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M A A R T E N  ’ T  H A R T n o v e l l a

Az égő szederbokor

Minden évben nagyon várta a nyárutót. Amint bekö‑
szöntött, a Schanshoofdhoz gyalogolt, hogy a víz fö‑
lé hajoljon, ott, ahol a kikötő kemény kőmólója me‑

redek bazaltlejtőbe megy át. Így nem csak a menekülő kis ráko‑
kat figyelhette meg, hanem valami illatot is érzett, sós, sötét és 
enyhén rothadó illatot. De vajon miért csak szeptemberben le‑
hetett érezni ? Aznap is lehajolt oda, amilyen mélyen csak tu‑
dott, és a rakpart falának kövezetét bámulta, meg a vizet a lebe‑
gő olajfoltokkal, a  bazalttömbökön hullámzó zöld hínárrojto‑
kat, és csak szívta magába azt az illatot. Ettől aztán mindig szo‑
morú lett, egyrészt, mert alig volt érezhető, másrészt, mert ma‑
gában az illatban is ott rejlett valami szomorú, valami be nem 
teljesedett vágyakozás olyan orrlyukak után, amik mindig képe‑
sek lennének megérezni, egy hang után, ami nevet adhatna ne‑
ki, vagy egy hely után, ahol biztonságban tudhatná magát. Már 
nem is érezte. Ilyenkor mindig fel kellett kelni, és elmenni on‑
nan. Aztán visszajönni, és újra lefeküdni. Csak így érezhette meg 
újra. Most mégis fekve maradt, és még egyszer nekiveselkedett ; 
veszélyesen mélyre hajolt, jobb kezével majdnem elérte a vizet, 
egy darabka hínárt próbált kitépni, amikor érezte, hogy kezdi 
elveszíteni az egyensúlyát. Nem zuhant még le, csak ott billegett 
a rakpart peremén, volt még egy esélye, hogy elkerülje a zuha‑
nást. Aztán hirtelen mégis elvesztette az egyensúlyát, mert ek‑
kor valaki két kézzel megragadta. Előrebukott, de egyúttal hát‑
ra is rántották. Egy pillanatra újra megcsapta az orrát az illat, és 
úgy tűnt, a végül elkerült zuhanás okozta ijedség elragadtatássá 
változtatta az illat szomorúságát.

– Ha nem kaptalak volna el – mondta egy hang mögötte.
Nem tudott megfordulni. Még túlságosan előredőlt. Hátra‑

menetben visszakászálódott a rakpartra, és közben érezte, hogy 
a kezek nemcsak hogy még mindig fogják, de a lábába is bele‑
csíptek. Ekkor megfordult, és egy arcot látott, közvetlenül fölöt‑ 15
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te pedig felhőket, szinte azok felett pedig – mert hirtelen úgy tűnt – egy lány feketén csil‑
logó haját. Egy lányét, akit még sosem látott korábban, és aki, mint ezt azonnal felmér‑
hette, minden bizonnyal erősebb volt nála.

– Köszönöm – szólalt meg.
– Ezt meg miért csináltad ? – kérdezte a lány.
Nézte a  lányt, és arra gondolt : azt mondom neki, hogy kis rákokat meg garnélákat 

akartam látni, mert nem tudhat róla, és mások sem, ez csak az én illatom, és csak ilyen‑
kor lehet érezni.

De aztán a fekete haj mentén felnézett a felhőkre, és hallotta a saját hangját, amint azt feleli :
– Ha itt lehajol az ember, egy illatot lehet érezni.
– És akkor mi van ?
– Nem tudom.
– Menj csak odébb !
Engedelmesen helyet csinált neki, a lány pedig leguggolt mellé, fekete haja most olyan 

közel volt, hogy súrolta a fiú vállát, ő pedig csak annyit gondolt : miért árultam el ? Mi‑
ért is árultam el ?

– Add a kezed ! – mondta a lány. – Tarts meg, különben én is leesek. – Ezzel előredőlt, 
és ő tétován ragadta meg a kezét.

– Nem érzek semmit – mondta –, mit kéne éreznem ?
– Egy csípős, sötét, enyhén rothadó illatot – felelte a fiú.
– Sötét ? – kérdezte csodálkozva. – Sötét ? Hát, én nem érzek semmit.
Erre nem válaszolt, mert olyasvalami történt, amire egyáltalán nem számított. Minden 

eddiginél erősebben csapta meg az illat, ami után egy éve áhítozott. Mintha a lány hirte‑
len felerősítette volna. Még akkor is érezte, amikor a lány csalódottan felállt, úgyhogy ő 
ülve maradt, amíg a lány megpróbálta kiszabadítani a kezét az övéből. Ő viszont úgy át‑
adta magát az illatnak, hogy minden izmát megfeszítette, még a kezében is, ezért a lány‑
nak küszködnie kellett, hogy kiszabaduljon a szorításból.

– Visszakaphatnám a kezem ? – szólalt meg éles és vidám hangon, amikor pedig már ré‑
gen szabad volt a keze.

Felsóhajtott. Az illat eltűnt. Felállt, és egyáltalán nem lepte meg, hogy alacsonyabb‑
nak bizonyult a lánynál.

– Nagyobb vagy nálam – mondta.
– Igen – felelte a másik.
El akart futni, mert a lány nagyobb volt nála. Ő viszont eléállt, és megkérdezte :
– Gyakran jössz ide ?
– Igen – felelte.
– Az illat miatt ?
– Nem, nem csak amiatt. Azt csak ilyenkor lehet érezni.
– Szereted az illatos dolgokat ?
– Eléggé.
– Mint például ?
– Ó, a frissen épült házak kő‑ és cementillatát, a kékítőét, amit anyám hétfőnként a tisz‑

ta lepedőkre tesz, vagy a padok illatát a templomban.
– A padokét a templomban ? Miért, azoknak jó illatuk van ?
– Persze, még soha nem tűnt fel ?
– Nem, sosem megyek templomba.
– De hát nem tudod, hogy… te még sosem… az Úr Jézus… ?
– Mi ? Kicsoda ? Az meg ki ?
– Hát nem tudod ? – kérdezte felháborodva.
– Nem. És egyáltalán nem is kell tudnom – vágta rá a lány sértődötten.
– De akkor a pokolra jutsz – kiáltott fel ijedten.
– És az meg megint micsoda ?
– Hát, amikor meghalsz, vagy a mennyországba, vagy a pokolba kerülsz. És ha nem hi‑

szel az Úr Jézusban, akkor bizony pokolra jutsz.
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– Ezt te meg honnan tudod ?
– Apám is ezt mondja, meg a lelkipásztor, meg a tanító, meg…
– Az én apám viszont mindig azt mondja, hogy mindennek vége, amikor meghal az ember.
– Nem igaz – válaszolt csendesen, és a lány sötét szemébe nézett.
– Hát nekem aztán édes mindegy, akkor megyek a pokolba. Te mit csinálsz most ?
– Nem tudom.
– Kimegyünk együtt a folyópartra ?
Csodálkozva bámult a lány hirtelen elpiruló arcára. Ő viszonozta a pillantást, megra‑

gadta a kezét, és maga után húzta a halványsárga utcaköveken, el Dirkzwager hajóügynök‑
ségének barnás fehér épülete mellett. Kevéssel az épület után véget ért a kőút, és ösvény 
lett belőle, mellette őszirózsák nőttek. Szabad balkezével megérintette a lila virágok sárga 
közepét, és mintha csak abban a pillanatban fogta volna fel igazán, amit az imént hallott. 
Érezte a lány erős, meleg és száraz kezét a tenyerében, és arra gondolt : a pokolra fog jutni, 
igaz, hogy elkapott, de akkor is a pokolra jut, és helyes, és szép fekete haja van, és a po‑
kolra fog jutni. Közvetlenül fölötte épp megállt egy küszvágó csér a levegőben, és felé for‑
dította fekete, kecses fejét, mintha csak tudná az a madár, hogy azért nézett fel a kék égre, 
mert messze a kékség mögött beazonosította a pokol helyét. Hallotta a sarlós fecskék csi‑
csergését, amint közvetlenül a felhők alatt gyülekeztek vonulás előtt, a csér pedig tovább‑
repült. A pokolra jut – gondolta –, biztosan pokolra fog jutni, meg kell térítenem, most 
azonnal beszélnem kell neki Istenről, különben talán már túl késő. Közben az is átfutott 
az agyán – bár inkább csak tudata hátterében : szerencsére nagyon kicsik ma a felhők, biz‑
tosan nem bírják el az Úr Jézust, ha épp ma térne vissza, úgyhogy egy kicsit majd várnia 
kell, tehát még van időm, hogy meséljek neki Róla. Már látta is maga előtt, ahogy a tűz‑
ben elég az a fekete haj, és alig hallotta meg a kérdést : Mit csináljunk ?

– Ó – motyogta –, csak ne juss a pokolra.
A lány viszont bizonyára nem hallotta meg, mert odafordult hozzá, lelassította a lépte‑

it, és feszélyezetten kérdezte : Van kedved… – mélyet sóhajtott, majd fakó, komoly han‑
gon folytatta : A nővérem mindig azért megy a barátjával a folyópartra, hogy… Van ked‑
ved neked is azt csinálni ?

– Hát persze – felelte halkan, mert nem tudta, mire gondol a lány, valami olyasmit kép‑
zelt el magának, amit csakis a Maas partján lehet csinálni – a víz által partra sodort dol‑
gokat keresgélni, rákot fogni, kunyhót építeni, és mindenekelőtt tüzet rakni. Igen – gon‑
dolta –, az jó lesz, egy jó tüzet rakni, de rögtön újra maga előtt látta a lángoló mezőt, és 
szorongva tette hozzá : Jó, rendben, és akkor majd mesélek neked az Úr Jézusról.

– Hát az meg kicsoda ? – kérdezte erre a lány, és kissé megint lassított a léptein, majd 
ránézett, és egyik kezével átkarolta.

– Ő a Megváltó – felelte ünnepélyesen –, jászolban született, és elég sok csodát tett, és 
aztán meghalt a kereszten a bűneinkért. De három nap múlva kikelt a sírból…

– A sírból ? Hát mégsem halt meg ?
– De igen. Meghalt, de feltámadt a halálból.
– Az lehetetlen – vágta rá a lány határozottan.
– De tényleg, és aztán felszállt a mennybe, és most ott ül a trónon.
A lány hitetlenkedve nézett fel a kék égre és a felhőkre.
– Nem látok semmit – állapította meg.
– Persze – mondta a fiú –, mert Ő a kékség mögött van, mi nem láthatjuk Őt, Ő vi‑

szont lát minket.
– Hát azt meg hogyan ?
– Azt nem tudom.
– Nem hiszek én ebből semmit.
– De el kell hinned – vágta rá a fiú egyszerre ijedten és mérgesen –, tényleg el kell hin‑

ned, máskülönben a pokolra jutsz !
– És akkor mi van ?
– Hát ott elégetnek – kiáltott fel türelmetlenül –, ott elégetnek, és mégsem halsz meg, 

és szörnyű kínokat élsz át, és egész nap csak ülsz és sírsz.
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– Én soha nem sírok.
– Hát ott majd fogsz.
– Szó sincs róla, én soha nem sírok. A kisöcsém, az állandóan bőg, de én nem. Te szok‑

tál sírni ?
– Néha, nem túl sűrűn.
– És régen, mikor kicsi voltál ?
– Akkor azért még sűrűbben.
– Amikor kicsi voltam, én akkor sem sírtam soha, és a pokolban sem fogok, mert nincs 

is olyan, hogy pokol, és mennyország sincs, meg Úr Jézus se, és az egészből semmi nem 
igaz, és nincs is ilyen, egyáltalán nincsen.

– De igenis igaz !
– Hát nem. Az előbb még azt is mondtad : szagoljak csak oda, és én szaglásztam, és köz‑

ben nem is volt ott semmi. Tudod, mit csinál itt mindig a nővérem meg a barátja ?
– Miért, te tudod ? – kérdezett vissza szemfülesen.
– Persze hogy tudom, Azt csinálják. De… na igen, igazából otthon kellett volna elkez‑

denünk, mert a nővérem meg a barátja is mindig az asztal alatt bökdösik egymást a tér‑
dükkel ebéd közben, ha utána a folyópartra akarnak menni. És amikor a szobában csinál‑
ják, akkor is bökdösik egymást a térdükkel, persze azt hiszik, hogy nem tudok róla, vagy 
nem is veszem észre, de én hallom ám. Ilyenkor mindig olyan különös hangon beszélnek 
egymással, és mindig nevetgélnek, és ha apánk épp nem figyel oda, a barátja megsimogat‑
ja a nővérem haját. Aztán ha már benn vannak a szobájában, csókolóznak. Előbb jó ide‑
ig csókolózni kell, csak aztán csinálhatod igazán. Néha fél óráig is csókolóznak. Úgyhogy 
leülhetnénk itt, és bökdösődhetnénk a térdünkkel.

A fiú megállt az ösvényen. A folyó feletti sűrű ködbe bámult. Úgy nézett ki, mintha 
egy felhő szállt volna le a folyóra. A felhő fölött egy hajókémény vége haladt a tenger fe‑
lé. A közelben mindenhol őszirózsák nyíltak. Mintha utat kerestek volna maguknak a ná‑
dasban, mintha hangtalanul mozogtak volna, hogy körülzárják kettejüket. Maga mögé 
nézett, és őszirózsákat látott. Mikor újra előrefordult, észrevette, hogy egészen a látóha‑
tárig rózsák nőnek.

– Nem – mondta közömbösen –, inkább ne.
– Miért ne ?
– Nem jó ez a hely.
– Akkor egy kicsit odébb kezdjünk csak hozzá ?
– Rendben – helyeselt, és belecsípett a lány kezébe.
– Már megint csipkelődsz – kiáltott fel élesen a másik –, az előbb is, még a  rakpar‑

ton, na hát ezt csinálja a nővérem barátja is mindig, és amikor csipked, akkor kimennek 
a folyópartra. Amikor belém csíptél, rögtön tudtam, hogy ki akarsz jönni velem a part‑
ra, hogy azt csináljuk.

Eleinte túlságosan is meglepődött, hogy válaszolni tudjon, aztán le akarta tagadni, hogy 
egyáltalán belecsípett volna, de végül más megoldást eszelt ki.

– Szívesen megbökdöslek a térdemmel, de akkor meg kell térned.
– Megtérni ? – kérdezte csodálkozva. – Hogyhogy megtérni ? De hát arra semmi szükség, 

ha dugni akar az ember, még sosem hallottam, hogy a nővérem ilyesmit mondott volna.
– Nem, dehogy – vágta rá türelmetlenül, miközben a számára ismeretlen kifejezésen törte 

a fejét –, nem, nem, semmi köze a kettőnek egymáshoz, ez egész más dolog, el kell kezdened 
a Bibliát olvasni, aztán énekelned meg imádkoznod kell, és akkor majd magadtól megtérsz.

– Nincs is nálunk biblia.
– Nem baj – felelte a fiú –, én is el tudom mondani, mi van benne.
– A nővérem mindig azt mondja, hogy azt könyvekből nem lehet megtanulni.
– De most nem is arról van szó.
– Hát jó, akkor mesélj a bibliából. Úgy igazságos, ha felváltva csináljuk. Először te me‑

sélsz a bibliából, közben talán már bökdöshetnénk is egymást a térdünkkel, aztán énekelünk, 
majd megcsókoljuk egymást, utána imádkozunk, aztán dugunk, és végül megtérünk. Jó ?

– Nem akarok dugni – felelte erre, mert nem ismerte ezt a szót.
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– Akkor én sem térek meg – vágta rá a lány határozottan.
Elengedte a fiú kezét, és megállt az őszirózsák között futó ösvényen, majd felnézett a fel‑

hős folyó felett álló napra.
– Menjünk inkább vissza ? – kérdezte kedvetlenül.
– Jó, menjünk – felelte a fiú.
Csak nézte a lány fekete haját és kipirult arcát, tekintetével végigpásztázta a másik sze‑

meit. Aztán el akarta fordítani tőle az arcát, de nem ment, hiszen itt állt valaki, ennyire 
közel hozzá, aki pokolra fog jutni.

– Miért nézel így rám ? – kérdezte a lány.
– Mert egy tudatlan pogány vagy – felelte.
– Te kezdted a csipkelődést – jött rá a válasz.
Csak állt ott, még mindig a lányt nézte, és egyszer csak megérezte azt a sötét illatot. 

Tett egy lépést felé, hogy jobban érezze, a lány pedig örömmel karolta át, és szorosan ma‑
gához ölelte.

– Na jól van – mondta neki –, látod, hogy te is akarod.
– Nem akarom, hogy a pokolra juss – válaszolt erre a fiú.
– Akkor mesélj nekem…
– Rendben – vágta rá azonnal –, elmondom röviden ; az Úr Isten teremtette az eget és 

a földet, és a földön ott volt a paradicsom, és abban lakott a férfi meg a nő, Ádámnak és 
Évának hívták őket, és azt mondta nekik az Úr : a paradicsom minden fájáról ehettek, kivé‑
ve azt az egyet, és akkor azt mondta a kígyó Évának : egyél csak belőle, és ő evett, és Ádám‑
nak is adott egy kis darabot, és az Úr kiüldözte őket a paradicsomból, és ez lett a bűnbeesés.

– Milyen fura egy történet – mondta erre a lány –, de mondd csak : hogy nézett ki a pa‑
radicsom ?

– Sok fa volt benne, de egyébként pont úgy nézett ki minden, mint itt, mert volt folyó 
is, de azt nem tudom, hogy ott is ilyen sok hordalékfa volt‑e.

– De itt nincsenek kígyók, ugye ?
– Nem, itt nincsenek.
– Ó, akkor nekünk is ennünk kell a fákról ? De hát itt nincsenek is… viszont van sze‑

der, szedjünk egy kis szedret ?
– Jó – válaszolt örömmel a fiú, mert ez legalább késleltette a további teendőket.
– És aztán hogy volt tovább ? – érdeklődött a lány, miközben újra útnak indult.
– Aztán Ádámnak és Évának gyerekei lettek, Káin és Ábel, de ezt majd később mon‑

dom el, meg Noét is, meg Ábrahámot, mert abból aztán hatalmas nép lett, és aztán meg‑
született Mózes meg Áron.

– A nővérem barátját is így hívják – fűzte hozzá a lány –, legalábbis Ronnak szokták 
szólítani. Adott nekem cigarettát. Itt van nálam. Elszívunk egyet ?

A kabátja egyik zsebéből cigarettát és gyufát vett elő, ő pedig boldogan azt gondolta : amíg 
szedret szedünk meg cigarettázunk, legalább biztosan nem hozakodik elő a csókolózással.

Izgatottan mesélt tovább : Egyszer aztán Mózes őrizte a bárányokat, és meglátott… és 
meglátta… á nem, túl gyorsan mesélem, először a gyékényládácskáról kell beszélnem – és 
a szája tovább mozgott, de a hangja elhalt, ő pedig a folyó fölötti sűrű ködöt nézte, ami‑
ből néhány árboc emelkedett ki, és hangtalanul siklott tova.

– Gyékényládácska ? – kérdezte a lány, de ő nem válaszolt, erre az könnyedén belecsí‑
pett a karjába, ő pedig hanyagul visszacsípte, miközben arra gondolt, amit Mózes látott 
bárányőrzés közben. Itt is csinálhatnánk égő csipkebokrot – gondolta –, és akkor Isten ta‑
lán eljön, épp úgy, mint Mózesnél, és akkor megkérhetem, hogy mégse küldje őt pokolra.

– Siessünk egy kicsit – szólt közbe a lány –, korán sötétedik. Ne fussunk inkább ?
– Tőlem – felelte.
Futott a lány után az őszirózsák között. A rózsák mögötti száraz nádasból vízi szalon‑

kák röppentek fel. Most tűnt fel neki, éppen mivel futottak, hogy milyen csendes nap is 
volt, csak nyugatról fújt egy alig érezhető szellő, ami a rothadás illatával töltötte meg az 
orrukat. Újra és újra, ennek a rothadásnak is köszönhetően, megcsapta az orrát az a sós, 
szomorú illat, ami meghatározta ezt az egészet, sőt néha úgy tűnt, mintha a lány ruhái‑
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ból áradna, ő pedig tudta, hogy már csak emiatt is szerette volna, ha az Úr „megtartaná” 
a lányt. Odapillantott a lobogó fekete hajára, és arra gondolt : és a többiekkel mi lesz, az‑
zal a sok tudatlan pogánnyal, mindegyiküknek csak nem beszélhetek az Úr Jézusról ? Eszé‑
be jutott, hogy a mennyországban már az is nagy örömet okoz, ha egyetlen bűnös megtér, 
ezért sietett, hogy utolérje a lányt, és végig az járt az eszében : ha ég a csipkebokor, Isten 
el fog jönni, épp mint Mózesnél, és akkor nem csak arra tudom majd megkérni, hogy őt 
tartsa meg, hanem hogy tartson meg mindenki mást is.

Csak akkor hagyták abba a futást, amikor néhány hatalmas szederbokorhoz értek. Köz‑
vetlenül a bokrok mellett, egy kis pocsolya mentén, melynek csendes vizében sötéten tük‑
röződtek a felhők, zizegő száraz nád hosszú bozontjai sorakoztak megközelíthetetlenül. Ta‑
lán mégse rakjunk tüzet – futott át az agyán –, talán elég, ha szedret szedünk, ezzel félre‑
hajtott néhány ágat, és megmarkolta az első szem szedret. Gondolkodás nélkül vette a szá‑
jába, de a lány jól megráncigálta, és így szólt : Nem így kell csinálni, ha az ember szerel‑
mes a másikba. Ugye szerelmes vagy belém ?

– Igen – felelte.
– Na, hát akkor egymás szájába kell adni, a szerelmesek mindig úgy csinálják. Mikor 

a nővérem meg a barátja ebéd közben egymást bökdösik a térdükkel, akkor ők is sokszor 
egymás szájába adják a krumplit a villájukkal, vagy beleesznek a másik tányérjába, és ak‑
kor apánk mindig mérges lesz, de ők mégsem hagyják abba. Na gyere, te az én számba te‑
szed a szedret, én meg a tiédbe.

Megkönnyebbülve tömte tele a lány száját szederrel. Hát, ha végül ennyiben marad‑
nak, ő bizony készségesen engedi magát ilyen gyermeteg módon etetni. Ráadásul a kék, 
harmatos szeder nagyon finomnak bizonyult, még ha néha volt is köztük egy‑egy savanyú.

– Jó, mi ? – rikkantotta a lány. – Minél tovább vagyunk itt, annál szerelmesebbek le‑
szünk egymásba, és tudod, azok mit szoktak még csinálni ?

– Nem – felelte.
– Nemrég szőlőt ettünk. A nővérem letépett egy szemet a fürtről, és bevette a szájába. 

A barátjának meg ki kellett vennie onnan a saját szájával. Lehet ám szederrel is. Kipróbáljuk ?
– Jó – egyezett bele, mert úgy érezte, bármi történjen is még a későbbiekben, talán ez‑

zel is sikerülhet elodázni.
A lány az ajkai közé vett egy szem szedret, és kissé csücsörítve odakínálta neki. Meg‑

próbálta a szájával elvenni, de közben ügyelt rá, nehogy hozzáérjen az övéhez. A lány vi‑
szont gyorsan bekapta a gyümölcsöt, kezeit a vállára tette, és közelebb húzta magához.

– Ne, ne csináld ! – kiáltott fel erre.
– Dehogynem – erősködött a másik –, ezt így kell.
Hirtelen a szájába tolt egy szedret, a fiú pedig megérezte a meleg ajkakat, miközben egy 

pillanatra átfutott az agyán : most aztán megfulladok. Aztán hallotta a lány hangját : Ak‑
kor most egy kicsit szeretkezünk ! Az jó lesz, ugye ?

Megijedt ettől a szótól, amit ismert már ugyan, de aznap még nem hallotta korábban. 
Szedett néhány darab szedret, és közben nagyon ügyelt, hogy a legnagyobbakat válassza ki. 
Minél nagyobbak, annál nagyobb eséllyel tudja átadni őket a másik szájába, anélkül, hogy 
hozzá kellene érnie az ajkaihoz. A lány viszont folyamatosan megpróbált közel férkőzni az 
ő ajkaihoz, ami nagyon zavarta, mert a lány szája meleg volt és nedves, ráadásul minden 
alkalommal, amikor ő is áttolt egy gyümölcsöt a szájába, kissé meglegyintette az a titok‑
zatos illat. Teljesen összezavarodott ettől az illattól : az illat hatására történt, hogy újra és 
újra leszakított egy‑egy gyümölcsöt, és a szájával átadta a másiknak, pedig valójában nem 
is akarta, bár az illat miatt azért nagyon is vágyott rá. Aztán minél több gyümölcsöt sze‑
dett, annál magától értetődőbbé vált, hogy tovább folytassa, ráadásul ez is csak késleltet‑
te az elkövetkezőket. Kissé már sötétedett, a nap közvetlenül a folyót befedő felhő fölött 
járt, és időnként egy kis rajnyi seregély húzott el felettük, hogy valamivel odébb a nádas‑
ban csatlakozzon fajtársaihoz. A felhő alatt láthatatlan hajó úszott, füstpászmái felszálltak 
a ködből, és a lenyugvó nap sugarai vörösre festették őket.

– Nem kellene már hazamennünk ? – kérdezte a fiú.
– Miért ? – kérdezett vissza meglepetten a másik. – Még olyan korán van, alig fél öt.
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Megmutatta az óráját, a fiú pedig elcsodálkozott, hogyhogy egy nála azért nem túl sok‑
kal idősebb lánynak saját órája van.

– Még Azt is csinálnunk kell, mielőtt hazamegyünk – emlékeztette a lány.
– De előbb imádkozunk – vágta rá a fiú, hogy időt nyerjen.
– Jó – felelte –, előtte imádkozunk, mutasd meg, hogy kell !
– Akkor rakjunk tüzet – javasolta –, nálad van gyufa.
– Minek ?
– Hát mert az olyan jó, meg akkor…
– Akkor jobban lehet imádkozni ?
– Igen – lódította, és arra gondolt : majd csak megfeledkezik róla, ha tüzet rakunk, biz‑

tosan elfelejti, és akkor talán Isten is eljön, és akkor már úgysem lehet.
– Gyűjtök száraz nádat, te meg keress hozzá fát – javasolta a lány.
A fiú a folyó irányába indult. Mindenütt parafát, kátrányos deszkákat meg farönköket 

vett észre, és különböző tégelyeket meg edényeket félig vagy tele kátrány‑, illetve festék‑
maradékokkal. Egy ölnyi parafával tért vissza. A lány időközben elrendezte a száraz nádat 
a szederbokor előtt, és most még többet szedett belőle. Amikor épp nem figyelt oda, a fiú 
betömködte a nádat a bokor alá, és rátette a parafát.

– Add ide a gyufát – kérte.
A lány átadta a gyufásdobozt, ő pedig meggyújtotta a nádat. Furfangos kis lángocskák 

kúsztak fel a szárak mentén, majd kialudtak, némi hamut hagyva maguk után, újra láng‑
ra kaptak, majd megbújtak a szederbokor nyers, zöld kis törzsei mögött, végül jól hallha‑
tó sóhajjal ellobbantak.

– Igazából régi újságok kellenének – oktatta ki a lány, amikor visszatért egy újabb adag 
száraz náddal.

– Az nincs itt – mordult rá, miközben a lány gondosan elrendezett nádszálaira hajítot‑
ta a fát. A lángok azonnal eltűntek, és a lány dühösen felpattant.

– Te nem is tudsz tüzet gyújtani – kiáltott fel.
Azzal elfutott, majd kis idő múlva néhány darab gyűrött, összekátrányozott csomago‑

lópapírral tűnt fel újra. Félrelökte a  fadarabokat, betömködte a csomagolópapírt a szá‑
rak alá, és meggyújtotta. Úgy tűnt, a délutáni szellő csak erre várt. A szederbokor alatt és 
az ágai között sóhajtozott és morgott a szél, majd hirtelen fellobbant egy láng, ami azon‑
mód elemésztette a gyümölcsök megmaradt csumáit. Látta, amint felizzanak és eltűnnek, 
és azt is, hogy a hosszú tüskékkel borított, felmagasodó zöld szárak nem gyulladtak meg. 
A lány most a csomagolópapírra tette a száraz farönköket. A parafa, bizonyára beáztatták 
valamiféle éghető anyaggal, azonnal lángra kapott, és időnként kis zöldessárga vagy zöl‑
deskék lángnyelvek nyaldosták körül a szederbokor széleit.

– Ó de szép – sóhajtott fel a lány.
– A szederbokor nem ég el – felelte félősen, majd elhallgatott, hiszen azt mégsem mond‑

hatta, hogy Mózesnél sem égett el a csipkebokor.
– Persze hogy nem, hisz ez logikus – helyeselt a lány –, még túl nedves, hogy elégjen.
De ő nem bízott benne, ijedség lett úrrá rajta, és elment még több fát gyűjteni a tűz‑

höz, hogy olyan magasra csapjanak fel a lángok, amennyire csak lehet, a szederbokornak 
ugyanis porrá kellett hamvadnia, mielőtt Isten egyáltalán észrevenné, hogy valaha égett, és 
leszállna bele. Egyre csak hegyezte a fülét, bármelyik pillanatban felzenghetett a parancs : 

„oldd le a te saruidat lábaidról ; mert a hely, a melyen állasz, szent föld.”
Amikor visszaért a fával, a bokor még mindig sértetlen volt. Bár a kisebb szárak azért 

összezsugorodtak. Amikor tüzet fogtak, és apró, izzó széndarabokká változtak, majd hir‑
telen szétporladtak, nem tudta róluk levenni a szemét, és egy darabig képtelen volt bármi 
másra gondolni. Az izzó széndarabok legtöbbször már elszürkültek, mielőtt földet értek 
volna. Észrevette, hogy a pókok elhagyják a bokrot. Most jön majd az Isten – gondolta –, 
elmennek a pókok. Leült a lány mellé, és nyugodtan várta Istent. Megfogta a kezét, így 
Isten láthatja majd, hogy összetartoznak, és nem hagyja őt, aki szintén oly nyugodtan bá‑
mult a tűzbe, és olyan szép sötét haja volt, örökre elveszni. A kátrányos fa, amit odahor‑
dott, most szintén lángra kapott, és a tűz fellobbant. Észrevette, hogy a legvörösebb láng‑
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nyelvek itt‑ott már kikezdték a függőlegesen felmagasló bokortöveket. Mégsem gyulladtak 
meg, izzottak és elszenesedtek ugyan, de állva maradtak. Megint elment, kátrányos edé‑
nyeket keresett, meg lezárt tégelyeket, melyekről úgy tudta, nem csak hogy nagyszerűen 
felrobbannak a tűzben, hanem utána is hirtelen fellobbanó óriási lángokat okoznak. Ta‑
lált néhány tégelyt, a bokorhoz hurcolta őket, majd a tűzbe hajította. Aztán hátrahőkölt.

– Vigyázz – mondta –, fel fognak robbanni.
A lány odaállt mellé, átkarolta, és így szólt :
– Most már elég meleg van, most már csókolózhatunk meg szeretkezhetünk.
– Előbb imádkozzunk – felelte.
– Jó – egyezett bele a másik –, ha elmondod, hogyan kell.
– Össze kell kulcsolni a kezed – mondta. Megmutatta neki, az meg készségesen utánoz‑

ta, imára zárt kezeit közvetlenül az álla alatt tartva.
– Most pedig csukd be a szemed – rendelkezett.
– Ó – szólalt meg a lány –, a nővérem is így csinálja, amikor csókolózik – és engedel‑

mesen lehunyta a szemét, utána a fiú is becsukta, majd belekezdett : Mi Atyánk, ki vagy 
a mennyekben, kérlek… Aztán rögtön újra kinyitotta a szemét, és így szólt : Azt sem tu‑
dom, hogy hívnak, előbb tudnom kell a neved, különben nem tudom Istent megkérni.

– Ugyan mire ?
– Hogy térítsen meg téged.
– Nem kell azt kérni, jön az mindjárt magától, hiszen épp az imént imádkoztunk, most 

meg majd csókolózunk, gyere csak.
Ezzel hirtelen lerántotta a tűz mellé, és szájon csókolta. És ő megint érezte az illatot, az 

illatot, mely védtelenné tette, tehát tiltakozás nélkül alávetette magát annak, ami végül 
nem is bizonyult olyan szörnyűnek, csak nedves volt és szederízű.

– Eszternek hívnak – közölte a lány, két nedves csók között.
– Eszternek ? – kérdezett vissza meglepetten. – Hogyhogy Eszternek ?
– Miért, szerinted nem szép név ?
– Dehogynem, csak hát neked fogalmad sincs a Bibliáról, és mégis Eszternek hívnak. 

Hogy lehet ez ?
– Nem tudom.
– Most én jövök, már elég sokat csókolóztunk, most megint imádkozni fogunk, már 

tudom a neved, és így már megkérhetem Istent.
A lány behunyta a szemét, összekulcsolta a kezét, ő pedig még vetett egy pillantást a tűz‑

re, mielőtt a másik is így tett volna. Nézte a lángokat, hallotta az egyik edény jóindulatú 
durranását, látta a halványzöld, világos lángokat a szárak között, azután becsukta a sze‑
mét, és így fohászkodott : Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, kérlek, térítsd meg Esztert !

Amikor újra kinyitotta a szemét, a lány még csendben ült ott összekulcsolt kézzel, be‑
hunyt szemmel a tűz mellett. A homlokán, közvetlenül fekete haja alatt összekeveredett 
a nap és a tűz fénye ; ő meg csak csodálkozva nézte, hogy ez volt a legszebb vörös, melyet 
valaha látott, majd boldogan arra gondolt : megtörténik, tényleg megtörténik, Isten meg‑
téríti őt, és nem kell pokolra jutnia.

Ekkor meglátta, hogy a folyó melletti zöld földdarabot a mögötte elterülő polder‑vidéktől 
elválasztó síneken egy gőzmozdony közeledett. Már épp felkiáltott volna : Nézd, egy gőz‑
mozdony – de közben rájött, hogy a lány még imádkozott, ezért csak nézte a hangtalan 
fekete gőzmozdonyt, amint jött gyorsan közelebb, barna vagonokat és fehér füstgomolya‑
got húzva maga után. Ez még egy valódi gőzmozdony – gondolta –, egy igazi. Csodálko‑
zott, hogy semmiféle hangot nem hall, hogy a mozdony olyan halálos csendben jött egy‑
re közelebb hozzá. Ebben a pillanatban sípszó hangzott fel, és a lány kinyitotta a szemét, 
de nem nézett a vonatra, csak a tűzbe bámult, majd megszólalt : Elaludtam, azt álmod‑
tam, hogy a mennyországban vagyok.

– Azt sem tudod, hogy néz az ki – gúnyolta ki a fiú.
– Ott voltam – felelte erre egyszerűen –, nem volt ott semmi, de én igen.
Azzal hirtelen elszaladt, majd száraz hínárral tért vissza, amit az égő fára dobott. A hí‑

nár azonnal fellángolt, és tompa vörösen égett, minden eddiginél erősebben árasztotta ma‑
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gából az illatot. Mintha a lány csak erre várt volna, rávetette magát, a földhöz szorította, 
szorosan hozzábújt, majd nyersen ráparancsolt : Most pedig szeretkezünk.

– És azt hogy kell ? – kérdezte a fiú.
– Először le kell venni a cipőnket – felelte –, a nővérem és Ron is először mindig le‑

veszik a cipőjüket, mielőtt szeretkeznek, aztán lefekszenek az ágyra, és a nővérem azt 
mondja : Halkan csináld, különben felébred a kishúgom itt fölöttünk. És aztán levet‑
kőznek, és közben folyamatosan simogatják meg csókolgatják egymást, aztán amikor 
már teljesen meztelenek, akkor általában bebújnak a takaró alá, és már csinálják is. An‑
nyiszor láttam a padlórésen keresztül, pontosan tudom, hogyan kell. De csak akkor csi‑
nálják, amikor apánk nincs otthon. Különben meg ide jönnek, a folyópartra. Na gye‑
re, vedd csak le a cipőd.

– Nem, nem – ellenkezett –, arra semmi szükség.
Belebámult a lángokba, amik a szederbokrot még mindig sértetlenül hagyták.
– Nem, a cipőm ugyan le nem veszem – fogadkozott.
– De hát miért nem ?
– Mert Mózes… nem, erre tényleg semmi szükség, nagyon jól lehet szeretkezni cipőben is.
– Nem is igaz, úgy nem lehet, én még sosem láttam a nővéremet cipőben szeretkezni, 

mindig leveszi a cipőjét, akármelyik fiú jön is a szobájába. Sőt, még akkor is levette, mi‑
kor egy feketével volt.

Újra meglegyintette az illat, és az illat kedvéért hagyta, hogy a lány kibújtassa a cipő‑
jéből, aztán az is lerúgta a sajátját, majd ráfeküdt, és minden erejével a földre szorította, 
hogy már alig kapott levegőt.

– Ez az – jegyezte meg a lány –, így kell ezt.
– Majdnem megfulladok – panaszkodott.
– Igen, Ron is mindig ezt mondja, jól van, jól csináljuk, most pedig meg kell próbál‑

nod lelökni magadról, hogy te legyél fölül, és lenyomhass a földre.
Birkózott, hogy kiszabadítsa magát, de a lány keményen szorította, aztán észrevette a tűz 

zöld meg tompa vörös lángjait. A földön egy lángnyelv futott feléjük.
– Vigyázz – kiáltott fel.
A lány megijedt, ő pedig kihasználta az alkalmat, hogy lelökje magáról. Felállt, körbe‑

járta a tüzet, újabb hasábokat dobott rá, a lány meg leporolta a ruháit, és így szólt : Nem 
szabad ám ilyen gyorsan felkelni.

– Jó, jó, de felénk terjedt a tűz.
– Na és akkor mi van ? Most legalább látod, milyen jó a pokolban. Ott is tűz van, nem ? 

Jó meleg, mint itt. Jó ötlet volt tőled, hogy tüzet rakjunk, így most levetkőzhetünk, és 
már csinálhatjuk is.

– Ne – kiáltotta ijedten –, előbb meg kell térned.
– Ó, hát tőlem mehet, de akkor el kell mondanod, hogy kell.
– Azt Isten csinálja, én nem tudom elmondani.
– De akkor… hogy tudok én… akkor most mit csináljak ?
– Nem is tudom pontosan.
– Te hogy tértél meg ?
– Hát én… én már… nekem nem kellett megtérni, mert én már Isten gyermeke vol‑

tam, mikor megszülettem, mert apám és anyám is megtértek.
– És ők hogyan tértek meg ?
– Nem tudom. Már ők is Isten gyermekei voltak, mert nagyapám meg nagyanyám is 

hívők.
– Jó, de ha nem is tudod, hogy kell, akkor én hogy fogok megtérni ?
– Meg kell keresztelni – vágta rá.
– Rendben, akkor csak csináld.
– Én nem tudom, azt csak a lelkész csinálhatja.
– És akkor már meg is vagy térve ?
– Igen, azt hiszem, igen.
– Miért, nem vagy biztos benne ?
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– Nem, mert úgy is meg lehet ám térni, ha még nem kereszteltek meg. Azt hiszem, elő‑
ször kell megtérni, és csak azután keresztelhetnek meg. Igen, így lehet, mert Pál apostol is 
előbb tért meg, mint ahogy megkeresztelték.

– Na, hát akkor gyerünk, téríts meg !
– Na igen, de… én nem tudlak megtéríteni, Istennek kell megtérítenie.
– Jó, akkor Isten térítsen meg.
– Azt hiszem, neked kell kérned, és akkor meg is cselekszi. Kulcsold össze a kezed, hunyd 

be a szemed, és ismételd nagyon tiszteletteljesen : Istenem, Uram, kérlek, téríts meg engem !
Pillanatnyi habozás nélkül hunyta be a szemét és kulcsolta imára a kezét, és újra látszott 

az arcán a nap meg a tűz fénye, ő pedig kiszáradt szájjal vágyakozott, bárcsak egy ujjával 
követhetné a fény és árnyék vonalát végig az arcán meg a homlokán, miközben a lány hal‑
kan fohászkodott : Istenem, Uram, kérlek, téríts meg !

Aztán felemelte a  fejét, úgy tűnt, mintha behunyt szemmel hallgatózna. Kinyitotta 
a szemét, majd egyszerűen kijelentette : Most már megtértem.

– És mit érzel ?
– Hogy megtértem.
– És milyen érzés ?
– Meleg és kellemes. Hű, milyen jó kis játékokat ismersz, még soha nem csináltam ilyen 

jó dolgokat, és akkor most dugunk.
– Dehogy – húzódozott.
– Dehogynem – vágott vissza –, megígérted, meg kell térnem, és aztán csinálhatjuk.
– Jó, de mégis hogy kell ?
– Először teljesen levetkőzünk.
– Nem, azt nem, akkor megfázom.
– Akkor előbb felszítjuk kicsit a tüzet.
És már el is tűnt, nagy fahasábokkal tért vissza, amik azonnal meggyulladtak, amint 

a  tűzre dobta őket. Aztán kibújt a kabátjából, levette a  szoknyáját, és türelmesen várt, 
amíg ő is letolta a nadrágját. Akkor a pulóveréből is kibújt, a tűz pedig vörös árnyékokat 
vetett fehér alsóneműjére.

– Te jössz – utasította.
– Nem akarom – ellenkezett a fiú.
– Utálatos vagy – vágta a fejéhez –, meg csalsz is, én bezzeg imádkoztam, meg megtér‑

tem, most neked is játszani kell az én játékomat, különben nem igazságos.
– Hát jó – sóhajtott fel.
Levette a pulóverét. A lány megszabadult a fehérneműjétől, és odaállt elé, miközben 

a tűz mindent vörösre festett, majd lehúzta az ő alsónadrágját is.
– És most ? – kérdezte a fiú.
– Most már csak dugni kell – felelte a lány.
– De hogyan ?
– Hát le kell feküdni – folytatta bizonytalanul –, és neked kell felül lenni, és föl‑alá kell 

mozognod, aztán rettentően nyögni kell meg lihegni, meg nekem is, de csak nagyon hal‑
kan, és aztán meg kell harapnom a füled, és belesúgni : Gyere drágám, gyere, és akkor te… 
akkor te… na jó, ezt nem tudom pontosan, mert mindig a takaró alatt vannak, de a nővé‑
rem gyakran mondja, hogy : Gyere, dugjál meg, és aztán még vadabbul csinálják, és a nő‑
vérem néha beleharap a vállába, legalábbis tegnap még így volt.

Ezzel magára húzta a fiút, miután ő maga is lefeküdt a tűz mellé a földre.
– Most nyögdécselj – utasította kurtán.
Kötelességszerűen felnyögött. Azt vette észre, hogy a lány arca elpirult. Az megpróbált 

a fülébe harapni, de nem sikerült neki, mert a fiú közben felkelt. A lány erős kezével vis‑
szahúzta, és lágyan suttogta : Tedd be nekem a pisilőd.

– Dehogyis – csattant fel sértődötten –, hogy tenném már be.
– De miért nem ?
– Mert még kell a pisiléshez.
A lány megnézte az apró szervet, majd a kezébe vette.
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– Ne csináld – kérte a fiú csendesen.
– Azt hittem, így kell – szabadkozott –, de… de nem vagyok benne biztos, sosem látom 

igazán jól, mit csinálnak a takaró alatt, de szerintem tényleg így kell.
– Az meg hogy lehet ? – hitetlenkedett.
– Nem – hagyta rá a lány –, ez tényleg lehetetlen, pedig azt hiszem, mégis így csinál‑

ják, amikor dugnak.
– Láttad már valaha a saját szemeddel ?
– Nem, még soha, mondtam, hogy állandóan betakaróznak, de néha tényleg ezt mondják.
– Mondani annyi mindent lehet – jelentette ki a fiú.
– Hát, akkor tényleg fogalmam sincs, hogyan kell. Menjünk inkább haza.
A fiú erre megkönnyebbülve felnevetett.
– Min nevetsz ? – kérdezte
– Amit meséltél. Hogy tegyem be neked a pisilőm, ezt a bolondságot, ó, hát ez nagyon 

jó, hogy találtad ki ?
– Tiszta butaság, mi ?
Már a lány is nevetett.
– Sosem hallottam még ekkora bolondságot – mondta öltözködés közben –, ez a leg‑

nagyobb badarság, amit életemben hallottam, a legeslegnagyobb, ilyen furákat is csak egy 
lány találhat ki.

– Te csak ne szólj egy szót se, te sem tudtad, hogy kell megtérni, először azt mondtad, 
tudod, aztán mégse tudtad, és még most sem tudod, sőt te még meg sem tértél, én viszont 
igen, és azt is tudom, hogy kell.

De a fiú nem figyelt oda, egyre csak azon nevetett, amit olyan meglepően viccesnek talált, 
és ami szerencsére biztosan távol áll az igazságtól. Amit a nadrágjába rejtett vissza, túl kicsi 
ahhoz, hogy valaha is alkalmas legyen ilyesmire. A tűz utolsó, lázasan fellobbanó lángocs‑
káira nézett, majd kissé átölelte a lányt, aki erre megszólalt : Ne már, még fel kell öltöznöm.

Eltaposta a tüzet, egy üres festékesdobozban vizet hozott a közeli pocsolyából, és az izzó 
parázsra löttyintette. A nap már olyan alacsonyan járt, hogy épp csak átsütött a felhő felett, 
ami még mindig befedte a folyót. Az őszirózsák sárga bibéi szinte felragyogtak, ahogy rá‑
juk esett a fény. A fiú csak nézte, és arra gondolt : mintha mindegyik egy külön kis nap len‑
ne. A lány is elment vízért, és eloltotta az utolsó kis lángokat a szederbokor mögött. Aztán 
egy darabig még nézték együtt a sűrű ködöt a folyó fölött, ahogy lassan a part felé szállt, 
mielőtt kéz a kézben, időnként fel‑felnevetve ezen a mókás tévedésen, elindultak hazafelé.

Török Viktor fordítása
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Maarten ’t Hart (1944) : holland biológus, aki a 80‑as években vált hivatásos íróvá. Műveit számos 
nyelvre lefordították, főleg Németországban népszerű.

Török Viktor (Budapest, 1980) : Az ELTE német–holland szakán végzett, műfordító és lektor.


