
MARIE NOEL:

AZ ARAHYCIPŐ

Ismered a kerepfű virágát, melyet "aranycipőnek" vagy
"menyasszony cipőjének" is neveznek? Kis sárga virág ez. De
mifelénk egy mezőn, párfáján piros foltok vannak. Apám
szenvedélyes növénygyűjtő volt, megkérdeztem tőle, mi ennek
az oka. Nem tudta megmondani. De dajkám segítségére si
etett és elmesélte nekem az alábbi történetet.

Az elhagyott nagy mezön, a temető fala mögött, ahol csak
vadzab, bolondsóska, szamárfül nő, egy este, amikor szarka
kiáltozott a szomorúfűz nyesett tetején, egy arramenő koldus
asszonyt hirtelen fájdalmak fogtak el. Kislánynak adott éle
tet. Betakarta szoknyájába, a fűre helyezte, s minthogy na
gyon fáradt volt, lehajtotta fejét és meghalt.

A szarka kiáltozott. Egy öregasszony haladt arrafelé
kecskéjével, megállt a mezőn, hogy gyógyfüveket szedjen. A
kecske legelészni kezdett, az öreg pedig Szent Jakab-füveket
és más növényeket tépegetett késével. A szomorúfűz alatt rá
akadt a halottra és a síró kislányra, "Szegények," mondta.
"Az anyának majd gondját viseli a Jóisten és a sírásó ..."
De a gyermeket magával vitte kötényében.

Az öregasszony egy facipő-készítő özvegye volt. Legalább
is ezt beszélték. De a cipész olyan régen halt meg, az öreg
asszony olyan régóta volt öreg, mindig ugyanazzal az öreg
fekete mellkendővel, ugyanazzal az öreg görcsös bottal, ugyan
azzal az öreg hosszú orral, ugyanazzal az öreg fogatlan száj
jal, hogy az emberek nem tudták biztosan, létezett-e egyálta
lán ez a cipészmester.

A cipész felesége az erdők mélyén lakott, a legelrejtet
tebb tisztáson, egy kis szürkeköves rozoga kunyhóban. Ott élt
egy macskával, egy kutyával, egy tyúkkal, egy bírkával. egy
kecskével, egy békával, egy varjúval. mely az ajtó előtt ug
rándozott és egy denevérrel, mely esténkint mindig megjelent,
nem beszélve sok más állatról, mint a méhek, legyek, han
gyák, pókok, amelyeknek külön-külön nincs nevük, s így sen
kisem hívja őket, ha közeleg a vacsora ideje.

Ha az ember látni akart, ki kellett volna nyitni a háttér
beni lévő ablakot, de ahhoz nem lehetett hozzáférni. Nehéz
szekrényt toltak eléje, amelyben az öregasszony fiatalkorá
ban a cókmókjait tartotta. Kulcsa elkallódott.

Amikor azon az estéri hazatért a mezőről, kötényében a
koldusasszony kislányával, először is vizet tett a tűzhelyre,

megmosta a csecsemőt, bepólyázta, kecsketejet adott neki,
majd összegyűjtve állatait, eléjük tette a kislányt és így szólt:

- Nézzétek, mit találtam. Kislány. Nincs apja, sem anyja,
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sem háza, sem országa. Semmije sincs. Legyen hát Remény
ség a neve.

És az állatok helyeslőleg bólintottak.
Az évszakok múltak . . . tavaszok, nyarak és néhány tél

is. Az állatok mindig fiatalok maradtak, az öregasszony min
dig ugyanolyan öreg, de a kis Reménység nött, mint a virág
és lassan süldőlány lett. A facipőkészitő özvegye megtanította,
hogyan kell gyapjút szőni, mosni, kecskét fejni, tűzet csinálni,
zöldséget hámozni, hogyan kell az állatokkal beszélni és
dalolni.

Reménység dolgozott és dalolt... Nem tudta senki,
csinos-e a lány, mert az öregasszony alig látott és tükör nem
volt a házban. De egy nap, amikor Reménység a forrásnál
mosott, a nap ránézett a vízben. A lány két nádszál közö.tt
megpillantotta önmagát, meglepődött és egy hosszú percig
még munkáját is abbahagyta. Amikor visszatért a kunyhóba,
szötlanul letérdelt a tűz mellé, majd az ajtóhoz ment, hogy
elnézze a szálló felhőket, azután a szél zúgását hallgatta, mely
messiről jön a hangabokrok szárnyán és még messzebbre
megy.

- Mit csinálsz? - kérdezte az öregasszony.
- Semmit, öreganyám. A szél valamit keres, s én szeret-

ném megtudni, mit keres.
Egy láthatatlan fa legmagasabb ágán hirtelen dalolni kez

dett a fülemüle. A lány elszomorodott. És az öregasszony
így szólt:

- Itt az ideje, hogy kinyissuk az ablakot.
. A nehéz szekrény könnyebben engedte eltolni magát,

mintsem az ember gondolta volna. - Talán üres volt. - Az
öreg az ágy mögé tolta, kinyitotta az ablakfélfát, meglökte a
szürke ablakdeszkákat, az egyik jobbról, a másik balról neki
csapódott a falnak . . .

Az ablak mögött egy út volt.
Nem országút, mely nyílegyenesen fut előre két sor ügető

fa között. Erdei út volt, elhagyatott, azt sem tudta, merre
megy moháival, páfrányaival, rózsaszínű gyftszűvirágaival;

erdei út, tele piros csigával, gombával és vadszőlővel. De
azért elég széles volt, két szép kerékvágással szekerek szá
mára, és az öreg parasztok, akik felhajtják az erdőt, időnkint

még erre jártak.
Amíg Reménység kinézett az útra, az öregasszony keres

gélt valamit a szobában. - Talán kinyitJotta a szekrényt. 
Amikor a lány visszafordult, az öreg két pár facipőt tartott
kezében; az egyik fekete volt, a másik arany. Az elsőt meg
tartotta magának, a másodikat Reménységnek adta.

- Isten veled! - mondta. - El kell utaznom. Ez az
aranycipő a tiéd. Néza. ki mindig az ablakon s amikor majd
a boldogságodat látod erremenni, vedd fel a cipőt, indulj.
Utól fogod érni. De jól vigyázz, nehogy tévedj és boldogsá-
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god helyett szenvedésed után fuss, mert akkor életed utolsó
napjáig kell azt követned.

- Ú, milyen szép cipő! - kiáltott fel Reménység. 
Úgy csillog, mint a nap. Milyen gyönyörű! Ki készítette?

De nem válaszolt senki. Az öregasszony eltűnt.

Most szemügyre vette a cipőt. Megnézte felülről, alulról,
oldalról. Apró volt és csillogó, mint valami sárga virág, raj
zokkal díszítve: levelekkel, összegöngyölt vírágszárakkal, és
a cipő hegyében egy lepkével. mely szárnyait nyitogatja. Az
egyik szárny valamivel szélesebb volt, mint a másik, mert
annak, aki kirajzolta őket, valószínűleg nem voltak finom
szerszámai.

A csodálkozás után következett a próba. A cipő mintha
kissé szoros lett volna, de amikor hegyét a falhoz nyomta,
lába szépen belecsúszott, s olyan jól érezte magát benne,
hogy le nem vette volna lábáról. Különben is: jobb, ha már
előre rajta van a cipő, mert lehet, a boldogság hirtelen lepi
meg az embert, s még annyi időt sem ad, hogy hátraforduljon.

Azután leült az ablak mellé és szőni kezdett. De közben
az utat figyelte.

Először néhány hétköznapi ember haladt el előtte, búzát
vittek, vagy lisztért mentek a malomba. Egy asszony, nagy
kosár tojással, egy vén néni rőzseköteggel. Azután egy katona.

A legrövidebb útat választotta, mert szabadságra jött
haza falujába. De ez az ember nem volt közönséges katona.
Szépí piros és égszínkék egyenruhája volt, karján arany pa
szomány csillogot, mellén egy vagy két kitüntetés. Büszke
legénynek látszott! A szép májusi vasárnapon magasraemelt
fejjel és csillogó szemmel haladt előre. A körülötte táncoló
napfényben szőke méhek zsongtak, lépte olyan tisztán és biz
tosan csengett a reggel vidám földjén, mintha már hajnaltól
kezdve meghódította és magával vitte volna a fényt, a kék
eget, a virágokat és az egész nap dicsőségét. Úgy ment, mint
valami herceg. . . "Szép idő van . . . élek! . . . élek! . . .
milyen nagyszerű élni!" És menetközben botjával hol egy
mogyorófára ütött, hol egy pitypang fejére, és a csigákat mind
kettévágta. Milyen hős volt! Az ilyen erős, vídám emberrel
egy fiatal asszony bizonyára átnevetné az életét és nem kel
lene félnie semmitől... Reménység cipellői megremegtek ...

De ebben a pillanatban a ház békája, mely szeretett volna
a jó időben gyönyörködni, kiugrott az útra. Egy káromkodás,
egy rúgás . . . a szegény béka már csak vergődött. És Re
ménység, egész testében remegve, elrejtette fejét a guzsaly
mögött, hogy az utas ne vegye észre.

Szövögetett . . . Az idő folydogált.
Változott az évszak. A szénát már behordták. Vágták az

árpát. Időnként egy ember haladt az úton, vállán kaszával
vagy pedig tehéncsorda, mely a lágy földben mély nyomoka!
hagyott. De egy nap, déltájban, hirtelen csengetyűszó hang
zott, majd egy ló jelent meg, és a ló mögött kis kétkerekű
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kocsi, és a kocsiban egy kis, nem egészen fiatal, nem is egé
szen öreg férfi vidáman fütyörészett, mint a rigó, s közben
gyeplőjével jókedvűen verdeste a fehér ló hátát.

Jóságos, nagy kék szemei voltak, hatalmas rózsaszínű

orra, és lejebb kövérkés kezek és boldog pocak, mely a ló
ffi'i~den lépésénél nevetett és ugrándozott az ülésen. Ez az
ember kiskorában nem hagyhatott semmit a tányérján!

Mögötte, a kocsiban egy vagy két zsák liszt volt, kosár
tele. vajjal, -szépen becsomagolt sonkacomb, egy új kék eső

ernyő és egy láda, mely valószínűleg tele volt ruhával.
Amikor a kunyhő előtt elhaladt, kissé meghúzta a gyeplőt:

- Jónapot, szép kisasszony!
És Reménység hirtelen azt gondolta: "nála lenne mit

aprítani a tejbe." De amint erre gondolt, étvágya már múlott.
Nem! nem! soha sem lenne bátorsága napjában háromszor
enni, s még hozzá minden nap, élete végéig! . . .

- Jónapot, uram! - válaszolt és megint szőni kezdett.
Hosszú ideig szőtt . . . Szeptember vége is megjött. Az

úton hallani lehetett nehéz kordék zaját, melyek szinte nyög
tek a beléjükrakott krumpli terhe alatt. A kis kertben még
virágzott egy nagyon sápadt rózsa, de több már nem lesz és
ha a könnyű szél véletlenül ráfújt volna, minden levele a
földre peregne, olyan fáradtnak és terhesnek látszott. A szíve
már felnyílt, két szirom lehullt a földre és a virág mindig
közelebb hajolt a földhöz.

Ekkor egy ló lépte hallatszott . . .
Egy lovag ült rajta, de még nem lehetett látni ... Éne

kelt. És éneke oly kellemes volt, hogya szegény, fázós nap
úgy érezte, mintha a boldogság langyos köpenye burkolná be,
és a tél hideg sötéte soha sem tudná elérni.

A lovag hosszú útról tért vissza, hazájába. Fiatal volt?
vagy szép? vagy gazdag? Nem tudom. Amikor megpillantotta
a szövögető lányt, meglepetten megállt:

- Milyen fekete ez a ház, hugocskám! Egész egyedül
lakik benne?

- Nem, uram - válaszolt Reménység. - Társaim is
velem vannak, kutya, macska, tyúk, birka, kecske, varjú, de
szegény békát megölték.

Igy szólt, azután hátrafordult, hogy szemével magához
hívja az állatokat, de mind eltüntek. A kunyhó üres volt, el
hagyatott. Szíve most összeszorult s teste megborzadt.

Nem tudom, csinos volt-e? - talán csinosabb volt min
den lánynál a világon - nem tudom . . . De nem hiszem .. .,
mert ha az lett volna, az utas valószínűleg hosszabb ideig az
ablak előtt időzött volna.

- Isten veled, kis hugom! - szólt. - Tovább kell men
nem, mert valahol várnak rám . . . Isten veled! Hidegedik ...
Félek, a tél nagyon kemény lesz idén. Ha nagyon fagyosnak
érzed itt a tájt, emlékezz arra, hogy házamban, az erdő tulsó
oldalán, mindig lesz számodra egy kis hely oa tűz mellett.
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Aztán, mintha nem lenne semmi más mondanívalöja,
mosolyogni kezdett. Lova folytatta az útját.

Hátrafordította a fejét, még mindig nevetett ...
A ló már messze járt . . .
- Jaj! - mondta Reménység. - Fáj a szívem l
És hirtelnül, anélkül, hogy összeszedte volna a cókmók

jait, anélkül, hogy becsukta volna az ajtót és ablakot, ledobta
a guzsalyát a földre, és elindult.

Azt hiszed, könnyű volt utólérni egy lánynak az ügető

lovat? De neki oly különös cipellői voltak, hogy nem is érezte
a járást. Alig érintette lábával a földet, az út siklott, az út
repült, s ő maga is úgy repdesett, mintha széltől kergetett
falevél lenne. A virágok nevettek, amerre elhaladt: "Milyen
gyorsan megy! Milyen könnyed! Lehet látni, hogy még nin
csenek gyökerei!" És a madarak is követték, ágról-ágra re
pülve, hogy lássák, mi történik majd az út végén.

De ő, miközben boldogsága után futott, összekulcsolta
kezét és remegett:

- Nem lesz a jegyesem, ahhoz túlságosan szép. Sem tár
sam, túlságosan boldog és gazdag. A szolgálója leszek. Nem
szólok hozzá, nem nézek a szemébe, dolgozni fogok érte, mel
lette leszek, őrizni fogom, mint kutya a gazdáját; vigyázni
fogok, nehogy szerencsétlenség érje. És talán mégegyszer
mosolyog majd rám, véletlenül. Ez a mosoly a boldogságom,
mosolya felé szaladok ilyen gyorsan.

De amikor egész délután futott és már alig két-három
lépésnyire volt a lótól, beesteledett, az út szeszélyes lett.
Jobbra fordult, majd hirtelen megint feltünt baloldalt.
A lovag hol eltünt, hol megint előbukkant. Beveszett az er
dőbe. A cipellők olyan súlyosak lettek, hogy alig lehetett ben
nük lépni. A láb nehezen vonszolta magát, egyik a másik
után, mint a szegény mindennapi lábak, melyek rögös úton
járnak. A szarka csúfolódni kezdett:'

- Hová szaladsz ily gyorsan?.. Hová szaladsz így? ..
- Azután gúnyosan nevetett: ól ól ó! milyen buta lány! -
És csunya történeteket sugdosott.

De a szajkó szavába vágott:
- Mende-mondák!
Reménység nagyon fáradt volt. Eléri valaha is a célt?
Az erdő legmélyén, amikor minden fény és bátorság el-

hagyta, a fák feketéjéből hirtelen csodálatos ének tört elő,

mint valami virágbimbó, mely lassan kinyílik. A fülemüle
volt. A dal szívéből az égig szállt. És amíg énekelt, Remény
ség hallotta a mosolyt, a mosolyt, melyet már nem látott, s
amely most a világ végéhez hívta.

A Hold felkelt. Az út megint egyenesen haladt előre,

majd megállt egy vendégfogadó előtt. A lovag leszállt lová
ról, bevezette az istállóba, majd belépett a házba, hogy egyék
és lepihenjen.

Amikor Reménység a csárdához ért, az ajtó már zárva
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volt. Kopogni kellett volna, hogy kinyissák. De bent a ház
ban zajongtak: férfi és női hangok, énekek, nevetések, po
hár- és edénycsörömpölés zaja hallatszott ki.

"Valami nagy ünnep lehet ...", gondolta Reménység.
Magára nézett, s látta, hogy viselt szürke ruhája milyen

rosszul áll rajta; haja rendetlen volt, lábát felvérezte a
tüske. Igy menjen be a terembe, ahol szép asszonyok szép
ruhában vígadoznak? Szégyent okozzon annak, aki nem
hívta Őt. .. ?

Ottmaradt az ablak alatt, és amikor az óra éjfél~ ütött,
dideregni kezdett. Szőke hajfürtjein kívül, melyek vállára
hulltak, nem volt más, ami betakarná, mert elfelejtettle ma
gára venni köpenyét. Kenyeret is elfelejtett magával hozni.

Milyen hideg a föld és az ég éjfél után! Az őszi éjfél
megöli a leveleket, reggel a földön feküsznek, könnytől

áztatottan ...
Amikor eljött a hajnal, alig tudta összekulcsolni két

kezét. Haja nedves volt a harmattól és a könnyektől, melyek
a sápadt ágakról hulltak le. És arca is nedves volt, mert ő

is végigsírta az éjszakát, anélkül, hogy tudta volna. A cipők

fájdalmasan szorították lábát.
De pitymallatkor... Klikk! klakk!... A vendégfogadó

ajtaja kinyílt. Reménység a diófa mögé rejtőzött, és a lom
bokon keresztül látta, hogy az utashoz odaviszik kipihent,
friss lovát. A fiatalember felszállt a nyeregbe, lábát a ken
gyeibe tette, aztán, hopp I neki az útnak!

- Rajta, kis cipőim! - szólt Reménység. És futása köz
ben a rózsaszínű Nap előbújt a hegy mögül, a föld újból
fényleni kezdett. Nyár volt, egy csodálatos nyári nap, ame
lyet az év elvesztett a legnagyobb ragyogások idején, s most
megtalálta az októberi árok szélén a bogyókkal borított
bokrok között.

Meleg volt. A méhek mind kirepültek. A szélnek olyan
jó szaga volt, mint egy csokornak, s a virágokról a liatal
lány arca felé fújt. Időnként egyik-másik barázdából fogoly
szállt vidáman az égnek. Milyen lágyfüvű ez a szép út!
Milyen jól lehet rajta járni. A láb kissé talán felsebződött

a szűk cipellőben, de nem érzett semmi fájdalmat ...
A ló egész délelőtt ügetett, Reménység futott, amíg ...
"Űdv! - kiáltotta az utas. - Itt van hát a kedves ház!

űdv!"

És vidáman átugrasztotta lovát az öreg sorompón. De
Reménység nem ment utána rögtön. Egy bokor mögött,
amennyire csak lehetett, rendbehozta magát, befonta szőke

haját, megmosta arcát a kis kék vízben, mely ott folydogált
a kövek között. Majd ivott a tenyeréből, megdörzsölte tenye
rét egy mentalevéllel, hogy ujjai illatosak legyenek és egy
kis galagonyaágat tépett a sövényből, hogy ne kelljen szé
gyenkeznie, amikor majd boldogságának ajtaján kopogtat.
Azután nagy keresztet vetett és gyorsan, csukott szemmel
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beszaladt az udvarba, mint valami félénk bárányka.
Az utas ott állt a nagy hárs alatt, keze egy szép barna

lány kezét fogta. Amikor megpillantotta Reménységet:
- Isten hozott - mondta. - Jókor jöttél, éppen szük

ségünk van rád. Ma este lesz a lakodalmam. Ez a jegyesem.
A házban minden fejtetőre állott, sürgölődő emberek

jöttek be és mentek ki a tárt kapukon. A ház mögött leka
szálták a lucernát és a lucernásban a szolgálók egy hatal
mas asztalt terítettek meg. A szakácsnő volt ott és a pék és
a cukrász és a kulcsárnő, azután nagy halom kukta és egy
öregasszony, aki botjával és kulcsaival parancsolt a többiek
nek. Nagyon hasonlított a suszter özvegyére.

- Menj segíteni nekik, kis hugom, - mondta a vő

legény. - Este majd ehetsz a lakodalmas tortából
Néhány lépést tett jövendőbelijével a ház felé. Fent, az

utolsó lépcsőn a menyasszony lábujjhegyre állt, hogy lesza
kítson a falról egy sarkantyúvirágot. A lovag megérintette
ajkával a barna hajfürtöket, a lány megrázta fejét ... A férfi
mosolygott ...

Mosolygott. " csodálatos mosoly volt és benne ragyo
gott az egész világ boldogsága.

De valaki már elvette tőle, ő nem adhatja többé senki
másnak.

Reménység elindult a réten dolgozó asszonyok felé de
hirtelenül le kellett ülnie a kőpadra. A cipellő oly nehéz,
oly szoros volt! A kislány nem tudott tovább menni. Lába
vérzett.

- Gyerünk, lányom! - mondta az öregasszony.
Reménység szerette volna követni őt, de lába nagyon

fájt. Megállt.
- Olyan messziről .iövök! - mondta. - Azt hiszem,

cipőm felhasította a sarkamat.
- Ó! ó! - és az öregasszony nevetett, mint egy kis

kecske. - Ó! ó! ezzel ugyan sokra megyünk ! Egy szolgálót
vártunk, és egy sebesült érkezett helyette. Pihenj itt meg l 
és botjával a fűre mutatott. - Este majd dolgozni fogsz,
feküdj oda le és aludj.

És a kis Reménység engedelmesen lefeküdt a fűre, hogy
aludjék.

De amikor elérkezett az este ...
Az egész násznép kereste. De soha senki nem találta

meg. Azon a helyen, ahol aludt, szelid sárga virágok nőttek:

kis aranycipők, vérpiros pettyekkel.
Just Béla fordítása.
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