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A Szentlélek
temploma
A két lány egész hétvégén Első- illetve Második-templomnak szó
lította egymást. Közben dőltek a nevetéstől, és annyira kivőrösöd

tek, megizzadtak, hogy határozottan e1csúfultak. Különösen Joan
ne, akinek amúgy is pattanásos volt az arca. Abban a barna zárda
öltözetben érkeztek, amelyet a Szent Skolasztikában kellett viselni
ük, de miután kinyitották a bőröndjeiket, nyomban megszabadul
tak egyenruhájuktól, és piros szoknyába, harsány színű blúzba búj
tak. Kirúzsozták a szájukat, fölvették magas sarkú ünneplő cipőjü

ket, s végigtipegtek az egész házon. A hallban álló nagy tükör előtt

többször is lelassítottak, hogy megszemléljék a lábukat. A gyermek
lány kifigyelte összes mozdulatukat. Ha csak egyikőjük jött volna,
akkor most vele játszana, mivel azonban ketten vannak, őt kihagy
ták mindenből.Nem tehetett mást, tisztes távolból gyanakvóan für
készte őket.

TIzennégyévesek voltak, nála két évvel idősebbek, ám meglehe
tősen nehéz fölfogásúak. Éppen ezért küldték őket zárdába. Ha
rendes iskolába járnának, folyton csak a fiúkkal foglalkoznának, a
zárdában azonban a nővérek kordában tartják őket, mondta az
anyjuk. A gyermek néhány óráig figyelte őket, majd arra a követ
keztetésre jutott, hogy egyszeruen gyengeelméjűek.Örömmel töl
tötte el a gondolat, hogy csupán másod-unokatestvérek, és ő nem
örökölhetett semmit a butaságukból. Susan kényeskedve úgy hív
ta magát, hogy Su-zan, Meglehetősen vézna volt, a pofija viszont
helyes, törékeny, a haja vörös. Joanne kese, természetes göndör
hajú volt, orrhangon beszélt, s amikor nevetett, lila foltok ütköz
tek ki az arcán. Képtelenségnek látszott, hogy bármi értelmes is
elhagyja az ajkukat, minden mondatuk úgy kezdődött, hogy
"Egyszer az a fiú, t'od akit jól ismerek..."

Teljes hétvégére érkeztek. A gyermek mamája azt mondta, sej
telme sincs, mivel fogja szórakoztatni őket, hiszen nem ismer ko
rukbeli fiúkat. Ekkor a gyermekben isteni szikra pattant s így ki
áltott:

- Ott van Cheat! Szólj neki, hogy jöjjön el! Kérd meg Miss
Kirbyt, szóljon Cheatnek, hogy jöjjön el és kísérgesse őket!

Hajszál híján a torkán akadt a falat. Kétrét görnyedt a nevetés
től, öklével az asztalt csapkodta, és csak nézte a két zavarodott
lányt, miközben szemébe könnyek gyűltek, aztán legördültek kö
vér orcáján. Fogszabályozója ezüstösen csillogott. Soha ilyen vic
ces dolog nem jutott még eszébe.
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A mamája visszafogottan nevetett, Miss Kirby pedig elpirult, és
a villáját egy szem borsóval kecsesen a szájához emelte. Hosszú
kás arcú, szőke tanárnő volt, náluk lakott, és Mr. Cheatam, a gaz
dag öreg farmer volt a hódolója, aki szombat délutánonként rend
szeresen megjelent vörös agyagporral behintett, tizenötéves, baba
kék Pontiacján. Az autó utastere négerektől feketéllett, akiket Mr.
Cheatam fejenként tíz centért fuvarozott be szombat délutánon
ként a városba. Előbb kitette őket, majd Miss Kirbyhez indult lá
togatóba. Minden alkalommal hozott valami kis esekélységet: egy
zacskó pörkölt földimogyorót, görögdinnyét, egy szál cukornádat,
nemrégiben pedig Baby Ruth cukorkát, méghozzá egy családi do
bozzal. Kopasz fejét keskeny sávban rozsdavörös haj koszorúzta.
Az arca színe akár a kövezetlen úté, s hasonlóképp barázdált és
göröngyös is. Kék sárcipőt hordott és fekete csíkos fakózöld inget.
Nadrágkorca kiálló pocakot szelt keresztbe, amelyet időnként lá
gyan be-benyomott nagy, lapos hüvelyujjával. Nevetés közben ki
villantak arany fogai. Szemét huncutul meresztgette Miss Kirbyre,
s ilyenkor azt mondta:

- Hohó! - és szétterpesztett lábbal üldögélt a verandán a hin
taágyban, míg magasszárú cipői egymással farkasszemet nézve
hevertek a földön.

- Nem hiszem, hogy ezen a hétvégén Cheat bejön a városba
- szólt Miss Kirby, a legkevésbé sem gyanítva, hogy csupán
viccről van szó, A gyermek újabb görcsös nevetéssel válaszolt.
Hátravetette magát a székében, aztán leesett róla, lehemperedett a
padlóra, majd zihálva elterült. A mamája megfenyegette, hogy ha
nem fejezi be a butáskodást, távoznia kell az asztaltól.

Tegnap a mamája elintézte Alonzo Myerszel, hogy vigye el őket

a negyvenöt mérföldnyire eső Mayvillebe, ahol a zárda van, hoz
zák ki a lányokat a hétvégére, aztán vasárnap délután szállítsa is
vissza őket. A száztíz kilós, tizennyolc éves Alonzo a taxitársaság
nál dolgozott, s egyedül őt lehetett ilyesmire megkérni. Rövid fe
kete szivart szívott, azaz inkább rágcsált, s pámás, izzadt mellka
sa átütött sárga nyloningén. Menet közben az autó valamennyi
ablakát le kellett húzni.

- Hát akkor ott van Alonzo! - bömbölte ekkor a gyermek a
földről. - Szólj Alonzónak, hogy kísérgesse őket! Szólj Alonzó
nak!

Ennek hallatán a két lány, miután már találkozott Alonzóval,
fölháborodottan sipítozni kezdett.

A gyermek mamája ezt is humorosnak tartotta, mégis így szólt:
- Befejeznéd végre?
Azzal témát váltott. Megkérdezte a lányokat, miért hívják egy

mást Első- és Második-templomnak, mire azok kacagórohamot
kaptak. Miután magukhoz tértek, magyarázatba fogtak. Perpétua
nővér, a legidősebb apáca a mayvilie-i irgalmasoknál előadást tar
tott nekik arról, mit kell tenni abban az esetben, ha netán egy fia-

125



talember - s itt olyan viharos nevetésben törtek ki, hogy kénytele
nek voltak újra elölről kezdeni a mondatot -, hogy mit kell tenni
abban az esetben, ha netán egy fiatalember - fejüket az ölükbe te
mették -, hogy mit kell tenni abban az esetben, ha - végül még
iscsak sikerült elharsogniuk -, ha netán "úriemberhez nem méltó
módon kezdene viselkedni velük egy gépkocsi hátsó ülésén". Perpé
tua nővér úgy tanította, hogy ilyenkor mondják azt:

- Álljon meg, uram! A Szentlélek temploma vagyok! - ez
majd mindent megold.

A gyermek merev arccal fölült. Semmi vicceset nem talált eb
ben. Inkább azt gondolta mulatságosnak, hogy Mr. Cheatam vagy
Alonzo Myers körülpipiskedi a lányokat! Ettől teljesen odavolt.

A mamája sem mulatott velük.
- Milyen csacsík vagytok, lányok - mondta. - Mi egyebek is

lehetnétek, mint a Szentlélek templomai!
Erre mindketten fölpillantottak rá, és bár kuncogásukat udvari

asan visszafojtották, elképedt ábrázatukról úgy látszott, mintha
lassan kezdenének rájönni, hogy ezt az asszonyt is csak ugyanab
ból az anyagból gyúrták, mint Perpétua nővért.

Miss Kirby megőrizte rezzenéstelen arckifejezését. A gyermek
arra gondolt, hogy a kisasszony úgysem fogja föl az egészet. A
Szentlélek temploma vagyok, ismételte magában, s tetszett neki a
kifejezés. Olyan érzést keltett benne, mintha ajándékot kapott vol
na valakitől.

Vacsora után a mamája lerogyott az ágyra, és kifakadt:
- Ha nem találok valamilyen szórakozást ezeknek a lányok

nak, meg fogok tőlük bolondulni! Rémesek!
- Fogadjunk, hogy tudom, kit kéne ellúvnod - kezdte a gyermek.
- Ide figyelj! Többet nem akarok Mr. Cheatamről hallani -

szögezte le a mamája. - Zavarba hozod Miss Kirbyt. Mr. Chea
tam az egyetlen barátja. Jaj, Istenem! - Azzal fölült és bánatosan
kinézett az ablakon. - Ez a szegény pára olyan magányos, hogy
még abba a pokoli büdös autóba is hajlandó beülni.

Pedig ő is a Szentlélek temploma, gondolta magában a gyer
mek. - Nem róla beszélek - szólalt meg. - A két Wilkins-fiú
jutott eszembe, Wendell és Cory, akik az üreg Buchell nénihez
szoktak kijárni a farmra. Az unokái. Nála dolgoznak.

- Nem is rossz ötlet - dünnyögte a mamája, és elismerő pil
lantást vetett a gyermekre. Azután visszaroskadt az ágyra.

- Egyszeru parasztgyerekek! Ezek a lányok lenéznék őket.

- Dehogy! - szólt a gyermek. - Nadrágot hordanak, tizenhat
évesek és autójuk is van. Valaki azt mesélte, hogy mindketten az
Isten Egyházának papjai lesznek, mer 'azoknak semmit se kell
tudni.

- Akkor arra a két fiúra valóban nyugodtan rábízhatjuk őket

- látta be a mamája. Tüstént fölkelt, telefonált a fiúk nagymama-
jának, és félórányi beszélgetés eredményeképpen megállapodtak,
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hogy Wendell és Cory először náluk vacsoráznak, utána elviszik
a lányokat a vásárba.

Susan és [oanne nagy boldogan megmosták és becsavarták a
hajukat. Hihi, gondolta a gyermek, miközben törökülésben üldö
gélt az ágyon és figyelte őket, mint szedegetik ki alumínium haj
csavarjaikat, megálljatok csak, majd kaptok ti Wendellt és Coryt!

- Tetszeni fognak nektek a fiúk - mondta hangosan. - Wen
dell száznyolcvan centi magas és vörös hajú. Cory kétméteres, fe
ketehajú, sportzakóban jár, és mókusfarok lóg elöl az autójukon.

- Hogy tudhat egy magadfajta gyerek ennyi mindent ezekről

a férfiakról? - kérdezte Susan, miközben arcát közel tolta a tü
körhöz, hogy megnézze, miként tágulnak apupillái.

A gyermek végifeküdt az ágyon, és számolni kezdte a mennye
zet keskeny deszkáit, amíg bele nem zavarodott. Jól ismerem
őket, mondta valakinek. Együtt harcoltunk a világháborúban. A
felettesük voltam és ötször megmentettem az életüket a japán ka
mikazéktól. Wendell azt mondta, feleségül fogom venni ezt a
kölyköt, erre a másik kijelentette, hogy nem, nem, én fogom, mire
én azt mondtam, egyikőtök se, merthogy hadbíróság elé állítalak
benneteket, mielőtt észbe kapnátok.

- Láttam őket errefelé, ennyi az egész - felelte a gyermek.
Amikor megérkeztek a fiúk, a lányok egy pillanatig némán rá

juk meredtek, majd elkezdtek nevetgélni, és a zárdáról beszélget
tek egymás közt. A hintaágyban ültek, Wendell és Cory pedig a
korláton. Úgy gubbasztottak, akár a majmok, térdük egy vonal
ban a vállukkal, karjuk középütt lógott. Alacsony, vékonydongájú,
pirospozsgás, lóarcú fiúk voltak, apró, halvány szemmel. Szájhar
monikát és gitárt is hoztak magukkal. Egyikük lágyan fújni kezd
te a harmonikát, s a hangszere fölött a lányokat figyelte. A másik
először csak a gitárt pengette, majd énekelni kezdett, de nem né
zett rájuk, hanem fölfelé fordította a fejét, mintha kizárólag a saját
hangja érdekelné. Valamilyen olcsó kis nótát énekelt, amely félig
szerelmes dalnak, félig templomi éneknek hangzott.

A gyermek a ház melletti bokrok közé begurított hordón álldo
gállt, arca a veranda magasságában virított. A nap lenyugvóban
volt. Az ég sebzett ibolyaszínűvé vált, amely mintha valamilyen
titokzatos kapcsolatban lett volna a zene édes-bús hangjával.
Wendell éneklés közben elmosolyodott, s ránézett a lányokra. Hű
séges, odaadó kutya módjára Susanra tekintett, és azt énekelte:
"Barátra leltem Jézusban,
Ö az én mindenem,
Ö a völgynek lilioma,
Szabaddá tett engem."

Azután ugyanazzal a tekintettel Joanne-hoz fordult, és így foly
tatta:
"Köröttem ha tüzek lángja,
Nincs már mitűl félnem,
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Ó a völgyneklilioma,
Mindig közelemben."

A lányok egymásra pillantottak. ÖSszeszorították ajkukat, ne
hogy kipukkadjanak a nevetéstől. Aztán Susan mégis elkuncogta
magát, úgyhogy gyorsan a szája elé kellett kapnia a kezét. Az
énekes összevonta a szemöldökét, s néhány másodpercen keresz
tül csak a gitárt pöcögtette. Kisvártatva elkezdte a Vén, göcsörtös
keresztfá-t, amelyet a lányok udvariasan végighallgattak, majd azt
kérték, hadd énekeljenek most ők. Még mielőtt Wendell belefog
hatott volna a következő dalba, a zárdában képzett hangjukon rá
zendítettek:
"Tantum ergo Sacramentum

Veneremur cernui:
Et antiquum documentum

Novo cedat ritui:"
A gyermek figyelte, ahogyan a fiúk előbb ünnepélyes arccal,

majd zavarodott és rosszalló pillantással egymás felé fordulnak,
mint akik attól tartanak, hogy talán gúnyolódnak velük.
"Praestet fides supplementum

Sensuum defectui.
Genitori, Genitoque

Laus et jubilatio

Salus, honor, virtus quoque..."
A szürkéslila fényben sötéten vöröslött a fiúk arca. Egyszerre

haragosnak és riadtnak tűntek.

"Sit et benedictio;
Procedenti ab utroque

Compar sit laudatio.
Amen."

A lányok elnyújtott ámenje után csönd támadt.
- Biztos valami zsidó ének - szólalt meg Wendell, aztán han

golni kezdte a gitárt.
A lányok idétlenül vihorásztak, a gyermek viszont nagyot dob

bantott lábával a hordón.
- Te ostoba hatökör! - ordította. - Te lsten Egyházának ha

tökre! - üvöltötte, s leesett a hordóról. Nyomban föltápászko
dott, és elnyargalt a ház sarka irányában, miközben a. fiúk leug
rottak a korlátról, hogy megnézzék, ki ordítozik.

A mamája úgy intézkedett, hogya vacsora a hátsó udvarban le
gyen. A kerti összejövetelek alkalmával felaggatott japán Iampio
nok alatt terítettek meg.

- Nem eszem velük - közölte a gyermek, azzal a tányérját le
kapta az asztalról, fölvitte a konyhába, leült a vékony, kék inyű

szakácsnő mellé és megvacsorázott.
- Há/hogy lehecc néha ijjen csunya? - kérdezte a szakácsnő.

128



- Azok az idióta barmok - mondta a gyermek.
A falevelek narancssárgán ragyogtak a lampionok fényudvará

ban, míg fölöttük fekete és zöld, alattuk pedig halovány, tompa
színárnyalatokban pompáztak. Ebben a megvilágításban az asz
talnál ülő lányok helyesebbnek tűntek, mint a valóságban. A
gyermek újra meg újra félrefordította a fejét, és a konyhaablakon
át letekintett a kerti látványra.

- Megverhetett vóna az Uristen süketséggel, némasággal meg
vaksággal - mondta a szakácsnő -, oszt' akkó' nem vónál ojjan
okos, amijjen vagyol.

- Akkor is okosabb lennék, mint egyesek - jelentette ki a
gyermek.

Vacsora után elindultak a vásárba. Ó is szeretett volna menni,
csakhogy nem ezekkel. Még akkor sem tartott volna velük, ha vé
letlenül megkérték volna. Fölszaladt az emeletre, és hátrakulcsolt
kézzel, előreszegett fejjel, arcán egyszerre vad és álmodozó tekin
tettel föl s alá róni kezdte a hosszúkás hálószobát. Nem gyújtott
villanyt, hanem hagyta, hogy sűrűsödjön a sötétség és kisebbé,
meghittebbé tegye a helyiséget. Rendszeres időközönként fény
csóva pásztázott végig a nyitott ablakon, és árnyakat vetett a fal
ra. A gyermek megállt, elbámult a sötétlő lankák fölött, túl az
ezüstösen csillogó tavon, túl az erdő tömör falán, föl a csillag
pettyes égre, amelyre hosszú fényujj irkált kesze-kusza köröket és
vonalakat, és kutatta a levegőt, mintha az eltűnt napot keresgél
né. A vásári reflektor fénye volt.

A gyermek hallotta a verkli távoli hangját, és gondolatban látta,
ahogyan a sátrak felemelkednek az arany fűrészporszerű fényben.
Látta, amint az óriáskerék gyémántgyűrűje újra meg újra föllen
dül a magasba és alászáll a földre, amint a nyikorgó körhinta fo
rog körbe-körbe. A vásár öt-hat napig tartott. Külön délutánt je
löltek ki az iskolásoknak, külön estét a négereknek. Tavaly a
gyermek elment az iskolások délutánjára. Megnézte a majmokat,
a kövér embert, és fölült az óriáskerékre is. Bizonyos sátrakat ak
kor zárva tartottak, mondván, csak felnőtteknek valók, ő azonban
kíváncsian nézegette a leeresztett ponyvára kitűzött feliratokat, a
harisnyanadrágos embereket ábrázoló fakó képeket. Ezeknek az
embereknek olyan merev, nyúlt és higgadt volt az arcuk, mint a
mártíroknak, akik arra várnak, hogy a római katona kitépje a
nyelvüket. Úgy képzelte, hogy a sátrak tartalmának köze van az
orvostudományhoz, s elhatározta, hogy nagykorában orvos lesz.

Azóta meggondolta magát, és úgy döntött, inkább mérnök lesz.
Most azonban, ahogy kifelé nézett az ablakon és követte a szaka
datlanul szélesedő-zsugorodó,önnön tengelye körül forgó és kör
íveket rajzoló fénycsóva pásztázását, azt érezte, hogy sokkal több
nek kell lennie, mint egyszerű orvosnak vagy mérnöknek. Szent
nek kell lennie, mivel ez az egyetlen foglalkozás, amely mindent
magában foglal. Mégis tudta, hogy sohasem válik szentté. Nem
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lopott vagy gyilkolt, ám született hazudozó volt, meg lusta.
Visszabeszélt az anyjának, és szinte mindenkivel szándékosan
csúnyán viselkedett. Továbbá majd felvetette a gőg, a bűnök leg
rosszabbika. Kigúnyolta a baptista lelkészt is, aki tanévzárókor
jött az iskolába áhítatot tartani. Ajkát lebiggyesztette, kezével a
homlokát fogta, mintha fájdalom gyötömé, s közben azt nyögte,
"Otyaam, köszönjük Nééked", pontosan úgy, mint a lelkész. Ho
lott számtalanszor rászóltak már, hogy ne tegye. Semmiképp sem
lehet szent, gondolta, bár vértanú még igen, feltéve, ha elég gyor
san végeznek vele.

Azt elviseli, ha lelövik, de hogy olajban megfőzzék, azt azért
nem. Afelől nem volt egészen bizonyos, mi lenne, ha oroszlánok
tépnék szét. Elkezdte tervezgetni vértanúhalálát. Látta magát ha
risnyanadrágban egy hatalmas aréna közepén, amelyet a lángoló
ketrecekben függő őskeresztények világítottak meg. 6 ott állt az
oroszlánokkal a poros, aranyszínű fényben. Előrontott az első ál
lat, majd megtérten a lábai elé hullott. Egész sor oroszlán tett
ugyanígy. Annyira szerették őt, hogy velük is aludt. Végezetül az
tán a rómaiak parancsot kaptak, hogy égessék meg. Döbbenetük
re azonban nem égett el. Látva, hogy milyen nehéz elbánni vele,
villámgyorsan fejét vették, ő pedig egyenesen a mennybe szállt.
Többször végigjátszotta magában a jelenetet, s a Paradicsom ka
pujából minden alkalommal visszatért az oroszlánokhoz.

Végül ellépett az ablaktól, és imádkozás nélkül bebújt az ágyá
ba. A szobában állt még egy súlyos franciaágy. Ezt a lányok fog
lalták el, ő pedig azon töprengett, milyen hűvös, nyirkos dolgot
rejthetne bele. Nem jutott dűlőre, mert semmi sem volt kéznél. Se
egy döglött csirke, se egy darab marhamáj. Az ablakon beszűrődő

vásári verkli hangjától nem jött álom a szemére. Eszébe jutott,
hogy nem imádkozott, így hát felkelt, és letérdelt. Lendületesen
indított, sebtében a Hiszekegy második felénél kötött ki, majd állá
val az ágy oldalához akadva csüngött semmire sem gondolva.
Felületesen imádkozott, ha egyáltalán el nem feledkezett róla. Né
ha azonban - miután valami rosszat tett, vagy muzsikát hallott,
elveszített valamit, vagy néha minden ok nélkül - egyszerre tűz

be jött, és eszébe jutott Krisztus, amint hosszasan menetel a Kál
vária-dombra, és háromszor földrezuhan a súlyos, durva kereszt
alatt. Elidőzött ezen a jeleneten, amíg figyelme teljesen szét nem
szóródott. Amikor valami felriasztotta, azon kapta magát, hogy
egészen elkalandozott - a fejében már hol egy kutya, egy lány,
vagy éppen az járt, hogy mihez is kezd majd egyszer egy szép
napon. Ma este hálával telt el Wendellre és Coryra gondolva. Kis
híján könnyezett a boldogságtól, miközben így imádkozott:

- Uram, Uram, köszönöm, hogy nem az Isten Egyházának va
gyok tagja, köszönöm uram, köszönöm! - azzal visszabújt ágyá
ba, s mindaddig ismételgette imáját, amíg el nem aludt.
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A lányok háromnegyed tizenkettőkorértek haza, s kuncogásuk
kal felébresztették. Fölkapcsolták a kis kékernyős lámpát, hogy
lássanak, amíg levetkőznek. Sovány árnyékuk felkúszott a falra,
megtört, majd puhán tovább mozgott a mennyezeten. A gyermek
fölült, hogy meghallgassa, mi mindent láttak a vásárban. Susan
nál egy olcsó cukrokkal megtöltött műanyagpisztolyvolt, [oanne
nál pedig egy piros pöttyös papundekli macska.

- Láttátok a táncoló majmokat? - kérdezte a gyermek. - És
azt a kövér embert meg a törpéket?

- Mindenféle fura szerzetet - felelte [oanne, aztán odafordult
Susanhoz. - Tetszett az egész, kivéve a tudod mit... - Arca kű

lönös kifejezést öltött. Mint aki olyasmibe harapott, amiről képte
len eldönteni, ízlik-e neki vagy sem.

A másik némán állt, megrázta egyszer a fejét, majd alig észre
vehetően a gyermek felé biccentett:

- Zsindely van a háztetőn - mondta halkan, ám a gyermek
meghallotta, s szíve igen gyorsan kezdett kalapálni.

Fölkelt és átmászott a lányok ágyának végébe. Ök eloltották a
lámpát, és bebújtak a paplan alá. A gyermek azonban nem moz
dult. Addig ült ott a szemét meresztve, amíg a lányok arca ki
nem rajzolódott a sötétben.

- Nem vagyok annyi éves, mint ti - szólalt meg végül -, de
sokkal okosabb vagyok nálatok.

- Vannak dolgok - mondta Susan -, amiket a te korodbeli
gyerekek nem tudnak -, s mindketten kuncogni kezdtek.

- Menj vissza a saját ágyadba - szólt Joanne.
A gyermek nem mozdult.
- Egyszer - kezdte síri hangon a sötétben - láttam egy nyu-

lat szülni.
Csönd lett. Kisvártatva Susan közömbös hangon megkérdezte:
- És hogy?
A gyermek ekkor már tudta, hogy megfogta őket. Kijelentette,

hogy nem árulja el, amíg ők el nem mondják a "tudod mit". Va
lójában sohasem látott nyulat szülni, de erről megfeledkezett,
amint a lányok elkezdték mesélni, hogy mit láttak a sátorban.

Egy torzszülött volt, csak nem emlékeztek a nevére. A sátor né
zőterét fekete függöny választotta ketté, külön a férfiaknak, külön
a nőknek. A torzszülött a színpad teljes széltében járkált, s amikor
a másik oldalon állt és nem látszott, akkor is jól lehetett hallani.
Először a férfiakhoz beszélt, azután a nőkhöz. A lányok hallották,
amint így szól a férfiakhoz:

- Mutatok valamit, oszt'ha nevetnek rajt', Isten ugyanígy meg
verheti magukat es. - Vidékiesen, vontatottan beszélt. Hangja
nazális volt, se nem magas, se nem mély, egyszeruen semleges.. 
Isten teremtett ilyennek, oszt' ha nevetnek, ugyanígy megverheti
magukat es. Ilyennek akart engemet, én pedig nem ellenkezek
Véle. Azér' mutatom meg maguknak, mer ' ki kell használjam. EI-
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várom, hogy illendőjen viselkedjenek. Nem tehetek róla, nem én
szereztem eztet, csak kihasználom. Nem ellenkezek én. - A sátor
túlsó oldalán ekkor hosszú csönd következett, végül a torzszülött
otthagyta a férfiakat, átjött a nők oldalára, s elmondta ugyanezt.

A gyermek minden izma megfeszült. Mintha olyan találós kér
dés megfejtését hallagatná, amely titokzatosabb, mint maga a rej
tély.

- Úgy értitek két feje volt? - kérdezte.
- Nem - felelte Susan -, hanem egyeszerre volt férfi és nő.

Fölhúzta a ruháját, és megmutatta nekünk. Kék ruha volt rajta.
A gyermek meg akarta kérdezni, hogy miképp lehetett egyszer

re férfi és nő, ha nem volt két feje, de aztán mégsem tette. Vissza
szeretett volna kerülni saját fekhelyére és kigondolni. Lemászott a
lányok ágyáról.

- És mi van nyúllal? - kérdezte [oanne.
A gyermek megállt, s már csak szórakozott, üres tekintete lát

szott az ágy támlája mögött.
- Kiköpte őket a száján - mondta -, mind a hatot.
Feküdt a helyén, s megpróbálta elképzelni a sátrat a torzszülöttel,

amint a színpad egyik oldaláról átsétál a másikra, ám túlságosan ál
mos volt hozzá. Könnyebben boldogult a vidéki közönséggel: a fér
fiak ünnepélyesebbek voltak, akár a templomban, a nők komolyak
és udvariasak, szemük kifestve. Úgy álltak mindnyájan, mint akik a
zongora első hangjára várnak, hogy elkezdhessék a szent himnuszt.
A gyermek hallotta, amint a torzszülött azt mondja:

- Isten teremtett ilyennek, én pedig nem ellenkezek Véle -,
mire az emberek így válaszoltak:

- Ámen. Ámen.
- Isten művelte eztet velem s én magasztalom Ötet.
- Ámen. Ámen.
- Magukat es ugyanígy megverhette vóna,
- Ámen. Ámen.
- De nem tette.
- Ámen.
- Emelkedjen föl! Maga ott! A Szentlélek temploma! Nem tud-

ja, hogy maga is az Isten temploma? Hát nem tudja? Isten lelke
lakozik magába', nem tudja?

- Ámen. Ámen.
- Ha bárki megszentségteleníti Isten templomát, Isten romlás-

ba dönti. Ha nevetnek, magukat es ugyanígy megverheti. Az Is
ten temploma szent.

- Ámen. Ámen.
- A Szentlélek temploma vagyok.
- Ámen.
Az emberek az "ámen"-ek között ritmikusan tapsolni kezdtek

anélkül, hogy nagy zajt csaptak volna. Egyre hangtalanabbul tap-
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soltak, mintha csak tudnák, hogy gyermek van a közelben, aki
félig már alszik.

Másnap délután a lányok ismét fölvették barna zárdaöltözetű

ket, s a gyermek és mamája visszakísérték őket a Szent Skolaszti
kába.

- Ó, Szent Kleofás! - sóhajtották. - Vissza a taposómalomba!
Alonzo Myers fuvarozta őket. A gyermek vele ült elöl. A ma

mája hátul a két lány között utazott, s közben olyasmiket mondo
gatott nekik, hogy mennyire örül, hogy itt voltak, máskor is el
kell jönniük, és annak idején a mamájuk és ő milyen jól érezték
magukat a zárdában. A gyermek nem figyelt erre a locsogásra,
hanem olyan közel ült az ajtóhoz, amennyire csak lehetett, és a
fejét mindvégig kidugta az ablakon. Úgy képzelték, vasárnap
jobb szaga lesz Alonzónak, de nem volt. Amikor a szél a gyermek
arcába fújta a haját, közvetlenül bele tudott nézni a délutáni kék
séggel keretezett elefántcsontszínű napba, amikor azonban nem,
hunyorítania kellett.

A Szent Skolasztika vöröstéglás épület volt egy kert mélyén, a
város központjában. Egyik oldalán benzinkút állt, a másikon a
tűzoltóság. Magas, fekete, rácsos kerítés vette körül. A vén fák és
a virágjaiktól roskadozó kaméliabokrok között keskeny, köves sé
tányok kanyarogtak. Termetes, holdarcú apáca sietett ajtót nyitni
nekik. Átölelte a gyermek mamáját, s vele is hasonlóképp tett
volna, ha ő nem nyújtja előre a kezét és húzza össze zordan a
szemöldökét. Tekintetét a nővér cipőjén túlra, a burkolatra sze
gezte. A nővérek hajlandóak még a csúnyácska gyerekeket is
megcsókolni, ám az apáca most erélyesen kezet rázott vele, úgy,
hogy kissé meg is ropogtatta az ujjait. Hívta őket, hogy feltétlenül
térjenek be a kápolnába, mert éppen szentségimádás van. Alig te
szi be az ember a lábát az ajtajukon, máris imádkoztatni kezdik,
gondolta a gyermek, miközben végighaladtak a fényesre sikált fo
lyosón.

Mintha vonathoz sietne, folytatta hasonló hangulatban a gyer
mek, miközben beléptek a kápolnába. A nővérek az egyik oldalon
térdeltek, a barna egyenruhás lányok a másikon. Tömjénillat ter
jengett. Világoszöld és arany volt a kápolna. Az egész egy sor
magasba szökő csúcsív, amelyek az oltár fölött futottak össze. A
pap mélyen leborulva térdelt a szentségtartó előtt. Mögötte kisfiú
állt ministránsruhában, és lóbálta a füstölőt. A gyermek letérdelt a
mamája és az apáca között, és már javában a "Trantum ergo"-nál
tartottak, amikor csúnya gondolatai megszűntek, s kezdett ráesz
mélni, hogy Isten jelenlétében van. Segíts'ogy ne legyek gonosz,
kezdte gépiesen. Segíts'ogy ne feleseljek neki. Segíts'ogy ne be
széljek úgy, ahogy szoktam. Elméje lassan elcsendesedett, ám mi
előtt teljesen kiüresedett volna, a pap fölemelte a szentségtartót,
közepén a fénylő elefántcsontszínű ostyával. Ekkor neki eszébe
jutott a vásári sátor a torzszülöttel, aki azt mondta:
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- Nem ellenkezek. Ilyennek akart engemet.
Ahogy kiléptek a zárda kapuján, a termetes apáca huncutul le

csapott a gyermekre. Kis híján fekete ruhájába fojtotta, miközben
az övére erősített feszület belevájt a gyermek arcába. Azután el
tartotta magától, és nézte apró csigaszemével.

A gyermek hazafelé a mamájával együtt hátul ült az autóban.
Három kövér hurkát figyelt meg Alonzo nyakán. Azután azt is
észrevette, hogy a fiú füle majdnem olyan hegyes, mint a malacé.
A mamája beszélgetést kezdeményezve megkérdezte Alonzótól,
volt-e a vásárban.

- Vótam - felelte -/ és mindent végigjártam. Jó/ hogy akkó'
mentem amikó', mer' jövő héten nem lesz mán.

- Hogyhogy? - kérdezte a mamája.
- Lezárták - mondta. - Néhány pap kigyütt a városbul,

megnézte, oszt' lezáratta a rendőrséggel.

A mamája ejtette a társalgást, a gyermek pedig gondolataiba ré
vedt. Kerek arcát az ablak felé fordította. Nézte a dimbes-dombos
legelőt, amely a zöld szín egyre mélyebb ámyalataival itatódott
át, míg hullámozva el nem érte a sötétlő erdőséget. Hatalmas, vö
rös labda volt a nap, akár egy felmutatott, vértől ázott szentostya.
Amikor a horizont alá merült, csíkot hagyott az égbolton, mintha
vörös agyagút vezetne a fák felett.

Varga Nóra fordítása
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