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JOSÉ EMILIO PACHECO

Valami a sötétben

Neus Espresatének

ELSŐ FELVONÁS

Az előző lakóknak sürgősen ki kellett költözniük. A telefonkábeleket kitépték a falból, a ruha 
szanaszét hevert a földön, a bútorok össze-vissza, és találtunk leveleket, magániratokat, penész-
szel borított, félig elfogyasztott ételeket is. Bár macskának vagy kutyának nyoma sem volt, a hátsó 
udvaron egy kis ól állt. 

Az egész házat átrendeztük. Elég balra tolni egy széket, és a szoba teljesen megváltozik. 
Siettünk a költözéssel, és a vidék ipari fejlődése miatt igen nehéz volt lakást találni, ezért a szer-
ződés aláírása után csak annyit kértünk az ügynökségtől, hogy rögtön megkaphassuk a kulcsokat. 
Nem kérdeztük, hogyan kell odajutni, és az előző lakókról sem érdeklődtünk. Mintha nem is érde-
kelte volna őket az új bérlők véleménye. A felfordulás nemtörődömségre vagy nagy sietségre utalt.

– Vissza akarnak jönni – mondta Ester.
– Nem hiszem. Egy évre vettük ki a házat. Az hosszú idő.
– Kérdezzünk rá a szomszédoknál?
– Még csak most érkeztünk. Rossz hírünket keltené a kíváncsiskodás.
– Bízd csak rám. Majd találok megfelelő alkalmat, de nem fogom feszegetni a dolgot… És mi 

lenne, ha elolvasnánk a füzeteket és a leveleket?
– Nem tetszik az ötlet. Te örülnél, ha ezt tennék a holmiddal?
– Nem, persze, hogy nem; de furdal a kíváncsiság.
– Engem is. 
Előkerestem a papírokat, és felolvastuk őket. Családi levelek, munkaügyek, újságkivágások, 

fényképek, a hozzánk hasonló idegenek számára érdektelen emlékek. 
– Nem értem, hogy ezeket miért nem vitték magukkal – mondta Ester. – Senki sem szereti, ha 

a magánéletében vájkálnak.
– Mintha nem is önszántukból mentek volna el: valaki vagy valami kényszerítette őket, és még 

visszanézni sem volt idejük.
– De mi lehetett az?
– Előbb-utóbb úgyis megtudjuk.

Hajnali ötkor felkeltem, elhúztam a függönyt, és elnéztem a szemben lévő házak sorát. Egy 
lámpa sem égett. Az utca a fémszínű hold valószerűtlen ragyogásába burkolózott. A csend félelem-
mel töltött el. Minden mozdulatlan volt: nem fújt a szél, árny sem moccant, falevél sem rezzent. 
Én voltam az egyetlen betolakodó ezen a hullasápadt bolygón, mely mintha összes földi anyagát 
elvérezte volna.

Nem akartam felébreszteni Estert. Talán megmenekültünk volna, ha akkor megbeszéljük a dol-
got. Olyan környezetben nőttem fel, ahol nem lehetett gyáváskodni, és hozzászoktam, hogy szem-
benézzek a kihívásokkal. De ez más volt, olyasmi, amit eddig csak a háború alatt éreztem, amikor 
egy lebombázott falun mentünk keresztül, ahol az összes lakó meghalt. 

Az egész napot a gyárban töltöttem. Ott nem éreztem rosszul magam. Végül is szakértő voltam, 
szükségük volt rám. Amikor hazaértem, Estert nagyon nyugtalannak találtam. Általánosságokról 
beszéltünk, és nem volt hajlandó elmondani, mi történt. Amikor ágyba bújtunk, bekapcsoltam a 
tévét. Elkapcsoltuk a bokszmeccsről – ki nem állhatom –, és inkább egy régi filmet néztünk: egy 
házaspár kísértetekkel teli, vidéki angol cottage-ba költözött. Még az a nő is szellem volt, aki meg-
mutatta nekik a házat. 

Gúnyolódni próbáltam a képernyőn látottakon. Ester rájött, hogy csak leplezni próbálom félel-
memet. – Kapcsold ki a tévét – kérte. Ezzel beismertem volna, mennyire nevetséges félelmem. Azt 
válaszoltam, hogy érdekel a cselekmény, és végig akarom nézni. – Ahogy akarod – mondta, hátat 
fordított, és a takaróba burkolózott.

Egy szakkönyvet próbáltam olvasni, de nem ment. Tekintetem a képernyőre szegeződött. A film 
a nő sikolyával végződött: rájött, hogy tulajdon férje is egy kísértet. Elaludtam, reggel pedig későn 
ébredtem, és majdnem elkéstem a gyárból.

Vacsora után segítettem leszedni az asztalt. Ester hirtelen azt mondta:
– Menjünk innen.
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– Dehogy megyünk. Még csak most költöztünk ide. Meg kell szoknunk. Máshol nem kapnék 
ilyen jó munkát.

– Nem szeretem ezt a helyet. Félek itthon egyedül.
– Majd hozzászoksz. Az első pár nap mindig nehéz.
– De minden olyan furcsa: a falu, a házban hagyott dolgok, az emberek…
– Beszéltél valakivel? 
– A boltban váltottam néhány szót az eladóval… Azt mondta: „Jobb, ha elmennek”.
– De miért?
– Nem indokolta meg. Mintha mi nagyon is jól tudnánk.
– Figyelj, tudtuk előre, hogy lesznek nehézségek. A legjobb, amit tehetünk, hogy nem aggodal-

maskodunk, majd lesz valahogy.

Nyugodt hónapunk volt. Ester lassanként hozzászokott az új körülményekhez, én elégedett vol-
tam a munkámmal, a szomszédság pedig nem adott életjelet. Néha sétáltunk egyet a faluban, de 
sohasem mentünk túl közel az ablakokhoz. A legtöbb nappaliba mégis beláttunk: sötétbe burkolóz-
tak, csak a tévé villogása törte meg a félhomályt. Egy-egy bujkáló tekintet olykor elhúzta a füg-
gönyt, hogy megnézzen minket. Ez volt minden.

Egyik szombat este éppen fogat mosni indultam, amikor ugatásszerű nyávogást hallottam. 
„Visszajött az előző lakók macskája”, gondoltam. Először ajtót akartam nyitni neki. De megtor-
pantam: Ester túlságosan megkedvelné, és nem hagyná, hogy elkergessem. Ott állt az ajtó előtt az 
utolsó kéretlen ajándék, amit az előző lakók hagytak hátra. Gondoltam, majd csak megunja a nyá-
vogást, és elmegy. Ester is hallotta a vegyes hangot, és könyörgött, hogy engedjem be az állatot.

– Nem engedem, akkor itt marad örökre.
– Holnap kitesszük a szűrét. 
– Ha a szomszédok észreveszik, feljelentenek állatkínzásért.
– De ma este nagyon hideg van, és ha kint hagyjuk, már nem csak közömbösek, hanem ellen-

ségesek is lesznek velünk.
– Nagyon fúj a szél. Nem hiszem, hogy meghallanák a nyávogást.
– Milyen nyávogást? Ez egy kutya. Nem hallod, hogy nyüszít? Adjunk neki vizet és ennivalót. 

Utána autóba ülsz vele, és kiteszed valahol a gyár közelében.
– Nem, nem csinálom. Vissza fog jönni, ahogy most is visszajött… Sajnálom, de nem vagyok 

hajlandó ajtót nyitni.
– Jó, ahogy akarod. Későre jár. Menjünk aludni.
Behunytam a szemem, próbáltam győzködni magam, hogy álmos vagyok. A parancsoló nyávo-

gás/ugatás kérlelhetetlenül folytatódott. Ester nem tudott elhelyezkedni, folyton forgolódott. Majd’ 
egy órán át nem szegtük meg hallgatólagos megegyezésünket, nem szóltunk egymáshoz. De az 
állat továbbra is ránk erőltette jelenlétét: követelte, hogy beléphessen.

A párkányról hallatszott. Egy macska persze felmászhat, hogy nyitott ablakot keressen; de egy 
kutya nem. Csak az állatra tudtam gondolni. Féltem, de nem akartam beismerni. Lehunytam a sze-
mem. Ekkor Ester felriadt:

– Itt van, az ágy alatt! Hozzám ért! – kiáltotta.
Hirtelen felugrottam, és felkapcsoltam a lámpát. Kerestük a szobában, de nem találtuk sehol. 

Minden elcsendesült. Győzedelmesen néztem Esterre. De abban a pillanatban az állat még hango-
sabban kezdett nyávogni/ugatni. Kimentünk a folyosóra. Hátborzongató volt az ablakban kirajzo-
lódó görnyedt, borzos árny: egy macskafejű farkaskutya. Ester belém csimpaszkodott. Az állatnak 
vöröses szőrzete volt. Minden lámpa kialudt.

Aztán minden elsötétült, megpróbáltam kizavarni a már-nem-állat lényt, és utat tört köztünk ez 
a hulla- és kriptaszagú teremtmény, és nedves rothadással fertőzött meg minket, mancsai iszapo-
san neszeltek a lépcsőn, kiment az ajtón, de még utálkozva, villogó szemmel visszanézett, minket 
pedig átjárt a sötét szél, mely a homály felé taszította a házat.
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MÁSODIK FELVONÁS

A ház

Ugyanolyan, mint az utcán sorakozó negyven másik. Silány anyagokból tákolták össze néhány 
óra alatt, hogy ne legyen tartós, és megkülönböztetni se lehessen a többitől; nyitott, légies, 
csupaüveg ház. A fény könnyedén átjárja, így a szomszédok vagy az éppen arra járók bármikor 
megfigyelhetik, mi történik odabenn. 

A nap gyéren világít ebben a fenyőerdőben, a hegy tetején. Redőnyt felszerelni szentségtörés 
lenne. Napkultuszunk egész évben virágzik, akár a vágyakozás vagy törzsi rituálé bizonyos nyári 
napokon, esetleg idényen kívül, szokatlan időpontokban. 

 
A berendezés

A szőnyegek súlytalanságot és biztonságérzetet kölcsönöznek a lépteknek, ez meghitté teszi a 
házat, olyan fogalmakat idéz fel, mint a rang és a hatalom. Hiszen hatalom kell ahhoz, hogy az 
ember hátrahagyja a beomlással fenyegető, csempével vagy molyette padlóval burkolt lakást. A 
nappaliban egy elektromos kandalló mentesít a tűzrakással és a tűz őrzésével járó kellemetlensé-
gektől: lángoló hasábok és a szürkés-vöröses izzás illúziója.

A hátsó udvar

Egy verébraj száll alá a fákról, kenyérmorzsát és ételmaradékot keresnek. Néha vad civakodásba 
kezdenek. A varjak is leszállnak, majd akkora falatokkal kapnak újra szárnyra, amekkorák bele sem 
férnének a verebek csőrébe. Ellenségeik lemondó csapata áll körülöttük. Az egyik varjú megfenye-
geti a lázadni vágyó vagy az ételért perlekedő verebeket, azok pedig a legmagasabb ágakon keres-
nek menedéket. A varjak csak a kutyáktól félnek: ha azok megunják a konzervet, a szemétben tur-
kálnak vagy csontot rágnak. Még az ártalmatlannak tűnő ölebek is eltanulták a macskáktól, hogyan 
kell elkapni a verebeket. De ők sem azért ölnek, mert éhesek: ha a test szétmarcangolása kielégítet-
te gyilkos ösztönüket, otthagyják a fűben. Réges-rég még vadállatok voltak; most semmittevéssel 
és alázatossággal adóznak a biztonságért. Utcakutyákat nem látni a faluban. Ha senki sem fogadja 
be a kóbor kutyát, a közösség elpusztítja. Nem akarjuk végignézni, ahogy veszettséggel vagy láza-
dással fertőzik állatainkat. A fajtiszta kutyákat a kijelölt helyszínen pároztatjuk. A korcsokat nem 
sokkal születésük után ivartalanítjuk. Az emberek arra a nyugalomra vágynak itt, amit a városban 
már képtelenség megkapni. Így nincs helye botránynak, sem kihágásnak.

A lakók

Sohasem láttuk őket szemtől szemben. Mi nagyon keveset beszélünk. Kerüljük egymás üdvöz-
lését, inkább nem keresztezzük a másik útját. Őket csak akkor látjuk, amikor közel merészkednek 
ablakainkhoz; a férfi harmincöt éves lehet, a nő huszonhét körüli. A férfi egy közeli gyárban dol-
gozik, de nem abban a fegyvergyárban, ahol többségünk végzi szolgálatát. A nő egész nap otthon 
van (vajon forral valamit ellenünk?) – az egyetlen antenna nélküli ház a faluban. Talán hordozható 
tévéjük van, vagy annyira korlátoltak, hogy undorító zenéjükkel is beérik. Mindig alacsony hang-
erőn hallgatják, valószínűleg nem akarnak zavarni minket. A szomszédságra mogorvaság, hallga-
tagság és kölcsönös megvetéssel elfojtott irigység jellemző, melyet olykor udvariassággal leple-
zünk. Mégis minden frissen érkező adózik és kilencedet fizet: süteményt, helyi fogást, játékot a 
gyerekeknek, vagy egy üveg whiskyt. De ők nem: ők az első pillanattól kezdve elszigetelődtek. 
Ahelyett, hogy bocsánatunkért esedeztek volna, amiért betolakodtak a területünkre, megsértettek 
minket. Az ingatlanügynökség kapzsiságának ismét az lett az eredménye, hogy visszataszító embe-
rek érkeztek közénk. Egyetlen sértés sem maradhat büntetlenül.

Indítékok

A kert a mi büszkeségünk. Szemmel tartjuk a gyep növekedését, trágyával tápláljuk gyökere-
it, kaszáinkat pedig elektromos fűnyírókra cseréltük. A fűnyírás pihentető és örömünkre szolgál. 
Vasárnap reggelente és egy-egy napos délutánon elektromos fűnyírók moraja tölti meg a levegőt. 
Pontos szabályok vannak. Amennyiben valaki néhány milliméterrel elvéti a meghatározott méretet, 
arra lesújtanak törvényeink. A lakóknak nem lett volna szabad megsérteni minket. Mintha nem lett 
volna elég, hogy előző tetteik is jóindulatunk ellen szóltak, amelyet mindig is tanúsítottunk felé-
jük, ők még a szerződés legfontosabb záradékát is megsértették: hagyták megnőni a füvet a házuk 
előtt, megtörték az összhangot, megfertőzték búvóhelyünket a trópusok mocskával, az elmaradott 
országok hanyagságával, és azzal a vadsággal, ami ősi hitünket fenyegeti. Mivel csak napfogyatko-



197

záskor gyűlünk össze, most nem volt tanácskozás. A háromszög alakú templom nem visszhangoz-
ta dühös szavainkat. Elegendő volt tőszavakat váltanunk a gyárban, vagy alig észrevehető kézmoz-
dulattal jelt adni az utcán, hogy az elburjánzott fűre utaljunk. Apró biccentéssel fejeztük ki mély 
egyetértésünket a lakók büntetését illetően. Nagylelkűek vagyunk. Száműztük szívünkből az utá-
latot. Éjszaka nem fog kereszt lángolni a domboldalon. Azt hittük, elég lesz megdorgálni őket, írni 
egy erélyes levelet, vagy a padláson rozsdásodó fűnyírók közül – a fertőzéstől való félelem nél-
kül – kölcsönadni nekik egyet. Jóságos főpapunk megbocsátott a lakóknak: a szörnyűséges beton-
rengetegből jöttek, ahol ezernyi hozzájuk hasonló teremtmény zsúfolódik össze; sohasem volt ker-
tes házuk, így mit sem tudnak arról, hogy kötelesek lenyírni és a meghatározott méreten tartani a 
füvet. Ha nem szólt volna közbe a szertartás, az előbbi módszerek egyikével, radikális intézkedé-
sek nélkül is elzavarhattuk volna őket.

A szertartás

Messziről, viszolyogva nézték végig, akik azon a vasárnapon már korán reggel felkeltek. 
Minden bizonnyal egy vuduval rokon kultuszt követtek. Mindketten a hátsó udvarra mentek. A 
régi kutyaházból előhúztak egy csirkét. A tanúvallomások eltérnek a madarat illetően: egyesek sze-
rint rőt volt, mások szerint hamuszürke, és vannak, akik azt állítják, hogy fehér: Leghorn-tyúk. A 
lakók vitatkoztak. Úgy tűnt, kegyetlenségből késleltetik a kínzást. Végül a nő kissé hátrébb húzó-
dott. Olyan arckifejezéssel nézte, hogy mit csinál a férfi, amely bizonyára valamilyen jelentés-
sel bír szektájuk liturgiájában. A férfi kibírhatatlannak tűnő csavarással tekerte ki az állat nyakát. 
Elengedte a tyúkot. Abban még maradt annyi erő, hogy tegyen néhány lépést. Ekkor a hóhér meg-
ismételte a kínzást. A madár ez alkalommal halódó hangokat adott ki, tollait szórva forgott körbe, 
végül mozdulatai abbamaradtak, és már csak hörgött. Talán még életben volt, amikor bevitték: 
meglehet, hogy folytatni akarták a kínzást. A szertartás tehetetlen dühöt váltott ki belőlünk. Bár 
általában nem hívjuk egymást telefonon, és társadalmi életünk kimerül annyiban, hogy üdvözöljük 
a másikat és az időjárásról csevegünk, azon a vasárnapon égtek a vonalak, hogy megbeszéljük a 
történteket. Ahogy a gyep ügyében tettük, most is egyetértettünk: a lakók viselkedése elfogadhatat-
lan, büntetést érdemelnek. Bár fegyvereket gyártunk, melyek elűzik a háború veszélyét, és viszony-
lagos ellenőrzés alatt tartják az alsóbbrendű országok népességét, mégsem tűrjük a kegyetlenke-
dést, főképp az állatkínzást. Persze mi is eszünk csirkét, de azokat steril körülmények között végzik 
ki egy olyan gyárban, ahol napi tízezret dolgoznak fel. Ha nagyon ritkán van is köztünk olyan, aki 
otthon tenyészt állatot, vagy megveszi azt az utolsó működő birtokok egyikén, otthonainkat olyan 
fejszékkel szereltük fel, amelyekkel egy csapással lefejezhetjük a madarakat. A fejetlen tyúk fur-
csamód olykor menekülni akar. Ekkor rendszerint fejjel lefelé fellógatjuk, míg el nem vérzik. Így 
elkerüljük azt a visszataszító szertartást, amivel a lakók megsértettek minket.

Szombat este

Nem hallottunk és nem is láttunk semmit. Senki sem volt a faluban. Gyűlést tartottunk a dom-
bon. Az ott elhangzottakról tilos beszélnünk.

Végkifejlet

A férfi és a nő éppen befejezte a reggelit, amikor gépek zaját hallották az utcáról. Talán azt gon-
dolták, hogy a burkolatot fogják javítani. Ásók zörögtek és egy csoport hangoskodott, akik nekilát-
tak, hogy gyökerestől ássák fel a kertet. A nő a férje fejéhez vágta, hogy eddig miért nem foglalko-
zott a fűnyírással, hogy hanyagsága miatt a falu hivatalos lépéseket tett, és hogy büntetést fognak 
kapni a mulasztásért. A férfi fölényeskedve válaszolt: „Szívesen kifizetem, legalább nem nekem 
kell levágnom”. Felment a lépcsőn, be a fürdőbe, és borotválkozni kezdett. A nő tovább mosoga-
tott a konyhában. Mindketten próbálták elterelni gondolataikat a történtekről és félelmükről. Végül 
a nő is felment. „Szólj már rájuk! Ha legalább előre értesítettek volna…” – mondta. „Megvárom, 
amíg bekopognak” – mondta a férfi anélkül, hogy abbahagyta volna a borotválkozást. A hátsó 
udvarról nyávogás/ugatás hallatszott. A kutyák visszaugattak; a varjak és a verebek a fákra tele-
pedtek. Az egész ház megremegett. Fa- és festékdarabok repkedtek. Kinéztek az ablakon, és meg-
látták a buldózer fogas lapátját. Az ajtóhoz rohantak. A ház összeomlott a hátuk mögött. A gyepet 
ásó őrök egyike a nőre vetette magát, és felhasította kötényét. A nő ellökte magától. Férje egyetlen 
ütéssel leterítette szolgánkat. A többiek csak erre vártak, és rögtön támadásba lendültek. Miközben 
feldarabolták őket, kutyák, varjak és verebek közeledtek a helyszínhez, mi pedig némán figyeltük 
a jelenetet. Településünk ismét – és most már mindörökké – betolakodóktól mentes.

Báder Petra fordítása


