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A csengetésre az asszony maga ment az ajtóhoz. Oreg cselédje, Dominika
már második napja nem jelentkezett és az asszonyt, aki körülményesen ron
totta el ilyenkor a rámaradt takarítás meg a konyha között az idejét, minden
csengetés rosszkor érte. A felbolygatott, kíhűlt januárdélelőtti lakás amúgy is
lehangoló bizonytalansággal tőltötte el; rendkívül kényelmetlen érzése volt
sajátmagáról. ahogy kopott szvetterben, kifakult piros kötényben s kezén a
kifeslett ujjú rossz kesztyűvel. kissé tartózkodón feltárta az ajtót.

Csaknem túlzott frisseséggel erős, hamvasan csinos, magas fiatal lány állt
előtte. Amint most gyorsan meghajtotta fejét, habozó és egyben heves, közlé
keny mosolya szinte megcsapta az asszonyt:

- Kezét csókolom. Berinkei Miklósné nagyságos asszonyt ...
Gyorslélegzetű hangja halk volt, kissé fojtott; karja hajlásában aktatá s

kát szorított magához. Az asszonyt a mások ajtaján kopogtató életek iránti
készség barátságossá világította:

- Tessék.
Hangja várakozó volt, segítségre vagy útbaigazításra kész. Ekkor vette

észre a fiatal lány szemében azt a tekintetet, amitől egyszerre, ütésszerűen meg
érezte: ez ismeri őt.

Még nem sejtett semmit és már tudta, mi ez, ami történik. S egyszerre
rettenetesen félni kezdett. Annyira félt, hogy egész valójával átlátszatlan lett,
merev és hidegen mozdulatlan. A különös némaság e pillanatában a fiatal lány
- szemmelláthatóan hirtelen nekiszántsággal - átlépett a küszöbön és be
lépett az előszobába, olyan határozottan, hogy az asszonynak hátrább kellett
lépnie. S ahogy ott álltak ekkor egymással szemben, az asszony még mindig
a fagyos kilincsen tartva kezét, a lány míntha kissé zavarba jött volna.

- Kezét csókolom - mondta halkan, gyors, közlékeny és habozó moso
lyával mégegyszer. Elfulladva, majdnem hallhatóan heves lélegzettel beszélt.
Különös volt, hogy izgaImát nem is igyekezett palástolni; kissé színpadias volt
így ez az izgalom, de milyen lobogó merészséggel őszinte - és mennyire
fiatal! - Kilényi Ella vagyok - mondta gyorsan, majdnem hitetlen, emlékez
tető hangon. Jobbkeze önkénytelenül, tétován, de észrevehetően megmozdult
egy parányit előre. Aztán szeme kis ijedtséggel félresiklott az asszony válto
zatlan, hallgató arcáról, tekintete szétrepdesett s mint aki sebten összeszedi
magát, izgatott lélegzetű hangján kissé kapkodó szóval mondta: - Ádám
miatt ... az ő ügyében Ádám érdekében jőttem el. Bocsánatot kell kérnem,
hogy zavarok, de Ádám ő ugyanis ezidőszerint nincs itthon. Nem tudom ...
- Mély lélegzetvételének kis szünetében gyors pillantást reppentett az asz
szonyra: - Talán tetszik tudni róla, hogy Ádám elutazott.

- A seprőket félretehettem volna - gondolta fulladtan az asszony.
Karcsún, nagyon egyenesen állt, mozdulatlanul a foltos kötényben, még

mindig az ajtó jéghideg kilincsét tartó kezén a kifeslett ujjú kesztyűvel, amit
azért lehúzhatott volna. De most már nem húzta le. Belsejében tompa, lüktető

hideget érzett; életében először tette, hogy nem mozdult meg egy feléje illem
ből induló kéz fel~

De most is inkább bénaság volt benne ez, mint kihegyesedett ellenállás.
Arcát. a várakozás mozdulatlan nyugalmával emelte a lány felé. Tekintete
nem jegyzett meg magának semmit abból, amit látott; semmi személyes kíván
csiság nem volt benne feléje. De mennyire megértette ezt a felfűlt izgalmat;
ezt a mindenre kész merészséget, ahogy itt állt előtte - ezt a lobogó, habzó
fiatalságot, amit ő maga annyira ismert! Ö volt ilyen - mindig ilyen volt ...

Az egész bensején áthasító fájdalom csaknem elviselhetetlenné vált egy
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pillanatra. Még a csontjain is áthatoló érzéssel érezte meg ebben a percben,
hogy a fia mellett miért éppen ez a fiatal lány talált helyet. Ez, aki ilyen; aki
nek most érkezett el az ideje s mint az új forrás, betölti az ő helyét.

- ... és az egyetemen ma délelőtt kérdőiv et kaptunk - mondta kissé
kapkodó n még mindig, a szavakat sebesen lehellve a lány - a félévi beirat
kozáshoz, amit Ádámnak is ki kellene tölteni. Mivel ő nincs itt, én töltöm ki
az övét is, de ... Vannak olyan kérdések, amelyekre nem tudok pontosan felelni.
A közelebbi körülményeiről... - Gyors, fulladó hangjába itt érezhető nyo
maték került: - Ádám nem beszélt nekem mindenről pontosan. És az ívet még
ma délelőtt be kell adnunk. Nagyon fontos ... Ezért jöttem el ide. Ádám érde
kében ... az édesanyj ához. - Volt egy kis színpadias súlya a gyors fejhajtás
nak, amivel amondatsort hatásosra kerekítetten és várakozón lezárta.

Az asszony most megmozdult. Betette a fagyottra hidegedett előszoba

ajtaját.
Nem volt döntésre szüksége ahhoz; hogy alázkodjék-e az együttesig ezzel

a fiatallánnyal. Amire a fiának rajta, az anyján keresztül szükségo van, az
a fiáé, az megilleti minden körülmények között, - még az anyján keresz
tül is.

De míg a mozdulat elfordította a lánytól, arca nem tudta megtagadni a
kínzottság meztelen kifejezését. Egy év óta élt tőle távol, idegenné szakadot
tan a fia. Emiatt a lány miatt. Ez vette rá, a fiatal szerelem fölhevült és fele
lőtlen diadalával, hogy a fiú "szabaddá" tegye magát, "függetlenné", egysze
rűen otthagyja ragyogóan minősítő kollégiumi helyét anélkül, hogy az anyja
tudott volna róla, sőt lehallgatott féléveit is és beiratkozzék a másik fakultásra,
ahol a lány tanult, -- "hogy még itt is egymás mellett legyenek". Az asszony
megdöbbent számonkérésére -- amikor mindezt megtudta - a fiú lobotvetett
nekiszántsága egyszerübb megoldásnak látta azonnal rácsapni az ajtót; és azóta
elmúlt egy év. Valószínüleg az instruálás szárazkenyerének hajszos, szűk, gond
viseletlen éve a fiú fölött; egy kínnal teli emberöltő a magányba alázott asz
szony fölött.

S most beállít elébe egy szeles, felbolydult teremtés, egy honnan-honnan
sem-került, siheder kölyöklány és magabiztosan és természetesen, mínt jogos
sajátját mutatja elő neki Ádám jövőjének rendbentartó gondját - ez, neki; az
anyának, a nagyra fölnevelt fiú édesanyjának. Akinek ettől fullad meg az
élete ...

Ahogy visszafordult az ajtótól. mozdulatlan, hallgató tekintete egyetlen
pillanatra belefutott a lány szemébe.

-- Milyen felvilágosításra van szüksége?
A lány azonnal, frissülten, megelevenedve nyúlt aktatáskájához. Heves

mosolya volt ismét az arcán, gyorsan szétnézett, aztán kis tanácstalan neve
tés műzavarával mondta:

- Ha valahová letehetném ...
A nyitvamaradt mondat egy pillanatig ottmaradt mozdulatlanul a levegő

ben. Aztán egy kihült, féligtakarított lakás háziasszonya rossz kötényben, fes
lettujjú kesztyűben, tartózkodó merevséggel intett egy nyitott ajtó Ielé:

.- Tessék. .
Távolélő férjének a szobája volt ez, akiről - tudta - Kilényi Ella is tud,

természetesen. A lány meghökkentő fürgeséggel sietett egyenesen a szoba
mélyében álló íróasztalhoz. Félrehúzta előtte a széket s teljes fesztelenséggel
leült, gyorsan kibontotta aktatáskáját és kitett belőle maga elé egy nyomtatott
ívet. Az asszony előbb a megütközéstől, aztán leküzdhetetlen maliciával állva
maradt ott, ahol belépett. A lány szeme végigfutott az asztalon és sürgető,

megrovó mosollyal mondta:
- Kaphatnék valamit az íráshoz? Valami tollat, tintát ...
Az asszony lassan lépett beljebb. Kénytelen volt a kerevet sarkára ülni,

hacsak állva nem akart maradni a lánnyal szemközt. Támaszkodás nélküli háta,
nyaka nagyon egyenes volt, ahogy fejével a papiros felé intett:
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- Milyen kérdésekre kell felelnie?
A lány, talán hogy ébredő zavarát leplezze, heves tevékenységgel két

kézbe vette hirtelen az ivet.
- Akkor most legjobb lesz - mondta roppant határozottan -, ha leg

előlről vesszük. és végigmegyünk az egészen. Igy nem hagyhatunk ki semmit.
- Nyomatékosan bólintott és belenézett az ivbe: - Tehát a hallgató neve:
Ligeti Adám, hát ez megvan. Atyja neve ...

Amióta - nagyon korai özvegység után - az asszony második házassága
nyomasztó, nehéz, meg-megszakított különéléssé romlott, furcsa szándékosság
gal sértette föl minden érintés, ami· élete külszínének nehezen óvott réte
geit bolygatta. A lány hangjának fontoskodása, a fölényes hivatalnok-tekintet,
amit helyéről az asszonyra vetett, maga az egész helyzet oly kínzóan felhá
boritó volt számára, hogy szándéka ellenére most lassan lehúzta kezéről a
kesztyűt. A lány futólag mondta:

- Atyja neve, hát ezt is tudom, ez is megvan ... Ligeti Róbert - azt
hiszem, Róbert, -igen?

Fölemelte fejét, az asszonyra nézett. Az asszony merevségét fagyasztóan
hideg felindulás kezdte megkavarni. Változatlanul nyugodt hangjának érezhető

éle volt:
- Azután?
A lány az ívbe nézett, nagyon hivatalosan, utána ugyanígy az asszonyra:
- Atyja foglalkozása.
És ekkor, minden különösebb ok nélkül ennél a kérdésnél, amit ez a jöve

vény tacskólány ilyen magátólértetődő követeléssel szegzett szembe vele, az
asszony egész valójának méltósága egyszerre a legmélyéig föllázadt a csapda
ellen, amibe beleesett. A fullasztó indulat oly hirtelenül borította el, hogy hang
jának kőhideg élű keménységét már nem fékezhette vissza:

- Amint látom, a fiam ezekre a kérdésekre éppen úgy meg tud felelni,
mint én. Mikor utazott el ő? .

- Adám? - gondolkozott egyszerre erősen, megzavartan a lány. Azt nem
mondta meg, hogy a fiút egyik professzora hívta magával néhánynapos vidéki
kutató-útra s hogy neki ez a néhány nap volt az az alkalom, amit tíz köröm
mel ragadott meg, hogy meglássa végre ezt az asszonyt - és megmutathassa
magát neki. - Most, mikor is ... Tegnap! - mondta egyszerre erőteljesen.

- Tudott ő erről a dologról, amikor elutazott?
- Hogyne - biccentett a lány nyomban, fölöttébb határozottan. - Igen!
- Ha tudta, hogy ilyesmit hagy elintézetlenül, nem kellett volna elutaz-

nia -- mondta az asszony keményen, hidegen, nagyon egyenesen. - Ha mégis
elutazott, akkor tudja, hogy mit mulaszt. Az anyakönyvi adatait illetően nincs
rám szüksége.

Az utolsó mondatnál lassan fölállt helyéről.

A lány szeme a hitetlenség elképedésében hirtelen összehúzódott, szűkre,

mint a rövidlátóké, valamilyen elvillanó fenyegetés kifejezésével. Kissé előre

hajolva, egyszerre teljesen mozdulatlanul űlt helyén. Az asszony merev elképe
déssel nézte; ez a jelenet most már felülmúlt mindent, amit el tudott magának
hinni. S akkor a' lány összehúzott szeme egyszerre mindennél váratlanabb,
szisszentő, kihívó, fantasztikus merészséggel belefúródott az asszony sze
mébe: mereven és élesen, parázslón farkasszemet nézett vele, - mint amikor
egyik nő mérkőzik a másik nővel.

Az arcátlanságnak ez a támadása úgy érte az asszonyt, mint egy soha
meg nem történhetően szennyes bűvölet. A teljes, néma mozdulatlanságban
az az érzése támadt, hogy a bordái remegnek. S akkor nagysokára a lány meg
szólalt. Kissé elnyújtott, inkább csak kilehellt szó volt, amit mondott:

- Úgy.
- Úgy - mondta az asszony majdnem hanyagul. De amint ezt kimondta,

máris az ajtó nyitott szárnyához lépett. Minden erejére szüksége volt, hogy
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tartani tudja magát. Még sohasem dobott ki senkit, de többet elviselni már
nem tudott.

A lány ekkor végre, nagyon lassan táskájához nyúlt. Hosszantartó figye
lemmel csúsztatta vissza bele az ívet, aztán lábával hátrábbtolta a széket és
fölállt. Körülményes gonddal bekapcsolta táskáját s akkor, míg az asztalról
karjába emelte, egy merően hosszú pillantással megszólalt:

- Bocsánat! - mondta olyan erős és mesterkélt nyomatékkal, hogy
hangja és a szó elhihetetlen csúfondárosságkérit hatott. S aztán hozzátette, még
erősebben tagolva: - Nem tudtam, hogy ez a helyzet.

Az asszony még mérhetetlen feldúltságában is meghallotta ennek a mon
datnak a tehetetlen ostobaságát. Kimondhatatlanul szenvedett a saját viselke
désétől és pillanatnyi elgyengülésében, óriási meggondolatlansággal, egyszerre
szükségét érezte valami magyarázatnak.

- Más természetű dolgokra gondoltam - mondta végtelenü! fáradtan,
A lány ekkor már az ajtónál állt, szemtől szemben az asszonnyal. S ekkor,

mielőtt a kűszöbre lépett volna, hirtelen megbiccentett és magasra fölvetett
fejjel, patétikus erejű hangon mondta:

- Köszönöm.
A kétségbeesetten olcsó, hatásosnak szánt végszó határtalanul fölinge

relte az asszonyt.
- Nem adtam semmit - vetette oda kongó űrességgel. Kilényi Ella ekkor

már sietett keresztül az előszobán és maga nyitotta ki gyorsan az ajtót, amit
az asszony csendesen betett mögötte.

A betett ajtó mögött aztán egyszerre feltört egész testéből a remegés.
Olyan gyengeség és fáradtság fogta el, hogy hátraejtett fejjel a falnak támasz
kodott az ajtó mellett. Megpróbálta összeszedni magát, tétova kétségbeeséssel
azétnézett. és mintha bűnténynek a színhelye húzná magához, lassan vissza
ment, be a szobába és rettenetes fáradtsággal leült megint a kerevet végére.
Tudta, hogy egész életének csődjét élte. meg a lezajlott percekben. Aztán nagy
sokára, nagysokára lábraállt.

Ment tovább a lakáson gépiesen, hajolgatott portörülgető motozás ával
ide-oda. Amikor a hallba ért megint, meglátta a seprőket és lent a fal mellett
a szemétlapátot. Nehézkesenodament, hogy összeszedje őket; de fölriasztot
tan fordult meg egyszerre.

Csengettek az előszoba felől.

Az ajtó függönyén keresztül kicsiny női alakot látott, amely valahogy
ismerősnek tűnt előtte. Éppen csak arra volt még ideje, hogy rossz kesztyűjét

bedobja egy kisasztalra.
- A seprők - gondolta zaklatott beletörődéssel. míg ajtót nyitott.
Ekkor már látta a nő kezében az előkelő virágkereskedésekpapírjába

csomagolt virágot. - Nem lehet. csak tévedésből csengetett be ide, - nyug
tatta rögtön magát. De még hitetlenségénél is előbb, már elkapta egy heves
és rettenetesen ingerült félelem. A város legszebb virágkereskedéseinek egyike
volt a szomszéd házban. Kilényi Ella lerohant innen s ahogy az utcára leért,
azonmód besietett oda.

Az asszonyban nem is anyaságának, hanem egyszeruen életkorának a
méltósága lobbant fölsértett, fullasztó haragra. Hogy meri ... hogy meri őt a
maga kedve szerint most ismét megtámadni ez a lány?

A sárgahajú, malacrózsaszínre púderezett hervatag kis nőt, aki az ajtó
előtt állt, ismerte, látta már lent a virágok között. Vajjon ez is ráismert? ..
A nő a fejével, nyakával, még derekával is megbókolva köszönt, valamilyen
avatag finomságú mosolynak most olyan édeses érzékenységével, hogy az
olvadó kellem elbűvöltté túlozta egész arcát.

- Berinkei Miklósné nagyságos asszonyhoz jöttem. Virágot hoztam a
nagyságos asszonynak.

Az asszony kűlsejének ebből a mézédes alázatból nem sok járt ki e pilla
natban, ezt pontosan tudta. Még az ímént is küzdött a tétova kísértéssel, hogy
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talán cselédnek adhatja ki magát és megjátszott értelmetlenséggelelutasitja. De
meg tudott volna esküdni rá, hogya nő - ha meg is ismerte: éppen így, ahogy
most találta, úgyszólván felismerte őt: mint aki tudta, ki nyit majd ajtót. Lent
már megmondták neki, kit fog találni.

Hozzá nem nyúlni a virághoz, - kérdezni sem! ... De - ha másvalaki
van az egész mögött, valamilyen el sem képzelt, baráti figyelem? Nem tehette
teljesen nevetségessé magát, nem zavarhatta vissza a nőt a virággal egyetlen
tájékozódó szó nélkül; - s emellett csaknem bénító görccsel lepte meg a fe
szes, merevítő érzés, hogy galádul megteremtett helyzetében minden mozdu
latát beavatott, leskelő szem fotografálja.

Szemmelláthatóan habozva, merev tartással hátrább lépett az ajtóból. Moz
dulatlan arcának elképesztő barátságtalanságától a nő mosolya elhalt; de gyor
san belépett a küszöbön s színtelen, olvadva visszatérő mosolyáról az asszony
ekkor hirtelen, váratlan világossággal fölismerte, hogy a nő azért mosolyog
ennyire, mert: fél. Figyelmeztették rá, hogy legyen majd nagyon kedves, mert
a seprős hölgy, akihez megy, harap.

A győzelmet, hogy valóban seprős hölgy legyen, nem engedhette meg
nekik, semmiképpen - de azt sem, hogy csak egy pillanatig is azt higgyék,
nem látott keresztül rajtuk és léprement, gyanútlanul fogadta a virágot, - vagy
éppen lefegyverzetten! Az asszony egyszerre már halálos pontossággal tudta,
hogy a lány most ott ül lent a virágüzletben, az összes alkalmazottak érdek
lődése közepette nyilvánosan drukkol és izgatottan várja vissza ezt a nőt;

ez nem kifutólány, ez eladónő, aki "együttérző készségből' megtette a szíves
séget, hogy a virággal mindjárt ő maga fölszaladt, - bizonyára hevesen meg
kérték rá, hevesen és közlékenyen; - és amint szabadul innen, rohanni fog
s ahogy a lány megpillantja, nekiesik izgatottan: mi történt, hogy csinálta? ..

Valami borzasztó izgalom volt ebben .az egészben, ebben, hogy az asszony
mindezt ennyire világosan látta, tudta -- és abban, hogy mégsem tudta; abban,
hogy ennek őt kitették. A sárgahajú nő eközben, hogy még mindig nem szól
tak, hozzá, végül is majdnem patétikusan széles mozdulattal az előszoba fénye
zett ládájára tette le a virágot.

- Tessék parancsolni.
Az asszonyt most görcsös nyugalom fogta el. Tisztában volt vele, hogy

magatartása igazolja a nő félelmét, viselkedése pontosan megfelelhet annak,
amil. 'lent mondtak róla. Tipikus emberkergető hárpia, mogorva házi boszor
kány. Ez a sárgahajú teremtés el nem tudja képzelni, minek küldhetnek virágot
ilyen fagya.sztó teremtésnek. Olyan asszonyok, mint most itt ő, semmiesetre
sem szoktak küldönccel küldött virágot kapni. Az asszony tekintete hideg habo
zással sötétlett a sárgahajú nőre, aztán a virágra.

- Van mellette névjegy? - szólalt meg végre mereven.
A nő váratlanul gyorsan oldódott beszédhez, hangjában a gyengédség

negédje valósággal könyörgött:
- Ö, igen! Igen! - S mert az asszony most se mozdult, hirtelen kész

séggel ő kezdte bontani a papirost. Zavarában gyors, hivatásos mozdulattal
még igazított is a virágon, aztán tanácstalanul és gyönyörködve szemlélni
kezdte, mint aki odakinálja: - Tessék parancsolni. Milyen gyönyörű. Gyönyörű.

-' S ekkor óvatosan, mintegy él nyert ügy védelme alá csempészve, adatolt a
virág mellé egy nyitott nyugtázókönyvet: - És egy aláírást fogok kérni a
nagyságos asszonytól.

Az asszony sejtette, hogy nagyon nagy gonddal kiválasztott virágot fog
látni. Futó, kénytelen félpillantást vetett csak rá, de azért meglepődött. Nagyon
kényelmetlenűl. Mereven, majdnem csak messzíről nyúlt a levelek remegően
finom zöldjében pihenő borítékért s akaratlanul elfogta a nő bizonytalan pil
lantását, amelyben a hozzáértő csodálkozása küzdött a tétova jólneveltséggel:
nem kellene-e mégis megmondani, hogy ez a virág itt, ez az orchidea ... ?

Hát igen. Az asszonynak még rajta volt a kártyán a szeme, amikor érdes
határozottsággal megszólalt:
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- Van rá módja, hogy visszavigye ezt?
Ebben a pillanatban valamennyi eddigi sejtelme oly meglepően beiga

zolódott, hogy a hitetlenségig váratlanul érte őt magát. A nő. már vissza is
kaparta magához a könyvet, hátrálva találta meg a kilincset s csak amikor
már a küszöböt érezte, akkor mondta fejét megrázva, valamilyen méltatlan
kodó meghajlással:

- Virágot nem szoktunk visszavinni.
Valósággal futott, úgy menekült, még az ajtót is alig tudta behúzni maga

mögött. Megint csak az asszony volt az, aki az ajtót betette. S aztán ott állt
a betett ajtó mögött tehetetlenül.

Hát mégse volt hatalma azon, hogy ne így történjék. Ez a sárgahajú árva
ság már elő volt készítve rá, hogy mi várja itt; esze nélkül ment el. De azért
az illem felől őt még felvilágosította. Virágot nem szoktunk visszavinní!

És ekkor egyszerre harsanó fölénnyel tombolt föl az asszonyban a fölény,
hogy az egész idő alatt keresztüllátott rajtuk, - a csapdájukba mégse csal
ták hát bele! S most olyan fullasztóan kemény hideg töltőttel el, hogy a nyers
hálától csaknem fölnevetett. A fehér papirosban érzékeny szépséggel pihenő

halványlila virágot nézte. Életében se kapott még soha orchideát. Nem is sze
rette különösebben, nem érezte elérhetően virágnak; kényelmetlen visszásság
gal sujtotta le nagyszerű és örömtelen megjelenése, amikor meglátta. De az
impulzív döntésben a lány túlmarkolta a gesztust. Micsoda éretlen, túlrohant
nagystilűség volt ez: kiutasítás, seprők és orchidea! ... A lobogóan ösztönös
stílus mindent-akarása itt kiadta magát, félrefogott. Rajta nem került hát felül -

. Imegse....
Mert ez volt itt; tudta ezt az asszony is pontosan és őszintén. Egész való

ját megrendítette, amit a lány bebizonyított neki, amikor semmiképpen se bírta
el a vereséget és fiatalsága győzelmes szabadsággal megtalálta a módját, hogy
felülkerekedhessék mindenáron. Az asszonyban mélyen kegyetlen volt a láza
dás kínja: ő tudott így cselekedni mindig, egyedül csak ő tette volna ezt
ugyanígy - ahogyan ez a lány ... Ennyire elmúlt minden, amí ő volt eddig.
Neki ez van ma: a seprők. A lassan már ismertté váló hárpia, aki szennye
sen, lomposan nyit ajtót és mindenkit kidob. Most ők jönnek már, ez a lány
itt; és elveszik tőle, amíre eddig ő volt itt.

Tehetetlenül nézte a virágot. Most mit kezdjen vele? Ezen álljon bosszút,
tegye el szem elől a cselédszobába? Ezért lett ilyen remegő gyengédséggel
szép ... - Hát volt ennek értelme, hogy ez a virág most itt legyen! Annak
a fölkergült teremtésnek dehogy volt jó más, pontosan és csakis ez kellett
neki. Ami most itt nem kell senkinek; orchidea - a félévi beíratkozás előtt.

És az orchidea mellé Ádám tandíjmentességí ívét kell kitöltenie.
Az elszörnyedt fájdalom úgy rohanta meg az asszonyt, hogy szemének

egyszerre megforrósodott gömbjén meleg, vak buborékot vetett a gyűlő könny.
Ha már mindenáron őt kellett hogy legyűrjék ... hát míért így! Hiszen úgy
fáj nekí ez a halálosan kárbaveszett virág itt, mint egy seb; amit ő ütött ...
Hát kellett ez, hogy az ő alulmaradottsága legyen a legfontosabb, - nem el
érhették volna bárhogyan máskép ugyanezt! A beiratási díjl Hogy fogja meg
tudni Ádám, hogy mibe rántotta bele az az őrült teremtés, hol fogja ezt a
pénzt újra összekaparní, hol fogja lekoplalni, hogy az anyjának virágot kül
dött az a felbolydult lány; - és minek?

Most hová tegye? Az asszony a fájdalomtól csaknem felnyögött: hová
tüntesse el, mit tegyen vele? Tétován rátakarta a virágra a papírost. és ekkor
eszmélt rá, hogy már egy pillanat óta hallja: Dominika kulcsa zörög a konyha
ajtó zárjában.

Több mint tíz éve szolgálta már őt ez a csaknem szedettvedetten kopott,
hajlottderekú. de madárgyors csapkodással mozgó, szokatlan derűvel tiszta
arcú öreg cseléd; és ezt olyan szíveszerintí, vonzódó készséggel tette, hogy éles,
hangos természetességét az asszony elnézte még olyankor ís, amikor pedig
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nehezen tudta elviselni. Ahogy most benyitott hozzá a konyhába, mély, sóhajtó
szemrehányással nézett rá:

- Hát maga hol volt már megint!
Az öreg cseléd ekkor már ott is volt mellette, odahajolt hozzá és meg

csókolta egyik vállán - mindig így köszönt -, de különös szépségű, halk
mozdulata nyomán szava hajítottkő-élesen, máris fölcsattant:

- Aranyos szép kicsi, nagyságám! Most azt mondja meg nekem a nagy
ságos asszony, hogy hol lehettem volna! Hát hol lehetett ez a vén ostoba
Domen, nahát hol! A börtönben voltam!

Valójában a hozzátartozójának érezte már ezt a nagyon egyszerű és
magafeledkezéssel, halkan fölnevetett. Az öregasszony a méltatlankodó újsá
golásban megakasztva, elbámulva nézett rá.

- Es hogy örül neki ...
Három hónap leforgása alatt harmadszor vitték be Dominikát ezek sze

rint - hát nem éppen a börtönbe, de az őrszobára a pokoli perpatvar miatt,
amit abban a házban csinált, ahol legújabban lakott.

- Valakit megtépett megint az udvarban, öreg maradhatatlan. Kivel
kapott össze már megint, hogy bevitték?

Az asszonyahozzátartozójának érezte már ezt a nagyon egyszerű és
nyitott lelkű öreg cselédet. Egyszer-kétszer megpróbálta rábeszélni, hogy hozza
már rendbe ahovátartozását, költözzék egészen ide, mit hányódik mindenfelé
a holmijával - mert előbb-utóbb kitették mínden lakásból, erre varázshata
lommal tudta rávenni az embereket -, de egyrészt ő se volt biztos benne, hogy
Dominikával mint "bentlakóval" nem lesz-e neki is baja, másrészt Dominikát
erre' nem lehetett rábeszélni. Négy apró gyereke volt. a lányának; akinek az
ura útmester volt valahol és úgy ivott, mint a gödény.

,- Meg tetszik majd látni, az a lator egyszer elveri őket a háztól és egy
szer csak itt lesznek mindahányan, az egész bugyorra való gyerek az én háta
mon. Akkor aztán pereputtyosan mit kezd velem a nagyságos asszony?

- Akkor hát legalább maradjon békén - mondta neki az asszony -,
mitől nem fér maga a 'bőrében, mit csinál hát ilyenkor? Verekszik?

- Nem én, kicsi nagyságám. Kiabálok. Csak kiabálok, de megsokalják.
Hát mint a nagyságos asszony.

,- Most is hogy lármázik! - szólt rá most az asszony azon a szisszentve
csendesítő .hangon, amit ugyancsak sokszor kellett ismételnie. Mínden, az
egész délelőtt máskép történt volna, ha ő ma nincs egyedűl . " ha Dominika
itt van. - Idehallgasson, - maga tegnapelőtt óta ült egyfolytában az őrszobán?

Az öregasszony már rossz kötényét akasztotta magára. Most fekete fej
kendője nélkűl volt, kicsiny, de meglepően széprajzú homlokából majdnem
gyengéden esett kissé kétfelé vasszűrke haja.

- Már hogy tetszik ilyet gondolni! Dehogyis. Tegnap - -
"- No. Tegnap meg csak úgy önállósította magát? Mi történt magával

tulajdonképpen?
Dominikával váratlanul sok minden történt. Reggel beszólt 'hozzá a szem

szédasszonva, hogy megy a vonathoz, - valami kis telke volt valamerre, ott
akarta megnézni, nem tüzelték-e még föl a kerítését - és Dominikában az út
vonal hallatára egyszerre lebírhatatlanul szót kért egy régi-régi, kívánkozó
nagy vágya. Fogta magát és vonatra szállt ő is: - elment a Zöldmáriához.

A<Z asszony elképedt.
- Es talált ott egy szál lelket sajátmagán kívűl? Télvíz idején megy

maga ilyen nyári búcsúhelyre?
Dominika hangja élesen fölcsattant:
- Hát népek kevesen voltak ott, nagyságos asszony, az igaz. De az is

igaz, ahogy én megfogadtam, hogy az a szent hely engem ebben az életben
aztán nem lát többé. Ott voltam, nagyságos asszony, meg is gyóntam, de ha
száz évig élek, akkor se megyek el oda többé. Nem én, soha többé, ezt meg
fogadtam.
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- Csak nem kapott rossz gyóntatót? - kérdezte meglepetten az asszony.
Nem szerette az ilyesmit; mindig bántotta, ha rossz gyóntatóról szóló törté
nete hallott. Benne az volt ilyenkor: miért éppen ott finnyásak az emberek,
ahová azért mennek, mert előbb nem voltak finnyásak. Kérdésétől azonban
Dominika majd hogy meg nem sértődött. ~

- Már miért kaptam volna rossz gyóntatót, nagyságos asszony, nem
vagyok azért én se olyan utolsó bűnös. Hanem az, hogy amíg ott vártunk, a
télikabátom zsebéből kilopták a pénztárcámat! Hát nagysagos asszony, hogy
ember engem nem lát többé odamenni, az is szent igaz. Mert ezt aztán úgy
megfogadtam, ahogy életemben még soha semmit.

- De hát - öreg keveredett! - csodálkozott Tá okosító mosollyal az
asszony - maga most a búcsúhelynek akarja lemérgelődni, amit -

- Nem bánom én, nagyságos asszony, ha akárkinek, de hogy én oda
többé el nem megyek, azt olyan .szentül megtartom, mint ahogyan megfogad
tam. Nem azt mondom én, hogy az öreg rongyos pénztárcámért volt olyan igen
nagy kár, még az se fáj, ami benne volt, nem mentem én oda sok pénzzel.
De ott álltam egy fillér nélkül, úgy, ahogy tetszik mondani, télvíz idején, és
még csak vonatpénzem se volt! Már ne tessék mondani, nagyságos asszony,
gazember volt az, akárki csinálta.

- Persze, hogy az, még annak is az alja, nem azt mondom én se. No és
hogy került aztán haza? Szólt valakinek?

- Szóltam én mindjárt a plébános úrnak is, de akkor már össze is adták
ott nekem a pénzt a népek, pedig, mondom, nem voltak sokan. Még többet
is, mint amennyi a vonathoz kellett, volt az már háromannyi is, még talán
annál is több. Meg akkor még a plébános úr is tett hozzá, hogy ne keseregjek
már annyit -

- Nagy Isten - mondta sóhajtó nevetéssel az asszony -, amit maga
ott összelármázhatott! No és nem is gondolkozott rajta, hogyaZöldmáriától
milyen bőven vissza is kapta, amit elveszített?

Az öreg cseléd tiszta arcán egyszerre tanácstalan zavar küszködése hul
lámzott végig. Bizonytalanul nézte az asszonyt; száján látszott, hogy nem tudja
megtalálni saját szavait, aztán akadozva, de hirtelenül, hevesen kitört:

- Aranyos, nagyságos asszony, hát ide tessék hallgatni, - ahogyan az
a jó Isten van fölöttem az égben, úgy igaz, amit mondok, hogy amikor már
itt jöttem hazafelé, azon az egész megmaradt pénzen valamilyen zöld téli virá
got vettem a Népszínház-utca sarkán és azon mód, ahogy volt, elvittem akkor
nyomban a Rókus-kápolnába, oda is tettem a Máriához. De ...

Az asszony egy pillanatra leejtett kézzel állt, úgy nézte halk mcsoly
lyal az öreg cseléd kusza zavarral küszködő arcát.

- Hát ezt meg miért tette?
- Nem kellett nekem az a pénz, nagyságos asszony, dehogy akartam

én azt elvenni tőle. De azt nem tudom neki soha elfelejteni, hogy énvelem
ilyen dolog történt, amikor én oda annyira kívántam elmenni.

Az asszony feje hirtelen, bizonytalanul megmozdult. De aztán mégse
szólt többet.

Fölzavart, összekavart bensejébe valamilyen hullámzó csend húzódott
most, hogy nem volt már egészen egyedül. - Igen - gondolta -, az ember
nem tudja elfelejteni, amit nagyon kíván és máskép lesz. Dominika ember.
Ö az, akiről a katekizmus feleli, hogy testből és lélekből áll. :bs... Hát igen,
az is van, ami nehéz.

Csodálatosképpen Dominika is hallgatott, mélyen és nyugtalanul. Az asz
szony tudta róla, hogy most nagyon megzavarta az, amit kivallott.

- A kis muranói vázát hozza ki a zongoráról, Dominika - mondta
hirtelen.
.................., .

Francols Mauriac: Lourdes eímű elbeszélésének folytatása e havi számunkból
anyagtorIódás következtében kimaradt. Legközelebbi számunkban folytatjuk.
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