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Shirley Jackson: A sorshúzás


Június 27-én reggel tiszta, napsütéses idő volt, igazi, üde nyári meleg; a virágok ontották illatukat, a fű dúsan zöldellt. Tíz óra körül a falubeliek gyülekezni kezdtek a téren, a posta és a bank között; némelyik városban annyian laktak, hogy a sorshúzás két napig is eltartott, és már 26-án elkezdték, de ebben a faluban, a mindössze háromszáz lakosával, az egész alig két órán át tartott; délelőtt tízkor kezdték, és így is mindenki hazaért ebédidőre.
Először, persze, a gyerekek gyűltek össze. Az iskola nemrég zárt be a nyárra, s a felszabadultság érzése legtöbbjüket nyomasztotta; gyakran csendesen összesereglettek, mielőtt valami lármás játékba fogtak volna, s még mindig az osztályról és a tanárról, könyvekről és intőkről beszéltek. Bobby Martin már teletömte a zsebét kövekkel, aztán a többi fiú is követte a példáját, kiválogatva a legsimább és legkerekebb köveket; végül Bobby, Harry Jones és Dickie Delacroix - akinek a nevét a falubeliek “Dellacroy”-nak ejtették - jókora halmot rakott össze kövekből a tér egyik sarkában, s ügyeltek rá, hogy a többiek ne zsákmányolhassanak belőle. A lányok félrehúzódva beszélgettek, s oldalvást tekingettek a fiúkra, az egészen kis gyerekek pedig a porban hemperegtek vagy idősebb testvérük kezébe csimpaszkodtak.
Hamarosan a férfiak is gyülekezni kezdtek, szemmel tartották a gyerekeiket, s a veteményezésről, az esőről, traktorokról és adókról beszélgettek. Egy csoportba tömörültek, elhúzódva a sarokban levő kőhalomtól, visszafogottan tréfálkoztak, s nem nevettek, inkább csak mosolyogtak. A nők nem sokkal a férjeik után jöttek, kopott otthoni ruhát, pulóvert viseltek. Amíg elvegyültek a férfiak között, köszöntötték egymást és pletykálkodtak. Rövidesen szólongatni kezdték a gyerekeket, s ők vonakodva jöttek, négyszeri-ötszöri hívásra. Bobby Martin lebukott anyja utána nyúló keze ell, s nevetve szaladt vissza a kőhalomhoz. Apja élesen rászólt, mire Bobby sietve visszajött, s elhelyezkedett apja és legidősebb bátyja között.
A sorshúzást, akárcsak a táncmulatságokat, az ifjúsági programokat és a Halloween-rendezvényeket, Mr. Summers bonyolította le, aki tudott időt és energiát szánni a közösségi munkára. Kerekképű, kedélyes ember volt, a szénüzletben volt érdekeltsége, és az emberek sajnálták, mert nem volt gyereke, csak egy házsártos felesége. Mikor megérkezett a térre, kezében a fekete faládával, a beszélgetés moraja felerősödött, Mr. Summers pedig intett és odakiáltott: - Kicsit későn kezdjük ma, emberek! - Mr. Graves, a postamester jött mögötte, egy háromlábú állványt hozott, lerakta a tér közepén, Mr. Summers pedig ráhelyezte a fekete ládát. A falubeliek elhúzódtak, üres teret hagyva az állvány körül, és amikor Mr. Summers azt kérdezte: - Nem segítene valaki, fiúk? - némi habozás után ketten, Mr. Martin és a legidősebb fia, Baxter előrejöttek, hogy szilárdan tartsák a ládát az állványon, míg Mr. Summers összekeveri benne a cédulákat.
A sorshúzás eredeti kellékei réges-régen elvesztek már, és az állványon álló fekete ládát még a falu legöregebb emberének, Warner Papának a születése előtt kezdték el használni. Mr. Summers gyakran szóba hozta, hogy új ládára lenne szükség, de senki nem akarta megszakítani azt a folytonosságot, amelyet a fekete láda jelképezett. Azt beszélték, hogy a jelenlegi ládához fölhasználták néhány darabját a réginek, amely még a falu legelső lakóinak az idejéből származott. Minden évben, a sorshúzás után, Mr. Summers újra fölvetette, hogy új ládát kellene csinálni, de a téma minden évben feledésbe merült, senki nem tett az ügyben semmit. A fekete láda évről évre elnyűttebb lett, mostanra már nem is volt teljesen fekete: egyik oldalán csúnyán lepattogzott, s látszott a nyers fa eredeti színe, néhány helyen pedig kopott volt és foltos.
Mr. Martin és  legidősebb fia, Baxter biztos kézzel tartották a ládát az állványon, míg Mr. Summers alaposan össze nem keverte a cédulákat. Mivel a rítus nagy részét már úgyis elfelejtették, illetve kihagyták, Mr. Summersnek azt is sikerült elérnie, hogy a nemzedékek óta használt fadarabokat papírszeletkékkel helyettesítsék. A fadarabok ugyanis - így érvelt Mr. Summers - megfeleltek, amíg a falu igen kicsi volt, de mivel a létszám háromszáz fölé emelkedett, és valószínűleg tovább fog nőni, inkább olyasmit kell használni, ami kényelmesebben elfér a fekete ládában. A sorshúzás előtti éjszakán Mr. Summers és Mr. Graves elkészítették a papírszeletkéket és betették a ládába, azt pedig elhelyezték Mr. Summers szénkereskedésének a széfjében; ott is maradt, bezárva, míg végül másnap délelőtt Mr. Summers ki nem vitte a térre. Az év többi részére a ládát elrakták, hol ide, hol oda; volt, hogy Mr. Graves pajtájában tartották, máskor meg a postahivatalban, a földön, néha pedig egy polcra került Martin élelmiszerboltjában, s ott volt egész évben.
Sok tennivaló volt még hátra, mielőtt Mr. Summers hivatalosan megnyithatta a sorshúzást. Össze kellett állítani a listákat a családfőkről, minden családban az egyes háztartások első embereiről, s minden háztartás egyes tagjairól. Aztán a postamester szabályszerűen föleskette Mr. Summerset, mint a sorshúzás jegyzőjét; néhányan még emlékeztek rá, hogy régen a jegyző valami szöveget kántált; gépies, dallamtalan éneket, amely minden évben annak rendje és módja szerint elhangzott. Volt, aki úgy tudta, hogy a jegyző egyszerűen állt, míg elmondta vagy elénekelte a szöveget, mások viszont úgy hallották, hogy az emberek között lépkedett közben, de a ceremóniának ez a része már hosszú évekkel ezelőtt elmaradt, elfelejtődött. Valaha volt ünnepélyes tisztelgés is, így kellett köszöntenie a jegyzőnek mindenkit, aki odalépett, hogy húzzon a ládából, de idővel ez is megváltozott, s a jegyző most már csak szóban üdvözölte a soron következőt. Mr. Summers mindezt igen jól csinálta; tiszta, fehér ingében és kék farmerében, ahogy az egyik kezét könnyedén a fekete ládán pihentette és szüntelenül beszélt Mr. Graveshez és Martinékhoz, nagyon rátermettnek és fontosnak látszott.
Épphogycsak abbahagyta Mr. Summers a beszédet és az egybegyűltekhez fordult, amikor Mrs. Hutchinson sietve megérkezett a gyalogjárón a térre; a pulóvere át volt vetve a vállán. Beállt az emberek közé hátulra. - Tisztára kiment a fejemből, mi van ma - szólt Mrs. Delacroix-hoz, aki mellette állt, s mindketten halkan elnevették magukat. - Azt hittem, az emberem fát rakodik hátul - folytatta - aztán kinéztem az ablakon és seholse voltak a gyerekek, aztán beugrott, hogy 27-e van, úgyhogy rohantam. - A kötényébe törölte a kezét, Mrs. Delacroix pedig azt mondta: - Még időben jöttél, elöl még mindig csak beszélnek.
Mrs. Hutchinson a nyakát nyújtogatta, hogy ellásson a tömeg fölött, és megpillantotta férjét és a gyerekeit, akik jóval előrébb álltak. Az asszony búcsúzóul megpaskolta Mrs. Delacroix karját és elindult, hogy átpréselje magát a tömegen. Az emberek jókedvűen utat nyitottak neki; páran jól hallhatóan mondták: “jön már az asszony, Hutchinson” meg “végre sikerült neki, Bill”.  Mrs. Hutchinson odaért a férjéhez, és Mr. Summers, aki türelmesen várt, vidáman mondta:
- Már azt hittük, meg kell lennünk nélküled, Tessie!
- Csak nem hagyhattam mosatlanul az edényeket, nem igaz, Joe? - kuncogott Mrs. Hutchinson, mire halk nevetés hallatszott a tömegben, közben pedig az emberek visszarendeződtek az előző helyükre.
- És most - szólt Mr. Summers komolyan - azt hiszem, ideje elkezdeni, essünk túl rajta, hogy visszamehessünk dolgozni. Hiányzik valaki?
- Dunbar - mondták néhányan - Dunbar. . . Dunbar nincs itt.
Mr. Summers megnézte a listát. 
- Clyde Dunbar - mondta. - Igen, stimmel. Eltörte a lábát, ha jól tudom. Ki húz helyette?
- Gondolom, én - mondta egy nő, és Mr. Summers odafordult. 
- A férj helyett a feleség húz - mondta Mr. Summers. - Nincs egy felnőtt fiad, hogy húzzon helyetted, Janey? 
Bár Mr. Summers, st az egész falu jól tudta a választ, a jegyző kötelességei közé tartozott, hogy hivatalosan feltegye az efféle kérdéseket. Mr. Summers arcán udvarias érdeklődéssel várt Mrs. Dunbar válaszára.
- Horace még csak tizenhat - mondta Mrs. Dunbar sajnálkozva. - Asszem, idén én szállok be az emberem helyett.
- Rendben - mondta Mr. Summers. Följegyzett valamit a listára, amelyet a kezében tartott. Aztán azt kérdezte: - Ifjabb Watson húz az idén?
Egy magas fiú valahol a tömegben fölemelte a kezét.
- Itt vagyok - mondta - anyám meg a magam nevében húzok. - Pislogott és behúzta a nyakát, amikor az emberek olyanokat mondogattak, hogy “derék gyerek vagy, Jack” , meg hogy “jó látni, hogy anyád egy férfira tudja bízni a dolgot”.
- Nos - mondta Mr. Summers - azt hiszem, mindenki itt van. Warner Papa is húz?
- Itt vagyok - szólt egy hang, és Mr. Summers bólintott.

Hirtelen elcsöndesült a tömeg, ahogy Mr. Summers megköszörülte a torkát és a listára nézett.
- Kezdhetjük? - kiáltotta. - Most felolvasom a neveket, először a családfőkét. A férfiak jöjjenek egyenként, és vegyenek ki egy cédulát a ládából. Amíg mindenki sorra nem került, ne hajtsák szét, és ne nézzék meg. Minden világos?
A falubéliek mindezt már annyiszor csinálták, hogy alig figyeltek az utasításokra. Többségük csendben állt, megnedvesítette az ajkát, és nem mert másokra nézni. Mr. Summers fölemelte a kezét és megszólalt: 
- Adams!
Egy férfi kivált a tömegből és előrejött.
- Helló, Steve - mondta Mr. Summers.
- Helló, Joe - mondta Mr. Adams.
Kedvetlenül és idegesen vigyorogtak egymásra. Aztán Mr. Adams benyúlt a fekete ládába, és kivett egy összehajtott cédulát. Szorosan megfogta a sarkánál, megfordult és sietősen visszament a helyére, egy kissé elhúzódott a családjától, és nem nézett a kezére.
- Allen! - szólt Mr. Summers. - Anderson! . . . Bentham!
- Mintha már alig telne el idő két sorshúzás között - mondta Mrs. Delacroix a hátsó sorban Mrs. Gravesnek. - Mintha csak múlt héten csináltuk volna végig a legutóbbit.
- Szalad az idő - hagyta rá Mrs. Graves.
- Clark! . . . Delacroix!
- Ott megy az emberem - mondta Mrs. Delacroix. Lélegzetvisszafojtva állt, mialatt a férje előrement.
- Dunbar! - szólt Mr. Summers, és Mrs. Dunbar határozott léptekkel a ládához ment, közben pedig egy nő azt mondta: - Gyerünk, Janey! - , egy másik meg: - Ott megy.
- Mi jövünk - mondta Mrs. Graves. Figyelte, ahogy Mr. Graves oldalról előrejön és a ládához lép, szertartásosan üdvözli Mr. Summerset, és kiválaszt egy papírdarabot a ládából. Ekkor már sok férfinél volt cédula; nagy kezükben idegesen forgatták a kis összehajtott papírt. Mrs. Dunbar és a két fia egymás mellett álltak; Mrs. Dunbar fogta a cédulát.
- Harburt! . . . Hutchinson!
- Indíts, Bill! - mondta Mrs. Hutchinson, mire a közelében nevettek az emberek.
- Jones!
- Azt mesélik - mondta Mr. Adams Warner Papának, aki mellette állt -, hogy odaát az északi faluban szóba került, hogy abbahagyják a sorshúzást.
Warner Papa felhorkant.
- Ostoba népség! - mondta. - A fiatalokra aztán nem érdemes hallgatni. Nekik semmi sem elég jó. Legközelebb majd azt akarják, hogy visszamenjünk a barlangba, meg senki se dolgozzon, aztán így éljünk. Az én időmben még azt mondogatták: “Júniusban sorshúzás, bőséges az aratás”. Különben mind párolt tyúkhúrt ehetnénk, makksalátával, hogy mást ne mondjak. Sorshúzás mindig  volt - tette hozzá indulatosan. - Már az is épp elég baj, hogy a fiatal Joe Summers így viccelődik mindenkivel.
- Néhány helyen már meg is szüntették a sorshúzást - mondta Mrs. Adams.
- Abból csak baj származik - mondta Warner Papa konokul. - Ostoba kölykök!
- Martin! - Bobby Martin figyelte, ahogy az apja előremegy. - Overdyke! . . . Percy!
- Bárcsak jobban sietnének! - mondta Mrs. Dunbar a nagyobbik fiának. - Bárcsak jobban sietnének!
- Már majdnem megvannak - válaszolta a fia.
- Majd siess, hogy elmondd apádnak - mondta Mrs. Dunbar.
Mr. Summers a saját nevét mondta, majd akkurátusan előrelépett és kiválasztott egy papírt. Aztán azt kiáltotta: - Warner!
- Hetvenhét éve csinálom a sorshúzást - mondogatta Warner Papa, ahogy átvágott a tömegen. - Ez a hetvenhetedik.
- Watson!
A nagydarab fiú esetlenül ment keresztül a tömegen. Valaki így szólt: - Ne idegeskedj, Jack -, Mr. Summers pedig azt mondta: - Csak nyugodtan, fiam.
- Zanini!

Ezután hosszú szünet következett, idegfeszítő szünet, míg Mr. Summers, fölemelve a céduláját, így nem szólt: - Rajta, emberek! - Egy pillanatig senki sem mozdult, aztán mindenki kinyitotta a céduláját. Hirtelen az összes nő egyszerre kezdett beszélni: - Ki az? Kinél van? Dunbaréknál? Watsonéknál? - Aztán azt mondta mindenki: - Hutchinson az. Bill az. Bill Hutchinsonnál van.”
- Menj, mondd el apádnak - mondta  a nagyobbik fiának Mrs. Dunbar. 
Az emberek mind Hutchinsonék felé néztek. Bill Hutchinson csendben állt, a kezében levő papírt bámulta. Tessie Hutchinson váratlanul Mr. Summersre kiabált. 
- Nem adtál neki elég időt, hogy válasszon! Láttam! Nem volt szabályos! 
- Légy sportszerű, Tessie! - kiáltotta Mrs. Delacroix, Mrs. Graves pedig azt mondta: - Ugyanolyan esélyünk volt, valamennyiünknek.
- Fogd be a szád, Tessie! - szólt rá Bill Hutchinson. 
- Nos, emberek - mondta Mr. Summers - ezzel jó hamar megvoltunk, most pedig siessünk egy kicsit, hogy idejében végezzünk. - Megnézte a következő listáját. 
- Bill - szólt - te a Hutchinson család nevében húzol.  Van a családban más háztartás is?
- Ott van Don és Eva! - kiabálta Mrs.  Hutchinson. - Húzzanak ők is!
- A nők a férjük családjában húznak, Tessie - szólt Mr. Summers nyájasan. - Tudod ezt jól, ahogy mindenki más is.
- Nem  volt szabályos - mondta Tessie.
- Nem, Joe, nincs más - sóhajtotta Bill Hutchinson. - A lányom a férje családjában húz, ez így van rendjén. És a gyerekeken kívül nincs más a családban. 
- Tehát mint családfő húztál a családod nevében - szögezte le Mr. Summers - , és egyben a háztartás első embereként is. Így van? 
- Így - mondta Bill.
- Hány gyerek van, Bill? - tette fel Mr. Summers a szokványos kérdést. 
- Három - felelte Bill Hutchinson. - Az ifjabbik Bill, Nancy és a kis Dave. Meg Tessie és én. 
- Rendben van - mondta Mr. Summers. - Harry, megvannak a céduláik? 
Mr. Graves bólintott és felmutatta a papírokat. 
- Akkor tedd őket a ládába - utasította Mr. Summers. - Fogd Billét is és tedd bele.
- Szerintem újra kéne kezdeni - mondta Mrs. Hutchinson, olyan csöndesen, ahogy csak telt tle. - Mondom, hogy nem volt szabályos. Nem volt ideje választani. Mindenki  látta. 
Mr. Graves közben fogta az öt cédulát és a ládába tette, a többit pedig a földre dobta, ahonnan hamarosan felkapta és magával sodorta őket a szél. 
- Értsétek meg, emberek - hajtogatta Mrs. Hutchinson a körülötte állóknak. 
- Készen álltok, Bill? - kérdezte Mr. Summers. Bill Hutchinson, gyorsan körülpillantva a feleségén és a gyerekein, bólintott.
- Figyelem - mondta Mr. Summers. - Vegyetek ki egy papírt, és ne hajtsátok szét, amíg nem húzott mindenki. Harry, te segíts a kis Dave-nek.
Mr. Graves kézen fogta a kisfiút, aki készségesen ment vele a ládához.
- Vegyél ki egy papírt a ládából,  Davy - mondta Mr. Summers.
Davy benyúlt a ládába és nevetett.
- Csak egy  papírt - mondta Mr. Summers. - Harry, tartsad helyette!
Mr. Graves kivette a gyerek összeszorított ökléből a cédulát és magánál tartotta; a kis Dave csak állt mellette és elbámulva nézte. 
- Nancy jön - mondta Mr. Summers. 
Nancy tizenkét éves volt, és osztálytársai szorongva nézték, amint előrement, felcsippentve a szoknyája szélét, és kecsesen kivett egy cédulát a ládából. 
- Ifjabb Bill - mondta Mr. Summers. 
A vörös kép, nagy lábú Billy kis híján leverte a ládát, miközben kivette a cédulát. 
- Tessie - szólt Mr. Summers.
Mrs. Hutchinson habozott egy kissé, dacosan nézett körül, majd összeszorította a száját és a ládához ment. Kirántott egy cédulát és a háta mögé rakta a kezét.
- Bill - mondta Mr. Summers, mire Bill Hutchinson benyúlt a ládába, körbetapogatózott, végül kiemelte a cédulát.
A tömeg csendben várt. Egy lányhang szólalt meg suttogva: - Remélem, nem Nancy az! - és a suttogást a tömeg szélén is hallani lehetett. 
- Az egész nem olyan már, mint valaha - mondta Warner Papa csengő hangon. - Az emberek nem olyanok már, mint régen. 
- Nos - szólalt meg Mr. Summers -, nyissátok ki a cédulákat. Harry, te nyisd ki a kis Dave-ét. 
Mr. Graves kinyitotta a papírt, és a tömeg megkönnyebbülten sóhajtott, amikor Mr. Graves felmutatta, és látták, hogy üres.  Nancy és az ifjabbik Bill egyszerre nyitották ki a sajátjukat, s mindketten ragyogtak és nevettek, és a tömeg felé fordulva a fejük fölé tartották a papírjaikat. 
- Tessie - szólt Mr. Summers. Csend volt, majd Mr. Summers Bill Hutchinsonra nézett, Bill pedig szétnyitotta a papírt és megmutatta. Üres volt. 
- Tessie az - mondta Mr. Summers fojtott hangon. - Mutasd meg a papírját, Bill.
Bill Hutchinson odament a feleségéhez és kiszedte a cédulát a kezéből. Egy fekete pont volt rajta, az a fekete pont, amelyet Mr. Summers tett rá előző éjjel egy vastag ceruzával, a szénkereskedés irodájában. Bill Hutchinson felemelte a papírt és a tömeg mozgolódni kezdett. 
- Jól van, emberek - mondta Mr. Summers. - Végezzünk gyorsan. 
Noha a falubéliek már elfelejtették a szertartást és elveszítették az eredeti fekete ládát, azt még mindig jól tudták, mire valók a kövek. Készen állt a kőhalom, amelyet a fiúk összeraktak; kövek hevertek mindenfelé, a ládából való papírok földön sodródó foszlányai között. Mr. Delacroix akkora követ választott, hogy csak két kézzel tudta tartani.
- Gyerünk - fordult Mrs. Dunbarhoz -, siessünk. 
Mrs. Dunbar mindkét kezében kis köveket tartott. Levegőért kapkodva mondta:
- Nem bírok futni. Menj elre, majd beérlek.
A gyerekek is köveket szorongattak, és valaki adott néhány kavicsot a kis Dave-nek. 
Tessie Hutchinson most már egy kiürült tér közepén állt, és kétségbeesetten emelte fel a kezét, miközben a tömeg közeledett hozzá. - Nem igazság - mondta. Egy kő oldalt eltalálta a fején. 
Warner Papa azt ismételgette: - Gyerünk, gyerünk, emberek! - Steve Adams az első sorban állt, Mrs. Graves pedig mellette. 
- Nem igazság, nem érvényes! - sikoltotta Mrs. Hutchinson, és akkor  rárontott a tömeg. 
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