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Acsoda

A kapcsolatteremtés Don Crescenzóval azért nehéz, mert süket, mint az ágyú. Egyhangot
sem hall, ahhoz pedig túlságosan büszke, hogy szájról olvasson. Az ember mégsem
kezdheti vele a beszélgetést egyszeruen azzal, hogy fölír valamit egy cédulára. Úgy kell
tennie, mintha még hozzánk tartozna, mintha még része volna hangos és fecsegő

világunknak.
Mikor megkérdeztem Don Crescenzót, hogy hogy is volt azon a kanksonyon, éppen a

szállodája bejáratánál ült egyfonott kis széken. Hat óra volt, és a déli karavánáradat már
levonuIt. Teljes csend honolt, és én a másík fonott kis székre ültem le, éppen a barométer
alá, amelyen a hajójárat reklámképe látszott, fehér hajó kék tengeren. Megismételtem a
kérdésemet, Don Crescenzo pedig a füléhez emelte mindkét kezét és sajnalkozva rázta a
fejét. Majd elóbúzott a zsebéből egyjegyzettömböt meg egy ceruzát, énpedig a Natale szöt
írtam rá, és várakozóan pillantottam rá.

Most mindjárt bele is vágok a karácsonyi történetem elbeszélésébe, amely tulajdonkép
pen Don Crescenzo története. Elóbb azonban el kell mondanom valamit erről a Don
Crescenzöröl, ülvasóimnak tudniuk kell, hogyvalaha szegényvolt, mint a templom egere,
most viszont gazdag, több mint száz alkalmazott ura, hatalmas szőlóskertek,citromlige
tek, valamint hét ház birtokosa. Képzeljék el az arcát, amely a süketségtől évről évre
lágyabbnak tűnik, mintha az arcot egyébként a szavak formáznák és vésnék. Magamelőtt

látom, amint a szállodája vendégei között jár-kel, figyelmesen, szomorüan és nagyon
magányosan. Szívesen mesél az életéről és ilyenkor nem emeli fel a hangját, hanem halkan
beszél.

Gyakran hallgattam őt, karácsonyi történetét is ismertem már. Thdtam, hogy azon az
éjszakán kezdődött, amikor megindult a hegy, igen, azt kiabálták: jön a hegy, és
kiráncigálták az ágyból, aztán fel a keskeny sziklaösvényen. Hétéves volt, és mikor Don
Crescenzo a történetben ideért, a kezét a füléhez emelte, jelezve, hogy ez az éjszaka
okolható mostani bajáért.

Hétéves voltam és lázas, folytatta Don Crescenzo és ismét a füléhez emelte a kezét.
Mindannyian hálóingben voltunk, és ennyink maradt, a rajtunk lévő ing, miután megindult
a hegy és a házunkat a tengerbe söpörte. Rokonok fogadtak be bennünket, és rokonoktól
kaptuk a telket is, azt, amelyen most az albergo áll. A szüleím még a tél beállta előttházat
építettek rajta. Apám végezte a kőmúvesmunkát, és anyám zsákokban cipelte hozzá a
téglát le a lejtőn. Apró termetűvolt és gyönge, és ha azt hitte, hogy senki sincs a közelben,
egy pillanatra lerogyott a lépcsőre és felsóhajtott, a könnyek végigcsorogtak az arcán. Év
vége felé elkészült a ház, mi a padlón feküdtünk takarókba bugyolálva, és nagyon fáztunk.

Aztán eljött a karácsony - vetettem közbe -, és a "Natale" szöra mutattam, amely a
legfelső cédulán állt.

Igen, folytatta Don Crescenzo, aztán eljött a karácsony, és azon a napon olyan
szomorúság fogott el, mint még soha életemben. Apám orvos volt, de olyan, aki nem írt
sZámlát. Ment és gyógyított, és ha megkérdezték, mennyivel tartoznak, azt mondta, elóbb
vegyék meg az orvosságot, azután a húst a levesbe, és majd azután mondja meg, hogy
mennyivel tartoznak. Jól ismerte az ittenieket, tudta, hogy nincs pénzük. Egyszeruen
képtelen volt rá, hogy sürgesse őket. Akkor sem tette ezt, amikor pedig mindenünk
odalett, és az utolsó megtakarított pénzünket is elvitte a házépítés. Egyszer, nem sokkal
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kadcsony előtt, amikor az utolsó fankkal gyújtottUnk be, mégis megpróbálta. Ezen az
estén anyám hazahozott egy tömb fehér cédulát és az apám elé rakta, aztán egy sor nevet
mondott, az apám pedig fölírta a neveket és mindegyik mellé tett egy számot. Amikor
azonban elkészült vele, fölállt, és az egész köteget a pislákoló ttizbe dobta. A ttiz nagyot
lobbant, én örültem neki, de az anyám megrázkódott, majd szomorüan és mergesen
nézett az apámra.

{gy történt aztán, hogy december huszonnegyedikén nem volt több Bnk, ennivalónk,
sem rendes ruhánk, amit fölvehettünk volna a templomba. Nem hiszem, hogy a szüleím
nagyon bánkódtak volna miatta. A felnőttek ilyen esetekben bizonyára meg vannak
győződvearról, hogy egyszer majdcsak jobbra fordul a soruk, és akkor ehetnek, ihatnak,
dicsérhetik az Istent, ahogyan azt mindig is tették az idők során. A gyerek az egészen más.
A gyerek csak ül, várja a csodát, és ha a csoda nem jön, akkor mindennek vége, minden
befellegzett ...

E szavaknál Don Crescenzo előrehajoltés kipillantott az utcára, mintha magára vonta
volna valami a figyelmét. Pedig csak a könnyeit igyekezett elrejteni, hogy ne lássam, amint
a csalödás mérge még ma is l1tjárjatestének minden sejtjét. Nalunk a karácsony, folytatta
kisvártatva, bizonyára egészen mas, mint önöknél. Rendkívül zajos, vidlim ünnep. A kis
Jézust üveg ereklyetartóban viszik a körmenetben és rezesbanda jl1tszik. Hosszú órákonát
dörög a mozsl1r.1gyú, a lövések zajl1t visszaverik a sziklák, mintha öríasí csata hangjait
hallanánk. A felröppenő rakétlik öríasí P;Umafákká terebélyesednek a levegőben és
csillagesőként hullanak vissza a völgybe. A gyerekek kurjongatnak és lármáznak, a téli
tenger fekete hullámai hangosan zokognak és énekelnek örömükben: Ilyen a mi Krisztus.
ünnepünk, melyre egész nap készülünk, A fiúk kis rakétaszerkezeteikkel foglalatoskod
nak, a lányok koszorúkat kötnek és azokat az ezüstözött halakat tisztítják, amelyeket majd a
Madonnára akasztanak. Minden házban sütés-főzés,édes szörpök fortyogása.

így volt ez nálunk is, amióta csak az eszemet tudom. De azon a hegyomlást követő
szentestén borzasztó volt a csend a házban. Nem égett a tűz, ezért ameddig csak lehetett,
kint maradtam, mert ott még mindig melegebb volt egy kicsit, mint a házban. Ültem a
lépcsőkön és néztem fönt az utcát, ahol emberek jlirtak és szekerek bukkantak föl gyönge
olajll1mpásaikkaJ, hogy aztán ismét eltúDjenek Rengetegen tolongtak az utcán, parasztok,
akik a családjukkal a templomba igyekeztek, masok, akik még el akarták adni tojásaikat,
baromfijaikat és borukat. Ahogy ott ültem, hallgattam a tyúkok kotkodl1lását és a gyerekek
boldog fecsegését, ahogy az este várható eseményekről beszélgettek A szememmel
minden kocsit követtem, amíg csak el nem tűnt az alagút sötét torkában, akkor
visszafordítottam a fejem, és tekintetemmel újabb járművetkerestem magamnak. Amikor
az utca elcsöndesedett, arra gondoltam, hogy az ünnep már biztosan elkezdődöttés hogy
talán hallani fogok valamit a rakétlik ropogasaböl, a lelkesedés és boldogság zsivajából. De
nem hallottam mást, mint a tenger zúgását, amelynek hullámai a sziklákhoz csapödtak, és
az anyám hangíát, aki imádkozott és rám szólt, hogy mondjam vele a litliniát. Gépiesen és
komor hangulatban imádkoztam. Nagyon éhes voltam, vacsorát akartam, húst, édességet
és bort. Meg előtte az ünnepemet. A gyönyörű ünnepemet ...

És akkor egyszer csak felfoghatatlan mödon minden megváltozott. A lépések az utcán
nem távolodtak, a járművek megálltak előttünk. A lámpák fényében egy tömött zsákot
láttunk a kertünkbe hajítani, jól megrakott kosarakat az út szélére állitani. Egy rakomanyfa
és rőzse csúszott le a lépcsőkön, és amint óvatosan fölfelé kapaszkodtam rajtuk, az alsó
kicsi falon tányérokban és tálakban tojást, tyúkot és halat találtam. Jó ideig tartott, amíg a
titokzatos zajok elhaltak, és megnézhettük, egyszerre milyen gazdagok lettünk, Akkor az
anyám a konyhába ment, tüzet gyújtott, én meg kint illtam és áhítattal szívtam magamba az
illatot, amely a forró zsír, a hagyma, az apróra vágott tyúkhús és rozmaring együtteséből

keletkezett.
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Ekkor még nem tudtam, amit a szüleím már sejtettek, hogyapám betegei, régi adósai így
szereztek nekünk örömet. Számomra míndez az égből pottyant; a tojás, a hús, a gyertyák
fénye, a tűzhely tüze meg az a szép köntös, amelyet a ruháscsomagból túrtam elő, s
magamra húztam. Fuss, mondta anyám, és én szaladtam, amilyen gyorsan csak tudtam,
végig az utcán, a hosszú sötét alagúton át, amelynek túlsó vége már tarka fényben izzott és
szikrázott. Amint a városba értem, már messziről megláttam a piros és aranyszínú
baldachint, amely alatt a püspököt vitték föl a lépcsőn. Hallottam a dobokat és az
üstdobokat. az Evviva! kiáltásokat, és teli torokból velük ordítortam. És akkor a nagy
harangok nyitott tomyukban meglódultak és megkondultak.

Don Crescenzo elhallgatott és elmosolyodott örömében. Belső hallásával bizonyára
ismét hallotta a heves és vad hangokat, amelyek már olyan régóta elnémultak számára és
amelyek magányában még sokkal többet jelentettek neki, mint másnak: emberszeretetet,
istenszeretetet, az élet újjásZületését az éjszaka sötétjéból.

Néztem őt és a kezembe vettem a kicsi tömböt. Meg kellene írnia az emlékeit, Don
Crescenzo, mondtam, Igen, válaszolta. Egy pillanatra fölegyenesedett, és látszott rajta,
hogy élete történetét nem tartja kevesebbre, mint azt, ami az Ótestamentumban vagyaz
Odüsszeiaban iíll.De aztán csak megrázta a fejét. Túl sok a dolgom, mondta.

És egyszerre megértettem, hogy mire ez a sok átépítés, építkezés, a bár, a garázsok és a
felvonó a strandról. A gyerekeit akarta megvédeni az éhségtől, a szomorú karácsonyesték
től és egy anya emlékétől. aki kövekkel megrakott zsákokat cipelve sír.

Király Edit fordítása

BÉNYEI JÓZSEF

Az utolsó lap

Köszönöm az utolsó lapot
Zárását felvérzett id6nek
Ébrednek egyre új napok
Az élő kiszolgáltatott
Rakodhat készülódbet

Lezárok hitet álmokat
Reményt őrizaz ólomláda
Elfújhatpernyeként a szél
Titkom a világ véginél
Ítélő isten megtalálja
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