
POMME D~ANIS

(III. rész)

írta Francis Jammes

D' Anis nagymama és madame d' Anis hímeznek. Virginia des Arbail
les néni szűzi nevéhez illően lila petúniát tűzött a főkötőjébe, ű Pomme
d'Anis-szal csipkét köt. Tom hácsi az üvegházba ment.

Még tart az augusztus, méhektől és tücsköktől koszorúzva, éretten a
szüretre. A szalon ablakából jól látni a tarló leesenkolt gabonaszálait, a für
jeknek ezeket a karcsú talpas-kelyheit.

Pommo d' Anis a Luce-szel töltött napokna gondol. . .és Johannesra.
Amióta Johannes megvallotta neki növénygyűjtésközben a völgyben,

hogy kedves virága éppen az, amelyikhez Tom bácsi hasonlította, Pomme
d'Anís csupa zavar, csupa meghatottság ... Annál is inkább, mert Luce
d'Atehuria változatlanul föltárja előtte a szívét, mióta a major konyha
kertjében bizalmas vallomást tett neki. A kis szerelmcs mind kevésbé
tartózkodó, mert biztos felőle, hogy barátnője nem szereti Johannes-t,
s ahogy tartózkodása fogy, úgy nő szenvedélye.

Pomme d'Anis pedig sokkal finomabb, semhogy föl ne fogná: Johan
nes, bármennyit buzgólkodik is Luoe körül, nem viszonozza ezt a szerel
met. Es bár egyáltalán nem akar a kelleténél több jelentőséget tulajdo
nítani a figyelmességnek. amit a fiatalernber tanúsított iránta, Pomme
d'Anís megállapíthatja magában: kettejük közül őt kedvelik jobban ...

Lenesilea eltűnődik.

Azon tűnődik, hogy ha nem volna sánta, Johannes talán feleségül
kérné ... Olyan jó volna ... Egymás közelében ... Johannes nagyon 1'0

konszenves Tom bácsinak is, anyának is... J ohannes fiatalon megnő

sül , " Mondta ... Édesapja igen öreg, nem tud már foglalkozni a d'Ar
noustéguy-birtokkal ... h,sy hát Johannes-nak hamarosan a helyébe ikell
állnia ... A fiatalember leülönben sem idegenkedik ennek a .derűs életnek
a kilátásától. a nyugodt napoktól. melyek pirkadatkor az agarak lármájá
val kezdődnek s akkor érnek véget, amikor elnémul a szarvasmarhák nya
kába akasztott érc-szívek dobogása ... De képtelenség, hogy Johannes va
laha is szerelemmel szeresse őt - hiszen sánta. Sánta. Igen, sánta. Uram
isten, szabadíts meg sántaságomtól - gondolja. Uram, te bénákat gyó
gyítottál meg, vakoknak adtad vissza látásukat, föltámasztottad Magdolna
testvérét, Lázárt ... Magdolna illatos hajával borította be, könnyekkel ön
tözte lábadat ... Uram, te szegény kis hajlékek homályában müveled eze
ket a csodákat, mert szereted a szegényeket ... Mi talán nem vagyunk
elég szegények, Uram ... Istenem, engem talán azért nem gyógyított meg
a Szűzanya Lourdes-ban, mert nem nyomorúságos jászolban születtern, IS

nem feküdtem anyaszült meztelenül a szalmán, úgy, hogy illem melenge
tett, csak az ökör és a szamár titokzatos lehelete. Uram, összekulcsolt ke
zemben ajánlom föl neked a szívemet ... El fogom adni a zafirt, melyet
Virginia nénitől kaptam, s árát ezétosztom a szegényeknek. Szolgálólányod
vagyok. Szeretném, ha úgy tudnék letérdelní elébed, ahogy Madelaine
des Árbailles nővér térdelt a kövezet kék homályán ... akár egy páva ...

Anyukárn?
Tessék, drágám.
Nagyon terhedre volna, ha kérnék valamit?
Mondd csak, kislányom.
HaeImennénk míndannylan Lourdes-ba a nagy zarándoklatra ...
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V.
S mint valaha gyermekkorában: újra itt van Lourdes-ban d'Anís

nagyrnamával, anyával, Virginia nénivel és Tom bácsival. S mint akkor,
valami fájdalmas véletlen, valami rejtélyes zavar, csípőjének valami szo
kottnál élesebb szaggatása sajnos, most is megakadályozza abban, hogy
gyalog vegyen részt a zarándoklaton.

A nagy zarándoklat reggele! Az ég szívei, aharangok szólongatják
egymást. Ki tudja? Éjszaka talán gyógyító angyalok látogatták meg őket,

s most azon zsinatolnak. Pomme d'Anis néziágyából a hegy fölött az
eget, s maga scm tudja miért, szeme harmatos lesz az örömtől. Míntha túl
a Paradicsom pihenőoltárát látná; tisztább az minden karácsonyéjszaká
nál, és szinte roskadozik a havasan halványkékes bazsarozsák alatt,

Délután négyen viszik a vállukon: két ismeretlen fiatalember, Tom
bácsi és Johannes, aki betegszállító. Ö szegény Lencsike, hogy vonaglott
a szíve ...

Egy nagy harang kong a napfényben. Egy kisebb felel neki, Isten
felé kiált, olyan a hangja, mint egy elsőáldozó lányé, A tömeg megmoz
dul, rendbe sorakozik,' hömpölyög, mint egy tűzfolyam, mely aranyos
kazulákat sodor. A könyörgésekben a szenvedés lelke lobog. Tömjén, fény
és ének forgószele száll fől, elnyeli az eget. Nyomorékok, rákosok s olyan
betegek, akiknek betegségére már nincs is név, nyújtják összetett kezü
ket a tébolyult harangok felé. Egy kocsiban kisgyerek, szemét orrát, szét
marta a lepra ... S a kis harang törékeny hangja egyre kicsilíngel a töb
biek fülsiketítő zúgásából, mintha külörr-esedeznék Istenhez a maga ré
széért az örökkévalóságból. S a mérhetetlen nyomorúság közepert nem is
tudom milyen jóság lebeg.

Pornme d'Anís széttekint a tömeg fölött. Hordágyáról látja a férfiak
födetlen fejét, a béarní nők fejkendőjét. meg a breton főkötőket, ahogy
lengnek a fuvalomban, mint viharban ,a bárkákvitorlái. Most, ahogy Tom
bácsi és Johannes enyhén hirnbálják, boldognak érzi magát, -akár egy
rnuszlin-virág az úr lábainál.

Az áldás pillanatában úgy üti szíven az Isten iránti szeretet, hogy
azt hiszi, belehal. Karján borzongás fut végig - olyan, amilyet a dü
börgö orgonazúgás kelt az ernberben - s mint jeges fuvalat, árad a
hajába.

Mikor kilép a medencéből, változatlanul biceg. De abban a pillanat
ban, amikor J ohannes megemeli a hordágyat, melyre visszafektették, a
lányka úgy érzi, suttogó lehelet simogatja végig a fülét, oly édesen. mint
a szent ének. S egy hangot hall; talán az égből jött, s azt súgja:

- Szerétern.

Hazaviszik, szinte ittasan a néma örömtől. S 'egész éjszaka valami
mennyei mámort álmodik ... Tombuktuban van Johannesszal. Lobogó
liánok alatt fiatal, fehér szakállas missziónárius áldja meg frigyüket 
gondolom, Sebastion testvér. S megülveegy fán, mely a földi Paradicsom
fáihoz hasonló, Madelelne nővér, a halott Reparatrix-apáca lógatja a lom
bok közt kék-arany uszályát.

De mikor hazamennek a kastélyha, Pomme d'Anis-en nagy levertség
vesz erőt, épp oly nyornasztón, mint amilyen fölemelő az utolsó napok el
ragadtatása volt. Ugyanabban a szalonban, ahol a lourdes-i út ajándékát
kérte édesanyjától, most újra Johannes-ra gondol:
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Ki szeretne egy nyomorékot! - gondolja, Johannes szánalomból
mondta, amit mondott , " Johannes nem szeret engem ... De szíve nyil
ván vallásos ... Szandálban, burnuszban, kerek sapkájában olyan, mint
azok a búcsújárók, akik hajdan a Szeritföldre zarándokoltak ... Igen,
igen. " Emlékszik rá, Lírában hosszasan megszemlelte a d'Elgorrtagák
kőcímerét... Kagylódísze volt ... Johannes ősei bizonyára jártak azo
kon a töretlen utakon, melyek Compostellába meg Palesztina meszes si
vatagjain át visznek ... Johannes tőlük örökölte szenvedélyét: segíteni a
betegeken ... Olyan volt, mínt a derék szamaritánus ... Mínt illatos ola
jat, öntötte egy ezerencsétlen fiatal lány sebére ezt a szót: szerotem ...
Csakhogy ·ez nem a szerelern volt; nem lehet szerelern ... Mert ha szere
lem lett volna, minden bizonnyal meghatódik tőle... Holott csak hálás
gyöngédséget érzett a szíve mélyén •.. valami isteni bocsánat-Ielét ...

S ez a gondolat; hogy Johannes csak szárialmának engedett - ez
rágja-marja a lányka lelkét. Annakidején kételkedett benne, hogy J 0

hanries szeretd Luce d'Atchuriát: most szentül hiszi. A bájos kis völgy
ben, ahol Tom bácsi kedvelt virágait gyűjtögette, a fiatalember nem azért
nyilatkozott igy, mert közönyös Luce iránt ... Nem ... Hanem egysze
rűencsak azért, mert rendkívül tapintatos és nem akart fájdalmat okozni
egy nyomoréknak azzal, hogy nyíltan értésére adja neki, meanyivel job
ban kedveli nála azt, aki fürge, gömbölyded lábával vidáman ropja a tü
zes spanyol táncokat ...

- Úgy van - ismétli magában - ez az elemezhetetlenül nemes ér
zés vezette Johannes-t, amíkor Lourdes-ban, látva, hogy sántán biceg ki a
medencéből, irgalomból, áldozatból és szánalomból a fülébe súgta ezt a
szót ...

Egy szürke délutánon úgy hozza a véletlen, hogy kettesben találja
magát az üvegházban Johannes-szal. Isten tudja miért, előbb jött át, mint
a nővére; Tom bácsit meg valami gazdasági ügyben fölhívják a kastélyba,

- Magatokra hagylak benneteket, gyermekeim ... Mulassatok jól,
nézzétek át a növénygyűjtő utolsó lapjait ...

Johannes szórakozottan kinyitja a növénygyűjtőt. Első lapján ott
pompázik a csodálatos májfűvirág, melyet Tom bácsi aznap szedett, ami
kor J ohannes értésére adta Pomme d'Anís-nak, mílyen gyöngéd érzelmet
táplál iránta,

- Emlékszik? .. Emlékszik ? .. - kérdi új ton-új I'B,

És mert a lány hallgat:
- Emlékszik rá, hogy szeretem? ...

_ Bármilyen képtelenségnéktessék is: ez a nyílt vallomás sérti a lányt.
Hosszú-hosszú töprengései - mínt, sajnos! minden, amiben féltékenység
lappang - valamiféle fájdalmas rendszert építettek föl benne, s ennek
ez a lényege: Sánta vagyok. Nem ébreszthetek szerelmct senkiben. Aztán:
Johannes szánalomból szerot. Egyébként Luce-t venné feleségül .

Deazért reszket, mint napfényben a forrás. Mít feleljen? Ö Iste-
nem, annyira nem számított erve ...

- Nem adná ide a kezét? - szól Johannes,
Ö odanyújtja a jobbját, miután előbb átteszi baljába a rucafejes ében

fa botot. De csakhamar elpirul és visszavonja a kezét. Szürke szeméiből

két könnycsepp buggyan ki ...
Az üvegház egyik langyos medencéjében szerelmesen hajlik össze két

virág. Ezeket semmi nem gátolja abban, hogy egyesüljenek, mert egyéb
sincs bennük, mint Isten ártatlansága.
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o magvak, melyeket a hegyi szél visz a szárnyán, keserű encián vagy
~des áfonya magvai: egyforma gyönyörűséggel vagytok teljesek mind
annyian, mikor aporzók nászukat ülik a rnéhek víg zsongása rnellett l

-. Laure - folytatja Johannes, s most mély komolysággal a nevén
szólitja d'Anis kisasszonyt, amelyet a keresztségben kapott - Laure ...
Akar .a feleségem lenni? .

A lány minden erejét összeszedi. Halkan, szelíden feleli:
- Nem ... - s lehanyatlik, a drága ... Szomorú botját elejti ...

Johannes karjában tartja az ájult lánykát, érzi erőteljes mellén két kicsi
kebelét, s alig-alig verdeső szívét.

Porrime d'Anis magához tér.
- O barátnőm, kedves barátnőm ... - faggatja .Iohannes - Bán

tottam? ..
. - Igen, kérem, ne beszéljen többet erről ... soha ... soha ... Tu
dom. " Lehetetlen ... ' Fogadalmat tettem Istennek ... Soha nem meavék
férjhez ... O Johannes, igérje meg. hogy soha nem beszél többet erről ...

Igérem ... De azért barátok leszünk, ugye?
- Igen... A nővére leszek ...
Az üvegház i llatos csöndjében egy szirom-híj as begóniavirág bibé

jére szárnyával aranyporos csókat ejt egy darázs.

VI.

Egy hónaopal később történik. A lányok egy reggplrp találkát adnak
egvmásnak fPleúton a két kastély közt, a noarrieu-i plébánián, Pomme
d'Anis nagybátyjánál. Itt vallja meg Luce Lenesikének.

- Dd.g:a. maid megszakada szívem a boldogságtól ... Johannes
Arnoustéguv úr megkérette a kezemet ...

Pomrne' d' Anis elpirul és osak ennyit mond:
- O, kedvesem ...
De belül kúsza gondolatok eg;észfiradata ostromolja:
Mit jelent mindez? Mi az élet értelme? S ő. Pomme d'Anis mit ke

res itt? Mi ez a hűvö", ebédlő itt knriilötte? Hogy van bátorsásra Hubert
nsvvbátvjának itt élni? Ennek a süket, vén szolgálónak. .",ki énnr-n most
qvújt he ,q szomszédban a konyhán. -honnpt van ennek erde hozzá,
hogy az élet mindr-nnapi dolgalv..1l törődjék? Mit szárnít az: meqf'1,(!v-e
'17 ember ,q hidegtől. vagy nem! De szomorúan csörög .a kút lánrvi! ...
IAm. kisosibék. az ebédlőasztalalá menekültek. Bebújnak a kotlós szá-nva
alá. Szegénykék! Milven sir'1Jmasez! ... Egy széo naoon maid meetölik
őkpt ... Vérüket ontják ... Nem [obb mezhalrii, mint sántán születni ? ...
Tél van, de nvílnak a bengáli rózsák ... Mit jelent a hen'!áli rózsa? Eszébe
jut Torn bácsi mcsé ie .a nyomorék hariaról. Szája kiszárad. Fáj ,a feje ...

Felel Luce-nek, de nem is figyel rá, mit mond:
- O, drágám ... úgy örülök nekd ...
- Izen, tudtam, hogy örülni fogsz, te olyan vagy, hogy örülsz a más

boldogságának. " Énn elvan [ó vagy, amilyen szép ... Most már meg
mondom neked ... Mi,elő1t elárultad nekem. hogy nem szer-eted Jol-Jan-
nes-t . " emlékszel, ott a kertben, ahol la fehér pulvkák vannak kép-
zeld x-l . " féltékeny voltam. O. édes Lenesikérn. bocsáss meg Ez az
esrvetlen hitvány érzés, amit irántad éreztem ... De ezt sem szánt....szán
dékkell ... De megbántam, kedvesem, ezeket a gondolatokat ... Mecrrvón
tam őket. bár ~<,ak úgy maguktól támadtak bennern ... Hiszen tudod, az
ember míndíg önző, 'ha. szerelmcs ... De hidd el, drágám, ha J charmes sze-
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retett volna téged, és te viszont szeretted volna őt, eltitkoltam volna előt

ted a magarn szerelmét ... és azt hiszem, ha úgy szeretted volna, hogy ő

nem viszonozza odaadásodat, visszautasítottam volna a kezét, csakhogy
neked fájdalmat ne okozzak ...

Egy aioa ugrik föl Pomme d'Anis ölébe. S ő azt kérdi:
Megmondta neked, hogy feleségül akar kérni?

- Igen ... Alig 'egy hete ... Azt mondta nekem ...
- Azt mondta?
- Azt mondta: Nagyon egyedül vagyok otthon ... Mariquita rOV1-

desen férjhez megy ... Apám már nem gazdálkodik. " Pár hónapja vég
telenül szomorú perceim vannak. Érzem, hogy kegyed derék asszony lesz.
Nem szenvedélyt érzek kegyed irányában, hanem erős rokonszenvet ...
úgy gondolom, az ilyen vonzalom többet ér a házasságban, mint holmi
heves és meggondolatlan szeszély.

Míndősszeennyitmondott neked, angyalkám ? - kérdezi Pamme
d'Anís.

Hogy-hogy?
Csak úgy ...
Ugyan, te kiváncsi! Mikor megtudta. hogy beleegyezem, azt

mondta: Luce kisasszony, én eleinte talán nem leszek külőriösebben víg
kedélyű. Becsületesen be kell vallanom önnek valamit. " Majdnem min
den fiatalembernek volt valamí szívbéli válsága. ami megsebezte ... Idő

kell hozzá, hogy a seb behegedjen De meggyőződésem, hogy kegyed a
lehető legjobb drgalmasnővér lesz .

- '" És tudod, mi volt az a szivbéli válság?
- Hát ... igen ... Megpróbáltam kideríteni ... Valami lánv lehet,

Párizsban ismerhette meg, mert azt mondta még: Az egyetlen nő, akire
gondolhattam, Istennek szeritelte életét ...

VII.

Luce-Herrnance-Vísátatíon d'Atchuria kisasszony és Johannes-Tristan
Arnoustéguy úr oesküvőjét a noarrieui kis kápolnában tartottákezerki
lencszázhárom március tizenkilencedikén délelőtt tizenegykor.

Ennek az erdők mélvén megbúvó kápolnának: a közelében halt meg
tébolyában egy Clara d'Ellébeuse nem lány, s ugvancsakennek a kápol
nának a környékén bolyongott sokszor egy fájdalomtól roskadozó költő.

Vannak, akik azt híresztelik: látták, ahogy kézenfogva vezet egy ciprus
koszorús barna lánykát. Mit kérhettek Istentől, a költő meg a lányka? DC'
ki tudhatja, mit kérnek az ernberek Istentől!

Pomme d'Anis sajátkezűlegnyújtotta át egyéb ajándékok mellé, Tom
bácsi nászajándékát, az egyiptomi hercegnő 'Sírjából származó hellotrópot.
mely végre kivirágzott. Zúgott a harmónium, beszédeket mondtak. A
csűrben terítettek, s az erdei madarak 'egészen az asztalig elmerészked
tek, onnétcs:ipegették a szegények istenadta kenyerét ...

De miután a szer-tartás végetért, még aznap este, mikor Pomme
d'Anisés Tom bácsi ismét kettesben voltak a titokzatos üvegházban . a
hangarózsaszín ruhás lányka egyszercsak fölzokogott. Vajon Tom bácsi
megértette, miért? Ali fthanem, mert belőle is kitört a zokogás, ahogy kar
jába ölelte Pomme d' Anis-t és meghallotta fölcsukló szavait:

- 0, Tom bácsi ... De boldogtalan vagyok! ... Levágatom a haja
mat. " Elmegyek reparatrix-nővérnek, mint Madelelne nővér ... Olyan
leszek, mint egy nagy páva. . . R ó n a y G y ö r g y f o r d í t á s a
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