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Jean-Claude Renoux

Gèmenos mester karácsonya
Gèmenos mester kenyere, briósa, fekete olajbogyóval, sós hallal és dinsztelt 

hagymával borított kenyértésztája és gyümölccsel töltött süteménye a mar-

seille-i városnegyedekben – Redontól Canet-ig és Montolivet-t�l Endoume-ig – 

nagy hírnévnek örvendett. A  pékség a boulevard Baille-on volt, s  a mester 

buzgón sürgött-forgott a kemence körül. Soha senki nem látta másképp, mint 

mosolyogva és dudorászva buzgólkodni a süt� el�tt, hajnaltól az éjszaka le-

szálltáig. Olyan er�s volt benne a szakmai hiúság és büszkeség, hogy minden 

évszak minden egyes napján magas, hófehér, hetyke szakácssapkát viselt 

a fején.

Jószív� ember volt, minden csütörtökön briós süteményt osztogatott a 

gyerekeknek, állítólag azért, hogy ne az � üzlete el�tt játsszanak a golyókkal, 

de kétségkívül nagy örömet szerzett neki a látvány, amint a lurkók jóíz�en be-

leharapnak az aranysárga süteményekbe, és habzsolják az ízletes, árpacukorral 

b�ven megszórt sz�l�s kalácsot. Ilyenkor a derék mester nevetett örömében.

A jó Gèmenos pékségének szomszédságában, a boulevard Baille és a rue 

Sainte-Cécile közti bels� udvarban szegény ördögök éltek. A  közeli m�hely 

léckerítéséb�l elcsent korhadt deszkák mögött, különféle szín� és többnyire 

rozsdás fémhordók között aludt egy rendkívül terjedelmes pocakkal rendelkez� 

csavargó. Hogy e has méretét megvilágítsuk: a közelben lev� orvostudományi 

kar legnagyobbjai rá akarták venni, hogy írjon alá egy papírt, mely abban a ki-

váltságban részesítené �ket, hogy alaposabb vizsgálatot végezhessenek rajta, 

miután a nagy kaszás bevégezte alantas munkáját. Ha akarta volna, Bicheron 

apó – ez volt az idomtalan csodalény neve – bármelyik cirkuszban sztár lehetett 

volna. De � inkább a boulevard Baille és a rue des Vertus sarkán, nem messze 

a Menedék kolostortól, alamizsnáért nyújtogatta a kezét. Megvoltak a maga 

szokásai, és tekintélyes pocakja kevés ételt igényelt. A terjedelmes has azon-

ban nem tett jót a koldulásnak: egy pocakos nagypolgár, akinek módjában áll 

jót tenni az emberekkel, hogy szánna meg egy olyan szerencsétlent, akinek 

háromszor akkora a hasa, mint az övé? Boldogok a beesett arcúak és a vékony-

pénz�ek: nekik nyílik ki a dúsgazdagok erszénye!

A nagy hasú csavargó fekhelyét�l egy vékony papírfallal elválasztott terü-

leten egy öregasszony élt. Az anyó kukákban kotorászott rongydarabok után. 

Nem volt egyebe, mint egy ócska, mocskos matraca, amelyhez úgy ragaszko-

dott, mint kutya a csonthoz, macska az egérhez, madár a fészkéhez. Castellane 

anyó – így hívták a rongyszed� asszonyt – szakadatlanul azt foltozta. A nagy 

hasú csavargó néha titokban elnézte, amint az öregasszony egy-egy rongy-

darabot varr a matracra. Kicsit csodálkozott, de vállat vont: a szegényeknek is 

joguk van a saját különcségeikhez. Neki elég volt néhány régi újság, és semmi 

szükségét nem érezte, hogy varrogassa �ket. És bár gyanakodott a rongyszed� 

asszonyra, hogy míg � alszik, el-elcsen t�le néhány garast, úgy gondolta, eb-
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ben a komisz életben a silány konc is jobb a semminél, és egy hamis cimbora 

(aki olykor kifosztja) is jobb, mint ha egyáltalán nem lenne szomszédasszonya. 

Ha az ember nagy hassal sújtott csavargó, nem kell-e beérnie azzal, amit a lét 

hullámvasútja juttat neki?

És eljött az az este, ami más, mint a többi: a karácsonyeste. Változtatott-e 

ez bármit is a két szerencsétlen ördög életén? Kétségkívül hidegebb volt, mint 

el�z� nap. Mégis, az utcán elhaladók boldog arca, a  váratlan mosolyok gye-

rekkori emlék-töredékeket ébresztettek bennük. Meg aztán az éjféli mise után 

az emberek bizonyára b�kez�bbnek fognak mutatkozni, mint a közönséges 

hétköznapokon. Így aztán Bicheron apó és Castellane anyó kicsit beszélgettek 

egymással, miel�tt a csavargó megkezdte volna szokásos tevékenységét a 

templom ajtajában.

Hirtelen meghallották, hogy valaki közeledik és hívja �ket:

– Kedves barátaim, az étel tálalva van. Siessenek, mert elh�l a pulyka!

A nagy hasú csavargó felemelte a hevenyészett deszkabódé bejáratát leple-

z� ócska pokrócot, és Gèmenos mestert pillantotta meg, arcán vendégszeret� 

mosollyal, kövér kezét dörzsölve:

– Soha nem volt még Provence-ban olyan karácsony, hogy a szegények ne 

részesültek volna bel�le. Élek hát az alkalommal, hogy tisztelettel meghívjam 

a szomszédokat, akikkel oly keveset találkozom, és fogadjam �ket.

Castellane anyó nem kérette magát, azonnal csatlakozott a derék pékmes-

terhez. El�relátóan fogott egy nagy zsákot: sose lehet tudni, nem ejt-e bele 

véletlenül az ételmaradékokkal együtt egy-két ezüsttálcát, néhány villát…

Bicheron apó félszegen követte.

Gèmenos mester lakomájában nem volt semmi hiba: b�séges el�ételek, 

a saját levükben úszó puha húsok, felséges illatot árasztó halak, tizenháromféle 

desszert… A köretek tökéletesek voltak, a mártások megannyi boldog hang az 

evés örömeinek széles skáláján. A pirosra sült kenyér illatos volt, ropogós és 

s�r�, szép, mint egy mosoly. És hogy mindez jobban csússzon, arról az aix-i 

sz�l�hegyek fi nom bora gondoskodott. A borosüvegbe zárt naptól az ember-

nek kedve szottyant megcsókolni a földet, mely ilyen csodára képes, mint ez, 

a kétezer éves civilizáció kvintesszenciája! A derék Gèmenos mester arca vörös 

színt öltött, csak úgy szakadt róla a víz, szeme ragyogott, mint a tyúké, amikor 

bemutatja csibéit a baromfi udvarban, hangosan és sokat nevetett, megvere-

gette a csavargó nagy hasát, rákacsintott Castellane anyóra, és levette a sza-

kácssapkáját…

Micsoda látvány tárult fel! A  hollószárnyhoz hasonló vastag haj szélein 

két, minden kétséget kizáróan kicsi, de rendkívül hegyes aranyszarv meredt 

lángolva az ég felé! A derék pékmester nem tudta magába fojtani a fájdalmas 

vallomást, melyet új barátainak tett:

– Amint látják, ördög voltam a pokolban. Nem a Sátán, távolról sem, csak 

egy szegény pecsenyesüt� ördög, szarvakkal, villás vég� farokkal, ördögpaták-

kal. Nagyon szerettem a kemencéket használni, de irtóztam a sültek szenve-

dését�l. Túl jó ördög voltam ahhoz, hogy jó ördög legyek… Értik, mit akarok 
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mondani. Már akkor szenvedélyesen szerettem süteményt sütni, és a helyi-

ségeket, a berendezéseket és az eszközöket, melyekre kenyérsüt� és pecse-

nyesüt� ördög min�ségemben volt szükségem, arra használtam, hogy pizzát, 

fekete olajbogyóval, sós hallal és dinsztelt hagymával borított kenyértésztát, 

gyümölccsel töltött süteményt, brióst, kell�képpen aranyszín�re sült kenyeret 

süssek. Kezdetben az elkárhozottak jajveszékelése elrontotta az örömömet. De 

aztán feltaláltam egy ken�csöt, ami érzéketlenné tette �ket a lángokra, még 

a pokolbeli lángokra is. Becsületbeli ügyemnek tekintettem, hogy senkinek se 

legyen panasza a kosztra. B�ségesen f�ztem, és fi gyeltem rá, hogy mindenki 

jól táplálkozzon. Így minden lakómnak der�s arca és feszül� hasa volt. Nálam 

az ügyfeleket éjjel-nappal terített asztal várta.

Ha hallották volna, ahogy az elkárhozottaim nevettek és énekeltek egész 

id� alatt! Sírtam a meghatottságtól, miközben a kemencébe vetettem a kenye-

reket és a süteményeket. Az emberek versengtek a kiváltságért, hogy hozzám 

kerüljenek. A  purgatórium már nem vonzott senkit. S�t, a  mennyországban 

az a hír járta, hogy nem is olyan rémes hely a pokol, ördögöt, sokkal kevésbé 

unalmas, mint hálaadó énekeket énekelni és végtelenül boldog képet vágni 

hozzá.

Így aztán egy szép nap magához rendelt a Sátán:

– Gèmenos, te túl jó ördög vagy ahhoz, hogy jó ördög legyél… Nézd, én 

sem értem egészen, és nem is tudom, hogy mondjam el neked. Egy biztos: 

ha valakit pokolra ítéltek, nem azért tették, hogy egyfolytában nagyokat egyen-

igyon és bordalokat énekeljen! A Nagyf�nök ott fent megosztotta velem, meny-

nyire aggódik. És most az egyszer egyetértek Vele. Sütni akarsz? Rendben van. 

De nem itt! Menj vissza a földre, és szenteld magad a szakácsm�vészetnek!

Mivel közülünk való vagy, annak ellenére, hogy túl jó ördög vagy ahhoz, 

hogy jó ördög legyél, szóval érted, adok neked ajándékba egy dagasztótekn�t.

Így történt, hogy berendeztem a pékségemet, és így engedhetem meg 

magamnak, hogy b�kez� legyek, anélkül hogy az üzleti t�két eltékozolnám 

– fejezte be elbeszélését a jó ördög.

A nagy hasú csavargó bóbiskolt. Ami Castellane anyót illeti, teljesen leny�-

gözte Gèmenos mester elbeszélése.

– És miért adta?

– A dagasztótekn�t? Nos, ez egy mágikus dagasztótekn�. Gyere, nézd meg 

magad!

A  jó ördög odavezette a rongyszed� asszonyt a kemencéhez. Az egyik 

sarokban egy látszólag szokványos kinézet� dagasztótekn� volt. A  fed�lapja 

lakattal volt lezárva, és három kulcs volt a falra akasztva: egy sárga, egy zöld 

és egy piros.

– Ha az els� kulcsot használom, a dagasztótekn� arannyal lesz tele, amikor 

kinyitom, ha a másodikat, akkor pedig aranysárgára sült kenyérrel, puha briós-

sal, fekete olajbogyóval, sós hallal és dinsztelt hagymával borított kenyértész-

tával és gyümölccsel töltött süteménnyel.

– És ha a pirosat?

– Az csak rám tartozik!
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Ezután visszamentek az ebédl�be, ahol a derék pék a nagy hasú csavargó-

val mély egyetértésben azonnal horkolni kezdett.

Alig aludt el a jószív� ördög, Castellane anyó fogta az ócska zsákot, amit 

magával vitt, és visszament a kemencéhez.

El�ször a sárga kulccsal nyitotta ki a tekn�t, és kiszedett bel�le minden 

aranypénzt – annyi volt a dagasztótekn�ben, hogy meg lehetett volna venni 

bel�le az összes hajót, ami aznap este Marseille kiköt�jében csak volt!

Azután a zöld kulcsot használta, és annyi aranysárgára sült kenyeret, puha 

brióst, fekete olajbogyóval, sós hallal és dinsztelt hagymával borított kenyér-

tésztát és gyümölccsel töltött süteményt szedett ki a tekn�b�l, hogy Cassis-tól 

Estaque-ig minden szegény embert jól lehetett volna vele lakatni.

Az öregasszonynak azonban még mindig nem volt elég.

Vajon mit szerezhetünk meg a piros kulccsal? Mi más lehet az, ami értéke-

sebb az aranynál és az élelemnél, mint a hatalom? Castellane anyó már látta 

magát Marseille polgármestereként, majd köztársasági elnök asszonyként – ak-

koriban a n�k még nem rendelkeztek szavazati joggal, de az alvilági hatalmak 

biztosítani fogják, hogy a rongyszed� asszony választható legyen, és meg is 

válasszák anélkül, hogy az embereket háborgatni kellene.

De miért állna meg itt, miért ne lehetne a világ úrn�je? Vagy a világmin-

denség császárn�je?

A kísértés er�sebbnek bizonyult nála.

Az öregasszony fogta a piros kulcsot, elfordította a zárban, kinyitotta a da-

gasztótekn�t, és… a Sátán el�tt találta magát, két lépésre a kemencét�l, ami 

csak rá várt, mert a nagy, az igazi ördög annak idején felajánlotta Gèmenos-nak 

az utolsó kulccsal együtt azt a lehet�séget, hogy bármikor visszatérhessen a 

pokolba, ha az él�k világa nem felelne meg neki.

Amikor a jó ördög és a nagy hasú csavargó felébredt, felfedezték a rongy-

szed� asszony élettelen testét egy halom arany és egy hegynyi péksütemény 

mellett. A pék észrevette, hogy Castellane anyó magával vitte a piros kulcsot, 

így a pokolba való visszatérés lehet�sége az � számára megsz�nt. Mivel nem 

óhajtotta betenni oda a patáját, nagyon megörült, hiszen oly könnyen történhet 

baleset!

A  nagy hasú csavargó hazament. Vagyis a közeli m�hely léckerítéséb�l 

elcsent korhadt deszkákból összeeszkábált kunyhóba, a  különféle szín� és 

többnyire rozsdás fémhordók közé. A délel�tt során a csend�rök a hatóságok 

parancsára megkérték Bicheron apót, hogy menjen máshova lakni. El kellett 

vinnie azt a keveset, amije volt, és az ócska, mocskos matracot is, ami a vékony 

papírfal mögött volt.

A nagy hasú csavargó tiltakozott, hogy a matrac nem az övé, hanem egy el-

hunyt id�s hölgyé, aki úgy ragaszkodott hozzá, mint kutya a csonthoz, macska 

az egérhez, madár a fészkéhez.

– Ha elhunyt, a matrac az öné – tréfálkozott az egyik csend�r. – Bizonyos 

értelemben ön volt a legközelebbi rokona: szabadítson meg bennünket az 

örökségét�l!
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Miután a csend�rök elmentek, a nagy hasú csavargó összeszedte holmiját. 

Amikor megmozdította a matracot, az szétrepedt… és egy özön bankjegy ke-

rült el� bel�le: az öregasszony multimilliomos volt!

Bicheron apónak többé nem kellett koldulnia, úgy öltözködött, mint egy 

kövér nagypolgár, és boldogan élt, általános megbecsülésnek örvendve: hogy 

is ne tisztelnének az emberek egy olyan férfi t, akinek módjában áll b�kez�nek 

lenni, és akinek a hasa háromszor olyan nagy, mint az övék?

Ami a jószív� ördögöt illeti, egész biztosan él még. De a boulevard Baille-on 

nem találkoztam olyan pékmesterrel, aki brióst adott volna a gyerekeknek. Bi-

zonyára másik negyedbe költözött…

Károly Judit fordítása

Jean-Claude Renoux író, meseíró, 1947-ben született Niz-

zában, mintegy kétszáz mesét, és több mágikus regényt írt. 

Pszichológiai tanulmányokat folytatott, s ezek segítségével 

alakította ki a mese pszichológiai megközelítésén alapuló, 

jellegzetes módszerét. Minderr�l egy esszét is írt. Jelenleg 

francia meséket fordít vietnami nyelvre.


