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II. világháborút követő ki
telepüések után játszódik
(Bozi duha, &;skoslo
vensky spisovatel, 1969).

A gyertya fényében azt láttam, ami álmaimban annyiszor meggyö
tört. A lány vörhenyes haját, mely a halántékán villódzva lebegett
a sírmécses fölött. A letagadott bŰ1U1él is hivalkodóbban csillogó,
kékes szemérmetlen és tüzes szemét. Haragtól és megvetéstől le
biggyedt, érzékien elnyílt száját, és mindkét orcáján a különös jelet,
a halál lehelte rózsás szirmot. Ó, az a vörhenyes haj! Milyen kísér
tetiesen emlékeztetett a tiltott és elátkozott utakon való hasztalan
bolyongásomra azokon a bódult napokon, amikor először éreztem
a kísértés közeledtét! Hogy megriasztott! Viszolyogtam tőle, mint a
szégyen tanúbizonyságától, akitagadott bélyegétől. minden mást
inkább elviseltem volna, mert úgy éreztem, az öngyilkosság is jobb
a szemérmetlen hajzat pokoli ragyogásánál. Hiszen a hajkorona
alatt ott volt az épp olyan szégyentelen és bűnös szempár, valami
vel lejjebb a csücsörítő ajak, mögötte a hófehér fogak, és a fogak
mögött a hátborzongató diadalmas nevetés leselkedett. Ez a száj,
mint a maró sav, biztosan maradandó nyomot hagyott volna raj
tam, ezek a fogak - Ó! Inkább a halál!

Csakhogy mégis úgy éreztem, hogy vérem kevélysége, lázadá
som fennköltsége, az egész paradicsomom éppen ebben a kitaga
dottságomban van, és a szívem kiáltozott: Ó, hódítsd meg a lányt,
hogy ha csak egy percre is, de beletemethesd arcod ördögi hajába
és csókolhasd az ajkát! Hát csakugyan az ifjonti szemérmed félted?
Eredj már! Elég, ha lemezteleníted az ölét, S utána elvágod a torkát,
és hagyod, hogyelvérezzen...

Nem, nem a szemérem vagy az égi sugallat mentett meg a kí
sértéstől, hanem a nyomorult félelem. és attól a naptól fogva min
dig kerültem az ilyen alkalmakat. Jaj, kerültem. És most?

Talán a gyertya tette. Talán az elérhetetlen angyali lény emléke,
aki Isten szivárványa arany kapujába fogódzva nézett le ifjonti ál
maimba. No de ilyen vörhenyes haja volt annak az elérhetetlen és
angyali lénynek? És ilyen szája?

Elcsüggedtem, és mintha csak álmomból beszélnék, azt mond-
tam:

- Az a kígyó emlékeztetett valamire.
A lánynak megrándult a keze.
- Mire?
Felvontam a szemöldököm.
- Nos hát, szokott zongorázni?
Csak kelletlenül válaszolt:
- Régebben zongoráztam.
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Lesütötte a szemét.
- Ó - próbáltam őt kiengesztelni -, nem tudom, miért be

szélek és kérdezek ilyen ostobán. Az a vipera megmutatta nekem,
mi a kéztartás és mi a zongorázás. És mi a sérthetetlenség, a di
csőség és a nyugalom. Ezt maga ezek szerint már ismeri.

A lány úgy ült az ágyon, hogy egyik lába szabadon lógott, a
másik a padlónak támaszkodott. És a padlónak támaszkodó lába
most megcsúszott. Egész teste megrándult, kezében megbillent a
gyertyatartó.

Ezen elcsodálkoztam, és megfeledkeztem róla, hogy nem akar
tam tovább beszélni.

- Ez nem olyan dallam volt, amit a fülé vel hall az ember 
folytattam a halottakért mondott imámat -, ez csoda volt! Igen,
ez maga a szépség volt! Hogy szállt az a dal! Kis híján elöntöttek
a könnyek. Holott az a kígyó öreg és csúf szörnyeteg volt. 
Nem fekszik le?

A lány hangja minden erőfeszítés ellenére hallhatóan remegett:
- De kérem, mondja már meg, kicsoda maga?

- Miért kérdezi?
- Félek magától.
- Miért?
- Maga biztosan jó ember. De nem tudom, kicsoda.
- Értem már. Azt hiszi, ördög vagyok. ..
- Ó, dehogy!
- Az ördög is jó. Legalábbis néha.
- Nem! Ne haragudjon! Csakugyan félek. Hiszen elkergethet

innen...
- Hm! Elkergethet. Már megint. Erősödik bennem a gyanú,

hogy maga tényleg azt akarja. De nem fogom elkergetni. Nem tu
dom, és nem is akarom tudni, hogy kell azt csinálni. Csak arra
lennék kíváncsi, mihez kezdene, ha most, éjnek évadján csak
ugyan kikergetném?

Úgy gondoltam, zavarba hozom a lányt, de azt láttam, hogy
várva-várta a kérdésemet.

- Akkor engedelmével - mondta bűbájosan és csípősen -,
fognám a kecskémet, kimennék vele a temetőbe, és reggelig ott
maradnánk.

- Mit beszél? A temetőbe?

Óvatlan csodálkozásom rosszindulatú, kaján örömmel töltötte
el.

- Itt van a közelben - mondta hanyagul, eltátott számon és
kikerekedett szememen gyúnyolódva.

- A közelben?
- Néhány lépésnyire. Csak maga a másik oldalról jött ide.
Nos, ezen elcsodálkoztam.
- És miért éppen oda?
- Az utóbbi években az emberek már nappal se mertek kimen-
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ni a temetőbe, és tudom, hogy legalábbis most, éjjel, magának se
lenne kedve követni engem oda.

Tetszett nekem, hogy ilyen szépen fejezte ki magát, de kényte
len voltam kicsit elrontani örömét.

- Ebben bizony téved. Sírásó vagyok.
Nem tudom, mit látott a szememben, de csakugyan megijedt

tőlem.

- A kegyelmes úr nyilván csak a bolondját járalja velem.
Ezt olyan rémült tisztelettel és alázattal, de egyszersmind kiszá

mítottan sértőn mondta, hogy mindent megértettem. És nem tud
tam, szörnyülködjek-e, vagy nevessek.

- Nos, holnap bebizonyítom magának, hogy igazat mondtam
- feleltem legalább látszatra kegyetlenül. - Van-e kapája meg
ásója?

Erre már csak dadogott:
- De hát mit akar csinálni?
És ekkor láttam, hogy a pokol tornácára tévedtem. A lány ré

mülete eszembe juttatta a közelmúlt borzalmait, amikor az eleven
embereknek maguknak kellett megásniuk a sírjukat. De arcom
semmit sem árult el, és léha, istentelen viccel válaszoltam.

- Hát amit ezekkel a szerszámokkal csinálni szoktak! Gödröt
ások velük, és aztán a gödörbe ezt-azt beledobok. Érti.

Farkasszemet néztünk. De én kutyábbul éreztem magam. És azt
mondtam:

- Nincs kedve velem jönni?
Elkerekedett a szeme, aztán hirtelen megvetően elfintorodott.
- Ez magán múlik.
- Igazán? Nem tudom. De nem tanácsolom, hogy velem jöjjön.
Már folyik.
A lány azt hitte, megőrültem.

- Tulajdonképpen miről beszél?
- Hm - mondtam, nem törődve növekvő félelmével -, a

szomszéd faluban is jártam, és a templomban, az oltár előtt talál
tam egy koporsót. Nem tudom, mi van benne, de ami benne van,
az folyik. Alighanem elfelejtették eltemetni. Nem csodálkozom.
Talán már nem volt rá idejük. De maga fázik?

Ezt a lány is kérdezhette volna tőlem. Minél tovább beszéltem,
annál jobban elhatalmasodott rajtam a csöpögő koporsó látványá
nak jeges iszonyata.

De a lány már összeszedte magát, és azt mondta:
- Szóval úgy! És maga el akarja temetni azt a holttestet?
- Természetesen. Azért vagyok itt. No, csak nem botránkoztat-

tam meg?
- De hát miért éppen maga?
- Különben ki temetné el? Eleven ember nincs a környéken, az

ördögök pedig nem viszik ki a templomból.
- És maga csak ezért jött ide?
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- Hm. Csodálkozik rajtam? Hiszen én már semmire se vagyok
jó, és ez a foglalkozás se rosszabb annál, amit eddig csináltam.

- Igen, csodálkozom. Nem tudom, mivel foglalkozott koráb-
ban, de ...

-Nos?
- Jó, nevessen csak.
Ezt olyan engedékenyen mondta, hogy felforrt a vérem.
- Mondja, nem nekem kellene inkább csodálkoznom, hogy

maga most képes volna kimenni azzal a kecskével a temetőbe?

A lány szomorúan elmosolyodott, és azt mondta:
- Nem tehetnék mást. Inkább hagynám, hogy beledobjon a gö

dörbe, mint hogy most, a mai éjszakán átmenjek a határ túlsó ol
dalára.

- Miért? Ott kísértetet járnak?
- Igen.
Elnéztem a lányt. Harminc körül lehetett. Talán ennél is fiata

labb volt, de a harag meg a dac már maradandó ráncokat vésett
az arcába.

- Maga igazán nem úgy fest, mint aki félni szokott.
- Ha így van, az sem segít rajtam. Igaz, hogy a határ alig fél

óra járásra van innen, hogy derült az éjszaka és fehér az ország
út. Csakhogy ma süt a hold.

- Maga holdkóros?
- Nem vagyok holdkóros. De ha világít a hold, látom a halot-

takat.
Mindeddig egy sötét tóban bujkáló harcsának képzeltem ma

gam, melynek közelébe egy óvatlan halacska tévedt. Most rájöt
tem, hogya halacska is felkészült a találkozásra. A vizet leg
alábbis fel tudta zavarni. Hogy elbizonytalanítsam, lecsaptam rá:

- És ezért akar most kimenni a temetőbe?

- Igen. Ott nem azok vannak, akiktől félek. Akik ott nyugsza-
nak, már rég meghaltak.

- Akkor hát temetetlen halottakat lát?
- Nem mindenütt. Csak ott, a határ közelében.
- De miért üldözik magát? Akarnak valamit?
- Nem tudom. Nem akarom tudni, és már gondolni sem aka-

rok rá.
- Ismerősei ezek a halottak?
- Az anyám meg a nagynéném.
- És mi történt velük?
- Menekülés közben megölték őket. És én mindent láttam.
Ezt olyan gőgösen és kihívóan mondta, hogy hátamon végigfu

tott a hideg. De amit mondott, nem lepett meg. Csak az bántott,
hogy ettől a perctől kezdve visszafordult az idő. Hát nincs még
lezárva ez az ügy? Hol volt ez a lány mostanáig? Miféle pokol
ban tartották fogva, hogy még nem tudja, hogy a föld felett felra
gyogott Isten szivárványa?
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- Ki ölte meg őket?

A lány arca most egy pillanatra felderült, de csak azért, hogy
nyomban utána hátborzongató mosoly jelenjen meg rajta. Meg
bántam, hogy a kérdésem helyett nem a nyelvemet haraptam el.

- Inkább ne kérdezze! Nem szeretném megbántani.
Elfordítottam a fejem, és úgy éreztem, hogy az élet érinthetetlen

könyvében is visszafordult egy lap. Ezt sehogysem értettem, hi
szen tudtam, hogy még élek. De ez még nem volt minden! Miért
rázott meg annyira, amit a lány mondott? Hiszen ez nem az én
lapom volt! Amit a lapra írtak, ahhoz semmi közöm, de most
pont ezt a lapot hasonlították össze az én életem lapjával. És
eközben meg kellett őriznem tisztességtudó arcom.

- Ó, rám ne legyen tekintettel! Magának nem esett baja?
kérdeztem a lehető legalázatosabban. És máris csapdában voltam.

- Semmi különös - felelte a lány. - Csak az arcomba tapos
tak, és utána - ezt maga is kítalálhatia,

Hangja olyan tiszta és bájosan csipkelődő volt, hogy csak késve
rándítottam a lábamon, abban hitben, hogya már elfelejtett vipe
rára léptem.

A lány észrevette mozdulatomat. Megvető csodálkozással sze
gezte rám méregkék szemét, és még ő nyugtatgatott:

- Ugyan már! Nem olyan nagy dolog. Nem ez volt az első és
utolsó eset. És rendesek voltak velem, csakugyan vigyáztak rá,
hogy élve megússzam, és hogy ne tegyenek bennem kárt. És csak
ketten voltak.

Ahogy ezt elmondta, hangja minden hangot felülmúlt. Halkan
és könnyedén szállt mint az elfojtott kacagás, és akár értenem se
kellett volna szavait, hogy tudjam: ha megszabadulok is valaha
hangja iszonyú varázsától, már nem leszek az, aki ideérkezésem
kor voltam.

- Jó - biztattam, attól tartva, hogy megfullad, mert hallgatott,
és vakitó szúrós szemét keményen rám szegezve figyelt engem -,
és hogy történt?

- Ó, annyi ilyen eset volt, hogy ma már ez senkit se érdekel!
- Lehetséges. De ez most engem is érint.
- Miért?
- Folytassa, kérem!

(Folytatjuk)

Körtvélyessy Klára fordítása
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