
A KALAND lrta Heinrich Böll

Fink az oldalkapun át ment be a templomba. A repedezett aszfalt
bejárattól jobbra-balra apró, háromszögű kis előkertek feküdtek, fekete
vaskorlát vette körül őket: feketés-savanyú föld belül és két bukszus
bokor, szívós és hervadt leveleik bőrre emlékeztettek Vállával nyomta
be a párnázott barna kaput és azon át dohos szagú szélfogóba került,
ahonnan ismét egy párnázott ajtón át kellett tovább jutnia. Ezúttal ök
Iévcl mvomt a be, de még mielőtt a templomba lépett, futó pillantást ve
tett arra a falemez táblára, amelyen ez a felírat látszott: Szetit Ferenc
Iuirmtuiií: rendje - hirdetmények.

A trmplornbat: zöldes félhomály uralkodott, és Fink az egyik CL3j
jal bemázolt falon, amelynek színc már alig volt f'elismcrhotő, világító
fehér kartonlapot fedezett l'c>l, rajta feketén festett kéz, amely függiile
,;escn lel'eJ", mutatott. A nagyon mercv és túlságosan hosszú mututóuji
fölé ez volt írva: CJcngó a gy6nfatókhoz. Alatta barna keretben megsöté
tedett elerántcsont csengögombok, apró kis névtáblálokal. Nem fárcl"z
totta rn,,:~<it azzu], hogy a neveke! k ibetűzzc, hanem vaktában nyomta
meg az {',.;\'i!, gemboI. és az volt az érzése: valami vísszavonhatutlant.
vé;;legesd lelt. Ezul.án figyelni kezdett, nem hall-e valamit.

Bemár~ntLa ujját a kagvlóf'orrnújú, rózsaszínüre festett gipsz sz en
;.,.-ltvizl artoba. amclv a Iólhomálvban olybá tünt, mint mestcrségcs szúj
raulás, a'1lCiyröl levertck néhánv sarkot. Lassan keresztet vetett és a
l'Jhajóba rr.e n t. A templom miridk ót oldalán két sötét gyóntatószéke! b
tott, beh úzott vöröses függönyökkel, és most felfedezte azt is, hogy a
gó! pi llcrck kiiziiti beomlott a gipsz boltozat: csupaszon állott a csúnya ..
sárzris té:~l~)]~ból (:pült Ialazut. Valamiképpen régimódi fürdőre emlékez
tetet t. 1"..z elülső, ]'(?gi bej.uatot vörös kövekkel falaz ták el és a falba
egy r(,gi ablakkeret volt ferdén boprcsclvc, a fehér festék már lepattog-
:':ot.t róla. -

Fink Je!,;rdclt a Li!lajóbCln és megpróbált imádkozni, összekulcsol:
kezeln ál azonban mindig újra oda kellett figyelnie a négy gyóntatószék
re. nehogy a Iclhornalyban szem eWI tévessze a papot, ah bármelyik
pilbnéülJé1l1 Iclbuk l. annut. Valósztnűlc-g a sekrostvén át jön majd, ott
ei;, .::hnl F'i nk a ~,;i}téthen, ClZ örök mócscs mcllett rózcscnacttvűt fedezd'
fc!, viirö,.; bársony kötóllcl. A középl'ész2n a templom lassan k ivilágoso
do.t, l>: 1''''3t azt is meglátta, hogy az egész fCJhajót rcnoválták ; Ll cax
k",,<c;h', lerombolt falazatot ideiglenes tetőszék fedte, amelyet piszkos,
;";;i dc,;:-:,;';V;1] szögc,:tek be - a deszkák nómclyll:o sötét volt a jJ2dlú
fE:::tl'kt'íl -, (s il s?",n!ek az oszlopokon mind fejetlenek voltak. Magatc
hetetkll, mearú:ó, kettős sortul Iurcsa gipszalukokból, amelyeknek fe
jét lcVÓgt:'1k ós ke:'úkbi\1 a szímbólumokat k iszak ították. Béna, sötótszmű

torzek. amelyek rne;;c::onkíio\t kezükkel mintha könyörögve fordultak
volna fel(je.

F'ink fel ;:k;,1ta indítani a bánatot és erős fogadást, de nem sikerült
n,,).:;. U:lsfi~'()~8n nyugtalan volt; zavaros rendetlenségben keveregtek
ben. ~-_"Jf~'GCn !'~jv.~(1. a~yoncsé'pcl~ röpimák, nle[~!.::~a;\:ft'v() a rnindig újrR fel-
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merülő óhajjal, hogy minél hamarabb túlessék a dolgon és elutazzék,
mí nél hamarább el ebből a városból.

Ereztc: az, amit meg akart gyónni, már emlékkó kezd válni és ezáltal
mintha bizonyos fényt kapott volna, szinte észrevétlenül emelkedett ki
a fáradságos és piszkos mindennapok pusztaságából és úgy tünt, egy szép
napon, talán hamarosan, valamiképpen fölötte fog lebegni: egy szép hű

nös kaland, miközbcn a valóságban - ezt is tudta - csak holmi udva
riasságból követte azokat a játékszabályokat, amelyeknek nyomasztó ma
gátólértetődősége és halálos komolysága rettegéssel töltötte el. Voltakép
pen már előtte is birtokba vette őt az ellenérzés, de azért mégis végig
csinálta a játékot, miközben elhítette magával, hogy hiszen ez csak aféle
gépies aktus, egy természettől szükséges folyamat, holott bennsejében jól
tudta, hogy az íjon már ott reszket a nyíl, a lövés bekövetkezik és halá
los biztonsággal talál bele abba a láthatatlanba, amelyre nem jutott más
szó eszébe, mint: lélek.

Sóhajtott és türelmetlenkedni kezdett; bennsejében ott lebegtek ezek
a képek - a lassan bearanyozódók és a valóságosak egymás mellett,
egymás alatt, néhány pillanatra egybeolvadva, és szeme kínos várakozás
sal siklott végig a fejetlen oszlopszenteken, egészen a harang mellett
függő bársonykötélig.

Arra gondolt, hogy talán nem is szól a csengő, vagy a páter, akinek
nevét nem tartotta elég fontosnak, hogy elolvassa, nincs otthon. Nem is
merte az i lyenf'ajta gyónást, régebben tréfálkoztak felette. Amikor fel
akart állni, hogy mégegyszer a csengőgombokhoz menjen, az üres temp
lom megmerevedett képében sötét alakot fedezett fel, aki a sekrestyéből

lépett ki, letérdelt az oltár előtt, majd elindult a jobboldali gyóntató
székekhez. Feszülten figyelte a szerzetest; alakja magas és karcsú volt,
és a hajkoszorú, amelyet a tonzura meghagyott, dús és fekete.

Fink gyorsan megpróbálta felindítani a bánatot és erősfogadást. le
darálta magában a formulát, amelyet húsz éve kívülről tudott és felállt.
Megbotlott, amikor a folyosóra lépett; valahol a kövezet vörös-fehér, lili
omformájú mintáiközött süppedésnek kellett lennie; megkapaszkodott
egy térdeplőben és hallgatta, amint a páter az apró kis lámpácskat fel
kattantotta és félrehúzta a függönyt. Amikor él sötét, dohos és nagyon
kényelmetlen kuckóban letérdelt és a rács mögött a fehér fület felismer
te, úgy érezte, szíve a torkában dobog. A megindultságtól nem tudott
beszélni.

Dícsértossók a Jézus Krisztus - mondta egy hang, amely nagyon
egykedvűen szólt,

Valahogy kipréselte a "mindörökké amenv-t és hallgatott. A veríték
végigcsurgott a hátán és ingét a bőréhez tapasztotta, tömötten és kegyet
lenül, mintha vízbe mártották volna; úgy érezte,lélegzetet sem tud venni.
A pap megszöszörülte a torkát.

- Házasságot törtem - dadogta Fink és tudta, hogy ezzel úgyszólván
mindent megtett. amit megtehetett.

- Ön házas?
-Nem.
- Az asszony?
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- Igen.
- Hányszor történt?
A kérdés egycsapásra kijózanította. Minden, ami eddig elmosódott

szeme előtt, az a fehéres nagy fül, amely óriásinak tünt, és a rács 
különös, foltos barna színévcl, amilyen az almás sütemény fölötti rács
szekott lenni - mindezt most világosan látta, egészen valóságosan. és
megpillantotta a feltámasztott papi karon azt a sötét mclyedést, ami a
csuha lehulló ujja és a fehéres, szőrös kar között tátongott.

- Egyszer - s azután mély sóhajtás tört ki tüdejéből, amelyet nem
tudot t visszafojtani.

- Mikor?
A kérdések röviden, pontosan, minden személyes jelleg nélkü] hang

zot t ak, mint mikor az orvos kérdezősködik a katonai állításnál.
- Ma -- mondotta. Valójában úgy érezte, mintha végtelen messze

ségben volna már, ez a szó azonban ismét közelhozta. mint a fényképe
zőgép, amely célbavesz valamit, hogy megrögzítse. Kénytelen volt közel
ról nérní azt, amit nem akart közelről nézni.

- Kerülje a találkozást ezzel az asszorinyal.
F'inknek csak most jutott eszébe, hogy hiszen viszont fogja látni;

csinos, kicsi polgárasszony, feszes nyakkal, vörös pongyolaban. szeme
egyszerre unalmas és szomorú - és most olyan határozottan el tudta kép
zelni őt, hogy majdnem hallatlanra vette a pap kérdését.

- Szereti?
Nem tudott nemet mondani ; de igent mondani még borzalmasabb

nak látszott. Utána gondolt, miközben úgy érezte, hogya veriték forrón
és éget{)n csorog le szemhéján.

- Nem - mondta gYOl'san és hozzáfűzte: - Nehezen tudom clke
rű Ini [l ','ele való találkozást.

A pap hallgatot t, ":'5 Fink egy pillanatra meglátta az addig lesütött
szemeker. Na::yon nyugodt szirrkc szem világított ki a szcmhéjal; alól.

- Egy kész húzakat gyártó cég képviselője vagyok, - mond:a 
és ci ... a hölgy egy házélt rendelt meg nálunk.

- Önhöz tartozik ez a kerület?
- Igen. - Most arra gondolt, hogy tárgyalásokat kell még Iolvt atma

"ele. terveket bemutatni, kalkulációkat megbeszélni, részleteket mcgta
nácskozni. szúmtalan kis apró részletet, amelyeket, ha akar, hónapokig
elhúzhat az ernber.

- El ke ll helyeztetnie magát.
Fink h allgatot.t.
A hang sürgetőbbé vált.
- Mindcnt meg kell kisérelníe, hogy ne lássa többé viszont. A meg

szokás erős. r.~~gyon erős. Megvan az őszinte vágya és elhatározása, hogy
ezt az asszonyt nem lú. ja többé viszont?

- Igen - mondta Fi nk gyorsan és tudta, hogy ezúttal elsőízben

rnondta igazán az igazságot.
- Próbálja meg; tegyen meg mindent. Gondoljon az írás szavára: ha

bal kezed megbotránkoztat, vágd le. Vállaljon még anyagi hátrányokat
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is és egy pillanatra elhallgatott. - Tudom, hogy nem könnyű, de e
pokol teszi nemkönnyűvé számunkra.

Hangja ismét elveszítette személyes csengését, mikor ezt mondta:
- Van még valami?
Fink összerezdült. Nem ismerte ezt a fajta gyónást, noha közben

észrevette, hogy nagyon komoly, félelmetesen komoly, komolyabb, mint.
az a megszekott lelki egészségügyi aktus, amelyet odahaza háromhavon
ként intézettel a káplánnál.

- Van még valami? -kérdezte a hang türelmetlenül. - Mikor
gyónt utoljúra '?

- Nyolc hete.
- S m ikor áldozott ?

- Négy hete.
A páter most egyhangúan a parancsolatokat kezdte felsorolni, mint

azoknál a gyónóknúl, akikhez szokva volt: emberekhez, akik alig tudták
a hitvallást, és akiknek egész vallási szókincsük a Miatyánkra és az
üdvözlégyre szorítkozott. F'ink kellemetlenül kezdte érezni magát, el
akart menni.

- Nem - mondta halkan minden alkalommal egészen az ötödik pa
rancsolatig, a páter a hatodikat kihagy ta.

- Lopás - mondta hidegvérűen a pap - és hazugság, a hatodik
és nyolcad lk parancsolat.

Fink elvörösödöí t, megforrósódtak a fülei. De hiszen az Isten sze
relrnére, hát nem lopott.

- Hazudott?
Fink hallgatott. .Még soha senki nem kérdezte meg tőle, hogy hazu

dott-e. Egyáltalában úgy érezte, hogy még soha életében nem gyónt. Ezek
a nyers formulázások csapásként huJlottak rá, és míközbcn eszébe ju
tott. hogy ezt még soha nem gyónta meg, ezt morrnogta:

- Nos Igen, a házak, a mi házaink nem egészen olyanok, mint ami
Iyeneknek a katalógus mutatia őket - úgy értem - az emberek sok
szor csalódoltak, ha a valóságban meglátják őket .. ;

A pap itt nem tudta visszafojtani, hogy azt ne mondja "aha", majd
ezt mondta:

- Ebben is becsületesnek ,kell lennünk, noha.;; - kereste a sza
vakat - noha lehetetlennek látszik, de mégis csak hazugság eladni
olyasmit, aminek értékéről az ember nincs mcggyöződve. - Megint kö
szörülte a torkát és Fink megfigyelte, hogy a feltámasztott kar eltünt,
amikor a páter suttogni kezdett: - Nos, fogjunk egybe mindent és
imádkozzunk a mi Urunk Jézus Krisztushoz bocsánatért. Ö meghalt a
kereszten, hogy megszabadítson minket a bűntől és minden bűnünk is
mét felszegezi őt a keresztre. Indítsa fel mégegyszer a bánatot és erős

fogadást és imádkozzék engesztelésül egy tizedet él fájdalmas olvasóból.
A pap felegyenesedett a gyóntatószékben, csukott szemmel mor

magva, míg egyszerre csak hirtelen Fink felé fordította arcát, az "Absolvo
te"-t értelmesebben imádkozta és keresztet vetett felette.

- Dícsértessék a Jézus Krisztus ...
- Mindörökké Amen! - mondta Fink.
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Egészen megmerevedett és úgy érezte, órák múltak el. Beült az egyik
padba, elővette zsebkendőjét és míközben elkezdte arcáról az izzadságot
törölni, látta, hogy a páter ismét elt űnik a sekrestyében.

Fink fáradt volt. Megpróbált Imádkozni, de a szavak visszahullot
tak benne, mint valami tompa kongás, és miközben az elalvás ellen küz
dött, félignyílt szemhéjain át látta, hogy az oldalbejárat mellett a sötét
sarokban gyertyák égnek a Mária-oltár előtt. Nyugtalanul villóztak az
olcsó stearinrudak, fáradhatatlanul pusztították önmagukat és fényük
egy töpörödött kis öregasszony árnyképét hintáztatta a főhajó oldalfa
Ián, óriásira felnagyítva, fantasztikus pontossággal. Néhány előre 6lJó
hajszál a homloka felett feketén és keményen állt a falon, alattuk gyer
mekes orr és fáradt vonalak az ajkakon, amelyek némán mozogtak:
tűnlékény emlékkép, amely eltakarta a csonka gipszfigurúkat, és mintha
túlnőtt volna a tető szélein.

Doromby Károly f o r d í t á s a

Theodor Storm

JACINTOK

Ott zeneszó; itt sűrű, csöndes éj.

Szendergő szirmok leiekzcte liiktct;
O mindig, mindig rád gondollam én;
Aludnék most, de téged táncba vitte/c.

Már szünet nélkül járja mindalIánu;
Gyertyák lobognak, nyirettyü rikácsol,
Hol bomlik, hol ölelkezik a táncsor 
és izzik mind, csak te vagy halovány.

Es táncols.z; jaj, szived fölé meaanrnti
Idegen kar simul - mért engeded!
Látom fehér ruhád tonasuhamii.
Látom törékeny, könnyű termeted ...

SÜl'íibben ontja illatát az éj,

Mámoros kelyhek lélekzete lüktet:
O mindig. mindig Tád aoruioiunn én:
Aludnék most. de téged táncba cittctc.

Szabó Gizella fo)'dítása
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