
SINKÓ FERENC

Margaréták és árvácskák

A kastélyból átalakított gyennekotthon igazgatói szobájában hárman ültek a
fogadóul szolgáló sarokban, oa csipketerítővel - valamelyik ügyesebb kezű növen
dék kézimunkájával letakart 'kerek asztalka körül. Középen az igazgatónő, X.
Margit foglalt helyet, akit védencei egymás között Maminak becéztek, jobb és
baloldalán két vendég, negyvenes korú házaspár, külföldi magyárok.

Mami fürkésző pillantása milliméterről milliméterre vándorolt a két arcon,
amelyre alig észrevehető fátylat borított a sápadt fényű ősz. Jó ízléssel válasz
tott öltözéküket figyelemre se méltatta, arcukat, főként szemüket és szájukat vizs
gálta: vajon mit árulnak el abból, amit a két vendég előtte, a világ előtt és
önmaguk előtt is takargatní kíván.

Az igazgatónő egy tiszántúli tanyán látta meg a napvilágot. A tanárképző fő

iskolát kitüntetéssel végezte el, de megmaradt barázdára termett, zömök tanyai
rnenyecskének, nemcsak külsejében, de világszemléletében és erkölcseiben is. Haja
szőke volt, afféle napszitta ugyan, kiálló arccsont jaival azonban a baskir faházak
vagy a mongol jurták asszonyaira emlékeztetett. Növendékeit, az ország külön
böző részeiből keze alá került közel száz árva kislányt, főként pedig látogatóit,
akik hasonló ügyben keresték fel az otthont, mint ez a kettő, kutató, zavarba ej
tően kemény pillantással tette mérlegre, amit nem is a tanyáról, hanem pusztá
kon vándorló asszonyőseitől kapott örökségül. Ki vagy? Mit akarsz? - ez a néma
kérdés villogott tekintetében. - Bízhatók-e benned és mennyire? Rádbízhatom-e
azt, akit szeretek, akinek oltalmazója lettem nemcsak hivatalom, még csak nem is
esküm, de hivatásom és szenvedélyem szerint.

A szót a vendég férfi vitte.
- Bevallom önnek kedves igazgatónő - egy pillanatig gondolkodott, nem

illenék-e hozzátenni, hogy: elvtársnő, de aztán lenyelte a címzést, mire X. Margit
szája szögletében halovány mosoly villant meg - bevallom, igen megörültem,
mikor tudomásomra jutott, hogy lehet Magyarországból árvát örökbe fogadni. A
nyáron Balatonfüreden töltöttünk két hetet, ott ismerkedtünk meg egy ugyancsak
külföldi magyar házaspárral, akik ugyanúgy gyermektelenek, mínt. mí, illetve most
már nem azok, mert találtak maguknak itten, az óhazában egy bűbájos kislányt...
Valósággal beleszerettünk mi is.

Felesége tartózkodón hallgatott s csak alig észrevehető bólintással helyeselte
férje szavát. A. gyanakvás és bizalmatlanság fedezékén, amelybe Mami, mint
ilyenkor míndíg, most is befészkelte magát, a szánalom és a rokonszenv fuval
lata lengett át. De elhessegette magától. Messziről jöttnek nem hiszünk első szép
szavára. A férfi tovább sorolta közölnívalóít,

- Szóval, ettől a házaspártól kaptuk az ötletet, hogy fogadjunk ötökbe mi
js egy itthoni magyar kislányt. Elmagyarázták, mi a dolog hivatalos útja, módja.
Ok adták meg az otthon címét is, meg az önét is. A nevük nyilván ismerős

önnek. Talán ajánlás is, hogy nem vagyunk, hogy is mondjam? ...
- Nemcsak a nevük ismerős - vágott szavába az igazgatónő, hogy mentse

a férfit a magyarázkodástól -, meg is maradt a kapcsolat közöttünk. Lányaim
sorsát sokáig figyelemmel kísérem, akár az országban maradnak, akár, mint az
említett kedves teremtés, kikerülnek a nagyvilágba. Mert úgy van ám...

Elhallgatott. Kereste a legtapintatosabb szót. A férfi újra felvette a beszéd
fonalát, hogy most ő szabadítsa meg a keményderekú, tatáros képű asszonyt a
magyarázkodástól és a szavak keresésétől.

- Igen, olyan kislányt szeretnénk mí is, amilyet ők vittek el innen. Ezért
jöttünk önhöz bizalommal.

Az asszony szelíd tekintettel kísérte ura csendes kérését. Mami az asz.
talon fekvő vaskos albumra tette a kezét.

- Igen, természetes. Onökkel szemben éppúgy felelősnek érzem magam ...
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- Hadd mondjak még annyit - folytatta a férfi -, hogy mi rég külföldre
szakadt magyar család vagyunk. Még nagyapám, a századfordulón... Látja, má
sodik nemzedék vagyok, mégis megmaradtam magyarnak... Feleségemnek édesapja
vándorolt ki. ..

X. Margit elismerően hajtotta meg fejét mindkettőjük felé, s magában hoz
zátette:

- Tehát: nehéz ügy.
- Az "ügyekben" Mami csak két kategóriát ismert ugyanis. Amikor a látogató,

aki valamelyik növendékét örökbe akarta fogadni, könnyűnek bizonyult hallgatag
és szígorú vizsgálódása mérlegén, ha fájdalmasabb is, de egyszerűbb volt a dolga:
határozottan nemet mondott, eltanácsolta a vendéget: ez idő szerint nincs olyan a
gyermekek közt, akit ajánlani merne, jó szívvel rábízhatna. A látogató még meg is
hatódott, hogy úgy szívén viseli az érdekét. Azt azonban, aki ·messze az óperen
cián túl is őrizget valamit a hamuban sült pogácsa ízéből, melyet rég elhunyt
anyai kezek készítettek, nem lehet becsapni. Vigyázni kell, mít visz magával,
epét-e, mézet-e? Hangosan fejezte be a pillanatnyi töprengését:

- Szívesen segítek. .. Önöknek is. De nem könnyű.

- Persze! Szívéhez nőttek a gyerekek.
- Az érzelmeim ne számítsanak I
A férfi úgy értelmezte ezt a megjegyzést, hogy az a gondja, mílyen anyagi

kőrülmények közé kerül majd _növendéke. Meg akarta nyugtatni:
- Nem lesz rossz sora annak, akit otthonunkba fogadunk. Vagyonom van, pén

zem ís, sok. S a légkör a családunkban? Feleségemmel sokat áldozunk jó célokra.
Fiatalokat támogatunk. Elsősorban magyarokat... Sok örömünk is van benne.
Most azonban másról van szó, Kislányt szeretnénk, aki gyermekünk lenne. Gyer
mekünk helyett, aki... nos, aki nem születhetett meg... Nehéz esztendőket éltünk
meg fiatalkorunkban, amikor nem tudtuk vállalni... Aztán pedig már hiába
akartuk.

Meghajtotta a fejét, mint aki kiszolgáltatja magát, odateszi szívét az isme
retlen asszony elé. Lelke mélyén félig megfogalmazott kérdés lebbent át: Való
ban ismeretlen ez az asszony? Az ablakon túl, a parkban szél suhogott. Nem a
nyugat-európai parkok langyos fuvallata, hanem pusztai szél, amely akkor is
metsz, amikor csendes. Ez az asszony nem irodában ül,' hanem a nemezsátor
nyílásában, nem tonettszéken, hanem szőnyegen, nehéz szemhéjaszűkre húzott
nyílásán át határtalan távolságok és századok felé figyel. Tüzet őriz, melynek nem
szabad kialudnia.

- Az anyagi, jogi vonatkozásokat a hivatalos eljárás során kell igazolni 
állapította meg az igazgatónő szárazon, mintha el akarta volna hessenteni a feI-:
párálló látomást. - Most itt a legfontosabb és a legnehezebb kérdésre kell vá
laszt adni: találnak-e önök gondozottaink között olyat, aki megfelel elképzele
seiknek, A második nem kevésbé nehéz kérdés pedig: az, akit kiválasztanak,
hogy úgy fejezzem ki magam, kapcsolatot tud-e teremteni önökkel ?

- Sokat töprengtünk ezen mi is - helyeselt a férfi. - A töprengéasel azon
ban egymagában nem sokra megy az ember.

- Úgy vanl Lássunk hozzá tehát! - koppantott Mami az asztalon fekvő
albumra. - Először fényképen megmutatom azokat a lánykákat, akiket ajánlani,
tudnék. . . t

A férfi nem titkolt izgalommal hajolt a könyv fölé. A felesége akaratlan,
finom kézmozdulattal oldalra Simította mindkét halántékán néhány meglazult
hajszálát és halványpiros folt jelent meg fehér arcbőre alatt.

Az igazgatónő felnyitotta a fényképalbumot, gondolkodva forgatta a lapokat.
Az egyik fényképnél megállt.

- Ez itt Marika.
- Nagyon kedves -' állapította meg a férfi.
Felesége megszélalt. Először, mióta megindult közöttük a beszélgetés.
- Nézzük talán végig' mindegyiket, akit a kedves igazgatónő ajánl.
X. Margit nem válaszolt. Szája sarkában azonban egy kis ránc támadt. A férfi

bocsánatkérőn emelte fel a fejét. Az igazgatónő azonban rámosolygott.
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,- Már csak ilyenek vagyunk mi nők: végigjárjuk a piacot, mielőtt megvá
sárolnánk az ebédnek. valót! - mondta a mcsolya.

Tovább -lapozott.
- Ez a kis Krisztina! - állt meg újból egy fénykép felett, amelyről tágra

nyitott szemmal nézett egy hosszú hajú kisiliny nem rájuk; hanem a magasba,
mínt aki az égre tekint.

- Nagyon szép az arcocskája! - szólt a feleség. - Látszik rajta, hogy csupa
jóság.

- Sajnos, egy kis testi hibája van. Ném nagy. Nem is látható. És korrigálható.
A házaspár visszahúzódott. Az igazgatónő rájuk lesett a szeme sarkából. Aztán

tóv!bb fordította a lapot.
- Ez Noémi. .• Öt és fél éves.
- Milyen szép a neve. Ó maga is milyen kedves.
Noémiről nem mondott semmit az igQzgat6nlS. Gondolkodott.
Újabb fotó bukkant elő.

- Ez Gabriella. O hatéves.
- Milyen sovány, szegényke.
- Valóban szegényke. Nagyon sokat szenvedett, amíg hozzánk nem került.
- Iszákos volt talán az apja? - kérdezte a férfi. Nem merte felemelni a

szemét.
Igy is meglátta, hogy újabb kesernyés ránc támad az igazgatónő szája körül.

Azt is megérezte, hogy vízsgáztatja őket a nemezsátor nyílásában ülő kemény
asszony.

- Igen, apja is, anyja is iszákos! - üjabb lapot fordított. - Ez Mónika.
- Újabban - jegyezte meg halkan a feleség - újabban más női nevek

jöttek divatba Magyarországon, mínt amilyeneket régen adtak a szülők gyer
mekeiknek.

Kissé raccsolva ejtette kí.> az r betúket, mikor Magyarországot említette.
Tyszt ennek az országnak a neve, sóhajtott magában X. Margit.
'\ - Igen! Divatos nevet adott anyja Mőníkának. Szeretetet azonban nem tu

dott adni neki. otthagyta férjét, kislányát is. Igy került ide az én aranyos kis
Mónikám.

A feleség azonban riadtan kapta el tekintetét a kislányról. Mami inkább szá
nakozva, mint keserűen mérte végig.

- Félsz, hogy a lánya se lesz különb, mínt az anyja - mondta magában. 
S azt hiszed: igazad van.

Mónika képét is a többihez lapozta. Kissé restelkedett, hogy mínduntalan
elragadják indulatai a gyenge asszonnyal szemben.

- Ez Annamária - mondta, míkor újabb fénykép került elő a könyvben. 
Hétéves.

A kislány legszebb volt azok között, akik képmása eddig elébük került.
Nyílt magas homloka, határozott kifejezése, finom metszésű ajka igényes és ön
tudatos egyéniségről vallott.

.- Valóságos kis hölgy ;.... suttogta a férfi óvatosan, félve az újabb csalódástól.
- De miért ilyen szomórú? - kérdezte a feleség.
- Szomorúnak látod? - csodálkozott a férje.
-:- Jó szeme van a hölgynek - dicsérte az igazgatónő. - Családi tragédia

után került hozzánk. Apja, anyja meghalt. Egy teherautó gázolt keresztül gép
kocsijukon. Annamária is a kocsiban volt, de életben maradt.

A férfi újabb kérdést készült feltenni, felesége azonban mégelőzte.

- Kik voltak a szülők? - hangja határozottan csengett.
- Édesapja mérnök volt. Szép karrier előtt állt, ahogy mondanl szekták. Az

anya orvosnő.

A házaspár egymásra bólintott. Döntöttek. Az asszony az ígazgatónőhőz fordult:
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- Van még fénykép, amit mutatni kíván?
- Nincs.
- Kislány se?
- Az sincs.
Kisvártatva évátosan hozzátette:
- Azaz .•. Van még egy kislány, a fénykepe azonban nincs benne az albumban.
- Miért nincs? - kérdezte a feleség halkan, de támadó hangsúllyal.
X. Margit nem válaszolt. Pir ömlött le a homlokán. A férfi észrevette.
- Láthatnánk őket?

- Mind a kettőt?

- Igen.
- Melyiket először?

- Annamáriát - válaszolta egyszerre a házaspár.
Az igazgatónő felállt, kiment a szomszédos. Irodahelyiségbe. A látogató pár

nem szólt egymáshoz. Igy ültek akkor is, amikor koppant az ajtó és az igazgató
nő előtt átlibbent a küszöbön Annamária. Megtorpant és felnézett az igazgatónőre.

- Ezért tetszett hívni? - kérdezte kelletlenül.
- Mutatkozz be a hölgynek és az úrnak, Annamária - négatta az igazgatónő

és félre fordította a fejét. .
Annamária odalépett a hölgyhöz. megbiccentette a térdét. Aztán virágszirom

finom ujjait félénken nyújtotta.
-=- Hogy érzed magad itt, Annamária? - kérdezte az asszony.
A kislány visszahúzta a kezét. Gondolkodott. Aztán megrázta a fürtjeit.
- Margit mama nagyon jó hozzám!
- Persze, csak p6tmamád vagyok, úgy-e kicsinyem?
Arny és fény hullámzott' át a szép kis arcon. Ismét megrázta dús fürtjeit:
- Margit mama nagyon jó!
Pár pillanatra hallgatásba merült a szoba. A gyetek törte meg a csendet.
- A néni és a bácsi azért jött... ?
- Igen. Kislányt keresnek maguknak. Azért hívtalak, hátha megtetszetek

egymásnak.
Komolyan, szinte tisztelettel szólt a gyerekhez, mint egyenrangúhoz. aki

súlyos választás elé került. A kislány még inkább elkomolyodott. Néhány másod
perc után megszőlalt:

- Hol tetszenek lakni?
- Nagyon messze - mosolyodott rá a férfi.
- Győrben? Ott már jártam.
- O, messzebb l
- Sopronban?
- Annál is measzebb. Túl a tengeren!
- Tengeren túl? Oda repülőgépen lehet utazni?
- Igen - szólt a feleség. - Miért kérdezed?
- Mert, mert szeretnék repülni... ~s az autótól félek.
Gondolkozott. A .férfi mcsolya egYre melegebben sugárzott. A felesége ész

revétlen ujjmozdulattal óvatosságra intette őt. A kislány úgy fordult rá a férfi
mosolyára, ahogyan a virág a nap sugarára. Aztán felnőttesen összeráncolta a
szemöldökét.

- A bácsinak is van autója?
- Van. Nagyon szép házunk is van. Vjllánk is a tengerparton. tn egy nagy

intézet vezetője vagyok.
- O! - sóhaJtott Annamária. - Akkor sok szép könyve is "11ft a bAcstnak?
- Van bizony. Magyar könyvek is.
- Jr:s akkor ... szépen öltözhetnék is?
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A gyerek már-már elindult a férfi felé. A szeme azonban rátévedt a fele
ségre. Az némán, töprengve, maga elé meredve ült a széken. A kislány vissza
riadt tőle. Tanácstalanul kereste az igazgatónő arcát.

- Elmehetek ? - kérdezte.
- Menj egy kicsit játszani. Közben gondolkozz. Még én is gondolkozom. És

csak azt akarom, hogy neked jó legyen. Elsősorban neked! Tudod!?
- Igen.
Kiröppent az ajtón. A férfi bosszankodva fordult a feleségéhez.
- Mi történt veled? Elriasztottad magadtól!
- 0, Istenem. Nem akartam. Csak... Hirtelen nem tudtam dönteni. Olyan

kis határozott! Micsoda akarata van! És igényei!
- Nos, és? Legyenek is!
- De a szép ruhát emlegette márís,
- Bocsáss meg, kedvesem, előbb a könyvekről beszélt. És még előbb a ten-

gerről.

Az asszony egy biccentéssel rázta le magáról a férje érveit.
- Láthatnám még azt a kislányt is, akinek nincs itt a fényképe az albumban?

Megmutatná?
- Oszinte leszek, asszonyom! Nem szívesen, De megmutathatom,
Kiszólt az előszobába az irodásának:
- Légy szíves, hívd be egy pillanatra a kicsit is.
- Még kicsi? - kérdezte a férfi.
- Ugyanolyan korú, mínt Annamária.
- Szülei? Élnek?
- Meghaltak azok is. Nem autóban ugyan, csak egy tanyán. Kigyulladt.

Mire a szomszédok odaérkeztek, apa, anya, az egész család halott volt. Az egy
kislányt sikerült visszahozni a halálból. \

Kerekarcú kislányt vezetett be az irodás. Az intézeti egyenruhában is meg
látszott rajta, hogy paraszti kislány. Zömök, barázdák közé, kapa mellé született
asszonyi palánta. Kerek arcából kiemelkedett két arccsontja, szája mínt a szívecs
kevírag, a falusi kiskertek dísze. Koromfekete haja két varkocsban a derekáig
csüngött le. .

- Mutatkozz be - szólt rá az igazgatónő. .
A varkocs meglibbent a kislány hátán, ahogy odalépett az ismeretlen asszony elé.
- Margit vagyok. Mamika azonban csak úgy hív: Margaréta!
Az ismeretlen asszony felkiáltott.
- Engem is Márgarétának hívott az édesapám és az édesanyám!
A piros kis szív a kerek lányarc középén mosolyra hasadt.
- Akkor csókoljon meg a néni!
Az asszony hangja elcsuklott:
- Egyebet nem kívánsz tőlem? Mit adhatnék neked?
A gyerek felhúzta a vállát. Fejét rázta, olyan komolyan, ahogyan csak azok

nak adatik meg, akiket árván mentenek ki égő tanyából. A jóillatú hölgy nyaláb
jába kapta és úgy szorította magához, mintha többé nem akarná elengedni.

Az igazgatónő a kisebbik Margareta vállára tette az ujját.
- Elmehetsz. Csak meg akartalak mutatni,

A vendég Margaréta valamit mondaní akart, az igazgatónő azonban egy kéz-
lJiozdulattal elhallgattatra.

- Ezt. akarom - kiáltotta, mikor a kislány behúzta maga mögött az ajtót.
- Ezt nem adom!.
A látogatónő arcára csapta finom. uj~ait, megrándult a válla. A férje hozzá

lépett és megcirógatta a remegő asszony vállát. Közben az igazgatónőhöz fordult:
- Ön akarja magáénak fogadni?
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- Nem nekem magamnak. Nem!
- Mi az akadálya hát, hogy megkapjuk.
- En Annamáriát is nagyon nehezen adom oda önöknek. Asszonyom, férje

jobban meglátta, mílyen kitűnő teremtés lesz. Amit ön önzésnek, nagyravágyásnak
érzett, mennyire nem az. Vezetésre, tudományos munkára, talán közéleti munkára
nevelem.

- Szóvel ideológiai szempontok... - szaladt ki a férfi száján.
Az igazgatónő leintette.
- Ugyan, uram!. .. Vagy talán igaza van. Igen-igen magas szinten ... Külön

ben egy gyereket se adok innen szívesen örökbefogadónak - kiáltott fel kipirulva.
- Miért? - kérdezte a férfi megrökönyödve.
- Gondoljon csak vissza erre a pár percre: éri fényképeket mutogattam,

Mindegyik egy életről mesélt, Legtöbbször tragédiáról. Kis embereket mutattam.
Mindegyiknek megvannak a gyengéi és értékei. Önök meg válogattak. S közben
csak egyre gondoltak.

- Mire?
- A saját boldogságukra.
- No, de ... !
- Nem azért mondom ezt a szemébe, mintha bírálni óhajtanám önt, asszo-

nyom! Csak meg akarom magyarázni, míért nem adom az én kis Margarétámat.
Azon, hogy ön válogat, nem csodálkozom. Sajnos, ma a természetes szülők is
igy vállalják a gyermekeket - az egykét - fenntartásokkal. Az én anyámnak
hat gyermeke volt. Mindegyiket úgy fogadta el; mínt a Lét ajándékát. A gyen
gécske húgomat éppúgy szerette, mint engem, az erőset. Tőle tanultam meg
válogatás és fenntartás nélkül szeretni ezeket a kis árvákat. Nem azt nézni, hogy
ennek az apja mérnök volt, azé pedig elesett, gyenge, iszákos. Tudom, nem helyes,
hogy így elragadtatom magam. De értsen meg· engem. Annamáriát is csak úgy adom
önnek, ha feltétel nélkül vállalja. Ahogyan a szülei szerették őt. Margarétát
nem adom. Utódomnak akarom' nevelni. Aki fenntartás nélkül tanít szeretni
minden kis magyart, akit az Elet ad a hazának. '

Keskeny homloka, széles csontozatú arca fehéren izzott az ősz aláereszkedő

fátyolánát. Avendégasszony felpattant, hozzálépett, megcsókolta és ráborult a
vállára.

A férfi köhintett és krákogott, mielőtt megszélalt volna.
- Tehát Annamáriát megkaphatjuk ?
Az igazgatónő az asszony válla fölött válaszolt.
- Ha megígérik, hogy az óperencián túl is megtartják magyarnak.
Az asszony hátralépett :
- Ez természetes!
Az igazgatónő az ajtóhoz sietett és kiszólt a titkárnőnek:

- Hívd vissza' Annamáriát !
Hallgatagon várták mindhárman, hogy megnyíljon az ajtó. Az írodás egyedül

lépett be:
- Annamária nem akar jönni.
A férfi felugrott:
- Engedjék meg, hogy megpróbáljam megengesztelni. Azt hiszem, én meg

tudom magyarázni neki a bizonyítványunkat.
Az igazgatónő az ajtóra mutatott.
- Kérem!... Próbálja meg'. Légy szíves Vall, segíts az úrnak megkeresni

a kis hölgyet. .
Az irodában egyedül maradt a két asszony. Az .íróasztalon cserepes virág

levelei hajlottak a kiterített iratok fölé.
- Arvácska! - suttogta a vendég asszony. - Ilyenkor is?
- Nálunk mindig virit... Jelképünk.
- Mivel érik el, hogy még ilyenkor is virágzik?
- Az öntözésen múlik. Megadjuk neki mindazt, amit kell.
- Pedig nagyon érzékeny virág.
- Az ... ! Az árvácska érzékeny virág.
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