogy farkas-
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ordítást hajlok. Miközben a hangra figyeltem, nagyon furcsa, szorongató
gondolatom támadt.
. Nem hiszek a kísértetekben, noha olykor fél tőlük az ember. De
most dermesztő borzongás fogott el, képzeletben csontvázakat, pokolbéli
vadállatokat, kárhozott lelkeket. és ördögöket láttam, úgy éreztem, mintha
ez a torz, természetellenes üvöltés azt jelentené, hogya sötét bozótban,
a cserjében a pokolból elszabadult ördögök a régiektől emlegetett Nagy
Hajtóvadászatra indultak farkaspofájú. tüzes szemü, fekete kutyáikkal.

Az ordítás újra felharsant, s azután sem hallgatott el. Hirtelen kö
zelebbről hallatszott: a fehérfő ködben egy ember vagy egy emberhez
hasonló árnyéknál is könnyebb lény bukkant fel. Végigrohant a szintc
teljesen elárasztott kis füves gátakon. úgy tűnt, mintha a víz és a csa
takos mező fölött elterülő sötétségen szaladna. Ember volt, vagy egy
ember árnyéka, kétlábú lény, de félig meggörnyedt. s úgy mozgott,
mintha a négylábúak járását utánozná.

Láttam, hogy felém tart, rninden hajszálarn égnek meredt, a jöve
vény látványa nemcsak félelemmel töltött el, hanem undorral is. Meg
markoltam a legközelebbi, kezem ügyébe eső szerszárnot, hogy legyen
mível védékeznem.

Az ismeretlen megállt. Arcát elfintorította. mohó, izgatott orrlyu
kával beleszagolt a levegőbe, akár a farkas, amikor zsigereit és véknyát
az éhségcsikarja, és vad étvágyában feni a fogát, mert veszett düh hajtja.
hogy meleg, telt torkokba harapjon, hogy szétmarcangolja őket, és jól
lakjon vérrel, hússal. Megint üvöltés hallatszott, a szánalmas, kétségbe
esett, igazi elátkozott állati dühvel harsogó ordítás most erősebben hang
zott fel és tovább tartott; gyűlölet és félelem érzett benne. Az idegen
lehajtotta fejét, mintha néhány arasszal a föld fölött valami nyomot
szaglászott volna, azután elindult, hogy ;gyors léptekkel körbejárja a bo
zótot; minduntalan hallani lehetett fenyegető, rövid kiáltásait.

Egyszer csak némán bukkant fel az autó mellett, most már láttam,
hogy közönséges halandó, sőt igazi elnyűtt, fáradt, azt is mondhatnám,
kizsigerelt szegényember; olyan nyomorúságos látványt nyújtott egy
szerű parasztgúnyájában, hogy rémületem egyszeriben elszállt, és ide
gesen élnevettem magam.

Az ismeretlen vásítozott, míntha most ébredne évszázados álmából.
Elcsodá1koztam rajta. és megkérdeztem. hogy nagyon álmos-e. Azt felelte,
hogy talán inkább éhes, mégegy kicsit éhes, s egyre csak ásítozott.

Neveletlenségével és érthetetlen válaszával felingerelt.
- Mi köze ehhez az éhségnek? - kérdeztem.
Az idegen nem adott egyenes választ, de a maga módján mégis

válaszolt.
- Most már ne féljen - mondta.
Azzal gyanúsított, hogy megijedtem; kikértem magamnak ezt a

szemtelenséget, és felszólítottam, hogy inkább mondja el, mit képzelt
magáról az előbb. Minél tovább néztem ezt a rongyos alakot, annál job
ban bosszantott, hogy megijedtem tőle.

- Mit képzeltem volna?
- .Azt, hogy farkas vagy - felelt em. - Azt hiszed, nem vettem

észre?
- Nem képzelődött - mondta. - Csakugyan farkas voltam.
- Ugyan kit akarsz beugratni ezzel a mesével ? - kiáltottam rá

dühösen.
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-Miért? - kérdezte álmatag hangon. - Miért? Ennekern igazán
nem fontos az egész. Aztán mi hasznom volna a beugratásból? Néha
ilyen ködös éjszakákon rámjőn. kiváltképpen télen, amikor korán söté
tedik, s minden csupa hó meg jég, amikor a farkasok megéheznek. Hogy
megéheznekl A sorompó rendszerint nyitva van - tette hozzá fáradt,
esetlenül bizalmaskodó hangon, - itt senki se szokott megállni, senki se
lát engem. Ezt a helyet úgy hívják: az Istenvertek Dombja.

Elfutott a méreg, s dühömben a gondatlan vasutasokat szidtam,
amiért ilyen korán leeresztik a sorompót, azután megfeledkeznek róla.
Az ismeretlen rám se hederített.

- Úgy hívják: az Istenvertek Dombja. Itt valamikor rengeteg erdő

volt. Népes vaddisznócsordák legeltek benne, mi pedig pásztorok vol
tunk, és tülkölve tereltük őket. A domboldalon egymást érték a barlan
gok. A kunyhókból épült falu a Domb tetején állt. A többiek messze
laktak,az erdőn túl.

- A többiek? - kérdeztem. - Miféle többiek?
- Azoik, akiket megkereszteltek, a keresztények - felelte.
Akaratlanul megkérdeztem: - Titeket tán nem kereszteltek meg?
- 0, dehogynem... - felelte, - de még a papunk is farkassá

változott. üvöltve rohangáltunk. éjszaka az erdőből kiszöktünk a me
zőre: néha csordáihan megtámadtuk a tanyákat, a falvakat; de inkább
Jesben álltunk: állatot, embert, asszonyt, gyereket, mindenkit elragad
tunk ; elhurcoltuk őket az erdőbe, kunyhóinkba a szuikáknak és a farkas
kölyköknek.

Ezek a szavak úgy hatottak rám, mint valami varázslat. Külőnben

tudtam, hogy a legsötétebb .középkorban, a különféle ördögimádó val
lások és a fekete mágia járványos elterjedése idején, az egyik legször
nyűbb szekta a farkasemberek, vagyis a küldött farkasok szektája volt:
ennek tagjai, amikor elfogta őket az őrület, azt hitték magukról, hogy
farkassá változtak. Lehet, hogy ebben a rongyos parasztemberben va
lami ősi, ma is ható emléke él a régmúlt szörnyűségeknek?

- Addig garázdálkodtunk,ameddig lehetett, míg az emberek észre
nem vették, honnan bukkannak elő a küldött farkasok, míg olyan nagy
rémületben tartottunik mindenkit, hogy senki sem mert követni ben
nünket az erdőbe, akkor se, ha megmenthétte vagy megbosszulhatta volna
gyermekeit. De aztán ... azok a megmondhatói, akik itt feküsznek a föld
alatt.

- Ezt meg hogy értsem? - kérdeztem álmélkodva.
- Ide temették a csontjaikat, még a papunk csontjait is, mert ő

se élt'e túl a hajtóvadászatot. Nagyon sok nép egybesereglett. lándzsá
val, dárdával, tőrrel, kampóval, tűzzel, kénnel. baltával, fejszével. Vágták,
ritkították a bozótot, felgyújtották a bokrokat, kénnel füstölték ki a
lyukakat és a barlangokat. Tűzzel-vassal pusztították az erdőt, nyillal
lövöldöztek ránk. A halottaikat és a sebesülteket a foglyok hátára rakták;
a halottak jártak a legjobban: nem kellett elszenvedniük a többit! Úgy
védekeztünk, ahogy farkasokhoz illik: foggal és körömrnel harcoltunk,
de amikor ősszegyűjtöttek valamennyiünket, élőket és holtakat, a falu
terén, mindannyiunkból kiment a farkastermészet. visszaváltoztunk em
berré, papot kértünk, hogy legyen, aki feloldoz bennünket. Oldozzon fel,
áldoztassori meg a saját papunk, aki szintén farkassá változott, mondták.
A gyerekeinket, uram, a gyerekeinket egytől egyig elevenen fogták el;
farkasok voltunk, ez igaz, de a vadállatok is szeretik a saját kölykeiket.
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Minden kivezető utat elzártak. Az összes kunyhó száraz fából épült.
A lassú tűzhalálnál nincs szörnyűbb szenvedés, ezért sokan a lángokba
vetették magukat, hogy hamarabb ki múlj anak. Máglyán égtek el a vál
tott farkasok, hangos üvöltésüket, akárcsak égett húsuk bűzét, messzire
vitte a szél. Hamvaikat halomba hordták, s ezt a dombot elnevezték az
Istenvertek Dombjának. A falu soha többé nem épült fel. Egy hímfarkas
meg egy nőstény elbújt a mocsárban, csak ők ketten maradtak életben.

- Te talán azt hiszed, hogy tőlük származol - kérdeztem.
- Különben honnan tudnám, mi történt a fajtámmal ? - mondta

az idegen; hangjában furcsa sajnálkozás érzett. - És nem változhatnék
farkassá, ha nem az ő vérük folyna az ereimben. Ó, nagyon jól tudom,
hogy ha a csendőrök elkapnának. bezárnának a bolondházba, de itt
senki se szokott megállni, nagyon gyér a forgalom. Különben, ha ide
jében észreveszem, hogy élő emberfia leselkedik rám, akkor maga most
nem hallgatna ezt a történetet - tette hozzá, és barátságtalan pillantást
vetett felém.

Komoly hangon, komoly érvekkel utasítottam rendre, de valahány
szor eszembe jut a dolog, érzem, hogy nevetségesen viselkedtem.

A farkasember bosszankodva hallgatott, közben ujjait ropogtatta;
egyszer csak ujabb üvöltés vágott a szavamba; ez tisztábbnak, halkabb
nak tűnt, és egyáltalán nem hangzott vérszomjasnak.

Most meg ki ordít? _ kérdeztem.
A feleségem - felelte a rongyos paraszt, és megvonta a vállát.
Az asszony is farkas? - kérdeztem nevetve.
Dehogyis! Én vagyok az utolsó farkasernber, nincsen gyerekem.

Fura volt a felelet, gőg és gyász érzett benne, míntha egy kihalásra
ítélt ritka faj utolsó tagja mondta volna. Szinte nemes büszkeségre val
lott. A rongyos paraszt újra megszólalt, s elismételte:

- Én vagyok az utolsó küldött farkas!
- Annyi baj legyen! - feleltem nevetve,
A paraszt vállat vont, most megint úgy viselkedett, mint egy igazi

szegény ördög.
- Ha rámgyöri az a micsoda, az a farkaskodhatnék, a feleségem nem

bánja, hogy rohangálok meg üvöltözök, de azért fütykössei a kezében
odaáll 'a baromfiól elé, nehogy elharapjam a tyúkok torkát. Bizony uram,
elmesélheti bárkinek, hogy az utolsó küldött farkas már csak üvöltőzni

tud, egyébként kőzönséges csirketolvaj vált belőle.

Közben az asszony tovább ordítozott, hangja szelíden szólt, mintha
csupán utánzata volna annak az üvőltésnek, amit az előbb hallottam;
a férfi azt mondta: felesége így figyelmezteti. hogy ideje hazamenni és
lefeküdni, ezért tanulta meg a farkasordítást; vagyis ez amolyan szelíd,
szokványos, hívogató üvöltés.

A sorompót felhúzták, talán már jó ideje nyitva volt; amikor be
gyújtottam a motort, és bekapcsoltam a fényszórókat, amelyek megvilá
gították az utat, és szinte eltüntették. elsüllyesztették a tágas síkságot;
magam sem tudtam, hogy az imént ébren voltam-e vagy csak álmodtam
az egészet.

Máig se tudom, de ha álmodtam, akkor álmomat nem csak a régmúlt
idők emlékei, hanem napjaink eseményei is sugallták: persze manapság
már nem léteznek valóságos farkasemberek, vagy küldött farkasok, de
az a közismert mondás, hogy "homo homini lupus", sohasem volt annyira
igaz, mint korunkban. Zsámboki Zoltán fordítása
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