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A Jóisten csamagja
Vigyétek a székeket és a teáscsészéket ide hátra a kályha mögé, és
ne feledkezzetek meg a rumról. Jó melegben lenni, ha hidegről

mesél az ember.
Egyesek, mindenekelőtt bizonyos fajta férfiak, akiknek valami

bajuk van a szentimentalizmussal, igencsak elutasítják a kará
csonyt. Ám életemnek legalább egy karácsonya tényleg a szép em
lékeim között él. Ez volt 1908 karácsonyestéje, Chicagóban. No
vember elején érkeztem Chicagóba, és azonnal közölték velem,
amikor az általános helyzetről érdeklődtem, hogya legkeményebb
tél jön, amit ez az egyébként meglehetősen kellemetlen város te
remteni képes. Amikor megkérdeztem, hogy is állunk egy kazán
kovács esélyeivel, elmondták: kazánkovácsoknak semmi esélyük,
és amikor egy félig-meddig alkalmas szállást kerestem, minden túl
drága volt. És ugyanezt tudhatták meg sokan 1908 telén Chicago
ban, bármilyen mesterséget űztek is.

És a szél rettenetesen fújt a Michigan-tó felől egész december
ben, és a hónap vége felé megint bezárt egy sor húscsomago
ló-üzem, és munkanélküliek egész áradatát vetette a hideg ut
cákra.

Egész napon át ügettünk végig az összes városnegyeden, és
kétségbeesetten kerestünk valami munkát, és örültünk, ha este
behúzódhattunk egy apró, kimerült emberekkel zsúfolt lokálba a
Vágóhíd-negyedben. Ott legalább meleg volt és nyugodtan ücsö
röghettünk. És ücsörögtünk, amíg egyetlen pohár viszkivel ez le
hetséges, és álló napon át erre az egy pohár viszkire spóroltunk,
amibe beleértettük még a meleget, a lármát és a cimborákat is,
mindent, ami a reménybó1 még megmaradt nekünk.

Ott ültünk ennek az évnek a karácsony estéjén is, és a lokál a
szokásosnál még zsúfoltabb volt, és a viszki még vizezettebb és
a publikum még kétségbeesettebb. Érthető hát, hogy sem a pub
likum, sem a vendéglős nem került ünnepi hangulatba, ha a
vendégek minden gondja az volt, hogy az egész éjszakát egy
pohárral kihúzzák, és a vendéglős minden gondja, hogy kihajít
sa azokat, akik előtt üresen állt a pohár.

De este tíz óra körül két-három fickó jött be, akiknek, az ör
dög tudja honnan, volt néhány dollár a zsebükben, és akik, mert
mégiscsak éppen karácsony volt, és a szentimentalizmus ott ló
gott a levegóben, az egész közönséget meghívták néhány extra
pohárra. Öt perccel később a lokál felismerhetetlen volt. Mind
annyian friss viszkit rendeltünk magunknak (és iszonyú ponto
san vigyáztunk arra, hogy korrekt módon legyen kimérve), az
asztalokat összetoltuk, és egy átfagyottnak látszó lányt megkér-
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tünk, táncoljon el egy cakewalk-ot, miközben minden ünnepelő

az ütemet tapsolta. De mit mondjak, benne lehetett az ördög fe
kete keze a dologban, nem lett igazi a hangulat.

Igen, már kezdettől egyenesen valamiféle gonosz jelleget öl
tött az ünnepség. Azt hiszem, a kényszer, hogy meg kellett hí
vatnunk magunkat, az ingerelt fel mindenkit. A karácsonyi han
gulat adakozóit nem néztük barátságos szemmel. Már az első

pohár adományozott viszkik után megszületett a terv, hogy sza
bályos karácsonyi ajándékozást, úgyszólván nagyobb stílű vállal
kozást rendezzünk.

Mivel ajándéktárgyakban nemigen bővelkedtünk, nem annyi
ra az éppen értékes, inkább az olyan ajándékokhoz ragaszkod
tunk, amelyek az ajándékozotthoz illettek, sőt esetleg mélyebb
értelmet hordoztak.

Ígyajándékoztuk meg a vendéglőst egy vödörnyi koszos hó
lével, kintről hoztuk, ahol éppen elég volt belőle, hogy régi visz
kijével kihúzza még az újévig. A pincérnek régi, felbontott kon
zervdobozt ajándékoztunk, hadd legyen étkészletének legalább
egy tisztességes darabja; egy a lokálhoz tartozó leánynak kicsor
bult élű zsebkést, hogy az elmúlt év púderrétegét legalább le
tudja vakarni magáról.

Mindezen ajándékokat a jelenlévők, talán csak a megajándé
kozottak kivételével, kitörő tetszéssel fogadták. S azután követ
kezett a fő móka.

Volt ugyanis közöttünk egy ember, akinek állítólag volt egy
gyenge pontja. Minden este ott ült, és némelyek, akik ugyanah
hoz értettek, bizton állították, hogy ő, bármennyire közönyösnek
tetteti is magát, mindennel szemben, ami a rendőrséggel kapcso
latos, bizonyos legyőzhetetlen félénkséget érez. Azt azonban
mindenki láthatta, hogy nincs valami jó bőrben.

Ennek az embernek egészen különleges dolgot találtunk ki.
Egy régi címjegyzékből, a vendéglős engedélyével, kitéptünk há
rom lapot, amelyeken csupa rendőrőrszoba állt, gondosan újság
papírba burkoltuk, és a csomagot átnyújtottuk emberünknek.

Nagy csönd lett, amikor átadtuk. A férfi tétován vette a cso
magot a kezébe, s kissé meszes mosollyal nézett fel ránk. Észre
vettem, amint kitapogatta ujjaival a csomagot, hogy még mielőtt

kinyitja, megállapíthassa, mi lehet benne. De aztán gyorsan ki
bontotta.

S ekkor különös dolog történt. A férfi éppen a zsineggel bab
rált, amellyel az "ajándékot" átkötöttük. amikor pillantása, lát
szólag szórakozottan, az újságra tévedt, amelybe az érdekfeszítő

címjegyzéklapokat burkoltuk. Ekkor azonban tekintete már nem
volt szórakozott. Egész vékony alakja (nagyon hosszú volt)
összegörnyedt úgyszólván az újság köré, arcával mélyen hozzá
hajolt és olvasott. Soha, sem azelőtt, sem azután nem láttam em
bert így olvasni. Egyszerűen falta, amit olvasott. És aztán felné-

924



MARNO JÁNOS

zett. És ismét csak soha, sem azelőtt, sem azután nem láttam
embert úgy ragyogni, mint őt.

- Éppen most olvasom az újságban - mondta tompa, eről
tetetten nyugodt hangon, amely nevetséges ellentétben állt ra
gyogó arcával -, hogy az egész dolgot már rég egyszerűen tisz
tázták. Valaki tudja Ohióban, hogy az egészhez nekem a
legkisebb közöm sincs.

És aztán nevetett.
És mi mindannyian, akik ámulva álltunk ott, és egészen más

ra vártunk, és alig tudtuk felfogni, hogya férfi valamiféle vád
alatt állt, és hogy közben, mint ezt éppen ebből az újságból
megtudta, rehabilitálták, hirtelen teli torokból és szinte teljes szí
vünkből nevetni kezdtünk, s ezáltal ügyködésünk hatalmas len
dületet kapott, arról a bizonyos keserűségről teljesen megfeled
keztünk, és kitűnő karácsony lett, ami reggelig tartott, és
mindenkit kielégített.

És ebben az általános elégedettségben természetesen semmi
szerepet nem játszott már, hogy azt az újságlapot nem mi vá
lasztottuk ki, hanem Isten.

Benkő Gitta fordítása

Nárcisz az életben
alulmarad. Úgy alszik el, jeges
deszkadarab, amelyen húst vertek ki
rég, egy vasárnap reggel, s akkor ő,

híven a szokáshoz, borért szaladt.
Még a mise előtt. Majd pár évvel
késó1Jb utána, mikor Nárcisz még
mindig nem tudja, hisz-e, vagy tényleg,
igazán hihető-e, amit tud. Vagy
csupán hallja, hogy anyja klopfolja a húst
(mely felsál is lehet, nemcsak karaj).
És most újra ott látja magát, térden,
mint Úrfelmutatás alatt, a padban,
rekeszét markolva, szomjan és étlen,
s baljós csengettyűhanggal a fülében.
Aztán békével széjjel, anyja mellett,
mintha elméje varratát szállnák meg,
készen, hogy feltépik itt-ott, a varjak.
És szaladhat borért, ha harangoznak.
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