
Ádám és Éva
Amikor Ádám és Éva a Paradicsom elhagyására kényszerültek, min-
den bizonnyal sokáig elég rosszul ment soruk. Mint mondják, az ál-
latok odakint barátságtalanok voltak, a föld köves, az éghajlat zord.
Ádám és Éva a henyélésen kívül nem értett máshoz, és a munka ne-
hezükre esett. Alighogy, miként azt mondani szokás, zöld ágra ver-
gődtek, máris megtörtént a szerencsétlenség két legidősebb fiukkal,
akiket rosszul neveltek, így hát az önelégült Ábel azóta a földben fek-
szik, míg az erőszakos Káin bolyong valamerre, a szülők pedig meg-
nézhették magukat, hogyan boldogulnak a kertész Ábel és a vadász
Káin nélkül. De aztán újabb gyerekeik cseperedtek fel, aztán megint
újabbak, legalábbis én így képzelem, meg úgy is, hogy Ádám és Éva
már eléggé benne jártak a korban, mire elkezdtek korosodni. Ekko-
riban már biztosan jó ideje volt házuk, és Éva nem pálmalevelekből
készült köténykében járkált. Habár az Édenkertre már mindketten csak
halványan emlékeztek, mégis utánozták a hajdan ott látottakat: ku-
tat ástak, amely az élet vizének forrásához hasonlított, kertet ültet-
tek, és megszelídítettek néhány állatot, amelyek a bekerített telken
olyan jámboran viselkedtek, mint a Paradicsom állatai. Mindez messze
volt a tökéletestől, de öröm volt rajta dolgozni, esténként körbejár-
ni, és azon töprengeni, hol van még tennivaló. Olyannyira örömü-
ket lelték benne, hogy idővel egészen megelégedtek, és Ádám oly-
kor egy kicsit úgy érezte, mintha ő lenne a Jóisten.

Ezért nagy megrázkódtatás volt számára, mikor egy nap megtudta,
hogy neki is meg kell halnia. Nem mintha erről egyértelmű értesítést
kapott volna. Mindössze annyi történt, hogy egyik este egy állatot lá-
tott a nyájából holtan összeesni, és mert önmagát sokszor hasonlította
ehhez a nagy, erős vezérállathoz, egyszeriben az a gondolata támadt,
hogy e tekintetben nem több és semmivel sem jobb egy állatnál. Ahogy
erre a felismerésre jutott, tudatosultak benne a különböző fogyaté-
kosságok, amelyeket korábban nem ismert, a szemek gyengülése, a
kezek bizonytalansága, a hallás romlása. Ez hát a halál, gondolta ré-
mülten, amikor azon az estén egy törékeny tárgy kicsúszott a kezé-
ből. — Neked meg mi bajod? — kérdezte Éva, mert Ádám kővé der-
medve állt ott, amíg ő a cserepeket szedegette össze.

Ezt a kérdést, „Neked meg mi bajod?”, Éva a következő időkben még
feltette néhányszor. Mert Ádám tényleg furcsán kezdett viselkedni. Az-
zal kezdődött, hogy nem aludt éjjel. Hol az egyik, hol a másik oldalá-
ra fordult, vagy mozdulatlanul feküdt az ágyban, és a mennyezetet
bámulta. Nem bírt elaludni, mert túl sokat kellett gondolkodnia, de
a gondolatok, amelyek ébren tartották, egyáltalán nem voltak ma-
gasztosak, a halálról vagy Istenről szólók, sokkal inkább az otthoni
kis gondok körül forogtak, borzasztó állhatatossággal, az öntöző hi-
bája meg a sérült tetőrész körül. Mikor elmúlt az éj, és a házban min-
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denki ismét munkához látott, szörnyű fáradtság lett úrrá rajta, és elő-
fordult, hogy rögtön a reggeli után vissza kellett feküdnie, aztán jó
ideig úgy is maradt. Ezen ő maga is elcsodálkozott, de sokkal meg-
lepőbb volt számára az az érzékenység, amelyet a legkülönbözőbb
zajokkal szemben kezdett tanúsítani. A kutyák ugatása feldühítette,
még inkább a papagájok rikácsolása és azoknak a majmoknak az ék-
telen lármája, melyek a ház mögötti fákon játszottak, és amelyekről
csakhamar azt képzelte, követik őt, és csak az ő dühítésére csapnak
ilyen esztelen lármát. A gyerekek, közülük is inkább a nagyobbak,
lépten-nyomon bosszantották. Hirtelen feltűnt neki, hogy néhány os-
toba szófordulatot szajkóznak, és fittyet sem hányva rá, fennhangon
éneklik dühítően bárgyú dalaikat.

Elvégre én vagyok az apa, gondolta, az a férfi, aki egy s mást már
letett az asztalra, és akinek hosszú ideig rosszul ment a sora, olyan
férfi, aki elvárhatja, hogy tiszteljék. Az efféle gondolatok újak voltak,
és új volt az a vágy is, amely mostanában időről időre elfogta, a vágy,
hogy távol kerüljön attól a környezettől, ahol oly kevéssé tisztelték,
és szavainak oly kevés figyelmet szenteltek. Néha nekiindult az éj-
szakának, hol ebbe, hol abba az irányba, míg végül azon kapta ma-
gát, hogy e séták alkalmával valami egészen határozott dolgot keres:
mégpedig az Édenkert falait, amelyekre kezdetben, vagyis sok évti-
zeddel ezelőtt, csavargás közben olykor még rálelt, és ahol a vörö-
ses alkonyatban az angyali őrség sorakozott délcegen, szürkésen csil-
logó fellegszárnyakkal. De a falat már nem találta, és nemsokára fel
is hagyott a keresésével. Magányos séták helyett egyre gyakrabban
járta be birtokát, mindent szemügyre vett, amit alkotott, és megle-
hetősen silánynak találta. Végignézett gyermekein, lustának és
könnyelműnek találta őket, alkalmatlannak arra, hogy továbbvigyék
művét, amelyet ő kezdett el, de befejezni már nem maradt elég ide-
je. Aztán próbálta Évával mindezt megbeszélni, Éva viszont csak ne-
vetett, érdektelenségével mélyen megbántva Ádámot.

Az elkövetkező időben egyre több okot talált, hogy asszonyával elé-
ge detlen legyen. Mert ha férje elkomorulása kezdetén Éva még iga-
zán kedves és barátságos volt is, és igyekezett némi nyugalmat biz-
tosítani számára, most mégis úgy tűnt, napról napra kevesebbet törődik
vele. Pompás hangulata és kiváló étvágya volt, s habár nem volt fia-
talabb Ádámnál, mégis átaludta az egész éjszakát anélkül, hogy akár
csak egyszer is felébredt volna. Ha Ádám a lármára panaszkodott, meg-
lepetten nézett, ha az időjárás miatt nyavalygott, azt mondta: majd csak
jobbra fordul, és ezzel az Ádám számára könnyelműnek és pimasz-
nak tetsző szófordulattal szenvedéseit és félelmeit, az egyetlent, ami
még megmaradt neki, a nevetséges rigolyák világába száműzte, me-
lyek figyelmet sem érdemelnek. Nem sok kellett, hogy azt mondja: ó,
hallgass már, legalábbis Ádám ezt vélte kihallani szavaiból, meg egy
kis bosszankodást is rosszkedvűségén, és ez a meg nem értés mélyen
bántotta. Persze ennek ellenére sem hallgathatott el, hiszen a beszél-
hetnék, mint lánghoz a füst, ehhez a belső hevülethez tartozott. Így
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Ádám csak mondta a magáét, olyan hangon, amelyet ő maga is utált,
mert annyira zsörtölődőnek és zsémbesnek hangzott. Panaszkodott
a napsütésre, az esőre, a gazra, a kártevőkre és a gyerekekre, és Éva
eleinte még néhányszor azt mondta: nem olyan vészes ez, aztán már
semmit sem szólt, Ádámban pedig felmerült a gyanú, hogy Éva egyál-
talán nem is figyel rá.

Bizonyosan rossz érzés ez egy olyan férfinak, aki belátta, hogy az
élete nem tart örökké, és aki szembesülve ezzel a ténnyel kételked-
ni kezdett elvégzett műve értékében. Ez rosszul érintette Ádámot,
aki most fel-alá járkált, és kevésre becsülte mindazt, amit eddig al-
kotott, és akiben korábbi szenvedései nyomán csillapíthatatlan
igény támadt. Ám bebizonyosodott, hogy mindez korántsem a leg-
rosszabb. Mert a legrosszabb nem a közömbösség, hanem az árulás.

Gondoljuk csak meg, hogy Ádám, aki oly sokat látott, soha életé-
ben nem tapasztalt ilyesmit. Ő volt az egyetlen férfi, aki Éva számára
szóba jöhetett, mivel rajta kívül nem volt más körülötte, csak fiai és
unokái. Bár korábban, ha Éva egyedül ment el, és sokáig távol volt, elő-
fordult, hogy kissé nyugtalankodott. De hazatérvén Éva mindig kü-
lönösen sugárzó és szeretetteljes volt, mindig hozott valami különle-
gességet, sőt Ádámnak most úgy tűnt, mintha Évától egész életében
csakis szeretetet és kedvességet kapott volna. De abban a pillanatban,
hogy ráeszmélt boldogságára, az oda is lett. Még ha Éva szemében ed-
dig egyszer sem látta az árulás szikráját, és Éva soha nem is fordult el
tőle, hogy valaki másnak szentelje a figyelmét, Ádám most mégis át-
élte mindezt, a féltékenység összes kínját, csakhogy vetélytársa nem
egy szerető, hanem egy fantom volt, nem egy férfi, akivel harcolhatott
volna, hanem magának a fiatalságnak és az életnek az álomképe.

Hiszen jól látta Ádám, hogy Éva a fiatalsághoz és az élethez von-
zódik. Egyszerre a gyerekek mellett ismerte fel őt, ó, nem szavai, de
néhány rejtett, gyengéd mozdulata, bizalmasan kiengesztelő pillantása
révén. Amikor Ádám az első ilyen pillantást meglátta, úgy rándult össze,
mintha ütés érte volna. Attól kezdve gyanakvóvá vált, és lopózva-hall-
gatózva járkált körbe a házban. Egyszer, amikor Évával ellentétben a
tűző napra panaszkodott, észrevette, ahogy Éva arcát és kezeit ugyan -
ebben a napfényben fürdeti, mintha számára éppen az lenne az öröm
forrása, ami őt úgy kínozza. Az ilyen megfigyelések nyomán egyre nőtt
benne az elhagyatottság érzése. Visszagondolt azokra az időkre, ami-
kor Éva és ő még egyedül voltak, és ahogy ott, szörnyen egyedül és
egymásra utalva megesküdtek, hogy sosem hagyják el egymást. Éva
még mindig mellette állt, nem ment el, de Ádámnak úgy tűnt, mint-
ha mégis eltávolodna tőle, napról-napra egy kicsit jobban. Borzalmas
gyanakvásában az eltávolodás minden állomását pontosan elméjébe
véste. Miközben beszélt hozzá, úgy tűnt, mintha arcán enyhe türel-
metlenség körvonalazódna. Ha Ádám bejelentette, hogy egy kicsit to-
vább marad távol, azt hitte, megkönnyebbült mosolyt lát Éva arcán,
és amikor aztán elment, azt képzelte, Éva hangja, amelyet még hallott
a távolból, vidámabban és derűsebben cseng. Egyszer, vacsora közben,
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szemügyre vette Évát, és megállapította, hogy bőre petyhüdtté vált, haja
pedig fakulni kezdett. Azt is észrevette, hogy Évának fájnak a tagjai,
és már nem mozog olyan szabadon és kecsesen, mint korábban. Nem
fiatalabb nálam, gondolta, de úgy tesz, mintha határtalan idő állna még
előtte, végtelen idő. És aztán hirtelen arra gondolt, hogy Éva semmit
sem tud, Éva nem tudja, és megütközött tudatlanságán.

Vacsora után Éva még kiment az udvarra, hogy összegyűjtse a ki-
csik játékait. Ádám utána ment, megállt mellette, és esdeklőn nézett
rá. Öregedj meg velem, akarta mondani, öregedj meg velem. De per-
sze nem mondta ki e szavakat, hanem helyette vad, kétségbeesett han-
gon panaszkodni kezdett a szúnyogokra. — Téged megint mi lelt?
— érdeklődött Éva, és nézte őt fejcsóválva.

Ezen az éjjelen Ádám elhatározta, elmondja Évának, hogy neki is
meg kell halnia. Talán nem tette volna, ha a holdsugár nem árasz-
totta volna el fényével a szobát és éppen Éva arcát, és ha ez az élet-
örömtől sugárzó arc nem mosolygott volna álmában. De Ádámban,
akinek órák óta nem jött álom a szemére, ez a látvány sötét bosz-
szúvágyat ébresztett. Felkeltette Évát, aki szemét dörzsölgetve azt
kérdezte, a gyerekekkel történt-e valami.

— Meg kell halnunk — mondta Ádám, és úgy érezte magát, mint-
ha gyilkosságot követne el.

— Nagy újdonság, gúnyolódott Éva. — Én ezt már régóta tudom.
— Téged ez nem gondolkodtatott el? — kérdezte Ádám, amint

föleszmélt meglepettségéből. — Amit mi itt hátrahagyunk, befeje-
zetlen, és egy fabatkát sem ér.

— Valaki majd csak befejezi — mondta Éva.
— A gyerekek — felelte Ádám szigorúan — lusták és könnyel-

műek. Nem tudják, mit jelent dolgozni, és nyomorúságosan fognak
elpusztulni.

— Csak lesz belőlük valami — válaszolta Éva.
— És belőlünk mi lesz? — kérdezte Ádám, fejét kezébe temetve.
— Mi együtt maradunk — felelte Éva. — Visszamegyünk a Kert-

be. — Azzal átkarolta Ádám nyakát, és szeretőn nézett rá.
— Hát ő még ott van? — kérdezte Ádám meglepődve.
— Minden bizonnyal — felelte Éva.
— Ezt meg honnan veszed? — kérdezte Ádám mogorván.
— Szerinted honnan szereztem azt a szőlőt — kérdezte Éva —,

amit neked hoztam, és ugyan honnan a tűzliliom hagymáját, és még -
is honnan a szép, szikrázó követ?

— Honnan szerezted őket? — kérdezte Ádám.
— Az angyalok dobták át nekem a falon — felelte Éva. — Ha jö-

vünk, hívom őket, és kinyitják majd nekem a kaput.
Ádám lassan csóválta a fejét, mert egy távoli, homályos emlék-

kép ötlött föl benne.
— Majd pont neked — mondta. De aztán felnevetett, hangosan

és szívből, hosszú ideje most először.

Fordították a Hüpe ri ón
Fordítói Műhely tagjai:
Cseppentő Krisz ti na,
Fü löp József, Szin -
ger Ádám, Weidinger
And rea.
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