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A húsvéti asztal
Alec Puch, egy szép, egészséges apa ivadékainak egy uszályon ké
szített szállást, amelyet nagybátyja egy Manoah nevű, jól megter
mett ember hagyott rá. Ivadékai: ez Alec Puch három zsenge fiát
jelenti, akiket kedvelt kifejezése szerint, becsületes úton szerzett.
Hogy becsületesen-e vagy sem - a három zsenge gyermek mind
három a kellem és a nevelés csodája, más-más anyától származott,
ami olyan körülmény, amelyet csak azzal lehet magyarázni, hogy
Alec Puch egykor egy vándorköszörűs segédje volt. És miután kű

lönböző okokból szerette a gyerekeket, magához vette őket. Mind
azonáltal nem feledkezett el megemlékezni az anyákról sem, és
minden fiát arról a helységről nevezte el, ahol meglátták amazúri
eget. E helységek nevei: Sybba, Schissomir és Quaken.

Egy ideje tehát, amint mondtuk, a három fiú szép, egészséges
apjukkal, Alec Puchhal együtt egy uszályon élt. Ez az uszály úgy
nézett ki - na, hogy is nézhetett ki: mint egy fekete facipő teli
bolhával, így nézett ki. Emitt nyüzsgött valami, amott megmozdult
egy tárgy, kellemetlen büdös terjengett, megint máshol csipogó
hang volt hallható: mindenütt valami érdekes, mindenütt újdonság
és kaland. A lakók ételüket kényelmesen költötték el, néha megmo
sakodtak, és a folyó hullámainak lágy csobbanásai mellett késő dél
előttig aludtak - a paradicsom sosem volt közelebb.

Egy napon, mindjárt megmondom melyiken, mielőtt fölszállt
volna a köd a mezőről, sosem hallott üvöltés harsant a hajó orra
felől. Aki üvöltött, Alec Puch volt személyesen. Akár ha fájdalmá
ban, a három zsenge fiú nevét kiáltotta, és mivel üvöltése hangerő

ben semmivel sem maradt el a jerikói trombitákétól, ivadékai kiug
rottak az örökölt függőágyakból és szemüket dörzsölgetve a fedél
zetre rohantak. A fiúk azon helységek sorrendjében, ahol apjuk járt,
felsorakoztak a hajófarban és egy kicsit didergősen várakoztak arra,
aki elrabolta álmukat. Akkor hirtelen megjelent ő, egy szép, egész
séges arc, kipirulva, fekete hajjal, egy kellemetes úr úgymond, ha volt
is valami ennek az úrnak az ábrázatán, ami fiait mélységes ijedtséggel
töltötte el. Alec Puch arcán ugyanis olyan rettenetes szenvedés tükrö
ződött, mintha minden lábujját odacsukták volna. Nos, odalépett a
didergő fiúk elé, a komor szeretet pillantásával tekintett végig a soron,
és akkor hirtelen, mi történt akkor? Alec Puch sírva fakadt. Először

csak pityergett, aztán feltartóztathatatlanul záporoztak a könnyei, és
megbékült gyengédséggel pillantott fiaira, miközben így szólt:

- Ama nap, fiaim, már közel. Jaj nektek, ha semmit sem hallot
tatok még a bárányról: a húsvétról. Aki közületek semmit sem hal
lott még a bárányról, azt addig verem, amíg tudni fogja, és még
tovább. Mert a bárány, ti kis dögvészkéim: kicsi, egészen kicsi, és
tiszta. És kialudt. És teljesen fehér. Becsületszóra. És a fehér, kedves
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kis bárány nem mond semmit. Egy hópihe, megértettük! Ilyen a
bárány. Húsvét: Jaj annak, aki nem ismeri a bárányt. A kicsi, lecsu
takolt kedves bárányt. 6 más, mint ti.

Egyszercsak azonban - a fiúk nem voltak erre fölkészülve, és
eszegették, amit a zsebükben találtak - visszaszökkent, nevetett,
kitárt karral közeledett a dögvészkék felé, hevesen megcsókolta
őket, és miután valami ehetőt kért tőlük, így szólt:

- Épp eleget éltünk, szutykos banda, társadalmi érintkezés nél
kül. Ez, minek is szépítsem, nem jó. Ezért fiaim, holnap valami
olyat készítünk, amit húsvéti asztalnak szoktak nevezni. Talán köz
vetlenül a hajó előtt. Olyan húsvéti asztalt, hogy aki egyszer lete
lepedett mellé, sosem tudja elfeledni. Halra és sonkára van szüksé
günk, és ahogy illik, kell néhány üveg ital is. Csak, ha kérnem
szabad, ne túl keveset.

- Asztalunk, - mondta a Quaken nevű helység, - asztalunk
már van.

- És vannak, - fűzte hozzá Sybba, - vannak padjaink is. Hi
szen hever itt, forduljatok csak meg, elég deszka.

- Ezzel - szólt Alec Puch, - rátérhetünk a kevésbé fontos
dolgokra: amit úgy kell értenetek, a halra, a sonkára és az italra,
amiből, ha kérnem szabad, ne túl keveset hozzatok.

- Mindent előteremtünk.- mondta a Schissomirról elnevezett
fiú, - hogy örömed telik benne. A húsvéti asztal olyan boldog lesz
és szép, mint a bárány. Jól beszéltem?

- Jól, - mondták a testvérei. És bólintottak.
Alec Puch ezután végigcsókolta a fiait, majd egyenként mindnyá

jan elindultak a falu felé, ahol, mint húsvét előtt rendesen, most is
Mazúria egyik legizgalmasabb és legbámulatosabb piaca zajlott. És itt,
ami alkalmasint kíváncsiságra tarthat számot, a következők történtek
az elhatározott húsvéti asztal érdekében: Alec Puch, egy, amint már
említettük, kipirult arcú, finom úr, rövid ideig csak úgy sétálgatott,
aztán meglehetőskíváncsisággal odalépett egy halárus asztalához, hú
zogatta az orrát, és tapogatta a halakat - így játszotta kedve szerint
a dölyfös vevőt. A szolgálatkész halárusnő, aki egy kicsit meg volt
szeppenve, csak bámult, néha szólt is valamit, de az uraság nem
zavartatta magát. Hát, amint ott az uraság, szokatlanul kritikusan
nyomogatta, kopogtatta, szaglászta a halakat, némelyikbe még bele
is hallgatott, ki jött arra? Jó, mondjuk meg: a Quaken nevű falu
volt, aki megérkezett. Természetesen úgy tett, mintha sose lett vol
na dolga az urasággal, egyszerűen nem ismerték egymást. És amíg
a halárusnő a határozatlan urat bámulta, Quaken, aki maga volt a
határozottság, szaglászás és kopogtatás nélkül belenyúlt a ládába,
megragadta a két Jónást - amin a két legnagyobb hal értendő 
és kereket oldott. Végigfutott a piacon, és levegőt is alig véve kiál
tozott: Helyet! Félre! Vigyázat! - és mivel a vad kiáltozás közepet
te a "Jónások" nyálkás farkát hol erre csapkodta, hol arra, senki
sem mert a közelében maradni, majdnem föllökték egymást.

296



Majdnem föllökték, igen, miközben a finom úr, még mindig a
halárusnő asztalánál, indíttatva érezte magát, hogy így szóljon:

- Úgy tűnik föl előttem, kisasszony, mintha az utolsó vevője

még tartozna kegyednek némi pénzzel. De én becsületszavamra
üldözőbe veszem a fickót, és lehet, hogy kisvártatva el is fogom,
de az is lehet, hogy egy kicsit később. Mindenesetre, kisasszony,
csak ne csüggedjen, utolérem. Megtalálom.

A halárusnő erre így válaszolt: - Csak gyorsan, uram, csak
gyorsan! A legnagyobbakat vitte el.

- Annál jobb -, mondta Alec Puch, azzal megfordult és a tolvaj
falu, Quaken után eredt.

Az uszályon találkoztak, biztonságba helyezték a halakat, egy
pillanatig a húsvéti asztalra gondoltak - szinte már látták finom
ételekkel megterítve -, majd ismét útnak indultak. Ismét, hogy
teljesüljön második kívánságuk, amely szerint a húsvéti asztalon
díszelegnie, vagy mondjuk inkább: virágoznia kell egy illően ko
losszális sonkának, lehetőleg friss vágásból.

A húst, ha szabad mondani, minden húsok virágát, már régen
fölfedezték, egy füstölőpadláson illatozott némi nedvet eresztve.
Így, létra hiányában egy kicsit magasan, és egy borús kedvű ember
tulajdonában volt, akit Bondziónak hívtak. Ez a Bondzio mégis ud
varias volt, komor magányosságában maradt benne belátás, és el
távozott hazulról, amikor a húsvéti asztal remekéhez halaszthatat
lan szükség lett a sonkára.

Ezúttal a Sybba nevű helységről elnevezett fiú lépett színre, egy
bájos szikárságú ifjú, vagy ha így valakinek jobban tetszik, egy cér
nalábú fiú. Létrát már szereztek, odatámasztották Bondzio házá
hoz, a jótékony sötétség leple alatt a cémalábú felkapaszkodott a
párkányra, átlendült, simán bejutott a füstőlőbe, ahogy közülünk
bárki átmegy egy ajtón, leakasztotta a sonkavirágot a horogról, le
szedte, ahogy ő egy virágot le szokott szedni, aztán zihálva magá
val cipelte, ismét föl a párkányra. De alighogy felért, ki jött arra?
Maga a szerencsétlenség, méghozzá egyenruhában. A szerencsét
lenséget Schneppatnak hívták, hülyén és fontoskodva nevetett, és
foglalkozása szerint csendőr volt. Na, rögtön bele is ütötte törött
orrát az ügybe, és körülbelül így kezdte:

- Mi folyik itt, Alec Puch?
Alec Puch - ki ne érezne vele együtt - remegett, addig reme

gett, amíg ki nem remegte magát, és akkor aztán így szólt:
- Az ördög vigye, mégis csak húsvét van. A bárány tiszta, ked

ves és kicsiny, egészen kicsiny hópihe. És tudod! Húsvét alkalmá
ból, ó Istenem, akartunk Bondziónak egy sonkát hozni. Ó elhatá
rozta magát, micsoda jóság, hogy segít nekünk, mi pedig egy kis
örömet akartunk neki szerezni, be akartunk dobni egy sonkát a
házba. Éppen a kéményen át.

- Ez - szólt Schneppat hosszas és megterhelő gondolkodás
után - tilos. Könnyen lehet, Alec Puch, hogy a kémény alatt van
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valami törékeny, tojás vagy ilyesmi. Tényleg, le kell hoznotok a
sonkát, és máskor, mondjuk később, újra megpróbálnotok.

- Mi, Max Schneppat, még sosem vétettünk a törvény ellen 
mondta Alec. - A törvény nekünk, nos, a törvény nekünk, mond
juk csak ki: a törvény nekünk mindenek fölött való. - Azzal oda
fütyült a tetőgerincen álló cémaszálnak, elkapta a sonkát, utána a
cérnaszálat, boldog húsvétot kívántak a csendőrnek és ajánlották
magukat. A húsvéti asztalról, ahogy számolták, már csak néhány
flaska hiányzott, aminek beszerzésével a Schissomir nevű helységet
bízták meg - a következő okból: ez a rnelankolikus, mutáló hangú
fiú rendelkezett egy igen ritka adománnyal, azzal ugyanis, hogy
bárhol és bármikor el tudta veszíteni az eszméletét. Egyszeruen egy
pillanatra visszatartotta a lélegzetét, elzöldült. tragikus sápadtságot
varázsolt az arcára, és befordult szemekkel összeesett. így.

Ezúttal egy Ludwig Karnickel new ember kocsmája előtt jött rá
az ájulhatnék, aminek következtében azonnal csődület támadt.
Ludwig Karnickel kisietett a kocsmájából. 6 is ott pipiskedett, hogy
lásson valamit a szerencsétlenségből, és így néhány üveggel szol
gált a húsvéti asztalhoz, nem túl kevéssel. Hisz amíg megszemlélte,
mi történt odakint, a jóképű Alec két fiával megszemlélte a polcait.
és ezzel a húsvéti asztalhoz minden megvolt.

így ültek, békés ábrázattal, az uszály fedélzetén, és a kedves kis
bárányra gondoltak, amikor Alec Puch újabb üvöltést hallatott, ép
pen úgy, amint azt korábban leírtuk. Ivadékai a hajó farába rohan
tak, egyetlen remegő sort alkotva megálltak, miközben Alec, szép
fejét lehorgasztva szinte kizuhant és elbődült:

- így az egész csupa mocsok. Az egész húsvét, én mondom
nektek, nem ér semmit. Hiszen megfeledkeztünk a legfontosabbról.
És, kérdem, mi a legfontosabb? Természetesen a vendégek! Elfelej
tettük a vendégeket. Honnan tudtok ilyenkor, ilyen kései órán ven
dégeket szerezni? Lopjunk talán?

- Arra sosem késő - mondta Quaken -, aminek meg kell
lennie. Jól beszéltem?

- Jól - nyugtatták meg testvérei és bólintottak.
Akkor sietve mindnyájan elhagyták a kis hajót, ehhez futottak,

ahhoz futottak - kérdés, sajnálkozás, fejcsóválás, egyszóval: sok
vesződségvolt a vendégekkel, mert ahogy várható volt, már majd
nem mindenki elígérkezett valahova. Csak hárman - senki nem
merhet kételkedni ebben a húsvéti csodában - csak három vendég
volt még szabad. Ezek: a halárusnő, a komor Bondzio és a már
szintén ismerős Ludwig Kamickel. Meghívták őket - és ők eljöttek.

Lejöttek, mégpedig már korán reggel a folyócskához, ahol az
uszály partra vetve elterült, bejárták a környéket, udvarias bókokat
váltottak. és végül megterítették a húsvéti asztalt. Akkor aztán késő

estig ettek, ittak, kellemesen elbeszélgettek a kedves kis bárányról,
újabb bókokkal múlatták az időt, és biztosították egymást kölcsö
nös rokonszenvükről.
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Egészen addig - igen, amíg a sonka egyszer úgy nem feküdt, hogy
Bondzio felismerhette a bemetszést, amit a sonkába vágott. Akkor
aztán kitört a botrány, amelyből, ahogy az ilyenkor már lenni szokott,
a halárusnő is kivette a részét, aki pedig a kidülledt szemű halakban
felismerte az ő [ónásait, és persze Ludwig Karnickel sem maradhatott
ki. Föl-alá rohangáltak a mezőn, kergették egymást, husángokat lóbál
tak és fenyegetőztek, mígnem Alec Puch egyszercsak elüvöltötte ma
gát, és szája a következőket harsogta a levegőbe: - A bárány!

És csakugyan, mi lépdelt arra ott a folyó mentén? Egy bárány,
kicsiny és fehér, akár egy hópihe. A társaság odafutott hozzá, elfe
ledtek minden vitát és fenyegetést, a bokrokról a legfinomabb le
veleket tépkedték az állatnak, simogatták, szóval, majd összetörték
érte magukat.

- Ez - szólt a szép Alec - valódi csoda. Becsületszavamra.
A vendégek kényszerítve érezték magukat, hogy kinyilvánítsák,

mennyire osztják véleményét, egymás kezét rázogatták, ölelgették
egymást, a levegő megtelt füttyentésekkel és örömkurjantásokkal
és amikor elváltak, a komor Bondzio így szólt: - Testvérkéim, min
dent összevéve, ínyemre volt ez a húsvét. Különösen azért, mert
mindenkinek a saját ínye szerinti volt. Ez pedig, be kell vallanunk,
nem körtnyű.

Schein Gábor fordítása

JOSÉ-MARIA Ro~zsaablak
DE HÉRÉDIA

Látott ez az ablak bárókat, hercegnéket,
Villogtak az azúr, láng, gyöngy, arany szinek,
S meghajlott gőgösen drága fejék, süveg
A Szentegyház áldást osztó nagy jobbkezének.

Kűri szólt, s a harsona, csoportjuk lassan lépett,
Sólyom az öklükön, markukban fegyverek,
Szentföld, Bizánc, vagy a mezők felé menet,
Kereszteshadba vagy gémvadászat végett.

A főrendek ma már hölgyeik oldalán
Kopókkal, s lábukon hegyesorrú topán,
A fehér-fekete kövön hevernek végig.

Ott fekszenek, se hang, se hallás, mozdulat
S nem látó, fénytelen kő-szemekkel nézik
Az örökké nyílófriss rózsaszirmokat.

Lackft János fordítása
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