
MARIANNE GRUBER

1944-ben, Bécsben szü
letett osztrák írónő. Ifjúsá
gát Burgenlandban töltöt
te, majd zenei és pszichi
átriai tanulmányokat
folytatott. Az ORF Klub 2
című műsorának müsor
vezetője, az Österreich
ische Gesellschaft für Li
teratur vezetője. Főbb

művei: Protokolle der
Angst (1983), Die g/a
semde Kugel (1984),
Zwischenstation (1986),
Windstille (1991). Itt kö
zölt elbeszélése a Der
Tod des Regenpfeiffers
(1991) című kötetében je
lent meg.

A lile halála
Reggel volt, s a szél az északkeleti magaslatról újult erővel rontott
a falura. Theresa az asztalra borult, s hallgatta, amint a szél neki
csapódik a tetőnek, belekapaszkodik a zsindelybe, meghajlásra
kényszeríti a fákat, majd, mivel a füves puszta és a néhány magá
nyos cserje - melynek sárguló levelei a nyár végét jelezték - nem
jelentett több akadályt, déli irányban tovasüvít.

Ebben az évben korán érkeztek a szelek, s nem hoztak lehűlést.

Végigsöpörtek a földek, a végtelen határ felett, s félrevezető han
gokat, illatokat hordtak szerteszét. Mindenütt jelen voltak, s még
sem voltak sehol. A kertekben érett a körte, a földeken fel
perzselődött a szalma, az erdőn hetek óta tartó száraz forróság ült.

Theresa hosszú ideig mozdulatlan volt, végre kinyújtózott és
megszokásból kinyitotta a szemét, de sötét maradt. Odament hozzá
a kutya, nedves orrát a kezéhez dörgölte. Kitartóan ismételgette ezt
a mozdulatot. Mikor végre megérezte gazdája feje után tapogató
kezét, leült, s csaknem kétségbeesett odaadással nyalogatni kezdte.
Érezte, hogy Theresának leginkább reggel van rá szüksége, amikor
megszűnik a világok egyformasága, és valami más veszi kezdetét.
Mindig a reggel a legrosszabb. A reggel és a szél. Az ember elveszít
minden kapaszkodót, ha a szelet hallgatja. Addig kavarogtak fejé
ben az éjszakával, nappallal és a birtokkal kapcsolatos gondolatok,
míg nem maradt semmi más, csak a szél zúgása a világos és zord
égbolt alatt, melynek közepén piros nap izzott és fénye gazdátlanul
áradt szét.

Ez maradt tehát: gazdátlan fény, gazdátlan ház, gazdátlan pusz
tulás. Theresa érezte, ahogy az elmúlt éjszaka fáradtsága tompa
hullámokban szétárad testében: lábujjhegyétől egészen a mellka
sáig. Az este, mérhetetlen haragja, a fájdalom, a keserűség és az
a váratlan, új keletű gyűlölet, mellyel minden még meglévő erejét
összeszedve Haszlerre támadt, már messze volt. "Így majd köny
nyebb lesz Theresának; s ő majd mindenről gondoskodik..." Egy
egész estén át tartó kellemetlen vita, aztán hirtelen az a bot a
kezében, mellyel kikergette Haszlert az ajtón , ráuszította a kutyát,
és a botot önkívületében az ágyhoz vágta Valamiféle remegő,

jóleső harag, mellyel minden mérget kiadott magából, s így az
teljesen elmúlt. Ezen már túl volt, de Haszlerrel még folytatódik
az ügy. Visszajön. Theresa megmasszírozta duzzadt, fájós térdét.
Haszler a házat, a kertet, a földet akarja. Utat akar itt építeni 
nem lehet tudni, hogy miért -, és addig jár ide, míg meg nem
kapja, amit akar.

- Ez is egyfajta pusztulás - mondta hangosan Theresa.
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A kutya válaszként olyan hangot hallatott, melyet sem
nyüszítésnek, sem ugatásnak nem lehet nevezni. Hat óra körül
járhatott. A birkák bégetni kezdtek; Theresa felállt. A kutya azonnal
felugrott, gazdájához futott és a mosdóhoz vezette. A tál - és a
mellette lévő korsó is - üres volt.

- Famos - mondta Theresa -, tegnap elfelejtettünk vizet
hozni. Úgy látszik, tegnap mindent elfelejtettünk.

Kintről egy Iile éneke hallatszott. Theresa odament az ajtóhoz,
kinyitotta, és hallgatózott: a hangok a kerítés melletti meggyfáról
jöttek. A madár vagy eltévedt, vagy megzavarodott. A folyósza
bályozás után, azóta, hogy betemették a falu kis tavacskáját, nem
élt itt több Iile. Nincs már itt életterük.

Néhány másodpercig hallgatta a madárdait, majd kilépett a
házból. Odakünn oly gyöngyöző volt a fény, hogy bőrén, kezén
és az arcán is érezte. A szél az arcába fújt, s fejében azonnal
végigfutottak a környező táj képei. A föld termékeny volt, csaknem
mindent meg lehetett itt termelni, még a dohányt is. A gabonát
már begyűjtötték, most a burgonya és a lucerna volt soron. A
mezön szénát szárítottak, az erdőben érett a vadgesztenye, s ha
az ember csendben maradt, hallhatta a vándormadarak előseregeit.

Theresa kinyújtotta a kezét: - A botot - mondta.
A bot nem volt az ajtó melletti megszokott helyén; a kutya

csaholva húzta elő az ágy alól. Theresa megvárta, míg odaviszi
hozzá, majd végigtapogatta vele a kúthoz vezető utat. A birkák
a kerítéshez nyomultak, mikor elhaladt előttük. Szeptemberben
már nem lesznek itt, sőt tán már a hónap végén sem. Csak a
kutya marad mellette. A kútnál Famosra bízta a botot, és lassan
leeresztette a láncot. A mélyből a vödör csobbanása hallatszott. A
lánc már teljesen megfeszült, s bár a vödör még csak félig volt
vízzel, Theresa a magasba húzta. Visszament a házba, a vizet a
tűzhelyen álló fakó fazékba öntötte. Újra kiment. A második vödör
vizet a konyhaszekrény melletti agyagkorsóba töltötte. Tüzet gyúj
tott. Még elegendő fa és újságpapír volt a házban, Unger hozta.
Hetente egyszer eljön Theresához, bevásárol és elintéz néhány dol
got. Már nem is kell őt megkérni erre.

- A magunk módján együtt öregedtünk meg - gondolta Theresa
-, annak ellenére, hogy együtt éltünk. Vagy talán éppen azért?

Az ágyhoz lépett és végigtapogatta a párna feletti fatáblát. A
ház ebből az egy helyiségből állt: középen az asztal, tőle jobbra
a tűzhely, mellette a mosdó, baloldalon - a szoba többi részétől

egy függönnyel elválasztva - az ágy. Egy ablak volt csupán, az
ajtótól jobbra, keletre nézett. Az ágy feletti fatábla naptárként szol
gált: a felső vízszintes rovátkák a hónapokat, az alattuk levő füg
gőleges bevágások a heteket, a további vízszintes bemetszések a
napokat jelölték. Felül a nyolcadik, középen a harmadik és a na
poknál a negyedik rovátkában volt egy-egy pálcika. Ez utóbbit
Theresa egy bevágással odébb helyezte.
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- Augusztus 19./ péntek - mondta hangosan. - Ma jön Unger.
Kávézunk.

A kutya felemelte a fejét, és Theresa érezte, hogy őt nézi. 
Éhes vagy? Unger majd hoz neked ennivalót.

A víz forrni kezdett. Theresa fogott egy rongyot és levette a
fazekat a tűzről. A kutya rögvest felugrott és gazdáját a mosdóhoz
vezette.

- Jól van, na - mondta. - Hát ki vitte volna odébb a mosdót?
Már húsz éve ugyanazon a helyen áll. Nem emlékszel? Hiszen
nem is emlékezhetsz rá. Nem vagy te oly régóta nálam.

A fazekat a tűzhelyre tette, visszament a mosdóhoz és hideg
vizet töltött a forróhoz. A kutya minden lépésnél mellette volt.
Már több mint 12 éve van nála. Amikor rátalált, rühes, koszos
korcs volt, egy fiatal birkát akart szétmarcangolni, de Theresa meg
hallotta/ és az éjszaka közepén kisietett, hogy elkergesse. Először

egy bottal, majd kövekkel próbálkozott. Az egyik kővel el is találta
a kutya fülét ... Akkoriban még tele volt árnyakkal a világ: csupa
világos és sötét folt... Már kezében volta következő kő, de nem
dobta el, mert meghallotta a nyüszítést.

Lehajolt és simogatni kezdte a kutyus fülét. Lelki szemei előtt

most újra megjelent az éjszakai kert és az állat kétségbeesett erő

feszítése/ hogy valami táplálékhoz jusson. Ennie kellett, hogy élet
ben maradjon. Ám ehelyett: egy kő volt az ember kezében, mely
keresztülhasította a sötétséget és eltalálta a fülét.

A kő és az éhség két különbözö dolog volt. - Vagy talán
mégsem - gondolta Theresa -/ a kő és az éhség mindig egy és
ugyanaz volt ...

Megmosakodott, átöltözött és leült az asztalhoz. Nyolc óra volt.
Meglehetősen hosszú időbe telt, míg mindennel elkészült. Napról
napra egyre jobban sürgette volna az idő múlását, de a kutya
visszafogta. Éppen ott ült előtte, és Theresa vizsgálni kezdte a
szőrét, Néha talált benne egy-egy kullancsot, s addig csavargatta
ide-oda a vérrel telt, kemény testet, míg ki nem jött a bestia. Volt
ennek egy fortélya: először olajat kellett cseppenteni a kullancs
fejére, hogy ne kapjon levegőt; nem volt szabad túl erősen csavarni,
nehogy leszakadjon a teste, mert az így bent maradó fej egyre
mélyebbre fúrhatta magát, és csak napokkal később lehetett ki
szedni.

- Kis élősködők - gondolta Theresa. - A kicsik ellen még
lehet védekezni, de a nagyok ellen nincs menekvés.

Ismét Haszler jutott az eszébe. A férfi szemére vetett mindent,
amit tudott róla: hogy becsapta a munkásait, s hogy majdnem
megölte édesanyját. 1945-ben történt: orvos és gyógyszerek nélkül
született a hatalmas - csaknem ötkilós - csecsemő, a feje akkora
volt/ mint egy bikaborjúé. Nem kapott levegőt, sírni sem tudott,
és - amit Theresa még soha nem látott azelőtt - fejével felsza
kította az édesanyját.
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Az öreg Haszler könyörgött neki, hogy mentse meg a feleségét
és a fiát. Már beletörődött abba, hogy örökös nélkül marad, aztán
mégis született egy fia. Egy kései gyermek, egy már-már feladott
remény. Theresa fejjel lefelé lógatta a csecsemőt, mutatóujjával
gyorsan benyúlt az állkapcsok közé és kivette a szájüregből a
halálos váladékot. Hideg-meleg váltófürdőt csinált, hogy beindul
jon végre a szívműködés, s közben egyfolytában az anya vérző

sebére meredt. Mindenütt vér, verejtékszag és rettegés. Végre felsírt
a gyermek és a vérzés is csillapodott. Ám ekkor belázasodott a
csecsemő, és az öreg Haszleraz oroszoktól való félelmében nem
mert kimenni a házból.

Theresa, hátán egy fél disznóval, egy napon s egy éjszakán át
gyalogolt, hogy eljusson az angolokhoz, és elhozza az új csoda
szert, a penicillint. Az angolok egy szót sem értettek. Az az ember,
aki tudott németül, éppen nem volt ott, de Theresa addig muto
gatta gyűrött, szakadt szülésznőidiplomáját, míg egy tiszthez nem
vezették. A tiszt megnézte a diploma keltezését: 1928, Österreich,
és látta, hogy nincs rajta horogkereszt. A penicillin szót egyből

megértette. Mivel sokáig csak ide-oda forgatta a dokumentumot,
anélkül, hogy intézkedett volna, Theresa fasisztának nevezte, s
ezen ő nevetni kezdett. A nő hátán fekvő disznót is igen mulat
ságosnak találta. Egyre többen gyűltek köré nevetve. Végre meg
jelent egy katona a penicillinnel, s odaadta neki.

Az akkori csecsemő most polgármester - átkozott, gyűlöletes

ember -, édesanyja halott, az idősebb Haszler pedig a tehénistálló
melletti kis kamrában él, ahol éjszakánként az állatok kaparászását
hallgatva magában beszél és néha kiabál.

A lile elnémult. A nap már a templomtoronnyal lehetett egy
magasságban, a dombok, az akácok, az öreg hársfák felett járhatott.
Theresa belélegezte a reggel ezüstös ragyogását, érezte, ahogy a
fény az égből alászáll és szétárad. Hallgatott. Ez a vidék senkit
sem babonázott meg, néma és bűbájos közönyt árasztott magából.
Az ember meghalhat itt anélkül, hogy felszabadult volna, anélkül,
hogy egyszer is igazán otthon érezte volna magát. Ha már le
mondott az életéről, teljesen mindegy, hol éri a halál, de itt a
legelveszettebb dolgoknak is teste van, melyet már ismer Theresa,
s amit nem tudnak tőle elvenni. Egy halom mocskos bankjegyért
akarják tőle megvásárolni ezt a földet, hogy aztán átadják egy
idegennek, akiben minden néma, még az emlékek is.

- Famos - szólalt meg Theresa -, hol élünk majd ezután?
A kutya nyüszített, s Theresa két keze közé vette a fejét. A

kutya érezte, hogy gazdájában megszakadt valami, és ez telepedett
rá a lelkére, ezért hallgat. Egyfajta rossz szagú üresség. Elég ha
csak belekapaszkodik ebbe a test nélküli ürességbe, és a most
még néma, csendes düh feléled és továbbterjed, míg el nem éri
a fejét. Akkor legalább végérvényesen felhagyna a védekezéssel.
Megmaradna azonban a történtek emléke és annak tudata, hogy
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már semmin sem tud változtatni - jóllehet erre most nem is
lenne képes. El akarják venni a földjét, és ezt előbb vagy utóbb
el is érik. Ó csak egy bolond idős asszony. Egyetlen dolgot tehet,
hogy ellenszegül.

IlZ óra volt, Theresa az asztalra borulva aludt. Odakünn 
máskor csak a déli órákra jellemző - tikkasztó hőség volt. A nap
könyörtelenül felhasította, felperzselte a mezőt, A ház előtt, a ház
mögött és mindenütt a forró levegő sercegése hallatszott. A kutya
elnyúlva feküdt gazdája lábainál. A lile ismét dalolni kezdett, de
éneke most igen különös volt. Unger érkezett meg, a kert felől

jött, Theresa felismerte nehézkes, lassú lépteit, felegyenesedett és
a férfi felé fordult.

- Ne haragudj Reska, hogy csak most jövök, de feltartottak
- mondta kissé zihálva. A bevásárlókosarat az asztalra tette és
leült. - A gyerekek vannak itt látogatóban. Ilyenkor minden más
képp alakul.

Theresa hunyorogva nézett rá, mintha az ajtón beözönlő nap-
fény vakítaná. - Jókor jöttél, éppen most ébredtem fel.

- Tudom, hogy vártál - legyintett Unger.
- Aludtam.
Unger levette a kalapját, és maga mellé tette a székre. - Ugyan,

hagyd ezt! Tudom, hogy a várakozás unalmas, a lehető legostobább
dolog. - Ismerte Theresát, tudta, milyen türelmetlen. A türel
metlenség segítette őt abban, hogy meg tudjon birkózni az élettel
és ne adja fel a küzdelmet. Természetévé vált. Unger hozzászokott
már, sőt büszke volt Theresa hajthatatlanságára és makacsságára.
Felállt és pakolni kezdett a kosárból. Mindent pontosan a helyére
rakott, s minden mozdulatát kommentálta.

- Na és a kutya?
- Pacalt hoztam neki - válaszolta Unger. - Szeletelt. - Elő-

hozta a kutya edényét az ajtó mellől és megtöltötte. Theresa kezébe
akarta adni, de ő nem vette el.

- Etesd meg te.
Unger lerakta a földre a tálat, és a kutya azonnal rávetette

magát az ételre. Elégedetten csámcsogott és morgott. Bármikor
bármit eltart, semmiért sem tiltakozott, de ilyenkor nem lehetett
zavarni. Amikor evett, tilos volt az edényéhez közelíteni, s csak
kettőjüktől fogadta el a táplálékot.

- Azt hiszem, nálad megmaradna, ha én már nem lennék 
szólalt meg váratlanul Theresa.

- Nem hiszem. Senkit sem tudna már megszokni, ahhoz túl
öreg. Reggeliztél már?

Választ sem várva a tűzhelyhez lépett, és vizet tett fel melegedni
a kávéhoz. Ezután kiment megtölteni a birkák itatóját, mely forró
s már teljesen száraz volt. Észrevette, hogy - bár a lánc már
egészen megfeszül - a vödör alig ér le a víz felszínéig. A fás
kamrában talált egy kötéldarabot és ezzel toldotta meg a láncot.
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Mihelyt elegendő vizük volt, az állatok abbahagyták a bégetést.
Unger visszament a házba.

- Ilyen hőségben sok folyadékra van szükség. Azelőtt éppen
az ellenkezőjére esküdtek. A háború ideje alatt végig ezzel gyötör
tek bennünket.

Theresa bosszúsan legyintett: - Te és a háborúd... Úgy látszik,
a férfiak nem tudnak megszabadulni az emlékétől.

Hogyan is tudnám elfelejteni a háborút, hiszen igazán nem is
fejeződött be, S mert annyira gyűlölöm. A másodikat még jobban
gyűlöltem, mint az elsőt. - Elkészítette a kávét. Elővett két régi,
világos csészét, megtöltötte őket, és az egyiket Theresa elé rakta,
úgy, hogy elérje. Vizet adott a kutyának és leült. Theresa kenyeret
aprított a kávéba és nekilátott kikanalazni. Unger nagy kortyokban
ivott, s közben a tájat nézte. Délen, a felperzselt mezőn, kívül az
ember életterén, fénynyalábok szabdalták és tompították a fák
lombjának zöldjét. A magányos fák árnyéka távoli pocsolyává zsu
gorodott. Surrogva csillámló páranövények alatt bújt meg a
hosszan elnyúló, végtelennek tűnő róna, mely inkább emlékkép
volt, mint valóság. A vidék - szilárdságát, ellenállását elvesztve
- tágult, terpeszkedett és növekedett.

- Érzed a forróságot? - kérdezte váratlanul Unger. - Mint
a hajdani augusztusok, igazán olyan, mint régen: tenyérnyi repe
dések a földön; délben ki se lehet mozdulni; fojtogató hőség. Lám,
egy lile is visszajött.

- Csak mi nem vagyunk olyanok, mint régen.
- Talán jól van ez így.
- Nem, nincs ez rendjén. - Theresa hevesen tolta el magától

a kávéscsészét. - Akkoriban még a miénk volt a föld, ma pedig
tönkretesznek miatta.

Unger a földre szegezte tekintetét és a deszkákat számolgatta.
- Nem hiszem. Nem szeretnék még egyszer megöregedni. Nincs
semmi bajom az öregkorral, de az öregedést nem akarom még
egyszer átélni. Te talán igen?

Theresa rémülten emelte fel a fejét. Miért mondta ezt? Mind
ketten öregek, s hát ez az életük. Régebben másképp volt minden,
- szinte hihetetlen. Ma már nem vonatkozik rájuk semmi, sem
a szépség, sem a közömbösség. De a múlt nem szűnt meg, sőt

talán nem is múlt el igazán. Vannak emlékei, amelyekre még ma
sem tud szégyenkezés nélkül gondolni, mint például a kutyára.
De vannak itt más emlékképek is: a vasárnapi templomba járás
- édesanyja kezét fogva, lakkcipőben (egy gazdag rokon ajándéka
volt), gyapjúharisnyával, fejkendővel és a szegénység, a nyomo
rúság szégyenletes bélyegével; a halovány, borús vagy derült ég
felé irányuló bűnbánó tekintetek, mellyel a felsőbb erőket akarták
félrevezetni; a beletörődés, elfogadása annak, hogy jövőbeli lehe
tőségei nem felelnek meg álmainak; az emberek igazi arcának
megismerése; s a lassan elsötétülő napok. Soha - se gyermekként,
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se leányként, se asszonyként - nem volt szép, mégsem maradt
álmok nélkül. Értelmetlen, hiábavaló próbálkozások, hogy
megvalósuljanak valótlan, teljesíthetetlen vágyai, amelyekről nem
tudott lemondani. Közben elrepültek az évek. Soha nem tudta
megátkozni, elítélni az embereket, még a legnagyobb ínségben is
megszólalt benne egy hang, melyet néha szeretett volna elnémítani,
annak ellenére, hogy mindig félt elvesztésétől. A sok csecsemőtől,

akit kezében tartott, megkaphatta volna azt az ösztönös szeretetet,
ami távoli és ismeretlen volt számára. A rózsaszín, öregasszony- és
öregemberarcú, síró és rugkapáló újszülöttek eleinte teljesen egy
formák voltak, de pár nappal később kisimult a bőrük és egészen
megváltoztak, egyáltalán nem hasonlítottak azokra az emberekre,
akik körülöttük éltek. Azonban ugyanaz a sors és élet várt rájuk,
amelyet az őket felnevelők éltek. Menthetetlenek voltak mindannyian.

- Nem - szólalt meg Theresa -, én sem szeretnék még egy
szer megöregedni. Én már csak egy dolgot szeretnék: meghalni.

Unger érezte, ahogy összerándul a gyomra. - Reska, ne mondj
ilyeneket!

- Pedig ez az igazság. Nincs már erőm küzdeni.
- A hőség az oka. Ilyenkor mindenki üres lesz belül.
- Az öregség az oka. Az ember már nem vár semmit.
- Ha jönne egy nagy, hideg esőzés, nem mondanád ezt többé.
Theresa összeszorította a szemét, s abba az irányba nézett, ahol

Unger ülhetett. Valószínűleg előredől, lába széles terpeszben, kezét
combjára támasztja. Szeme biztosan még most is világoskék, mint
az egykori kisfiúé. Az egyetlen férfi, aki soha nem vetette meg
őt, aki - annak ellenére, hogy ismeri a világot - még most is
tud csodálkozni, akinek fájdalmat okozna azzal, ha kimondaná
azt, amit gondol, és akinek fájdalmat kell okoznia, mert a könyö
rületesség, az ámítás, a könyörületes ámítgatás ideje lejárt.

- Ne csapjuk be önmagunkat - mondta Theresa. - Ne akarjuk
túlélni magunkat. Nekem már évekkel ezelőtt meg kellett volna
halnom; ez már szinte tisztességtelen.

(Folytatjuk)
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