
NIKOLAJ HAJTOV

A brezei varázsló

Ahogy már az ajtó becsapódott, húztam is a takarót a fejem búbjáig, s úgy
tettem, mint aki alszik:egy szállodában, kivált amilyen a devini, hálótársad lehet
bármi firma - pityókos, mennydörgő, szószátyár, s elrabolja legszebb óráidat
az alvásból.

Súlyosan lépkedett, ahogy jött beljebb. Igen fiatal nem lehetett, ha a tizenöt
grádics a második emeletig kifárasztotta. Csattogtak a vasalt cipők, kattant a
lárnpakapcsoló, felnyögött az ágy. Sokáig feküdt mozdulatlan, de amikor már
épp szántam rá magam, hogy megforduljak, nehéz sóhajtás szakadt ki amelléból,
ólomszárnyakon verdesett, ott lobogott a szállodaszoba félhomályában - nem
megkönnyebbült föllélegzés, hanem elkínzott, csüggedt,ember jajszava.

Kusza nyugtalanság hideg fuvallata csapott meg. Agya felé fordultam, s a
csenevész utcai fény pászmáiban, melyek a régimódi ablakon át derengtek be,
megláttam az asztalon hagyott cifra övét és turbánját.

Az ismeretlen észrevette, hogy ébren vagyok.
- Csak nem zavartalak fel? - kérdezte.
Kellemes volt a hangja, meleg, bársonyos lágy s különösen visszafojtott,

mintha előtte kifulladásig kiabált volna.
A turbánt néztem erősen, sőt még kicsit föl is ültem. Igen! Vastagon tekert

fehér turbán hanyagul az övre odadobva. Látva csodálkozásom, gazdája za
vartan a turbán felé bökött fejével, mintha csak egy rég elkezdett disputát
akarna befejezni:

- Ennek is vége!... Holnap reggel csúcsos sipkát veszek, báránybőrt, a tur
bán meg - be az övkendőbe. Ha nem láttál még bodzsát sipkában, hát elgye
re holnap a boltokhoz, hogy lássál! - toldotta meg halkan, majd nevetett
hozzá, de a nevetése hirtelen elakadt, s málé csönd ült a szobára.

"Sipkás hodzsa" ... ez még a holtan alvót is felserkentette volna. Megkérdez
tem, hová valósi.

- Brezei vagyok. Aszan Redzsepovnak hívnak - a hodzsának. Hívtak..
márna délig, mikor Ali mufti a nagykönyvből kihúzott. Forgatott éngem ez az
Ali, gyötört ottan jóval s komisszal, rángatja szakállát, aztán a végén már
belefárad: "Menjél a pokolba, aszongya, a csökönyös fejeddel. Az ilyennel,
mint te vagy, nem emberi szó, de buzogány sem bír, az átkozott fejed!" Elkap
tam akkor a szakállát, s ha szét nem terelnek minket...

Nagyot mocorgott erre a hodzsa, súlyosat sóhajtott.
- Megütött talán?
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és antológiákban jelentek meg.
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- Megütött-é, én ütöttem-é meg - nekem az nem fáj. Más fáj nekem...
buzogány nélkül is, csakhogy ez se vége, se hossza történet, te meg már,
vélem, igen aludnál.

- Szedjem össze magamat, lelkierőm - mondta aztán, körbetapogatott,
sercent a gyufa, rágyújtott. Ahogyagyufaláng két tenyere között villant, még
ha minutára is csak, látha ttam arcát - széles arc, borostás, homloka szegletes,
szakálla hosszú s valószínűleg mákos.

-.:.. Szedjem már össze magam - fogott bele újra Aszan hodzsa, s mohókat
szippantva a cigarettafüstből, mesélni kezdett:

- ... Nemcsak én: nagyapám is, nagybátyám is - hodzsa volt mindegyik.
Kézből kézbe, ahogy mondani szokás, testálták a Koránt, míg végül hozzám
került... Miniszterek jöttek-mentek, elöljárók - én csak hodzsa voltam min
dig. Elkergettük a cárt, színünket váltogattuk ...mindenféle helyzet változott
- én csak maradok hodzsa. Meg se kérdezett senki, bele se akadtak soha,
minek vagyok hodzsa, ellenkezőleg, a három hodzsa, a brezeiek közül én
lettem a legfőbb, ahogy mi mondjuk - atip. Pedig a többiek öregebbek voltak,
mégis őket tették a térdemhez: egy, hogy tanultabb vagyok, a másik meg 
szerencsefűre hágtam, hodzsa-szerencse ért, amitől a nevem igen fölemelke
dett.

Éppen érek haza egy este, zörög az ajtón egy gyerek, s hív, menjek át a
szomszédba. Egy férfit és egy asszonyt találtam ott, liszkovóiak, látszott a
tarisznyájuk cifraságán. Az asszony feredzsében, a férfi szalmájára nézve
olyanforma mint én - hatvankét, hatvanhárom éves. Nem ő beszélt, az
asszony: "Jaj, hodzsa jaj, hodzsa, megmentönk..." - és elmesélte, hogy egy
szem fiuk a fejébe vette, hogy elvesz egy lányt, ki, úgymondják, szűzpártát
éppen nem hordhatna. Osszekülönböztek, verésig fajult a dolog, s mikor már
a haddelhadok sem segítettek, eljöttek hozzám, kössek neki talizmánt össze,
hogy azt a ledért már el ne vegye, hanem a másik lányt inkább, ki az öregek
szíve szerint való volt. "Jól van, mondom, szolgál a gyertya, magát emészti,
bárha holnap mágiát tudnék tenni - kész vagyok én."

Hazamentem, virrasztottam érte, feküdtem így másnap alkonyatig, akkor
fölkeltem, az amulettet összekötöztem: két Korán verssel egy papírt, hozzá
három macskafarok szőrszá1at, darabka szappant. Meghagytam, hogy varrják
be a lajbijába, s mutattam nekik egy csillagot: "Mikor az a csillag leáldozik,
reáborítjátok a lajbit, s amit szeretnétek - úgy lesz!"

A mágiával hát meglettem volna, de szívbéli szerelemben már én is szen
vedtem, tudom hát, hogy a búcsú mily nehéz -lestem is félve egyre: vártam,
mikor jön a liszkovói férfi pénzét követelni, mit az amulettért adott volt. S
valóban, toppan is be egy pénteken: csakhogy nem bizony a pénzért, hanem
hogy hív mennyegzőre - beadta derekát a legény, s azt a lányt veszi el, kit
az apja nézett ki neki.

Hogy mi csosszant meg ama kófic fejében - nem tudom, de ráállt a do
logra. Hentes volt az apja, meg kupec, jószágot vett és adott el, kecskét, birkát,
járta a falvakat Perszenktől egész Sabanicáig. s amerre megfordult, fülbe csak
mintegy, de sorra mesélte, milyen tudós hodzsa él Brezében. S ahogy akkor
az a cudar nép - na, mindenki föl a bűvölő hodzsához, tülekedtek, mint
birkák az etetőnél. Az egyiknek házában ludvérc - űzzern el, a másik eladó
leánya kornyad csak és fonnyad - gyógyírt találjak bajára, harmadikat a férje
hagyta el - fordítanám vissza hozzá. Még Szkalinóból is elzarándokolt egy
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asszony, hogy csináljak neki talizmánt a kertjébe - ki ne csapjon rá megint a
folyó árja.

Sokan jöttek hozzám, de legtöbben nyavalyások, szerért. Azt mondod: no
és a betegek nem orroltak meg, nem jöttek a pénzükért. ha a bűbáj nem fogta
őket? Azok, akiknek igézet nélkül is volt egészségük - nem haragudtak, a
halottak meg - nem jöttek vissza. A Koránban is az van írva: "Ugy lészen,
ahogy Allah rendelte." Mi pedig, hodzsák, ezerszer elmondtuk, el, hogy még
a meg se születettek is tudják, a hodzsa dolga, hogy imádkozzék, Allahé 
hogy megtegye. Ha megteszi - meg, ha nem - Allah dolga.

Sírig hodzsa is maradtam volna, ha nfm történik meg, amit mifelénk úgy
mondanak - napot látott a vakondok. Es milyen napot! Nem is az arcomba
hasított, hanem a szívembe egészen...

Aszan hodzsa elhallgatott, csak kapkodó zihálását hallottam a félhomály
ban. Az ablakhoz nyúlt, hogy kitárja, s a szobába egyszerre betódult a kora
tavaszi éjszaka kikerics illatú üde hidegsége.

- Legyintsen meg kicsit minket a jó hűvös - mondta. Megszoktam, hogy
odahaza mindig künn alszom. Odagurgatom a cséplőszánt az eszterhéj alá,
rávetem a kecskecsergét - kész is az ágy. Elaltatnak a csillagok, cirógat a
szellő, dallikálnak a madarak... legyen csak hozzá szíved, hogy aludjál. De én
egy ideje, bizony mondom, szemem sem merem lehunyni. Ha csak már csu
kódik, jelenik is meg az a szegény menyecske Szkalinóból. Szeberinának hív
ták, de lehetett akár Fatima vagy Szajfina - az olyan dolgokért, amiért jött,
nem mondják meg nevüket az emberek. Ugyanaz hozta, akinek az ár ellen
talizmánt csináltam a kertjébe, hogya víz ne öntse el a paszulyát. "Hozom
néked, mondja, ezt a nagy gyereklányt, kössél néki talizmánt, ártó szemek ne
nézzék, de ha nézik, ne lássák. Tudsz-é ilyet?" "Már hogyan ne tudnék 
mondom. - Folyót csillapítottam én, hát egy szemmel ne bírnék? Lehetnek
azok sárkányrossz szemek, akármilyen ártók, ha a talizmán megvan, egyet se
féljen hugod-barátnéd semmitől se. Jöjjetek két óra múlva, s tiétek, vigyétek!"

Kotorász csak ruhája öblében, pénzt keresne az a másik, de nem lel. Meg
rémült alighanem, hogy elvesztette, idekap-odakap. S ahogy babrikál, lecsú
szott a fátyol róla. S akkor megláttam... Ilyen gyönyörűséget, testvéri lámpás
sal se találhatnál, ilyen minden bokorban nem születik, de ha igen - bajt hoz.
Nem csontból és húsból volt teremtve, de friss tejből és rózsából. Hosszúkás
szép arc, akár egy ikoné, ajka csöpp, mintha pénz metszette volna, karomvas
tag szőke varkocs, a szeme pedig - nem is evilági az a szem: csillogó, ámuló,
harmatban fürdőzött. Kék volt-é, zöld volt - nem emlékszem; háromig ha
számolsz, addig nézhettük egymást, akkor fátylába rejtezett újra, s kiszaladt.
Nem adott pénzt, nem is kértem tőle.

Szaladt volna ki, de még a küszöböt nem lépte által, mikor nem tudom, mi
ördög szállt meg, utána szóltam. Nem rosszért! Megesett, hogy nyári forró
ságban a mezön vagyok - sehol egy felhő, sehonnan szél, s egyszer csak,
mintha kicsi nyelvvel, hűvösség nyalint meg láthatatlanul, aztán... megint a
forró meleg. Akkor is így: ismeretlen szél támadott rám, tudhatatlan, honnan.
s megállitottam a lányt, vágna le hajából egy tincset... a mágiához. Hogy mi
nek kellett nekem az a kicsi fürt - nem tudom. Felhőpihe! Elfújta a szél,
kiderült az ég, de a pihefürt szattyán-erszényemben bújik meg párnám alatt,
meg-megnézegeted, meg-megsimogatod, s tudod, hogy valóban volt forróság,
felhő is volt... hogy nem álom.
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Cikákolt, köhögni kezdett beszélgető társam, erős dohányos krákogás rázta,
mely hirtelen támadt rá, hogy szinte fuldokolt. Nem kelt föl hozzá, csak be
lódította az ablakot, némi ideig nem mozdult. Pihent vagy talán - a fehér
felhőt nézte.

Szemközt az utca túlfeléről a kétemeletes házból hegedűszó szüremkedett
be. Szi, lá, szi, lááá, szi, szi, lááá - próbáigatta valaki a hangsort, s nem mert
se följebb, se lejjebb lépni. Aszan hodzsa se sietett. Vagy talán - nem mert.

- Aztán, Aszan aga?
- Aztán halálra vált a te Aszan agád, mint akit hókon sújtottak - sóhajtott

nagyot. - Egy hét telt bele, kettő, nem számoltam, szélvész híre szaladt a
faluban egy nap, hogyaszkalinói Emin Ezsov baltával szétcsapta feleségét.
Attól a kertes asszonytól pedig még emlékeztem, hogy Szeberinát Ezsovicá
nak szólította.

Mint akit a nap szúrt agyon, úgy tébolyogtam akkor nap. Másnapra valami
belém nyilal t, és fölkerekedtem, hogy méhkasokat venni úgymond Szkalinóba
menjek, hogy értsem, hogy lássam. Es megértettem: a férje, ki huszonkét esz
tendővel vénebb volt nála, rajtakapta szeretőjével a pajtában. Utóbb hanyatt
találták meg, feje kettéhasítva, bal keze ruhája rejtekében. Az amulettet szo
rongatta... Benne bízott, hogy ártó szemek, a gonoszok ne lássák, hogy a balta
utol ne érje.

Igy hervadott el a szép virágszál.
S akkor látott napot a vakondok, testvér, Előbújt, körülnézett, s látta, hogy

ő rágta el az elhervadott virág gyökereit. Es csak az Uristen tudja, egy volt-é
az a virgászál. Kezemen át nem egy ment, nem kettő... Voltak s tovatűntek.

Hogy miként értem a faluba vissza, nem emlékszem: erdőkön vágtam ke
resztül, sziklákon - úttalan végig. Féltem, bárki hogy meglátna. Ha találkoz
nak velem, lohajt utánam kővel mindenki, gondoltam: "Fogjátok meg, ő ve
szejtette el az asszonyt!" Nem tudtam, hogy nem az a szörnyű, mi az embe
rekben lenne, de ami énbennem.

Akár a szecska, összevagdalva érkeztem a faluba, agyonverten, elgyötörten.
A cséplőszáron ágyaztam meg magamnak most is, lefeküdtem, de álom nem
jött a szememre: komisz gombóc nyomakodott bévül... szorított, szúrt. Hány
torogtam mindenképpen - hátra, hasra, balra, jobbra - forog csak a gombóc
is mint üres csobolyóban, s őrli a szívem, hogy sírhatnék: "Ha vakondlyukban
születtem én, s nem láttam, hogy rózsa vagy búza vagy más élet sorvad el
nyomomban a föld felett, Allah se látta? Mért nem csavarta kezem ki, midőn
korhadt mankót adtam az ifjú asszonynak, hogy támasza az legyen? Mért nem
kövezett agyon? Mért nem sújtott le villámmal, hogyelégessen, ha ő az igaz
ságos Allah, ki előtt hatvankét éven át borultam a földre le, hogy térdem széle
kikeményedett? Miért? ,

Hajnaltájra szenderedtem el, s jött az álommal akkor Szeberina is. Uszva
jött, lebegve, mintha fején alma billegne, megállt, lehajolt. Két fonata nyakam
cirógatta, két fonata mintha aranyüstben ragyogna, puha és illatos, s - álom
ban nincsen szégyen - megfogtam, simogattam. S akkor ahol az egyenes
fehér választék fején a haját ketté térítette, megtapintottam ott... a sebét.
Visszarántottam kezem, hátrahőköltem,de nyakam köré tekergő fonatai szo
rítottak, fojtottak egyre jobban. elbődültem, akár egy barom, eldobtam ma
gam, s csak hogy a kobakom a kövön csattant, riadtam föl. S pillám többé
nem hunytam le. se akkor éjjel, se utána. Emberek jöttek, beszéltek, elmentek,
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de hogy miért jöttek, mit beszéltek - amennyit te tudsz, annyit én. Meggyö
tört ez a virrasztás engem, condra lettem egészen, rongy mivel az asszonyok
a kemencét pucolják mifelénk; mindegy volt nékem, parazsat söprök-é vagy
vödörbe fujtanak.

Harmadnapra nem bírtam tovább, fölindultam a Bodzakőhöz onnan szólít
sam Allahot, onnan kérdezzem.

Magosan van a Bodzakő, a havason fenn. Fölvergódtem a középsé bérere.
s veszekedetten ordítani kezdtem, hogy szálljon alá, rendezzük a számlánk.
Olyan szavakat kiabáltam, hogy ha lenne Allah, Aszan hodzsából sziporka
nem marad. Tajtékoztam, káromoltam, átkozódtam - még az ég is haragra
lobbant erre: villámok csapkodtak, mennydörgés dübörgött, s olyan eső sza
kadt alá, mintha dézsából zúdítanák: a sarat is kimosta a körmöm alól...

Ott a szirteken vártam be az estét. A tátorján elcsihadt, a patyolat ég arcát
mutatta, de én nem mozdultam. töprengtem és gondolkodtam egész éjjel, míg
a hajnali száraz szél kótyagos fejem ki nem tisztította, s én arra határoztam,
hogy Allahtól s a hodzsaságtól különválok. Nem kívánkoztam többé a va
kondlyukba bémenni, hogy gyökér gyökér után virágokat szakajtsak meg tíz
leváért. Nem kívánkoztam torkom a szélnek hiába kiáltozni fönn aminaretről!

S akkor, testvér, csoda történt: susogni kezdtek ismét a fák, daloltak a ma
darak, körberagyogott a reggeli nap, s úgy elaltatott, hogy két ösztöke út ha
hibádzott napnyugtáig, midőn szemem felnyitottam.

Máma reggel mentem el a muftihoz megmondani, bocsásson engem el a
hodzsaságból. S békén, csöndesen véget is ért volna minden, ha az a szakállas
el nem kezd kiabálni, hogy öregségemre majd éhen halok, meg hogya túlvi
lágon sütőtálban izzítanak, s más efféle badarságot hordott ott össze.

Csakhogy én is olyan bivaly vagyok ám, amelyikhez ha az ekét odakötik,
nem áll meg, ha forgács is lesz belőle! Ahogy pitymallik - visszamegyek a
faluba! Fölmegyek a minaretre, s onnét kürtölöm széjjel, hogy Aszan hodzsa
nem akar már hodzsa lenni. Az ördögbe az összes imával, ramadánnal és
kurbánnal, Allahhal s az ő prófétájával! Nem akarok többé a napba hunyo
rogni, a népeknek meg a köldökét nézni!

Elhallgatott Aszan hodzsa, nem is szólt többet.
Fehérlett már rég az ablak. Jobb felső négyzetében almaág derengett egyre

jobban át, almaág, rajta veresnyakú madár, csácsogott a kismadár, oly áhitattal
s mámorosan csipogta pirkadati dalát, akárha az első napot köszöntené.

(Szondi György fordítása)
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