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3.

És már láttam is Hatvanit, amint éjnek évadján hág a hegyre, honnét pokoltűzzel megvilá-
gított, démoni zenebona hallszik. Valamely megfejthetetlen vágytól hajtatván közelebb me-
részkedik, hogy azután oly látományban légyen része, melyhez foghatót halandónak ritkán 
adatik megtapasztalnia – főképp a józannak, ki lelki üdvét kandikálhatnékja elébe helyezi.

Köröskörül gyékények hevernek a földön, némelyiken majd’ pőrére vetkezett, vonagló 
ifjak : leányok s fiak elegyest. Hátul, a fák között rikító színű, könnyű sátrak rémlenek fel 
a homályból, köztük kifeszített köteleken pendelyek, ümögök, gatyák lengenek. Hatva-
ni elrémülve veszi észre, hogy az ifjak keze fején ugyanegy pecsét sötétlik : bizonyosan az 
Ördög jegye. A lárma mintha mellében dübögne, szinte kényszerítvén lábát, hogy ugrál-
va kövesse taktusát. Ácsolt bódék szegélyezik az Ördögnek e katlanát, melyekben kakasfa-
roknak nevezett, sokszínű, kevert méregitalokat mérnek, fekete bürökből, fehér ürömből, 
ánizsból s mindenféle aszatokból s nadragulyákból főzött párlatokat. A tisztás ölén pedig 
különb-különbféle démoni teremtmények ugrálnak a villogó fényektől megvilágított pó-
diumon, némelyik kezében hosszúnyakú, felhúrozott instrumentum, mások aranyló sí-
pokat fújnak, hátul egyikük ezüstszín dobokat csapkod veszettül. Kifestett arcú vénasszo-
nyokat is lát Hatvani, sorban, kezüket egymás vállára téve kígyóznak a sokaságban, sárga 
s vörös hajuk lobog utánuk. Fáradtan dűlne le egy bitang gyékényre, ám ekkor, nem mesz-
sze tőle, egy fához támaszkodván egyszerre Fruzinkát pillantja meg. Mire odasiet, a leány-
nak híre-hamva sincsen, helyette menádok s faunok bagzanak szégyentelenül a széttiport 
pázsiton. Hatvani a fa mögé húzódik, hol Fruzinkát látta az imént, s alig hiszi el, mi jut 
eszébe : a nadrágjába csúsztatja kezét, előveszi duzmadt vesszejét, s a menádok mellecské-
it bámulván le-föl kezdi rángatni kapucnis barátját.
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– Jól mulat, professor úr ? – kérdi egy mély hang, s Hatvani, midőn felkapja a fejét, egy 
loncsos, fekete kutyát lát. Erre persze felébe hagyná marka munkáját, de éppen ekkor nincs 
már mit tennie : ezüstös láva robban a tenyerébe.

– Ki szólt ? – nyöszörög zavarban.
– Ki más ? – kérdez vissza a kutya.
– Felséges uram, Pulútó lovagom ! – hangzik oldalról egy ismerős hang, s Hatvani Pékhnét 

látja, ki kétrét hajlik a kutya előtt. – Tiszteld meg legkisebb szolgálódat magoddal !
– Téged, felébe hasadt, vénséges bikkfa ? Rettenetes csap kéne ahhoz ! Magyariné mer-

re van ? Reá áhítozom !
– Itt vagyok, nagyúr ! Tégy magadévá ! – de Hatvani, amint odakapja pillantását, még-

sem Magyarinéra csodálkozik reá, hanem Fru zin kától hőköl hátra, ki lám, fedetlen kebel-
lel kelleti magát e borzas négylábúnak.

– Te nem vagy Magyariné ! – morog Pulútó, és Hatvani hangosan is helyeselne, ha muk-
kanni bírna. Mennyire, hogy nem az ! Szárny on go rál ni lehetne a különbséget !

– Takarodj ! – int a kutya, s a leány elébb felszegi fejét, aztán hóna alá csapja, s távozik.
– Cifra ribanc e Medúza – vakkantja Pulútó. – Mindenki szemében azzá változik, kit 

leginkább kíván. De Magyariné hamisíthatatlan.
Hatvani iszonyodva bámul e jelenés után, s azon mereng, hogy amaz vajon Fruzinka 

kebleit is híven imitálta-é.
– Mit őrizget oly féltőn a markában, professor úr ? – kérdi a kutya. – Tán gyíkot fogott ?
– Azt. Igen – feleli Hatvani, és legszívesebben föld alá süllyedne.
– Még a vérét is ontotta, ni ! – buzgólkodik Pékhné.
– Ne okoskodj, vén szipirtyó ! – rivall rá Pulútó. – Inkább vezesd a professor urat az 

Ördögodvába, hadd lelje fel, amit keres, ha már oly furfangosan kitalálta, hogy e hegy 
gyomrában rejtezik.

– Parancsára, felséges úr !
– Útközben pedig szerezzetek egy éppen hétéves gyíktól vért. Amit Hat vani uram ke-

zén látok csillogni, az inkább hetvenévesnek tetszik.
Hatvani révülten indul a csoroszlya nyomában. Egyszer még hátratekint, s látja, hogy 

az eb, fején átbucskázván, mint válik rémítő szörnyalakká, hogy azután mindenki áhíta-
tosan omoljék patás lába előtt a porba.

– Odavezetem én a nagyságos urat, ahová mondták, jobban se kell – mondja Pékhné, 
miközben hirtelenül fejére borítja szoknyáját, s Hatvani mélyen sajnálja, hogy nem Me-
dúzát kapta kísérőül. – Hanem azután emeljen szót értem a nagyságos úr, ha Pulútó fel-
ség megharagudnék ! – s újból borítja a szoknyát.

– Miért haragudnék meg ? – kérdi Hatvani, a felhőket vizsgálván.
– Mert elhallgattam előle, miért nincs itt Magyariné, a babája – és ezt mondván har-

madszor is libben a szoknya.
– Az ám, miért nincs itt ? – faggatózik Hatvani, hogy elhessenthesse fejéből az ördöggel 

paráználkodó Magyariné képzetét.
– Mert tömlöcben ül – feleli Pékhné egy újabb szoknyabillentés után.
– Mikor hagyja már ezt abba ? – töpreng Hatvani, de alighanem hangosan, mert az 

ötödször is szoknyát borító Pékhné ráförmed : – Ne zavarjon a nagyságos úr, mert elvé-
tem a számlálást !

– Csak nem miattam ül tömlöcben ? – kérdezi Hatvani a hatodszor is fejre borított 
szoknyától.

– De bizony ám ! – viszonozza Pékhné, ismét felső arcát mutatván. – Lefogták a nagy-
ságos úr helyett. Egy hajszálon függ az élete, és hét !

S lám, a hetedik borítás után Hatvani észreveszi a gyíkot, mi egy sziklakövön sütkére-
zik a holdfényben, de nem, mert már Pékhné markában kucorog.

– Megvagy, bestye ! – nyög a némber. – Éppen hétéves, ha nem csal a bűbáj.
S azzal szépen szoknyája alá rejti a gyíkot, vélhetően egy alkalmatos nyílásba, ám erről 

Hatvani nem akar tudni.
– Ügyekezzünk – noszogatja hirtelen jött virgoncsággal Pékhné. – Hamar elmúlik Szent 

György éjszakája, és a felséges Bakúr tűzijátékára vissza akarok érni.
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Ehhez képest, Hatvani meglepődésére, íziben megtorpan a katlan szélén sűrűdő sarj-
erdőnél, és némi tétovázás után béveti magát a csemeték közé. Hatvani udvariasan várja, 
hogy a banya elvégezze a dolgát, ám amaz reárivall :

– Jöjjön, nagyságos úr, válasszon táltost magának !
Mert hát a csemetefák a nyelükkel földbe szúrt seprők valójában, közbül egy-egy gere-

bennel, piszkafával vagy éppen oly nagy, lapos sütőlapáttal, amilyenre Pékhné kanyarítja 
terebélyes ülepét, és már a levegőégbe is emelkedik rajta.

– Ördögodva ! – rikoltja, és már el is tűnik.
Hatvani bizonytalanul kiválaszt egy cirokseprűt, félénken lába közé veszi, tenyere úgy 

tapad a nyélre, mintha mézgával kenetett volna meg, s a seprű már szökken is fel.
– Legközelebb oldalvást ülök rá – nyög fel Hatvani, arra gondolván, régen érte ennyi vi-

szontagság megobsitosodott jancsipajtását. – Kövesse a sütőlapátot ! – mondja röpülő gé-
pelyének. Szívéből sajnálja, hogy éjszaka van, s bár holdvilágos éjszaka, de mégsem nap-
pali fényben csodálhatja az alatta mélyen úszó tájat.

A takaros pincék sorát hátrahagyva már egyenest szállnak lefelé, egy, a hegy oldalába 
tapasztott, düledező viskó kéménye iránt. S mielőtt Hatvani aggódhatna, nem lesz-e szűk 
a  járás, már át is csusszantak a kéménylyukon, és a kürtőn a kandalló hamujába eresz-
kednek alá.

– Ez valóságos képtelenség – sommázza a professor.
Ám Pékhné már szökken is a  roskadt pinceajtóhoz, nagyot pök rá, csak úgy sercen, 

a nyállal egy cirkalmas ábrát rajzol reá, mire az ajtó feltárul, és, amit Hatvani képzelni sem 
mert volna : egy még ócskább, szűkös pincehelybe jutnak alá, melynek egyetlen dísze egy 
óriási boroshordó, majd’ akkora, mint ama nevezetes heidelbergi monstrum – csaknem 
kinyomja az alacsony pinceboltot. Fenékdongáin míves faragás : pokoli fajzatok baccha-
náliája, középütt hatalmas, szőrös, fekete Sátánnal, kinek hátsó feléből boldogtalan bű-
nösök potyognak a gyehennába.

– Bugyorutca – mondja Hatvani, aki semerre sem látja a továbbjutás lehetőségét.
Pékhné azonban mit sem tétovázván dugja be ujját a Sátán segge lyukába, s büzgeti ki-

csinyt, mit benne lel. A faragott pofa mintha egyre szélesebben vigyorogna, s már embe-
ri sikolyokkal elegy, öblös kacagását is hallani, midőn lassan forogni is kezd, széles valagát 
mindinkább szembe mutatván, addig, míg annak nyiladéka a faragott kép kellős közepé-
be nem kerül, akkor azután tárulni kezd, míg embernyi réssé nem tágul, min át beléphet-
ni e dohos, forró barlang belsejébe.

– Akkor kend most bémegy ama Mágyikáért, én pedig itt leülök s megvárom – böffen-
ti Hatvani, visszanyelvén gyomrába a felkívánkozó savanyú matériát.

– Én hozzá nem nyúlhatok – emeli fel sokat kóstolt mutatóujját Pékhné. – Tessen a nyo-
momba ! – és ezzel béveti magát hordó gyomrába, Sátán valagába.

Hatvani mély levegőt vesz, mint ki a pöcegödör peremén még egyszer meggondolja, 
mennyire becses számára apja ónixköves pecsétgyűrűje, s azzal nékiindul.

Egyet sem lép, már fel is bukik. Oldalára henteredvén a hátára pördül, onnét másik ol-
dalára, majd képes felére, azután ismét elébbi oldalára.

– Nem jön ? – kérdi Pékhné gúnyolódva.
Hatvani, értvén immár, hogy a hordó belseje jár körbe-körbe, seb ten megbecsüli forgá-

sának sebességét, s feltápászkodván ahhoz igazodva rögtön oldalazni kezd, s imígy, csupán 
háromszor bucskázván, sikerül keresztülvergődnie a cselefendi akadályon.

– Ne játszadozzék, professor úr ! – heherészik Pékhné mustos hangon. – Nem érünk reá.
Hatvani éppen válaszolni akar, midőn egy ki tudja, honnét érkező fuvallat fellebbenti 

a vénasszony szoknyáját, s meglibbenti a kelepcébe esett gyík farkát.
– Ügyeljen már a szoknyájára, Pékhné ! – rivall reá Hatvani. – Még felfázik !
– Mit árthat az már az én hólyaghurutomnak ! Olyan sárgafolyásom van, mintha a fü-

lemből jönne, pedig nem onnét jön.
– Most nem orvosdoktorként vagyok itt, úgyhogy kíméljen meg a panaszaitól – zuttyan 

nagyot Hatvani, midőn a padlat egy darabja váratlanul bésüllyed alatta. Amint kievickél, 
egy másik deszka rogy alá véle. Üggyel-bajjal vergődik el egy lócáig, kimerülten ereszke-
dik reá, mire az hátranyaklik véle.
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– Machina diabolica – mormog Hatvani, felkászolódván a  földről. – Hová tűnt el, 
Pékhné ?

Vezetőjének kacagása mintha mindenünnen egyszerre hallanék. Hatvani némi fényt lát 
bészűrődni egy sűrű firhang mögül a homályba, sietve félrerántja hát a súlyos bársonyt, mi-
re szemközt a falon megpillantja önmagát, csakhogy ördögien eltorzult testtel s ábrázattal.

– Mivé lettem ? – sajdul fel, de lám : a szörnykép mellett ugyanő áll, disznóhólyagnál ke-
rekebben, vézna karral s lábbal. S amerre csak fordul, új s újabb Hatvaniak, egyik ijesztőbb, 
mint a másik. Amint nagyot imádkozván elhessentené a látományokat, reájön, hogy azok 
nem egyebek görbe tükröknél, melyek apróbb másait maga is alkalmazta hajdan, optikai 
experimentumainál. Kijutni azonban nem könnyű körükből : bármerre induljon, a tük-
rök újabb tükröknek tartanak tükröt, végtelen folyosók alkotnak labyrinthot.

Tán máig ott bolyongana, ha meg nem érzi a szurokfáklyák erős illatát. Elindul hát az or-
ra után, míg végre, egy szűk járaton általlépve, megtorpan. Hatalmas szálában találja magát, 
ami tán mindenestül kitölti a hegy gyomrát. A szála üresnek tetszik, s ez meglepi Hatvanit.

– Mi célt szolgál e palota ? – néz körbe.
– Ha Szent György éjszakáján esik vagy híves szél fú, itt tartatik a boszorkányéj. Nem 

oly meghitt, mint a szabad ég alatt, hol fűben lehet hemperegni, és bográcsozni is szabad, 
de jobb híján megteszi. Egyébként könyvesház.

Hatvani tanácstalanul forgatja a fejét, mígnem tekintete magasan maga fölött, a meny-
nyezeten állapodik meg. Ott aztán felfedezi, amit keresett : temérdek könyv tapad a palo-
ta boltozatához, szinte béborítván azt.

– Ott lelendünk reá – mondja Hatvani, majd összeráncolja sze möl dö két. – De hogyan 
jutunk fel, a magasba ?

– Menjen vissza a seprűjéért a professor úr !
– Hogyan máshogyan ? – viszonozza rögtön Hatvani.
– Vegyen a nyakába, hátha elérem – folytatja egy még taszítóbb javallattal Pékhné a sort, 

de erre ő már csupán bosszús fejcsóválással válaszol. Azután felderül a tekintete.
– Menjünk csak vissza a labyrinthba ! – parancsolja.
Vagy fertályórába telik, míg kivonszolták ama bizonyos tükröt, amire Hatvani reámutat. 

Ha Pékhné szoknyája egy kilógó szálát nem köti a szálában egy szögre, s visszaúton nem 
követik ez Ariadné-fonált, tán sosem találnak vissza. „Miért jut nékem ma ennyi Pékhné 
rejtendő bájaiból ?” – mered borúsan Hatvani a csoroszlya megrövidült szoknyájára, majd 
a tükörre mutatván magyarázni kezd.

– Látja, Pékhné ? E felület homorú, minek következéseképpen megnyújtja a benne visz-
szavetülő objectumot.

– És van nékünk olyanunk ?
– Van hát. Mi magunk ! – böki oda Hatvani, majd felemelt kézzel nyújtózni kezd a tü-

körrel szemközt, amelynek görbe vizében már könnyűszerrel eléri a feltapasztott könyveket.
– Varázslat ! – tátja a száját a vénasszony. – S honnét tudjuk, melyik a Mágyika ?
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