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Isten szivárványa
(IV; rész)

A lány lebiggyesztette ajkát, én meg arra gondoltam, mi lehetett
abban a koporsóban. De ekkor a lány behunyta a szemét, és mesél
ni kezdett.

- Nekem még, ha szabad ilyen őszinténbeszélnem, mindennek
dacára szerenesém volt. Megadatott nekem, hogy arccal az anyám
hoz fordulva feküdjek, de csak azért, mert az az ember, aki elsőnek
tepert le, a másik oldalról szorította hozzám a fejét.

Ezt úgy mondta, mintha vizsgálóbíró előtt állna, és a szemléle
tesség kedvéért a halántékára nyomta a kezét. Hangja is annyira
alkalmazkodott lehunyt szeméhez és keze egyszeru, meggyőző

mozdulataihoz, hogy legszívesebben kígyóként tekeredtem volna
össze a lábánál. De csak ültem az ágyon, kényelmetlenül behajlított
lábbal, feszes derékkal, és moccani se tudtam, mert a lány engem
nézett és hozzám beszélt.

- Így aztán - folytatta -, az anyám melléből ömlő vért is
láthattam, és elcsodálkozhattam rajta, milyen sötét a vére. Talán
csak azért volt olyan sötét, mert mély árnyékban feküdt, egy elva
dult fekete erdőben.

A lány elhallgatott és elrévedt. Rosszullét kerülgetett. A lány
nyugtalan ajka azonban nem zárult össze, és hirtelen mintha halá
los rángás futott volna végig testén, vagy káprázatos, elmondhatat
lan és diadalmas gyönyör.

- Aztán láttam - törtek ki belőle a szavak, mint az alvadt vér,
egyenesen az arcomba -, ahogy kihuny a szeme. És nem fogja
elhinni, akkor teljesen megfeledkeztem róla, mi történik velem,
csak attól féltem, hogy az az ember, aki feküdt rajtam, ne fordítsa
el a fejem a másik oldalra, ne vegye el tőlem a kilátást anyámra.

Mint lángoló falak, úgy dőltek, zuhantak rám a szavai, görcs,
ájulás, iszonyat fojtogatott, csak azt kívántam, mielőtt mindennek
vége, taposson a lány az arcomba. De akkor a lány levegőt vett,
és hangja a Trón magasságából érkező dicshimnuszként zengett.

- Boldogságos anyám ugyanis csak megtántorodott, hanyatt
esett előttem, és fel sem sóhajtott. És arca olyan nyugodt, olyan
elmondhatatlanul és fenségesen szép volt, hogy bennem forrt, fe
szült, kiáltozott a büszkeség és a dicséret. És higgye el, csak arra
gondoltam, hogy eztán a legsúlyosabb gyalázat se foszthat meg a
legmagasabb megtiszteltetéstől, hogy anyám lánya voltam, és az
is maradok.

Most lezuhantam valahonnan. Szóval én nem vagyok méltó rá,
hogy valaki az arcomba taposson. Csak ő! Csak ő! De úgy tet-
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szett, a lány még a markában tart, rázza a vállam és mutogatja
lángoló arcát és fenyegető ajkát, holott mozdulatlanul ült, és mint
a gyanútlan gyerek, nyugodt, bájos bizalommal mesélt.

- Higgye el, hogy abban a pillanatban szipogni se mertem vol
na! Hogy csak azért haraptam össze a szám, hogy ne zavarjam
meg búcsúnk szépségét. Hogy inkább a kedvében jártam annak
az embernek, csak hogy kényelmesen feküdjön, csak hogy ne for
duljon meg. És talán őszintén meg is köszöntem volna neki, hogy
úgy helyezkedett el, hogy közben végig nézhettem az anyámat.

A lány sóhajtott, megsimogatta csodaszép gyertyáját, és elanda
lodott. És én szorongtam, de válaszolnom kellett, azt mondtam
hát:

- Irigylem magát. ,
A lány összerázkódott, és a haragtól vagy szégyentől kigyúlt az

arca.
- Ó! Hát nő maga? - bukott ki a száján.
- Nem - feleltem -, én csak az anyjától való búcsút irigylem

magától.
Összecsücsörítette ajkát, megmarkolta a gyertyát, visszafojtotta

lélegzetét. Aztán, mint a veszélytől menekülő halacska, gyorsan
zavarni kezdte a vizet.

- Várjon csak! Még nem mondtam el mindent.
- Mégis mit?
- Hiszen a nagynénémet is látnom meg hallanom kellett. PÚ-

pos volt, öreg korára elhülyült és elgyerekesedett. Mindentől félt,
és nem akart meghalni, de volt olyan elővigyázatlan, hogy egész
úton, mintha csak szántszándékkal, úgy viselkedett, mint a bo
lond. Ha nyugodtan megy, nem nézelődik hátra, megmenekülhet
tünk volna. Így viszont csak az történt, aminek meg kellett tör
ténnie. De amikor aztán rajtunk ütöttek, kiabált és egyezkedni
akart, eszébe se jutott, hogy az a két ember már zabolátlanul an
nak örül, hogy fogja átlőni a púpját. Amikor aztán letepertek,
nagynéném olyan természetellenes hangon vonított és bőgött,

hogy az már nem volt szép. És tudja, mi volt a baja? Attól félt a
szerencsétlen, hogy őt is megerőszakolják, mint engem. És akkor
az a másik ember, aki már rajtam mozgott, akkorát nevetett ezen,
hogy még ma is érzem, hogy rázta, ütötte beleimet meg lágyéko
mat a nevetése. És moccani se tudtam. Rettenetes mancsa volt! És
az egész az erdőben történt, és az erdő kinevetett... A madarak is
gúnyolódtak, amíg el nem dördült a lövés, és akkor...

Már-már úgy tetszett, sírva fakad. De becsapott. Szinte vicce
lődve azt mondta:

- Jaj, bocsásson meg! Úgy jár a szám, mint egy vénasszony
nak, pedig maga aludni akar.

Ezt jól megkaptam. Mint holmi libát, megtömött ezzel a sok ke
serűséggel, kis híján felszakította a gégémet, és ráadásul az egé-
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szet azzal öblítette le, hogy a számba fröccsentette a saját, vagy
valaki más halotti szennyét.

- Hát, magam se tudom - mondtam. - Aludni alighanem
annyira van kedvem, mint magának. De magyarázzon meg ne
kem valamit! És utána csináljon velem, amit akar. Mi az, amit
nem akar tudni? Mire nem akar gondolni, mit akar elkerülni?

Szemlátomást nem örült a kérdésemnek. De már nem hagyhat
ta válasz nélkül, és volt olyan büszke, hogy csak az igazságot
mondja.

- Az anyámat.
- De miért?
- Ó/ mit tudhat maga - mondta fájdalmas megvetéssel -/ hi-

szen maga mégis csak férfi! Az anyám, ugye, halott. De miért ül
döz engem? Mi hiányzik neki? Mit akar? Mért néz úgy rám,
mintha a szememre vetné, hogy nem tudok meghalni! Szégyellem
a dolgot, nem tagadom. De mit tehetek?

A hangja! Ó/ a hangja! Csengett és illatozott, mint a méhektől

rajzó legelő, hogy belefájdult a szem, feljajdult a csont!
- Maga szégyelli a hallatlan csodát - szakítottam félbe -/

hogy él?
- Ó - vágott vissza -/ az ilyen csodáért csakugyan köszönet

jár!
Csakhogy én most már tudtam, hogy ez nyilván olyan csoda

volt/ mely attól, hogy a lány nem értette, egyre vakítóbb, égetőbb,

szebb lett. A lány csakugyan élt. Talán a pokol kapujának tá
masztva a fejét elaludt, és még nem ébredt fel, jóllehet kénytelen
volt felállni, és nyomorának batyujával holdkórosan elindulni, és
menni, amíg ide nem ért. De miért élt? Kinek az érdeke volt,
hogy éljen, és miért akarta az illető, hogy ilyen különös bélyeget
viseljen?

És velem mi történt? Miféle álnok szellem űzött ide engem is?
Hiszen ez nem való nekem, nem, nem való! Mint az egér, úgy
rángatóztam. Méghogy én! Mit kezdjek itt ezzel az egésszel! Igen,
jól mondta a lány, hogy mégis csak férfi vagyok, ő pedig mégis
csak nő, és ha remetéskedni akarok, akkor csakis egyedül reme
téskedem.

Az ágy szélére ültem, és a nadrágom meg cipőm után tapoga
tózva csak úgy odavetettem a lánynak:

- Nekem ennyi is elég. Most megírok magának egy levelet, és
holnapután az igazolást is elhozhatom, hogy ez a ház mindenes
tül, ami örömére szolgál vagy gondot okoz magának, mcstantól a
magáé.

Amit mondtam, az a cipőmnél is jobban meglepte.
- Magának ilyen hatalma van?
- De hiszem ez semmiség.
- Mondja megJ szépen kérem...
- Mit?
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- Miért éppen maga?
- Nem tudom. Talán félreértésből.

- Hogyhogy?
- Ezt most hagyjuk! Én sem értem. Vénségemre bolondot akar-

tam csinálni magamból, remeteéletre vágytam. Ide jöttem hát az
Isten háta mögé, és ez félreértés volt. Ezt most már tudom, és in
kább elmegyek.

- Hová? - kiáltott fel a lány.
- Nem tudom. Akárhová. A Francba, ördögöket meg varjakat

riogatni.
- Csak nem bántottam meg?
- Nem. Ez itt a maga háza, a maga szülői öröksége, és nekem

nincs jogom zavarni a nyugalmát.
Felállt, megkerülte az ágyat, odajött hozzám, és úgy tartotta

elém csodaszép gyertyáját, mintha meg akarna esketni.
- Ki mondta az előbb, hogy annyira kifárasztotta a gyaloglás,

hogy akkor se bírna felállni, ha kigyulladna alatta a szalmazsák?
Most mit tegyek?
Kényelmetlen, bizonytalan út előtt álltam, legalább a cipőm le

gyen jól befűzve. Már csak azért is, hogy ne kelljen néznem a bű

vös gyertyát. Csakhogy valami feltolta az állam, valami megemel
te a szemhéjam, és egyszerre csak megláttam a lány félénk, aláza
tos mosolyát. Ez a mosolyarészvétemért esdekelt, és a megvető

együttérzés, ami a meggyalázott és elárult nőkben minden szé
gyenlős férfi láttán feltámad, olyan fájdalmas-széppé tette, hogy
lankadó erőmből csak rekedt válaszra futotta:

- Kipihentem magam, most már elmehetek.
Akkor a lány felkiáltott:
- Sehová se megy!
- Mennem kell -, mondtam. - Megmagyarázom. Maga nyu-

galomra vágyik, én is azt keresem. Így nem találunk rá.
- Nyugalomra? Az csak a sírban van.
Szavai szíven ütöttek. Nem, belém rúgtak. Lám, milyen ő, és

milyen vagyok én!
De még ellenkeztem:
- Már megmondtam.
- Ezt megnézem!
És még mielőtt észbe kaptam volna, szédítő, örvénylő sötétség

vett körül. És hallottam a lány hangjának megsokszorozódott
visszhangját, de a kezem meg a lábam hiába kerestem. És gon
dolkodni szerettem volna sok mindenről, de már ismét az ágyban
feküdtem, és bebeszéltem magamnak, hogy jobban teszem, ha
reggelig már semmin se töröm a fejem.

Csak lassan szoktam meg a kisérteties félhomályt, szemem előtt

a lány rőt hajának és méregkék szemének visszfénye cikázott. És
ebben a félhomályban a lány most levetkőzött, felakasztotta vala
hová a ruháját. Aztán hátat fordítva nekem leült, felvette a háló-
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ingét, És akkor, mint aki rájött, hogy hol van és mi történik vele,
elhagyott a türelmem, és szólni akartam a lánynak, hogy bújjon a
dunyha alá, és aludjon el, azonnal aludjon el. De tudtam, hogy ez
nem fog sikerülni, és keservesen felnyögtem:

- Szép kis remetéskedés!
Még mindig háttal ült nekem. Most megfordult, és megkérdez

te:
- Kíván talán valamit?
Elállt a szavam. Mi köze hozzá, mit kívánok! És hogy képzeli,

hogy gondolok valamire, hogy kívánok valamit!
- Semmit - feleltem -, vessen már keresztet, kérem, és alud

jon!
Szerettem volna, persze, elaludni, hogy elmeneküljek mindattól,

ami rázta, csigázta a testem, mert ezek a dolgok túl voltak azon
a szűkre szabott határon, amit figyelmem befoghatott és akaratom
uralhatott. Hiszen ez a lény a titokzatos, gyilkos hozományával
most csábított engem, olyan erősen, olyan parancsolóan vonzott,
hogy már-már úgy tetszett, a markában tart. És miért? Hogy lás
sam a csodát, hogy csakugyan él? Hogy hibbant tanúja legyek en
nek a csodának, aki csak hitványságokra gondol? Vagy hogy
imádkozzam? Miért? Kiért? Háborogtam, káromkodtam. Szidtam
magam, hogy bamba és határozatlan vagyok. Mégis csak men
nem kellett volna, még ha a lányeloltotta is a gyertyát, mert
most már láttam, hogy ez nem való nekem, nem való. Ó, nem!
Dehogyis való ez nekem!

Csakhogy nem jött álom a szememre. Akkor hát próbáltam ko
molyabb dolgokra gondolni, mint amilyen a sötétség néma ölelé
sében riasztóan kihunyó szikrázás volt. De hiába kerestem isme
retlen arcomat, elszállt ifjúságom gaz felverte üszkös romjait, szí
vem törmelékét. Viszont egyvégtében az elpusztíthatatlant láttam,
a szenvedélyt meg a bánatot. Fáradtságomra gondolva azzal biz
tattam magam, hogy most már csak elszenderedem. De nem jött
álom a szememre.

Néztem hát a hold fényes sávját, és akkor eszembe, jutott a
nagy bama vipera.

Most sajnáltam a kígyót. Igazságosabbnak és jobbnak találtam,
mint amilyen én vagyok, és olyan bizodalommal vártam rá, mint
ha csak tudnám, hogy biztosan eljön, s én mindezt elmondom ne
ki. Lassan belefáradtam a várakozásba, és talán el is aludtam vol
na, de hirtelen megrándult a testem, mintha már a vipera közel
ségét érezné.

A lány is felébredt, és riadtan kérdezte:
- Valami baj van?
- Nincs - feleltem -, csak a viperáról álmodtam.
- Én is.
Ettől jobban megijedtem, mint félálomban a viperától.
- És mit álmodott?
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- Ó! Aludjon inkább!
Jó, de hogy aludjam el? Megpróbáltam kitalálni, vajon mit ál

modott a lány. De pilledt voltam már, kérdésemre csak a csinta
lanságra mindig hajló, legalantasabb érzékeim válaszoltak, úgy
éreztem, összetekeredve fekszem a lány keblei közt, lassan nyúj
togatom kopasz fehérlő nyakamat, mulatságosan összelapított fe
jem immár a tavirózsa bimbójához hasonlít, melyet az éppen ki
száradt iszap vetett ki, és ajkam már közeledik a lány gyanútlan
és nyugodt ajkához. De mert nem ért el odáig, arra gondoltam:
óvatosan, hogya lány semmit se érezzen, kiegyenesítem kígyótes
tem legalább egy gyűrűjét. De ehhez a mellkasomat is meg kellett
volna emelnem, s ettől, persze, nagyobb súly nehezedett volna a
lány keblére. Dermedten lehunytam hát elkeskenyedett szemem,
és visszafojtottam lélegzetemet. Csak fel ne ébredjen! De kígyótes
tem egy része eközben már annyira kinyúlt, hogy nem bírta to
vább támasz nélkül, és hanyatlani kezdett. Aztán görcsbe rándul
tam és úgy tátogtam, mintha a végemet jámám. Aztán zokogás
rázta a bensőmet, de mert csak vipera voltam, legfeljebb sziszeg
hettem volna. És aztán...

Álmomban alighanem megvonaglottam.
Aztán, felébredve, megkérdeztem a lánytól:
- Alszik?
-Nem.
- Miért?
- Eszembe jutott az a koporsóban fekvő halott.
Meglepődtem. Nem a lány idézte elő rémálmaimat? Nem fog

őrületbe kergetni?
De hirtelen világosság gyúlt az agyamban.
- Mi lenne, ha most, éjjelodamennénk, és eltemetnénk?
- Most? Miért?
- Hát, biztosan kellemesebb volna most, hűvösben ásni, mint

napközben. Meg aztán az a hulla is talán szebb volna holdfény
ben. És megszabadulnánk nyomasztó álmainktól.

- Értem. Olajra akar lépni.
Ez szíven ütött. Szavai, mint a tűk, az ereimig hatoltak. Lehor

gasztottam az orrom.
- Nem - hazudtam -, nem akarok elmenni.
- Szó sem lehet ilyen kalandról. Maga fáradt. Arra se gondol,

hogy itt már a hegyek között van. Reggelre biztosan belázasodna.
És ki tudja, hány napig kellene nyomnia az ágyat. Éppen most,
amikor minden olyan gyönyörű itt!

Ez persze komoly és vitathatatlan érv volt. Kétségtelen, hogy
hajlamos vagyok a megbetegedésre. Ha csak egyedül lennék itt...

Körtvélyessy Klára fordítása
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