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HARMADIK RÉSZ

HILDA SZERENCSÉJE

Egy héttel a helyettes igazgató halála után nagytakarítást
tartottak a házban. A bútorokat kihordták az udvarra, a sző

nyegek összetekerve támaszkodtak a féIíg lebontott istálló fa
lának, a duplaszárnyú, ódivatú szekrényeket ócska lepedőkkel

takarták le, hogy meg ne szívja őket a nap. Lenka három nap
számosasszonyt fogadott, fölsúroltatta velük a szobákat. Hil
dát erre a pár napra kiküldte a présházba.

A nagytakarítás első napján, mikor a bútorok már mind
az udvaron voltak, Lenka apróra végigvizsgálta őket, nem tet
tek-e kárt bennük a szállító legények. Pillantása megakadt az
ura terebélyes íróasztalán. Csupasz volt és kifosztott, fiókjai
helyén üregek ásítoztak.

Ez az íróasztal volt Kovács Miklós szigete a házban. A la
kás minden zugába elért Lenka rendezkedő keze, csak ide
nem. Itt örök volt a rendetlenség. A'l. apa egyébként teljesen
megadta magát, ruhásszekrényében rninden ruhának külön fo
gasa volt, a hálóban kínos igyekezettel tette vissza a helyére
az ollót, kefét, cipöhúzót, íróasztalán azonban megkönnyebbül
ten, tüntetően és szabadon szórt szét mindent. Ha Lenka nem
nézhette már ezt az elhanyagoltságot s míg férje iskolában
volt, elrakodott, jobbra a dolgozatokat, balra a könyveket, kö
zépre a halványsárga alabástrom tintatartót s elé, heggyel
egyirányba, a tollakat és ceruzákat, este hallgathatta a szem
rehányást: "Nem értem, mért nem hagytok mindent a helyén.
Igy igazán nem lehet dolgozni, órákig keresgélni mindent."

A helyettes igazgató kivívta magának ezt a sarkot és szi
getét a munka védelme alá helyezte. Ide vonult vissza meg
közelíthetetlen életével, itt vetette meg a lábát és innen tilta
kozott némán, de kitartóan a fojtogató rend ellen. Lenka tud
ta, mért gyűlöIí ezt az, íróasztalt, és a helyettes igazgató tudta,
mért ragaszkodik hozzá. Olyan volt ez az asztal a sugárzöan
tiszta lakásban, mint barátságos városokban azok a gyanus
szállodák, amelyekben szökevények laknak és merényleteket
terveznek.

Lenkában egyszerre tűrhetetlen harag lobbant az elköltö
zött iránt. Föltámadtak benne hallgatag, szívös küzdelmük em
lékei. Soha még ilyen világosan nem látta: konok ellenséggel
élt együtt. Ebben a pillanatban gyűlölte a halottat s vele együtt
az íróasztalt is, amely együtt halt meg a gazdájával, csupasz
lett és kihullatta céltalan lomokkal telt fiókjait, melyekben
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egy homályban tenyésző élet gyüjtötte össze kincseit és sze
meteit.

A bútorszállitó legények már az Arpád-utca végén jártak.
Utánuk szalajtott egy asszonyt.

- A padlásra! - rendelkezett. A legények a nehéz dió
fabútor alá csúsztatták a hevedereket. Nekihajoltak, fölemel
ték, ingadoztak kicsit a teher alatt. A följáró lépcsőjén az
egyik megbotlott, hátán megcsúszott a szij, az asztal félre
billent, letörte az egyik kőoroszlán fejét és recsegve fönnakadt.

Lenka már a padlásföljárónál járt. Onnét fordult vissza
a zajra, onnét látta a megdűlt bútort és a guruló oroszlán
fejet.

Belökte az ajtót.
- Tegyék, ahová tudják, - mondta. A többire nem volt

kiváncsi. Sorsára hagyta az asztalt, amely mintha kimondta
volna az utolsó szót, melyhez gazdájának már nem volt ereje.

Lenka nem volt babonás, de ez a váratlan eset fölizgatta.
- Bizony agyon is lapíthatott volna, - mormolta az egyik

munkás.
- Hát, - bólintott a másik verejtékét törülgetve, - jó

nehéz volt, akár egy hulla.
Az asszony fölfigyelt.
- Várjanak csak!
Besietett a házba, de bent üres volt minden. A vödrök

mellett a súroló asszonyok térdeltek a szürkésfehér Iében. A
nyitott ajtókon át belátott a hálóba, Megborzadt. Nem volna
egyetlen nyugodt éjszakája annak az ágynak a szomszédságá
ban, amelyben a férje feküdt.

Visszament az udvarra.
- Az ágyat is, - mondta tompán. S mintha láz fogta

volna el, ki akart irtani mindent, amihez az ura emléke ta
padt. "Ezt is, ezt is" - mutatott sorban a bútorokra. Az ágy
után a padlásra került a két karosszékből és egyasztalból álló
garnitúra is, amely az ebédlő sarkában állt és amelyben ak
kor ült a helyettes igazgató, mikor Mária házassági engedé
lyét aláírta Az ebédlőszék, amelyet két évtizeden át használt.
Az előszobafogas, amelyre két évtizeden át akasztotta a ka
lapját, mikor hazajött az iskolából.

Harmadnapra kész volt a lakás. Délben maga ment ki
Hildáért a szőllőbe.

- Kicsit átrendeztem, - mondta hazafelé menet.
Hilda bőbeszédűen adta elő éjszakai élményeit. A padlá

son egerek futkároztak, a pincében döngtek a hordók és éj
szaka valaki sóhajtozott az ablak alatt.

- Az íróasztal elég kopott volt már, - szakította félbe
az anya és a lány tanácstalanul elhallgatott.

Sietve, szótlanul haladtak végig a városon. A kapu előtt

Lenka megtorpant.
- Te, - mondta zavartan, - mit is akartam? .. Ja, a

szállítók letörték az oroszlán fejét. Tudod, a Cézárét.
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Hilda keresztelte el kiskorában Cézárnak és Táltosnak a
följáró két kőfenevadját. Most ennek a gyerekkori emléknek
a fölidézése rossz érzéssel töltötte el. Az anya nem szekott a
gyerekkor emlékeivel foglalkozni.

Végigsietett az udvaron, benyitott a lakásba. Az előszo

bában azonnal észrevette, hogy a fogas hiányzik. Tovább ment,
az ebédlőbe, a hálóba, a halott apa szobájába. Mire ideért,
már mellette volt Lenka. "Mi ez?" - akarta kérdezni. De
meglátta az anya szemét. Soha nem látta ilyennek, ez a szem
most tele volt zavarral és könyörgéssel. Hilda tudta, hogy
nem szabad kérdezősködnie. Mindent megértett. -

Az apától azonban nem szabadultak meg azzal, hogy em
lékeit száműzték. Sőt, talán éppen ezzel állandósították je
lenlétét. A bútorok megszokott rendjének fölforgatása honta
lanná tette őket. Sehol nem találták helyüket, sehol nem érez
ték jól magukat. Sejtették, hogy itt több történt, mint hogy
egy apa meghalt; az egész házzal, az egész életükkel történt
valami. De éppen erről nem volt szabad beszélni.

Állandóan vándorúton voltak, keresték a régi hangulatot,
de nem találták sehol. Szobáról szobára zarándokoltak és min
denütt annak az alattomos forgószélnek a pusztítását érezték,
amely elvitte Máriát és az apát. Csak most látták, milyen nagy
a pusztulás. A lakás valahogy elmozdult a helyéről. "Ta
lán csak átcsúsztak a szomszéd szobába" - gondolta néha
Hirda, de hiába nyitotta sorra az ajtókat, minden egyformán
üres volt. A házat birtokába vette az elhalt apa, aki életében
megelégedett egyetlen íróasztallal. Most szétáradt a szobák
ban és kiűzte őket, rájuknevetett szakállas ördögarcával és gú
nyosan eltünt.

A halott azonban nem volt egyedül: szövetkezett a távol
levőkkel. Új rendet, új szertartásokat parancsoltak a házra.

A dolgozószobából nyílt a szalén. Régebben itt töltötte
Lenka kézimunka mellett a délutánokat. Mióta Gáspár a fron
ton volt, olyan lett ez a szoba, mint egy múzeum. Szabadság
jain Gáspár itt üldögélt legszívesebben, harctéri kalandjait
mesélte és cigarettázott. Ez a cigarettafüst beleette magát a
bútorokba, bebalzsamozta az emlékeket. Ha elhaladtak a fo
lyosón a szoba ajtaja előtt, kegyelettel halkra fogták léptei
ket, mint egy ravatalnál.

A folyosó végén nyílt a lányok és Gáspár szebája. Ezek
ben is volt valami sírboltszerű, Gáspáréban egy-egy szeszélye
sen asztalra hajított, ágyon kintfelejtett holmi a távollevők

re emlékeztetett és senki nem tette a helyükre őket. Az asz
talon cipőkanál hevert s ők úgy érezték, amíg ott van, addig
joguk van hinni, hogy a kéz, amely odavetette, föl is veszi egy
napon, a békés, polgári öltözködés meghitt mozdulatával.
Szentségtörés, merénylet lett volna belökni az éjjeliszekrény
fiókjába. És talán az is természetes lett volna, ha esténkint
megvetik az ágyát, hiszen egyszer úgyis hazajön, lehet, hogy
már ma éjjel hazajön.
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Csak Máriát nem várta vissza semmi. Otthonhagyott ke
vés holmija kínos rendben állt régi szekrényében. Itt nem
voltak kintfelejtett, hazahívó tárgyak. Rideg és zárkózott volt
minden, azt jelentette, hogy az az élet, amelyhez tartoztak, itt,
ebben a szobában megmásíthatatlanul végetért. Hilda sem
merte többé otthonosan szétszórni ruháit, Mária távolléte meg
tette, amit kérő szavai nem tudtak elérni: Hilda rendes lett.
És menekült a szobáböl, ahol furcsa visszhangot vert a lépte,
ahol éjszakánkint heves szívdobogással riadt föl a szekatlan
csöndre; szorongva figyelt a másik ágy felé, nem hallja-e
meg nővére ismerős lélekzését. Csak percek múlva eszmélt
rá, hogy egyedül van.

Nem bírta egy hétnél tovább. Az ebédlőből áttolták a he
verőt Lenkához, s ettől fogva ott aludt. Néha lefekvés előtt
hallgatagon üldögéltek, Máriára gondoltak mind a ketten, d-e
nem beszéltek róla.

Estéről estére feszültebb lett ez a hallgatás. "Ilyen kő

szívű?" - tünődött Hilda. "Hát csak ennyi volt neki a nő

vére?" - gondolta ingerülten Lenka.

2.

"Mert csak a pénzt szerette.' Lenkának gyakran eszébe
jutott Mária indulatos mondata. És ugyanakkor fölmerült emlé
kezetében az a jelenet, amikor ő állott szemben édesanyjával
Kovács Miklósért.

Apja halála után volt. Hitelezők és végrehajtók jártak a
házban, egyszerre minden összeomlott. Az anya gyászba te
metkezett, nem volt ereje szembeszállni a csapásokkal, le
mondóan legyintett, beletörődött a pusztulásba. A cselédek
elhagyták őket, az épületekről lemállott a vakolat, a kertet be
nőtte a dudva. Lenka csak azt érezte: menekülnie kell innen,
erről a korhadó szigetről. De az anya szívósan ragaszkodott
hozzá, ö volt az utolsó szál, ami az élethez kötötte, az utolsó
előlény, akivel beszélgethetett. A vendégek messze elkerülték
a kúriát; ha Lenka is elmegy, becsukhatja az ajtót, az utak
pékháléit nem tépi szét többé senki. Kovács Míklöst sem tar
totta rokonszenvesnek. Valamelyik megyei földbirtokos fiá
hoz szívesen adta volna; lánya életét csak a magáé mintájára
tudta elképzelni, hangos, mulatós udvarházak homályos, álma
tag szalonjaiban, kézimunkák, díszkötésű verseskönyvek és
álomszerű ábrándok árnyékában.

- Várj még, - mondta csüggedten Lenkának, mert elő

re tudta, hogy nem fog várni, - hátha jön más, jobb ...
- Mondja anyám, mire várjak ? - csattant föl, - a me

sebeli hercegre? Vagy amíg elviszik az utolsó ágyunkat is?
Nem akarok várni!

Hosszú, kietlen estéken át harcolt Kovács Miklósért.
- Mire várjak? Kire? Gazd-ag birtokosra ? Nézzen csak

szét, anya, kiket lát? Kire várhatok én? Olyanok mind, mint
szegény apa volt.
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Az anya fölsírt. Nem csak az apát, egész fajtája pusztu
lását siratta.

- Csak az évfordulóig várj, - könyörgött az anya.
Mikor letelt az egy év, újra anyja elé állt. A keserű vita

végén odavágta: "Mert anyám csak az álmainak éli"
Megütődve és gyűlölködve néztek egymásra. Ebben a pil

lanatban eszméltek rá: nem érthetik meg egymást, két nem
zedék áll szemben, két világ. És Lenka könyörtelenül leszá
most már az anya világával.

Mintha ez a jelenet ismétlődött volna meg, amikor Mária
elhagyta. Lenka elgondolkodott. Igy ismétlődik meg minden
az életben? Ilyen könnyen beteljesül a bibliai hetetíziglen?
Ha bűnt követett el, Mária által megbűnhődött. De nem kell-e
majd Máriának is ugyanígy bűnhődnie, egy egész életen át,
és túl az életen, hetedíziglen?

Tiszta szívéből megbocsátott a lányának. Az anya csak
egyet tehet: megbocsáthat.

Eltünődött: miért nem állt úgy a lánya mellett, ahogyan
kellett volna? Szomorúan eszmélt rá: a multon nem lehet se
gíteni, és amikor jóvá tudnánk tenni a fájdalmat, régen el
hagytak, akiknek fájdalmat okoztunk.

Voltak éjszakák, mikor gondolatban szelíden megsimo
gatta Mária fejét és azt mondta neki: "Ne félj. Én mindig
veled vagyok."

Hilda jelenléte egyre jobban ingerelte. Bitorlónak tartot
ta, mert Mária hozzá fordult, neki írt, mert boldogan ragyo
gott a távoli nővér rááradó bizalmában és szeretetében.

Mária gyereket vár. Most, végre, elkövetkezett a vallomás
pillanata. Kinyujthatná felé a kezét, hogy átsegítse a nehéz
úton. Atadhatná élete tanulságát a fiatal anyának. Társává
fogadhatná az asszonyok nagy közösségében, amelynek tagjait
rejtelmes kapcsolat fűzí össze: a szülés kozmikus kínja.

De odaállt közéjük Hilda és ő nem alázhatta meg magát
előtte. Néha, élete nehéz. pillanataiban, halványan fölmerült
benne a gondolat: egyszer végetér a magány, egyszer fölnyí
lik a börtön, nem lesz többé egyedül. Az ajtó valóban fölnyílt,
de csak annyira, hogy egy tétova sugár megcsillanjon, azután
újra becsapódott és Hilda ráfordította ismét a zárat. Lenka
megint csak gondolhatott rá, hogy szeretni, szeretetben fölol
dódni jobb, mint mereven őrt állani és egyedül élni. Kezét
azonban nem nyujthatta már ki.

- Ird meg neki, kelengyére ne legyen gondja. Én hozat
tam be szőllőt, azt is küldhetnél.

úgy mondta, hogy Hildának el kellett pirulnia szégyené
ben, amiért míndez nem neki, a választottnak jut eszébe.

(Folytat juk)
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