
KABDEBü TAMÁS

Aisling néni a purgatóriumban

Aisling népszerű női név írországban, így hívják tanyaszomszédom kislányát, ez a neve egy
jeles ifjú irodalomtörténésznőnek és imigyen szólítják takarítónőmet. Jelent ez a név
valamit?", kérdeztem tőle, amikor először kikocogott hozzám, babakocsit tolva maga
előtt, mert abban voltak a tisztítószerek "Igen", mondta, és önkéntelenül kihúzta
százötven centi, öt láb magas, gömbölyded alakját, "látomást jelent."

Egyedül élek egy zöld mezö kellős középén épült tanyasi háZban, honnan az ír család
tagjai a közeli városkába költöztek. az enyémek meg csak hébe-korban, kisebb-nagyobb
ünnepeken, szünidőkben látogatnak ide, mivelhogy a nagyobb, az angol szigethez köti
őket a tanulás, a megélhetés. Amikor idejönnek, lovagolni szeretnek, esetleg főzni,

takarítani lehetőleg nem. Adódik hát a helyzet: takarítónőre van szükségem, aki
alkalomadtán elvégzi a kényes mosást, melyet tönkretenne a mosógép, segédkezik a
lekvárfózésben. Két hatalmas almafa van a kertemben, savanyú mázsát hoznak fejenként.

Aisling nénit a szervizes ajánlotta, akinek benzinkútja is van a közeli faluban. Afaluszéle.
lemértem, éppen három kilométernyire van kihasználatlan szérűskertem sarkától,
buszjárat csak akkor van, ha egy tanonc vezető eltéved ide, viszont esőben, szélben
felveszik a baktatót az autósok Az autóstop a kiegészítő közlekedés egyik formája ebben az
országban; fiatalok, öregek, katonák, vasutasok, papok és apácák "stoppoznak", ha úgy
adódik. Éppen ezért Aisling néni sem ijed meg az otthonunkat összekötősétától. Gyalog
indul, szombat reggel kilenc óra tájban, s mivel lassan jár elnehezedő lábán, tíz felé
érkezik Ha elhozza egy kóbor teherautó, vagyútközben felültetik egy növendék traktorra,
hát hamarabb itt van.

Dolgozik egész nap, bő teaszünetekkel, közben hallgatja a rádiót és ír vagy angol nyelvű
dalokat dúdolgat. Azonközben én teniszezek, írok, horgászom, míre hogy szottyan
kedvem, ő meg frissen sült édespogácsával vár, melyet tejszínhabban, almalekvárral
fogyaszt hétvégi luxusként az ember. A kötélen vígan lengedeznek akiakasztott
konyharuhák, a nappaliban csillog a kandallólapát réznyele, a konyhában felmosópor illata
vegyül a kisikált sütóből szálló pogácsaaromával és az elektromos főzóbenduruzsol a tea.

"Hogy vannak a lányai, Aisling néni?" Négy lánya van, mind képzett ápolónő, három
Angliában, egy Amerikában. Írország kicsi, a lehetőségek szükösek, a gyerekek, mint a
darvak, messze szállnak

Kipirul az örömtől, ha megkérdezem, meséli rögvest mind a négyet, hozzájuk a tizenkét
unokát, a jóravaló, de figyelmetlen, jobbára sörissza-borisszavejeket, a liverpooli ír klubot,
ahova három család tartozik tíz unokástól, az ottani új kápolnát, melyet a klubháZi italok
bevételéből építettek és mindenekelőtt a kis Brendan sorsának alakulását, ki jobbjára
kacskakezű, hebeg, de esze a helyén van.

"Mikor megy őket meglátogatni?" A felelet hosszú, a magyaráZatba belegabalyodik. A
faluvégi házat - melyet megboldogult férje, Patrick saját kezével épített - elhagyni nem
lehet, hisz ki etetné meg Katit, a cicát, ]ancsit, a kutyát, meg a matuzsálemi kort megért
füttyehagyott kanárimadarat? ElsZáradnának a szobanövények, ellepné a gaza kertet, ami
pedig - itt felemeli a hangját, a tekintetétAisling néni - "magát illeti, kedveském ( óriásit
sóhajt), magát ellepnék a piszkos edények, a csótányok randevúznának aszennyese
tetején, ha addig el nem süllyedne saját papírjainak, könyveinek sólya alatt."

"Két hetet kibírnék. féllábon is", kockáztatom meg.
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"Egyhetet talán kibírna. A szomszédasszonyom is ellátná addig az én házamat. Az én
Patrickom halála óta nemvoltam Szent Patrick, a védőszentje purgatóriumában. Pedig már
a gyerek miatt is, no látja, oda kéne menni, nem Anglíába, Sót, őnekik is."

Ebben maradunk. Jön a karácsony, Aisling néni vizitjei Bóvedesteés Vízkereszt közön
elmaradnak. Ha háza előtt elhajtok kocsival, háromkerekű biciklit látok; mikor megállok
szép ünnepeket kívánni, játékpuska pufogását hallom, egy szöke, nagy kontyos asszonyka
pirongatja csemetéit. Aztán elmúlnak az ünnepek és a szokásos módon tolatják ismét a
hétköznapokat a szombatok.

Mint a lassú folyású patakon az öreg vízimalom kereke, Aisling néni lassan dolgozik, de
állandóan; ha teheti, leül, visszeres, fájós a lába. Nem mertem megkérdezni, hány éves;
kiderült. Egy nap írnom kellett nyugdíjemelése ügyében. Akkor múlt hetvenöt.

"Nem akar tőlem is nyugdíjba mennír"
Legyint. Kerek arcán griberli, abban is karikádzik a mosoly. .Megszoktam a munkát,

unatkoznék nélküle."
"De hát maga olvas is sokat", mondom bizonytalanul és hozzágondolom. hogy

esténként ott van a magánosok vigasza, az elmeradírozó, jóságos, amnézíás televízió.
Bólogat. Bizony, bizony. Itthon százegynéhány regényt tartok, azokat már mind

kikölcsönözte, elolvasta. Mikor befejezte az utolsót, kezdte újból az elsővel. A látott,
hallott, olvasott rnesék elhomályosodnak, az átéltek soha.

Egy síkos téli szombat reggelen elmentem érte, hívatlanul. Telefonja nincs, otthon
nekem sincs, kéretlenül ne zavarjanak. Aisling néni vasalt, közben teát főzött, megkínált.
(Az írek az angolokon is túltesznek teázásban: napi 9 csésze a nemzeti átlag.) A kertből

egyenesen a konyhába lép be az ember, hol a pápa mellképe fogadja. Mellette jobbról
Aisling néni menyasszonyruhában, a megboldogult Patrick bácsi balról, talpig vőlegény

feketében. Mintha csak János Pál adta volna őket össze. Aztán még egy kép Patrick
bácsiról, fehér köpenyben. "Felcser volt a kórházban, ahol én meg konyhaszemélyzet",
világosít föl Aisling néni. A nagyszobában a négy kislány elsőáldozós képe, pontosan az
elektromossággal müködö örökmécses alatt és a szívét kitáro Krisztus képével szemben.
"Ha egy kissé felmelegszik az idő, Logh Dergh-be mennek pár napra", mondjaAisling néni.
Messze északon van a tó, átszállással jut az ember a közelébe, a partjáról kishajók viszik a
szigetre, mely töközépí szentelt berek.

"Egyedül?", kérdem, s megrezzenek a gondolatra. Dergh taván a Station sziget zord
zarándokhely, hol a vezeklés módjait még a középkorban gondolták ki, s melyet - mivel a
keresztény idők hajnalán a hagyomány szerint ő is itt járt - a mai napig Szent Patrick
purgatóriuma névvel illet a nép.

,,Átjön Cait, a lányom, a kis Brendant is hozza. Hármasban megyünk."
Nosza. Hisz ennek a Cait-nak sincs autója, csak gyereke.
Ettől kezdve szombatonként főleg a zarándokhelyről beszélgetünk. Mikor kertemben

kivirulnak a nárciszok, megtudom, hogy a stációkon, az Ürjézus keresztfájának szigeti
dombocskáin legszebbek a hóvirágok és dupla kelyhűeka nárciszok. Kertemben madár
etetőről lakmároznak a pintyűkék. Aisling néni szerint egy csodálatos vörösbegy-család
honol a purgatórium-barlang melletti fagyalbokorban, ökörszem énekel éjszakánként a
bűnbánó-kápolna kerítését belepő repkényben, szederindaszövevényben, az ég pedig
olyan tiszta tud lenni, hogy olykor azt várná az ember, szétnyílik kárpitja és belelátni a
Jóisten fáskamrájának egy csücskébe.

"Hm. Engem rosszul informáltak", mormogom. ,Járt itt egyszer egy magyar szerzetes,
igaz, több mint ötszáz éve. Tar Lőrincnek hívták. Ő éppenséggel a pokol száját látta a
barlang mélyén megnyílni."

Tágra nyílik erre a szarkalábak ákombákornai közt Aisling néni nefelejcskék szeme.
"Talán a saját bűneit látta, vagy másokét."
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A középkorban rögződhetett az a szokás is, hogy a zarándokok a szent szigeten
meztéIIáb járnak. "Remélem, maga legalább harisnyát húz majd.vastagot és úgy tapodja a

. kápolna hideg kövét." . .
"Annyimeleg teát iszik az ember ott, amennyi csak belefér", mondja megnyugtatásom

ra. "Pesze cukor és tej nélkül, csak úgy üresen, feketén."
Múlik az idő, az örökzöld mezöhöz hozzázöldülnek a fák, csak a tölgy és a kőris

késlekedik. Cait és Brendan megérkezik, Aisling nénlék nekiindulnak hármasban. A kisfiú
hatéves, ám hamar kifárad, gyerekkocsiban tolják. Kiviszem őket a Dublinból induló
vonathoz. Aisling néni táskájában elemózsia, a plasztik üvegben narancslé agyereknek
Cait bőröndöt is cipel, benne meleg holmit.

Eltelik egy hét, kopog a következő szombat, de nem Aisling néni személyében. Alánya
jön helyette. .

"Hát az édesanyjával mi van?"
"Beteg."
"Ha befejezte a munkát, hazaviszem."
Aisling néni kis házának belső, azaz hálószobájában fekszik, a kandallóban pattog a tűz, a

hebegő Brendan a rongyszőnyegen játszik egy konnektoros valamivel.
"Megfázott", mondom szemrehányóan a betegnek.
"Megérte."
Cait panaszosan: "Vittem neki pampuszt, dupla meleg harisnyát. Hát egy szál zokniban

vezekel, mint a fiatal zarándokok. A tea nem melegíti föl a lábat, csak este a szállóban a
forró VÍZ. De ha másnap reggel újramásszuk a kálvária nedves dombjait. .. " .

"Azt már cipőben,nemde?" Élénken bólogatnak mindketten. Tar Lőrinc korában hozzá
voltak edzve a mezitlábas élethez az emberek. Természetes volt, hogy a tó hideg tavában
derékig mosakodjanak, a templomban oltártól oltárig mezitláb imádkozzanak.

Jobban szereti a Szűzanya, ha egy zokniban mondják a rózsafüzért?", kérdem.
"Azt én nem tudom. De azt érzem, hogy utána könnyebb a szívem, ha előtte áldozatot

vállalok."
"Hogy győzték a cípekedést?"
.Brendan jött a maga erejéből, nem kellett tolni."
"Három napon át", teszi hozzá Cait, voltaképpen beletörődve abba, hogy édesanyja

felfázott és fia továbbra is hebegös, . kacskakezű maradt. Vagy mindez csak az én
következtetésem.

"Egy zarándoktól kaptuk", mutat a gyerek keze ügyében lévő holmira a nagymama..
"Több is volt az autójában, amivel ott parkolt, aholkikötött a komphajó." jobban odanézve
látom, hogy ép baljával a kisgyerek egy apró számítógép billentyúit nyomogatja és
dallamot dünnyög hozzá:

Ba ba black sbeep have you any wool
Yes sir,yes sir tbree bags full.

Aisling néni arca tűzpiros;az örömtől? a láZtól? Érdes keze fölött megfogom a csuklóját,
ver a szive, mint a tenyérben tartott madáré.

"Elhívták az orvost?"
Anya, lánya egymásra néznek. Az orvos pénzbe kerül. Aisling néni ágya fölött a Szent

Kolumbán ikon reprodukciöja imára kulcsolja a kezét. Aisling néni most jobb kezét is
kiveszi a takaró alól, mutatóujján egy kis keresztes és sok kis bütykös gyűrű van. "Nem
látott még ilyet?", bámul rám.

Fejemet ráZom. Az olvasónak ez a rövidített fajtája ír találmány, azokból az időkből,

amikor a rózsafűzért rejtegetni kellett. A tíz kis bütyök képviseli a rózsafűzér gyöngysze-
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meit, azaz az üdvözlégy-tizedet, a kereszt a miatyánk. Azt szeretném mondani, hogy szép
az imádság és bizonyára SZükséges is, de azt tartja a közmondás, hogy "segíts magadon,
Isten is megsegít", vagyis hívjál orvost is, de nem szólok, hanem adoktorért megyek.
Kifizetném előre a vizitjét, nem engedi, ingyen jön. Aisling néninek tüdógyu11adása van,
beszállitják a kórházba. Az orvost jól ismerem, egyazon pályán teniszezünk. "Nehogy azt
hidd", mondja, hogy egyszerű felfázás fajult ilyenné. Nem tudunk még eleget ezekről a
dolgokról. Annyit azonban tudunk már, hogy a tüdőgyulladás vírusos betegség.~

Lóhalálában érkezik a másik lánya, Liverpool az ír csatorna túlfelén van éppen, a vej
hozza, ennek autójavan, kis öreg teherautó, bele is gyömöszölik a szakajtónyi gyereket. Kis
tanyámat így a következő szombaton ellepi a sok gyerek, fiírészbakomon lovagolnak,
pecá1lóimat használják ustornak. A kórterembe egy hajtásra csak három személyt
engednek be, a többi besomfordál.

ott ülünk Aisling néni ágyáná1, két gyerek fel is mászikrá. Az öreasszony kezében kötés,
jobbanvan, mesél. "Úgyhallottam a régiektől, hogy egyesek a barlangban beleláttak a pokol
kitátott szájába. Ott jártam, most már harmadszor, higgyétek el, nem látni ott bent semmit.
Thlánvalamikorbugyogott egymelegfomís és ki-kifüstölgött annak a gőze.A melegvíz pedig
áldás. Nem is hiszem, hogy az Úristen, a maga temérdek jóságábanpoklot teremtett volna,
ahol örökké ég, kínlódik a lélek. Valakivalahol félreérthette az ÚrjéZust. Agyehenna tüze ég,
talán sokáig ég, aztán elhamvad az is. Nem, gyerekeim. Én leültem a barlang szájánál egynagy
lapos kőre, késő, estevolt, megvártam, míg feljönnek a csillagok. Cait aközben a kis Brendant
ment lefektetni. Én meg csak ültem, ültem és láttam kigyulladni egymás után az égi fényeket.
Aztán egyszerre elhomályosult a szemem a hirtelen fényességtől.Mintha retlektort gyújtott
volna az Úristen egy angyala odafönn. Becsuktam, majd kinyitottam a szemem, lassan
megszoktam a fényt és mögéje láttam. Uramfia! Szent Péter és SZent Kolumbán között ott ül
egy kis zsámolyon az ör~ Patrick, a nagyapátok. Számítógép előtte, azt pöntyögetí, villanó
fényjelekkel üzen idele. En ugyan el nem tudtam olvasni, mit, de a kis Brendan, ha majd
nagyobb lesz, vissza is tud majd üzenni neki."

VASADI PÉTER
A. Tarkovszkijnak

Ülve fogadlak

örökre átírtad a kép-tant
ködde~ baljós mocsarakkal
Ülvefogadlak. A lámpafényt
majd megbocsátod; sötét
ülik hozzád vagy ragyogás
egyikben mindig a másik
voltál, míg el nem boritott
Bukásod háttere az úr
Halhatatlan a töprengés
amellyel fogadtad suhanását
Nyitott szemmelfigyeled
most is az ajtórést
hogy tágul végtelenül
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az öröklétben. Beteg
az idő. Kiveszett beUJle
a hullámzás és az imádság
Elférgesedett a mondat
el a szó s hátrálunk
a betúkig. Két országos
rianás szünetében
mutatjuk be misénket;
elölről kell kezdeni mindent
Várom, amíg a faház
kivilágosodik az éji
katedrálisban
s megkondul a csönd


