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- Valami kapar az ajtón, - mondták egysz.erre többen.

Én odaszaladtam az ajtóhoz és már nyujtózkodtam, hogy el
érjem a kilincset, de Orsik néni ijedten felkiáltott:

- Vigyázz gyermekem, az Istenért, mind elviszi a szél a
tollat, ha kinyitod. - Aztán felállt. Két karját kinyújtotta, mintha
az egész halom tollat magához akarná ölelni, két kezével emelte
a nagy fekete kendője két szárnyát és így olyan volt egészen, rnínt
egy repülésre kész denevér.

Én mindig úgy láttam gyermekkoromban, hogy Orsik néni ha
sonlít a denevérhez és nem volt még valami a házunk körül, ami
től annyira irtéztam volna, mintha denevér visított az ótoronyban,
meg az Orsik néni rikácsolásától este, ha hívta a tyúkjait. Most ré
mülten elkaptam a kezem a kilincsról ... Mert valóban, odakünn
rettenetes hóvihar dühöngött, nekünk pedig nyitott kéményünk
volt a konyhánkban, ha kinyitom az ajtót, olyan huzat támad, hogy
egy szálig elsöpri az asztalról a tollat. Igy is - éreztem a lábam
mal, - csak úgy tódult be a hideg az ajtó alatti résen. A vénasszo..
nyok, akik tollat fosztottak, zsámolyokra rakták a lábukat. A kat
lanban lobogott a tűz és így is majd megvette őket az lsten hidegje.

Hatan voltak. Jól emlékszem, minden este egyformán helyez-
kedtek el a nagy asztal körül. Orsik néni az asztalfőn, kétoldalt a
két szomszédasszony, majd a kanászné, meg a bába, s az asztal vé
gén Juli néném. Vének voltak valamennyien, mint az országút.
Vastag, fekete kendő takarta a fejüket. Foguk összesen öt volt:
egy Orsik néninek, egy a bábaasszonynak és három Juli néném
nek. Egyiknek sem volt kettő egymás fölött, hogy össze vernette
volna, amint vacogott. Némán remegett az ajkuk és néha-néha
majdnem egyszerre bólintottak, mintha valamelyikük ki nem mon
dott gondolatát helyeselnék. Az olajmécs fölé papírzacskót borítot
tak, hogya szegényes fényeI ne vesszen a rengeteg füstös kony
hában. A tollkupac fénylett csak fehéren és az asztal volt az egyet
len világos sziget, rajt a vénasszonyok kezei úgy lubickoltak a toll
ban, míntha friss hóban madaracskák fürödnének... Két külön
élet volt a karcsú kezek játéka a habfehér pehely között s a fél
homályban a feketekendős fejek... Ezek a fejek, az összenőtt,

bozontos szemöldőkök, a puha, oeesett ajkak voltak eredőí gyer
mekkorom legszörnyűbb meséinek.

A kemence mellett ott állt a félkarú Andris bátyám. Ű volt az
egyetlen férfi a házban. Az apám, József bátyám és a szolgák kint
voltak a háborúban. Andris bátyám pedig tehetetlen volt, mert az
egyetlen kezéről is hiányzott három ujja, s a másik karja helyén
mindig megújuló csúnya kelések voltak. Nem volt, aki az ajtó
alatt befoltozza a réseket.

Gyermekek ketten voltunk a konyhában. Én és Juli néném
unokája, az öklömnyi, gömbölyű Böske. A katlan mellett gubbasz
tott egy felfordított lyukas fazéken. A lába egy zsákdarabba voll
bugyolálva. Hó permetezett be a réseken és a kaparás újra hallat
szott.

- Eresszétek be a kis fehér macskámat! Megfagyodakünn,-
kiáltotta Bözsi és mindjárt sírva is fakadt. Nem kelt fel. nem bú]í
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az öreganyja szoknyájához, csak ott szepegett csendesen a kuckó
ban.

- Ki ne merd nyitni! - visított Orsik néni és fekete kendő

jével már majd az egész asztalt beölelte. A nyomorult mécs fé
nye elmerült a kendője nagy feketeségében és sötét lett egészen
a konyhában.

Andris bátyám még nem volt öreg ember, csak rokkant volt.
Épek és fehérek voltak a fogai, most, hogy mosolyogva megszólalt,
még a sötétségből is kivillogtak.

- Talán fél, Orsik néném, hogy valami rosszlélek száll be az
ajtón '?

Orsi k néni csak most kezdte szárnyait visszahúzni a toll
kupacról.

- Dehogy félek, fiam. Télen nem félek még a templomkert
ben sem, mert télen nincsenek ludvércek. Énnekem meg vén ko
romig más rossz szellem nem ártott sohasem, egyedül a Ludvérc.

- Aztán találkozott vele valaha, Orsik néném?
- Hát hogyne találkoztam volna. Ejnye, mintha nem mesél-

tem volna már százszor, hogyan megkisértett, mikor növendék
leány koromban a papéknál szolgáltam.

"Úgy volt, hogyapapéknak volt egy nagy fekete, nőstény

niacskájuk. Egyszer, mikor este le akartam feküdni, hát ahogy
széthúzom a cselédágyat. ott találom a fekete macskát a vánkoso
mon, Hat apró, meztelen kölyök van alatta. Mutatom a tisztelendő

úrnak, az meg csak nevet rajtam, hogy - azt mondia, - most
már nem tehetek mást, emésszern el macskákat, az ágyat pedig
húzzam tisztába. Úgy is lett. Vasvillával gödröt vájtam a trágya
domb közepébe, aztán az öreg macskát bezártam a kéménylyukba,
a kicsinyeket meg szemétlapátra szedtem, kivittem a ganédombra,
beleszértarn őket a gödörbe, magasra felhánytam fölöttük a trá
gyát, még meg is tapostam.

Ahogy Böske ezt meghallotta, nagyot visított.
- Eresszétek be a kis fehér macskámat! Akarom, hogy be

eresszétek.
Kínt az a valami, ami be akart kérezkedni, mintha meghallot

ta volna a hangját, minden eddiginél hevesebben kezdte kaparni
az ajtót.

- Egye meg a fene a dögjét, - mondta András bátyám, -
majd betalál az istállóba, ha fázik. Melegebb van ott, mint ide-
benn. .

Orsík néni kurta, sötét pillantást vetett Bözsire, aztán folytatta.
A kezei már nyugodtan járták a maguk táncát a szállingó pelyhek
között.

"Hát ahogy ott tipródok a szegény párák fölött, föltekintek a
holdvilágos égre, látom ám, hogy az anyamacska bújik ki a ké
mény tetején. A háztetőn valósággal úgy csúszott le a négy talpán.
Akkor még alacsony, zsuppfödeles volt a papék háza is. A tetőről

könnyen leugrott a földre és futott felém. Szarencsére nálam volt
a vasvilla, azt hiszem, különben ott nyomban kikaparta volna a
szememet. Hármat, négyet ráütöttem tiszta erőmből, mire vala
mennyire tágított onnan. Akkor egy nagy tuskót hoztam a favágí
tóról és oda tettem nehézségnek a kismacskák fölé, hogy ki ne ka
parja öket az éjszaka.

"Az,zal bementem a konyhába, tisztába húztam az ágyamat és
nyugodtan lefeküdtem. De alig aludtam el, arra ríadtam, hogy va-
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lami toporzékol a hasarnon. Hát, ahogy kinyitom a szemernet, lá
tom, hogy a fekete macska. Szerenceére hirtelen észbe kaptam.
Megfogtam a nyakát felülről, hogy karmolni ne tudjon, felkeltem,
kivágtam az udvarra és jól bereteszeltem mögötte az ajtót .. :'

- Kicsukták akismacskámat, - sírta Bözsi. - Ereszd! be,
hallod-e, ereszd be! - mondta nekem és rázta a kabátom ujját.
A szél még mindig dühöngött, a kaparás meg-megújult. De most
nem vetett ügyet senki sem a gyermekre, sem a viharra, sem a
kaparásra.

.Bezártam a kéménylyukat, - folytatta Orsik néni. - Ezen
az éjszakán nem is kisértett többet ...

"Másnap este ajtót, ablakot jól bereteszeltem. Megnéztem ágy
alját, tűzhely alját, még a hideg katlanba is bele kurkáltam, nem
húzódott-e meg valahol a beste állat. Nem találtam sehol. Biztos
voltam, hogy az éjjel nyugodtan alhatom felőle. De nem úgy tör
tént bizony. Éjfél felé szörnyű álmom volt. Mintha kint feküdtem
volna a ganédombon. a vén Csuka Péterné meg, akiről mindenki
tudta, hogy boszorkány, rajt ült volna a mellernen. A mellem nem
tudott lélegzethez magasodni. Á szívem dobogása elállt és már azt
éreztem a körmeim alatt, a lábujjaim hegyén, a fejem bubján,
hogy húzódik ki belőlem az élet. Kiáltani akartam, de hiábavaló
volt minden erőlködésem, egy hang sem jött ki a torkomon. Egyre
jobban zsibbadt az egész testem és már szépen belenyugodtam,
hogy meghalok. Csak az szomorított, hogy fiatal leány-fejjel, ott
helyben, a Csukáné árnyéka alatt ér el a végem. Nem is tudom,
mitől ébredtem életre, csak azt láttam, ahogy kinyitottam a sze
mem, hogy az éktelen nagy fekete macska ott fekszik a melle
men . .. Nyomta a szívemet, így, mintha legalább is kövérdisznó
lett volna. Alig volt erőm hozzá, hogy lenyomjam magamról.

"De ahogy lenyomtam, nem szaladt el, ott maradt mellettem
az ágyban, és kényelmesen nyújtózkodott. Erre én megfogtam újra
a nyakát meg a farkát és kivittem az udvarra. Kinn a kútnál fel
emeltem a fejem fölé és ahogy csak bírtam, nekivágtam a kútká
vának. - De a macskának meg se kottyant az ütés, villogó sze
mekkel rámtekintett, azután elfutott.

"Másnap este, megint jól becsukaszkodtam és nagyobb bizton
ság kedvéért odatettem az ágyba mellém a mozsártörőt. Ezen az
éjszakán még rettenetesebb álmom volt. Azt álmodtam, hogy bo
szorkánysággal vádoltak és felakasztottak a bíró kapufélfájára.
Már éppen a megfulladásnál voltam, mikor odaérkezett a tiszte
lendő úr. Egy nagy könyvvel széfverte az embereket, engem pedig
levágott a kapufélfáról. A zuhanásomra ébredtem fel. Hát a macs
ka éppen akkor ugrott le az arcomról. Egész súlyával rajt feküdt
a számon és, Isten tudja, talán meg is fulladok, ha föl nem riaszt
ez az irtózatos álom.

"A macska most elszaladt az ágyamról, de nem messzire, jól
láttam az ablakon beszűrődő holdvilágnál, felült arra a székre,
amelyikre a ruháimat raktam le, onnan villogtatta felém a sze
mét. Úgy ült ott, mintha ugrani akarna. Én kivettem a mozsártöröt
a vánkosom alól és minden erőmből feléje hajítottam. Ma sem tu
dom, hogyan sikerült olyan jól eltalálnom, de abban a pillanatban
lebukfencezett a székről. Kiugrottam az ágyamból nagy sietve,
hogy elkaphassam, mielőtt magához tér. Megfogtam a farkát és
szaladtam ki vele az udvarra .. , Most már el kellett valami módon
emésztenem, mert tudtam, mi vár arra, aki félig üt agyon egy
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macskát. " Kint a farkánál fogva nekivágtam a kútágasnak, de
ettől nemhogy megdöglött volna, inkább magához tért és vissza
gömbölyödött, hogy megkarmolja a kezemet. Újra megfogtam a
nyakát is. Odaszaladtam vele ahhoz a köfalhoz. ami a templom
udvartól elválasztotta a paplakot. Hozzá vágtam egy kiálló, éles kő

höz, négyszer is, ötször is. Azt szeréttem volna, ha szétnyílík a fe
je, de annyira nem tellett az erőmből. Orrán, száján azonban már
folyt a vér. Ledobtam, rugdostam, meg sem moccant. Akkor újra
elkaptam a farkánál fogva és hátra vittem a patakhoz. Belehají
tottam a vízbe, hadd vigye .. ."

Böske az utolsó mondatoknál már hangosan ordított. Orsik
néninek emelni kellett a hangját, hogy túl bírja kiáltani.

-- Eresszétek be, eresszétek be! - sikoltozott.
- Nyughass már, te leány! - förmedt rá Andris bátyám. Bö-

zsi erre abbahagyta a hangos sírást. Hozzám bujt és csak akadozó
lélegzetén lehetett érezni, hogy sírással vesződik.

Az öt vénasszony mintha inkább Bözsi pártján lett volna. Mo
górván tekintettek Andris bátyámra, de Orsik néni felé nem mer
ték mutatni a haragjukat. Isten tudja, honnan eredt tekintélye
volt a fajtája között ennek a vénasszonynak.

"Hát másnap reggel, - mondta tovább Orsik néni. mintha
mit sem hallana a türelmetlen kaparásból s a vihar megújult üvöl
téséből. - akár hiszitek, akár nem, ahogy kiléptem a konyhaaj
tón, ott találtam magammal szemben a förtelmes állatot. Az egyik
szeme kifolyt. A fületöve csupa vér volt, de azért olyan nyugodtan
nyujtózkodott a tornácon, mintha mísem történt volna... Ekkor
már nem bírtam tovább, hiszen álmomban is egész éjjel vele ve
szödtem, - torkom szakadtából felsikoltottam.

- Segítség, tisztelendő úr, segítségl Boszorkány!
A szegény jó megboldogult tisztelendő úr, Isten áldja meg a

lelkét, hanyatt-homlok rohant ki, azt gondolta szegényern. megbo
Iondultam. Nem csodálom, még magam is megijedtem a rikításom
tól. Csak akkor kaptam észbe, hogy milyen bolondságot csináltam,
mikor már szemtől-szembe álltam a tisztelendő úrral. Mít volt mít
tennem, bolond hírem ne keljen, el kellett mondanom az egész his
tóriát a macskáról. A végén azt mondtam neki, hogy tovább én ez
zel a macskával egy házban nem maradhatok, vagy elemésztik,
vagy nekem kell pusztulnom a házból... Szegény jó tisztelendő

úr, Isten áldja a kezét, mindjárt hozta a puskáiát és agyonlőtte a
macskát. Saját maga ásott gödröt neki az alá a vén diófa alá, ame
lyik most is ott áll még a pajta sarkánál.

"örültem, amikor a tisztelendő úr behantolta a mély gödröt.
Azt hittem, most már minden bajnak vége van. Hej, dehogyis lett
vége ...

"Hét napig nyugalmam volt, de hetednap este, amint jövök a
kert felől az egyházfinévaI, látom ám. hogy a trágyadomb fölött,
épp azon a helyen, ahol a kismacskákat eltemettem. ott táncol a
Lúdvére. Eddig még csak mesében hallottam róla; most láttam
először, olyan volt, mint valami ezüstösen fénylő füst, de a vilá
gossága magából a párából eredt, sem nap, sem hold fénye nem
sütötte, de még egy ablak fénye sem esett rá ... Nem volt rajta
semmi ijesztő, inkább szép volt, amint táncolt, mégis majd elállt
a szívverésem, mikor megláttam. Ha ott nincs az egyházfiné, hát
tüstént szörnyet halok ijedtemben. Az egvházfiné azt mondta, hogy
már sokat látott ilyesmit életében. - Valami rossz szellem jár
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ott, - mondta, - de félni nem kell tőle, nem bánt az, inkább el
szalad az ember elől. Azzal tett néhány lépést feléje. A Lúdvére
erre tovább libegett. De ahogy megfordult, - látom ám, hogy a
Lúdvére szepen lebeg utána, egyre közelebb jön... Erre én el
kezdtem szaladni. Eszeveszetten futottam a konyhaajtó felé, az is
tállóajtónál visszanéztem. hát szentem úgyse... a Ludvérc futott
utánam, alig lehetett már tölem öt lépésnyire. Nem törődtem én
többet az egyházfinéval, csak vágtattam, ahogy tudtam. De amint
a kutyakóter előtt elszaladtam, a kutya ugatva kiugrott, én meg
megbotlottam a láncába és ott helyt földhöz vágódtam ..."

Ebben a pillanatban a konyhában váratlan dolog történt. Bö
zsi vékonyka, de éles hangon elkezdett kacagni. Kacagott olyan
hangosan, hogy az egész konyha csengett bele. Bólintgatta a kis
fejét és kacagott olyan karcolósan, ahogy a papagály szokott, ha
eltanulta a gazdájától.

Orsik néni döbbenten elhallgatott. Amig Bözsi kacagott, senki
sem mert egy hangot sem adni. Meredten néztek rá. De amikor
abbahagyta, úgy tettek a felnőttek, míntha észre sem vették volna.

- Aztán?
"Aztán a puli odajött szuszmitolni, én meg belekapaszkodtam

a szőrébe, a szememet lehunytam, hogy éppen csak egy kis darab
földet láttam a lábam alatt. Félig álltam csak föl, úgy surrantam
be a konyhába. Csak akkor mertem visszatekinteni, rnikor már
bévül voltam az ajtón. Hát szenturamisten, látom ám, hogy amint
be akarom tenni az ajtót, fölöttem beröppen a Lúdvére a konyhá
ba. Szerencsére a tisztelendő úr éppen kijött a szebaajtón a nagy
robajra és gyertyát hozott a kezében... A világosságtól egyszerre
eltűnt a Lúdvére és leoltottam a lámpát. De éjszaka háromszor,
négyszer is felriadtam rá, hogy ott ül a fekete macska amellemen.
Láttam, vakuljak meg, ha nem láttam, még akkor is, mikor föléb
redtem és úgy nyomta a mellemet, mintha egy teli zsákot tettek
volna rá, de ahogy feléje nyultam, úgy eltünt mindig, h~y híre
hamva sem maradt. Megismétlődött ez a rémület éjszakáról éjsza
kára. Akkor már nyilván tudtam, hogy elátkozott lélek volt a
macskában. Rettenetes volt attól fogva éjjelem, nappalom. Már
azon töprengtem, hogy levetem magam a szakadékba, mert bizony
jaj annak, aki félig üt agyon egy macskát.

"Utoljára még elpanaszkodtarn az egyházfinénak, lllert az igen
tudós az ilyen dolgokban. Hát az azt mondta, sohase búsulj Orso
lya leányom, csak gyere fel velem egyik este az ótoronyba, majd
fogunk egy jó nagy denevért, azt a két szárnyánál fogva kiszege
zed az ágyad lábára; meglásd nincs az a macskába kárhozott lé
lek, amelyik az ilyen ágynak közelébe merjen kerülni .. ."

Mikor a denevér szót kimondta, az öregasszonyok fölött, mint
ha szélvész húzott volna el, hirtelen behúzták a nyakukat. Ekkor
jutott nekem is eszembe, hogy Orsik néniről azt beszélik, fiatal
leány korában denevéreket tartott madárkalitkában. .

- Odaszegezte ? - kérdezte Andris bátyám és már jóelőre

röhögésre szélesítette a száját. Orsik néni felelt volna, de ebben a
pillanatban éktelen macskanyávogás hallatszott be kívülrííJ. Már
nem is macskanyávogás, inkább szopósgyerek sírásához hasonlí
tott ...

- Oááááá! Oááá ...
A vihar teliszájjal üvöltött, az ajtó úgy zörgött, mintha a kilin

csét rázták volna. Mindenki az ajtó felé tekintett, csak Orsik néní
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nézett le merően az asztalra. A keze úgy remegett, hogy amint
tollért nyult, az egész fehér hegy megrengett belé. Bözsi megint
hangosan sírt. Nagy erőfeszítéssel kíbogozta magát a rongyos lazs
nakból és bőgve és vissza-vissza-rettenve az ajtó felé közelített.

- Eresszétek be a kis fehér cicámat!... Halljátok-e, eresszé
tek bel

Megint odamentem és megfogtam a kilincset.
- Na nyisd már ki egy cseppet, - mondta Juli néném, 

hadd bujjon be az a nyomorult kismacska. Nem lesz abból semmi
baj, csak vigyázva nyisd. Ne jobban, mint egy tenyérnyire.

Én lenyomtam a kilincset. Bözsi egy lépésre az ajtótól meg
állt, ujját a szájába tette és még a lélegzetét is visszafojtotta, úgy
várt. Orsik néni széttárta fekete szárnyait, újra a toll fölé hajolt.
Szólní akart, de én akkor már megnyitottam az ajtót.

Ebben a pillanatban Orsik néni olyat sikoltott, hogy az na
gyobb és vészesebb volt minden denevérvisításnál.

A keskeny résen egy éktelen nagy fekete macska tolakodott be.
Ahogy odatekintettem, pillanat alatt elernyedt a kezem. A

"zél kivágta az ajtót olyan erővel, hogy az mindkettőnket eltaszí
tott, Bözsít is, engem is. - A tollat kikapta a szél a vénasszony
szárnyai alól, telehordta vele az arcát, a haját, mintha most őszült

volna meg egy pillanat alatt szöröstül, bőröstül. Az asztalon talán
egy szál toll sem maradt, ott kavargott valamennyi a nyitott ké
mény fekete torkában.

A macska átugrott rajtunk és a vénasszonyok asztala mellett
megállt, hátát felpuposította, farkát az égnek tartotta. Én hátulról
a szemét nem láthattam . .. Aztán befutott az asztal alá. A vén
asszonyok olyan fürgén ugráltak föl székre, padra, mintha vala
mennyien tizenhat évesek lettek volna.... Csak Juli nénémben
volt annyi bátorság, hogy odaszaladt Bözsiért. A macska erre föl
ugrott Juli néném székére. onnan az asztalra, pontosan Orsik né
ni elé.

Odakinn újra nagyot kiáltott a vihar. -Ogy omlott be az ajtón
a hó, mint a füst. A lámpa nagyot lobbant, aztán sötét lett a kony
hában,

Macska sziszegését, majd rekedt visítást hallottam s ahogy a
vihar egy pillanatra szünt, láttam, hogy Orsik néni hatalmas de
nevér szárnyakon Jeicsapott fölöttem az ajtón. Maga előtt kergetve
a macskát. '

Sohasem tudtam egész tisztán visszaemlékezni arra a pilla
natra, de annyi bizonyos, hogy mire Andris bátyámnak sikerült
nagy kínnal a fogaközé vettgyufásskatulyán tüzet éleszteni, sem
Orsík néni, sem a fekete macska nem volt sehol.

TafaJ! Sándor
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