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A Bademlíty-házban mmden, ami élt és mozgott, vidámságot, derűt

es könnyedséget árasztott. csak a legidősebb Bademlíty-testvér felesége,
Káta Bandernlity volt kivétel. Ennek a magas, csontos asszonynak kékes
szürke szeméből szúrós, hideg tekintet áradt. Huszonhat esztendővel ez
előtt hozták ide, ebbe a gazdag és tágas házba, és ő évről-évre mogor
vább, nehézkesebb és hallgatagabb lett. Nem volt szerencséje sem az urá
val sem agyerekeivel.

Férje Petár Bademlity, a legidősebb testvér ebben a gazdag család
ban, igen későn nősült. Ifjúságáról mindenféle szóbeszéd járta. Még akkor
is, amikor Kátát idehozta, bár akkorra megcsöndesedett és megfonnyadt
már, még akkor is őrzött valamit fiatalkori szenvedélyeibőlés rosszaságá
ból a szavaiban, mozdulataíban és különösen a mosolyában. Ez a mosoly
tompán és érzékien sugárzott, s mínden sötétbarna Bademlíty-arcon meg
jelent, mint valami pecsét, amelyet soha nem lehet elrejteni. Volt benne
valami, ami az egészséges és életerős családból származó asszonyt kes
dettől fogva borzadással és utálattal töltötte el mind a mai napig.

A gyerekeivel még rosszabbul járt az asszony. Az első tizenkét esa
tendőben kilenc gyereket szült, mind fiút, de amikor legszebb éveikbe ér
tek, sorjában mínd meghaltak. A tizedik gyerek után ő is alig maradt
életben. Aztán nem is szült többet. Utolsó gyermeke leány volt, és ez.
életben maradt. Hat éves koráig szépen nőtt a kislány. Apró termetű,

kékBzemú és olyan bájos volt, hogy a templomban az. egész nép őt nézte.
Mindenben anyjára és az ő egészséges parasztrokonságára hasonlított, De
amikor elérte hatodik évét, hirtelen fonnyadni és csúnyulni kezdett. Térde
megrokkant, dereka összezsugorodott, arca beesett és könnyzacskók je
lentek meg a szeme alatt. Igy megroppanva, félig tátott száí ial csúszkált
egyik helyről a másikra, és feküdt éveken keresztül a Badernlityek sötét
és nyirkos szobáiban, mínt a ház szerencsétlenje és Isten átka, Most ti
zenötéves volt, testileg nagyon gyengén fejlett, lelkileg még gyengébben.
Nem tudott kíegyenesední, osak ha valaki tartotta. Keveset beszélt épp
csak a legismertebb szavakat ejtette ki, azokat is halkan és motyogva.
Még édesanyjával értette meg magát a legjobban. Az öreg Bademlityné
meg szinte angyalként lebegett a gyerek fölött, a szolgálók közül sen
kit sem engedett a közelébe, ő maga eípelgette, etette, mosdatta és öl
töztette.

Mindent megtett gyógyulásáért, megkérdezett minden orvost és ku
ruzslót. kipróbált mmden orvosságot és mindent, amit tanácsoltak neki,
miséket, imádságokat fizetett, de eredmény nélkül. Egy napon az Isten
szülő oltára előtt megfogadta, hogy Kisasszonykor mezítláb megy el
Olovóba és a kolostor mellett lévő Szent Szűz-forráshoz viszi el beteg
leányát. Mint azok az emberek, akik sok rosszat ezenvedtek el és sok ha
lált láttak maguk körül vagy önmagukkal meghasonlottak. úgy ő is mind
inkább számolt a láthatatlan világ erőivel, és az a világ egyre meghittebb
és közelibb lett számára. Amikor megtörtént a fogadalomtétel, sokáig
könyörgött, majd felkelt és megismételte kérését az Istenszülő előtt:

- Nem birom már tovább. A kettő közül add az egyiket: vagy gyó
gyítsd meg őt vagy vedd magad mellé a paradicsomba, akárcsak a többi
kilencet.

Pár nappal a fogadalomtétel után kora hajnalban útnak indultak
a Bademlíty-ház utasai. Az idős asszony magával vitte sógornőjét. egy
himlőhelyes öreglányt. Velük ment két legény is, hogy vigyék a kis1e-



ányt, aki nem tudta lovon tartani magát. Két lovat vittek magukkal a
visszatéréshez. Pirkallott, amikor fölértek a Szarajevő fölötti első Iön
aíkokra. A kislány odáig sokat panaszkodott, nyűglődött és sírdogált, de
most megnyugodott abban a különlegesen kényelmesre font kasban, ame
lyet keresztül dugott fánál fogva vittek a legények. Elkábulva a friss
levegőtől, fejét jobb vállára ejtve elaludt. Néha-néha egy-egy döccenésnél
kinyitotta a szemét, de amikor látta maga fölött a zöld gallyakat, az eget
és a derűs ragyogást, ismét Ieesukta szemét, s mintha álmodnék, a gyó
gyulás útján lévő gyermekek bájos mosolyával mosolygott.

Nemsokára megszűnt az emelkedő. Sűrű erdőkön haladtak keresztül,
az út azonban széles volt és kellemes. Itt már találkoztak más helységek
összeverődött zarándokcsoportjaival. Voltak köztük súlyos betegek, akik
mint valami zsák feküdtek a lovakon, jajgattak és szemüket forgatták.
Voltak köztük nyavalyatörős emberek is, akiket a rokonság fogott és
csítított,

Az idős Bademlítyné övéi előtt haladt, keresztül hatolt a sokaságon,
és senkire sem nézve halkan suttogta az olvasót. A tehervivők alig tud
ták követni. Kétszer pihentek meg a bükkösben az út mentén. Délben
.a földre terítették a sötét háziszőttes szőnyeget, és arra helyezték a kis
beteget. Az kinyújtotta meggémberedett, görcsös testét, amennyire csak
bírta. Meghökkent, amikor meglátta maga mellett anyja meztelen, kér
ees és a szokatlan úton véresre sebesedett lábát, de az idős asszony gyor
~an, a dimija (bugyogós nadrág) alá rejtette, és a kislány, aki amúgy is
boldog izgalomtól reszketett annyi új dolog láttán, hamarosan elfeledke
zett róla. Minden új volt számára, szokatlan és örvendetes. A dús, sötét
erdő, a fű, a vastag bükkök, kérgükön a porcszerűen növő ezüstös gom
bakkal, a lovak abrakostarisznyáira rá-rábukó madarak és a tágas vidék
a derűs éggel és hosszúkás felhőivel, melyek sebesen suhantak a ma
gasban. Néha egy ló megrázta a fejét és a madarak ijedten rebbentek
fel körülötte, ilyenkor a kislány halkan sokáig nevetgélt, bár fáradt és
álmos volt. Elnézte, milyen gyorsan és komolyan esznek a legények, és
ebben is kedves, vidám dolgot látott. Ű maga is édesen evett. ELnyúj
tózkodott a szőttesen, amennyire csak tudott. Végigsímog.atta kezével a
kús füveket, majd észrevett egy virágot, amelyet öreganyó fülének ne
veznek, apró és égőpiros virág ez, szinte belevész a fekete földbe. Meg
lepetésében halkan felkiáltott. Idős anyja, aki a fáradtságtól el-elbóbís
kolt, feléje fordult, és letépte neki a virágot. A kicsi sokáig nézegette és
szagolgatta száránál fogva, majd odaszorította arcához, és amikor érezte,
milyen bársonyos és hűs, lecsukta szemét a gyönyörűségtől.

Alkonyatkor érkeztek Olovóba. A kolostor romjai és a födött me
dence körül hatalmas vásári tömeg nyüzsgött, bentről tompán kihallat
szott, hogyan zuhog alá a Szent Szűz-forrásának meleg vize. Tüzek ég
tek, sütöttek, főztek és ettek az emberek. A többség azonban aludt a
földön. Egy deszkaépületben helyet kaphattak a tehetősebbek és a gaz
dagabbak. Itt helyezkedtek el Bademlityék is. A két asszony hamarosan
mély álomba szenderült, de a kislány félálomban töltötte az éjszakát, s,
az ablakon keresztül a sötét erdő fölött szíkrázó csillagokat nézte: életé
ben nem látott ennyi csillagot. Hallgatta a hangokat, amelyek egész éj
ssaka nem szűntek meg morajlani a tűz körül és ettől álomba merült.
Nemsokára azonban a lovak nyeritése vagy a friss éjszakai levegő fel
ébresztette, s amint ismét a morajlást és a hangokat figyelte, lassan ma
ga sem tudta, mikor álmodik és mikor van ébren.

Másnap korán reggel elmentek a forráshoz.



Először egy alacsony, félhomályos szebába léptek, ott levetkőztek. A
padló nedves és korhadt volt. A falak mellett fapadok álltak, ezekre he
lyezték ruhájukat. Innen három falépcsőn mentek le abba a nagyobb és
valamivel világosabb helyiségbe, amelyben a medence volt. Itt minden
csupa kőből készült. Kőből volt a boltíves tető is, és magasan fent apró
kerek ablakok nyíltak, ezeken keresztül kévékben csodálatoo világosság
hullott alá. Lépteik vísszhangzottak, a kőboltozat fölnagyított és vissza
vert mindent, még a legkisebb zajt is. A víz zuhogása is visszaverődött a
boltozatról,és megsokszorozódva, felerősödve betöltötte az egész helyi
séget, úgyhogy beszéd közben kiabálni kellett. De a kiáltozás ismét meg
tört és szétomlott a boltozat alatt. A kigőzölgés megnehezítette a levegőt.

A falakról és ivekről csöpögött a víz, a nedvesség alatt zöld moha nőtt,

akárosak a barlangokban, A forrás víze vastag sugárban 'ömlött be egy
köcsatornán keresztül. Meleg volt, kristálytíszta, tele ezüstös hólyagocs
kákkal, ezétömlőtt a kőmedeneében, és· a szürke padozaton zöldes színt
kapott.

Férfiak és nők felváltva fürödtek. Amikor a nőkre került a sor, lök
dölődzés, kiáltozás és sikongás támadt. Egyesek felöltözve gázoltak bele
a térdig érő vízbe, mások ingre vetkőzve. A meddő asszonyok nyakig a
vízbe guggoltak és lesütött szemmel imádkoztak. Egyesek felfogták mar
kukba .a sugarakban ömlő vízet, és ,torkukat, fülüket, orrukat öblögették.
Mindegyiküket annyira elfoglalta .az imádság és a gyógyulást vágyó gon
dolat, hogy senki sem figyelt a másikra, mmtha nem is látnák egymást.
Kicsit lökdölőztek és morgolódtak a hely rniatt, aztán gyorsan elfelej
tették zsörtölődésüket és egvmást, Az idős Bademlityné és sógornője be
vezettéka ki-slányt a vízbe. És bár a többiek mind magukba merültek
saját bajukkal foglalkozva, mégis helyet adtak nekik, mert a gazdag és
előkelő ember soha és .sehol sem veszíti el kiváltságát.

A lányka meggörnyedve reszket, fél a viztől és a tömegtől. De las
san mind mélyebbre ereszkedik a vízbe, mintha elbújni vagyna benne.
És ha nem. tartanák hénalja alatt, leülne a vízfenékre. De íg-j is álláig
ér a víz. Életében nem látott ennyi vizet, nem hallott ennyi hangot és
ilyen csodálatos zsivalyt. Csak néha-néha, amikor azt álmodta, hogy egész
séges, menni és szaladni tud, akkor álmodta azt, hogy a többi gyerekkel
fürdik egy nagy vizben, és hogy a testén játszadoznak, mint most, szám
talan apró, fehér buborékok. Eltelik gyönyörűséggel, lecsukja a szem-ét
és mohón szívja magába a vízből felszálló meleg párát, Mintha egyre
nagyobb távolságból hallaná az asszonyok hangját. Úgy érzi, valami
csíklandozza a szemét, erősen megdörzsöli szemhéját, de a csiklandozás
nem szűnik meg. Végül is nagy nehezen kinyitja a szemét. A boltozat
egyile kerek nyílásából a nap sugarkévéje hull az arcába. A fényben resz
ketve emelkedik ·a vízpára, mínt fínom porfelhő zöldes, kékes és ara
nyos szinben. A beteg kislány tekintetével követi. Egyszerre megreszket,
néhányszor megborzong és erőlködni kezd, hogy fölkeljen a vízből. Anyja
és nagynénje meglepődve engedik mind gyöng-ébben tartván őt. A meg
görnyedt és nyomorult kislányegyszerre kiegyenesedik, mint azelőtt még
soha. Elengedi a kezeket, amelyek két oldalt tartották és még mindig
kissé hajlottan elindul lassan és bizonytalanul, mint a pici gvermekek.
Széttárja karját. Vékony és nedves ingén áttetszenek apró mellének sö
tétpiros bimbói. A lassú szempillák alatt nedves ragyogás villan.fől. Telt
ajkai meglepőerr tompa és érzéki mosolyra húzódnak szét. Fölemeli fejét
és fölfelé nézve a magasból hulló sugárkévére, egyszerre felkiált várat
lanul világos és átható hangon:
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- Ott van, ni ! Ereszkedik a felhőkön Jézusom, Jézusom! Oóóóóóh... r.
Valami rettenetes és ünnepélyes volt ez a hang. Hallatára az asszo-

nyok megdermedtek. Senki sem merte fölemelni fejét és megnézni a be
teget vagy látomását, de mindenki érezte maga felett. Egyesek hangosan
imádkozni kezdtek. Mások nyöszörögtek. imádságuk hangos sírássá és
jajgatássá alakult. Hallatszott, hogyan verik kezükkel nedves keblüket.
Ezek a hangok szokatlanok és csodálatosak voltak, ilyeneket csak azok
az emberek adnak ki magukból, akik fájdalom vagy öröm miatt elragad
tatásba esnek és elfelejtkeznek az emberi tekintetekrőlés szégyenről A
csengő visszhang felnagyította és szétszórta ezeket a hangokat, és min
den összekeveredett a víz zuhogásávaI amely egyhangúan és suhogva
hullt a magasból.

Az egyetlen, aki nem hajtotta le fejét, az öreg Bademlityné volt.
Föllépett a második Iépesőre, ahol csak bokáig ért a víz, és onnan nézte'
meghajolva és szígorúan a lányát, annak míntegy álombeli mozdulatait
és azt az új mosolyt az arcán. S ekkor hirtelen félrelökve sógornőjét oda-
megy a lánykához, átkarolja derekát, másik kezével megfogja a térdelt;
és dühödt, döngő léptekkel, mint aki szégyenletest rejteget, kiviszi őt

abba a szobába, ahol a ruhák vannak.
Itt félhomály és csend van. Leteszi a gyermeket, s nézi, nézi. Senki

nincs itt más. A kislány a hirtelen változástól reszketve és újra össze
görnyedve fekszik a puszta kövön. De arcán változatlan marad az érzéki
boldogság szetömlő és egészségtelen mosolya.

A fürdőből az imádság és a csodás gyógyulást hirdető kiáltozások
hangjai hallatszottak föl. Az öregasszony azonban mozdulatlanul, meg
aIázottan állt, még szigorúbban és darabosabban, mint általában. Mert
egyedül ó tudta csak, hogy ez a Bademlítyek mosolya, és hogy nincs
gyógyulás és minden hiábavaló volt. S mint aki csak arra vár, hogy meg
szökjék a világból és egyedül maradjon az Istenszülővel, akivel még el
intézetlen a fogadalma, oda fordult a sötét sarok felé és élesen mormog
va kiáltotta:

- Vedd magadhoz, vedd magadhoz!
Még néhányszor megismételte ezeket a szavakat és rá sem nézett s!

kislányra, aki ott reszketett a lábánál.
Hegedűs Antal és Csanád Béla fordítása'

•

CSAK EGY FÜSzAL

Csak egy fűszál, egy falevél
s a bánat rozsdái fakulnak,
tiszta vágy röpít! fényre gyúlnak
kedv, szándék, sóvárgó remény.

Forrón sugárzik rám a fény,
gyönyih- borzongat, túzlehellet!
Mindent amit ember szerethet
megcsillant egy isteni kéz:

öt ujján világok lebegnek,
a tenyerén remegő lelke,,!.

Mikcs Margit


