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A szó a nyelv hegyén
Hol van a pokol? Hol az ember mélyén az a sötét part, ahol utolsót
lélegzik minden, ami él? Hol a pokol, ha magában foglalja egy
alma, amit egy fiatal lány vesz a kezébe és nyújt át? Hol van az a
hely, ahol minden elkárhozik? Normandia tájain megállás nélkül
nő a fű, a tél jeges, az utak rögösek, folyton folyvást esik az eső, a
fák királyok és mindenhol almafákra bukkanunk.

A földön az óceán uralkodik és az óceán fölött a szél az úr. Az
óceán urai voltak egyben e föld urai is. A szél urai pedig a hajósok.
Normandiában még aki a földet ássa, az is tengerész. Aki ruhákat
szab, az is. Aki almabort készít, itt az is tengerész. Cotentin félszi
gete is olyan, akár egy tengerbe tolt bárka: az óceán fehér partján
fennakadt viking hajó.

879 áprilisában halt meg Hebegő Lajos király. Trónját Karl
mann örökölte. Ezekben az időkben játszódik ez a történet, akkor,
amikor a földeken és a kikötőkben senki sem tudott már írni és
olvasni. Közelgett az ezredforduló. A normandiai hercegségben
voltak olyanok, akik várták az idő végének eljövetelét és voltak
olyanok is, akik nem várták. Egyfelől a keresztények, másfelől a
dánok. De a keresztények és a dánok végső soron egybemosód
tak. Nem lehetett megkülönböztetni őket, mert az idő vége min
den nap minden egyes perce. Még Vilmos előtt történt mindez.

Volt egyszer egy város, amit Díves-nek hívtak. Élt ott egy fia
tal szabó, aki Björn névre hallgatott. [eüne-nek szólították, ami
az ősi nyelven állítólag annyit tesz: "medve". [eűne jóképű fia
talember volt. Buggyos, hímzett nadrágot hordott, szűk ruháját
széles, ábrákkal díszített öv tartotta. Női ruhákkal foglalkozott,
és minden nő, aki megfordult nála, szépnek találta őt, és szíve
sen lett volna menyasszonya. Nagy szőnyegeket is készített, ha
volt rá megrendelés. Kisebb hálókat szőtt, amelyekkel a halászok
dolgoztak.

Leleményes ember hírében állt. Mindenre volt válasza. Mun
káját jól végezte, és a szegénység is elkerülte. Háza a folyópartra
nézett. A ház gerendáján két kard függött éjjel-nappal. Colbrune
szerette őt.

Colbrune a szemben levő házban lakott. Hímzéseket készített,
hogy megélhessen valamiből. Őrülten szerelmes volt [eűne-be.

Reggel, délben és este őt nézte az ablakon át. Nem jött álom a
szemére.

Egy éjjel, ahogy álmatlanul forgolódott az ágyában, azt mond
ta magában: "Nincs nyugalmam. Rágondolok, és ég a gyomrom.
Könnyek áztatják szemeimet. Olyan vékony vagyok már, mint
egy kis tüske. Az ő neve visszhangzik bennem megállás nélkül."
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Másnap reggel szépen felöltözött, magára vette piros és sárga
hímzésekkel díszített kötényét. Átvágott az utcán. Bekopogtatott
a szemközti ház faablakán. [eűne mogorván emelte fel tekintetét
a lányra, mert munkájában zavarta meg. Colbrune azt mondta,
hogy szereti, és boldog lenne, ha elfogadná őt menyasszonyá
nak. Azt is hozzátette még: "Mindent szeretek benned. A han
god zengését is szeretem. Mi is neked a saját hangod zengése?
Semmi. De engem ez az, ami éltet."

[eüne letette a cérnát. A lányra nézett. Azt mondta, gondol
koznia kell a dolgon. Azt mondta, hogy az ajánlat megtisztelő

számára. Azt mondta, hogy mindig örömmel nézi őt, ahogyan a
háza ablakában dolgozik. Azt mondta, szüksége van egy alko
nyatra, egy éjszakára és egy hajnalra, hogy átgondolja a dolgot.

Másnap reggel, mielőtt az óra elütötte volna a delet, [eűne

kopogtatott Colbrune ajtaján. Csinosan felöltözött. Hosszú ujjú
ingét vette fel, buggyos nadrágját és díszes övét. Colbrune been
gedte, az izgalomtól egészen piros lett az arca. [eüne azokat a
hímzéseket nézte, amelyeken a lány dolgozott.

Aztán odafordult hozzá és kezébe fogta a lány kezét. Azt
mondta, szeretne a vőlegénye lenni, de házasságuknak van egy
feltétele. Így szólt: "Úgy hírlik, Colbrune, hogy te vagy Dives
városának a legügyesebb varrónője. Meg tudnád-e varrni ennek
az övnek a pontos mását? Ami engem illet, én nem voltam rá
képes."

Miközben ezeket a szavakat mondta, [eüne levette derekáról
az övet, és Colbrune kezébe helyezte.

Colbrune elpirult, ahogy megfogta az övet, mert még érezte
rajta [eűne testének melegét. Így válaszolt: "Meg fogom próbál
ni, Ieüne, mert minden vágyam az, hogya feleséged legyek. Re
mélem, hogy meg leszel elégedve velem."

Napokon át dolgozott a lány. Egész éjszakákat átvirrasztott,
hogy sikerüljön neki újraalkotni azokat a motívumokat, amelyek
az övet díszítették. A rajzok azonban olyan kuszák voltak, az
őket alkotó fonalak olyan finomak, a színek oly változatosak,
hogy teljességgel lehetetlennek tűnt ennek az övnek a pontos
mását elkészíteni.

Az egymás utáni éjszakák fáradságához adódott a félelem,
hogy soha sem fog elkészülni munkájával. Munkabeli ügyetlen
ségének tudatához adódott annak a tudata, hogy ha nem képes
megtartani ígéretét, elveszíti [eűne-t,

Colbrune egészen kétségbeesett. Elvesztette életkedvét. Nem
evett többé. Azt mondta: "Szeretem őt. Tudok varrni. Megállás
nélkül dolgozom, de hiába, képtelen vagyok elkészíteni az öv
pontos mását."

Térdre borult és sírva fohászkodott Istenhez: "Uram, ég és ha
lál ura, bárki légy is, segíts meg engem. Mindent odaadnék
azért, hogy feleségül mehessek [eüne-höz, a szabóhoz."
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Egy éjszaka, mikor Colbrune a szobájában ült és zokogott, egy
szerre kopogtatást hallott. Gyertyával a kezében indult ajtót nyit
ni. Közelhajolt az olajjal kezelt disznóhólyaghoz, ami ablakát óvta
a széltől. Egy Úr alakját látta odakint.

Csodálatos öltözéke volt az Úrnak. Arany zekét hordott,
arany vállszíjjal, a fején nagy, fehér kalapot viselt. Megállás nél
kül kopogtatott.

Colbrune óvatosan nyitott ajtót. Az Úr azt mondta:
- Ne féljen tőlem, csak egy úr vagyok, aki eltévedt az éjsza

kában. A ködöt követtem, ami megült a folyó fölött. Láttam,
hogy magánál még világosság van. Lovam fáradt, pihenésre szo
rul. Kikötöttem a ház sövényéhez. Be szeretnék kapni valamit és
innék is, ha nem okoz nagy gondot önnek.

Colbrune beengedte az Urat, fát rakott a tűzre. Almaborral kí
nálta meg az Urat. Arannyal díszített zekéjét csodálta. Az Úr
megismételte:

- Éhes vagyok.
Colbrune elnézést kért, hogy az éjszakai fáradtság ilyen fi-

gyeimetlenné teszi. Megkérdezte az Urat:
- Akarja, hogy darát készítsek önnek?
- Inkább egy almát ennék. - válaszolt az Úr.
Colbrune megfogta a kompótos tálat és az éléskamrába in

dult. Egy almát hozott az Úrnak. Az Úr beleharapott az almába.
Miközben az almát ette, az Úr látta, hogy Colbrune lopva letörölt
arcáról egy könnycseppet. 6 is megtörölte a száját és azt mondta:

- Nézzenek oda, hiszen te sírsz.
És Colbrune megerősítette, hogy bizony igazat mondott az

Úr. Azt is hozzátette:
- Szeretem [eűne-t, a szabót. Azért dolgozom ilyen kései

órán is még, mert megígértem neki, hogyelkészítem az alakok
kal díszített övének a pontos mását. Öt hete dolgozom éjt nap
pallá téve, és semmi eredményt nem értem el. De nézze inkább!

Előkereste a hímzésekkel díszített övet, és vele együtt meg
mutatta az Úrnak az összes eredménytelen kísérletét, hogy meg-
varrja az alakokat. .

Az Úr elmosolyodott és azt mondta:
- Várj csak. Vagy ilyen kicsi a világ, vagy a véletlen műve

ez, de azt hiszem, hogya lovam oldalán függő zsákomban ép
pen egy olyan övet hordok magammal, ami egyedülálló módon
hasonlít a te övedre.

Mikor az Úr visszatért és összehasonlították a két övet,kide
rült, hogy teljesen ugyanolyanok. Egyetlen fonál sem akadt rajta,
amelyik más színből lett volna. Egyetlen rajz sem, ami ne épp
ugyanolyan lett volna.

Akkor Colbrune hangos zokogásba kezdett. Azt mondta:
- Azért sírok, mert én nagyon szegény vagyok. Ennek az öv

nek az ára felér egy ló árával. Vagy hét tehénével. Vagy egy
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arany kapocséval. Sohase tudnám megvásárolni magától. Soha
nem leszek [eúne felesége.

Az Úr akkor azt mondta neki, hogy azonnal hagyja abba a
zokogást, és ne hagyatkozzon a könnyekre. Egészen közel lépett
hozzá és megsimogatta a haját. Azt mondta:

- Neked adom ezt az övet, ha akarod. Semmibe nem kerül.
- Mit kér érte cserébe hát? - lázadt fel Colbrune, és hirtelen

kitépte magát az Úr öleléséből.
- Azt az egyet kérem, hogy ígérj meg nekem valamit -

mondta az Úr.
- Mit? - kérdezte Colbrune.
- Hogy nem felejted el a nevemet - mondta az Úr.
- Mi a neve? - kérdezte Colbrune.
- Helből való Heidebic-nek hívnak - felelte az Úr.
Colbrune nem tudta megállni, hogy ki ne törjön belőle a ne

vetés. Még a kezét is összecsapta. Azt mondta:
- Hogyan felejthetnék el egy ilyen egyszerű nevet: Heidebic?

Szerintem csak gúnyolódik velem az Úr.
Az Úr azt mondta:
- Nem gúnyolódom veled, Colbrune. De ne nevess olyan

hangosan. Mert ha egy éven belül, ugyanezen a napon, ugyan
ebben az órában, az éjszaka mélyén nem emlékezel a nevemre,
akkor az enyém leszel.

Colbrune még vidámabban kacagott.
- Ugyan - mondta -/ hát hogy is lehetne elfelejteni egy

nevet!
Közelebb lépett az Úrhoz és kivette a kezéből az övet. Az Úr

felállt a padról. Colbrune azt mondta még:
- De nem akarom becsapni magát, Uram. Egyedül Ieüne-t a

szabót szeretem, senki mást. Szavamat adtam neki, és amint át
adom neki az övet, hozzá kell mennem feleségül.

Az Úr így felelt:
- Már elmondtad, milyen megállapodást kötöttél a szabód

dal. De ne feledd azt a megállapodást, ami mostantól hozzám
köt. Nem szabad elfelejtened a nevemet. Ha mégis megcsalna
emlékezeted, nekem mindegy mit mond a szabód, velem kell
jönnöd.

Colbrune azt mondta:
- Ön az, aki ismétli a saját szavait. Nem vagyok buta. Emlé

kezni arra a névre, hogy heli Heidebic, nem nehezebb, mint arra
a névre emlékezni, hogy Colbrune, és nem hiszem, hogy valaha
is nehézséget jelentene számomra az, hogy emlékezzem a saját
nevemre. Jó volt hozzám, Uram. De attól félek, egy év múlva
csak szelet és sajnálkozást fog magához ölelni.

- Lehetséges, hogy így lesz, felelte a Helből származó Úr kü
lönös mosollyal az ajkán. De a helyedben inkább azon igyekez
nék/ hogy ebben az egy évben a lehető legtöbbet hozzam ki
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Ieüne testéből, és annyira erősen ölelném magamhoz, amennyire
csak lehet.

Miközben ezt mondta, felvette fehér kalapját, átlépte a ház
küszöbét, odament a sövényhez, felpattant a lóra és nekiindult
az éjszakának. Az Úr és a lova azon nyomban beleveszett a fo
lyó fölött gomolygó ködbe.

[eűne hirtelen riadt fel álmából. Az ablakra nézett: alig hajnalodott
még, de valaki már kopogtatott az ajtaján. Kiugrott az ágyból. Azt
gondolta magában: "Remélem, hogy Colbrune az. Azt hiszem, si
került befejeznie az övet."

Ajtót nyitott. Az asztal fölé hajoltak, hogy megnézzék a két
övet. Az összehasonlítás megtörtént. Nevettek. [eúne azt mondta
Colbrune-nek:

- Tündéri kezeid vannak.
Colbrune elpirult. Kihúzta magát.
A két előttük fekvő öv olyan hasonló volt, hogy egyikük sem

tudta már, hogy melyik az eredeti és melyik a másolat.
Colbrune hirtelen azt mondta:
- Akkor holnap kihirdethetjük az eljegyzésünket.
[eűne azt felelte, hogy szükségtelen volna másnapig várni az

zal, amit már most megtehetnek. Azt is hozzátette még:
- Büszke vagyok rá, hogy olyan asszony lesz a feleségem, aki

el tudta végezni azt a munkát, amire én magam képtelen voltam.
Kezébe vette a lány kezét. Magához húzta. Átölelték egymást.
Megházasodtak. [eúne ezt adta a házasságba: a Dives folyó

partján álló faházat, tíz szélnyi szövetanyagot, egy kalapácsot,
két kardot. Colbrune hozománya egy fából készült asztalból, egy
székből, egy tapló tűzszerszámból és egy gyertyából, egy rokká
ból, egy orsóból, egy almából és egy hímzőkeretből állt. [eüne
mindenki előtt átadott Colbrune-nek egy jelenetek ábráival díszí
tett övet és a derekára kötötte. Colbrune mindenki előtt átadott
[eűne-nek egy jelenetek által díszített övet, amit [eúne a maga
derekára kötött. Utána mindegyikük megivott egy pohár alma
bort Dives város polgárai előtt, és ezzel házasságuk mindenki
által szentesítve lett.

Az esküvőn részt vett a kovács, a hajós, a szűcs, a halász, az
ácsok és a pékek.

Colbrune egy tehén hátára ült, és [eüne házához vitette ma
gát. [eűne átadta feleségének a ház kulcsait.

Colbrune összelapátolta a tűzhelyből a hamut. Megmosako
dott, feltűzte és szalaggal kötötte össze a haját. Jobb kezébe kala
pácsot fogott, az ágyra feküdt, szétnyitotta a lábait, és magába ro
gadta a férfit. Mindketten boldogok voltak. Kilenc hónap telt el.

Egy nap, a kilencedik hónap végén, mikor éppen egy fekete
csataló alakját varrta a hímzőkeretre, Colbrune arca egyszerre el
torzult.
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Eszébe jutott az a nap, menyegzőjének előestéje. amikor égve
hagyta a lámpát éjszaka, és betért hozzá az az Úr. Eszébe jutott
ígérete. Már-már kimondta magában az Úr nevét, amikor a név
egyszerre kihullt emlékezetéből.

Ott volt a nyelve hegyén, de nem tudta mégsem emlékezeté
be idézni. Ott lebegett ajkai körül szinte megfogható közelség
ben az Úr neve, érezte, hogy ott van, de nem tudta megragadni,
szájára tenni és kimondani.

Magán kívül volt. Felállt.
Akárhogy is próbálta, nem emlékezett a titokzatos Úr nevére.

Kétségbeesetten nézett körül.
Megfordult a szobában, ahol volt.
Hiába ismételte el azokat a gesztusokat, amelyeket azon a bi

zonyos estén tett, hiába ment le újra az éléskamrába almáért, hi
ába tette meg ugyanazokat a lépéseket, hiába volt előtte a fehér
kalap, a fekete ló és az arany zeke, hiába ismételte el újra han
gosan azokat a mondatokat, amelyeket akkor mondott az Úrnak,
hiába emlékezett a gesztusokra, az almára és az Úr fogaira,
amint beleharapnak az almába, arany vállszíjára. szavakra, mon
datokra: a névre nem emlékezett.

Nem jött többé álom a szemére.
Szomorúsága ellepte a hálószobát. Az éjszakát rettegéssel töl

tötte. Férje vágyát visszautasította, hátat fordítva feküdt az
ágyon, és kereste, kutatta az elveszett nevet.

Férje meglepődött felesége viselkedésén.
A szomorúság a hálószobából átterjedt a konyhára is. Colbrune

odaégette az ételeket. Amikor nem égette oda az ételeket, akkor
elfelejtette megteríteni az asztalt. Nem lapátolta többé össze a ha
mut a tűzhelyből, a kandalló piszkos volt és füstös. Sőt, még az is
előfordult, hogy egész egyszeruen elfelejtett vacsorát készíteni 
annyira megszállottan űzte, kereste az elveszített nevet.

Férje haragudni kezdett.
Colbrune egyre vékonyabb lett. Újra úgy nézett ki, akár egy

kis tüske. A hálószoba és a konyha után a szomorúság átragadt
a gyümölcsöskertre is. Nem törődött már a sudár növényekkel.
Nem szedte ki a földből a sárgarépákat. Nyugtalanul várták a
nyulak a növények száraz leveleit és szárait. Mivel a kert nem
adott többé sem almát, sem körtét, a madarak is elhagyták a
kertet. Minden elcsöndesedett.

Colbrune a fák ágai között járt fel-alá, görnyedt háttal és le
hajtott fővel. Semmire nem ügyelt, csak azt a nevet kereste, amit
elveszített.

Férje hirtelen pofon ütötte.
Colbrune ránézett és a szeme megtelt könnyekkel. [eúne ké

zen fogta és haragosan megkérdezte tőle, hogy mire vélje visel
kedését. Miért kezdte ki őket a szomorúság?
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Miért nem vesz magához többé ételt? Miért utasítja vissza öle
lő karjait, amikor egymás mellett fekszenek, és miért sír egész éj
jel hátat fordítva neki? Miért csendesedett el a kert? Miért hűlt ki
a kandalló? Miért jár földre sütött szemekkel föl-alá a házban és
kint a kertben, akár egy tébolyult, ajkait mozgatva, mintha vala
mit ki akarna mondani, de nem tudja eldönteni, kimondhatja-e?

Colbrune nem tudott mit felelni. Arcán még mindig érezte a
férfi ütésének erejét. Még erősebben zokogni kezdett, szipogva
fúrta fejét hitvese karjaiba. Szüntelenül csuklott és sírt. [eűne a
haját simogatta. Azt mondta neki: "Túl sokat sírsz. Dives váro
sához fogok fordulni, ha ennyire sírsz. Ki foglak hallgatni, mint
a folyót, amely átszeli helyiségünket, amelynek vize gyümö!cse
inket élteti, amiben hajunkat áztatjuk és ruháinkat mossuk, ami
ből teheneink isznak, amibőlleveseinket készítjük, amiben ar
cunkat és kezünket tisztítjuk és amiben egész évben tátognak a
halak, éppúgy ahogy te teszed egész álló nap."

Ekkor váratlanul Colbrune négy lépést tett előre. Arca egé
szen elsápadt. Sírása abbamaradt. Levette magáról az övet, és
férjének nyújtotta át.

Egyenesen állt előtte, határozott arckifejezéssel. Azt mondta:
"Kihasználtalak. Szégyellem magam. Ez az öv nem az enyém.

Nem az én munkám eredménye. Kibúvót találtam csupán. Egy
éjjel, az éjszaka kellős közepén, miközben kétségbeesetten sírtam
a fölötti bánatomban, hogy nem tudom elkészíteni az övet, égve
hagytam a gyertyámat. Egy Úr kopogtatott be az ajtómon. A ke
rítéshez kötötte a lovát. Nagy, fehér kalapot viselt. 6 adta ne
kem ezt az övet és én cserébe megígértem neki, hogy ha elfelej
tem a nevét, akkor egy év elteltével az övé leszek. Több, mint
kilenc hónap telt el azóta. Mi is az, egy név? Van-e annál
könnyebb dolog, mint eszünkbe vésni egy nevet? Hogyan lehet
séges elfeledni azt a szót: "öv"? És azt a szót: "szerelem", ho
gyan is felejthetném el? A neved ott lesz ajkamon, amikor meg
halok. De erre a névre nem emlékezem."

A szabó közelebb lépett Colbrune-höz, Megfogta az övet és
átölelte hitvesét. "Ne sírj, mondta. Szeretlek. Vagy megtalálom
ezt a nevet. Vagy pedig megtalálom ezt az Urat."

Másnap még alig hajnalodott, amikor [eűne felkelt és felöltö
zött. Megkérdezte Colbrune-től, hogy merre indult el az Úr, ami
kor itt hagyta őt. Colbrune azt mondta: "Arra."

[eüne elindult arra. A folyó medrének útját követte. Behatolt
az erdő mélyére. Beszélt a favágókkal. Felverte a sarjerdőt. Meg
mászta a sziklákat.

Két napra rá egy forrás mellé telepedett le. A járás teljesen ki
fárasztotta, sírni kezdett. Az Úr látogatása óta már több mint tíz
hónap telt el. Egyszerre egy kis nyúl ugrott elé és így szólt hoz
zá:
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- Miért sírsz?
- Azt az Urat keresem, akinek fehér kalapja van.
A nyúl erre azt mondta neki:
- Gyere utánam!
[eűne felkelt és követte őt.

A nyúl a moha alatt rejtőző üreghez vezette. [eüne letérdelt.
Négykézláb mászott be az üregbe és indult el a föld felszíne alá.
A túlvilágba érkezett. Egy hatalmas, fehér kastélyt látott, amely
csak úgy ragyogott az éjszakában. A felvonóhíd le volt eresztve.
Átment a hídon.

Az udvarban lovászok csutakolták a lovakat.
A négyszögletes udvar közepén szolgák súroltak egy nagymé

retű, arany hintót. Mások az ajtókat tisztogatták.
[eűne odament a szolgákhoz. Tisztelettel szólt hozzájuk:
- Megkérdezhetlek benneteket, hogy miért fényesítitek ezt a

hintót?
- Urunk hamarosan visszatér a földre, hogy feleségül vegyen

egy fiatal varrónőt - felelték a szolgák.
- Igazán szép ez a hintó, amit tisztogattok, mondta [eüne.

Mondjátok csak, vajon lehetséges-e, hogy egy olyan Úrnak, aki
nek ilyen csodálatos hintaja van, a neve ne volna hasonlóképpen
csodálatos?

- Igazat beszélsz, mondták a szolgák. Ez bizony a heli
Heidebic hintaja.

[eűne megremegett.
- Mondjátok meg uratoknak, a heli Heidebic-nek, hogy

[eűne, a szabó, üdvözletét küldi.
Egytől egyig elbúcsúzott a szolgáktól és a lovászoktól, akik a

hintó körül álltak. Az összes szolga és lovász viszonozta [eűne

köszöntését.
Elhagyta a kastélyt. Visszatért Helből. Hadd jegyezzem meg,

hogy Hel Normandia őslakói számára a pokol neve.
Hadd jegyezzem meg, hogya pokol a világ összes lakója szá

mára a világ neve.
Kiugrott a nyúlüregből. A szabad levegőre visszatérve Dives

felé kezdett szaladni. Magában ismételgette a nevet: heli
Heidebic. Ismétlése révén próbálta meg észben tartani. Minden
erejével azon volt, hogy megállás nélkül mondogassa magában.

A folyópartra érve megpillantotta házának tükörképét a víz
felszínén. Megállt. Szépnek találta a Dives folyón hullámzó ké
pet. Nekitámaszkodott a kőkorlátnak. Nézte a házat, ahogyan
visszatükröződika folyóban. Hirtelen nagyon éhes lett.

Amint felocsúdott, újra ki akarta mondani a nevet: ott volt
egészen közel hozzá, a nyelve hegyén. Úgy úszott a levegőben a
szája körül, akár egy ködfátyol. Hol közeledett, hol távolodott
ajkaitól. De amikor ki kellett volna mondania felsége előtt a ne
vet, [eűne ajkai némák maradtak.
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Két napot pihent. Az éjszakát Colbrune végigreszkette Ieűne kar
jaiban, mert félt újra elválni kedvesétól. Tizenegy hónap telt már
el. [eüne útra kelt, a folyó irányát követte, és az erdóbe tért. Hiába
kereste, sehol nem lelte a kis nyulat. Az erdő állatait kérdezgette,
hogy merre találja a föld alatti világot, de az erdő állatai hallgat
tak, vagy elmenekültek előle. Egyre mélyebben behatolt az erdőbe.

Egyszerre az erdő végén találta magát, lábai előtt az óceán te
rült el.

Fáradt volt. Leült egy szikla szélére. A szikla messze benyúlt
az óceánba, hullámok csapkodták minden felől. Sírni kezdett.

Egy nyelvhal tűnt fel a tenger felszínén. Így szólt hozzá a hal:
- Miért sírsz?
[eűne megpillantotta a nyelvhalat az apró, fehér hullámok ta

rajain és így válaszolt:
- Azt az Urat keresem, akinek fehér kalapja és arany zekéje

van.
- Gyere utánam! - mondta a hal és belebukott a tengerbe.
lenne is alábukott. A víz fenekére ért. Az algák fala mögött

egy nagy, fehér kastélyt látott, mely csak úgy ragyogott a sötét
ségben. A felvonóhíd le volt eresztve. Átment rajta. Az udvar
ban a szolgák fekete paripákat nyergeltek fel.

A négyszögletes udvar közepén a szolgák vörös párnákat he
lyeztek a hintóba. Szakácsok jöttek-mentek, karcsú füles kancsó
kat és jó illatú ételekkel megrakott ezüst fedelű tálcákat rakod
tak gondosan a hintó ajtajainak rekeszeibe.

[eűne odament a szakácsokhoz. Tisztelettel szólt hozzájuk:
- Megkérdezhetem, hogy miért helyezitek ezeket az ételeket

a hintóba?
- Urunk egy fiatal varrónőhöz indul a földre, és ezekkel az

ételekkel szeretne kedveskedni neki az utazás alatt.
- Igazán csodálatosan illatoznak ezek az ételek, mondta

[eűne. Mondjátok meg nekem igaz szívetekre, lehetséges vol
na-e, hogy egy Úr, aki ilyen különleges ételeket készíttet, maga
is ne valamilyen különleges névre hallgatna?

- Igazat beszélsz, mondták a szakácsok. Urunk neve, aki nap
mint nap ilyen ételekkel kényezteti magát, heli Heidebic.

lenne megnyalta az ajkát.
- Mondjátok meg uratoknak, a heli Heidebic-nek, hogy

lenne, a szabó, üdvözletét küldi.
Egytől egyig elbúcsúzott a szakácsoktól, akik a hintó körül

álltak. Az összes szakács viszonozta [eüne köszönését.
Elindult vissza a tengeri kastélyból. Elérte a tenger felszínét.

A parton lerázta magáról a vizet. Maga mögött hagyta a tenger
partot. Az erdőn át vezetett az útja. Szaladni kezdett, magában
ismételgette a nevet: heli Heidebic. lsmétlése révén próbálta meg
észben tartani. Minden erejével azon volt, hogy megállás nélkül
mondogassa magában.
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Keresztülhatolt az erdőn. Miután túljutott az erdőn, a völgyön
keresztül haladt tovább. A folyó partján haladt végig. Átment a
hídon. A hídon felesége szaladt felé és szólította őt. Csodálatos
nap volt. Alkonyodott. Felesége a nevét kiáltotta. Az asszony
háta mögött éppen alábukott az égen a nap. Látta a feléje szala
dó asszony árnyékát, amit a lenyugvó csillag fénye vetített a híd
faburkolatára. Ehes volt, elfáradt. Mozdulatlanul állt azzal a rop
pant árnyékkal szemben, ami közeledett felé.

Amikor karjaiba vette feleségét és Colbrune megkérdezte tőle,

hogy elhozta-e a nevet, amit közölni akar vele, [eűne nem találta
meg azonnal a szót: nem azért, mert távol volt tőle, egyáltalán
nem, ott volt, egész közel hozzá, a nyelve hegyén. Szája körül
lebegett, akár egy árnyék. Hol közeledett, hol távolodott ajkaitól.
De amikor ki kellett volna mondania felesége előtt a nevet,
[eúne ajkai némák maradtak.

Két napot pihent. Colbrune már le se feküdt éjszaka. A házban
járt-kelt. Kereste az elveszített nevet. Tele volt félelemmel. A tizen
kettedik hónapban jártak. [eűne útnak indult. A folyó partját kö
vette. Átment a hídon. Az erdőbe tért, de a kis nyulat sehol nem
találta. Az erdő végére ért, az óceán partján állt. A kiszögellő szik
lához ment. Egyetlen hal sem elegyedett szóba vele. Messziről fel
tűnt egy félsziget és egy hegy.

A hegyre indult. Napokon át haladt fölfelé.
Ám az út feléhez érve a hegyoldala már olyan meredek volt,

hogy lehetetlen volt magasabbra törnie. Ujjaira nézett: vér borí
totta őket. Hogyan fognak így varrni a szabó finom ujjai? Át
tudják-e majd húzni a cérnát a tű fokán? Teljesen belapultak uj
jai, és vér borította őket. [eüne sírni kezdett.

Egy egerészölyv szállt le mellé.
Lassan behúzta roppant szárnyait, és azt mondta:
- Miért sírsz itt, a sziklába kapaszkodva?
[eüne így válaszolt:
- Azt az Urat keresem, akinek fehér kalapja, arany vállszíja

és nagy, fekete lova van. De nem tudok feljebb jutni ezen a he
gyen.

Az ölyv azt mondta neki:
- Gyere utánam!
- Nem tudok repülni - mondta a szabó.
- Nem kell repülni, csak meg kell próbálni talpon maradni.
- Egyébként is fölösleges, felelte a szabó. Úgyis el fogom fe-

lejteni azt a nevet, amit a feleségem kér tőlem. Hazaindulok.
- Gyere utánam. Nincs messze már, felelte az ölyv, megmu

tatom, hogy hol van a völgy bejárata.
Valóban nem volt már messze. Az ölyv ott repült [eüne feje

felett, és a férfi a kiugró sziklákba kapaszkodva követte őt. Ki
bontott szárnyaival mutatta neki az ölyv az utat.
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[eüne aláereszkedett a hegy oldalán. Napokon át haladt előre.

Egy szakadék alján, a feneketlen mélységben egyszerre meglátott
egy ragyogó, nagy, fehér kastélyt. Nekiiramodott. Térdre esett. A
felvonóhíd le volt eresztve, fájlalta a térdét, ahogy átment rajta.

Az udvarban a lovagok éppen felkapaszkodtak anyergekbe.
A négyszögletes udvar közepén négy szolga lépett az arany

hintóra és a magasba emelték fegyverüket.
[eűne odament a katonákhoz. Tisztelettel szólt hozzájuk:
- Megkérdezhetem, hogy miért szálltok be ebbe az üres hin

tóba, és miért csillogtatjátok meg fegyvereiteket?
- Urunk néhány pillanat múlva indul a földre, egy fiatal var

rónőhöz, és mi fogjuk védelmezni őt.

- Igazán csodálatosak a fegyvereitek, mondta [eűne, semmihez
sem hasonlítható a csillogásuk. Mondjátok meg nekem igaz szí
vetekre, lehetséges volna-e, hogy egy Úr, akinek ilyen ragyogó
fegyverei vannak, maga is ne valamilyen ragyogó névre hallgatna?

- Igazat beszélsz, felelték a katonák. Fegyvereink azé az Úré,
akinek a neve heli Heidebic. De most már állj el az útból, mert
hamarosan indulunk.

[eűne szaladni kezdett, és azt kiáltotta vissza a katonáknak:
- Mondjátok meg uratoknak, a heli Heidebic-nek, hogy

[eűne, a szabó, üdvözletét küldi.
Szaladni kezdett. Egy zerge ügyességével kúszott fel a sziklá

kon. Maga mögött hagyta Helt. Magában ismételgette a nevet: heli
Heidebic. Ismétlése révén próbálta meg észben tartani. Minden ere
jével azon volt, hogy megállás nélkül mondogassa magában.

Dives-ben Colbrune várta őt. Az asszony teljesen lesoványodott. A
nevet kereste, az elfelejtett nevet. Reszketett. Már csak három nap
volt hátra a végzetes napig, és [eűne még mindig nem ért vissza.
Lelke legmélyén kutatta az asszony, de sehol nem lelte a keresett
nevet. Vért izzadott, annyira iszonyodott attól a gondolattól, hogy
el kell szakadnia [eűne-től, Fölállt egy zsámolyra. Megragadta az
egyik kardot, ami Teline házának tornácán lógott felakasztva. Ki
köszörülte a kardot, készen állt meghalni. Nem akart az Úr felesé
ge lenni. Egyedül [eüne-é akart lenni.

[eűne magában ismételgette a nevet. A tizenkettedik hó huszon
nyolcadik napja is elmúlt már. [eűne szikláról sziklára szökdelve
futott le a hegy oldalán. A fövenyes partra ért. Átrohant a parton
az erdőig. Egy újabb nap eltelt. Futott tovább. Az erdőbe tért és át
szelte az erdőt. A tizenkettedik hónap utolsó napja volt. Leszállt az
éjszaka. Tizenegy órára járt. [eűne lélekszakadva futott, már a hí
don járt. Most nem volt fény, ami visszaverődött volna a folyó vi
zében. Minden árnyékot magába nyelt az éjszaka.

Belökte az ajtót és nem nézett feleségére, aki a rettegéstől vért
izzadott. Colbrune a tűzhely előtt ült, háttal a férjének, egyik ke
zében a kardot markolta. A kard hegye a földön nyugodott.
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[eűne azt kiáltotta:
- Heli Heidebic, ez az Úr neve!
A földre rogyott. Colbrune megfordult. Abban a pillanatban

ütötte el az óra az éjfelet. Colbrune fölállt, szél támadt, kinyílt az
ajtó és Hel ura jelent meg az ajtóban. Csodálatos ruhát viselt az
Ur és nagy, fehér kalapot. Arany vállszíj díszítette alakját. Háta
mögött felsejlett az arany hintó, ami az éjszaka mélyén ragyogott.

Az Úr nevetve közeledett. Colbrune kezéért nyúlt. Az
asszony visszahúzta a kezét, előre hajolt és azt kérdezte:

- Miért akarod megfogni a kezemet, Uram?
- Emlékszel-e a nevemre, Colbrune?
- Természetesen emlékszem a nevére, Uram. Sok nőt ismer,

aki elfelejtette jótevője nevét?
- Mi e nevem? - kérdezte az Úr.
- Várjon egy pillanatot, amíg a nyelvem hegyére tűzöm a

szót. Várjon, amíg ajkaim kiejtik a nevét.
- Mi a nevem? - kiáltotta az Úr.
Colbrune finoman, nevetve mondta:
- Heli Heidebic a neve, Uram.
Az Úr felkiáltott. Minden elsötétült. Minden kialudt, akár

most ez a gyertya, amit beszédemmeloltottam el.
Aki beszél, leheletével eloltja a tűz fényét.
Egyedül a ló vágtatásának zaját lehetett hallani az éjszakában.

Amikor Colbrune-nek megjött a bátorsága arra, hogy felnéz zen,
már sehol nem volt a hintó.

[eűne ájult testére borult a lány és ajkait csókolta.
Az éjszaka olyan fekete volt, mint amilyennek a mai napig

megmaradt. Colbrune tüzet csiholt egy kővel, hogy gyertyát
gyújthasson, közel hajolt [eüne arcához, beborította hajával, és
ajkát nyújtotta felé. [eüne csendben lélegzett.

[eűne teljesen lesoványodott. Éhes volt, korgott a gyomra. Kezé
ben a gyertyával Colbrune féltérdre ereszkedett.

"Oramus ergo te, Domine: ut cereus in honorem tui Nominus
consecratus, ad noctis hujus caliginem destruendam, indeficiens
perseveret." ("Imádkozunk hozzád, Uram, tedd, hogy ennek a
gyertyának a lángja, amit a Te neved emlékére gyújtottunk, soha
ne aludjon ki, hogyeloszlassa ennek az éjszakának a sötétségét.")

[eüne magához tért. Erőtlen volt. Arca sápadt. Colbrune ké
zen fogta és felsegítette. Mindketten térdre ereszkedtek a meg
gyújtott gyertya előtt és így fohászkodtak: "Oramus ergo te, Do
mine: ut cereus in honorem tui Nominus consecratus, ad noctis
hujus caliginem destruendam, indeficiens perseveret." ("Imádko
zunk hozzád, Uram, tedd, hogy ennek a gyertyának a lángja,
amit a Te neved emlékére gyújtottunk, soha ne aludjon ki, hogy
eloszlassa ennek az éjszakának a sötétségét.")
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HALMAI TAMÁS

Egy percen át reszkettek, aztán egész életükben boldogok vol
tak. Gyermekeik, és gyermekeik gyermekei sokasodtak, végül ők
ketten meghaltak, örökségül hagyva egy asztalt, egy gyertyát,
egy cérnát, egy rokkát, hogya cérnát az állati gyapjúból kihúz
hassuk, egy orsót, hogy megpörgethessük, és hangomat, hogy
elmesélhessem történetüket.

Cseke Ákos fordítása

Ráolvasás
Napot ígért, adott nyelvet,
földi koldus, égi herceg,
üdvözülni, igazulni,
szavak közül szabadulni
földi koldus, égi herceg
utat mutat, hint kegyelmet,
aki nyelvet, napot is ad,
hogy az alvó fényre riad,
ránk olvasván bűneinket

megolvassa szíveinket,
fölépül a kegyes ország,
egymáshoz térnek a szolgák,
égben herceg, földön koldus,
leszáll érted, Vele följutsz,
s mint a némák, mint a vakok,
nyelvet kapsz és hozzá napot,
nyelvet kap és hozzá napot,
aki nem lát, mint a vakok,
aki nem szól, mint a némák,
imát mond és közben fényt lát,
olvas és magára ismer,
magát olvassa az Isten.

Zsolozsma
Az érdemes lét távolában kincs lett,
közös jutalom a kert fényei -
égi irányok aranymetszésében
állunk, akár a mindig boldogok.
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