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BEVEZETÉS

"Ha olyanok nem lesztek, mint a gye nnek, a
mennyek országába nem juthattok" - mondja Jé
zus. Gyermekként jelent meg ő maga is közöttünk.

Milyen is egy gyermek? Olyan, mint aki egyenest
az égből jött. Héber szójáték szerint: az eget szopja.
Isten képe még torzítatlan benne. A világi okosság,
a felnőttek mesterkedései még át nem [ormálták.
Nem tud még semmiről, és semmije sincsen. Ham
vas, eredeti és kozvetlen. Védettségben él, és min
denestül átadja magát azoknak, akik szeretik.
Ámulva néz szét maga körül. Ami rossz, hamar el
felejti, s mindjárt fölfedez mindenben valamit,
aminek örülhet. Örökké játszik, nem fárad bele
napestig.

Tudat alatt midnyájunkban ott él még a hajdani
gye nnek, hacsak a nevelés, a világ elszürkiui ha
tása máris ki nem ölte belőlünk. Ebben az esetben
afféle betlehemi gyennekgyilkosság áldozatai let-
tünk. .

E kis regényben nem a felnőttek világa öli meg
a gyermekit. hanem megfordítva: egy hús-vér gyer
mek hódítja meg varázsával a felnőttek alig be
gombolkozott világát - szinte játszva.

Senkit se zavarjon, hogy könyvünk meséje a
múltszázad légkörében játszódik, szereploi pedig:
angol protestáns testvéreink. Mondanivalója 
hogy ti. örömre születtünk a világra -, mindig és
midenütt érvényes.

SZEDÖDENES
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1
Polly kisasszony

Egy júniusi reggelen Polly kisasszony sietve jött be a
konyhába. Általában sohasem sietett; sokat adott rá, hogy
mindig előkelően, kimérten mozogjon. Ma reggel azon
ban, tagadhatatlanul, sietett.

Nancyt mosogatás közben találta. A lány csodálkozva
pillantott rá. Még csak két napja szolgált Polly kis
asszonynál, azt azonban már ő is tudta, hogy úrnője soha
sem siet. Mi üthetett belé?

- Nancy!
- Parancsoljon, kisasszony! - válaszolt a lány vidáman.

Éppen a vizeskorsót tartotta kezében és buzgón töröl
gette.

- Nancy! - Polly kisasszony hangja igen szigorúvá vált.
- Ha beszélek hozzád, hagyd abba a munkát és figyelj
arra, amit mondok.

Nancy elpirult. Szégyenkezve tette le a korsót. A törlőt

rajtahagyta, mire majdnem felborult, ami csak növelte
zavarát.

- Igenis, kisasszony - dadogta ijedten. Talpraállította a
korsót és sietve úrnője felé fordult. - Csak azért foly tat
tam a munkát, mert azt tetszett mondani, hogy ma reggel
gyorsan végezzek a mosogatással.

Polly kisasszony összeráncolta homlokát.
- Jól van, Nancy. Nem vagyok kívánesi a magyarázatra.
- Igenis, kisasszony. - Nancy sóhajt nyomott el. Vajon

valaha sikerül-e olyat tennie, amivel elnyerheti ennek a
nőnek a tetszését? Eddig még sohasem szolgált, nemré
gen azonban beteg édesanyja három kis gyermekkel hir
telen özvegységre jutott és nem maradt más támaszuk,
mint Nancy. Boldog volt hát, amikor a "kastélyban" he
lyet kapott. Nancy három mérföldnyire lakott innét és
amíg a házba nem került, csak annyit tudott Polly kis
asszonyról, hogy a régi Harrington "kastély" úrnője és a
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városka egyik legvagyonosabb lakója. Ennek két hónapja.
Ma már azt is tudta, hogy Polly kisasszony szigorú, ko
molyképű hölgy, akinek rögtön összeszalad a szemöldö
ke, ha egy kés földrepottyan vagy ha becsapódik az ajtó.
Mosolyogni azonban akkor sem mosolyog, ha nem po
tyognak a kések és az ajtók zajtalanul csukódnak.

- Ha elvégezted reggeli munkádat - mondta Polly kis
assszony - eredj fel és hozd rendbe a kis padlásszobát.
Vidd ki a ládákat és böröndöket. seperj, törölgess és szel
lőztesd az ágyat.

- Igenis, kisasszony. És hová tegyem a ládákat?
- A padlásra, a többihez. - Polly kisasszony egy pilla-

natra elhallgatott, majd kissé habozva folytatta. - Tulaj
donképpen mindegy, most, vagy később mondom meg:
az unokahúgom, Whittier Pollyanna kisasszony idejön
lakni. Tizenegy éves. Az övé lesz az a szoba.

- Egy kislány jön hozzánk? Jaj, de remek lesz! - örven
dezett Nancy, a saját otthonára gondolva, amelyben soha
sem szűnt meg a vidám gyermekzsivaj.

Polly kisasszony csodálkozva nézett a lányra.
- Remek? Hát ezt éppen nem állíthatom. Dehát mit

tegyek? Jó szívem van, legalábbis azt hiszem és minden
esetre tudom, mi a kötelességem.

Nancy a füle tövéig elvörösödött.
- Igenis, kisasszony. Természetesen, kisasszony. Én

csak arra gondoltam, hogy egy kislány talán ... talán ...
egy kis derűt hoz majd a kisasszony életébe.

- Nagyon szép gondolat, Nancy - válaszolta Polly kis
asszony hűvösen. - Bár nem tudom, mi szükségem volna
derűre.

- Dehát csak örülni tetszik a ... a ... kedves nővére

gyermekének! - Nancy valahogy úgy érezte: több szere
tettel kellene várni az elárvult kis idegent.

Polly kisasszony unott arcot vágott.
- A nővérem elég ostoba volt ahhoz, hogy férjhezmen

jen és felesleges gyerekeket hozzon a világra, amikor úgy
is több van belőlük a kelleténél. Igazán semmi okom az
örömre azért, hogy a végén a nyakamba szakadnak.
Dehát, mint már mondtam: tudom, mi a kötelessé-
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gem ... A szoba sarkait is jól seperd ki - tette hozzá szigo
rúan és kivonult a konyhából.

*
Szobájába érve, Polly kisasszony újra elővette a két

nappal azelőtt messze nyugatról érkezett levelet, amely
olyan kellemetlen hírt hozott. A levelet Harrington Polly
kisasszonynak círnezték, Beldingsville-be. Így szólt:

Nagyságos kisasszony! Őszinte sajnálattal értesítem,
hogy Whittier John tiszteletes úr két héttel ezelőtt el
halálozott. Egy tizenegy éves kislányt hagyott itt árván,
egyéb - néhány könyvtől eltekintve - nem maradt utá
na. Ugyanis, mint nagyságos kisasszony bizonyára tud
ja, Whittier tiszteletes úr az itteni missziónak volt lel
kipásztora, igen csekély fizetéssel.

Úgy tudom, hogy felesége az Ön elhalt nővére volt,
Whittier úr szavaiból úgy vettem ki, hogy a két család
nem volt valami jó lábon egymással. Mégis Whittier úr
úgy gondolta, hogy Ön nagyságos kisasszony, nővére
kedvéért talán szívesen odavenné kislányát, hogy a
gyermek rokoni körben nevelkedhessék. Ezért írok
Önnek.

Mire levelem megérkezik, a kislány már útrakész
lesz. Ha nagyságos kisasszony magához veszi, hálás
volnék, ha azonnal írna, mert egy idevaló házaspár rö
videsen Bostonba készül, addig a kislány velük utaz
hatnék. ott pedig feltennék a beldingsvillei vonatra.
Természetesen értesíteni fogjuk, melyik vonattal érke
zik Pollyanna.
Mielőbbi remélhetőleg kedvező válasza elvártában,

vagyok nagyságos kisasszony tisztelő híve:
White O. Jeremiah

Polly kisasszony összeráncolt szemöldökkel összehaj
totta a levelet és visszatette a borítékba. Tegnap válaszolt
rá, megírta, hogy a kislányt természetesen magához veszi.
O, Polly kisasszony tudja kötelességét, megteszi, ha kelle
mes, ha nem.
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Gondolatai a múltba vándoroltak, Jenny novéréhez.
Jenny volt a gyermek anyja. Húszéves korában, a család
tiltakozása ellenére, férjhez ment a fiatal paphoz. Volt a
városban egy gazdag fiatalember, aki szintén pályázott
Jenny kezére. Őt a család sokkal szívesebben látta volna,
Jenny azonban hallani sem akart róla. A gazdag kérő már
nem volt fiatal, de több pénze volt, mint a fiatal misszio
náriusnak, akinek egyebe sem volt szerető szívénél és fia
talos, lelkes eszményeinél. Jenny szemében azonban ez
többet ért a pénznél, ami talán nem is olyan csodálatos.
Így hát hozzáment a fiatal paphoz és elment messze ke
letre, misszionáriusnénak.

Ezek után a család szakított vele. Polly kisasszony jól
emlékezett rá, bár ő volt a legifjabb a családban, mind
össze tizenöt éves. A szűlök tudni sem akartak többet
Jennyről. Az egy ideig írt, sőt, utolsó kisbabáját - a többi
mind meghalt -, Pollyanna névre kereszteltette. két nővé
re: Polly és Anna után. Ez volt az utolsó hír, amit tőle

kaptak. Néhány év múlva a pap néhány rövid, fájdalmas
sorban tudatta, hogy felesége meghalt.

Közben az idő eljárt a "kastély" lakóinak feje felett is.
Polly kisasszony elmélázva nézett ki az ablakon. a ház
alatt elterülő, keskeny zöldellő völgyre. Mennyire meg
vátozott minden az elmúlt huszonöt év alatt!

Polly kisasszony ma már negyvenéves. Egyedül áll a vi
lágban. Apja, anyja, testvérei mind elhaltak. Évek óta úr
nője már a kastélynak. az övé apjának minden vagyona.
Sokan nyíltan sajnálkoztak rajta magános életéért. Azt
tanácsolták, vegye magához egy barátnőjét, vagy lega
lábbis tartson társalkodónőt. Polly kisasszonynak azon
ban nem kellett sem a részvétük, sem a tanácsuk. Szeret
magában élni, mondta; nem fél az egyedülléttől. Szereti a
csöndet. Most pedig ...

Polly kisasszony felállt. A homlokát összeráncoita az aj
kát erősen összeszorította. Szerencse, gondolta, hogy jó
szívű teremtés vagyok, aki nemcsak hogy tudja, mi a kö
telessége, de meg is teszi. Pollyanna! Micsoda nevetséges
név!
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2
Nancy és az öreg Tom

Odafenn, a kis padlásszobában, Nancy nagy eréllyel si
kált, söpört, különös tekintettel a sarkokra. A lendület,
amellyel a munkába vetette magát, nemcsak tisztaságsze
retetét bizonyította, arra is jó volt, hogy érzelmeit leve
zesse. Mert Nancy nem volt szent. Ijedt tisztelettel adó
zott úrnőjének, mukkanni sem mert előtte, de úgy
könnyített magán, hogy magában egyszer-egyszer alapo
san leszidta.

- Bárcsak kipiszkálhatnám a fekete lelke sarkait is! 
motyogta, miközben dühösen esett neki a kefével a ne
gyedik saroknak. - Ott is vona mit takarítani! Micsoda
gondolat, idedugni ezt a kis árvát, ebbe a fülledt, ala
csony szobába, ahol télen még fűteni sem lehet! Mikor az
egész házban csak úgy konganak a szobák! Felesleges
gyerekek! Szép dolog, mondhatom! - Nancy haragjában
olyan alaposan kirázta a porrongyot. hogy majdnem ki
esett a tetőre. - No én megmondhatnám, ki a felesleges: a
gyerek, vagy ...

Kis ideig csöndben dolgozott. Hamarosan el is készült
és kedvetlenül nézett körül a kis, kopár szobában.

- No, én megtettem a magamét - mondta sóhajtva. 
Piszok itt már nincs - de egyéb sem! Szegény kis jószág!
Szép kis szoba egy árva, apja után síró gyerek részére! 
Nancy kivonult és alaposan becsapta az ajtót maga után.
- Ó, ó! - mondta megszeppenve, de aztán felvonta vállát.
- Remélem, meghallotta! Nem árt neki!

Délután Nancy módját ejtette, hogy néhány percre ki
szökjék a kertbe. Beszélni akart az öreg Tommal. Az már
számtalan év óta nyeste a bokrokat és gereblyézte az uta
kat a Harrington-kastély kertjében.

Gyors pillantást vetett maga mögé, nem hallja-e senki.
- Tom úr - mondta - tud-e róla, hogy egy kislány jön ide
lakni?
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Az öreg nagynehezen felegyenesedett.
- Egy micsoda? - kérdezte.
- Egy kislány! Polly kisasszony magához veszi.
- Már megint tréfál- zsörtölődötta vénember.
- Miért nem mondja azt, hogy holnap a nap nyugaton

kél?
- Pedig igaz! Ő maga mondta nekem! - erősködött

Nancy. - Az unokahúga. Tizenegy éves kislány.
Az öreg elképedve nézett rá.
- Csak nem ... csak nem ... - motyogta és fáradt, öreg

szemében gyöngéd fény gyulladt ki. - Lehetetlen! De
mégis úgy kell lennie! Nancy, ez Jenny kisasszony kislá
nya lesz! Hála Istennek, hogy ezt megérhettem!

- Ki volt Jenny kisasszony?
- A régi gazdáim legidősebb lánya, valójában földre-

szálIt angyal. Húszéves volt, amikor férjhez ment és elke
rűlt innét. Régen volt, nagyon régen. Úgy hallottam, a kis
babái mind meghaltak, egyet kivéve. Úgy látszik, ez fog
idejönni!

- Azt mondta a kisasszony: tizenegy éves.
- Annyi lehet - bólogatott az öregember.
Nancy újabb óvatos pillantást küldött a ház felé. - És

képzelje: a szegény gyerek a padlásszobában fog aludni! 
mondta megbotránkozottan.

Az öreg Tom összeráncolta a homlokát. Furcsa mosoly
jelent meg a szája szögletében.

- Szeretném tudni, mihez kezd majd Polly kisasszony
egy gyerekkel- mondta,

- Én meg arra vagyok kívánesi. mihez kezd majd a kis
lány Polly kisasszonnyal! - nyelvelt Nancy.

Az öregember nevetett.
- Attól tartok, maga nem rajong éppen Polly kis-

asszonyért!
- No, szeretném látni azt, aki rajongani tud érte!
Tom bácsi elmosolyodott. Furcsán, titokzatosan.
- Úgy látszik, maga nem tud semmit Polly kisasszony

szerelmi históriájáról - mondta lassan.
- Szerelem és Polly kisasszony? Hát erről aztán igazán

nem hallottam és azt hiszem, más sem!
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- De bizony hallottak - válaszolt az öreg. - Itt lakik a
volt udvarlója, ebben a városban.

- Ne mondja! Hogy hívják?
- Azt már nem mondom meg. Nem volna illő dolog. -

Az öregember kihúzta magát. A házra nézett és fakó, kék
szeme csillogott a büszkeségtől. A családra gondolt, ame
lyet nemzedékek óta, hüségesen szolgált.

Nancy hitetlenkedve rázta a fejét.
- Nem tudom elhinni, hogy valaki udvarolni mert vol

na a kisasszonynak.
Tom bácsi megcsóválta a fejét.
- Nem ismeri úgy Polly kisasszonyt mint én. A maga

idejében nagyon szép volt, és ma is az lenne, ha el nem
csúfítaná magát.

- Szép? Polly kisasszony?
- Oh! Ha nem simítaná hátra olyan szigorúan a haját.

hanem engedné, hogy lazán röpködjön a feje körül, úgy,
mint régen, ha újra olyan tudomisén rniböl, fehér csipké
ből, meg selyemből való ruhákat viselne, akkor maga is
látná, Nancy, hogy egyáltalában nem csúnya. És nem is
öreg.

- Nem-e? Nohát, akkor ügyesen leplezi!
- Tudom, tudom ... Akkor kezdödött, amikor összeve-

szett az udvarlójával - bólogatott Tom bácsi. - Olyan azó
ta, mintha tüskén meg kórón élne, olyan szúrós és kelle
metlen-.

- Hát ez aztán igaz! Akármit csinálok, semmi sem tet
szik neki! Ha nem fizetne annyit és nem kellene a pénz
odahaza, dehogyis maradnék én ebben a házban! Így is
meglássa: egy napon majd betelik a mérték. Akkor pedig
fel is út, le is út, Nancy! Szedheted a sátorfádat! Majd
meglátja!

Tom bácsi megcsóválta a fejét. - Tudom én, hogy van
ez, Nancy. Éreztem már én is effélét! De nem okos dolog
az úrnővel összerúgni a patkót, higyje el!

- Nancy! - hangzott szigorúan az ablakból.
- Igenis, kisasszony! - hebegett a megrémült lány és

futva igyekezett a ház felé.
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3
Pollyanna megérkezik

Néhány nap múlva megjött a távirat is, amely tudtul
adta, hogy Pollyanna másnap, június huszonötödikén,
délután négy órakor érkezik Beldingsville-be. Polly kis
asszony elolvasta a sürgönyt, összeráncolta a homlokát,
zsebre tette és felmászott a padlásra. A padlásszobában
újra talált rá okot, hogy a homlokát ráncolja.

Nem állt abban egyéb, mint egy keskeny, gondosan
megvetett ágyacska, két egyeneshátú szék, egy mosdó,
egy öltözőasztal - tükör nélkül! - és egy kis asztal. Az ab
lakokon semmi függöny, a falakon egyetlen kép sem ló
gott. A nap egész délelőtt sütötte a tetőt és a kis szobában
meleg volt, akár egy kemencében. Az ablakokon nem volt
zsalu sem. Egy jókora légy haragosan zümmögve éppen
nekikoppant az ablaktáblának.

Polly kisasszonyagyoncsapta a legyet, ujjnyi magasra
feltolta az ablaktáblát és kidobta rajta, helyrehúzta az
egyik széket, összeráncolt szemöldöke alól még egyszer
körülnézett, majd kiment a szobából.

Néhány perc múlva benézett a konyhába.
- Nancy - mondta - odafenn, Pollyanna kisasszony szo

bájában egy legyet találtam. Úgy látszik, valaki kinyitotta
az ablakot. A zsalukat már megrendeltem, de addig is,
amíg megérkeznek, legyen gondod rá, hogy az ablakok
mindig be legyenek téve. Unokahúgom holnap délután
négy órakor érkezik. Te elébemész az állomásra. Timothy
majd kivisz a nyitott kocsin. A sürgönyben az áll, hogy
unokahúgom szöke hajú, és vöröskockás ruhát és szalma
kalapot fog viselni. Többet én se tudok, de azt hiszem,
nem lesz nehéz megismerni.

- Igenis kisasszony. És a kisasszony nem ... nem ...
Elhallgatott. Polly kisasszony nyilván jól értelmezte a

mondat elharapott végét, mert ismét összehúzta a sze
möldökét és kurtán csak ennyit mondott:
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- Én nem megyek ki eléje. Teljesen felesleges volna.
Pollyanna fogadtatása ezzel el is volt intézve.
A konyhában Nancy olyan dühösen ment neki a vasaló

val az abroszoknak, hogy majdnem odaégtek.
- Szöke haj, piroskockás ruha, szalmakalap! Egyebet

nem tud! á, igazán? No, én szégyelném magam az ő he
lyében! Mikor az egyetlen húgocskám érkezik, Amerika
túlsó végéből!

Pontosan húsz perccel négy óra előtt előállt a nyitott
kiskocsi és Timothy Nancyval az állomásra hajtott, a ven
dég elébe. Timothy Tom bácsi fia volt. A rossz nyelvek a
városban azt állították, hogy Tom bácsi Polly kisasszony
jobb keze, Timothy pedig a bal.

Jóindulatú, csinos fiú volt. Nancy még csak rövid ideje
volt a háznál, de máris összebarátkoztak. Ma azonban a
lány annyira el volt foglalva gondolataival, hogy szokása
ellenére alig mondott két szót, úgyhogy jóformán némán
hajtottak az állomásig.

- Szőke haj, piroskockás ruha, szalmakalap - ismétel
gette magában Nancy. - Vajon miféle gyerek lesz a kis
Pollyanna?

Az állomáson mindketten leszálltak a kocsiról és fel-alá
jártak a peronon.

- Saját érdekében remélem, hogy csöndes, okos kis
lány lesz, aki nem fog késeket potyogtatni és ajtókat
csapkodni - mondta Nancy sóhajtva.

Tom elvigyorodott.
- Hát, ha más lesz, nem tudom, mi fog történni! Kép

zelje el: mihez kezdene Polly kisasszony egy lármás, szele
burdi gyerekkel? No de már ott fütyül a mozdony!

Nancy ettől úgy megijedt, hogy a foga is összeverődött.

- áh, Timothy - mondta, - mégiscsak csúnya dolog,
hogy engem küldött ki elébe! De mit volt mit tenni: most
már nem tudott változtatni rajta.

A vendég rövidesen fel is tűnt. Nyurga, vékony kislány
volt, piroskockás ruhájában, két tömött, szöke hajfonat
lógázott a hátán, a szalmakalap pedig élénk, szeplős ar
cocskát árnyékolt be. Jobbra-balra nézett, mint aki keres
valakit.
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Nancy azonnal megismerte, de Isten tudja miért, két
perc is beletelt, amíg erőt vett magán és remegő térdek
kel odament a kislányhoz. Az akkor még egész egyedül
állt a sín mellett.

- Pollyanna kisasszony? - kérdezte félénken. A követ
kező pillanatban két vékony kis kar fonódott a nyakára.

- Jaj de örülök, de borzasztóan örülök, hogy látom!
Persze, hogy én vagyok Pollyanna! Milyen kedves, hogy
kijött elém az állomásra! Úgy reméltem, hogy itt lesz!

- Remélte? - dadogott Nancy, aki sehogysem tudta
megérteni, honnan ismerheti őt Pollyanna. - Remélte? 
ismételte és közben helyretolta a viharos üdvözlés köz
ben félrebillent kalapját.

- Hát persze! Egész úton azon gondolkoztam, milyen is
lehet! - mondta a kislány. Csak úgy táncolt örömében.
Tetőtől talpig alaposan szemügyre vette a zavartan állin
gáló Nancyt. - Most legalább tudom, milyen, és igazán,
borzasztóan örülök, hogy olyan, amilyen!

Szerencsére Timothy lépett hozzájuk, mert Nancy az
egész szóáradatból nem értett egy kukkot sem.

- Ez Timothy - mutatta be a fiút, majd megkérdezte: 
Bőröndje van?

- Van ám - bólintott Pollyanna büszkén - még hozzá
vadonatúj! A hölgyegylet vásárolta nekem. Igazán kedves
volt tőlük, mert a pénz a templomszőnyegre kellett volna
nekik! Én persze nem tudom, hány méter piros szőnyeget
lehet venni egy bőrönd árából, de azt hiszem, legalább a
fél hajóra elég lett volna! A kézitáskámban egy cédula
van, Gray úr azt mondta, adjam oda és akkor megkapom
a bőröndöt. Gray úr Grayné férje, az pedig Carr dékán
nővére. Velük utaztam Bostonig. Nagyon kedves embe
rek! Na, végre megtaláltam - tette hozzá és kézitáskájából
diadallal kihúzott egy kis cédulát.

Nancy nagyot lélegzett. Valakinek, gondolta, csak kell,
hogy lélegzetet vegyen, mert a kislány nyilván lélegzetvé
tel nélkül bírja az iramot. Lopva Timothyra nézett, az
azonban gyorsan félrefordította a fejét.

Végre kocsiba ülhettek. Timothy felrakta Pollyanna bő
röndjét, a kislány pedig kényelmesen elhelyezkedett ket-
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tőjük között. Egyetlen pillanatra sem állt be a szája.
Nancy teljesen összezavarodott, már azt sem tudta, mit
feleljen.

- Jaj, de szép vidék! Messze megyünk? Jó volna, mert
nagyon szeretek ám kocsikázni! De ha közel van, az se baj
- ömlött Pollyanna szájacskájából a szó. - Mert akkor
legalább hamarabb odaérünk, és meglátom, milyen a ház!
Már olyan kívánesi vagyok! Milyen csinos utca! Tudtam,
hogy csinos lesz, mert édesapa beszélt róla ...

Itt Pollyanna hirtelen elhallgatott. Nagyot nyelt sze
gényke. Nancy kicsit ijedt oldalpillantást vetett rá. A kis
lány szeme megtelt könnyel, az ajka reszketett. Egy fél
perc múlva azonban már bátran felkapta a fejét és foly
tatta aszóáradatot.

- Édesapa mindenről beszélt nekem. Mindenre emlé
kezett! Jaj és elfelejtettem megmagyarázni, miért van pi
roskockás ruhám, amikor gyászt kellene viselnem. Pedig
Grayné figyelmeztetett, hogy mindjárt mondjam meg, kü
lönben az emberek el fognak csodálkozni rajta. Dehát az
utolsó küldeményben a misszió részére semmi fekete
nem érkezett, éppen csak egy öreg néninek való, fekete
'bársonykabátka. Carr dékán felesége kijelentette, hogy
azt nem hordhatom. Meg aztán szürkés foltok is voltak
rajta, a könyökénél. mert kissé elv ásott már az anyag. A
hölgyegylet egy része akart is venni nekem egy fekete ru
hát és kalapot, de leszavazták őket. Azt mondták, a sző
nyeg a templomba fontosabb. Meg aztán Whitené azt
rnondta, hogy ő úgysem szereti a fekete kislányokat, illet
ve a kislányokat feketében.

Pollyanna egy pillanatra elhallgatott, mire Nancy félén
ken közbeszólt:

- Nem baj, nem a ruha a fontos.
- Jaj de jó, hogy maga is így gondolja! - mondta Polly-

anna és ismét nyelt egyet. - Persze, sokkal nehezebb vol
na fekete ruhában örülni ...

- Örülni? Minek? - hüledezett Nancy.
- Hát - annak, hogy apa a mennyországba ment, édes-

anyámhoz és a többi testvérkémhez. Apa azt mondta,
örüljek neki. De nagyon nehezen megy, még a piroskoc-
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kás ruhában is. Nagyon hiányzik nekem. Nem tehetek
róla, de azt kell gondoljam, hogy nekem mégis nagyobb
szükségem volna rá, mint édesanyámnak és testvérkéim
nek, mert utóvégre azoknak ott a jó Isten és az összes an
gyalok, nekem pedig nem maradt egyebem, csak a nő
egylet. De most már minden könnyebb lesz, hogy magá
nál lehetek, Polly néni! Jaj de örülök, hogy van egy Polly
nénim!

Nancy szívfájdító részvéte a kis árva iránt ijedt megbot
ránkozásba csapott át.

- Ez ... ez borzasztó tévedés! - mondta hebegve. - Én
nem vagyok Polly néni! Én csak a Nancy vagyok!

A kislány arcára kiült a csalódás.
- Maga nem Polly néni?
- Nem bizony! Én a Nancy vagyok. Sohasem jutott

eszembe, hogy bárki is összetéveszthetne vele! Nem ha
sonlítunk egy csöppet sem! De nem ám!

Timothy csöndesen nevetett. Nancy azonban annyira
felizgatódott, hogy észre sem vette a feléje lövellt, vidám
pillantást.

- De hát akkor kicsoda maga? - érdeklődött a' kislány.
- Igazán nem olyan, mint valami hölgyegylet tagja!

Most már Timothy nem bírta tovább. Hangosan kaca
gott.

Nancy, rnielött válaszolt volna a kislánynak, korholó
pillantást vetett rá.

- Nancy vagyok, a mindenes - mondta. - Én végzek
minden munkát a házban, kivéve anagymosást, vasalást.
Ahhoz Durgin kisasszonyt hozatjuk.

- De Polly néni csak létezik?
- Nyugodjék meg, nagyon is létezik - morgott közbe

Timothy.
Pollyanna arca kiderült.
- Hát akkor jól van. - Elhallgatott, ránézett két kísérő

jére, aztán vidáman folytatta: - Tulajdonképpen örülök,
hogy nem jött ki elém az állomásra, mert így még előt
tem van a meglepetés, hogy milyen lesz és kivüle még itt
van nekem maga is, Nancy!

Nancy elpirult. Timothy gyors oldalpillantást vetett rá.
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- Ez kedves bók volt! - mondta. - Miért nem köszöni
meg a kis kisasszonynak?

- Mert ... mert Polly kisasszonyon járt az eszem - vála
szolta Nancy zavartan.

Pollyanna vidáman ránézett.
- Az enyém is - mondta. - Tudja, nincs több nagyné

ném, csupán ő és csak nemrégen tudtam meg, hogy
egyáltalában létezik. Papa mesélt róla. Azt mondta, vala
mi szép, nagy házban lakik a hegytetőn.

- Úgy is van - mondta Nancy. - Innét már láthatja is!
Az a nagy fehér ház a zöld zsalukkal!

- Jaj, de szép! És mennyi fa és micsoda gyönyörű pá
zsit! Sohasem láttam még ekkora darab pázsitot! Nancy
kám, Polly néni gazdag?

- Gazdag, kisasszony.
- Remek! Nagyon jó lehet, ha az embernek nagy csomó

pénze van! Én még sohasem ismertem senkit, akinek sok
pénze volna, kivéve Whitéket. Azoknak van. Képzelje, ná
luk minden szobában szőnyeg van és vasárnap fagylalt
krérnet esznek ebédre! Polly néni is fagylaltkrémet eszik
vasárnap?

Nancy a fejét rázta. Nehezére esett, hogy ne nevessen.
Timothynak is rángatódzott a szájaszéle.

- Sajnos, Polly kisasszony, úgy látszik, nem szereti a
fagylaltkrémet. Legalábbis, mióta én a házban vagyok,
még egyszer sem ettünk.

Pollyanna arca elborult.
- Be kár! Hát van olyan ember, aki nem szereti a fagy

laltkrémet? Dehát nem baj. Legalább nem fog a gyom
rom fájni, mert fájt, mikor túlsokat ettem belőle. Szönyeg
is van Polly néni lakásában?

- Van bizony.
- Minden szobában?
Nancy megszeppenve nézett a kislányra. Eszébe jutott

a kopár padlásszoba.
- Majdnem minden szobában - válszolta bizonyta

lanul.
Pollyanna összecsapta kis tenyerét örömében.
- Jaj de nagyszerű! Úgy szeretem a szőnyegeket! Ne-
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künk csak két kis pokrócunk volt. A missziós-hordóban
érkezett és tintafoltos volt. Whitenének képei is vannak,
gyönyörű képei, az egyiken rózsa van, a többieken tér
deplő kislányok, meg bárányok, oroszlánok, - persze, a
bárányok és oroszlánok nincsenek együtt, bár a biblia
úgy mondja, hogy az sem lehetetlen, de Whitenénél még
nem jutottak idáig. Maga is szereti a képeket, Nancy?

- Én... én nem is gondolkoztam rajta - motyogta
Nancy.

- Hát én bizony szeretem. Nekünk egyetlen képünk
sem volt. Ritkán küldenek képeket a missziós-hordóban.
Egyszer ugyan találtunk benne kettőt. De az egyik olyan
szép volt, hogy a papa azonnal eladta és a pénzen cipőt

vett nekem, a másik pedig darabokra esett szét, mihelyt
felakasztottuk. Üvegre volt festve, tudja, és eltörött. Jaj,
annyira sírtam utána! De most már örülök, hogy semmi
ilyen szép holmink nem volt, mert így még sokkal jobban
fog tetszeni Polly néni lakása! Éppen olyan lesz, mint
amikor a sok színehagyott, gyúrőrt hajszalag után végre
néhány egészen új szép szalag érkezett a missziós-hordó
ban! ... De gyönyörü! - kiáltott fel elragadtatva, amikor a
kocsi befordult a parkba és a széles úton a ház felé haj
tottak.

Mialatt Timothy leemelte a ládát a kocsiról, Nancy a
fülébe súgta:

- Többet ne beszéljen nekem felmondásról! Nem me
gyek én el innen, még ha kidobnak, akkor se!

A fiú elvigyorodott.
- Azt hiszi, én nem vagyok úgy vele? Csuda jó lesz

most itt a kislánnyal a házban! Jobban fogunk mulatni,
mint a moziban!

- Mulatni! - Nancy megbotránkozottan nézett a fiúra. 
Nem mulatságról van itt szó! Majd meglátja, mi lesz itt,
amíg ezek ketten összeszoknakl Kell valaki ennek a kis
árvának, akihez hozzábújhat, ha valami baj lesz. Az a va
laki pedig én leszek! - fejezte be Nancy önérzetesen és
jókorát ütött saját mellére.
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4
A kis padlásszoba

Harrington Polly kisasszony nem állt fel, hogy unoka
húgát üdvözölje. Amikor Nancy és a kislány beléptek a
nappaliba, éppen csak felpillantott könyvéből és hűvösen

kezet nyújtott. Mintha minden egyes ujjára nagy, fekete
betűkkel ráírták volna azt a szót, hogy "kötelesség"!

- Jónapot, Pollyanna! Én ... - ennyit mondott, mert to
vább nem jutott, Pollyanna valósággal átrepült a szobán
és megbotránkozott nénje térdére ugrott.

- Polly néni, Polly néni, ki sem mondhatom, milyen
boldog vagyok, hogy idejöhettem! - mondta félig sírva, fé
lig nevetve. - El sem képzelheted, micsoda remek dolog,
hogy most már van Polly nénim meg Nancym, a nöegyleti
hölgyek helyett!

Polly lefejtette magáról a kis ujjakat.
- Elhiszern. hogy boldog vagy, bár nincs szerenesém a

nőegyleti hölgyeket ismerni - mondta fagyosan. Aztán,
rosszalló pillantást vetve az ajtóban állingáló Nancyra,
hozzátette: - Elmehet, Nancy, nincs szükségem magára.
Pollyanna, légy szíves és állj ide elém. Húzd ki magad!
Még meg sem nézhettelek.

A kislány mosolyogva azonnal engedelmeskedett.
- Hidd el, Polly néni, nemigen érdemes engem meg

nézni! Csupa szeplö az arcom. Jaj és meg akarom magya
rázni, miért van rajtam piroskockás ruha. Nancynak már
elmondtam, hogy a missziós-hordóban csak egy fekete
bársonykabát érkezett, lyukas könyökkel. Papa pedig azt
szokta mondani ...

- Nem érdekel, amit apád mondani szokott - vágott
közbe Polly kisasszony ridegen. - Remélern. van poggyá
szod?

- Ú hogyne, Polly néni, még hozzá nagyon szép bőrön
döm van. A nöegylettöl kaptam. Igaz, hogy valami sok
nincs benne - legalábbis saját holmim. Mert tetszik tudni,
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az utóbbi időben nagyon kevés gyermekruha érkezett a
missziós-hordóban. De elhoztam a papa könyveit. White
né azt mondta, a könyvek engem illetnek. Mert a papa ...

- Pollyanna - szakította félbe nénje szigorú hangon 
szeretném, ha most mindjárt megértenéd: nem óhajtom,
hogy jelenlétemben apádról beszélj!

A kislánynak elakadt a lélegzete.
- Hogyan, Polly néni? Azt tetszik mondani ... hogy ...
Polly kisasszony azonban nem fejezte be a félbenma-

radt mondatot.
- Most felmegyünk a szobádba - mondta ehelyett. - A

poggyászod - ha tényleg volt - azóta már odafenn van.
Megmondtam Timothynak, vigye fel.

Pollyanna szó nélkül követte. A szeme tele volt
könnyel, de hősiesen lenyelte.

- Utóvégre még örülhetek is neki, hogy nem kell papá
ról beszélnem - okoskodott magában. - Talán ... talán
könnyebb lesz, ha nem beszélek róla! Bizonyára Polly
néni is ezért nem akar róla hallani. - És Pollyanna, aki
mindenkiről hajlandó volt a legjobbat elhinni, most már
szentül meg volt győződve, hogy nénje csupa jóságból
nem akar apjáról beszélni vele. Már el is felejtette, hogy
sírni készült és élénk érdeklődésselvette szemügyre kör
nyezetét.

A lépcsőn mentek felfelé. Előtte nénje haladt, finoman
zizegő, fekete selyemruhában. Félig nyitott ajtó mellett
mentek el, a szoba padlóját gyönyörű szőnyeg borította,
selyemmel kárpitozott székek álltak benne. És milyen
puha a futószőnyeg még a lépcsőn is! Akár mohán járna
az ember. Mindenütt aranykeretes képek, minden abla
kon finom csipkefüggöny, azon át szürödik be a napfény.

A kislány elragadtatva tapsikolt.
- Polly néni, Polly néni, micsoda szép ház ez! Milyen

boldog lehetsz, hogy ilyen gazdag vagy!
Nénje hirtelen visszafordult.
- Pollyanna - mondta megbotránkozottan - ezt igazán

nem értem! Hogyan beszélhet így egy kislány?
Pollyanna őszintén csodálkozva nézett nénjére.
- Miért, Polly néni? Hát nem vagy boldog?
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- Hová gondolsz, Pollyanna? Azt hiszed, annyira meg
feledkezem magamról, hogy bűnös büszkeséget érzek az
adományok rniatt, amelyekben az Úr részesített, különö
sen pedig a pénz miatt?

Ezzel Polly kisasszony sarkon fordult és minthogy köz
ben már felérkeztek a lépcső tetejére, határozott léptek
kel a padlás ajtaja felé tartott. Most már örült, hogy
unokahúgát a padlásszobában helyezte el. Eredetileg
csak azért választotta, hogy minél távolabb legyen tőle és
hogy gyerekes vigyázatlanságból kárt ne tegyen a lakás
drága bútorzatában. Most azonban, hogy Pollyanna sza
vaiból azt vélte kiolvasni, hogy a kislánynak hajlama van
a hiúságra, úgy gondolta: tiszta szerencse, hogy ezt az
egyszerű, szerény szobácskát jelölte ki számára.

Mögötte sietve topogtak a kis gyereklábak. A kislány
nagy, kék szeme állandóan jobbra-balra járt, nehogy bár
mit is elmulasszon a sok szép látnivalóból. A fejecskéjé
ben pedig egyetlen gondolat motozott. Vajon melyik ajtó
mögött rejtőzik az ő leendő szobája? Egy szép, kedves
szobácska, szőnyeggel, függönnyel, képekkel a falon?

Nagynénje ezalatt benyitott a padlásba. Újra lépcsőn
mentek felfelé.

Itt bizony már nem akadt sok látnivaló. Jobbról-balra
puszta falak. A lépcső végetért. Tágas helyiségben álltak,
homálybavesző végén a tető majdnem leért a padlóig.
Megszámlálhatatlan bőrönd és láda állt egymásra hal
mozva. Meleg volt, füllesztően meleg. PoIlyanna önkény
telenül felemelte a fejét. Nehéz volt lélegzeni ebben a
súrü, fojtó levegőben. Polly néni kinyitott egy ajtót.

- Itt a szobád, Pollyanna, már felhozták a bőröndödet.
Nálad van a kulcs?

Pollyanna némán bólintott. Nagyranyílt szemében
ijedtség ült.

Nénje összehúzta a szemöldökét.
- Ha kérdek tőled valamit, Pollyanna, válaszolj a szád

dal, necsak a fejeddel.
- Igenis, Polly néni.
- Így már jobb. Azt hiszem, mindent megtalálsz itt,

amire szükséged van. - Polly néni pillantása a tele vizes-
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korsóra és a mosdó mellett lógó törölközőkre tévedt. 
Felküldöm Nancyt, az majd segít kicsomagoIni. A vacso
rát hat órakor tálalják - tette hozzá és kiIibegett a szo
bából.

Pollyanna úgy maradt állva a szoba közepén, mint akit
fejbekólintottak. Aztán lassan, sorba, szemügyre vette a
kopasz falakat, a függöny nélküli ablakot, a csupasz pad
lót. Végül is a kis bőröndön akadt meg a pillantása. A kis
bőröndön, amely még nem is olyan régen saját szobájá
ban állt, valahol messze nyugaton, az otthonában .. Egy
szerre csak odarohant a böröndhöz. letérdelt mellé, rábo
rult és arcát két kezébe temette.

Így talált rá Nancy néhány perccel később. Lekuporo
dott melléje és karjába vette a kislányt.

- Szegény kis báránykám! - vigasztalta gyengéden. 
Tudtam, hogy így fogom találni.

Pollyanna megrázta a fejét.
- Ez mind csak azért van, mert rossz vagyok, nagyon

rossz - mondta zokogva. - Sehogysem tudom magammal
elhitetni, hogy Istennek és az angyaloknak nagyobb szük
ségük volt papára, mint nekem!

- Hát nincs is - jelentette ki Nancy határozottan, mire
Pollyanna úgy megrémült, hogy még sírni is elfelejtett.

- De Nancy ... !
A kislány ijedt pillantására Nancy észbekapott. Erélye

sen megdörzsölte a szemét.
- Nem úgy értettem, báránykám - mentegetődzött. -

Most pedig adja ide a kulcsot, hamar kicsomagolunk.
A kislány előkapartaa kulcsot.
- Elég kevés holmi van benne, - mondta zavartan.
- Nem baj! Annál gyorsabban üres lesz a koffer!
Nancy ügyes lány volt; alig néhány perc múlva már ki

csomagolta a könyveket, a foltozott kis fehérneműket és
a néhány szál, szánalmasan kopott ruhácskát. Pollyanna,
bátor kis mosollyal arcán, nagy igyekezettel segített. Be
akasztotta a ruhákat a szekrénybe, elrendezte az asztalon
a könyveket és berakta a fehérneműt a fiókok ba.

- Nem gondolja ... nem gondolja - mondta a végén
kicsit zavartan, - hogy egész kedves szobácskám van?
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Nem kapott választ. Nancy mélyen lehajolva turkált a
bőröndben. Pollyanna az íróasztal mellett állva kicsit
szomorkásan nézte a csupasz falat.

- Annak is örülhetek, hogy nincs tükör a szobámban.
Mert ha nincs tükör, nem láthatom a szeplőimet.

Nancy valami furcsa kis zajt hallatott, de mire a kislány
odanézett, a leány ismét csak a bőrönd föle hajolt. Pedig
már egészen üres volt. Pollyanna az ablakhoz ment és ak
kor, egyszerre, felsikoltott örömében.

- Ó Nancy, Nancy, csak most látom, milyen gyönyörű a
kilátás! Idenézzen! Ez a sok, sok fa, meg a házak, a szép,
karcsú templomtorony, a folyó pedig éppen olyan, mint
valami ezüstszalag! Igazán, nemis kell ide semmi más
kép! Az ablak a keret, a kilátás a festmény. Jaj de örülök,
hogy éppen ezt a szobát kaptam!

Pollyanna legnagyobb meglepetésére és megütközé
sére Nancy sírvafakadt. A kislány hozzászaladt.

- Mi a baj? - kérdezte, aztán ijedten hozzátette: 
Nancy, csak nem a maga szobáját vette el Polly néni,
hogy nekem adja?

Nancy mérgében tüstént lenyelte könnyeit.
- Az én szobám? - válaszolt dühösen. - Dehogy is az én

szobám ez! De ha maga, báránykám, nem egy földreszállt
angyalka és ha a jó Isten meg nem fizet egyeseknek rövi
desen, akkor ... akkor ... Szent egek! Ez az ő csengője! 
És Nancy felugrott, mintha kígyó csípte volna meg és ki
rohant, mint a szélvész.

Pollyanna meglehetősen elképedve nézett utána, aztán
visszatért az ablakhoz, hogy a .festrnényben". ahogyan a
kilátást elnevezte, gyönyörködjék. Kis idő múlva félén
ken megtapogatta az ablakot. Úgy érezte, nem bírja to
vább ezt a fojtogató meleget! Nagy örömére az ablaktábla
megmozdult, sőt, egész könnyen fel tudta tolni. Pollyanna
boldogan szívta be a beáramló friss levegőt.

Odaszaladt a másik ablakhoz és azt is kinyitotta. Jó
kora légy repült be rajta és nagy zümmögve majdnem az
orrának ütődött. Rövidesen második követte, majd a har
madik. Pollyanna ügyet sem vetett rájuk. Remek felfede
zést tett: hatalmas szál fa ágai csaknem benyúltak az ab
lakon. Olyanok voltak, mint az ölelésre tárt karok.
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Pollyanna hangosan felkacagott örömében.
- Azt hiszem, menni fog - mondta hangosan. A követ

kező pillanatban már az ablakpárkányon állt. Onnét
könnyen elérte a legközelebbi ágat; jól megkapaszkodott
benne és mint valami kis majom, kilendült az ablakon.
Ügyesen mászott lefelé, míg el nem érte a legalsó ágat. Jó
messze volt a földtől. Pollyanna szokva volt ugyan a fára
mászáshoz, de még ő is kicsit megszeppent a távolságtól.
De csak egyetlen pillanatig habozott, egyszer-kétszer
meghintálta magát, azután elengedte az ágat és négykéz
láb földetért.

Körülnézett. A ház mögé került. Előtte kert terült el és
a vetemények szép, egyenes sorai között öregember dol
gozott. A kerten túl, a rnezön át, keskeny kis ösvény me
redek dombnak vitt, a tetején hatalmas szikla mellett ma
gános fa. Pollyanna ebben a pillanatban úgy érezte, hogy
a világon csak egyetlenegy hely van, ahol érdemes volna
lenni: ott, annak a sziklának a legtetején.

Nekiindult; a salátasorok között ügyesen megkerülte az
öregembert, aztán nagyot lélegzett és futásnak eredt, ki a
szabad mezöre. Aztán nekilátott, hogy megmássza a
dombot. Milyen közelnek látszott az ablakból a szikla és
milyen messze van, milyen nagyon messze!

*

Alig negyedórával később a Harrington-kastély halljá
ban a nagy falióra hatot ütött. Pontosan az utolsó ütésnél
Nancy megkondította a vacsorához hívó gongot.

Eltelt egy perc, két perc, három perc. Polly kisasszony
összehúzta szemöldökét és kicsit türelmetlenül topogott.
Aztán felkelt, kiment a hallba és felnézett a lépcsőn. Sem
mi sem mozdult. Végül is megfordult és bement az ebéd
lőbe.

Szigorú arccal nézett a belépő Nancyra.
- Nancy - mondta - unokahúgom elkésett. - Nancy

erre tüstént az ajtó felé indult, de Polly kisasszony vissza
hívta. - Nem kell, hogy szóljon neki. Én már egyszer meg
mondtam, hány órakor van a vacsora. Ha elkésik, viselje
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a következményeket. Tanulja meg, mi a pontosság. Ha
előkerül, adjon neki tejet és kenyeret a konyhában.

- Igenis, kisasszony.
Szerencse, hogy Polly kisasszony ebben a pillanatban

nem nézett Nancyra.
Mihelyt tehette, Nancy kiosont az ebédlőből és lábujj

hegyen felszaladt a padlásszobába.
- Tejet és kenyeret! Mikor az a szegény bárányka bizo

nyára álomba sírta magát! - morgott dühösen a foga kö
zött és csöndesen benyitott Pollyanna szobájába. A követ
kező pillanatban majdnem felsikoltott ijedtében. - Polly
anna! Hol van? Hová lett! Hová lett? - Benézett az ágy
alá, a szekrénybe, az üres bőröndbe, de még a mosdóba
is. Sehol senki! Szaladt le, ahogy a lábai bírták, ki a kert
be, egyenesen Tom bácsihoz.

- Tom úr, TOm úr, eltünt agyerekünk! - jajgatott. 
Higyje el, egyenesen visszarepült a mennyországba, oda,
ahonnét jött! Képzelje el, "ő" azt rnondja, adjak neki tejet
és kenyeret a konyhában, neki, aki most az angyalok ele
delét eszi odafenn!

Az öreg felegyenesedett.
- Eltünt? A mennyországba? - ismételte elképedve és

közben a szeme végigfutott az alkonytól pirosló ég alján,
megakadt valamin, amire elvigyorodott és ujjával a szikla
felé bökött.

- Hát igaz, Nancy, hogy olyan a dolog, mintha az égbe
akart volna felmászni, egyelőre azonban még nem jutott
fel egészen - mondta.

A szikla tetején, a lenyugvó nap rózsaszín fényében, vé
kony kis alak üldögélt.

- Hát ha rajtam áll, ma este nem is kerül fel odáig - je
lentette ki Nancy. - Ha az úrnő kérdi, hová lettem, mond
ja meg, hogy majd elvégzem a mosogatást, előbb azonban
sétálni mentern, - kiáltotta vissza Tom bácsinak és már
szaladt is, ki a mezöre.
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5
A játék

Nancy lihegve futott a szikla felé. Pollyanna észrevette
és sietve lefelé ·kászálódott.

- Kisasszonyka, ez aztán jókora ijedség volt! - üdvözöl
te Nancy.

- Megijedt, Nancy? Jaj, nagyon sajnálom! Dehát tudja,
engem nem kell félteni. A papa és a nőegyleti hölgyek is
sokszor megijedtek, amíg rá nem jöttek, hogy a végén
úgyis mindig előkerülök.

Nancy karjába fűzte a kislány kezét és sietve vonszolta
le a dombról.

- De mikor még azt sem tudtam, hogy elment! Talán
bizony kirepült az ablakon?

Pollyanna vígan csúszkál a lány mellett.
- Hát majdnem úgy volt, Nancy, csak éppen nem felfe-

lé röpültem, hanem lefelé! Lemásztam a fán!
Nancynak elakadt a lélegzete.
- Mit ... mit csinált?
- Hát Istenem, lemásztam a fán. Hiszen majdnem be-

nyúlik a szobámba.
- No de ilyet! - szörnyűködött Nancy. - Szeretném tud

ni, mit szólna hozzá a kedves nagynénje!
- Szeretné tudni? Nohát majd elmondom neki és ak-

kor tudni fogja! - válaszolt a kislány vidáman.
- Hát azt nem ajánlom éppen!
Pollyanna megütközve nézett rá.
- Miért? Talán megijedne?
- Azt talán nem. De tudja mit, kisasszonyka: nem is va-

gyok olyan nagyon kiváncsi rá, hogy mit szólna a dolog
hoz. Inkább ne beszéljünk róla - válaszolt Nancy zavar
tan. Legalább ettől az első szidástól megkímélem, hatá
rozta el magában.

- Siessünk - mondta hangosan. - Még ott van az egész
mosogatnivaló!
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- Majd én segítek! - ajánlkozott Pollyanna.
Nancy a fejét csóválta.
- Hová gondol, kisasszonyka!
Néhány pillanatig hallgattak. Gyorsan sötétedett. Polly

anna szorosabban belecsimpaszkodott barátnője karjába.
Megborzongott.

- Egy kicsit azért örülök, hogy megijedt, - mondta
Nancynak, - különben nem jött volna utánam.

- Szegény báránykám! Bizonyára már alaposan meg
éhezett! Attól tartok, hogy most már ... most már a kony
hában kell ennie. Tejet és kenyeret kap. A nagynénjének
nem nagyon tetszett, hogy nem volt ott a vacsoránál.

- Dehát, hogy lehettem volna? Hiszen odafenn voltam
a sziklán!

Nancy lenyelte mosolygását.
- Igen ám - mondta - dehát ezt Polly kisasszony nem

tudta. Sajnálom, hogy most már csak tejet és kenyeret
vacsorázhat, borzasztóan sajnálom!

- Miért? Én nagyon örülök neki!
- Örül? Ugyan minek?
- A tejnek meg a kenyérnek. Nagyon szeretem mind a

kettőt. Meg aztán annak is örülök, hogy magával vacso
rázom!

- Úgy látszik, kisasszonyka, maga a világon mindennek
tud örülni - mondta erre Nancy és vidám képe egy pilla
natra elborult, mert eszébe jutott, hogyan próbált megba
rátkozni a csúf kis padlásszobával a bátor kislány.

Pollyanna csöndesen kuncogott.
- Hát persze, hiszen erre megy a játék!
- Miféle játék?
- Hát ... az örömjáték!
- Kisasszony, mit beszél összevissza?
- Nem beszélek összevissza! A papa tanított rá. Egész

kicsi korom óta játszom. A nőegyleti hölgyeket is megta
nítottam. Azok is játszották, - legalábbis néhányan
közűlük.

- Én ugyan nem sokat értek a játékokhoz, de azért
csak mondja el, Pollyanna kisasszony, miben áll.
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Pollyanna nevetett, de kicsit szomorkásan. A szürkület
ben arcocskája nagyon sápadtnak és keskenynek látszott.

- Akkor kezdödött, amikor a mankók érkeztek a
missziós-hordóban ...

- Mankók??
- Igen. Tudja, annyira szerettem volna egy babát. Papa

kérte is, hogy küldjenek, de amikor megérkezett a hordó,
a hölgy visszaírt, hogy nincs benne baba, csak egy pár kis
mankó. Elküldte, hátha valami gyerek mégis hasznát ve
szi. Akkor kezdtük játszani a játékot.

- No én aztán igazán nem értem, mi játszanivaló van
egy pár mankóval! - jelentette ki Nancy kicsit ingerülten.

- Éppen az az érdekes benne. Mindenben kell találni
valamit, aminek örülhetünk - magyarázta Pollyanna ko
molyan. - És mindjárt a mankókon kezdtük.

- Nohát, ezt aztán értse meg, aki akarja! Hogy lehet
örülni annak, ha az ember babát kíván és mankót kap he
lyette?

A kislány vígan ugrált Nancy mellett.
- Dehogy nem, dehogy nem! Bár igaz, hogy az elején

én sem értettem - ismerte be. - De papa megmagyarázta.
- Akkor maga pedig magyarázza meg nekem - szólt

Nancy kurtán.
- Ó, libuska! Hát annak örültem, hogy nincs szüksé

gem rá! - vágta rá Pollyanna büszkén. - Nagyon egyszerű

a játék, ha az ember már belejött!
Nancy kicsit ijedt oldalpillantást vetett akislányra.
- Hát ez aztán igazán furcsa gondolat!
- Dehogy furcsa! Inkább nagyszerű! - lelkesedett Polly-

anna. - Azóta is mindig játszottuk. És mennél nehezeb
ben megy, annál érdekesebb. Igaz, hogy néha nagyonis
nehéz, - például, amikor a papa elment a jó Istenhez, én
pedig itt maradtam a nőegyleti hölgyekkel.

- No meg, ha egy rongyos, üres kis padlásszobában
kelllaknia! - Tódította meg Nancy.

Pollyanna nagyot sóhajtott.
- Hát igaz. - Ez is nehéz volt, különösen az első pillana

tokban. Kicsit árvának éreztem magam! Sehogysem ment
a játék, mert annyira kívántam volna szőnyeget, meg füg-
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gönyt, meg képeket! Aztán eszembejutott, milyen csú
nyák a szeplőim és ha nincs tükör, legalább nem látom
őket, meg az ablakkeretben megláttam az "én" képemet:
a kilátást, - és akkor már tudtam, minek keU örülnöm!
Ha az ember szorgalmasan keresgél valami után, aminek
örülhet, el is felejti azt, amit tulajdonképpen kívánt, mint
például akkor a babát.

Nancy nagyot nyelt.
PoUyanna újból sóhajtott.
- Általában nem megy nagyon nehezen a dolog, hama

rosan eszembejut, minek örülhetnék. Nagyon szép játék!
A papa ... - PoUyanna hangja kicsit elakadt, - a papa
mindig játszott velem. Most persze nehezebb lesz, mert
egyedül keU játszanom. De talán PoUy néni majd velem
játszik?

- Az? - morogta Nancy a foga között, mérhetetlen meg
vetéssel, hangosan azonban csak annyit mondott: - PoUy
anna kisasszony, én nem értem ugyan egészen, amit itt
magyarázott és nem is vagyok valami ügyes a játékokban,
de magával játszom, ha addig élek is!

Pollyanna a nyakába ugrott.
- Ó Nancy, milyen aranyos maga! Meglátja, remek lesz!

Annyit fogunk mulatni!
Nancy kétkedő arcot vágott.
- Azért rám ne számítson túlságosan, PoUyanna kis

asszony! Nem vagyok én nagy játékos már mondtam. De
ezt az egyet megpróbálom, meg bizony! Valakinek csak
kell játszani a báránykámmal!

Közben beértek a konyhába. PoUyanna jóétvággyal el
fogyasztotta a tejet és a kenyeret, utána pedig, Nancy sür
getésére, bement a nappaliba nagynénjéhez.

PoUy kisasszony felnézett könyvéről és hűvös pillantás-
sal mérte végig húgát.

- Megvacsoráztál, PoUyanna?
- Meg, PoUy néni.
- Sajnálom, hogy mindjárt első este a konyhába kel-

lett, hogy küldjelek és hogy csak tejet vacsorázhattál.
- Miért, PoUy néni? Én nagyon örülök neki! Úgy szere-
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tem a tejet, és Nancyt is! Igazán ne tessék emiatt sajnál
kozni!

Polly kisasszony meghökkenve nézett rá. Ezt nem
várta.

- Pollyanna - mondta gyorsan, hogy zavarát elleplezze
- ideje, hogy ágyba menj. Ma úgyis nehéz napod volt, hol-
nap pedig meg kell csinálnunk a napi beosztásodat és a
ruháidat is át fogjuk nézni, hogy lássam, mire van szüksé
ged. Nancy majd ad neked gyertyát. Vigyázz, hogy fel ne
gyújtsd a házat! Félnyolckor reggelizünk, addigra légy
készen. Jóéjt.

Mintha csak ez volna a legtermészetesebb dolog a vilá
gon. Pollyanna odament nagynénjéhez és jobbról-balról
cuppanós csókot nyomott az arcára.

- Olyan jó volt eddig minden! - mondta és jóízűt sóhaj
tott hozzá. - Azt hiszem, nagyon boldog leszek itt! Dehát
ezt már előre gondoltam - tette hozzá. - Jóéjt, Polly néni!

Polly néni csóválta a fejét. - Micsoda különös gyermek!
- Szokás szerint összevonta a szemöldökét. - Megbünte
tem és örül neki! Ilyet sem hallottam még! - És Polly néni
sűrű fejcsóválások között folytatta az olvasást.

Negyedórával később a padlásszobában egy nagyon
elszontyolodott kislány belesírt a párnájába;

- Papa, ki vagy a mennyben, az angyalok között, én na
gyon rosszul játszom a játékot, nagyon rosszul! De papa
kérem, még te sem tudnál örülni, ha idefenn kellene
aludni, egész egyedül, a sötétben. Csak legalább Polly
néni volna a közelemben, vagy Nancy, vagy a nőegyleti
tagok közül valaki.

Odalenn a konyhában Nancy sietve fejezte be az elma
radt mosogatást. Dühösen belecsapta a mosogatórongyot
a tejfelesfazékba és közben egyre morgott a foga között.

- Becsületemre, ilyen ostoba játékról sem hallottam
életemben! Örülni annak, hogy mankót kap a baba he
lyett! De akármilyen ostoba dolog, én vagyok a menedé
ke, hát játszani fogok, bánomisén, ha addig élek is!
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6
A kötelesség

Majdnem hét óra lett, mire Pollyanna az érkezése utáni
reggelen felébredt. Az egyik ablaka délre, a másik nyu
gatra nyílt, így a napot nem láthatta, egy darab kék eget
azonban látott. Szóval szép idö lesz, állapította meg.

A kis szoba éjszakán át le hűlt. Jószagú, friss levegő

áramlott be az ablakon. Odakinn vígan csicseregtek a
madarak. Pollyanna az ablakhoz szaladt. Nagynénje már
kint volt a kertben, a rózsabokrok között. Pollyanna gyor
san megmosdott, felöltözött és indult le a kertbe.

Futott, futott le a padláslépcsön, tárva-nyitva hagyva
minkét ajtót, át a hallon, jól bevágta a bejáratajtót és re
pült ki a kertbe.

Pollyi néni és a hajlotthátú öregember az egyik rózsa
tövet nézegették. A kislány egyenesen nagynénje nyakába
ugrott.

- Polly néni, Polly néni, jaj de jó élni!
- Pollyanna! - Polly néni egész megbotránkozása ben-

ne rezgett ebben az egy szóban. Kihúzta magát - már
amennyire a nyakán lógó Pollyannától tehette - és szigo
rúan nézett akislányra. - Így szoktál köszönni?

Pollyanna elenged te a nyakát és vidáman körültán
colta.

- Nem, nénikém, csak azoknak köszönök így, akiket
szeretek és csak akkor, ha nagyon jó kedvem van! Látta
lak az ablakomból és arra gondoltam, milyen nagyszerű,

hogy a nagynéném vagy és nem egy nöegyleti hölgy! És
olyan kedvesnek látszottál, hogy szaladtam, hogy meg
csókolhassalak!

Az öregember hirtelen félrefordult. Poly néni megpró
bálta, hogy szokása szerint összeráncolja a szemöldökét,
de nem nagyon sikerült.

- Pollyanna, te... én... Thomas, ma reggelre végez-
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tünk. Azt hiszem, megértette, mi a dolga a rózsatövek kö
rül - mondta hűvösen.megfordult és bement a házba.

- Maga itt dolgozik a kertben, bácsi? - érdeklődött

Pollyanna barátságosan.
Az öreg ránézett. Reszketett a szájaszéle. A szeme mint

ha könnyes lett volna.
- Igenis kisasszony. Tom vagyok, a kertész.
Félénken kinyújtotta reszkető kezét és egy pillanatra

végigsimította a kislány fejét.
- Egész olyan, akár az anyja, kisasszonyka! Ismertem,

amikor még kisebb volt, mint maga. Mert már akkor is
itt dolgoztam a kertben.

Pollyanna kerekre nyitotta a szemét.
- Igazán? Ismerte édesanyámat, amikor kis földi an

gyal volt, nem pedig mennybéli? Kérem, kérem, meséljen
róla! - És Pollyanna szeleburdin letottyant egy gyomhal
maz kellős közepébe, az öregember mellé.

A házban megkondult a gong. A következő pillanatban
Nancy jelent meg lihegve a hátsó ajtóban.

- Pollyanna kisasszony, ez a gongütés a reggelit jelzi! 
mondta, felráncigálva a kislányt és magával vonszolta a
ház felé. - Minden étkezés előtt megszólal a gong. Ilyen
kor szaladjon, ahogya lába bírja! Mert ha lekésik, - hát
akkor okosabbnak kell lennie, mint amilyen én vagyok,
hogy annak is örüljön, ami akkor következnék! - És köz
ben beterelte Pollyannát a házba, ahogy egy rakoncátlan
kisborjút terelnek az istállóba.

A reggeli első öt perce alatt egy szó sem esett, aztán
Polly néni felpillantott és megbotránkozott pillantása két
jókora zümmögő légyen állapodott meg.

- Nancy, hogyan kerültek ide ezek a legyek?
- Fogalmam sincs róla, kisasszony. A konyhában egyet

sem láttam. - Előző délután Nancy túlságosan izgatott
volt ahhoz, hogy észrevegye Pollyanna szobájában a nyi
tott ablakokat.

- Valószínűleg az én legyeim közül valók, Polly néni 
szólt közbe Pollyanna készségesen. - Egész csomó kerin
gett ma reggel a szobámban.
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Nancy, aki éppen akkor jelent meg az ajtóban a friss
lágytojással, azonmód visszafordult.

- A te szobádban? - rémüldözött Polly néni. - Hát
hogyan kerültek oda?

- Nagyon egyszeruen, Polly néni. A kertből jöttek be,
az ablakon át. Láttam, ahogy berepültek!

- Láttad? Csak nem nyitottad ki az ablakot? Hiszen
nincsen rajta zsalu!

- Nem is a zsalukat nyitottam ki, Polly néni, mert hi
szen azok nincsenek, hanem az ablakokat!

Nancy végszóra lépett be újra a tojásokkal. A képe ko
moly volt, de igen vörös.

- Nancy - szólt rá Polly kisasszony szigorúan - tegye le
a tálcát, menjen fel azonnal Pollyanna kisasszony szobá
jába, tegye be az ablakokat, és az ajtókat is. Ha elkészült
a reggeli munkájával, menjen fel a légycsapóval. Ügyel
jen, hogy alapos munkát végezzen!

- Pollyanna - folytatta aztán a kislányhoz fordulva - én
már megrendeltem a zsalukat az ablakaidra. Én tudom,
mi a kötelességem, te azonban, sajnos, megfeledkeztél a
tiedről.

Pollyanna szeme kerekre nyílt.
- Én, mikor, Polly néni?
- Amikor kinyitottad az ablakokat. Tudom, hogy kicsit

meleg van odafent. azonban kötelességed, hogy az abla
kokat csukva tarsd, amíg a zsalukat fel nem szerelik. A le
gyek, Pollyanna, nemcsak piszkosak, hanem veszélyezte
tik az ember egészségét is. Reggeli után majd adok egy
füzetkét, amely ezt a kérdést tárgyalja. Jó lesz, ha elol
vasod.

- Olvashatok? Jaj, de aranyos vagy, Polly néni! Ha tud
nád, mennyire szeretek olvasni!

Polly néni alig észrevehetően elpirult. Keskeny száját a
szokottnál is jobban összeszorította. A kislány megüt
közve nézett rá. Talán megbántotta?

- Igazán sajnálom, Polly néni, hogy megfeledkeztem
kötelességemről - mentegetődzött félénken. - Ezentúl
nem nyitom ki az ablakot!

Polly kisasszony nem válaszolt. Többet egy szót sem

36



szólt, a reggeli végeztével pedig felállt, átment a nappa
liba, a könyvespolcról elővett egy vékony füzetkét és oda
adta a kislánynak.

- Itt a füzet, Pollyanna. Menj fel azonnal a szobádba és
olvasd el. Félóra múlva én is utánad jövök, hogy átnéz
zem a ruháidat.

A füzet címlapján egy légy sokszorosan nagyított képe
díszelgett. Pollyanna elbámulva nézte.

- Köszönöm, édes Polly néni! - mondta és kibokázott a
szobából, jól becsapva maga után az ajtót.

Polly kisasszony összehúzta á szemét, egy pillanatig ha
bozott, majd méltóságteljesen az ajtóhoz libegett és kinyi
totta. Pollyanna azonban már felért a lépcső tetejére és
jól becsapta a padlásajtót is.

Félórával később Polly kisasszony, minden porcikája
kötelességtudást sugározva, felmászott a kis padlásszo
báig. Pollyanna kitörő lelkesedéssel fogadta.

- Polly néni, Polly néni, még soha életemben nem
olvastam ilyen érdekes dolgot! Milyen kedves, hogy
ideadta ezt a füzetkét! Soha életemben nem képzeltem,
hogy a legyek ennyi mindent tudnak cipelni a lábuk
kal ...

- Jól van, Pollyanna - szakította félbe Pol1y kisasszony
méltóságteljesen a kislány szóáradatát. - Vedd elő a ru
háidat, át akarom nézni őket. Ami nem jó neked, oda fo
gom adni Sullivanéknak.

Pollyanna látható sajnálkozással tette le elegyekről
szóló füzetet és a szekrényhez ment. Mielőtt kinyitotta
volna, nénjére nézett és nagyot sóhajtott.

- Attól félek, Polly néni, neked még kevésbé fognak
tetszeni a ruháim, mint a nöegylet hölgyeinek. Pedig már
azok is azt modták, hogy szörnyüekl Tudniillik az utolsó
.két-három alkalommal a hordóban inkább csak nagyob
bacska fiúk és felnöttek számára való ruhák érkeztek.
Polly néni, te sohasem kaptál missziós-hordóból?

Polly kisasszonyelszörnyedt pillantására a kislány el
pirult.

- Jaj, persze, elfelejtettem, hogy gazdag emberek nem
kapnak a hordókból. De egész kiment a fejemből, Polly
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néni, hogy gazdag vagy. Hogy is gondoljak rá ebben a
szobában?

Polly kisasszonynak a nyelvén volt a rendreutasítás, de
lenyelte. Pollyanna, akin látszott, hogy sejtelme sincs
róla, hogy olyat mondott, amit nem kellett volna, zavarta
lanul folytatta:

- Az úgy van a hordóval, Polly néni, hogy sohasem talá
lod benne azt, amit remélsz. A hordó érkezésekor volt
mindig a legnehezebb a játékot játszani, bár a papa ...

Szerencsére még jókor eszébe jutott, hogy tilos terü
letre kalandozott, elhallgatott hát, a szekrényhez szaladt
és kivette belőle néhány szál, szegényes ruhácskáját.

- Nem valami szépek - mondta csöndeskén. - És ha
nem kellett volna annyira a szönyeg a templomba, akkor
feketék lennének, de így ...

Polly néni finnyásan beleturkált az ujjahegyével a ruha
halmazba. Lerítt róluk, hogy akárkinek jobban illenének,
mint Pollyannának. Utának a fiókba rakott, szegényes,
foltozott fehérneműt vette szemügyre összeráncolt hom
lokkal.

Pollyanna megszeppenve figyelte miden mozdulatát.
- A legjobb fehérneműm éppen rajtam van - mente

getödzött. - A nöegyleti hölgyek vették nekem. Vadonat
újonnan! Jonesné - ő volt az egylet elnöknője - kijelen
tette, megveszik, mégha életük végéig csupasz is marad a
templom padlója! Dehát az úgysem marad úgy! White úr
nem szereti a lábdobogást hallgatni. Ideges, szegény, a
felesége mondta, viszont sok pénze van és a hölgyek re
mélik, hogy majd jókora összeggel hozzájárul a szönyeg
hez. Szegény, nagyon ideges, de legalább van sok pénze
és az is valami, aminek örülhet, nem, nem gondolod,
Polly néni?

Polly néni azonban úgy tett, mint aki nem hall semmit.
Átnézte a fehérneműt, aztán a kislányra pillantott.

- Természetesen jártál iskolába, Pollyanna?
- Ó igen, nénikérn. azonkívül édesapámmal ... illető-

leg azt akarom mondani, hogy otthon is tanultam.
Polly néni összevonta a szemöldökét.
- Rendben van. Ősszel majd beíratlak az itteni iskolá-
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ba. Hall úr, az igazgató, majd megállapítja, melyik osztály
ba sorozhat be. Addig is, azt hiszem, jó lesz, ha naponta
félórát hangosan felolvasol nekem.

- Én nagyon szeretek felolvasni, de ha terhes neked
Polly néni, hogy hallgass, nagyon szívesen olvasok én
magamban is, hidd el! Sőt, nagyon örülnék neki, mert ak
kor nem botlom el a hosszú szavakon.

- Elhiszem - válaszolta Polly néni szigorúan. - Zenét
tanultál?

- Csak keveset. Nem szeretem magamat hallgatni, leg
feljebb mást. Gray kisasszony kicsit tanított zongorázni.
De ha neked nem fontos nénikém, én nagyon szívesen el
hagynám, hidd el!

Polly kisasszony felvonta a szemöldökét.
- Elhiszem, ha mondod, de attól tartok, kötelességem,

hogy legalább a zene elemeire megtanítassalak. Varrni
csak tudsz?

Pollyanna nagyot sóhajtott.
- Tudok, Polly néni. A nöegyleti hölgyek tanítottak rá.

Nagyon nehéz ügy volt! Jonesné szerint gomblyuk varrás
nál másképp kell fogni a Wt, mint egyébkor, White né úgy
gondolta, hogy legelőször szegni tanuljak, a hurkolás
nem olyan fontos, Harrimanné szerint foltozni tanulni
egészen felesleges.

- Hát ilyen nehézségeid a jövőben nem lesznek már,
Pollyanna. Természetesen én magam tanítlak majd varr
ni. A fözéssel hogy állsz?

Pollyanna nevetett.
- Éppen nyárelején kezdtek arra is tanítani, de ebben

voltak aztán csak különbözök a vélemények! A kenyérsü
téssei akarták kezdeni. Ebből nagy vita kerekedett, mert
mindegyik másképpen süti a kenyeret, így aztán egy var
róleckén elhatározták, hogy hetenként egy délelóttőn át
felváltva tanítanak majd a saját konyhájukban. Már egé
szen jól tudtam fügepudingot és csokoládétésztát sütni,
amikor ... abba kellett hagynom. - Pollyanna gyorsan
lenyelt néhány tolakodó könnyet.

Polly néni a fejét csóválta.
- Csokoládéstészta és füge puding! No ezen egykettőre
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segítünk! - Egy percre elgondolkodott, majd így folytatta:
- Minden reggel kilenctől féltízig felolvasol nekem. Olva
sás előtt rendbe teszed a szobádat. Minden szerdán és
szombaton féltíztől kezdve az egész délelőttöt Nancyval
fogod tölteni a konyhában, aki majd főzni tanít, a többi
napon velem fogsz varrni. Délután zongorázni tanulhatsz.
Sürgősen fogok tanárról gondoskodni.

Pollyanna arcocskája el borult.
- Polly néni, hiszen így időm sem marad, hogy éljek!
- Hogy élj? Mit akarsz ezzel mondani? Hát nem élsz

mindig?
- Hát lélegzeni akkor is lélegzem, ha olvasok, vagy fő

zök, vagy varrok, dehát ez még nem élet! Hiszen akkor is
lélegzern, Polly néni, amikor alszom! Az ember akkor él,
ha azt csinálja, amit örömest csinál: ha odakint játszha
tok, ha olvasok - persze nem fennhangon - ha hegyre
mászom, vagy Tom bácsival, vagy Nancyval beszélgetek a
kertben, vagy ha kicsit csavaroghatok azokban a gyönyö
rű utcákban, amelyeken át idejöttern, bekukkanthatok a
házakba és megismerkedhetem az emberekkel, akik a há
zakban laknak. Ha ezt csinálom, akkor élek!

Polly kisasszony ingerülten felvonta a vállát.
- Pollyanna, te a legkülönösebb gyermek vagy, akit

életemben láttam. Természetesen lesz elég szabad időd
ahhoz, hogy játszhass. De azt gondolom, hogy ha én meg
teszem a kötelességemet és gondoskodom róla, hogy
megfelelő oktatásban részesülj, te is megteheted a maga
dét és azzal bizonyíthatod be, hogy hálás vagy, ha gondod
lesz rá, hogy ez a sok fáradtság és költség ne vesszen
kárba!

Pollyanna megütközve nézett nénjére.
- De Polly néni, hát hogy képzeled, hgy hálátlan lehet

nék! És éppen irányodban, akit jobban szeretek, mint az
összes nőegyleti hölgyeket együttvéve!

- Rendben van. Akkor bizonyítsd be, hogy hálás vagy 
hangzott Polly kisasszony kegyes válasza és a méltóság
teljes hölgy kifelé indult az ajtón.

A küszöbön azonban egy félénk kis hangocska megál
lította.
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- Polly néni, azt még nem rnondtad meg, hogya hol
mim közül mit akarsz elajándékozni!

Polly néni fáradtan felsóhajtott.
- Persze, persze. Elfelejtettem megmondani, hogy délu

tán Timothyval kocsin bemegyünk a városba. Egyetlen
olyan ruhád sincs, amelyet az én unokahúgom viselhetne.
Nem tenném meg a kötelességemet, ha ilyesmiben en
gednélek járni!

Most Pollyannán volt a sor, hogy felsóhajtson. Hogy
utálta már azt a szót, hogy "kötelesség"!

- Polly néni - mondta elbúsultan - nem találhatnánk
valamit ebben a szerencsétlen kötelesség históriában,
aminek örülni tudnék?

- Micsoda ? - Polly néni meghökkenve nézett a kis
lányra, aztán a haja tövéig elkvörösödött, haragosan há
tat fordított és kiviharzott a szobából. Az ajtóból még
visszaszólt: - Ne légy szemtelen, Pollyanna!

A fülledt kis szobában Pollyanna leverten roskadt az
egyik egyeneshátú székre. Ezzel a kötelességgel, úgy lát
szik, örökké baj van.

- Igazán nem értem, miért mondta nekem, hogy ne le
gyek szemtelen! Hiszen éppen csak annyit mondtam,
hogy jó lenne valamit találni ebben kötelességteljesítés
ben, aminek örülhetne!

Néhány percig ott ült összekuporodva, szeme a szegé
nyes kis halmaz ruhán.

- Most az egyszer igazán nem látok semmit, aminek
örülhetnék - mondta csöndesen - kivéve talán - itt kide
rült az arca - annak, hogy egyszer mindennek vége van,
még a kötelességteljesítésnek is!
Jóízűen felkacagott és kitáncolt a szobából.
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7
Pollyannát megbüntetik

Fél kettőkor előállt a kocsi. Polly kisasszony és unoka
húga beszálltak és elkocsiztak a körülbelül félmérföldre
fekvő foutcába, ahol a város legelőkelőbb üzletei sora
koztak egymás mellett.

Po Ilyanna valóságos kis kelengyét kapott, ami nem zaj
lott le egészen simán. Hazaérve, Polly kisasszony úgy
érezte magát, mint aki huzamosabb ideig járt vékony
földrétegen a tűzhányó fölött és most végre ismét szilárd
talajt érez a lába alatt. A különféle üzletekben a segédek
időnként el-eltűntek néhány percre, jót kacagtak, aztán
igen vörös képpel, újra előkerültek. Pollyanna legalább
egy időre ellátta őket pletykaanyaggal.

- Tyűh, micsoda remek érzés, hogy olyan ruhát kapok,
amit rámszabtak, és nem kell felszegni. sem leengedni,
sem kibövíteni, sem szűkíteni! - mondta egyre-másra. 
Maguk persze el sem tudják képzelni, hogy milyen kiszá
míthatatlan dolog egy rnisszionárius-hordó tartalma! Hol
öregúrnak való nadrág érkezett benne, hol babarékli. Ab
ból bizony bajos volt engem öltöztetni!

A bevásárlással eltelt az egész délután. Utána Pollyanna
elcsevegett Tom bácsival a kertben, később pedig, ami
kor már Nancy is elmosogatott, leültek egymás mellé a
konyhaküszöbre és beszélgettek. Polly kisasszony a szom
szédba ment, látogatóba.

Tom bácsi sok szépet mesélt Pollyannának édesanyjá
ról és testvérkéiről. Megígérte, hogy ha Polly kisasszony
megengedi, legközelebb magával viszi Pollyannát is, ha
hazamegy.

- A testvéreimet mind oly szép nevekre keresztelték! 
sóhajtozott. - Az egyik Algernon, a másik Florabella, a
harmadik Estelle. Csak nekem van ilyen csúf nevem,
Nancy! Rémes!
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Polly kisasszony felvonta a vállát



- De Nancy, hogy mondhat ilyet? Miért volna rémes?
- Mert olyan izé ... mindennapi. Én voltam az első

gyerek és akkoriban édesanyám még nem olvasott regé
nyeket. Bezzeg azóta már kitanulta a finom, előkelő
neveket!

- Nekem tetszik - jelentette ki Pollyanna.
- Azt hiszem, Clarissa vagy Mabel ugyanúgy tetszenék,

én pedig sokkal boldogabb volnék - válaszolt Nancy
nekibúsulva.

Pollyanna kacagott.
- Hát mindenesetre örülhet, hogy nem hívják Hepzi

bah-nak!
- Micsoda??
- Hepzibah. Ez volt Whitené keresztneve. A férje

Hipnek szólítja. Szegény sokszor panaszkodott, mennyit
panaszkodik, ha férje Hip! Hip! kiáltással hívja. Azt mond
ja, éppen csak a hurrá! hiányzik utána, ő pedig nem sze
reti, ha a kert túlsó végéből behurrázzák a házba.

Erre már Nancy is nevetett.
- Maga igazán megéri a pénzét, kisasszonyka! Ha ezen

túl a nevem miatt búsulnék, mindig Hepzibah fog az
eszembe jutni és muszáj lesz nevetni! Igazán örülök.
hogy ... - Nancy a mondat közepén elhallgatott. Megle
petten nézett akislányra. - Mondja csak, kisasszonyka,
most is játszott, amikor azt mondta: örüljek, hogy nem
hívnak Hepzibahnak?

Pollyanna összeráncolt homlokkal gondolkodott.
- Igaza van, Nancy - jelentette ki végül.- Játszottam,

de nem is vettem észre, hogy játszom. Az ember, ha bele
jön, sokszor van vele így. Annyira megszoktam már, hogy
mindig keresek valamit, aminek örülhetek. És higyje el,
legtöbbször sikerül is. Csak éppen türelem kell hozzá.

- Hát, meglehet - válaszolta Nancy, nem túlságos meg
győződéssel.

*

Fél nyolckor Pollyanna aludni tért. A zsaluk még nem
érkeztek meg és a kis szoba forró volt, akár a kemence.
Pollyanna vágyódó szemmel nézett a csukott ablakokra.
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Nézte, nézte, de mégsem nyitotta ki. Levetkőzött, szépen
összehajtogatta fehérneműjétés ruháját, elmondta az esti
imát, elfújta a gyertyát és lefeküdt.

Fogalma sem volt róla, mennyi ideig hánykolódott éb
ren. Úgy érezte, hogy már órák óta kínlódik. Kiugrott az
ágyból és kinyitotta a padlás felé vezető ajtót.

A padláson mindenre bársonyos sötét borult. Csak a
hold terített keskeny ezüst futószőnyeget a padlóra.
Pollyanna összeszedte minden bátorságát, gyors pillan
tást 'letett a mindenfelől elötolakodó, szurokfekete,
hosszú árnyékokra, aztán, szemét mereven a holdfénytől

világos padlásablakra szegezve, feléje indult.
Talán ezen az ablakon vannak zsaluk, reménykedett,

de nem voltak. Odakint pedig valóságos tündérvilág für
dött ezüst fényben. És milyen jólesnék a hűvös, illatos
éjszakai levegő átforrósodott testének.

Odatapasztotta az orrát az ablaküveghez és vágyakozva
nézett ki. Nézett, nézelődött,míg meg nem akadt valamin
a pillantása. Az ablak alatt nyúlik elő a fedett veranda bá
dogteteje. Istenem. csak odakinn lehetne!

Szorongó pillantást vetett maga mögé. Valahol a pad
lás túlsó végén van az ő forró kis szobája és még forróbb
ágya, közötte és a szoba között végtelennek látszó, szu
roksötét sivatag, amelyben az ember csak félénken tapo
gatódzhat előre, előtte viszont a bádogtető, a holdfény és
a kellemes, hűs, éjszakai levegő.

Csak odakinn volna az ágya. Hány ember alszik a sza
badban! Például odahaza Hartley Joelnak éppenséggel
előírta az orvos, hogy a szabadban háljon, mert tüdővé

szes volt.
Egyszerre eszébe ötlött, hogy az ablak mellett nagy fe

hér zsákok lógnak. A nyárára eltett téliruha van bennük,
mondta Nancy. Kiválogatott egy jó puhát. Polly kis
asszony szil szkin bundája volt benne. Ez éppen ágynak
való! Egy másik párnának lesz jó. Leakasztott még egyet,
amely olyan vékony volt. hogy szinte üresnek látszott, ezt
takarónak fogja használni. Így felszerelve Pollyanna
örömteljes izgalomban visszaszaladt az ablakhoz, feltolta
az ablaktáblát, kilökte rajta a zsákokat, őmaga utánuk
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mászott, majd gondosan újra leengedte az ablakot, mert
nem felejtette el a legyekről szóló, tanulságos cikket.

Milyen remek hűvös idekinn! Pollyanna örömében vé
gigtáncolta a tetőt. Teli tüdővel szívta be a friss, éltető
levegőt. A bádogtető olyan mulatságosan ropogott a lába
alatt! Jóegynéhányszor végigsétált rajta és élvezte szabad
ságát a szúk, fülledt kis szoba után. Jó széles volt a tető,
nem kellett attól félnie, hogy leesik. Végül megelégedett
sóhajjal leereszkedett aszilszkin bundára, egy másik zsá
kot a feje alá gyömöszölt, a harmadikkal betakaródzott
és nekikészült, hogy jóízűen elaludjon.

- Hogy örülök, hogy ezek a zsaluk nem érkeztek meg!
- motyogta félálomban és álmosan felpislogott a csilla-
gokra. - Akkor most nem volnék idekinn!

Odabenn Polly kisasszony nagy sietve pongyolát kapott
magára és papucsba bújt. Az arca sápadt volt az ijedtség
től. Egy perccel később reszkető hangon telefonált a házi
telefonon Timothynak:

- Jöjjön fel gyorsan az apjával együtt! Hozzanak lám
pást! Valaki jár a bádogtetőn. Bizonyára a futórózsákon
kapaszkodott fel. A padlásablakon át könnyen bejuthat a
házba! A padlásajtót már belakatoltam. Jöjjenek, de
gyorsan!

Pollyanna közben már elszundított. Egyszerre felriadt.
Egy fénysugár egyenesen a szemébe világított, odalentről
pedig zűrzavaros, elképedt kiáltások hangzottak. Felnyi
totta a szemét és egyenesen Timothy arcába nézett, aki
nek a feje ebben a pillanatban bukkant fel a bádogtető

alól. Létrán mászott fel, hogy megnézze, mi van ott. A má
sik oldalról éppen Tom bácsi dugta ki a fejét a padlás
ablakon, mögötte pedig meglátta Polly kisasszony ijedt
arcát.

- Pollyanna, mit jelentsen ez? - kérdezte megbotránko
zottan.

Pollyanna álmosan hunyorogva felült.
- Ó, Tom bácsi és Polly néni! Ne tessék olyan ijedten

rámnézni! Nem vagyok én tüdővészes, mint Hartley Joel,
csak éppen borzasztó meleg volt a szobámban. De az ab-
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lakot betettem, Polly néni, a legyek nem vihetnek be
semmiféle bacilust a házba!

Timothy hirtelen eltűnt. Tom bácsi ugyanolyan sietve
Polly kisasszony kezébe nyomta a lámpást és követte fiát.
Polly kisasszony is rágta a szájaszélét, de megvárta, amíg
a két férfi eltűnt a láthatárról és csak akkor szólalt meg,
szigorú hangon:

- Po Ilyanna, add nekem azokat a holmikat és gyere be
azonnal. Micsoda különös gyermek vagy!

A levegő a hűs éjszaka után kétszeresen fülledtnek tűnt
a padlástérben. Pollyanna azonban nem panaszkodott.
Csak mélyet, bánatosat sóhajtott.

A lépcsőhöz érve, Polly kisasszony csak annyit mon
dott, szigorú, pattogó hangon:

- Az éjszaka hátralevő részét velem fogod tölteni, az
ágyamban, Pollyanna. A zsaluk holnap megérkeznek, de
addig is, úgy hiszem, kötelességem, hogy szem előtt tart
salak!

Pollyanna összecsapta a kezét.
- Veled fogok aludni! - kiáltott elragadtatva. - Ó Polly

néni, Polly néni, milyen kedves tőled, hogy megengeded.
Már olyan régen szerettem volna valakivel együtt aludni,
valakivel, aki hozzám tartozik és nem nőegyleti hölgy. Jaj
de örülök, hogya zsaluk nem érkeztek meg! Ugye te is
örülsz neki, Polly néni?

Választ nem kapott. Pollv kisasszony szótlanul bandu
kolt le előtte a lépcsőn. Az igazat megvallva, valami fur
csa tehetetlenséget érzett. Most már harmadszor büntet
te meg Pollyannát érkezése óta és harmadszor esik meg,
hogy ez az érthetetlen gyerek úgy fogja fel a büntetést,
mint valami különös jutalmat. Mit csináljon az ember egy
ilyen gyerekkel?
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8
Pollyanna látogatóba megy

Néhány nap múlva az élet a Harrington-kastélyban
visszazökkent a rendes kerékvágásba, bár nem pontosan
abba a kerékvágásba, amelybe Polly kisasszony zökken
teni kívánta. Igaz, hogy Pollyanna varrt, gyakoroit a zon
gorán, felolvasott nénjének és főzni tanult a konyhán, de
mindezzel nem töltött el annyi idöt, amennyit Polly kis
asszony számára eredetileg előírt. Maradt elég ideje,
hogy "éljen", a maga módján, mert mindennap kettőtől
hatig délután azt tehette, ami jólesett, kivéve, ha olyasmi
esett volna jól, amit Polly kisasszony már eleve meg
tiltott.

Eldöntetlen kérdés, hogy ezt a sok szabadidőt azért
kapta-e, hogy kipihenje magát a munkától, vagy Polly kis
asszonynak volt rá szüksége, hogy kipihenje Pollyannát.
Amint múltak a kora júliusi napok, Polly néninek sűrűn

volt alkalma, hogy fejcsóválva elismételje: "Micsoda kűlö

nös gyermek!" - A varró- és olvasóleckék sokszor telje
sen kimerítették és összezavarták.

Nancy már sokkal jobban boldogult a kislánnyal. Ő
nem merült ki és nem zavarodott össze.

A Harrington-kastély közelében Pollyannának nem
akadt játszótársa. A kastély a városka végén állt és bár
elég sok család lakott a közelében, véletlenül egyiknél
sem akadt hasonló korú gyermek. Ez azonban egyáltalán
nem zavarta Pollyannát.

- Bánomisén - mondta Nancynak. - Nekem elég, ha
sétálgathatok, nézelődhetek az utcán és figyelhetem az
embereket. Jaj, de szeretem az embereket! Maga is sze
reti őket, Nancy?

- Hát - nem mondhatnám, legalábbis nem mindet 
válaszolta Nancy.

Majdnem minden délután Pollyanna kikönyörgött vala
mi kis megbízást, aminek ürügyével sétára indulhatott
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erre vagy amarra. Sétái alkalmával gyakran találkozott a
Remetével. Így nevezte el magában a férfit.

A Remete rendszerint hosszú fekete kabátot és fekete
selyem kürtös kalapot viselt, tehát olyasmit, amit közön
séges ember nem vesz fel. Borotvált, sápadt arca volt, ka
lapja alól kitetszö haja pedig őszes. Egyenesen járt, meg
lehetősen gyorsan és mindig egyedül, amiért Pollyanna
egy kicsit sajnálta. Talán azért is szólította meg végered
ményben.

- Jónapot kívánok! Ugye, szép időnk van? - kérdezte
vidáman, amikor megint egyszer találkoztak.

A férfi bizonytalan pillantást vetett maga köré, aztán
habozva megállt.

- Hozzám szólt? - kérdezte szigorú hangon.
- Igenis - válaszolt Pollyanna ragyogó arccal. - Ugye,

szép az idő?
- Ejnye no! ... Hm, hm! - motyogott magában a férfi és

továbbment.
Pollyanna nevetett. Micsoda furcsa ember!
Másnap újból találkoztak.
- Ma már nem annyira szép az idő, mint tegnap, de

még mindig tűrhető - üdvözölte vidáman.
- Ejnye ... Hm, hm! - morgott a férfi, é-ppen úgy, mint

előző nap és azzal folytatta útját. Pollyanna nevetve né
zett utána.

Amikor harmadszor is megszólította, a férfi hirtelen
megállt.

- Mondja, kislány, kicsoda maga és miért szólít meg
mindennap?

- Whittier Pollyanna a nevem. Azért szólítottam meg,
mert mindig egyedül járkál. Jaj de kedves, hogy megállt!
Most, hogy már bemutatkoztunk egymásnak ... illetve, az
ön nevét még nem tudom ...

- Azt a ... - morgott a férfi és a szokottnál is gyorsab
ban otthagyta Pollyannát.

A kislány csalódott arccal nézett utána.
- Talán nem értett meg jól! Dehát utóvégre az ilyen

egyoldalú bemutatkozás mégsem járja! Honnan tudjam
meg a nevét?
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Aznap Pollyanna borjúlábkocsonyát vitt Snownénak.
Harrington Polly kisasszony minden héten küldött vala
mit Snownénak. Azt mondta, ez kötelessége, mert Snow
né szegény, beteg és az ő plébániájának tagja. A plébánia
összes tagjainak kötelessége, hogy segítsenek rajta. Polly
kisasszony rendszerint kedd délután rótta le kötelességét
Snownéval szemben. - Nem személyesen. csak Nancy út
ján. Ma Pollyanna könyörgött, hogy elmehessen hozzá.
Polly kisasszony beleegyezett, Nancy pedig egyáltalában
nem bánta, hogy nem ő megy.

- Hála Istennek, hogy megszabadultam ettől a Snow
nétól. Bár alapjában véve nem járja, hogy ilyesmit a
maga nyakába sózok, báránykám!

- Én szíves örömest megyek, Nancy!
- Másodszor már aligha ! - jósolgatta Nancy savanyú

képpel.
- Miért?
- Mert a világon senki sem megy oda szívesen. Ha nem

volna beteg és nem sajnálnák, senkisem tenné be a lábát.
Csak a lányát szánom! Az kénytelen körülötte lenni.

- Dehát milyen ő tulajdonképpen?
A leány vállat vont.
- Hogy milyen? Hát - akárki mit tesz, sohasem tud a

kedvére tenni. Még az sem tetszik neki, hogy vasárnap
után hétfő következik! Ha hétfő van, azon jajgat, miért
nincs kedd, ha borjúlábkocsonyát viszünk neki, csirke
után nyöszörög, ha pedig csirkét kap, egész bizonyos,
hogy ürücomb után fog sírni!

- Jaj, de furcsa teremtés lehet! - kacagott Pollyanna. 
Örülök, hogy elmehetek hozzá. Érdekes lehet és különös.
Szeretem a különös embereket - tette hozzá nagyko
molyan.

- Hát különösnek ez éppen eléggé különös - legyintett
Nancy.

Ez a beszélgetés járt Pollyanna fejében, amikor befor
dult a rozoga kis ház ajtaján. Csillogott a szeme az izga
lomtól. Még egy perc és szemtől-szembe fog állni a ..külö
nös" Snownéval!

Sápadt, fáradtképű fiatal lány jött ki elébe.
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- Jóreggelt kívánok! - köszönt Pollyanna illedelmesen.
- Harrington Polly kisasszony küldött. Snownéval szeret-
nék beszélni.

- No, maga lenne az első, aki "szeretne" vele beszélni 
morogta a lány a foga között.

Szerencsére Pollyanna nem hallotta. A leány átvezette
a hallon és kinyitotta előtte az ajtót.

Pollyanna belépett a betegszobába. Kicsit hunyorgott,
amíg a szeme meg nem szokta a homályt. Lassan kibon
takoztak előtte a szemközti fal mellett álló ágy körvona
lai. Az ágyban félig ült, félig feküdt Snowné.

- Jó reggelt, Snow néni! - köszöntötte a beteget. 
Polly néni üdvözli és reméli, hogy jól érzi magát. Borjú
lábkocsonyát küldött magának!

Micsodát? Kocsonyát? - válaszolt egy zsémbes hang. 
Természetesen nagyon hálás vagyok érte, csak éppen job
ban esett volna ma egy kis ürücomb!

Pollyanna csodálkozva nézett rá.
- Ürücomb? Én úgy hallottam, hogyha az ember ko

csonyát hoz, csirkét tetszik helyette kívánni - mondta
udvariasan.

- Mit mondott? - kérdezte a beteg meghökkenve.
Pollyanna sietve mentegetődzött:
- Ó, semmi különöse t, igazán nem fontos. Csak Nancy

mondta, hogy ha kocsonyát hozunk, akkor inkább csirkét
kíván, ha csirkén van a sor, akkor inkább ürücombot
szeretne. Dehát lelhet, hogy Nancy összetévesztette.

Erre már a beteg felült az ágyban. Szokatlan dolog volt
ez nála, bár Pollyanna természetesen nem is sejtette.

- Kicsoda maga, Nyelves kisasszonyka? - kérdezte..
Pollyanna vidáman felkacagott.
- Jaj, engem nem úgy hívnak, Snow néni! Whittier

Pollyanna a nevem és Harrington Polly kisasszony uno
kahúga vagyok. Itt lakom nála. Azért jöttem el ma én a
kocsonyával.

.Mialatt Pollyanna beszélt, a beteg szép egyenesen ült
és látható érdeklődéssel hallgatta, mihelyt azonban szó
bakerült a kocsonya, bágyadtan visszahanyatlott párná
jára.
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- Nagyon köszönöm. A nagynénje igazán jó hozzám!
Igaz, hogy az étvágyam nem a legjobb és éppen ma úgy
kívántam volna az ürücombot ... - Elhallgatott, és min
den átmenet nélkül más tárgyra tért át. - Mert éjjel le se
húnytam a szememet!

Pollyanna nagyot sóhajtott.
- Csak nekem sikerülne egyszer ébren maradnom! - A

kocsonyástálat letette az asztalra, széket húzott az ágy
mellé és kényelmesen elhelyezkedett. - Az ember annyi
időt veszít ezzel a buta alvással, nem gondolja?

A beteg asszony elképedve nézett rá.
- Időt veszítünk az alvással?
- Hát persze. Én úgy szeretek élni, már pedig az nem

élet, amikor az ember alszik!
A beteg erre újra felült és jól megnézte Pollyannát.
- Hát akármi legyek, ha láttam már életemben egy

ilyen kis csodabogarat! Menjen az ablakhoz és engedje fel
a függönyt, hadd nézzem meg istenigazában!

Pollyanna felállt, de zavartan izgett-mozgott.
- Ha világos lesz, akkor meglátja a szeplőimet is 

mondta sóhajtva. - Pedig úgy örültem neki, hogy sötét
van és nem láthatja senki! - Sóhajtva odament az ablak
hoz és felhúzta a függönyt. Amikor visszafordult az ágy
felé, összecsapta a kezét. - Most már én is örülök, hogy
világos lett, mert így legalább én is láthatom magát,
Snow néni! Senkisem mondta, milyen csinos!

A beteg lemondóan legyintett.
- Én csinos volnék? - mondta keserűen.
- De még mennyire! Hát nem tudta?
Saowné vállat vont.
- Nem én. - Szegény feje negyven éve t élt eddig s ab

ból tizenötöt azzal töltött, hogy azt kívánja: bár lenne
minden másképp, mint ahogy van. Közben már meg is
feledkezett róla, hogy az ember néha annak is örülhet,
ami úgy van és nem másképp.

- Olyan szép, nagy sötét szeme van, a haja pedig szia
tén fekete és göndör - hízelgett Pollyanna. - Nagyon sze
retem a fekete göndör hajat! (Ha a mennyországban le
szek, nekem is lesz! - gondolta.) És az arca szép piros!
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Snow néni, maga nagyon csinos! Hát nem látja ha tükör
be néz?

A beteg visszadőlta párnájára.
- A tükörben? Hát bizony, az utolsó tíz esztendőben

nem sokat néztem magam a tükörben! Maga se tenné, ha
örökké a hátán kellene feküdnie!

- El tudom képzelni - válaszolt Pollyanna ,részvéttelje
sen. - De azért hadd mutassam meg most az egyszer! - És
ezzel már szaladt is az öltözőasztalhoz, felkapott egy kis
kézitükröt és a beteghez vitte.

Az' ágy előtt megállt és vizsla szemmel nézte végig a
beteget.

- Ha megengedné, egy kicsit rendbehoznám a haját,
mielőtt odaadom a tükröt. Úgye szabad?

- Hát... nem bánom, ha éppen akarja - válaszolta
Snowné vonakodva. - Bár úgyis hiába. Mindjárt össze
borzolódik itt az ágyban!

- Köszönöm szépen! Úgy szeretek másokat megfésülni!
- lelkesedett Pollyanna. Letette a tükröt és fésű után
nyúlt. - Ma csak egy kicsit megigazítom, mert alig várom,
hogy lássa, milyen csinos lesz, de egyszer majd alaposan
megcsinálom az egészet. Akkor lesz csak gyönyörű!

Pollyanna vagy öt percig csöndben, gyorsan és ügyesen
dolgozott. A halánték mellett visszasimított egy rakoncát
lan fürtöt, a tarkón feljebb fésülte a hajat, a végén pedig
felrázta a párnát, és úgy helyezte el, hogy a frizura jót
mutasson rajta. Közben a beteg igyekezett keserves arcot
vágni: hol elhúzta a száját, hol elfintorította az orrát, de
bárhogy iparkodott leplezni, benső bensejében valami
kellemes izgalom-félét érzett.

- Kész! - jelentette ki Pollyanna büszkén, az asztalon
álló virágvázából gyorsan kihúzott egy szál piros szegfűt
és a beteg hajába tűzte. - Most már megnézheti maga is! 
és diadalmasan a beteg elé tartotta a tükröt.

Az szigorú arckifejezéssel vette' szemügyre saját kép
mását.

- Jobb szeretem ugyan a fehér szegfut. mint apirosat,
dehát úgyis mindegy, holnapra elhervad ez is, meg az is!

- Ó, hát annak csak örülhet, mert akkor legalább friss
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csokrot kap - mondta Pollyanna vígan. - Így hullámokba
szedve nagyon szép a haja, Snow néni! Ügye, magának is
tetszik?

- Hm ... hát nem mondom ... dehát, úgyis vége lesz
egy-kettőre az egész dicsőségnek!Hiszen folyton hányko
lódom apárnámon!

- Hát nem is szeretnérn, ha örökké tartana, mert akkor
nem csinálhatnám meg újból - felelte Pollyanna. - Min
denesetre örülhet, Snow néni, hogy fekete haja van! Az
olyan remekül mutat a fehér párnán! Képzelje csak he
lyébe az én lenszínű varkocsaimat!

- Lehet. Én sohasem szerettem a fekete hajat. Sokkal
hamarabb meglátszanak benne az ősz szálak! - Snowné
panaszos hangon beszélt, a tükröt azonban le nem tette a
kezéből.

Pollyanna felsóhajtott.
- Nekem pedig nagyon tetszik a fekete haj! Bár az

enyém volna ilyen!
Snowné ingerülten lecsapta a tükröt.
- Nem kívánná, ha az én bőrömben lenne! Nem örülne

sem a fekete hajának, sem semmi egyébnek, ha egész nap
ágyban kellene feküdnie, mint nekem!

Pollyanna elgondolkozva ráncolta össze a homlokát.
- Hát nehéz is lehet, nem modom! - állapította meg.
- Mi lehet nehéz?
- Az, hogy örüljön valaminek!
- Hát ez aztán igaz! - vágra rá Snowné. - Örüljek vala-

minek, amikor örökké ágyban kell feküdnöm! Próbáljon
valamit kitalálni, aminek egy ilyen szegény asszony örül
hetne!

Legnagyobb csodálkozására Pollyanna felugrott és kö
rültáncolta a szobát.

- Ez aztán kemény dió lesz! - kiáltotta vígan. - De majd
töröm a fejem, addig, amíg ki nem találok valamit. Most
még nem mondhatok semmit, de mire legközelebb el
jövök, bizonyára eszembe jut már valami. Isten áldja,
Snow néni! Nagyon jól éreztem magam itt! - És azzal ki
táncolt a küszöbön.

Snowné elképedve nézett utána.
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- Ilyet se láttam még! Mit beszélt itt össze-vissza? - tű

nődött, közben pedig lopva a tükör után nyúlt és még
egyszer jól megnézte magát benne.- Ami igaz, az igaz: ez a
kislány ért hozzá, hogy az ember haját rendbehozza. Nem
is vagyok olyan csúnya - mondta elégedetten. de mind
járt nyöszörögve hozzá is tette: - Dehát mi hasznom be
lőle?

Kicsit később MiIIy, Snowné lánya lépett a szobába,
mire a beteg gyorsan a paplan alá csúsztatta a tükröt.

A lány elképedt pillantása az anyja hajában díszelgő

szegfűtől az ablakhoz vándorolt.
- Mi az, édesanyám, felhúzatta a függönyt?
- No és? Mit bámulsz rajta? - válaszolt az anyja sértő-

dötten. - Azért, hogy beteg vagyok, örökké a sötétben
kuksoljak talán?

- Dehogy, dehogy, édesanyám - mentegetődzött MiIIy
sietve és az orvosságosüveg után nyúlt. - Csak éppen ...
arra gondoltam, hogy már hónapok óta rá akartam bírni,
engedjünk be napfényt a szobába és nem sikerült.

Snowné nem válaszolt. Idegesen babrált a hálóköntöse
csipkéjéveI. Végül panaszosan megszólalt:

- Igazan eszébe juthatna már valakinek, hogy új há
lóinget hozzon nekem, az örökös kocsonya helyett!

MiIIy erre már szólni sem tudott elképedésében. Nem
csoda: a fiókosszekrényben két vadonatúj hálóing várja
már hónapok óta, hogy az anyja kegyeskedjék felvenni.
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9
amely a Remetéről szól

Legközelebb, amikor Pollyanna összetalálkozott a
Remetével, éppen esett az eső. Mégis napsugaras mo
sollyal köszöntötte.

- Ma nincs valami remek időnk! Jaj de jó, hogy nem
esik örökké!

A Remete rá se nézett. Még csak nem is morgott, mint
máskor.

Úgy látszik, nagyot hall, állapította meg magában Polly
anna. Ezért a legközelebbi találkozásukkor - amely már
másnap bekövetkezett - jó hangosan rászólt, már csak
azért is, mert nem tudta megérteni, hogyan sétálhat va
laki ilyen verőfényes napsütésben lekókadt fejjel, lesütött
szemmel, hátán összekulcsolt kezekkel. Még az égbolt is
olyannak látszott, mintha frissen megsikálták volna.
Olyan szép reggel volt, hogy Polly néni különös kegykép
pen megengedte, hogy Pollyanna már délelőtt bemenjen
a városkába.

- Jónapot kívánok! Úgy örülök, hogy ma nincsen teg
nap! - csiripelte vígan.

A Remete erre megtorpant. Haragos arccal nézett a kis
lányra.

- Idefigyeljen kislány! Legjobb lesz, ha most mindjárt,
itt helyben tisztázzuk a dolgot. Van nekem egyéb gon
dom is, mint az időjárás. Azt sem tudom, esik-e, vagy süt
a nap.

Pollyanna ragyogó arccal nézett rá.
- Azt elhiszem, hogy nem tudja! Azért figyelmeztettem

rá!
- Mi? Micsoda? Hogyan? - Úgy látszott, mintha a Re

mete nem hinne a füleinek.
Azt mondtam: azért figyelmeztettem rá, hogy észre

vegye, milyen remekül süt a nap. Biztos voltam, hogy
örülni fog neki, ha végre-valahára észre veszi!
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- Azt a! ... - A Remete nem fejezte be a mondatot, csak
furcsán tehetetlen kézmozdulatot tett, hátat fordított
Pollyannának és elindult, de két lépés után meggondol
ta és visszafordult.

- Mondja, kislány, nem volna okosabb, ha magához ha
sonló gyerekekkel beszélgetne?

- Nagyon szívesen megtenném, de a környéken egy
sincs. De nem is bánom. Szeretem én az öregeket is,
megszoktam őket a nőegyletben.

Úgy látszott, mintha a Remete mogorva arcán valami
kis mosolyféle nagynehezen utat törne magának.

- Hm ... nőegylet? Talán azt hiszi rólam, kislány, hogy
én is a nőegylet tagja vagyok?

Pollyanna vidáman felkacagott.
- Dehogyis! Cseppet sem hasonlít a nőegyleti hölgyek

hez! Vagyis, természetesen, legalábbis olyan csinos, mint
azok - tette hozzá udvariasan. - Én azt hiszem, Remete
úr, maga sokkal kedvesebb, mint amilyennek látszik!

A férfi meghökkenve nézett rá.
- Azt a ... ! - ismételte, hirtelen megfordult és sietve

távozott.
Legközelebb, amikor találkoztak, a Remete különös ki

fejezéssel egyenesen Pollyanna szemébe nézett, ami igen
tetszett a kislánynak.

- Jó estét - mondta, kicsit mereven, de barátságosan. 
Talán jobb lesz, ha mindjárt megmondom: észrevettem,
hogy süt a nap!

Pollyanna vidáman bólogatott.
- Nem kellett megmondania! Láttam én azt anélkül is!
- Ugyan! És miből?
- Hát a szeméből, a mosolyából!
A Remete úr morgott és továbbsietett.
Ezentúl, ha találkoztak, a Remete sohasem ment el szó

nélkül Pollyanna mellett. Néha még az is megesett, hogy
ő szólította meg elsőnek, bár ritkán jutott tovább egy-egy
"jó napot'i-nál. Egy ilyen alkalommal Nancy is a kis
lánnyal volt.

Kerekre nyílt a szeme.
- Csak nem beszélt magával ez az úr?
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- Dehogynem! Mindig beszélgetünk! - válaszolt Polly
anna.

- Mindig beszélgetnek? Szentséges ég! Tudja-e, hogy
kicsoda?

Pollyanna tagadólag ingatta a fejét.
- Nem én. Én megtettem a magamét, bemutatkoztam,

ö azonban nem mondta meg, hogy hívják.
Nancy nagyot nézett.
- Báránykám, ez az úr már évek óta nem szól senkihez,

hacsak az üzleti ügyei miatt nem kell beszélnie, Pendle
ton Johnnak hívják. Lélekegyedül lakik odafenn a dom
bon, a nagy Pendleton-házban. Még szakácsnőt sem tűr
maga körül, mindennap lejár a szállodába étkezni. Isme
rem a takarítónójét. Miner Sallyt. Azt mondja, még arra
se jár rá a nyelve, hogy megmondja, mit akar enni. Leg
többször neki kell kitalálnia. Csak az a fontos, hogy vala
mi olcsó legyen! Azt már mondania sem kell, Sally anél
kül is tudja!

Pollyanna bólogatott.
- Ezt értem - mondta nagykomolyan. - Ha az ember

szegény, olcsó dolgokat kell ennie. A papa meg én sok
szor étkeztünk vendéglőben. Rendszerint babot ettünk
füstölthallal. Mindennap elmondtuk egymásnak: micsoda
szerencse, hogy szeretjük a babot! Főképpen akkor
mondtuk, ha a szomszéd asztalnál pulykát ettek. Dehát a
pulyka elérhetetlen volt, az hatvan centbe került! PendIe
ton úr szereti a babot?

- Hogy szereti-e? Nem fontos az, kisasszonyka! Pandle
ton úr nem szegényember! Majd felveti a pénz, annyit
örökölt az apja után. Az egész városban ő a leggazdagabb
ember. Ha kedve szottyanna hozzá, százdollárosokat ebé
delhetne és meg sem érezné!

Pollyanna vígan kuncogott.
- De Nancy, hát hogy ebédelhet valaki százdollároso

kat úgy, hogy észre sem veszi? És mikor a rágásra kerül a
sor?

- Ó, ó, báránykám. nem úgy értettem! Azt akartam vele
mondani, hogy annyi a pénze, hogy azt tehet vele, amit
akar! De nem adja ki a világért sem, mind félreteszi.
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- Bizonyára a szegény pogányok részére - vélekedett
Pollyanna. - Ez nagyon szép tőle, Nancy! Ez annyit jelent,
hogy az ember önmegtagadást végez és vállára veszi
kersztjét. Én tudom, mert a papa elmagyarázta.

Nancy éppen rajta volt, hogy haragosan válaszoljon, de
egy pillantást vetett Pollyanna ártatlan, ragyogó arcocs
kájára és lenyelte a modókáját. Aztán ismét felülkereke
dett benne a kíváncsiság.

- Kisasszonyka, becsületemre, rém furcsa dolog, hogy
az az ember beszél magával! Senkihez nem szól egy szót
sem és egészen egyedül lakik abban a nagy házban, ami
tele van midenféle szép holmival. legalábbis úgy beszélik.
Némelyek azt mondják róla, hogy egy kerékkel több van
a fejében, mások meg azt állítják, hogy csontváz van a
kamrájában.

PoIlyanna elszörnyedve nézett rá.
- Csontvázat őriz a kamrájában? Ú Nancy, micsoda

borzasztó gondolat! Miért nem dobja ki?
Nancy vihogott. Rögtön észrevette, hogy Pollyanna

szószerint értette, amit modott, de, gondolta, ugratja egy
kicsit s ezért nem adott bővebb magyarázatot.

- Mindeki beszéli, hogy nagyon furcsa ember. Néha
évekig kóborol a világban, mindenféle pogány országban,
Egyiptomban, meg Ázsiában, meg Szahara sivatagában.

- Értem - bólintott Pollyanna. - Szóval misszionárius!
Nancy nevetett.
- Ezt nem mondtam, Pollyanna kisasszony. Ha haza

jön, mindenféle könyvet ír, holmi öreg cserepekröl, ami
ket ott talált a sivatagokban. Arra nem sajnálja a pénzt!
Idehaza azonban minden garast a fogához ver.

- Hát persze, hogy takarékoskodnia kell, ha a szegény
pogány gyerekeknek adja a pénzt - jelentette "ki Polly
anna. - Ő is különös ember, én pedig szeretem a különös
embereket!

- Hát különösnek tényleg különös - jegyzte meg
Nancy kurtán.

- Mindenesetre örülök, hogy szóbaáll velem - fejezte
be a beszélgetést Pollyanna elégedett sóhajjal.
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10
Meglepetés Snowné részére

Pollyanna a következő héten ismét meglátogatta Snow
nét. Bekukkantott a betegszobába, amely el volt sötétít
ve, úgy, mint első alkalommal.

- A kislány van itt Harringtonéktól - szólt be Milly az
ajtón unott hangon, aztán magukra hagyta őket.

- Maga az? - hangzott az ágy felől egy nyöszörgő hang.
- Emlékszem magára, kislány! Azt hiszem, akárki emlé-
keznék magára! Miért nem jött tegnap? Tegnap vártam!

- Igazán? Milyen jó, hogy csak egy napig kellett rám
várnia, Snow néni! - Pollyanna gondosan elhelyezte kosa
rát egy székre, majd körülnézett. - Tyűh, de sötét van itt!
- Ezzel odament az ablakhoz és anélkül, hogy sokat kér
dezett volna, felengedte a függönyt. - Így legalább látom,
Snow néni, szépen megcsinálta-e a haját. Jaj, dehogy! De
nem baj, legalább én megfésülhetem! Most pedig találja
ki, mit hoztam!

A beteg nyugtalanul fészkelődött.

- Mintha nem volna egészen mindegy! - mondta elhaló
hangon, közben azonban a pillantása már kiváncsian kö
rülsétálta a kosarat. - Mi van benne?

Pollyanna ragyogó arccal nézett rá.
- Találja ki! Mire van étvágya?
A beteg rosszkedvűarcot vágott.
- Hogy mit szeretnék? Olyan mindegy! Mindennek

egyfonna az íze! Úgysincs étvágyam!
Pollyanna kacagott.
- Nem baj! Akkor mondja meg, hogy mit szeretne, ha

volna étvágya?
Az asszony nem válaszolt rögtön. Annyira megszokta

már, hogy mást kívánjon, mint ami van, hogy nehezére
esett ez egyszer egyenes választ adni arra: mit is szeretne
tulajdonképpen? Dehát valamit csak kell mondania! Ez a
különös gyermek úgysem hagyja addig békén.
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- Hát lehetne persze íirűcomb ...
- Hoztam! - vágta rá Pollyanna diadalmasan.
- Dehát nem azt kívántam! - hangzott a panaszos vá-

lasz. Most már, hogy tudta, mi van a kosárban, a beteg
egyszerre tisztában volt vele, hogy mit ne akarjon. - Ma
éppen csirkét ennék!

- Azt is hoztam - jelentette ki Pollyanna büszkén.
A beteg elbámult.
- Igazán?
- Bizony! És még borjúkocsonyát is! Annyira szerettem

volna, hogy egyszer biztosan meglegyen az, amit szeretne!
Ezért megbeszéltük Nancyval a dolgot. Persze, midenből
csak keveset hoztam. Jaj de örülök, hogy éppen csirkét
kíván! - fecsegett tovább és közben kiemelte a három kis
csuprot a kosárból. - Tudja, útközben eszembe jutott, mi
volna, ha éppen ma pacalra, vagy hagymára volna étvá
gya, szóval olyasvalamire, amit nem hoztam? Nagyon
kétségbe lettem volna esve! Hiszen annyira igyekeztem,
hogy mindene meglegyen, amit esetleg kívánhat.

A beteg nem válaszolt. Valami régen nem érzett meleg
ség motozott benne. Mintha meg volna hatva egy kicsit.

Pollyanna közben felrakta egymás mellé a három csu
prot az asztalra.

- Itt van, tessék! Lehet, hogy holnap éppen ürücornbra
fog a foga fájni! Hogy érzi magát ma?

A beteg erre a kérdésre rögtön visszazökkent a megszo
kott, nyafogó hangnembe.

- Elég rosszul, köszönöm! Ma elmaradt a reggeli szun
dikálás. Higgins Nelly a szomszédban most kezdte meg
zogoraleckéit. Majd kibújok a bőrömből a gyakorlása hal
latára! Egész délelőtt verte a zongorát! Nem tudom, mit
csinálok, ha így folytatódik!

Pollyanna részvétteljesen bólogatott.
- Tudom, tudom! Rettenetes az ilyesmi! Egyszer a sze

gény Whitené is ilyen helyzetben volt. Izületi gyulladása
volt és nem tudott megfordulni az ágyban szegény feje.
Azt mondta, akkor könnyebben viselné. Maga meg tud
fordulni, Snow néni?

- Hát persze.
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- Meg tud fordulni, ha úgy érzi, már nem bírja tovább
azt a kalimpálást?

Snowné rábámult.
- Hát persze, hogy meg tudok, sőt, az ágyban akármer

re tudok mozogni - mondta kissé ingerülten.
- De boldog lehet, hogy tud mozogni! Whitené nem tu

dott. Ha az embernek izületi gyulladása van, meg sem
tud moccanni, akármennyire kívánna is, mondta White
né. Azt is mondta, hogy tisztára megbolondult volna, ha
nem gondolt volna White úr nővérének a fülére.

- Kinek a fülére?
- Jaj, persze elfelejtettem, hogy Snow néni nem ismeri

Whiteéket. White kisasszony süket volt, iszonyú süket és
mikor Whitené beteg lett, odajött hozzájuk lakni, hogy
ápolja, és vezesse a háztartást. Na és annyira kellett kia
bálni szegénnyel. amíg megértett valamit, hogy azontúl
Whitené már sohasem panaszkodott, ha hallotta azt a
szörnyü zongorajátékot, mert arra gondolt, inkább hall
gatja, csak ne legyen süket, mint a sógornője. Akkor már
ő is játszotta a játékot. Elmagyaráztam neki.

- Miféle játékot?
Pollyanna összecsapta a kezét.
- Na tessék, most majd elfelejtettem! Snow néni, egész

héten gondolkoztam. amíg rájöttern. minek őrűlhetne

maga!
- Hogy én minek örüljek? Mi jut az eszébe?
- De Snow néni, hiszen már a múltkor megbeszéltük!

Azt mondtam, majd kitalálok valamit, aminek örülhet,
annak ellenére, hogy egész nap az ágyban kell feküdnie!

- á, hát erről van szó? - mondta a beteg keserű gúny
nyal. - Emlékszem rá, de nem gondoltam volna, hogy
komolyan veszi az ilyen badarságot!

- Miért nem? És találtam is valamit! - válaszolta Polly
anna diadalmasan. - Igaz, hogy nem volt könnyü, dehát
annál érdekesebb. Meg is mondom őszintén: jóideig nem
jutott az eszembe semmi. A végén mégis kisütöttem
valamit.

- Úgy, igazán? - érdeklődött Snowné gúnyos udvarias
sággal. - Halljuk a világraszóló bölcsességet.
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Pollyanna nagy lélegzetet vett, aztán ünnepélyesen
nekifogott mondókájának.

- Arra gondoltam, Snow néni, mennyire örülhet, hogy
a többi ember nem mind beteg és ágybanfekvő. mint
maga!

Snowné rámeredt a kislányra. A pillantás cseppet sem
volt barátságos.

- Óriási! - mondta gúnyos mosollyal.
Pollyannát azonban nem lehetett megzavarni.
- Most pedig elmagyarázom, hogy miben áll a játék.

Majd meglátja, milyen szívesen játsza majd. hiszen magá
nak, Snow néni, igazán nehéz lesz és már megmondtam,
hogy mennél nehezebb, annál érdekesebb. - És Polly
anna belefogott, hogy elmondja a történetet a missziós
hordóról. a babáról. amely nem jött és a rnankókról,
amelyek helyette érkeztek.

Alig fejezte be a mesét, nyílt az ajtó és Milly lépett be
rajta.

- A nagynénje üzeni, kisasszony, hogy induljon már
haza. Telefonált a szomszédba Harlowékhoz, hogy sies
sen rnert ma még gyakorolnia kell a zongorán.

Pollyanna felállt. Látszott rajta, hogy nem szívesen
indul.

- Hát akkor megyek - mondta sóhajtva. - Majd szala
dok, hogy idejében hazaérjek! - Egyszerre felkacagott. 
Nem gondolja Snow néni: örülhetek, hogy van lábam,
amivel szaladni tudok?

Nem kapott választ. Snowné lehúnyt szemmel feküdt
az ágyban. De Milly nagy meglepetéssel látta beesett ar
cán a könnyek nyomát.

- Jóestét! - kiáltott vissza Pollyanna a küszöbről. - Na
gyon sajnálom, hogy ma nem jutottam hozzá. hogya ha
ját megfésüljem! No nem baj, majd legközelebb'

*
Telt, múlt a július. Pollyanna részére - és ezt nem győz

te ismételni nagynénje előtt - boldog napok sorozata
volt. Amire Polly kisasszony fáradt hangon rendszerint
ilyesformán válaszolt:
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- Jól van, Pollyanna, természetesen szívból örülök,
hogy az itt töltött időt boldog időnek nevezed. Remélem
azonban, hogy ezenkívül hasznosan gyümölcsöző is, kű

lönben kötelességemet csak félig teljesíteném.
Mi más lehet az ilyen beszédre a válasz, mint ölelés és

csók? Bár Polly kisasszony még most is megrökönyödés
sel fogata Pollyanna gyengéd kitöréseit. Egyszer azonban
Pollyanna nem állta meg szó nélkül.

- Polly néni, hát nem elegendő, ha az ember élete
egyszerűenboldog és semmi más?

- Nem, Pollyanna.
- Szóval, hasznosnak gyümölcsözőnekis kell lennie?
- Természetesen.
- Polly néni, mi az, hogy: hasz-no-san gyü-möl-csö-ző?

- Hát - hogy is mondjam - azt jelenti, hogy hasznot
hajt, hogy valami eredményt tud felmutatni. Micsoda kü
lönös gyermek vagy!

- Akkor, ha az ember örül valaminek, az nem haszno
san gyümölcsöző?

- Hát persze, hogy nem.
- Ez baj, Polly néni. Akkor aligha tetszenék neked a já-

ték, sőt attól félek sohasem fogod játszani.
- Miféle játékot? .
- Azt, amit papa... - PoIlyanna ajkába harapott. -

Nem fontos, Polly néni!
Polly kisasszony összehúzta a szemöldökét.
- Mára elég volt, Pollyanna - mondta szigorúan és a

varrólecke ezzel végetért.
Délután Pollyanna lefelé indult a padlásról, de alig lé-

pett ki az ajtón, Polly nénibe ütközött. .
- Polly néni, milyen aranyos, hogy meglátogatsz! Pa

rancsolj befáradni! Imádom a vendégeket! - Ezzel felsza
ladt a lépcsőfokon és kitárta az ajtót.

Polly kisasszonynak alapjában véve eszeágában sem
volt, hogy hugát meglátogassa. Egy fehér gyapjúsálért
ment fel a padlásra, amely az egyik ládában volt eltéve. Ő
maga volt legjobban meglepve, amikor egyszerre csak
Pollyanna szobájában találta magát, az egyik, kényelmet-
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len, egyeneshátú széken ülve. Dehát ez nem volt az első

eset! Hányszor fordult már elő Pollyanna érkezése óta,
hogy Polly kisasszony valami érthetetlen okból kifolyólag
pontosan az ellenkezőjét tette annak, mint amire készült!

Pollyanna eközben ide-oda röpdösött a szobában, mint
ha egy palota dísztermében fogadná avendégsereget.

- Nagyon szeretem a vendégeket - ismételte - különö
sen, amióta saját szobám van. Azelőtt is volt külön szo
bám, de tetszik tudni, az csak bérelt szoba volt, nem volt
az enyém, mint ez. Polly néni, ugye ez az én saját szobám?

- Hogyne, hogyne - válaszolt Polly néni és magában
azon törte a fejét, miért ül itt tulajdonképpen és miért
nem megy a sálért a padlástérbe?

- PolIy néni, én úgy megszerettem ezt a szobát, hogy
már eszembe se jut, hogy nincs benne se szonyeg, se füg
göny, se képek, amit annyira kívántam ... - Hirtelen ész
bekapott, a haja tövéig elpirult és sietve egészen másról
kezdett fecsegni.

PolIy nénit azonban nem lehetett eltéríteni a tárgytól.
- Mit akartál mondani, Pollyanna?
- Se ... semmit, nénikém, Igazán semmit! Csak kicsú-

szott a számon!
- Az elég gyakran megesik veled - válaszolt Polly kis

asszony húvösen. - De ha már belefogtál, mondd végig.
- De Polly néni, igazán nem fontos! Éppen csak arról

volt szó, hogy előre elképzeltern: lesz a szobámban szö
nyeg, meg csipkefüggöny az ablakon, meg mindenféle.
Dehát, természetesen ...

- Előre elképzelted? - vágott közbe nagynénje szi
gorúan.

Pollyannának ekkorra már a füle is lángvörös volt.
- Tudom, persze, Polly néni, hogy helytelen dolog volt

elképzelni - mentegetődzött ijedten. - Igazán csak azért
történt, mert mindig kívántam szép holmikat és sohasem
volt nekem. Igaz, hogy a hordóban egyszer érkezett két
pokróc, de az egyik tintafoltos volt, a másik meg rongyos,
képünk pedig sohasem volt egyéb, mint az amelyet
papa ... illetőleg úgy értem, amit eladtunk, a másik pedig
első nap eltörött. Ha nem lett volna így PolIy néni, hidd
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el, semmit sem képzeltem volna, akkor első nap, amikor
átmentünk a hallon, föl egészen ide és folyton arra gon
doltam, milyen gyönyörű lesz az én szobám! De Polly
néni, édes Polly néni, ez mind csak néhány percig tartott,
aztán el is múlt és kezdtem örülni, hogy ... hogy nincs tü
kör a szobámban, mert akkor nem láthatom a szeplöi
met, és igazán, szebb képet el sem lehet képzelni, mint a
kilátást itt az ablakból ... meg aztán te, Polly néni, rnin
dig olyan nagyon jó vagy hozzám, hogy ...

Itt Polly néni hirtelen felállt a székről. Érthetetlen ok
ból most már az ő arca is lángvörös volt.

- Jól van, Pollyanna - mondta fagyosan - eleget beszél
tél! - Ezzel kilibegett a szobából és lement a földszintre.
Csak a nappaliba érve jutott eszébe, hogy tulajdonkép
pen a fehér sál miatt mászott fel a padlásig.

Másnap reggel Polly kisasszony becsengette Nancyt.
- Nancy - mondta szokott, szigorú hangján - hordja le

ma délelőtt Pollyanna kisasszony holmiját az első emeleti
szobába. Úgy határoztam, hogy egyelőre ott fog lakni.

- Igenis, kisasszony - válaszolt Nancy, magában pedig
hozzátette: - Szentséges egek!

Egy perccel később pedig vígan köszöntött be Polly-
annához: .

- Idehallgasson, mi az újság, kisasszonyka! Leköltözik
az első emeleti szobába, le bizony!

Pollyanna egészen belesápadt.
- Komolyan mondja, Nancy?
- De még milyen komolyan! - válaszolt Nancy és már

ki is cibálta a szekrényből Pollyanna ruháit. - Azt mond
ta, vigyem le a holmiját, hát viszem is, mielött meggon
dolná.

Pollyanna azonban be sem várta a modat végét. Nyak
törő iramban repült lefelé a lépcsőn.

Két ajtó csapódott be jókora zajjal, amíg Pollyanna
végre elérte célját: Polly nénit.

- Polly néni, Polly néni, igazán leköltözöm? Hiszen
abban a szobában minden van a világon: szőnyeg, füg
göny és három kép a falon, - a negydiktől eltekintve,
mert az ablak ugyanoda nyílik, mint a régi szobámé! Ó, ó,
édes Polly néni!
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- Jól van, Pollyanna, nagyon örülök, hogy tetszik az új
szobád, ha már ennyire fontosak neked a szép holmik,
remélem, hogy kellőképpen fogsz vigyázni mindenre. Et
től eltekintve állítsd fel azt a széket, amelyet felfordítot
tál. És az utolsó három percben két ajtót csaptál be - tet
te hozzá Polly kisasszony szigorúan, még a szokottnál is
szigorúbban, mert valami érthetetlen okból nagy kedve
lett volna egy kicsit sírni és ezt lepleznie kellett. Pedig
általában Polly kisasszony nem volt síró baba.

Pollyanna felállította a széket.
- Hát igaz, becsaptam az ajtókat - ismerte be vidáman.

- De hát éppen most tudtam meg, hogy a másik szobába
költözöm és ha te, Polly néni, ilyen jó hírt kaptál volna,
bizonyára te is bevágtad volna az ajtókat ... - Pollyanna
elhallgatott és kutató szemmel nézett nagynénjére. 
PolIy néni, mondd, csaptál te be valaha egy ajtót?

Polly kisasszony megbotránkozva nézett rá.
- Nem hiszem, Pollyanna!
A kislány megcsóválta a fejét.
- Szegény Polly néni! - mondta részvétteljesen.
Az elképedve nézett rá.
- Miért sajnálsz, Pollyanna?
- Hát csak azért, Polly néni, mert ha úgy érezted volna:

be kell vágnod az ajtót, hát bevágtad volna, ha pedig so
hasem vágtad be, az azért van, mert sohasem örültél va
laminek istenigazában. Mert akkor megtetted volna!
Polly néni, milyen rémes, hogy sohasem örültél semmi
nek iszonyúan!

A nagynéni levegő után kapkodott.
- Pollyanna!
De Pollyanna már eltünt a szobából és csak a padlás

ajtó hangos csapódása jelezte, merre jár. Felszaladt, hogy
segítsen Nancynak a költözködésben.

PolIy kisasszonyegydül maradt gondolataival. Kicsit
zavart volt. Igaz, hogy bizonyos dolgoknak ő is örült vala
mikor ... természetesen ...
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11
Amelyben Jimmy bemutatkozik

Eljött az augusztus és mindenféle változást és meglepe
tést hozott. Éppen csak Nancy nem lepődött meg sem
mitől. Amióta Pollyanna itt volt a házban, megszokta,
hogya lehetetlen is lehetségessé váljék.

Itt volt elsősorbana kiscica esete.
Pollyanna akadt rá néhány percnyire a háztól, az or

szágút mentén. A cica panaszosan nyávogott. Pollyanna
kihallgatást tartott minden környékbeli házban s amikor
megállapította, hogy a kiscica sehová sem tartozik és sen
kisem tart rá igényt, hazahozta magával. Mintha ez volna
a legtermészetesebb dolog a világon.

Milyen szerencse, hogy nem találtam meg a gazdáját! 
mondta nénjének örömtől sugárzó arccal. - Egész idő

alatt reméltem, hogy megtarthatom. Úgy szeretem a cicá
kat! Tudtam, hogy te is örülni fogsz neki, Polly néni!

Polly kisasszony egy pillantást vetett a Pollyanna kar
ján pihenő szerencsétlen, szürke kis gomolyagra. Ön
kénytelenül összerázkódott. Polly kisasszony nem szeret
te a eicákat, még az egészséges, ápolt cicakat sem.

- Brr, Pollyanna, rnicsoda piszkos kis dög! Egészen biz
tosan beteg és tele van bolhával!

Pollyanna gyöngéd pillantással szemlélte a kis állatot.
- Hát persze, hogy beteg és bolhás! És hogy reszket!

Bizonyára nem tudja még, hogy itt tartjuk a házban.
- Hát erről más sem tud - válaszolt Polly kisasszony

jelentőségteljesen.

Pollyanna azonban teljesen felreértette nénje szavait.
Dehogy nem tud, Polly néni! Megmondtam én midenki

nek, hogyha nem kerül elő a gazdája, megtartjuk. Tud
tam, hogy szeretni fogod a szegény kis árva jószágot.

Polly kisasszonynak nyelvén volt a válasz, de mégsem
szólt, Megintcsak tehetetlennek érezte magát. Pollyanná-
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ból csak úgy sugárzott a "jóságába" vetett bizalom. Mit
volt mit tenni, hallgatott.

Pollyanna buzgón vakargatta a cicát füle mögött.
- Tudtam, nem engeded, hogy ez a szegény cica árván

barangoljon. otthont keresve, a nagyvilágban. Hiszen en
gem is befogadtál. Polly néni! Pedig nekem ott volt a nő

egylet, a cicának pedig senkije a világon! - És ezzel boldo
gan szaladt ki a szobából, mint aki jól végezte dolgát.

- Pollyanna. Pollyanna! - kiáltott utána nagynénje - én
nem akarom, hogy ... - De Pollyanna már nem hallotta.
Éppen berontott a konyhába és örömmel tudatta Nancy
val a nagy újságot.

- Nancy, Nancy, nézze meg ezt az édes kiscicát! Polly
néni meg én fogjuk felnevelni! - A nappaliban pedig Polly
kisasszony, aki szívböl utálta a macskákat, nagyot nyelt
és tehetetlen mozdulattal tárta szét a két kezét.

Másnap kutya is került a házhoz. Még piszkosabb és
zörgőbb csontú volt, mint a cica, Polly kisasszony pedig,
legnagyobb elképedésére ismét arról értesült, hogy ő

minden kóbor kutya és elveszett cica mentőangyala.

Pollyanna ruházta rá ezt a cseppet sem áhított szerepet
és szegény Polly kisasszony, aki a kutyákat talán még job
ban utálta, mint a cicákat, még csak ellenkezni sem bírt.

Egy héttel később Pollyanna toprongyos, vézna kisfiú
kíséretében állított be és be akarta sorozni a cica és a
kutya mellé. Erre azonban már Polly kisasszonynak is
megjött a szava.

A dolog a következőképpen történt:
Egy szép kedd reggel Pollyanna a megszokott borjúláb

kocsonyával meglátogatta Snownét. A beteg asszony és a
kislány most már nagy barátságban voltak egymással. A
barátság Po Ilyanna harmadik látogatásánál kezdődött,

akkor, amikor elmagyarázta Snownénak a "játék" miben
létét. Most már Snowné is játszotta a játékot Pollyanná
val együtt. Egyelőre még nem volt valami ügyes játékos.
Annyi éven át rnegszokta, hogy mindig csak lógassa az
orrát. Ezért nehezen tudott beletörődni, hogy örülni is
lehet valaminek. Pollyanna azonban jó tanítómesternek
bizonyult. Hangos, vidám kacagása közben könnyen
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ment a tanulás. Éppen aznap, Pollyanna legnagyobb
gyönyörűségére,Snowné azt találta mondani, hogy örül a
kocsonyának, mert éppen azt kívánta. Nem tudta, hogy
Milly már az ajtóban megsúgta Pollyannának, hogya lel
kipásztor felesége éppen aznap szintén küldött egy jó
kora tál kocsonyát.

Erre gondolt Pollyanna, amikor megpillantotta a kis
fiút.

A gyerek az árokparton kuporgott, mint egy halom
szerencsétlenség és elbúsultan faricskált egy pálcikát.

- Halló! - köszönt rá PoIlyanna barátságosan.
A gyerek futólag fel pillantott.
- Halló - válaszolt rosszkedvűen.
Pollyanna nagyot nevetett.
- Olyan képet vágsz, mintha még borjúlábkocsonyának

sem tudnál örülni - mondta.
A fiú csodálkozva nézett rá, aztán vállat vont és törött

pengéjű, éles bicskájával újból nekiesett apálcikának.
Pollyanna egy pillanatig habozott, aztán kényelmesen

letottyant melléje a fűbe. Akármennyit hangoztatta, hogy
jók neki az "öregek" is, megszokta már a nöegyleti tago
kat, néha nagyon vágyakozott hasonlókorú játszótárs
után. Most, hogy végre gyerek akadt az útjába, elhatároz
ta, hogy nem engedi el egyhamar.

- Engem Whittier Po Ilyannának hívnak - mutatkozott
be, mint jólnevelt kislányhoz illik. - Neked mi a neved?

A gyermek zavartan fészkelődött. Már-már arra gon
dolt, hogy odébb áll, de aztán mégis maradt.

- Bean Jimmy a nevem - morogta barátságtalanul.
- Hát akkor most már ismerjük egymást. Örülök, hogy

te is megmondtad a neved. Vannak, akik nem mondják
meg. Én a Harrington-házban lakom. Te hol laksz?

- Sehol.
- Sehol? Az lehetetlen. Mindenki lakik valahol.
- Hát pedig velem most így van. Új helyet keresek.
- Ó! És hol az az új hely?
A gyerek haragos pillantást vetett rá.
- Buta liba! Azt hiszed, keresném, ha már tudnám, hol

van?
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Pollyanna kicsit felhúzta az orrát. Nem nagyon kedves
ez a kisfiú. Senkinek sem tetszik, ha buta libának nevezik.
Dehát mégis csak gyerek, nem öreg, mint a többiek mind.

- Azelőtt hollaktáI? - kérdezte.
- Hallod-e, ennyit még az iskolában sem kérdeznek!
- Hát mit csináljak, ha nem mondasz semmit? Miért

nem beszélsz? Ha te beszélnél, én hallgatnék.
A gyerek elvigyorodott. Nehezen ment, látszott, hogy

ritkán teszi szegényke. Az arca egy árnyalattal barátságo
sabb lett.

- No nem bánom, beszélek, ha éppen kell. Bean
Jimrnynek hívnak. Már majdnem tizenegy éves vagyok. A
múlt évben kerültem az árvaházba, de ott olyan rettentő
sok a gyerek, hogy láttam nem kellek én senkinek. Hát
otthagytam őket. Most valami helyet keresek magamnak,
de még nem találtam. Olyasvalamit szeretnék találni, ami
hasonlítana más gyerekek otthonához és egy mama is
laknék benne, nem pedig a főnökasszony. Meg szeretnék
egy pár ... izé, - hogy is mondjam? - hozzátartozót. Nem
volt hozzátartozóm, amióta ... édesapám meghalt. Azért
keresek most valami rendes helyet. Már négy házban vol
tam, de nem kellek senkinek. Pedig nem kérem ingyen,
dolgoznék én! Még mire kíváncsi? .

A gyerek egész belelovalta magát az elkeseredésbe,
Pollyanna részvétteljesen nézte.

- Ó, Jimmy - mondja - micsoda szörnyűség!Hát igazán
nem kellesz senkinek? Tudom én, micsoda érzés az, mert
amikor meghalt az édesapám, nekem sem maradt más,
csak a nöegylet, amíg Polly néni magához nem ... - Itt
Pollyanna hirtelen elhallgatott. Remek ötlete támadt!

- Jimmy, Jimmy, már tudom, hol fogsz lakni! Polly
néni egészen biztosan befogad! Hát nem fogadott be en
gem, meg Fluffyt és Buffyt, pedig az csak kutya meg
macska! Gyere velem! Nem is tudod elképzelni, milyen jó
az én Polly nénim!

Bean Jimmy vékony kis arca felderült.
- Becsületszavára, befogadna? Nem kérem ingyen, dol

goznék. Nagyon erős vagyok! - mondta, feltűrte ingeujját
és büszkén megmutatta sovány, vézna kis karját.
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- Csak gyere velem egész nyugodtan. Fogalmad sincs
róla, micsoda kedves teremtés Polly néni - a legkedve
sebb a világon, amióta a mama felment a mennyország
ba. És van hely a házban, bőven.

Pollyanna felugrott és karjánál fogva felráncigálta
Jummvt is. Elindultak.

- Nagyon nagy ami házunk - mesélt tovább. - Lehet
ugyan - tette hozzá kicsit ijedten - hogyegyideig a pad
lásszobában kell majd aludnod. Én is ott aludtam eleinte.
De nem is olyan rossz! Most már van zsalu az ablakon,
hát nem lesz annyira meleg és a legyek se tudnak bere
pülni, a bacilusokkal együtt. Te tudtál róla, hogy a legyek
baciIusokat cipelnek a lábukon? Rém érdekes dolog! Ta
lán Polly néni veled is elolvastatja azt a könyvet a legyek
ről, ha jó leszel, illetve, ha rossz leszel. És neked is van
nak szeplöid - Pollyanna jól szemügyre vette új barátját 
úgy, hogy te sem fogod bánni, hogy nincs tükör a szobá
ban. Egészen jó lesz neked ez a szoba - mondta Polly
anna. Aztán elhallgatott, de nem azért, mert nem lett vol
na mit beszélnie, hanem mert szaiadtak s így kifogyott a
lélegzete.

Bean Jimmy nem sokat értett az egész szóáradatból, de
azért elismerő pillantással mérte végig Pollyannát.

- Még ilyet sem láttam! Így szaladni, közben meg egyre
csak fecsegni, megállás nélkül!

Polivanna kacagott.
- Ennek csak örülhetsz - mondta - mert ha én beszé

lek, azalatt te hallgathatsz!

*

Mihelyt beértek a házba, Pollyanna habozás nélkül
nénjéhez kalauzolta új pártfogoltját.

- Polly néni, idenézzen! - újságolta lelkendezve. - Hoz
tam én valakit! Többet ér még Fluffynél és Buffynél is!
Igazi, eleven kisfiú, akit felnevelhetsz. Azt mondja, szíve
sen alszik a padlásszobában is és dolgozni is fog, bár in
kább nekem lesz szükségern rá, hogy játsszak vele.

Pollv kisasszony először elsápadt, utána meg e1vörösö-
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dött. Nem értette ugyan egészen, amit Pollyanna mon
dott, de amennyit megértett belőle, az elég volt neki.

- Pollyanna, mit jelentsen ez? Ki ez a szutykos kis csa
vargó? Hol szedted fel? - kérdezte szigorúan.

A "szutykos csavargó" aggódó pillantást vetett az ajtó
felé. Pollyanna azonban vígan felkacagott.

- Jaj, hiszen még meg sem mondtam, hogy hívják! Úgy
látszik, nem vagyok jobb a Remeténél! Hát szutykosnak
szutykos szegény, az igaz, éppen olyan, mint Fluffy meg
Buffy volt, amikor befogadtuk őket. De ha megmosdat
juk, ugyanolyan helyes lesz, mint ők, és: .. és jaj, hát még
mindig nem mondtam meg a nevét! Ez Bean Jimmy.
Polly néni.

- No és mit akar itt?
PoJlyanna csodálkozva nézett nénjére.
- De hiszen már megmondtam, Polly néni! Neked hoz

tam. Itt fog lakni velünk. Valami rendes házat keres és
hozzátartozókat. Elmondtam neki, milyen jó voltál
Fluffyhez meg Buffyhez és mondtam, hogy hozzá még
kedvesebb leszel, hiszen ez se nem kutya, se nem kiscica,
hanem egy valódi gyerek!

Pollv kisasszonv védelmezően emelte fel a kezét. Az a- -
bizonyos tehetetlenségi érzés már-már -újra hatalmába
kerítette. De most az egyszer mégsem hagyta magát, bár
szernrnelláthatólag nehezére esett.

- Elég volt, Pollyanna! Ez már a teteje mindennek!
Nem elég, hogy mindenféle kóbor kutyát és bolhás cicát
szedtél össze, most meg egy szutvkos kis csavargót hozol
magaddal, aki ...

Erre már a gyerek is megmozdult. A szeme felvillant. a
fejét felkapta. Odaállt Polly néni elé és félelem nélkül far
kasszemet nézett a szigorú hölggyel.

- Én nem vagyok szutvkos kis csavargó, naccsága.
Nem is kell magától semmi! Én megdolgoztam volna a la
kásért és ellátásért! Nem is jöttem volna ide, ha ez a kis
lány tele nem fecsegi a fejemet, hogy maga milyen jó és
kedves és hogy nincs is egyéb kívánsága, minthogy én
idejöjjek lakni! Hát csak ezt akartam modani! - Ezzel
Bean Jimrny méltóságteljesen kihúzta vézna kis derekát,
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ami kicsit kacagtató lett volna, ha nem annyira szánal
mas látvány és kisétált a szobából.

Pollyanna majdnem.sírva fakadt.
- Ó, Polly néni! Én azt hittem, örülni fogsz, hogy még

egy gyennekünk lesz! Igazán azt hittem ...
Polly kisasszony parancsoló mozdulattal elhallgattatta

Bean Jimmy szószólóját. Az idegei nem bírták tovább. Ott
csengtek fülében a kisfiú szavai. Kedves és jó ... Az a bi
zonyos tehetetlenség megint erőt vett rajta, de nagy erő
feszítéssel lerázta magáról.

- Pollyanna - kiáltott a kislányra magából kikelve - ne
hajtogasd örökké azt, hogy ennek örüljek, meg annak
örüljek! A bőrömből tudnék kibújni, ha hallom.

Pollyanna karikáranyílt szemmel bámult rá.
- De Polly néni, én azt hittem, örülni fogsz, ha én örü

lök ... - Ijedten a szája elé kapta a kezét és kiszaladt a
szobából.

Bean Jimrnyt még a kertben utolérte.
Sikerült elkapnia a szaladó kisfiú karját.
- Jimrny, Jimmy, csak azt akarom mondani: iszonyúan

sajnálom, hogy így történt!
A gyerek megállt. Búbánatos dac ült sovány kis képén.
- Ne sajnáljon semmit! Maga nem tehet róla. De én

nem vagyok szutykos kis csavargó! - tette hozzá szánal
mas kis büszkesége utolsó fellobbanásával.

- Persze, hogy nem vagy az - nyugtatta meg Pollyanna.
- De azért ne haragudj Polly nénire! Talán nem mondtam
el úgy a dolgot, ahogy kellett volna. Meg nem is tudja iga
zában, kicsoda vagy. Hidd el, Polly néni igazán kedves és
jó! Jaj, csak találnék neked valami más, rendes házat!

A gyerek vállat vont.
- Sose bánja! Majd találok magamnak. De csavargó

nem vagyok, az szentigaz!
Pollyanna egy darabig mélyen elgondolkozott, egyszer

re azonban kiderült az arca.
- Hopp, megvan! Tudod-e, mit csinálok? Ma délután

ülést tart a nöegylet, Polly néni mondta. Majd elébük tá
rom az esetet. Pap mindig így mondta, ha valamit akart a
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nöegvleti hölgyektöl, - szönyeget a templomba, vagy
pénzt a kis pogány gyerekek részére ...

Bean Jimmyt megint elfutotta a harag.
- Hallja. én nem vagyok sem templomi szönyeg, sem

pogány! Micsoda az a nőegylct? - tette hozzá kissé csilla
pultan.

- Hát te hol nőttél fel, hogy még azt sem tudod, mi az,
egy nőegylet?

- Jól van már no, ha nem akarja megmondani, hát ne
mondja - válaszolt Jimrny, hátat fordított a kislánynak és
útnak indult.

Pollyanna utánaszaladt.
- IdehalIgass, Jimmy, majd el magyarázom! A nöegylet,

az egy csapat hölgy, akik teákat adnak, varrnak, meg
pénzt gyújtenek. meg igen sokat beszélnek. A nőegyleti
hölgyek borzasztó kedvesek, legalábbis az enyéim azok
voltak odahaza. Itt még egyet sem láttam közülük, de
hidd el, a nöegyleti hölgyek mind igen jók. Majd beszélek
velük ma délután!

ErreJimrny újfent haragra lobbant.
- Hát csak ne beszéljen! Azt hiszi, azt akarom, hogy egy

szál nő helyett most már egész csapat nevezze n szutykos
kis esavargónak?

- De Jimmy, hiszen te nem is leszel ott. Csak én egye
dül megyck el hozzájuk.

- Igazán? - mondta Jimmv félig-meddig megbékülve.
- Igazán. Jimrnyl Én most már okosabban fogok be-

szélni. Biztosan akad közöttük, aki örömmel magához
vesz.

- És ne felejtse cl megmondani, hogy dolgozni fogok,
nem kérek semmitsem ingyen - intette Jirnrny.

- Dehogy felejtem! - ígérte Pollyanna boldogan. - Hol
nap majd megmondom az eredményt.

- Hol?
- Az útszélen, ott, ahol ma találkoztunk, Snowné háza

közelében.
- Rendben van, ott leszek. - A fiú szünetet tartott,

majd elbúsultan folytatta: - Akkor talán jobb lesz, ha ma
éjszakára még visszamegyek az árvaházba. Tudja, nincs
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hová mennem és még csak ma reggellógtam meg. Nem
mondtam meg, hogy nem megyek vissza, mert akkor ta
lán nem engedtek volna el, bár nem hiszem, hogy nagyon
búsulnának utánam, ha végleg eltűnnék. Azok ott nem
hozzátartozók. Nem sokat törődnek az emberrel.

- Értem - bólogatott Pollyanna. - De hidd el, Jimmy,
holnapra biztosan találok neked egy rendes házat, ahol
hozzátartozók laknak. Majd azok törődnek veled. A vi
szontlátásra!

Pollyanna megvigasztalódva ballagott vissza a házba.
Polly kisasszony, aki egész idő alatt az ablak mögül figyel
te a két gyereket, nagyot sóhajtott és leverten megindult
felfelé a lépcsőn. Polly kisasszony ritkán jár leverten. De
most nem mentek ki a fejéből a kisfiú szavai: Kedves és
jó ... Valami ürességet érzett a szívében, mintha valamit
elvesztett volna.
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12
A nőegylet előtt

A nőegylet ülésének napján az ebéd igen csöndesen zaj
lott le a Harrington-kastélyban. Hozzájárult az is, hogy
Pollyanna nyelve jó egynéhányszor rájárt arra, hogy "örü
lök", "örültem" és mindannyiszor ijedten szája elé kapta
a kezét. Végül is Polly kisasszony megunta a dolgot.

- Jól van már, Pollyanna - mondta megadón. - Mondd
csak ki bátran, ha már egyszer annyira rájár a nyelved.

Pollyanna gondterhes arcocskája kiderült.
Köszönöm szépen, Polly néni! Nagyon nehéz dolog,

hogy ne beszéljek róla. Hiszen már olyan régen játszom a
játékot.

- Miféle játékot?
- Hát azt, amit a papa ... - Pollyanna mélyen elpirult

és elhallgatott. Hiába, már megint tilos területre kalan
dozott.

Polly néni azonban csak ősszeráncolta a szemöldökét,
de nem szólt semmit. Azontúl hallgatva ették végig az
ebédet.

Kicsit később telefonon felhívta a nöegylet elnöknőjét
és közölte, hogy nem vehet részt a délutáni ülésen, mert
fáj a feje. Pollyanna felfüieIt. Nagynénje ezután felment a
szobájába. Polivanna megpróbálta, hogy sajnálja a fejfájá
sa miatt, de nem sikerült. Mégis csak jobb, ha Polly néni
nincs ott a nőegylet ülésén, amikor ő Bean Jimmy esetét
a hölgyek elé tárja. Polly néni rongyos kis csavargónak
nevezte Jimmyt és nem vinné előbbre az ügyet, ha a nő

egylet színe előtt is hasonlóképpen nyilatkoznék.
A nöegylet délután négykor szokta megtartani üléseit a

kápolnában, jó negyedórányira a Harrington-kastélytól.
Pollyanna úgy tervezte, hogy valamivel három előtt ott
lesz.

- Csak akkor fogok beszélni, ha már mind egvütt lesz
nek - határozta el. - Hátha éppen az hiányoznék, aki
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magához akarná venni Jimmyt? Meg aztán a nőegyleti

hölgyek részére két óra úgyis hármat jelent.
Három óra előtt tíz perccel Pollyanna nyugodtan, biza

lommal telve felsietett a kápolna lépcsőjén, kitárta a ka
put és belépett az előcsarnokba. Odabentről halk cseve
gés és vidám nevetgélés zaja szürödött ki. Pollyanna egy
pillanatig habozva megállt, aztán a belső ajtóhoz lépett és
benyitott.

A beszélgetés zaja azonmód elült. A rászegezett szempá
rak kereszttüzében Pollyannának kissé inába szállt a bá
torsága. Utóvégre ez a sok, félig ismert, félig ismeretlen
hölgy nem az ő kedves, otthoni nőegylete.

- Jónapot kívánok! - köszönt illedelmesen. - Whittier
Pollyanna a nevem. Nem tudom, ismernek-e. Én minden
esetre ismerem a hölgyek javarészét.

Most már majdnem hallható lett a csönd. Az asszonyok
egy része ismerte már Harrington kisasszony különös kis
hugát, mások csak hallottak róla, de valahogy egyiknek
sem jutott eszébe semmi, amit ennek a furcsa kislánynak
mondhatna.

Mikor már elég soká hallgattak, Pollyanna úgy gondol
ta: talán neki illenék valamit mondani.

- Azért jöttem, hogy egy esetet tárjak a hölgyek elé 
idézte szegény apja sokszor hallott szavait, dc már lé
nyegesebben kevesebb biztonsággal hangjában.

A hölgyek összenéztek.
Elsőnek Fordné, a lelkipásztor felesége szólalt meg:
- Mondja, kedvesem, a nagynénje küldte ide? - kérdez

te Pollyannától.
Pollyanna elpirult.
- Ó nem, magamtól jöttem. Szokva vagyok én a nőegy

let i hölgyekhez. Azok neveltek, - a papán kívül.
Valaki vihogott, mire a lelkipásztor felesége összevonta

a szemöldökét.
- Értem, kedves. Hát miröl volna szó?
Pollyanna nekifohászkodott mondókájának:
- Tetszik tudni, Bean Jimmyről szeretnék beszélni.

Nincs neki más otthona, mint az árvaház, az meg túl van
zsúfolva, úgy hogy bizonyára örülnének, ha túladhatná-
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nak rajta! Jimmy közönséges otthont szeretne, olyat, ami
ben egy mama is van, nemcsak főnöknők, meg hozzátar
tozók, tetszik tudni, akik törődnének vele. Már majdnem
tizenegy éves. Azt gondoltam ... azt gondoltam, hátha
valamelyikük szívesen magához venné.

Meglepett csönd fogadta Pollyanna előadását.

- Még ilyet sem hallottam! - jegyezte meg az egyik
hölgy, a többi azonban egy szót sem szólt.

Pollyanna ijedten fürkészte az arcokat.
- Jaj, el is felejtettem megmondani: nem kéri ingyen,

dolgoznék! - tette hozzá, abban a reményben, hogy ez az
érv minden akadályt el fog söpörni.

Még erre sem kapott választ. Egy-két perc telt el így,
csöndben, aztán az egyik hölgy fagyos hangon kérdéseket
tett fel Pollyannának. így rövidesen megtudtak minden
részletet és nagy hangon nekiláttak, hogy megtárgyalják
az esetet.

Pollyanna egyre növekvő aggodalommal hallgatta öket.
Nem értett meg mindent, de sejteni kezdte, hogy bizony,
szegény kis Bean Jimmy dolga nem áll jól. Mindegyik
hölgy a másiknak ajánlgatta, különösen olyanoknak,
akiknek, úgy látszik, nem volt saját kisfiúk, magára vállal
ni azonban egyik sem akarta. Végül a lelkipásztor felesé
ge félénken azt indítványozta: a nöegylet talán magára
vállalhatná a kisfiú neveltetését és taníttatását, legfeljebb
kicsit kevesebb pénz jutna a rnessze földön élő, idegen
kis pogány gyerekeknek.

Erre a sok hölgy mind egyszerre kezdett beszélni, egyik
hangosabban, mint a másik és amit mondtak, nem hang
zott nagyon barátságosan. Úgy látszik, ez a nőegylet híres
volt arról, mennyit juttat az indus misszióknak és akad
tak hölgyek, akik azt mondták, meghalnának szégyenük
ben, ha az idén kevesebb pénzt küldenének.

Pollyanna sok mindent nem értett meg a beszédjükból.
mert majdnem úgy hangzott, mintha nem annyira az vol
na a fontos, ami a pénzzel történik, hanem az, hogy vala
mi jelentésben a nőegylet által adományozott összeg to
vábbra is a legmagasabb légyen.

- Bizonyára csak én értem rosszul - gondolta Pollv-
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anna. Mindenesetre igen kellemetlen félóra volt és Polly
anna boldognak érezte magát, amikor végül is otthagy
hatta a fülledt kis kápolnát és ismét kint volt, a friss, jó
levegőn. Bean Jimmyért azonban igen fájt a szíve. Hogy
magyarázza meg neki, hogya nöegylet hölgyeinek fonto
sabbak a kis fekete pogányok, mint egy hazájukbeli kis
fiú, csak azért, mert ennek neveltetéséért - mint egy kö
vér, vastaghangú hölgy kijelentette - egyetlen jó pontot
sem kapnának a "jelentésben",

Pollyanna lehorgasztott fejjel, elszontyolodva ballagott
hazafelé.

- Persze, hogy szép dolog a pogány gyerekeknek pénzt
küldeni! De ezek a hölgyek majdnem úgy tesznek, mintha
a kisfiúk idehaza nem volnának fontosak, és csak a ten
gerentúli kisfiúk számítanának! Pedig Bean Jimmy mégis
csak többet ér, mint az a semmit érő jelentés!
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13
Pendieton úr erdejében

A kápolnából Pollyanna nem ment egyenesen haza. Ne
héz nap volt ez a mai, bár tulajdonképpen vakációs nap,
mert sem varróleckéje, sem főzőleckéje nem volt. Jól fog
esni egy kis séta a csöndes erdőn át. Megindult hát a
dombon felfelé. A nap jó melegen sütötte a hátát.

- Félhatig van időm - gondolta. - Kellemesebb az út az
erdőn át, egy kis hegymászás pedig még senkinek sem ár
tott meg!

Nagyon szép volt az erdőben, aznap még sokkal szebb
mint máskor. Pollyanna Jimmyért sajgó szívecskéje meg
enyhült.

Felnézett a fák napsütötte koronái között bekandikáló,
mélységesen kék égboltra.

- Bár itt volnának velem azok a hölgyek - gondolta só
hajtva - akkor talán meggondolnák a dolgot és valame
lyik magához venné Bean Jimmyt! - Maga sem tudta,
hogy jutott ez az eszébe, de meg volt róla győződve, hogy
úgy volna.

Egyszerre felfülelt. Valahol a közelben kutya ugatott.
Félperccel később már ki is rohant a bokrok közül, egye
nesen neki Pollvannának.

- Halló. kutyus! - szólt rá Pollyanna vidáman. Ismerte
az állatot, egyszer már látta Pendieton Johnnal együtt sé
tálni. Jobbra-balra nézett, nem kerül-e elő a gazdája?
Nem látta sehol.

A kutya azonban igen különösen viselkedett. Rövid, iz
gatott vakkantásokat hallatott, mintha vészjeleket adna
le. Pár lépést elóreszaladt, aztán megállt és visszanézett a
kislanvra. Rövidesen kis mellékösvényhez értek. Itt a kis
kutya befordult, még egyszer visszanézett Pollyannára,
majd futni kezdett, ahogy csak bírt.

- Hó, hó! Nem arra visz az út hazafelé! - kiáltott utána
Pollvanna és továbbment az úton.
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Ezen aztán végképp felizgult a kiskutya. Visszarohant
Pollyannához, nyöszörgött, ugatott, majd ismét odasza
ladt a mellékösvényhez, megállt és könyörögve ránézett.
Nem lehetett félreérteni. Pollyanna hát visszament és be
fordult ő is amellékösvényre.

A kiskutya szinte röpült előtte. És rövidesen tisztában
volt a nagy izgalom okával. Néhány lépésre az ösvénytől,

meredek szikla alján, mozdulatlanul feküdt egy férfi.
Kis gally ropogott Pollyanna lába alatt, mire a férfi

odafordította a fejét. Pollyanna pillanat alatt mellette
termett.

Ó, PendIeton úr! Megsebesült?
- Bölcs kérdés! Bizonyára csak azért fekszem itt, hogy

napkúrázzak! - válaszolt a férfi mogorván. - De mondja
kislány, tudna segíteni?

Pollyanna kicsit ijedten nézett rá, de gyorsan össze-
szedte magát. .

PendIeton a zsebébe nyúlt és nagynehezen kulcsokat
kotorászott ki belőle, az egyik kulcsot két ujjával megfog
ta és így nyújtotta Pollyanna felé a csomót.

- Menjen tovább a felső ösvényen egyenesen, öt perc
alatt elér a házamhoz. Ez a kulcs a fedett kocsifelhajtó
alatti oldalajtót nyitja. Látot már ilven bejáratot?

- Hogyne, Pendieton úr! Polly néninek is van és még
üveges veranda is van hozzá.

- Akkor jól van. Ha kinyitotta az ajtót, menjen át az
elószobán, egyenesen a hallba. Az íróasztaIon áll a tele
fon. Tud telefonálni?

- Hát persze, hogy tudok. Egyszer Polly néni ...
- Most nem érünk rá Polly néniről beszélgetni - vágott

a szavába PendIeton. - A falon, a telefon fölött, kis táblá
nak kellene lógnia, de bizonvára nem lesz a helyén. Min
denesetre keresse meg és keresse meg rajta dr. Chilton
Thomas számát. Látott már ilyen táblát életében?

- Hogyne láttam volna, PendIeton úr! Nem is képzeli,
milyen csinos táblácskája van például Polly néninek! Egy
csomó furcsa név áll rajta és ...

- Tárcsázza fel a számot - vágott a szavába a sebesült 
és mondja meg az orvosnak, hogy PendIeton John a sas-
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szikla tövében fekszik, törött lábbal. Jöjjön azonnal, hord
ággyal és két ápolóval. Különben ő már úgyis fogja tud
ni, mi a tennivalója. Mondja meg neki, hogya ház felőli
ösvényen jöjjön ide.

- Eltörött a lába, Pendieton úr? Jaj de borzasztó! 
rémüldözött Pollyanna. - Nem tehetnék valamit, hogy ...

- Dehogy nem tehetne! Csak úgy látszik, nem akar ten
ni, hanem inkább elfecsegi az időt! - mondta a férfi és na
gyot nyögött.

Erre Pollyanna talpraugrott és futásnak eredt a ház
felé.

Most nem töltötte az időt azzal, hogy a napsütötte fák
ban, a ragyogó égben gyönyörködjék. Nem nézett sem
jobbra, sem balra, csak szaladt, ahogy a lába bírta.

Egy-két perc múlva már fel is tűnt a Pendleton-ház.
Pollyanna még sohasem látta ilyen közelról. Szinte meg
ijedt a hatalmas, szürke köépülettöl, az oszlopos verandá
tól, az imponáló bejárattól. De csak egy pillanatig habo
zott, azután összeszedte minden bátorságát. átszaladt az
elhanyagolt pázsiton a kapuhoz. Egész belezsibbadtak az
ujjai, úgy szorongatta egész úton a kulcscsomót. Nem is
talált bele azonnal a kulcslyukba, és egy ideig eltartott az
is, amíg a kulcs megfordult a hatalmas zárban. Végül
mégis sikerült és a nehéz faragott ajtó kitárult.

Pollyanna megszeppenve állt meg a küszöbön. Ijedten
nézett be a tágas, homályos hallba. Ez hát Pendieton
John otthona, a titkok háza, ahová csak a gazda teheti be
a lábát és ahol a kamrában csontvázat rejtegetnek! És
neki most egyedül kell belepnie ide. hogy telefonáljon az
orvosnak, mert Pendieton John törött lábbal fekszik az
erdőben ...

Pollyanna nagyot nyelt. Nem nézett se jobbra, se balra,
vakon átrohant a hallon, a szemközti ajtóig és benyitott.

Tágas, sötét faburkolatú szobába érkezett. A nyugatra
néző ablakon át beözönlő nap aranyos szenyeget borított
a padlóra, megcsillogtatta a kandalló rézdíszítését és a
nikkelt a telefonkészüléken. Pollyanna lábujjhegyen az
íróasztalhoz ment.

A telefonjegyzék tényleg nem lógott a falon, az íróasztal
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mellett hevert a földön. Pollyanna felkapta. Reszkető uj
jal ment végig a "C" betün, egy-kettőre megtalálta Chil
ton, dr. számát, feltárcsázta. Chilton doktor azonnal je
lentkezett. Pollyanna kicsit elfogódottan adta le az üzene
tet. A doktor kurta, határozott kérdéseket tett fel, Polly
anna igyekezett - szokása ellenére - röviden válaszolni. A
végén megkönnyebbült sóhajjal tette helyére a hallgatót.

Egyetlen, gyors pillantást vetett maga köré, aztán agyá
ban igen zavaros képben, amelyben sötétbordó függö
nyök, papírral teleszórt padló, egy igen rendetlen íróasz
tal és megszámlálhatatlan sok, csukott ajtó - egyik mö
gött valószínűlega csontváz rejtőzik! - meg a napfényben
csillogó, felkavart por emléke keveredett össze, kiszaladt
a házból, át a hallon, ki a szabadba.

Még a sebesült is elcsodálkozott, milyen rövid idő alatt
ért vissza hozzá.

- Mi történt? Talán nem tudott bejutni? - kérdezte.
Pollyanna kerekrenyílt szemmel nézett rá.
- Dehogy nem! Hát azt hiszi, visszajöttem volna, ha

nem lettem volna benn a házban? A doktor azonnal itt
lesz az emberekkel meg a holmival. Azt mondta, ponto
san tudja, hol a Sasszikla, hát nem vártam meg, hanem
idejöttem. Itt akartam lenni magánál, Pendieton úr!

- Igazán? - A férfi savanyún elmosolyodott. - Csodá-
lom az ízlését. Jobb társaságot is találhatna.

- Azért, mert olyan mogorva?
- Szép dolog az őszinteség kislány! Azért hát.
Pollyanna felkacagott.
- Ó, én tudom, hogy maga csak kívülről mogorva, be

lülről egy cseppet sem!
A férfi megkísérelte, hogy Pollyanna felé fordítsa a fe

jét. anélkül, hogy fájós testrészeit megmozgassa.
- Ne mondja! Miböl hiszi ezt?
- Mindenféléből. Például, ahogy a kutyával bánik - vá-

laszolt Pollyanna és Pendieton kezére nézett, amely a
kiskutya fején nyugodott.

- Furcsa, mennyivel jobban tudják kiskutyák és deák,
milyen az ember belülről! ... Majd az ölembe tesszük a
fejét - tette hozzá kicsit összefüggéstelenül.
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Egypár nyögés és jajgatás kíséretében megtörtént a do
log és Pendieton magában kénytelen volt elismerni, hogy
mégis kényelmesebb így, mint amikor a köves talajon
pihent a feje.

- Egészen jó így - motyogta halkan.
Egy darabig nem is beszéltek többet. Pollyanna figyel

mesen nézte a férfi arcát. Vajon elaludt-e? Nem valószínű.
A száját erősen összeszorította, mintha így akarná vissza
tartani akikívánkozó nyögéseket. Erős izmos teste er
nyedten feküdt. Pollyanna majdnem sírni kezdett. Milyen
tehetetlen! Egyik kezét összeszorítja, a másik élettelenül
elnyúlva fekszik a kutya fején. A kutyus se rnozdul, ijedt
szeme a gazdáján.

Múltak a percek. A nap lejjebb bukott és a fák alatt
megnőttek az árnyékok. Pollyanna olyan csöndben ült,
hogy még lélegzeni sem mert. Madárka szállt le közvetle
nül mellette és félelem nélkül szembenézett vele. Egyik
ágon, majdnem Pollyanna orra alatt, rigó hintálta magát,
közben oldalt hajtott fejjel, figyelmesen nézte akiskutyát.

Az egyszerre a fülét hegyezte. csöndesen morgott egyet,
majd ugatni kezdett. Emberi hangok hallatszottak. Rövi
desen három férfi jelent meg a fák közőtt, hordággyal és
mindenféle egyébbel felszerelve.

A legmagasabb közülük - borotvált képű, barátságos
szemű férfi - Chilton doktor volt. Pollyanna már ismerte
látásból. Az orvos vidáman rámosolygott.

- Mi az, kislány? Ápolónőt játszunk?
Pollyanna visszamosolygott rá.
- Ó dehogy, doktor bácsi! Csak a fejét tettem az ölem

be. Különben nem adtam még neki semmiféle orvossá
got! Jaj de örülök, hogy ráakadtam szegény Pendieton
úrra!

- Én is - válszolt a doktor kornolyan, aztán a sebesült
nek szentelte figyeimét.
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14
Egy kis kocsonya

Pendieton John balesete miatt Pollyanna elkésett a
vacsoráról, de úgy adódott, hogy mégsem kapott ki miat
ta.

Az ajtóban Nancyba ütközött.
- Hál' Istennek, csakhogy megérkezett! - üdvözölte a

lány. - Már félhét!
- Tudom - bólintott Pollyanna - de most az egyszer

igazán nem én vagyok a hibás! Talán még Polly néni is el
fogja hinni!

- Nem lesz alkalma, hogy bármit elhitessen vele - je
lentette be Nancy elégedett hangon. - Elment hazulról.

Pollyanna rémülten nézett rá.
- Elment? Szent egek, csak nem én kergettem ki a ház

ból? - Eszébejutott, hogy eddig már egy kutyát, egy cicát
varrt Polly néni nyakába és egy kisfiút is majdnem, pedig
szegény egyiket sem kívánta. Meg folyton emlegette az
apját és arról sem tudott leszokni, hogy minduntalan
mondja: örülök ennek, annak. Ennyi igazán elég hozzá,
hogy valaki világgá menjen.

- Annyira még nem vagyunk - nyugtatta meg Nancy. 
Az unokatestvére halt meg és Bostonba kellett utaznia.
Egy olyan sárga sürgöny érkezett neki. Három napig tisz
ta lesz a levegő! Hű, de remek dolog!

Pollyanna megbotránkozottan nézett rá.
- De Nancy, hogy lehet ennek örülni, hiszen temetésre

ment!
- Nem a temetésnek örülök én, kisasszonyka. Csak ép

pen ... - Elhallgatott, aztán hamiskásan mosolyogva né
zett akislányra. - Hát nem maga tanított a játékra?

Pollyanna kicsit zavarba jött. Mélyen elgondolkodott,
majd megcsóválta a fejét.

- Úgy látszik, Nancy, mégiscsak van egy-két dolog a vi
lágon, aminek nem illik örülni és azt hiszem, a temetések
is ezek közé tartoznak!
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Nancy nevetett.
- Utóvégre annak is örülhetünk, hogy nem minket te

metnek - mondta a foga között. Szerencsére Pollyanna
nem hallotta. Nagy garral belefogott a délutáni nagy ese
mény előadásábaés Nancy tátott szájjal hallgatta.

Másnap délután Pollyanna és Bean Jimmy a megbe
szélt helyen tálkoztak. Mint előrelátható volt, szegény
Jimmynek nagy csalódást okozott, hogya nőegyleti höl
gyek inkább a hindu kisfiúkat pártolják, mint őt.

- Talán igazuk van, - mondta búsan. - Ami távol van,
az mindig szebbnek látszik. Például ha körülhordják az
ebédet, mindig az a bukta látszik a legnagyobbnak, ame
lyik a tál túlsó felén van. Na és hátha egy indus meg ép
pen énutánam kívánkozik?

Pollyanna összecsapta kezét örömében.
- Jaj, de okos vagy! Még ma írok az én nőegyletemnek.

Igaz, hogy ők csak nyugaton vannak, de az is elég messze
van innét. Iszonyú sokáig utazik az ember, amíg onnét
ideér!

Jimmy arca felderült.
Azt hiszi, azoknak kellek majd?
- Egészen biztos! Hát nem vesznek a nőegyletek kis

hindu fiúkat magukhoz. hogy felneveljék őket? Majd te
leszel az én nöcgyleternnck a kis hindujal Elég messziről

jössz, hogy belevehessenek a jelentésbe! Várj csak, majd
írok Whitenének. Nem, jobb lesz, ha Jonesnénak írok.
Whitenének több a pénze, de Jonesne többet ad ... ugye,
milyen furcsa?

- Hát nem bánom, írjon - egyezett bele Jimmy nagylel
kün. - De ne felejtse el beleírni a levélbe, hogy én dolgoz
ni fogok ám! Nem vagyok csavargó és utóvégre üzlet üz
let, még a nőegyletben is. Akkor talán ottmaradok az
árvaházban, amíg válasz nem érkezik.

- Rendben van - bólintott Pollyanna. - Legalább tu
dom, hol keresselek... Biztosan magához vesz valame
lyik! ... Hát nem vett magához Polly néni ... - itt Polly
anna hirtelen elhallgatott és elgondolkozva nézett
Jimmyre. - Mit gondolsz. én talán Polly néni hindu kislá
nya vagyok?
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Jimmy elvigyorodott.
- Becsületemre, annyi ostobaságot, mint amennyit

maga összebeszél, egy év alatt nem hallottam! - mondta
elismerőn.

*

Körülbelül egy hétre Pendieton John balesete után
Pollyanna egy reggel kéréssel lepte meg nagynénjét.

- Polly néni, ugye megengeded, hogy ezen a héten ne
Snownénak vigyem a borjúlábkocsonyát, hanem valaki
másnak? Snowné most az egyszer bizonyára nem fog ha
ragudni!

Polly néni felsóhajtott.
- Pollyanna, mi jár már megint a fejedben? Igazán kü

lönös gyerek vagy!
Pollyanna kicsit ijedten nézett rá.
- Polly néni, mi az, hogy különös? Az, hogy nem kö

zönséges?
- Körülbelül az.
- Jaj, akkor örülök, hogy különös vagyok! - mondta a

kislány felvidulva. - Mert tetszik tudni, Whitené mindig
azt mondta Rowsonnéról: nagyon közönséges teremtés.
Ki nem állhatta Rowsonnét. Örökké veszekedtek ...
vagyis papának ... nekünk elég bajunk volt velük, hogy
békét teremtsünk közöttük, több bajunk, mint a nöegylet
összes többi tagjával együttvéve! - Pollyanna egész kipi
rult, olyannyira igyekezett, hogy szerencsésen túljusson a
kűlőnféle tilos területen. Mert apja annakidején megtil
totta neki, hogya hölgyek közötti villongásokról plety
kázzon, Polly néni előtt pedig nem szabad említenie az
apját.

- Jól van már, Pollyanna! - szólt közbe Polly néni kicsit
türelmetlenül. - Mennyit tudsz beszélni! És akármiről
van szó, mindig a nőegyletnéllyukadunk ki!

- Igazad van, Polly néni - ismerte be Pollyanna vidá
man. - Dehát ők neveltek és ...

- Ezt már eleget hallottam, Pollyanna! - szakította fél
be nagynénje fagyosan. - Mondd meg inkább, mit akarsz
a kocsonyával?
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- Semmi olyasmit, Polly néni, amiért haragudhatnál.
Azt gondoltam, ha minden héten viszek Snownénak ko
csonyát, egyszer vihetek annak a másiknak is. Persze, egy
törött lábat nem lehet összehasonlítani az életfogytiglani
betegséggel, és azért nem is fogok örökké kocsonyát oda
hordani, mint Snownéhoz. Egyszer-kétszer a másik kapja,
aztán pedig megint Snowné.

- Ki az a másik? Kinek törött el a lába? Miröl beszélsz,
Pollyanna?

Pollyanna nagyot nézett.
- Ó persze, elfelejtettem, hogy nem tudsz róla, Polly

néni! Akkor történt, amikor távol voltál. Aznap, hogy el
utaztál. Én találtam rá az erdőben és el kellett mennem a
házába, telefonáltam a doktorért, meg a fejét fogtam. És
azóta se láttam. Csak mikor ma Nancy a kocsonyát készí
tette Snownénak, eszembe jutott, milyen jó volna, ha
most az egyszer, egyetlenegyszer, neki vihetném. Ugye
szabad, Polly néni?

Polly kisasszony bágyadtan legyintett.
- Vidd csak, ahová akarod. Kiről is van szó?
- A Remetéről. Illetve, PendIeton John úrról.
Polly kisasszony felpattant a székről.
- PendIeton Johnról!
- Róla, Polly néni. Nancy mondta, hogy úgy hívják. Ta-

lán ismered? - Polly kisasszony a kérdésre kérdéssel vá
laszolt.

- Te ismered?
- Hogyne. Mindig beszél velem és most már néha

mosolyog is. Tetszik tudni, csak kívülről mogorva sze
gény. De most megyek a kocsonyáért. Nancy azóta bizto
san már elkészítette. - És ezzel Pollyanna már indult is az
ajtó felé.

- Várj! - szólt rá Polly kisasszony. - Meggondoltam a
dolgot. A kocsonyát ma is Snownénak viszed. Most pedig
indulhatsz.

Pollyanna elszontyolodott.
- De Polly néni, gondold meg, hogy Snowné úgyis

mindig beteg marad, PendIeton úr törött lába pedig ha-
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marosan rendbejön. akkor pedig minek már neki a ko
csonya? Ki kell használni az időt, ameddig lehet!

- Most már emlékszem: említette valaki, hogy Pendle
tont baleset érte - válaszolt Polly kisasszony fagyosan. 
Mindegy. Nem vetek súlyt rá, hogy Pendleton tőlem ko
csonyát kapjon!

Pollyanna búsan bólogatott.
- Szegény, persze, nagyon mogorvának látszik! Nem

csodálom, ha nem kedveled, Polly néni! De tudod mit?
Nem mondom meg neki, hogy te küldöd. Én viszont sze
retem és súlyt vetek rá, hogy kocsonyát kapjon.

Polly kisasszony a fejét csóválta. Aztán hirtelen ráné-
zett Pollyannára és furcsa, csöndes hangon megkérdezte:

- Tudja Pendieton, kicsoda vagy te?
Pollyanna nagyot sóhajtott.
- Attól félek, nem. Bemutatkoztam ugyan, de azóta

sem szólított a nevemen.
- Tudja-e, hol laksz?
- Nem. Sohasem beszéltem róla.
- Akkor azt sem tudja, hogy az unokahúgom vagy?
- Azt hiszem, nem.
Polly kisasszony egy darabig nem szólt semmit. Polly

annára nézett, de a kislánynak úgy tűnt, mintha túlnézne
rajta. Türelmetlenül váltogatta a lábát és végűl is nagyot,
hangosat sóhajtott. mire Polly kisasszony megrezzent.
Mintha nagyon távolról térne vissza.

- Jól van, Pollyanna - mondta az előbbi különös, szo
katlan hangján - elviheted a kocsonyát Pendleton úrnak,
mint a saját ajándékodat. De jól megérts: nem én kül
döm! Nehogy azt higyje, tőlem kapja!

- Afelől nyugodt lehetsz, Polly néni! - kiáltott vissza
Po Ilyanna vígan az ajtóból.
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15
Dr. Chilton

Amikor Pollyanna második látogatását tette a Pen dle
ton házban, a hatalmas, szürke köépűlet egészen máskép
pen hatott rá. Az ablakok tárva-nyitva álltak, a ház mö
gött idősebb asszony ruhát teregetett, a bejárat
elött pedig a doktor kétkerekűkocsija állt.

Mint első alkalommal, Pollyanna most is az oldalajtó
hoz ment. Becsengetett.
Ismerős pofájú kiskutya szaladt hozzá és farkcsóválva

üdvözölte. A ruhákat teregető nő bement a házba és ki
nyitotta az ajtót.

Pollyanna rámosolygott.
- Kérem szépen, egy kis kocsonyát hoztam PendIeton

úrnak - mondta.
- Köszönöm - mondta az asszony és a csupor után

nyúlt. - Ki küldi? Ó, borjúlábkocsonya?
Odabenn ajtó nyílt és a doktor lépett ki a hallba.
A beszélgetés zajára odanézett. Pollyanna éppen igen

elszontyolodott arcot vágott.
Odament akislányhoz.
- Mit látok! - mondta barátságosan. - Kocsonyát ho

zott? Nem akar kicsit beszélgetni a beteggel?
Pollyanna arca felragyogott.
- Dehogynem! - kapott a szón. A doktor intett az

asszonynak, mire az félreállt, hogy beengedje Pollyannát,
de úgy utánabámult, mintha a világ kilenc csodáját látná
egyszerre.

Ahallban ijedtképű fiatalember szaladt az orvos után.
- De doktor úr, hát nem adta ki PendIeton úr a paran

csot, hogy senkit se engedjünk be hozzá?
- Kiadta, de itt most én parancsolok - válaszolt az or

vos vidáman. - Maga persze nem tudhatja, hogy ez a kis
lány felér egy egész gyógyszertárra való erősítő orvosság-
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gal. Ha valaki, úgy ő majd felrázza betegünket temetői

hangulatából! Azért engedem be hozzá.
- Kicsoda ez a lány?
A doktor pillanatnyi habozás után válaszolt. - Város

kánk egyik legismertebb hölgyének unokahúga. Whittier
Pollyanna a neve. Jómagam még csak futólag ismerem a
kis hölgyet, de betegeim hál' Istennek, annál alaposab
ban ismerik!

Az ápoló elmosolyodott.
- És miféle csodaszert ír elő a kislány?
A doktor vállat vont.
- Pontosan nem tudnám megmondani. Azt beszélik

azonban, hogy akármi történik, akárhogy van, mindig jó
kedvű és mindig tud örülni valaminek. Jóformán nincs
betegem, aki ne tudna róla valami furcsa kis történetet
és mindegyikben ez a mindennek való örülnitudás rej
tőzködik. - Chilton doktor elmosolyodott. - Szeretném,
ha előírhatnám, mint valami doboz pirulát, vagy kanalas
orvosságot, bár - tette hozzá nevetve - ha sok ilyen em
ber szaladgálna a világon, attól tartok, maga is, meg én is
szögreakaszthatnánk a diplománkat és mehetnénk ?rót
szeget árulni! - Ezzel vidáman búcsút intett, kiment, be
száll t a kocsiba és elhajtott.
Időközben Pollyannát, az orvos utasításának megfele

lően, bevezették Pendieton Johnhoz.
Pollyanna áthaladt a nagy könyvtáron. Rögtön észre

vette, hogy első látogatása óta nagy változások történtek
a házban. A könyvek a helyükön álltak és bíborszínű füg
gönyök szegélyezték most is az ablakokat, a padlón azon
ba nem hevert semmiféle papírdarab, az íróasztalt szé
pen rendberakták és semerre sem látszott egyetlen por
szem sem. A telefonjegyzék a helyén lógott és a készülék
nikkelrészei csak úgy ragyogtak. Az egyik titokzatos ajtó
nyitva állt és azon át a szobalány díszesen berendezett
hálószobába vezette Pollyannát.

- Pendieton úr kérem - jelentette kissé elfogódott han
gon - egy kislány van itt. Kocsonyát hozott. A doktor úr
azt mondta, engedjem be.

A következő pillanatban a lány már el is tűnt és Polly-
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anna magára maradt barátjával, aki mogorvábbnak lát
szott, mint valaha.

- Hát nem megmondtam ... - fogott bele haragosan.
de Pollyanna láttára lecsöndesedett. - Vagy úgy! Maga
az? - mondta nem túl barátságosan.

- Én vagyok! - válaszolt Pollyanna ragyogva. - Olyan
boldog vagyok, hogy beengedtek! Az a hölgy az ajtónál
majdnem elvette a csupromat. Már azt hittem, nem is fo
gom látni! Szerencsém re éppen kijött a doktor úr és azt
mondta, bemehetek. Hát nem kedves tőle?

Pendieton John akarata ellenére elmosolyodott, de
mindössze annyit morgott válaszképpen, hogy "Hm"!

- És hoztam is valamit - folytatta Pollyanna büszkén. 
Kocsonyát! Remélem, szereti? - tette hozzá félénken.

- Még soha életemben nem ettem. - A röpke mosoly
eltűnt Pendieton John arcáról, helyét a szokott mogorva
ság foglalta el, még hozzá olyan mértékben, hogy még
Pollyannának is majdnem inába szállt a bátorsága. De
csak majdnem.

- Szóval még sohasem evett kocsonyát? - mondta fel
derülve. - Ha nem evett, akkor nem tudhatja, szereti-e
vagy scm. Jaj de örülök, hogy éppen ezt hoztam! És
tudja ...

- Egyet tudok, az bizonyos: hogy már napok óta fek
szem mozdulatlanul a hátamon és hogy nyilván így kell
feküdnöm ítéletnapig!

Pollyanna megütközve nézett rá.
- Pendieton úr, ez lehetetlen! Azt gondolja, addig fog

feküdni, amíg Gábor arkangyal megfújja a trombitát?
Igaz, hogy a biblia azt mondja: hamarabb eljő a nap, mint
gondolnánk, de én nem hiszem ... illetve, természetesen
hiszem, ami a bibliában áll, csak éppen remélem, hogy
olyan nagyon gyorsan mégsem jő el a nap, vagyis ...

Pendieton John egyszerre nevetni kezdett, még pedig
jó hangosan. Az ápoló, aki éppen abban a pillanatban lé
pett be, elképedt arcot vágott és gyorsan kivonult a szo
bából.

- Nem egy kicsit bolondos maga, kislány? - kérdezte
Pendieton, mire Pollyanna is nevetett.
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- Meglehet. Úgy látszik, nem tudtam magam jól kifejez
ni. Azt akartam mondani, hogy törött lábak nem tartanak
örökké, úgy, mint például Snowné betegsége. Ítéletnap
jáig pedig semmiesetre sem. Azt hiszem, ennek igazán
örülhet!

- Természetesen - válaszolt Pendieton savanyú ábrá
zattal.

- És nem is mind a kettő tört el, hanem csak egy. En
nek is örülhet - folytatta Pollyanna, belemelegedve.

- Tényleg! Micsoda szerencse! - gúnyolódott PendIe
ton. - Ha a maga szemszögéből nézem a dolgot, annak is
örülhetek, hogy nem vagyok százlábú és nem törtem el
ötvenet!

Pollyanna ezen remekül mulatott.
- Hát ilyen jót már rég nem hallottam! Ötven láb! És

annak is örülhetne, hogy ...
- Persze, persze - szakította félbe Pendieton és hangjá

ban újra a szokott keserűség csendült meg - boldog lehe
tek minden egyébért is! Az ápolóért. az orvosért és talán
azért a szörnyű nöért is, aki a konyhában müködik!

- Hát persze, Pendieton úr! Gondoljon arra, milyen ne
héz volna betegnek lenni, ha nem volnának körülötte!

- No és talán örüljek annak is, hogy beteg vagyok? Hi
szen ez a midenféle népség csak azért került ide a házba!
Ez a bolond asszony felfordítja az egész házat azon a CÍ

men, hogy rendet csinál, az ápoló meg egy húron pendül
vele és ezt ápolásnak nevezi, nem is szólva az orvosról!
Annak minden jó, amit ez a kettő csinál! És tetejébe az
egész társaságot én fizetem!

Pollyanna résztvevőenbólogatott.
- Igaza van, ez a legnagyobb baj az egészben! Ki kell

adni a pénzt, amit egész életében összegyűjtött!
- Mi ... micsoda?
- Szegény Pendieton úr! Összegyűjtötte a pénzt és

egész életében csak babot és szárított halat evett. Mond
ja, Pendieton ú~ szereti a babot? Azért nem eszik helyet
te pulykát, mert az hatvan centtel többe kerül?

- Mondja, kislány, miről beszél maga tulajdonképpen?
Pollyanna ragyogó mosollyal nézett a férfira.
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- Hogy miről? Hát a pénzről, amit összegyűjt a szegény
pogány kisgyerekeknek és közben sanyargatja magát. Eb
ből is tudtam, Pendieton úr, hogy maga belül nagyon jó
ember! Nancy mondta.

Pendieton elképedve nézett akislányra.
- Nancy mondta, hogy én a pénzt a pogányoknak ...

Kicsoda ez a Nancy, ha szabad kérdeznem?
- A mi Nancynk. Polly néninél dolgozik.
- És kicsoda Polly néni?
- Harrington Polly kisasszony. Nála lakom.
A férfi összerezzent.
- Harrington ... Polly ... kisasszony? És maga nála la

kik?
- Igen. Az unokahúga vagyok. Magához vett - az édes

anyám kedvéért - mondta Pollyanna csöndesen. - Ők
ketten testvérek voltak. És miután édesapám is elment az
angyalok közé, nekem nem maradt senkim, csak a nöegy
let. Akkor Polly néni magához vett.

Pendieton nem felelt semmit. Csak az arca lett fehér,
olyan nagyon fehér, hogy Pollyanna megszeppenve nézett
rá. Nem tudta, mihez kezdjen, így hát zavartan felállt.

- Talán jobb lesz, ha most már rnegyek is - mondta. 
Remélern. ízleni fog a kocsonya!

A férfi hirtelen feléje fordította a fejét. Ránézett. A sze
mében valami furcsa, érthetetlen vágyakozás ült.

- Szóval maga Harrington Polly kisasszony unokahúga
- mondta nagyon kedvesen.

- Igenis, Pendieton úr.
A férfi csak nézte, egyre nézte, azzal a különös, vágyódó

tekintettel. Pollyanna nem tudta, mit mondjon.
- Talán ismerik egymást? - kérdezte végül.
Pendieton furcsán elmosolyodott.
- Ó igen, ismerjük egymást. Mondja kislány ... csak

nem Polly kisasszony küldte nekem a kocsonyát?
Pollyanna búsan rázta a fejét.
- Nem, Pendieton úr. Nem ő küldte .... Azt mondta: VI

gyázzak. nehogy azt higyje, wic van! De én ...
- Gondolhattam volna - morogta Pendieton magaban

és elfordította a fejét.
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Pollv kisasszony elképedve nézett végig magán



Pollyanna egy darabig várt. de minthogy rá sem nézett,
lábujjhegyen kiosont a szobából.

Odakint a kapu előtt az orvos várakozott kis kétkerekű
kocsiján. A lépcsőn álldogáló ápolóval beszélgetett.

- Ha úgy tetszik kisasszony, hazaviszem a kocsimon! 
mondta Pollyannának, - Már egyszer elindultam, de az
tán meggondoltam a dolgot és visszajöttem magáért.

- Köszönöm szépen, doktor úr! Nagyon szeretek kocsi
kázni! - mondta Pollyanna ragyogó arccal és felmászott a
kocsira.

A doktor búcsút intett az ápolónak. aztán Pollyannához
fordult.

- Szóval szeret kocsikázni? Azt hiszem, még sok min
den más is van a világon, amit "szeret" csinálni?

Pollyanna nevetett.
- Lehet. Szeretek mindenféle olyat csinálni, amitől az

ember érzi. hogy él. Például varrni meg felolvasni nem
szeretek. Olyankor az ember nem érzi. hogy igazán él!

- Úgy? És miért?
Pollyanna vállat vont.
- Polly néni például másképp vélekedik. Ö azt mondja,

éppen ilyesmi által tanulok élni.
A doktor szája szegletében furcsa kis mosoly jelent

meg.
- Éppen olyan mondás, amilyet Polly néni től elvár az

ember.
Pollyanna bólintott.
- Csak azt nem értem, miért kellene élni tanulni? Én

nem tanultam. az bizonyos!
A doktor felsóhajtott.
- Attól félek. akadnak közülünk. akiknek tényleg tanul

niok kell, kislány! - Pollyanna féloldalt ránézett. Olyan
szomorú volt ebben a pillanatban az arca, hogy szívböl
megsajnálta. Bár felvidíthatná! És minthogy Pollyannánál
a gondolatot tüstént követni szokta a tett, rögtön próbát
tett.

- Doktor úr. én azt hiszem, mindenki nagyon boldog
lehet, aki orvos.

Az orvos meglepett pillantást vetett Pollyannára.
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- Boldog? Mikor annyi sok szenvedést lát?
- Hát persze! Mert segíteni tud a szenvedőkön! És

úgye, boldog, hogy segíthet?
Chilton doktor maga se tudta, miért futja el egyszerre

szemét a könny. Nagyon magános ember volt. Nem volt
sem felesége, sem igazi otthona, csak kétszobás kis lakása
egy bérházban. A hivatását azonban nagyon szerette.
Ahogy most belenézett Pollyanna ragyogó szemébe, úgy
érezte, mintha egy áldó kéz simítaná meg homlokát.
Akármennyi munkát hoz a nappal, akárhány álmatlan
éjszakát fog eltölteni a betegek ágya mellett, ez az új ér
zés, amely Po Ilyanna szavai nyomán kelt benne, nem fog
ja elhagyni soha többé.

- Isten áldja meg. kislány! - mondta halkan, majd ked
ves mosolyáva\, amelyet betegei oly jól ismertek, hozzá
tette: - Azt hiszem, nemcsak a betegekre, hanem a dok
torukra is ráfér egy kis felpezsdítés!

PoIlyanna nem szólt semmit, mert az igazat megvallva,
nem sokat értett a doktor beszédéből. Szerencsére mó
kus szaladt át elóttük az úton és ez a nagy esemény el
terelte a figyelmet.

A Harrington-kastély előtt az orvos letette Pollyannát,
mosolyogva bólintott a ház elejét seprö Nancy felé, majd
gyorsan elhajtott.

Pollyanna felszaladt a lépcsőn.
- Jaj, de jót kocsikáztam adoktorral! - újságolta

Nancynak. - Micsoda kedves ember!
- Igazán?
- Igazán! És megmondtam neki: boldog lehet, hogy

orvos.
Nancy a fejét csóválta.
- No én ugyan nem találnék abban semmi boldogítót!

Örökké betegek között lenni, vagy olyanok között, akik
annak képzelik magukat, igazán nem lehet mulatságos!

Pollyanna hamiskásan ránevetett.
- Ő is azt mondta. De mégis találhat az ember ebben is

valamit, aminek örülhet! Találja ki!
Nancy a falnak támasztotta a seprüt és mélyen elgon

dolkodott. Már nagyon belejött a .játék'i-ba és szívesen
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fejtegette Pollyanna keresztrejtvényeit, ahogy tréfásan a
kislány kérdéseit nevezte.

- Lássuk csak - mondta, aztán hirtelen felkapta a fejét.
- Hopp, megvan! Tudom már! Az ellenkezője annak, mint
amit maga Snownénak mondott!

Po Ilyanna rábámult.
- Nem értem, Nancy!
- Pedig világos, mint a fénylö nap! Nem azt mondta

Snownénak, örüljön, hogy a többi ember nem beteg,
mint ő?

- De azt.
- Hát lássa: a doktor a fordítottjának örülhet. Annak,

hogy nem olyan nyavalyás, mint a páciensei!
Pollyanna meghökkenve nézett rá.
- Hát igen - mondta kissé bizonytalanul -, így is gon

dolhatja az ember, de azért valahogyan kicsit furcsán
hangzik. Maga néha nagyon kitűnően játssza a játékot,
Nancy - tette hozzá sóhajtva.

Elgondolkozva ment be a házba. Polly kisasszony t a
nappaliban találta.

- Kinek a kocsija volt ez, Pollyanna? - kérdezte a nagy-
néni szigorú hangon.

- Chilton doktor úré. Nem ismered, Pollv néni?
- Chilton doktor? Mit keresett itt?
- Ó, csak engem hozott haza. A kocsonyát átadtam

Pendieton úrnak és ...
Polly kisasszony gyorsan közbevágott:
- Remélem, nem hiszi azt, hogy én küldtem?
- Dehogy hiszi, Polly néni! Megmondtam ám neki!
Polly kisasszony elpirult.
- Megmondtad?
Pollyanna nagyranyílt szemmel nézett nénje elképedt

arcába.
- De, Polly néni, hát nem azt mondtad?
Polly kisasszony nagyot sóhajtott.
- Persze, hogy azt mondtam, Po Ilyanna: nem én kűl

döm, és hogy nem szeretném, ha azt gondolná, tőlem van!
De ez még messze van attól, hogy kifejezetten meg is
mondd neki! ... - Bosszúsan hátatfordított a kislánynak.
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Pollyanna leforrázva ballagott ki a szobából. Nagyot só
hajtott.

- Hát én nem értem a különbséget a kettő között 
motyogta szomorúan és felakasztotta kalapját az előszo
bában, pontosan arra a fogasra, amelyet Polly néni e cél
ra számára kijelölt.
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16
Egy piros rózsa és egy csipkekendő

Körülbelül egy hétre rá, hogy Pollyanna meglátogatta
Pendieton Johnt, egy esős délután Polly néni kocsiba ült,
hogy elmenjen a nőegylet ülésére. Három óra tájt már
haza is tért, kipirulva, a haját felborzolta a szél és kis,
göndör fürtökben lobogott a feje körül.

Pollyanna még sohasem látta így.
- Ó-ó-ó - kiáltotta fel meglepetésében. - Polly néni, hát

neked is van! - És körültáncolta Polly kisasszony t, mint
valami kis indián.

- Micsodám van nekem, te lehetetlen kislány?
Pollyanna zavartalanul folytatta a körtáncot.
- Ó, Polly néni, minek dugod el őket? Még eddig soha

sem láttam! Bár nekem is volna, nemcsak odafenn a
mennyországban, hanem már idelenn is! - És Pollyanna
izgalomtól reszkető ujjacskájára csavarta a Polly néni
füle mellett libegő hajtincset. - Igaz, hogyha volna, akkor
sem volna fekete. Pedig mennyire szeretnék fekete hajat!

- Pollyanna, mit beszélsz megint össze-vissza? - szólt
rá nagynénje, kiszabadította a tincset a kislány kezéből,
letette kalapját és úgy ahogy helyresímitotta a haját.

- Jaj, ne simítsd vissza, Polly néni! Hiszen éppen ezek
ről beszélek, ezekről az édes kis, fekete göndörségekről!
Milyen csinosak!

- Pollyanna, ne beszélj csacsiságokat! Inkább mondd
meg: mit kerestél a nőegyletben? Mit akartál azzal a kis
csavargóval?

Pollyanna csak az első mondatra figyelt.
- Nem beszélek én csacsiságokat, Polly néni! Nem is

tudod, milyen csinos vagy így! Polly néni, édes Polly néni,
engedd meg, hogy csak egyszer, egyetlenegyszer megfé
süljem a hajadat, úgy, mint Snownéét és virágot tűzzek
belé! Mennyivel csinosabb volnál, mint Sn~wné!

- Pollyanna! - Polly kisasszony roppant szigorúan szólt
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rá húgára, főképpen azért, hogy elleplezze azt az örömöt,
amit a kislány szavai benne keltettek. Ki törődött valaha
azzal, hogyan áll a haja? Ki bánta, csinos-e vagy nem? 
Nem feleltél a kérdésemre. Miért voltál a nőegyletben?

- Polly néni, tudom, hogy lehetetlenül viselkedtem! De
nehéz volt megérteni, miért fontosabb nekik a jelentés,
mint szegény Jimmy. Írtam is azóta az én nöegyleternnek,
azok elég messze vannak ahhoz, hogy Jimmyt hindu kis
fiúnak képzeljék. Polly néni, mondd, én a te hindu kislá
nyod voltam?.. És Polly néni, édes, úgye megfésül
hetlek?

Polly kisasszony a kezét a homlokára szorította. Ismét
rájött a már jól ismert tehetetlenség érzése.

- De Pollyanna, úgy resteltem magam miattad, amikor
elmondták, hogyan robbantál be az ülésre! Én ...

Pollyanna lábujjhegyen körültáncolta a szobát.
- Polly néni, nem mondtad, hogy nem fésülhetlek

meg! Szóval, megfésülhetlek! Ez éppen olyan eset, mint a
múltkor Pendieton úr kocsonyájával: küldted és mégsem
küldted. Csak egy percig várj, máris hozom a fésüt!

- Dc Pollyanna, Pollyanna! - Polly kisasszony a szaladó
kislány után sietett, az azonban se látott, se hallott. A vé
gén együtt érkeztek fel Polly kisasszony emeleti szobá
jába.

- Polly néni, milyen kedves, hogy utánam jöttél! Itt
még sokkal kedélyesebb lesz a fésülködés! - örvendezett
Pollyanna. - Itt a fésű. Most ülj le. Jaj de örülök, hogy
mcgfésülhetlek!

- De Pollyanna, én ... én ...
A mondat befejezetlenül maradt. Polly kisasszony

maga sem tudta, hogy történt: Ott ült az öltözőasztala

előtt és tíz ügyes ujjacska szélsebesen, de nagyon vigyáz
va bontotta ki a haját. Közben szünet nélkül pergett a kis
lány nyelve.

- Micsoda gyönyörű hajad van, Polly néni! És mennyi
vel sűrűbb, mint Snownéé! Dehát persze, neked több is
kell belőle, mert egészséges vagy és járhatsz-kelhetsz az
emberek között. Jaj, ha így látnának! Olyan csinos vagy,
hogy mindenki csak téged bámulna!
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- Pollyanna! - Polly kisasszony nagynehezen összeszed
te tekintélye utolsó maradványait. - Magam sem értem,
minek engedem ezt a csacsiságot!

- De Polly néni, hát nem örülnél neki, ha mindenki té
ged bámulna? Te nem szívesen nézel csinos embereket?
Én sokkal jobban szeretek jóképü embereket látni, mint
csúnyákat, mert a csúnvákért igen fáj a szívem.

- De ... de ...
Pollyanna ügyet sem vetett a közbeszólásra.
- És úgy szeretem a szép hajat! - hízelkedett. - Sokszor

megfésültem az én noegyletem hölgyeit is. De egyiknek
sem volt olyan szép haja, mint neked, Pollv néni! Nem
mondom, Whitené egész csinos volt amikor egyszer én
fésültem meg ... Jaj most még valami jutott az eszembe!
De nem árulom el! Titok! Most már majdnem kész a ha
jad. Éppen csak egy percre fogok eltűnni. Ígérd meg ..
ígérd meg, hogy addig nem mozdulsz és nem kukucs
kál sz ... Mindjárt itt leszek!

Polly néni nem szólt semmit hangosan, magában azon
ban tízszer is elismételte, hogy ez az egész dolog nevetsé
ges és hogy azonnal rendbeszedi a haját, úgv, ahogy visel
ni szokta. Még hogy ő kukucsk áljon? Mit érdekli őt ez az
egész gverekség?

És ekkor - ebben a pillanatban - Pollv kisasszony pil
lantása a tükörre tévedt. Amit látott, attól úgv elpirult,
mint a rózsa.

Izgalomtól ragyogó, várakozásteljes arc nézett rá
vissza. Nem volt egész fiatal arc. de ígv kipirultan, csillo
gó szemmel igen bájos. Sötét haja nagv laza hullámokban
simult kétoldalt halántékához. onnét pedig szép ívben
füle mögé kanyarodott. Itt-ott elszabadult kis göndör fürt
tette kedvessé az összbenvomást.

Úgy elmerült saját képmása szemleletében. hogy elfe
lejtette szigorú elhatározását és úgy hagyta a haját, ahogy
a kislány megcsinálta. Közben nyílt az ajtó, Pollyanna vi
harzott be a szobába és mielött egy szót is szólhatott vol
na, zsebkendővel gyorsan bekötötte a szernét.

- Ejnye, mi ez már megint, Pollyanna? - kérdezte. A
kislánv azonban válaszképpen csak kuncogott.

106



- Ez a meglepetés, Polly néni! Féltem, hogy mégis ku
kucskálni fogsz, azért kötöttem be a szemedet. Ülj csönd
ben! Még egy perc, aztán meglátod, mit csináltam!

Polly kisasszony vaksin tapogatódzva, mindenáron fel
akart állni.

- Pollyanna, azonnal vedd le ezt a holmit a szememröl'
Ejnye, ejnye, mit művelsz? - kérdezte, mert érezte, hogy
valami puha kelme tekeredik a nyaka köré.

Pollyanna azonban válaszképpen csak vidáman kaca
gott. Remegő ujjakkal gyönyörű, régi, az évektől elefánt
csont színüvé sárgult, levendulaillatú csipkekendőt szép
redökben rendezett el nagynénje vállán. Egy héttel ez
előtt bukkant rá a kincsre, amikor Nancy a padlást taka
rította. Miért ne díszítse fel vele Polly nénit?

Végre elkészült a nagy mü. Pollyanna c1égedetten
szemlélte. No, most még az utolsó ecsetvonás! Kézenfogta
tehát nagynénjét, az ablakhoz vonszolta, ahonnét
könnyűszerrelelérhette a futó rózsát.

A dolog azonban nem ment simán. Polly kisasszony
kézzel-lábbal védekezett. Szigorú hangon érdeklődött,

hová viszik?
- Pollyanna, többre már nem vagyok ...
- Mindjárt, Polly néni! Csak egy másodpercnyi türel-

met kérek! - Pollyanna kihajolt az ablakon, egy szép, ki
nyílt rózsát leszakított és nagynénje hajába tűzte. - Kész!
- jelentette be diadalmasan, leoldozta Polly kisasszony
szeméről a kendőt és a szoba sarkába hajította. - Polly
néni, azt hiszem, igazán örülni fogsz, ha meglátod magad
a tükörben!

Polly kisasszony egy pillanatig elképedve nézett végig
magán, aztán halkan felsikoltott és a szoba túlsó végébe
menekült. Polivanna ijedten nézett ki az ablakon. Vajon
mi riaszthatta meg ennyire nagynénjét? De nem látott
mást, csak Chilton doktort, aki kétkerekű kocsiján éppen
akkor hajtott fel a kapu elé.

Boldog örömmel hajolt ki az ablakon.
- Chilton doktor úr! Doktor úr! Hozzám jött? Idefenn

vagyok, anagynénémnél!
A doktor kedvesen, de kicsit szomorkásan rámosoly

gott a kislánvra.
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- Nem jönne le? - kérdezte.
Pollyanna befordult a szoba felé és egyenesen beleüt

között Polly nénibe. Polly kisasszony arca most is piros
volt, de nem az örömteljes izgalomtól, hanem a harag
tól. Türelmetlenül ráncigálta ki a csipkekendöbe tüzött
gombostűket.

- Mi jutott az eszedbe, Pollyanna! - förmedt a kislány
ra. - Maskarát csináltál belőlem! És még hozzá mások is
látták!

Pollyanna elképedve nézett rá.
- De Polly néni, hiszen olyan gyönyörű voltál!
- Gyönyörű? - visszhangozta Polly kisasszony megve-

tőn, az ágyra hajította a szegény csipkekendőtés két kéz
zel esett neki a hajának.

- Ö, ó, édes Polly néni, legalább a hajadat hagyd úgy,
ahogy elrendeztem!

- Hová gondolsz! - hangzott a megbotránkozott válasz
és Polly néni addig cibálta a fésűvel a haját, amíg az utol
só, rakoncátlan kis fürtöt is irgalmatlanul a homlokához
símította.

Pollyanna kis híjja, hogy sírni nem kezdett.
- Pedig olyan szép voltál! - mondta elkeseredetten.
Odalenn az orvos várt rá a kocsival.
- Elöírtarn magát egy betegemnek, kis kisasszony, 

üdvözölte Pollyannát mosolyogva. - És most eljöttem az
orvosságért!

Pollyanna értelmetlenül nézett rá.
- A gyógyszertárba megyünk? - kérdezte. - Az én nő

egyletem hölgyeinek is gyakran vittem orvosságot!
A doktor a fejét rázta.
- Nem egészen úgy értettem. Pendieton John úrhoz

szeretném elvinni, ha ugyan eljön velem. Indulhatunk?
Hat óra után majd elmegyek magáért!

- Jaj, de nagyszerű! - örvendezett Pollyanna. - Megyek
és megkérdezem a nagynénémet.

Egy perccel később már vissza is jött, kalapját lóbálva,
meglehetősen leforrázott ábrázattal. Felmászott a kocsi
ba és elindultak.

Kis hallgatás után a doktor szólalt meg elsőnek.
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- A nagynénjének talán nem tetszett, hogy elviszem? 
kérdezte kicsit zavartan.

Pollyanna búsan legyintett.
- Ó, dehogy. Inkább attól tartok, túlságosan tetszett

neki, hogy elmegyek hazulról.
- Hát ezt nem értem - mondta az orvos.
Pollyanna nagyot sóhajtott.
- Majd megmagyarázom. Azt mondta: eridj csak, minél

elóbb' Kár, hogy nem vittek el korábban!
Az orvos mosolygott, de csak az ajkával. A szeme ko

moly maradt. Kicsit késöbb újra megszólalt. Pollyanná
nak megint úgy tetszett, mintha zavarban volna.

- Mondja, kislány, nem a nagynénjét láttam az elóbb az
emeleti szoba ablakában?

Pollyanna sóhajtott.
- De ö volt. Ebböl eredt az egész baj! A magam módján

elrendeztem a haját, rózsát is tűztem belé és egy gyö
nyörű csipkekendőt tettem a válla köré. Olyan csinos
volt benne! Magának nem tetszett, doktor úr?

- De tetszett, Pollyanna. Nagyon ... nagyon csinos volt
a nagynénje.

- Jaj de örülök, hogy ezt mondja! Majd elmondom
neki! - örvendezett Pollyanna.

Meglepetésére az orvos úgy összerezzent, mintha hát
bavágták volna.

- Az istenért, Pollyanna, nehogy eszébe jusson! Nagyon
kérem, ne mondjon semmi ilyesmit a nagynénjének!

- De miért, doktor úr? Hát maga nem örülne, ha azt
mondanák magának, hogy csinos ember?

Polly kisasszony más - hangzott a kurta válasz.
Pollyanna elgondolkozott.
- Lehet - ismerte be sóhajtva. - Olyan érthetetlen

volt ... Akkor szaladt úgy cl az ablak tól. amikor a doktor
urat meglátta. És egész haragosan rámszólt: mennyire
restelli, hogy mások is meglátták abban a maskarában!

- Gondoltam - mormolta az orvos a foga között.
- Pedig milyen csinos volt! - panaszkodott Pollyanna. -

Nem értem, miért haragudott annyira!
Az orvos nem válaszolt. Hallgattak mind a ketten, amíg

Pendieton John háza fel nem tűnt.
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17
Akárcsak a regényekben

Pendieton John ez alkalommal mosolyogva üdvözölte
Pollyannát.

- Jónapot, Pollyanna kisasszony! Úgy látszik, nem ha
ragtartó, különben nem tette volna be többé a lábát ide!

- Miért, Pendieton úr? Úgy örülök, hogyeljöhettem!
Fogalmam sincs róla, mi okom lett volna, hogy hara
gudjak.

- Hát, tudja, ami igaz, az igaz: nagyon mogorva voltam
magához, akkor is, amikor az erdőben rámtalált és akkor
is, amikor a kocsonyát hozta. De jó, hogy eszembe jut: azt
hiszem, meg sem köszöntem még a kedves ajándékot.
Igazán minden oka meglett volna rá, hogy ilyen barátság
talan bánásmód után ne kívánjon többé látni.

Pollyanna zavartan fészkelődött.

- De Pendieton úr, én nagyon örültem, hogy akkor
megtaláltam magát ... Illetve, persze, nem úgy értem,
hogy a törött lábának örültem ...

Pendieton John elmosolyodott.
- Értem, értem, kislány. Könnyen eljár a szájacskája,

mi? De most legalább van alkalmam, hogy megköszön
jem, amit akkor értem tett. Nagyon bátran viselkedett. A
kocsonyát is köszönöm - tette hozzá.

- Ízlett? - érdeklődött Pollyanna.
- Nagyon. Ma nem hozott semmit, amit Polly néni nem

küldött? - kérdezte furcsa kis mosollyal Pendieton.
Pollyanna láthatólag zavarba jött.
- N ... nem - mondta és alaposan elpirult. - Pendieton

úr remélem, a múltkor nem bántottam meg, azt mond
tam, hogy Polly néni nem küldte a kocsonyát.

Nem kapott választ. Pendieton John elkomolyodott.
Hosszú ideig meredt maga elé szótlanul. Végül nagyot só
hajtott. Mintha csak elfújták volna a jókedvét.

- No, í~ nem megyünk semmire! - mondta megszo-
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kott, zsémbelödő modorában. - Nem azért kérettem,
hogy rosszkedvemmel untassam. Idefigyeljen. kislány.
Odakinn a könyvtárszobában, a kandalló melletti sarok
ban, üvegszekrény áll. Az alsó polcon faragott faládikát
fog találni, - hacsak az az átkozott takarítónőel nem tette
azt is a rendes helyéről! Hozza ide. Kicsit nehéz, de azt
hiszem, elbírja.

- Ó, én roppant erős vagyok! - erősítette Pollyanna.
Gvorsan átszaladt a könvvtárszobába és már hozta is a
ládikát.

Nagyon érdekes félóra következett. A ládika tele volt
kinccsel, csupa olyan holmival. amelyeket PendIeton uta
zásai közben szedett össze. Volt közte kis kínai bálvány,
gvönyörüen faragott elefántcsont sakkfigurák és minde
gyikhez mulatságos történet fűződött.

A kínai bálvány története után Pollyanna fejcsóválva
megjegyezte:

- Most már jobban megértem, miért neveltetnek a nő

egyletek inkább hindu kisfiúkat Jimmy helyett! Hiszen
azok azt hiszik, szegények, hogya jó Isten egy ilyen kisba
bába van bezárva! Bár azért mégis jobban örültem volna,
ha Bean Jirnrnyt választják a hindu kisgyerekek helyett!

PendIeton John nem válaszolt. Talán nem is hallotta,
mit mond Polivanna. Elmcrcngvc nézte a semmit. Aztán,
mint aki álmából ébred, másik útietnléket vett elő a ládá
ból és új történetbe fogott.

Nagyon kellemesen telt az idő. Po Ilyanna észre sem
vette, hogy lassan elkalandoznak az útitörténetektől és
már nem is a barátja beszél, hanem ő mesél mindennapi
életéről, Nancyról, a tanulásról. Aztán szóba kerültek az
elózö évek is, messze nyugati otthona.

A délután egy-kettőre elrepült. Pollyannának indulnia
kellett. Búcsúzáskor Pcndleton John kezébe fogta Polly
anna kis kezét és olyan kedves, lágy hangon szólt hozzá,
mintha nem is ő volna a zsémbes, rnogorva remete.

- Kislány, jöjjön el minél gyakrabban hozzám. Ugye el
jön? Nagyon magános vagyok és szükségem van magára.
Meg egyéb okom is van rá, hogy szívesen lássam magam
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körül. Majd egyszer azt is elmondom. Amikor a múltkor
megtudtam, kicsoda, azt gondoltam: soha többé nem aka
rom látni. Valamire... valakire emlékeztet, akit évek
hosszú során át próbáltam elfelejteni. Elhatároztam hát,
hogy nem hívom ide többet. Az orvos mindennap kérdez
te, ne hozza-e el, és én mindennap azt válaszoltam: nem.

- Idővel aztán rájöttem, hogy nagyon kívánom újra lát
ni. És azáltal, hogy távoltartom magamtól, csak még job
ban felélednek az emlékek. Így hát arra kérem: jöjjön el
minél többször.

Pollyanna ragyogó szemmel nézett a betegre.
- Hogyne jönnék, Pendieton úr - mondta kedvesen. 

Mindig örülök, ha láthatom ...
- Köszönöm - válaszolt Pendieton John nagyon

halkan.

Aznap este a konyha küszöbén ülve, Pollyanna mindent
elmesélt Nancynak mosogatás közben. A ládikában rejtő

ző kincsekkel kezdte.
Nancy a fejét csóválta.
- Az ember el sem hinné! Mindent megmutogatott ma

gának és történeteket is mondott hozzá? Az a mogorva,
rosszkedvű ember?

Pollyanna barátja védelmére kelt.
- PendIeton úr egyáltalában nem mogorva, csak annak

látszik! Nem értem, miért van ilyen híre. Ha az emberek
jobban ismernék, azonnal megváltoznék a véleményük!
Még Polly néni sem szereti. Alig tudtam rávenni, hogya
kocsonyát odavihessem és akkor is kikötötte: nehogy
Pendleton úr azt higyje, hogy ő küldte.

Nancy vállat vont.
- Talán úgy érzi, hogy ez nem tartozik a kötelességei

közé. Csak azt szeretném tudni, mit talál magán olyan kü
lönöset, kisasszonyka! Jaj, sértés ne essék, de tudja, Pend
leton úr általában nem az a fajta, aki szereti agyerekeket.

Pollyanna boldogan mosolygott.
- De engem megszeretett, Nancy! Bár, azt hiszem, ne

hezen ment a dolog. Éppen ma vallotta be, hogy tulajdon-
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képpen soha többé nem akart látni, mert emlékeztetem
valakire, akit el akar felejteni. De aztán ...

- Micsoda? - szakította félbe Nancy izgatottan. - Azt
mondta, emlékezteti valakire, akit el akar felejteni?

- Azt. De aztán ...
- Aztán? - érdeklődött Nancy a kíváncsiság tetőfokán.

- Aztán tulajdonképpen már nem mondott semmit.
Nancy összecsapta a kezét.
- Itt valami nagy titok rejtőzik! Hát azért szerette meg

magát kisasszonyka! Ez éppen olyan, akárcsak a regé
nyekben! Olvastam én egy egész csomót: "Lady Maud tit
ka", "Az eltűnt örökös" .Evekig elrejtve" ... Egyik szebb
volt a másiknál. És tele titokkal. akárcsak PendIeton úr
esete ... Valóságos regény játszódik itt le, az orrom elöu,
és én liba, nem is sejtettem belőle semmit! Pollyanna kis
asszony, legyen jó kislány és mondjon el szépen mindcnt
sorjában, részletesen. Nem csodálom, hogy PendIeton úr
megszerette, becsületemre, nem csodálom!

- De Nancy, eleinte rám se nézett! És azt sem tudta. ki
vagyok, amíg el nem vittem a kocsonyát és meg nem
mondtam, hogy nem Polly néni küldi ...

Nancy talpraugrott. Nagyot ütött a homlokára.
- Megvan, megvan! - kiabált izgatottan! - Most már ér

tem az egészet! - Lehuppant a kislány mellé a küszöbre,
úgy folytatta. - Most feleljen, kisasszonyka. Amikor meg
tudta, hogy maga Polly kisasszony unokahúga azt mond
ta, hogy többé nem akarja látni?

- Azt. Akkor mondtam meg neki, ki vagyok, amikor a
kocsonyát vittem, ő pedig ma vallotta be nekem, hogy
nem akart többé lat ni,

- Hát ez világos. És Pollv kisasszony a világért sem
akart kocsonvát küldeni neki?

- Nem.
- Maga pedig megmondta Pendieton úrnak. hogy nem

ő küldi?
- Hát persze. Én ...
- És PendIeton úr, mihelyt rájött, hogy maga Polly kis-

asszony húga, egyszeribe megváltozott, furcsán viselke
dett és fújt és dühöngött?
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- Hát ... az igaz, hogya kocsonyával kapcsolatban kis
sé furcsán viselkedett - ismerte be Pollyanna.

Nancy nagy lélegzete t vett, majd ünnepélyes arccal ki
jelentette:

- Akkor most már egész biztos vagyok benne. Idefi
gyeljen, kisasszonyka: PendIeton John volt Polly kis
asszony udvarlója! - Alighogy kimondta, ijedt pillantást
vetett a háta mögé, nem jelent-e meg éppen a szóban for
gó hölgy?

Pollyanna a fejét rázta.
- Az lehetetlen! Hiszen úgy tesz, mintha ki nem áll-

hatná.
Nancy lesajnáló pillantást vetett akislányra.
- Persze, hogy úgy tesz. Hiszen összekaptak.
Látszott Pollyannán, hogy még mindig nem sikerült tel

jesen meggyőznie. Nancy tehát kényelmesen melléjete
lepedett és hosszan. szélesen előadta az egész történetet.

- Figyeljen csak! Épp aznap, hogy maga megérkezett,
Tom úr elárulta nekem, hogy Polly kisasszonynak volt
egy udvarlója. Nem akartam a füleimnek hinni. Polly kis
asszony és udvarló! De Tom úr egyre erösítgette, hogy
igaz és hogy az illető most is itt él a városban. Most aztán
tudok mindent. Az illetö - Pendleton John! Hát nem be
széli mindenki, hogy valami titka van? Nem zárkózott be
lélekegyedül abba a nagy házba? És sohasem beszél sen
kihez? És furcsán viselkedett, amikor megtudta, hogy
maga Polly kisasszony unokahúga! Meg azt is beismerte,
hogy maga emlékezteti valakire, akit pedig el szeretne
felejteni. Világos, mint a napfény: Polly kisasszony az oka
mindennek! Nem mondta-e, hogy nem akar neki kocso
nyát küldeni? Nincs itt már semmi kétség, higyje le,
Pollyanna kisasszony.

Pollyanna kerekrenyílt szemmel bámult Nancyra.
- Ó, ó, ó, Nancy! De ha egyszer, valamikor szerették

egymást akkor talán mégis össze lehetne öket békíteni?
Mind a kettő egyedül élt annyi éven át. Biztosan örülné
nek, ha akad na, aki összehozná öket.

Nancyelfintorította az orrát.
- Kisasszonyka, maga még nem tudja, milyenek a sze-
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relmesek. Maga még gyerek. De ha van a világon valami
féle ember, aki nem tudna mit kezdeni a maga híres játé
kával, hát az a szerelmes férfi vagy leány. Hát nem örök
ké mogorva Pendieton úr? És milyen savanyú uborka
Polly kisasszony.

Nancy, saját merészségétől meghökkenve, ijedt pillan
tást vetett maga mögé, de aztán nagyot nevetett.

- Pollyanna kisasszony, az volna csak az ügyes dolog,
ha ezt a kettőt megtanítaná a játékra, úgyhogy a végén
örülnének a kibékülésnek. Becsületemre, az egész város
hanyattesnék a meglepetéstől. Pendieton John és Polly
kisasszony! De félek, mégsem lesz az egészből semmi.

Pollyanna nem felelt. De amikor később felment a szo
bájába, látszott az arcán, hogy erősen gondolkodik.
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18
Kristályok

Szép, meleg idő volt augusztusban. Pollyanna gyakran
elsétált a Pendieton kastélyba. Nagy bánatára azonban
úgy érezte, hogy látogatásai nem járnak kellő ered
ménnyel. Pendieton ugyan gyakran küldött érte, Polly
annának azonban úgy tűnt, hogy jelenléte sem boldogab
bá sem vidámabbá nem teszi.

Szívesen elbeszélgetett vele és megmutogatta neki az
utazásairól hazahozott, sok szép, érdekes emléket, de
közben ugyanúgy zsémbeskedett, mint azelőtt, hol a tehe
tetlensége miatt békétlenkedett, hol a takarítónőt és a
házban uralkodó, szerinte felesleges új rendet szid ta. Egy
azonban bizonyos: szívesen hallgatta, ha Pollyanna be
szélt. Pollyanna viszont szívesen beszélt. Csak az volt a
baj, hogya legváratlanabb pillanatokban rajtakapta
Pendletont, amint szeme mohó, szomorú tekintettel
csüng rajta. Sok gondot okozott neki ilyenkor, vajon nem
mondott-e valami olyat, amivel elszomorította barátját?
A .játék'<ról még egyszer sem esett szó. Pollyanna úgy
gondolta, még nem érkezett el a kellő pillanat. Kétízben
megkísérelte, hogy ráterelje a szót, Pendicton John azon
ban mind a két alkalommal közbevágott és másról kez
dett beszélni.

Pollyanna most már szentül meg volt győződve róla,
hogy Pendieton úr volt valamikor Polly kisasszony titok
zatos udvarlója. Meleg kis szíve igen fájt a két magános
emberért és egyre azon törte a fejét, hogyan hozhatná
össze a szerelmeseket?

Sajnos, ez nagyon nehéz dolognak látszott. Néha mesélt
Pendletonnak nagynénjéről. Ilyenkor barátja udvariasan
hallgatott, néha kicsit ingerült lett, máskor meg furcsa
kis mosoly jelent meg a szája szögletében. Máskor Polly
kisasszonynak beszélt Pendieton úrról. illetve, megkísé
relte, hogy beszéljen, nagynénje szemmel láthatólag nem
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hallgatta szívesen, - legalább is mindig rövidesen elfordí
totta róla a szót. Igaz, hogy ezt másokkal kapcsolatban is
megtette. Például sohasem akarta meghallgatni Polly
annát, ha Chilton doktorról beszélt. Pollyanna ezt azzal
magyarázta, hogy nagynénje még mindig röstelli, hogy az
orvos akkor meglátta az ablakban, rózsával a hajában,
csipkekendővel a vállán. Polly néni valóban érthetetlen
módon haragudott a szegény Chilton doktorra. Ennek
ékes tanújelét adta egy alkalommal, amikor Pollyanna
megfázott és ágyban kellett maradnia.

- Ha reggelre nem leszel jobban, elküldök az orvosért
- mondta Polly kisasszony.

Pollyannának ez roppantul tetszett.
- Ó hát akkor iparkodni fogok, hogy rosszabbul legyek

- mondta. - Úgy örülnék Chilton doktornak!
Legnagyobb csodálkozására Polly kisasszony szigorú

redökbe vonta a homlokát.
- Chilton doktort semmiesetre nem hívom - mondta. 

Nem ő a háziorvosunk. Ha tényleg szükség lesz rá, majd
eljön Warren doktor.

Pollyanna azonban rövidesen jobban lett s így nem ke
rült sor Warren doktor látogatására.

- Jaj de örülök, hogy nem kell orvos! - modta PolIv
anna nagynénjének. - Warren doktor úr is nagyon ked
ves ember, de Chilton doktort sokkal jobban szeretem és
attól tartok, rosszul is esnék neki, ha nem őt hívnók. Utó
végre nem tehet róla szegény, hogy akkor véletlenül meg
látott az ablakban, Polly néni!

- Túlsokat beszélsz Pollyanna' - válaszolt Polly kis
asszony szigorúan. - Nem érdekel Chilton doktor!

Pollyanna érdeklödve pillantott nagynénjére.
- Polly néni, úgy szeretem nézni, mikor ilyen csinos pi

ros az arcod. És ha még a hajadat is elrendezhetnén'f! Tu
dod-e ... Mi az, Polly néni?

De Polly néni az utolsó szavakat már nem hallotta. Me
nekülésszerűen távozott a szobából.

*
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Egy szép augusztusi napon Pollyanna korán reggel lá
togatta meg barátját, PendIeton Johnt. A küszöbön gyöke
ret vert a lába. Valami csudaszép, ezer színben tündöklő
szalag feküdt a beteg párnáján keresztbe.

- Ó. PendIeton úr, hiszen ez egy szivárványfióka! No de
ilyet! Egy valódi szivárvánv jött el magához látogatóba!
De gyönyörű! Hogy került ide?

A férfi kicsit savanyúan mosolygott. Látszott, hogy
nincs valami rózsás kedvében.

- Valószínűleg az ablakon hőmérő útján, - mondta mo
gorván. - Általában nem süti a nap, ma azonban, úgy lát
szik, odatévedt rá egy napsugár.

- Jaj, de szép! És a nap csinálja ezt a sok színt? Én a he
lyében mindig csak a napra akasztanám a hőmérőt.

- Akkor sok haszna volna belőle. Hogy tudná megmon
dani, hideg van-e vagy rneleg, ha mindig a napon lógna?

Pollyanna le nem bírta venni a szemét a szép, színes
szalagról. - Nem törödnék vele, - válaszolt. - És ki is tö
rödnék vele, ha egész nap szivárvánvfénvben élhetne!

PendIeton John nevetett. Gyönyörködve nézte Polly
anna elragadtatott arcát. Hirtelen ötlete támadt. Meg
nyomta az ágya melletti csengőt, mire megjelent a taka
rítóasszony.

- Nora - mondta neki' - hozza be ide a nappaliból az
egyik vörösréz gyertyatartót.

- Igenis, - válaszolt az asszony, udvariasan, de közben
úgy nézett a gazdájára, mint aki kételkedik józan eszében.
Egy perc rnúlva már jött is vissza. A gyertyatartón körös
körül kristályok lógtak és amikor az asszony az asztalra
állította, bájos csilingeléssel összecsendültek.

- Köszönöm, - mondta Pendleton. - Most még szerez
zen zsineget és erősítse fel az ablak két oldalán, úgy, hogy
a zsineg keresztülfusson az ablakon.

Az asszony pontosan végrehajtotta PendIeton utasítá
sait, bár szemmelláthatólag nem tudta mire vélni a
dolgot.

Mihelyt elkészült és kiment a szobából, PendIeton mo
solyogva fordult Pollyannához.

- Hozza ide a gvertyatartót, kislány!
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Pollyanna engedelmeskedett. A férfi ügyesen leszedte a
gyertyatartóról a kristályokat. Teljes tucat volt belőle.

Szép sorjában a takaróra fektette őket.
- Minden kristályon kis horog van, Pollyanna. Akassza

fel őket egymás mellé az ablakra feszített zsinegre. Ha
annyira szereti a szivárványt, nem látom be, miért ne él
jünk állandó szivárványfényben!

Még a fele sem lógott a kristályoknak és Pollyanna már
látta, mi fog történni. Olyan izgatott lett, hogy majdnem
kiejtette a kristályokat reszkető kezéből. Mihelyt sikerült
mind a tizenkettőt felakasztania, visszament a szoba
közepére, hogy onnét gyönyörködjék művében.

A fényüzön berendezett, de komor, barátságtalan há
lószobából valóságos tündérkastély lett. Mindenütt: a fa
lakon, a padlón, a bútorokon vörös és zöld, narancs- és .
violaszínű, arany és kék színfoltok táncoltak.

- Jaj, be gyönyörű! - lelkendezett Pollyanna. - Talán
maga a nap is játssza most a játékot? - tette hozzá, meg
feledkezve arról, hogy Pendieton nem értheti miről be
szél. - Jaj, bár minél több kristályom volna! Elvinnék be
lőle Polly néninek, Snownénak és egy csomó más ember
nek is! Akkor legalább ők is örülnének valaminek. Ta
lán még Polly néni is csapkod ná az ajtókat örömében, ha
mindig szivárványfényben élhetne. Nem gondolja, Pend
leton úr?

Pendieton kacagott.
- Hát ... amennyire emlékszem kedves nagynenJere,

nem tartom valószínűnek. Több kellene neki, mint né
hány napsütötte kristály, ahhoz, hogy örömében bevágja
az ajtókat. De miféle játékról beszélt?

Pollyanna egy darabig értetlenül bámult barátjára, de
gyorsan észbekapott.

- Persze, elfelejtettem, Pendieton úr, hogy maga nem
ismeri még a játékot!

És nekifogott, hogy elejétől kezdve elmondjon min
dent. A mankókon kezdve, amelyek a várvavárt baba he
Ivett érkeztek. Közben a szeme egyre a mindenfelé csillo
gó fényfoltokon járt.
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- Hát ez a játék - fejezte be végül. - Most már, azt hi
szem, érti, miért mondtam, hogy már a nap is játszik!

Egy darabig nem kapot választ. Aztán John Pendieton
kissé bizonytalan hangon szólalt meg:

- Azt hiszem, a legszebb kristálya maga kis lelke,
Pollyanna.

- Ó, Pendieton úr, hogyan mondhat ilyet! Én nem bo
csátok ki kék, sárga, meg vörös fényeket magamból, ha
rámsüt a nap!

És mosolyogva nézett barátjára. Kicsit elcsodálkozott,
miért könnyes Pendieton John szeme?

- Pendieton úr - tette hozzá szomorkásan - hát nem
tudja, hogy a nap csak a szeplöimet szaporítja, semmi
egyebet nem csinál velem? Legalábbis Polly néni mondja,
hogya nap okozza a szeplöket!

Pendieton John halkan nevetett. Pollyanna megütköz
ve nézett rá. Majdnem úgy hangzott ez a nevetés, mint a
zokogás.
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19
Meglepetések

Szeptemberben Pollyannát beíratták az iskolába. Elő

zőleg vizsgát kellett tennie és kiderült. hogy korához ké
pest éppen eleget tud. Így hát csakhamar egy sok kisfiú
ból és kislányból álló osztály boldog tanulója lett.

Az iskola sok tekintetben meglepetés volt Pollyanná
nak. Igaz, hogy viszont egy Pollyanna-fajta kislány is sok
tekintetben meglepetés volt az iskolában. Rövidesen
azonban megszokták egymást, annyira, hogy Pollyanna
bevallotta nagynénjének: az iskola "valódi" élet, nem pe
dig unalom tengere, mint ahogy képzelte.

Nagyon élvezte új elfoglaltságát, de amellett nem ha
nyagolta el régi barátait scm. Csak persze nem szentel
hetett nekik annyi időt, mint eddig. Ez Pendieton John
nak fájt a legjobban.

Egy szombat délután, amikor Pollyanna meglátogatta,
szóba is hozta a dolgot.

- Pollyanna - zsörtölődött - már jóformán alig látom
magát! Nem jönne ide lakni hozzám?

Pollyanna felkacagott. Micsoda tréfás ember ez a
Pendieton!

- Azt hittem nem szereti, ha mások is lábatlankodnak
a házban - mondta.

A férfi savanyú arcot vágott.
- Igaz, de az akkor volt, amikor még nem ismertem a

maga remek játékát. Most már örülök neki, ha kiszolgál
nak. És rövidesen már megint a magam lábán járhatok.
Akkor majd rendet teremtek! - mondta mosolyogva és
tréfásan megfenyegette a kislányt mankójával.

Pollyanna a kutyával játszott, erre azonban abbahagyta
és felnézett barátjára.

- Pendieton úr, maga még nem játssza igazán a játékot!
Még nem örül szívböl semminek, csak úgy tesz, mintha
örülne.
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John Pendieton arca nagyon komollyá vált.
- Éppen ezért szeretném ha velem lakna. Akkor meg-

tanulnám a játékot. Hát mit határoz? Eljön?
Pollyanna meglepetten nézett barátjára.
- PendIeton úr, komolyan gondolja?
- De még mennyire! Eljön?
Pollyanna elszontyolodott.
- PendIeton úr, hiszen maga is tudja, hogy nem jöhe

tek! Én Polly nénié vagyok!
Valami egészen különös árnyék suhant át a férfi arcán.

Majdnem haragosan kapta fel a fejét.
- Pollyanna, maga éppen olyan kevéssé Polly nénié,

mint ... - elhallgatott, nyelt egyet, majd lényegesen szelí
debben folytatta: - És ha ő elengedné? Akkor eljönne?

Pollyanna gondterhes arcot vágott.
- Nehéz dolog - mondta. - Polly néni olyan jó volt hoz

zám! Magához vett, amikor nem volt senki egyebem, csak
a nőegylet tagjai ...

Mintha újra árnyék suhant volna át a férfi arcán. De
most már nem fortyant fel, ellenkezőleg, nagyon is szelíd,
rábeszélő hangon szólt Pollyannához.

- Kislány, sok-sok évvel ezelőtt nagyon szerettem vala
kit. Reméltem, hogy egyszer majd ő lesz' ennek a háznak
az úrnője. Sokszor elgondoltam, milyen boldogok vol
nánk együtt ...

- Értem, - mondta Pollyanna és szeme fénylett a rész
véttől.

- A végén azonban... nem jött el. Hogy miért: nem
fontos. Azóta ez a nagy, szürke épület mindig csak egy
ház volt számomra, de sohasem otthon. Asszonyi kéz
és szív, vagy egy gyermek jelenléte kell ahhoz, hogy a
házból otthon legyen. Nekem egyik sincs. Hát eljön, kicsi
kém?

Pollyanna felugrott. Arca csak úgy tüzelt az izgalomtól.
- PendIeton úr! Maga azt kívánná, hogy az az asszonyi

szív és kéz mindig itt legyen a házban?
- Mi van magával Pollyanna? .. Hát persze, hogy azt

kívántam!
Pollyanna tapsolt örömében.
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- Jaj, de boldog vagyok! Hiszen akkor minden rendben
van! Megkaphat mindkettőnketés együtt élhetünk mind
nyájan!

PendIeton John elbámulva nézett akislányra.
- Mindkettőjüket? Miről beszél?
Ez a kérdés kissé lehűtötte Pollyanna lelkesedését.
- Hát persze, Polly nénit még nem sikerült meggyőz

nünk, de tessék elhinni, ha neki elmondok mindent úgy.
ahogy maga most elmondta nekem, holtbiztosan bele
egyezik és mindketten idejöhetünk.

A férfi erre olyan megrémült pillantással nézett a kis-
lányra, hogy az egészen megzavarodott.

- Már hogy ... Polly néni ... idejöjjön?
Pollyanna szeme kerekre nyílt.
- Miért? Talán inkább jönne maga hozzánk, PendIeton

úr? . .. Igaz, hogy ami házunk nem olyan nagy és szép
mint ez, de azért ...

- Pollyanna miket beszél összevissza? - szakította félbe
a férfi.

- Hát arról, hogy hol fogunk élni - válaszolt Pollyanna
meglepetten. - Először persze azt gondoltam, itt szeret
ne maradni. Hiszen saját maga mondta, hogy éveken
át remélte, hogy Polly néni otthonnávarázsolja ezt a
házat ...

A férfi védekezón emelte fel a kezét. Beszélni akart, de
aztán meggondolta. Lemondóan legyintett.

Szerencsére ebben a pillanatban a takarítónő szólt be a
szobába.

- Megérkezett a doktor úr - jelentette.
Pollyanna azonnal felkelt, hogy induljon. PendIeton

azonban megragadta a kezét.
- Kislány, a világért se mondjon senkinek semmit ar

ról, amiről ma beszéltünk!
Pollyanna arcán ragyogó mosoly jelent meg.
- Hát ez csak természetes! Nagyon jól megértem, hogy

inkább saját maga mondja majd meg neki - mondta ví
gan, kiszabadította a kezét és kitáncolt a szobából.

PendIeton John kimerülten hanyatlott vissza párnájára.
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~gy perccel később az orvos fejcsóválva tapogatta be-
tege száguldó érverését.

- Mi történt? - kérdezte.
Pendieton John hamiskásan elmosolyodott.
- Attól félek, ma túladagoltuk az orvosságot - mondta

és a kerten át szaladó Pollyanna után nézett.
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20
Még nagyobb meglepetések

Vasárnap reggel Pollyanna többnyire templomba
ment, templom után a vasárnapi iskolába, délután pedig
sétálni Nancyval. Ezen a vasárnapon is ez volt a terve, de
aztán másképpen alakult minden. Az iskolából hazame
net Chilton doktor kocsija utolérte, megállt mellette és a
doktor megkérdezte, nincs-e kedve beszállni?

- Elviszem hazáig - mondta. Beszélni szeretnék magá
val, kislány. Éppen útban voltam magukhoz. Üzenetet vit
tem Pendieton úrtól. Nagyon szeretné, ha ma délután
meglátogatná. Azt mondja, nagyon fontos, dologról van
szó.

- Tudom - bólogatott Pollyanna vidáman. - EI is me
gyek!

A doktor meglepetten nézett rá.
- Nem tudom ugyan, jól teszem-e, hogy odaengedem, 

mondta és jókedvűen hunyorított egvet. - A múltkor
nemhogy megnyugtatta volna betegünket. oe még fel is
izgatta, fiatal hölgy!

Pollyanna nevetett.
- Nem én izgattam fel, doktor úr! Inkább Polly néni!
A doktor nagy szemeket meresztett.
- Micsoda? A nagynénje?
Pollyanna vidáman ugrabugrált a kocsi ülésén.
- Ő bizony! Olyan szép és izgalmas az egész, akárcsak a

mesében! Tudja mit? - határozta el hirtelen - elmondom,
mi történt! Ő ugyan azt rnondta, hogy ne mondjam senki
nek, de magára, doktor úr, bizonyára nem gondolt, csak
Polly nénire!

- Polly nénire?
- Hát persze! Mert neki ö maga akarja megmondani!

Hiszen ök ketten szerelmesek voltak egymásba!
- Szerelmesek? - A lovacska hirtelen úgy nekilódult,
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mintha valaki izgatott kézzel nagyon megrántotta volna a
gyeplőt.

- Igenis! - mondta Pollyanna diadalmasan. - Azért
olyan az egész, akár a mesében ... Nem tudtam róla sem
mit, amíg Nancy el nem mondta. Polly néninek tudniillik
évekkel ezelőtt volt egy udvarlója, de összevesztek. Nem
tudtuk, hogy kicsoda, de mostmár rájöttem. Pendieton
úr volt az udvarló!

Az orvos arca megenyhült. Eleresztette a gyeplőt.

- No erről tényleg nem tudtam, - mondta csöndesen.
Közeledtek fi Harrington kastélyhoz, Pollyanna tehát

hadarva folytatta, hogy még befejezhesse szép történetét,
mielőtt hazaér.

- Olyan boldog vagyok! Minden olyan szépen végző

dött! Pendieton úr megkért, jöjjek hozzá lakni, mire én
megmondtam, hogy bajosan hagyhatom ott Polly nénit,
aki annyira jó volt hozzám. Aztán beszélt nekem valami
asszony kezéről és szívéró l, amit kívánt és rájöttem, hogy
még most is kívánja. Jaj, de örültem neki! Mert ha ő ki
akar békülni, akkor minden szépen rendbejön: Polly néni
és én odamegyünk hozzá lakni, vagy ő jön mihozzánk.
Polly néni persze még nem tud róla és sok mindent kell
még megbeszélnünk. Bizonyára ezért akarja Pendieton
úr, hogy ma hozzá menjek.

A doktor elmosolyodott.
-, Hát akárhogy van, nem csodálom, hogy Pendieton

látni kívánja ... magát, Pollyanna - mondta.
Éppen a ház elé értek. Az orvos megállította a lovat.
- Nini, Polly néni van az ablakban! - kiáltott fel Polly

anna. - Vagy mégsincs? Hová tűnt ilyen hirtelen?
A doktor nem válaszolt, de a mosoly eltünt az arcáról.
Délután Pollyanna nagyon ideges hangulatban találta

Pendieton Johnt.
- Po Ilyanna - mondta, alighogy leült a kislány - egész

éjjel törtem a fejem, mit akart azzal mondani, hogy én
Pollv néni kezét és szívét óhajtom? Hogy értette ezt?

- Pendieton úr kérem, Nancy és én rájöttünk, hogy
maguk ketten egyszer valamikor szerelmesek voltak egy
másba. És úgy örülök, hogy maga még most is szerelmes.
Pendieton úr!
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- Micsoda? Hogy Polly néni és én szerelmesek voltunk
egymásba?

Olyan őszinte csodálkozás csendült ki a férfi hangjából,
hogy Pollyanna egészen megzavarodott.

- De PendIeton úr, hiszen Nancy mondta, hogy maga
volt Polly néni udvarlója!

A férfi kacagott. - Hát, sajnos, meg kell állapítanunk,
hogy Nancy ez egyszer téved.

Pollyanna erre egészen elszontyolodott.
- Szóval maguk ketten ... nem szerették egymást?
- Soha az életben.
Pollyanna búsan csóválta a fejét.
- Akkor mégsem fog úgy végzödni, mint a regé

nyekben ...
Nem kapott választ. A férfi rosszkedvűen bámult ki az

ablakon.
Pollyannának sírós kedve támadt.
- Micsoda szerencsétlenség! Olyan szépen elrendez

tünk volna mindent! Már úgy örültem neki, hogy Polly
nénivel idejövünk lakni!

- És Polly néni nélkül ... nem jön? - kérdezte a férfi és
nem mert a kislányra nézni.

- Hát persze, hogy nem. Hiszen Polly nénié vagyok!
PendIcton John felcsattant.
- Pollyanna, mielött Pollv nénié lett, az édesanyjáé

volt! - Egészen belesápadt az izgalomba és szemmellát
hatólag nehezen lélegzett. Pollyanna ijedten nézte. - Én
lánykorában szerettem az édesanyját, ő azonban ... nem
szeretett engem. Elment ... a maga édesapjával. Tulaj
donképpen csak akkor jöttem rá, mennyire szeretem.
Úgy éreztem, mintha ... az egész világ összedőltvolna. De
hát most már mindegy. Éveken keresztül mogorva, rigo
lyás öregember voltam, - pedig még hatvanéves sem va
gyok, Pollyannal Nem szerettem senkit és engem sem sze
retett senki. Akkor egy szép nap, akár a szivárványfények,
amelyeket maga annyira szeret, maga betáncolt az éle
tembe, kislány. Az én unalmas, sivár világom tele lett
színnel és fénnyel. Aztán rájöttern. hogy kicsoda és egy
ideig ... egy ideig azt gondoltam: soha többé nem aka-
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rom látni. Nem akartam, mert az édesanyjára emlékezte
tett. Később aztán ... de hiszen tudja, hogy végződött.

Mindig szeretném látni, mindennap, reggeltől estig! EI
jön,Pollyanna?

A kislány szemét elfutotta a könny.
- Én ... nem tudom, Pendieton úr ... Mi lenne Polly

nénivel?
A férfi türelmetlenül legyintett.
- No és velem mi volna? Hogyan játszanám a játékot,

hogyan örüljek akárminek maga nélkül? Pollyanna, csak
azóta örülök félig-meddig az életnek, amióta magát isme
rem! De ha maga egészen az én kislányom volna, akkor
igenis boldog volnék, mindenért, és igyekeznék, hogy
magát is boldoggá tegyem. Minden kívánságát teljesíte
ném! Minden pénzem, az utolsó centig, csak arra való vol
na, hogy magát boldoggá tegye!

Pollyanna megbotránkozottan nézett Pendletonra.
- Pendieton úr, csak nem képzeli, hogy én ezt enged

ném! Hogy rám költse azt a sok pénzt, amit mind a sze
gény pogány gyerekeknek tett félre!

A férfi mélyen elpirult. Beszélni akart, de Pollyanna
elébevágott.

- Tessék elhinni: akinek annyi pénze van, mint magá
nak, annak nincs szüksége rám, hogy boldog legyen. Min
denkinek ajándékozhat belőle és örülhet a mások örömé
nek. Hát nem adta oda a kristályokat Snownénak és nem
küldött egy aranyat Nancynak a születésnapjára és ...

- Jól van már, nem fontos! - szakította félbe a férfi. Az
arca rákvörös volt. Nem csoda. Mert Pendieton Johnt
nem éppen adakozó kedvéről ismerték a környéken. 
Csekélység volt az egész és amit adtam, azt is a maga ked
véért tettem. Tulajdonképpen nem is én adtam, hanem
maga. És ez is bizonyítja, mennyire szükségem van magá
ra - mondta és hangja könyörgővé vált. - Ha azt akarja,
Pollyanna, hogy valaha is játsszam a maga "örömjátékát",
jöjjön hozzám és játsszuk együtt!

Pollyanna zavartan fészkelődött.
- Polly néni olyan jó volt hozzám ... - kezdte újból.

Pendieton azonban türelmetlenül félbeszakította. Ideges,
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zsémbes természete újra jelentkezett. Világéletében
megszokta, hogy akaratát keresztül vigye és az ellenkezés
nem hangolta éppen szelídségre.

- Persze, hogy jó volt magához! De fogadom, hogy fele-
annyira nincs szüksége magára, mint nekem!

- De Pendieton úr, ő is örül, hogy ...
A férfi türelmének most már végleg végeszakadt.
- Örül? Higyje el. kislány, Polly kisasszony azt sem tud

ja, hogyan kell valaminek örülni! Tudom, megteszi a kö
telességét. Igen kötelességtudó hölgy. Ismerem még ré
gebbről ezt a tulajdonságát. Bevallom: az utolsó tizenöt
húsz évben nem voltunk éppen a legjobb barátságban.
De alaposan ismerem és mindenki más is ismeri. Nem az
a fajta, aki boldog tudna lenni, vagy örvendezni tudna,
higyje el. Pollyanna. Ami pedig az ideköltözését illeti, 
legokosabb, ha megkérdi, mit szól hozzá. Majd meglátja,
mit válaszol ... Annyira vágyom maga után, kislány! - fe
jezte be megtörten.

Pollyanna felállt. Sóhajt nyomott el.
- Rendben van. Megkérdem Polly nénit. Ne tessék azt

hinni, hogy nem jönnék szívesen ide, Pendieton úr. Csak
éppen ... - Pollyanna nem fejezte be a mondatot, hanem
gyorsan hozzátette: - Szerencse. hogy nem mondtam el
tegnap Polly néninek a dolgot. Akkor még azt hittem,
róla is szó van.

Pendieton John gúnyosan elmosolyodott.
- Tényleg szerencse volt, Pollyanna!
- Nem beszéltem róla senkinek, Pendieton úr, éppen

csak a doktor úrnak, ő pedig nem számít.
Pendieton felkapta a fejét.
- Kinek beszélt róla? Csak nem Chilton doktornak?
- De éppen őneki.

- Azt a mindenit! - csóválta fejét a férfi, aztán hirtelen
érdeklődésselmegkérdezte: - És mit szólt hozzá?

Pollyanna összeráncolta a homlokát.
- Nem emlékszem már pontosan. Valami olyat mon

dott: nem csodálja, hogy maga látni kíván, de csak
engem.

- Ó, igazán? - kiáltott fel Pendieton és nagyot nevetett.
Pollyanna rábámult. Mi van ezen nevetnivaló?
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21
Válasz egy kérdésre

Zivatar készült. Sötét felhők gyülekeztek az égen. Polly
anna Pendletonnál tett látogatása után sietve szaladt lefe
lé a dombon, hogy még idejében hazaérjen. Feleúton
Nancyval találkozott, aki esernyővel felfegyverkezve jött.
Időközben azonban a szél elfújta a felhőket és így a zápor
egyelőre elmaradt.

Nancy vizsla pillantást vetett az égre.
- Úgy látszik, észak felé húzódik el a zivatar - mondta.

- Én már odahaza is láttam, de Polly kisasszony nem ha-
gyott békén. Mindenáron elküldött az ernyővel. Képzelje:
aggódott magáért!

- Igen? - mondta Pollyanna szórakozottan, míg szeme
a felhőkön járt.

Nancy köhintett, hogy magára vonja a figyelmet.
- Nem hallotta, kisasszonyka, mit mondtam? A nagy

nénje aggódott magáért.
Pollyannának hirtelen eszébe jutott, mit kell kérdeznie

rövidesen nagynénjétől.Nagyot sóhajtott.
Igazán sajnálom! - mondta udvariasan. - Nem akartam

megijeszteni!
Nancy erre meglepő dolgot válaszolt.
- Jaj, de örülök! - mondta. - Jaj, de nagyon örülök!
Pollyanna elképedve nézett rá.
- Annak örül, hogy Polly néni aggódott értem? Nancy,

maga nagyon furcsán játssza a játékot!
- Eszembe se jutott a játék - válaszolt Nancy. - Kis

asszonyka, maga, úgy látszik, nem tudja felfogni, mit je
lent az, hogy a nagynénje aggódott magáért!

- Hogy mit jelent? Hát azt, hogy aggódott, - és aggódni
nagyon kellemetlen dolog!

Nancy fontoskodó arcot vágott.
- No majd megmagyarázom én magának. Ez azt jelenti,

hogy végre valami emberi érzés-féle van őbenne is, nem
csak a kötelességét teljesíti reggeltől estig.
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Pollyanna megbotránkozottan támadt Nancyra.
- De Nancy, Polly néni mindig teljesíti a kötelességét.

Ő nagyon kötelességtudó - ismételte öntudatlanul Pend
leton John szavait.

Nancy vihogott.
- Úgy is van és mindig az is volt! De amióta maga ide

érkezett, kisasszonyka, már nemcsak kötelességtudó, ha
nem rendesebb érzések is ébredeznek benne.

Pollyanna gondterhes arcot vágott.
- Éppen kérdezni szerettem volna magától valamit,

Nancy. Mit gondol, örül-e neki Polly néni, hogy maguknál
vagyok? Mit szólna hozzá, ha egyszercsak elmennék?

Nancy gyors oldalpillantást vetett a kislányra. Már ré
gen várta ezt a kérdést és törte a fejét, mit feleljen majd?
Mit feleljen, anélkül, hogy fájdalmat okozzon? Ma azon
ban megváltozott a helyzet. Nancy már régen élt a gyanú
perrel, hogy Polly kisasszony már nem a régi és a mai
esernyő ügy végképp meggyőzte a szerenesés változásról.
Ma legalább már nyugodt lelkiismerettel válaszolhat a
szeretetre vágyó kislánynak.

- Hogy örül-e magának? Hogy mit szólna hozzá, ha el
menne? - móndta egészen felháborodva. - Hát hiszen
erről beszélek egész idő alatt. Mit gondol, miért kellett a
nyakamba szed nem a lábamat, hogyelszaladjak egy ek
kora esernyővel, amikor csak egy tenyérnyi bárányfelhő
úszkál az égen? Hát nem költöztette le a padlásszobából
a legcsinosabb emeleti szobába? És ha meggondolom,
hogy eleinte merinyire ... - Szerencsére idejében észbe
kapott és lenyelte a mondat hátralevő részét.

- És nemcsak ebből az esernyő históriából tudom,
hogy magának sikerült egy kicsit meglágyítania - folytat
ta Nancy egyre jobban belemelegedve. - De látom a cica
meg a kutya esetéből is, meg abból, hogy mostanában
szól hozzám, meg mindenféle másból. Kisasszonyka, el
sem tudom képzelni, hogy tudna meglenni maga nélkül!

Nancy számított rá, hogy a kislány megörül annak,
amit mond neki, de azt a ragyogó boldogságot, ami eltöl
tötte Pollyanna arcát, mégsem várta.

- Ú Nancy, hogy örülök! Milyen borzasztóan örülök,
hogy Polly néni szeret engem!
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A lépcsőn, útban szobája felé, Pollyanna heves taglej
téssei beszélgetett önmagával.

- Még hogy éppen most hagyjam ott! Annyira vágy tam
rá, hogy Polly nénivel élhessek, de még mennyivel job
ban kívántam, hogy Polly néni is örüljön neki, hogy itt
vagyok!

Pollyanna tisztában volt vele: nem lesz könnyu meg
mondani barátjának, hogy nem fog elmenni a Pendieton
házba. Egy kicsit félt is tőle. Nagyon szerette Pendieton
Johnt és sajnálta is, - főképpen, mert úgy látszott, mintha
Pendieton önmagát is sajnálná. Milyen szomorú, magá
nos élete volt eddig! És éppen az ő anyja miatt! Ha barát
ja felgyógyul, a régi, ház ismét visszazökken majd régi
mivoltába. Hallgató szobák, a rendetlen íróasztal, a pad
lón mindenfelé elszórt iratok. Megfájdult a szíve. Csak va
lahol akadna valaki ... Mire Pollyanna idáig ért gondo
lataiban, olyan ragyogó ötlete támadt, hogy talpraugrott
és tapsolt örömében.

Mihelyt volt egy szabad délutánja, elszaladt a nagy,
szürke kastélyba. Rövidesen egymással szemben ültek a
tágas, homályos könyvtárszobában. Pendieton John ké
nyelmes, öblös karosszékben ült, keskeny, vértelen keze
a szék karfáján pihent, lábánál hűséges kiskutyája ku
porgott.

- Hát mi a válasz, Pollyanna? Életem végéig játszha
tom az öröm-játékot? - kérdezte gyöngéd hangon.

- De még mennyire! - erősítette Pollyanna lelkesülten.
- Nagyszeru dolog jutott az eszembe! Annyira örül majd,
ha ...

- Én csak magának örülök! - válaszolt a férfi és az arca
megkeményedett.

- N ... nem rólam van szó.
- Pollyanna! Hát elutasító választ kapok?
- Pendieton úr, én ... én nem tehetek másként. Polly

néni ...
Ő nem akarja, hogy idejöjjön?
- Nem is kérdeztem - vallotta be a kislány elszontyo

lodottan.
- Pollyanna!
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A kislány elfordította tekintetét. Nem tudott szembe
nézni barátjával, olyan fájdalom sugárzott a tekintetéből.

- Szóval meg sem kédezte?
- Nem. Mert kérdezés nélkül is tudtam a választ, -

mondta Pollyanna és egyre jobban nekibátorodva folytat
ta. - Polly néni nagyon örül neki, hogy vele vagyok és én
is örülök, hogy nála lehetek. Maga nem tudhatja, PendIe
ton úr, milyen jó volt hozzám Polly néni! És igazán, most
már néha azt hiszem, örülni is tud mindenfélének. Pedig
maga is mondta, Pendieton úr, hogy azelőtt más volt. Ó,
Pendieton úr, most már nem tudnám otthagyni Polly
nénit!

Csönd következett. Mindössze a fahasábok pattogtak a
kandallóban. Végül is a férfi szólalt meg.

- Értem, Pollyanna. Most már nem hagyhatja ott Polly
nénit. Nem kérem újra ... - Az utolsó szót Pendieton na
gyon halkan mondta, de Pollyanna mégis meghallotta.

- Pendieton úr, még meg sem mondtam, micsoda
nagyszerű dolog jutott az eszembe! - mondta felvidámod
va. -El sem képzelheti, hogy fog örülni neki!

- Én már nem örülök semminek, Pollyanna.
- Dehogynem! Hiszen saját maga mondta, hogy egy

házba asszonyi kéz, vagy egy gyerek jelenléte kell! Hát a
gyerek jelenléte meglesz! Igaz, hogy nem rólam van szó,
de talán még jobb lesz, mint én!

- Nekem nem kell más, csak maga! - tiltakozott
Pendieton.

- De majd kell, ha elmondok mindent. Hiszen magá
nak olyan jó szíve van, Pendieton úr! Ha eszembejutnak a
kristályok. meg Nancy születésnapi aranya, meg a sok
pénz, amit mind a pogány kisgyerekeknek gyűjt össze ...

- Pollyanna - szakította félbe a férfi haragosan - már
annyiszor meg akartam mondani, de sohasem hagyott ki
beszélni! Nem tettem félre semmiféle pénzt a pogány kis
gyerekeknek! Soha életemben egy centet sem adtam
nekik! Hát ez az igazság!

Ezek után Pendieton John bátran farkasszemet nézett
Pollyannával. Kimondta az igazságot, még ha csalódott
könnyeket is fog okozni vele. Legnagyobb meglepetésére
azonban Pollyanna arca felragyogott örömében.
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- Jaj, de nagyszerű! - örvendezett. - Milyen boldog va
gyok! Persze - javította ki magát gyorsan, elvörösödve 
nem annak örülök, hogy nem adott semmit a pogány kis
gyerekeknek. Hanem annak, hogy a maga szemében
nem a hindu kisfiúk a legfontosabbak! Mert a nőegylet

nek csak azok kellenek. Hát ez remek! Akkor bizonyára
inkább Bean Jimmyt választja!

- Hogy kit választok?
- Bean Jimmyt! Ő lesz a "gyermeki jelenlét" a házban.

És, hogy fog örülni szegény, hogy idejöhet! Éppen a múlt
héten kellett megmondanom neki, hogy az én otthoni nő

egyletemnek sem kell. Úgy elszontyolodott szegény! De
ha most megmondom, hogy idejöhet, azt sem tudja majd,
hová legyen örömében!

- Igazán? Csak az a baj, hogy én semmiféle örömöt
nem érzek - válaszolt a férfi. - Miféle csacsiság ez, Polly-
anna? .

- Pendieton úr, maga nem akarja magához venni
Jimmyt?

- Nem én!
Pollyanna sírni szeretett volna.
- De PendIeton úr, tessék meggondolni a dolgot!

Jimmy gyermeki jelenléte egészen megváltoztatná a há
zat. Nem is érezné többé egyedül magát, ha itt volna kö
rülötte.

- Az lehet, - válaszolt PendIeton. - Sajnos azonban, in
kább az egyedüllétet választom.

Pollyanna segélykérőnnézett körül és egyszerre eszébe
jutott valami, amit még régen egyszer Nancy mondott
neki. Szomorúan nézett barátjára.

- PendIeton úr, higyje el, egy valódi, élő kisfiú mégis
csak többet ér, mint az a maga eldugott csontváza!

- Csontvázam?
- Igen. Nancy mondta, hogy csontvázat őriz a kam-

rában.
- Micsoda?! - PendIeton John hátravetette a fejét és

kacagott, kacagott, hogy még a könnye is belecsordult.
Pollyanna még sohasem hallotta így nevetni. Úgy meg
ijedt tőle, hogy sírva fakadt.
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Pendieton John azonmód abbahagyta a nevetést.
- Pollyanna, magának teljesen igaza van. Egy élő kisfiú

bizonyára többet ér egy csontváznál. Sajnos azonban mi
felnőttek néha nagyon ragaszkodunk a csontvázakhoz és
nem szívesen cseréljük el semmiféle kisfiúval. De azért
szeretném, ha egyet-mást elmondana nekem kis barát
járól.

Talán az előző jóízű kacagás változtatta meg a hangula
tot, vagy talán Bean Jimmynek Po Ilyanna naiv kis szavai
val előadott'története hatotta meg a férfi szívét. Akár
hogy volt: Pollyanna megbízást kapott, közvetítse Pend
leton John meghívását Jimmynek. Jövő vasárnap majd
együtt jönnek el hozzá.

- Jaj de örülök! - búcsúzott Pollyanna. - Bizonyára na
gyon meg fogja szeretni Jimmyt. Annyira szeretném, ha
volna rendes otthona, hozzátartozókkal, akik törődnének
vele!
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22
"Örvendezzetek ...!"

Pollyanna hazafelé baktatott a Pendieton kastélyból.
Ugyanakkor Paul Ford tiszteletes úr is nekivágott a hegy
nek abban a reményben, hogy az Úr erdejének csöndjé
ben majd lecsillapodik az vihar, amelyet az Ő gyermekei
keltettek szívében.

Nagyon el volt keseredve a tiszteletes úr. A plébánia ál
lapota hónapról-hónapra rosszabbodott. Amerre csak
fordult, mindenütt irigységgel, botrányokkal találta szem
ben magát. Megrágalmazták, hátbatámadták. Ő pedig vi
tatkozott, könyörgött, korholt, ahogy jött, vagy úgy tett,
mintha nem látna és nem hallana. És imádkozott, sze
gény, - sokat, reménykedve. És mégis: be kellett ismer
nie, hogy semmisem javult, minden csak rosszabbra
fordult.

- Két káplánja késhegyrernenö harcot vívott egymás
sal valami nevetséges csekélység miatt, amelyet csak az
növelt naggyá, hogy mind a ketten hónapok óta rágódtak
rajta. A nöegylet három legtevékenyebb hölgye bejelen
tette lemondását. És miért? Mert a pletyka egy kicsike
szikráját mérges szájak hatalmas lánggá fújták fel. A
templom énekkara két pártra szakadt az egyik szólóéne
kes miatt, akit egyesek szerint túlságosan sokat szerepel
tettek. A vasárnapi iskoláról pedig jobb nem is beszélni.
Mindössze az igazgató és két tanító mondtak le. Ezzel az
tán megtelt a pohár. Ezért menekült ki szegény tisztele
tes az erdő magányába.

A hatalmas fák boltíve alatt Ford tiszteletes megpró
bálta, hogy szembenézzen a dolgokkal. Úgy találta: elér
kezett a krízis. Valamit tenni kellene. A plébánia munkája
holtpontra jutott. Mindkevesebben vettek részt a vasár
napi istentiszteleten, a hétköznapi imaórákon, a rnísszio
nárius teákon. Még a társas összejövetelek is egyre
ritkábbak lettek. Néhány igen lelkiismeretes munkatárs
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ugyan kitartott mellette, de azok meg nagyobbrészt bal
kezesek voltak miden jóakaratuk mellett, meg aztán sze
gényeket örökké zavarba hozták az állandóan rajtuk füg
gő, nem éppen jóindulatú tekintetek és nem serkentette
őket munkájukban az a tudat sem, hogy az egész plébá
nia rajtuk köszörülte a nyelvét.

Bizony, gondolta a tiszteletes sóhajtva, ezért kell szen
vednie Isten szolgájának és a plébániának. És még
mennyit kell szenvednil Hacsak ...

- Valamit tenni kell. Még pedig minél előbb. De mit?
A pap füzetet vett ki zsebéből és fellapozta a vasárnapi

szentbeszédhez készített jegyzeteit. Az arca szigorúvá
vált, fennhangon felolvasta a szentírás idézeteit. amelyek
re felépíti majd prédikációját.

- "Jaj nektek, írástudók, farizeusok! Mert a mennyek
országát bezárjátok az emberek előtt; mivelhogy ti nem
mentek be, akik be akarnának menni, azokat sem bocsát
játok be. Jaj nektek, képmutató írástudók, farizeusok!
Mert felemésztitek az özvegyek házát és színből hosszan
imádkoztok; ezért annál súlyosabb lesz a ti büntetéstek.
Jaj nektek, kik tizedet adtok a mentából, kaporból és
köményből, de elhagyjátok, ami fontosabb a törvényben,
az irgalmasságot és a hűséget!"

Súlyos, keserű vádak! Az erdő templomi csöndjében a
tiszteletes érces hangja úgy hangzott, mint az ítélet har
sonája. Még a mókusok és madarak is elcsöndesedtek
ijedtükben. Így fog hatni a beszéd jövő vasárnap az ő nyá
jára is.

Az ő nyája! Mert övé, az kétségtelen. De helyesen bá
nik-e vele? Szörnyü, szörnyű ez a vádaskodás, még ha
csak a szentírás szövegére szorítkozik is és nem toldja
meg saját szavaival. Mennyit imádkozott! Mennyit kö
nyörgött segítségért, útmutatásért! Milyen nagyon, meny
nyire szíve rnélyéböl vágyik rá most is, ezekben a
sorsdöntő napokban, hogy a helyes utat válassza! Hát ez
volna a helyes út?

A pap visszatette zsebébe jegyzeteit. Aztán mély sóhaj
jal, amely félig-meddig zokogásnak is beillett volna, egy
fa tövében levetette magát a fűbe és arcát kezébe te
mette.
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Így talált rá Pollyanna. Ijedten, kis sikollyal szaladt
hozzá.

- Ú, tiszteletes úr! Mi történt? Maga is eltörte a lábát?
A pap felnézett. Megpróbálta, hogy elmosolyodjék.
- Nem, kislányom! Éppen csak pihentem.
- Akkor jól van. Annyira megijedtem! Mert tetszik tud-

ni, Pendieton úrra is akkor bukkanttam rá itt az erdőben,

amikor eltörte a lábát.
- No, én nem törtem el semmimet, - legalábbis olyas

mit nem, amit orvos meggyógyíthat.
Az utolsó szavakat félig önmagának mondta a pap,

Pollyanna éles füle azonban rögtön felfogta a hallottakat.
- Bizonyára szomorúnak tetszik lenni! Papa is sokszor

bánkódott. Azt hiszem, minden pap idönként bánkódik.
Annyi gondjuk van szegényeknek!

Ford tiszteletes meglepetten nézett akislányra.
- A maga édesapja is pap volt, Pollyanna?
- Hát nem tetszett tudni? Én azt hittem, itt mindeki

tudja. Az édesanyám Polly néni növére volt.
- Igazán? Tudja, Pollyanna, én még nem vagyok régen

itt a plébánián és nagyon kevéssé ismerem a családi dol
gokat.

- Értem, tiszteletes úr - válaszolt Pollyanna illedel
mesen.

Hosszú szünet következett. Pollyannának úgy tűnt,
mintha a tiszteletes úr el is feledkezett volna jelenlétéról.
Valami füzetet kotort elö a zsebéböl, de nem nézett bele.
Ehelyett a pillantása merően csüngött egy falevélen, még
hozzá elég fonnyadt falevélen. Pollyanna meg őt nézte és
maga sem tudta miért, de szívből megsajnálta.

- Szép időnk van - fogott bele bátorítóan.
A pap összerezzent.
- Mit mondott? ... Ú, persze, persze, szép időnk van.
- És hideg sincs, pedig már októberben járunk - foly-

tatta Pollyanna egyre bátrabban. - Pendieton úrnál égett
a tűz a kandallóban, de azt mondta, nincs szükség rá,
csak szereti nézni. Én is szeretem nézni a tüzet. Maga is?

Nem kapott választ. Pollyanna türelmesen várt, aztán
új beszédtárggyal próbálkozott. .

140



- Tiszteletes úr, tetszik magának a papi hivatás?
A pap meglepetten kapta fel a fejét.
- Hogy tetszik-e? Micsoda különös gondolat! Miért kér

di, kislány?
- Csak. Mert úgy nézett maga elé. Néha a papa is így

nézett.
- Igazán? - A kérdés udvariasan hangzott, látszott

azonban, hogy a pap gondolatai messze járnak.
- És olyankor rendszerint megkérdeztem tőle is, örül-e

neki, hogy pap?
A tiszteletes szomorkásan elmosolyodott.
- És mit válaszolt ilyenkor az édesapja? - kérdezte.
- Ó hát persze mindig azt mondta, hogy örül, de hozzá-

tette, hogy ha nem volnának a szentírásban az örvendező

versek, egy percig sem maradna tovább pap.
Ford tiszteletes nagy szemeket meresztett.
- Micsoda versek?
- Az örvendező versek - válaszolt Pollyanna vidáman.

- A bibliában természetesen nem úgy hívják őket, de
papa annak nevezte mindazokat, amelyek azzal kezdőd

nek, hogy "Örvendezzünk .. ." "Boldogok legyetek" ...
Rengeteg van belőle! Egyszer, amikor papa különösen
szomorú hangulatban volt, meg is olvasta őket. Nyolcszá
zat számolt össze!

- Nyolcszázat?
- Bizony, nyolcszázat, ami mind azt mondja, hogy ör-

vendezzünk és legyünk boldogok. Azért nevezte őket
papa az örvendező verseknek.

- Ó! - A pap kezében kinyílt a füzet és tekintete a va
sárnapi szentbeszéd vezérszólamára esett: "Jaj nektek,
írástudók, farizeusok, képmutatók!"

- Szóval a maga édesapja az örvendező verseket sze
rette?

- Igenis tiszteletes úr. Azt rnondta, nagyot segített
rajta, amikor megolvasta őket. Mert ha az Úristen nyolc
százszor elismételte, hogy örvendezzünk és legyünk bol
dogok, akkor bizonyára azért tette, mert úgy kívánja,
hogy tényleg azok is legyünk. Így mondta papa. És azt is
mondta: szégyelli, hogy ez nem jutott már korábban az
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eszébe. Azóta mindig vigaszára szolgáltak, ha valami baj
volt, például a nöegylet hölgyei hajbakaptak, illetve, ha
nem értettek egészen egyet - javította ki magát Polly
anna gyorsan. - Azt mondta a papa: ezek a versek tanítot
ták meg a játékra is. Velem kezdte játszani, amikor a
mankók érkeztek, de mindig mondta, hogy eredetileg a
versekböl merítette a gondolatot.

- Miféle játékot talált ki az édesapja?
- Az úgy volt ... - fogott bele Pollyanna és megint

egyszer elmondta a baba helyett érkezett mankók törté
netét. Ez alkalommal jó hallgatóra talált.

Kicsit késöbb Pollyanna és a pap kéz a kézben jöttek le
a hegyröl. Pollyanna arca ragyogott. Pollyanna szeretett
beszélni, most pedig kedve szerint kibeszélhette magát
mindenröl: édesapjáról. régi otthoni életéröl, a játékról
és még sok egyébröl. A tiszteletes urat minden érdekelte.

- A hegy lábánál elváltak. Egyik jobbra ment, másik
balra.

Aznap este Ford Paul tiszteletes úr elgondolkozva ült
szobájában. Elötte, az íróasztalon, néhány kitépett papír
lap hevert - tervezett szentbeszédének fogalmazványa, 
mellette pedig néhány tiszta papírlap. Erre írja majd,
amit tényleg el fog mondani. Valójában azonban gondola
tai nagyon messze jártak, messze, egy nyugati kisváros
paplakában, egy szegény, beteg, gondterhes papnál, aki
nek alig volt valakije a nagyvilágon és aki szorgalmasan
forgatta a bibliát, csak azért, hogy megtanulja, hányszor
isméltelte el benne az ö Ura és Istene, hogy örvendezzék.

Nagysokára felriadt álmodozásából. Közelebb tette az
íveket és nekilátott a beszéd megírásának.

- Máté, huszonharmadik fejezet, tizenharmadik, ti
zennegyedik és huszonharmadik vers - írta az ív fejére,
majd türelmetlen mozdulattal elhajította ceruzáját és egy
képeslap után nyúlt, amelyet alig negyedórával ezelött
hoztak be neki. Szórakozottan forgatta egy füzet lapjait.
Egyszerre azonban megakadt a szeme valamin.

"Egy anya panaszkodott férjének, hogy fia, Tom, nem
akarja megtölteni a fásládát. - Tom, - szólt késöbb az apa
fiához, - azt hiszem, szívesen megtöltenéd a fásládát? - És
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Tom ment és szó nélkül elvégezte a munkát. Miért? Mert
az apja ügyesen tudtára adta: elvárja tőle, hogy azt tegye,
ami helyes. Ha azt mondta volna: - Tom, hallottam, mit
mondtál ma reggel az édesanyádnak! Nem szégyelled ma
gad? Eredj és töltsd meg azonnal a fásládát! - fogadom,
hogya láda még a mai napig is üres volna!"

A pap tovább lapozott a füzetben. Találomra, itt-ott,
elolvasott egy-két sort.

"Az embereknek bátorításra van szükségük. Az meg
duplázza természetes ellenálló képességüket ... Ahelyett,
hogy örökké szemükre vetnénk hibáikat, dicsérjük eré
nyeiket. Próbáljuk meg, hogy kivonjuk őket rossz szoká
saik bűvköréból. Segítsük hozzá, hogy megtalálja jobbik
énjét, azt, amely győzni fog! ... Egy szép, derűs, jóindula
tú jellem olyan, mint egy jótékony ragály. Egy egész vá
ros képét megváltoztathatja ... Az emberek azt sugároz
zák ki, ami szívükben és gondolataikban székel. Ha valaki
barátságos és előzékeny, tapasztalni fogja, hogya szom
szédai is barátságosak és előzékenyek. De ha örökké csak
mogorva és örökké gáncsoskodik, a szomszédai is rossz
kedvűek és gáncsoskodók lesznek ... Ha várjuk a bajt:
nyakunkba szakad. Ha csak jót remélünk, abban lesz osz
tályrészünk . .. Mondja mindenki a saját Tommyjának:
tudja, hogy szívesen megtöltené a fásládát és aztán figyel
je az eredményt!"

Egyszercsak talpraugrott Ford tiszteletes. Otthagyta az
íróasztalt és hosszú léptekkel járt fel-alá a szobában. A vé
gén hatalmas, megkönnyebbült sóhajjal belevetette ma
gát a karosszékbe.

- Megteszem, Istenem úgyse! - fogadkozott. - Meg
mondom összes Tomjaimnak: tudom, hogy szívesen
megtöltenék a fásládát! Munkát fogok nekik adni, és rajta
leszek, hogy örvendezve végezzék!

Ezzel Ford tiszteletes felkapta fogalmazványát, dirib
darabra tépte és elhajította. Furcsa kis papírfoszlányok
hevertek egymás mellett a padlón. "Jaj nektek" - ez állt
az egyiken, a másikon pedig: "írástudók farizeusok, kép
mutatók!" - Aztán maga elé tette a tiszta ívet és írt, írt.
Csak úgy repült a tolla a papíron.
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Így történt, hogy Ford tiszteletes vasárnapi beszéde,
mint valami hatalmas kürt, felébresztette híveiben mind
azt a jót, ami bennük szunnyadt. Beszéde alapjául pedig
Pollyanna egyik legszebb, örvendező versét vette. "Ör
vendezzetek az Úrban, örvendezzetek mindnyájan, akik
igazszívűekvagytok!"
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23
A baleset

Snowné kérésére Pollyanna meglátogatta rendelőjében
Chilton doktort. Snowné tudniillik elfelejtette az orvos
ság nevét, amelyet Chilton doktor rendeletére meg kel
lett volna vásárolnia.

Pollyanna először járt barátjánál. Érdeklődve nézett
körül.

- Ez az otthona, doktor úr? Most látom először.
A doktor abbahagyta a receptírást.
- Ez az - mondta szomorkás mosollyal. - Nem is ott

hon ez, Pollyanna, higyje el, csak lakás!
Pollyanna bölcsen bólogatott.
- Tudom én, hogy van az! - mondta. - Ahhoz, hogy egy

lakásból otthon legyen, asszonyi kéz kell, vagy egy gyer
mek jelenléte.

A doktor elképedve kapta fel a fejét.
- Mit mondott?
- Pendieton úrtól tudom - válaszolt Pollyanna nagy

lelkinyugalommal. - Ő mondta ezeket a szép dolgokat az
asszonyi kézről, meg a gyermek jelenlétéről. Maga miért
nem szerzi meg magának egy asszony kezét és szívét,
doktor úr? Vagy legalább vegye magához Bean Jimmyt,
ha Pendieton úrnak nem kellene!

Chilton doktor kicsit zavartan nevetett.
- Szóval Pendieton azt mondta, hogy egy asszony keze

és szíve teszi otthonná a lakást?
- Igen. Ő is azt állítja, hogy a háza éppen csak ház.

Maga miért nem szerzi meg?
- Mit szerezzek meg, Pollyanna?
- Hát az asszonyi szívet és kezet ... Jaj! - Pollyanna hir-

telen mélyen elpirult. - Doktor úr kérem, meg kell ma
gyaráznom valamit. Pendieton úr nem Polly nénibe volt
szerelmes, így hát nem megyünk hozzá lakni. Úgy látszik,
tévedtem. Remélem, nem említette a dolgot senkinek?

- Nem, Pollyanna, nyugodjék meg!
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PoIlyanna megkönnyebbülten sóhajtott fel.
- Akkor rendben van. Maga az egyetlen, akinek beszél

tem róla! Pendieton úrnak persze bevallottam, hogy ma
gának elárultam a titkot. Mondhatom, nagyon furcsa ar
cot vágott hozzá!

A doktor szájaszéle gyanúsan rángatódzott.
- Igazán?
- Nagyon furcsán nézett. Persze, nem akarta, hogy so-

kan tudjanak a dologról, minthogy, sajnos tévedés az
egész ... De maga miért nem gondoskodik egy asszonyi
kézről és szívröl, doktor úr?

Kis csend következett. A doktor igen elkomolyodott.
- Néha nem azon múlik, akarja-e az ember, kislány 

mondta végül.
Pollyanna összeráncolt homlokkal gondolkodott. Ho

gyan bátorítsa barátját?
- Maga biztosan megkapná, ha akarná - jelentette ki

végül.
Nagyon kilátszott a lóláb, hogy bókolni akar. A doktor

nak nevetnie kellett.
- Köszönöm, Pollyanna - mondta. - Sajnos azonban,

úgy látszik, idősebb leánytestvérei nincsenek mind ezen
a véleményen!

Pollyanna csodálkozva nézett rá.
- Chilton doktor úr, csak nem úgy érti, hogy egyszer

megpróbálta egy asszony kezét és szívét megszerezni és
nem sikerült, akárcsak Pendieton úrnak?

A doktor sietve felállt, mintha egyszerre igen sürgős

dolga akadt volna.
- Tudja mit, Pollyanna: ne beszéljünk többet róla. Ne

törődjék annyit a mások bajával! Szaladjon csak vissza
Snownéhoz! Itt a recept és az utasítás, mennyit kell be
vennie az orvosságból. Más egyébre nincs szüksége?

Pollyanna a fejét rázta.
- Köszönöm, nincs - Kicsit leforrázottan indult az ajtó

felé, a küszöbön azonban visszafordult. Valami eszébe ju
tott, amitől kiderült az arca. - Doktor úr, úgy örülök,
hogy nem az én mamám kezét és szívét kívánta és nem ő

utasította vissza!
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Október utolsó napján történt. Pollyannaiskolából ha
zamenet átszaladt az úttesten és egy arramenő gépkocsi
elütötte.

Hogy mi történt tulajdonképpen és ki volt a hibás: sen
kisem tudta megmondani. Tanú sem volt a közelben, akit
meg lehetett volna kérdezni. Tény az, hogy öt óra tájt
Pollyannát eszméletlenül vitték fel kedves kis szobájába.
A halottsápadt Polly néni és a sírdogáló Nancy gyengé
den levetkőztették és azonnal telefonáltak Warren dok
torért.

Az orvos egy-kettőre megérkezett. Nancyt kiküldték.
mire a lány a kertbe szaladt, hogy Tom bácsi vállán sírja
el bánatát.

- És csak egy pillantást kellett, hogy vessek Polly kis
asszony arcára, - mondta zokogva - és máris láttam, hogy
most az egyszer nem a kötelességét teljesíti. Kötelesség
ből nem reszket az ember keze és nem néz úgy maga elé,
mintha a halál angyalát látná!

- Nagyon ... súlyosan megsebesült? - kérdezte az öreg
ember bizonytalan hangon.

- Nem tudom - jajgatott Nancy. - Úgy fekszik, olyan fe
héren és rnozdulatlanul, mint aki halott, de nem halott.
Polly kisasszony mondta, neki meg tudnia kell, mert egy
re csak a szívét hallgatja és a pulzusát fogja.

- Tudja-e, hogy történt? Ki ... kicsoda a bűnös? - kér
dezte Tom bácsi és ökölbeszorult a keze.

- Csak tudnám! Majd adnék én annak a ... annak a ...
Utálatos masina! Egy kislányt elgázolni!

- De hát hol sebesült meg?
- Nem tudom. A homlokán látszik valami kis vágás, de

Polly kisasszony azt mondja, nem az a fontos. Belső sérü
lései vannak ... Csak már jönne ki az az orvos! Nem lehet
kibírni' Legalább volna valami dolgom, - nagymosás,
vagy nagytakarítás, hogy ne érnék rá gondolkozni!

Az orvos elment ugyan, Nancy azonban mégsem lett
sokkal okosabb. Azt mondta: törést nem lát sehol, a horn
lokán a seb jelentéktelen, egyébként azonban igen komo
Iyan csóválta a fejét és azt mondta: majd idővel kiderül,
nincs-e nagyobb baj. Polly kisasszony egyre sápadtabb
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lett, az arca beesett. A kis beteg még nem tért magához
egészen, de úgy látszott, mintha a körülményekhez ké
pest kényelmesen pihenne. Estére már itt lesz az ápoló
nő. Ennyit tudott meg Nancy és sírva somfordált vissza
a konyhába.

Egy egész nap telt bele, amíg Pollyanna végre kinyitot
ta a szemét és lassan megértette, hol van.

- Polly néni, mi történt? - kérdezte. - Miért vagyok fé
nyes nappal az ágyban? - Megkísérelte, hogy felüljőn. de
nyögve visszaesett a párnára. - Polly néni, mi van velem?

- Maradj nyugodtan, kislányom! - nyugtatta Polly kis
asszony.

- De Polly néni, Polly néni, miért nem tudok megmoz
dulni?

Polly kisasszony segélykérő pillantást küldött az ablak
mellett álló fehér Iökötös ápolónő felé. A fiatal nő bó
lintott.

- Mondja meg neki, - súgta hangtalanul.
Polly kisasszony megköszörülte a torkát. Nagyot nyelt.
- Megsebesültél tegnap, édeském. Elütött az a gép-

kocsi. De nincs semmi baj. Pihenj és aludj, kis szívem.
Tedd meg a kedvemért!

- Megsebesültem? Persze, már emlékszem. Átszalad
tam az autó előtt! - Pollyanna zavaros szemmel nézett kö
rül, aztán homlokára szorította a kezét. - Jaj, de fáj!

- Tudom, szívecském. De hamarosan el fog múlni!
Aludj szépen!

- Polly néni, olyan furcsán, olyan rosszul érzem ma
gam! A lábaim a legfurcsábbak! Mintha ... mintha nem is
lennének!

- Polly néni könyörgő pillantást vetett az ápolónőre.

Az gyorsan odajött az agyhoz, Polly néni pedig odament
helyére az ablakhoz.

Az ápolónő kedvesen rámosolygott a betegre.
- Legfőbb ideje, hogy megismerkedjünk, Pollyanna 

mondta. - Hunt Margaret vagyok. Azért jöttem ide, hogy
az ápolásban segédkezzem nagynénjének. Elsősorban
arra kérném: nyelje le szépen ezeket a kis fehér piru
lákat!
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Pollyanna rémülten nézett rá.
- De én nem akarom, hogy ápoljanak! Fel akarok kelni!

Hiszen iskolába kell mennem! Ugye holnap már mehetek
az iskolába?

Mintha Polly néni ott az ablak mellett felzokogott
volna.

- Holnap? - válaszolt az ápolönö gyöngéden. - Hát azt
nem ígérhetem biztosra, Pollyanna! De vegye be ezeket a
kis pirulákat, aztán majd meglátjuk, mit lehet tenni!

Pollyanna kicsit bizalmatlan pillantást vetett rá.
- Nem bánom - mondta. - De holnap okvetlenül el

kell mennem az iskolába! Felelnem kell hittanból!
Még sok mindent beszélt Pollyanna összevissza, az is

koláról, az autóról, és arról, mennyire fáj a feje. Lassacs
kán azonban elcsendesedett. A fehér pirulák megtették
hatásukat. Szegény kis beteg mély álomba merült.
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24
Pendieton John

Pollyanna se másnap, se harmadnap nem ment isko
lába. Ő, szegényke, nem tudott róla, hogy mulaszt, csak
ritkán, percekre tért eszméletre. Olyankor aztán nem
szűnt meg ijedten kérdezősködniés mindig újra meg újra
el kellett neki magyarázni, mi történt.

- Szóval sebesült vagyok, nem pedig beteg - mondta
egy ilyen alkalommal az ágy szélén üldögélő Polly kis
asszonynak. - Jaj, de örülök neki.

- Minek örülsz, szívecském? - kérdezte Polly néni cso
dálkozva.

- Annak, hogy nem vagyok beteg. Mert a törött lábak
meggyógyulnak, mint Pendleton úré is, de a betegség
életfogytiglan tarthat, akárcsak Snow néninél!

Először fordult elő, hogy a kislánya lábait emlegette.
Polly kisasszony furcsa kis ütést érzett a szíve táján. Fel
kelt. odament az öltözőasztalhoz és tett, vett, rakosgatott,
határozatlanul, minden cél nélkül. Polly kisasszony mos
tanában sokat veszített régi határozottságából. Az arca
pedig sápadt volt és elkínzott.

Az ablakon szép sorjában függtek a kistályok. Polly
anna hunyorogva nézte a táncoló, színes kis fényeket.

Jaj, de örülök. hogy nincs himlöm! - mondta. - A himlő

hely még csúfabb, mint a szeplö! Az is szerencse, hogy
nincs szamárköhögésem, vagy vakbélgyulladásorn, vagy
más, hasonló, ragályos betegségem. Akkor nem lehetnél
itt velem, Polly néni!

- Úgy látszik, szívecském, ma jó napod van, mert min
dennek örülsz - mondta Polly néni és kicsit reszketett a
hangja.

Pollyanna rámosolygott.
- Hiszen olyan jó dolgom van! Mindig szivárványfény

ben élhetek! Úgy szeretem a szivárványt! Milyen kedves
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Pendieton úrtól, hogy nekem ajándékozta ezeket a kris
tályokat ... Még sok egyébnek is örülök. Például, Polly
néni, annak is örülök, hogy megsebesültem ...

- Pollyanna!
A kislány ragyogó szemmel nézett nagynénjére.
- Hát persze, Polly néni! Amióta megsebesültem min

dig "szívecském"-nek, meg "édeské"-nek szólítasz! Azelőtt
sohasem tetted! Úgy szeretern, ha azok, akik hozzám tar
toznak, szívecskémnek szólítanak. A nőegyleti hölgyek is
így hívtak néha, de az félig sem volt olyan kedves, mint
amikor te mondod, Polly néni ... Jaj, olyan boldog va
gyok, hogy hozzád tartozom!

Polly kisasszony nem válaszolt. Hátat fordított az ágy
nak és tizedszer újrarendezte az asztalon áll üvegholmit.
A szeme tele volt könnyel. Alig lépett be az ápolónő, már
szaladt is a szobájába, hogy jól kisírja magát.

*

Délután Tom bácsi alószerszámot tisztogatta az istálló
ban. Egyszerre Nancy rontott be hozzá, mint a fergeteg.

- Tom úr, Tom úr, nem tudja elképzelni, mi történt!
Nem találná ki, ha száz évig élne is!

- No, akkor meg sem próbálom - hangzott a válasz. 
Különben mikor tíz esztendőre is alig számíthatok már!
Azért jobb lesz, ha mindjárt elmondja, Nancy.

- Hát idehallgasson. Mit gondol, ki van az úrnőmnél a
nappaliban?

Tom bácsi megrázta a fejét.
- Fogalmam sincs róla.
- Hát ... Pendieton John!
- Pendieton John? Ne tréfáljon, Nancy!
- Dehogyis tréfálok. Én magam engedtem be. Úgy jött

nagynehezen, mankóval. Képzelje el, Tom úr! Pendieton
John látogatóban Harrington kisasszonynál!

- Hát miért ne? - kérdezte az öregember kicsit mor
cosan.

Nancy lenéző pillantást vetett rá.
- Mintha maga nem tudná éppen úgy, mint én!
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- Én nem tudok semmit.
- Ugyan, ne adja az ártatlant! Hát nem maga beszélt

róla legelőször?
- Miről?

A lány gyors pillantást vetett a ház felé. Aztán egész kö
zel lépett az öreghez.

- Nem maga mondta, hogy Polly kisasszonynak volt
valamikor egy udvarlója? Hát én itt hallottam egy-két
szót meg ott is, a végén aztán összeraktam az egészet.

Az öreg vállat vont, hátat fordított Nancynak és újra
nekilátott a munkájának.

- Nem szeretem a libagágogást - morogta haragosan. 
Ha mondani akar valamit: úgy mondja, hogy az ember
értsen is belőle.

Nancy vihogott.
- Hát figyeljen. Hallottam valamit, amiból azt gondol

tam, hogy Pendieton John és Polly kisasszony szerelme
sek voltak egymásba.

- Pendieton John? - Az öregember felegyenesedett.
- Bizony. Ú, azóta már tudom, hogy nem Polly kis-

asszonyt szerette, hanem a mi drága kicsikénknek az
édesanyját. Nem fontos! - hac1arta Nancy kissé zavartan,
mert közbe eszébe jutott, hogy Pollyannának hallgatást
ígért. - De meg azt is hallottam, hogy Polly kisasszony
alaposan gyűlölte Pendieton urat, azért, mert húsz esz
tendővel ezelőtt valami buta pletykanénik össze akarták
őket boronálni.

- Emlékszem - bólogatott Tom bácsi. - Három-négy
évvel azután történt, hogy Jennie kisasszony kosarat
adott Pendieton úrnak és férjhez ment ahhoz a másikhoz.
Polly kisasszony igen sajnálta Pendieton urat és elhatá
rozta, hogy nagyon kedves lesz hozzá. Lehet, hogy kissé
eltúlozta a dolgot. Annyi bizonyos, hogy elindult a plety
ka. Azt beszélték, hogy szalad utána.

- Micsoda? Azt a férfit szeretném látni, aki miatt Polly
kisasszony egy lépést is tenne!

- Én tudom ezt és maga is, de mások nem tudták 
mondta Tom. - Hát ezt aztán semmiféle rátartós lány le
nem nyeli. Akkoriban történt az is, hogy összeveszett a
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valóságos udvarlójával. Erre becsukodött, akárcsak az
osztriga és többé szóba sem akart állni senkivel. Azóta
olyan keserű a lelke, akár az epe!

- Én is tudtam erről - modta Nancy. - Nem akartam a
szememnek hinni! De azért beengedtem és bejelen
tettem.

- No és mit szólt a kisasszony? - Tomot most már igen
érdekelte a dolog.

- Először semmit. Már azt hittem, nem is hallotta, amit
mondtam, és éppen belefogtam, hogy elismételjern, ami
kor egyszercsak megszólal és azt mondja: "Mondja meg
Pendieton úrnak, hogy mindjárt lejövök". Erre én lemen
tem és megmondtam Pendieton úrnak az üzenetet, aztán
pedig ideszaladtam és elmeséltem magának az egészet.

Az öreg Tom csóválta fejét és újra nekilátott a mun
kának.

*

Pendieton John a Harrington kastély ünnepélyes fo
gadószobájában várt. Nem kellett sokáig várnia. Gyors lé
pések közeledtek, Polly kisasszony suhogott be a szobá
ba. Pendieton John fel akart kelni, hogy üdvözölje. Polly
kisasszony azonban intett, hogy maradjon ülve. Kezet
nem nyújtott és általában hűvösen viselkedett.

- Eljöttem, hogy Pollyanna után érdeklődjek - szólalt
meg a férfi.

- Nagyon kedves. Egyformán van szegényke - válaszolt
Polly kisasszony.

- Nem mondaná meg nekem ... hogy van tulajdon
képpen?

Fájdalmas vonás jelent meg Polly kisasszony szája
körül.

- Csak tudnám én magam is!
- És az orvos mit mond?
- Úgy látom Warren doktor is sötétben tapogatódzik.

Már írt egy New York-i specialistának. Sürgősenmeg lesz
a konzílium.

- De hát ... de hát hol sebesült meg?
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- A homlokán van egy jelentéktelen horzsolás, egyéb
ként pedig úgy látszik, valami belső sérülés ... amitől esi
pőtőllefelé megbénult.

Tagolatlan hang tört ki a férfi torkán. Aztán mind a ket
ten hallgattak egy darabig.

Végül Pendieton John szólalt meg, egészen elváltozott
hangon.

- És Pollyanna .. hogy viseli?
- Még nem tud semmit. Nem érti, mi van vele. Én pe-

dig nem bírom megmondani!
- De valamit ... csak észrevett?
Polly kisasszony a szívére szorította a kezét. Újabban

igen rájárt a keze erre a mozdulatra.
- Valamit igen. Észrevette, hogy nem tudja mozdítani a

lábát, de azt hiszi, eltörtek. Azt mondja, örül neki, hogy
csak a lába törött el, mert a törött láb helyrejön, de az
életfogytiglani beteg, mint Snowné ... sohasem gyógyul
meg. Ilyesmiket mond egész idő alatt, én pedig ... én pe
dig néha úgy érzem, hogy meg szeretnék halni!

Szerencse, hogy Pendieton John szemét is elfutotta a
könny. Így csak fátyolon át látta, mit rnúvel a fájdalom a
megközelíthetetlen, büszke Polly kisasszonnyal. Önkény
telenül Pollyanna szavai jutottak az eszébe: "Most már
nem hagyhatom ott Polly nénit!"

Valószínűleg ez a gondolat tette nagyon gyöngéddé a
hangját, amikor újból megszólalt.

- Bizonyára tud róla, Harrington kisasszony, mennyi
mindent megpróbáltam, hogy rábírjam Pollyannát, jöjjön
hozzám lakni.

- Pollyanna? .. Magához?
Olyan hangsúllyal mondta ezt, hogy a férfi nyelt egyet.

De egy pillanat alatt ismét ura lett önmagának és nyu
godt hangon folytatta.

- Törvényesen örökbe akartam fogadni. Ő lett volna az
örökösöm.

Polly kisasszony megenyhülten nézett a férfira. Csak
most ébredt tudatára, milyen fényes jövőt biztosított vol
na ez az ajánlat Pollyannának. Átszaladt az agyán a gon-
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dolat, vajon Pollyanna elég idős-e ahhoz, és elég számí
tó-e, hogy az ajánlat előnyeit felmérje.

- Nagyon szeretem Pollyannát - folytatta a férfi. - Ön
magáért is és az anyja emlékéért is. Ráhalmoztam volna
mindazt a szeretetet, amelyet huszonöt év óta tartogatok.

Szeretet. .. Polly kisasszonynak hirtelen átvillant az
agyán, miért vette magához eredetileg a kislányt, milyen
kevés szerepet játszott elhatározásában a szeretet. És
eszébe jutottak Pollyanna mai szavai: "Úgy szeretem, ha
szívecskémnek hívnak!" És ennek a szeretetre szomjazó
kislánynak ajánlották fel huszonöt év minden összegyúlt
érzését. Ahhoz elég idős már Pollyanna, hogy a szeretet
értékét felmérje, gondolta magában Polly kisasszony és
összeszorult a szíve. Elvonult előtte sivár jövőjének képe,
a magános évek - Pollyanna nékül.

- És mit mondott PoIlyanna? - kérdezte.
A férfi pedig, aki a kemény hang mögött kihallotta a

reszkető aggodalmat, szomorkásan elmosolyodott.
- Nem akar hozzám jönni, - mondta.
- És miért?
- Nem akar megválni magától, Harrington kisasszony.

Azt modta, nagyon jó volt hozzá. Magával akar maradni, 
főképpen, mert úgy érzi, hogy maga is azt akarná.

Ezzel Pendieton John felkelt és anélkül, hogy Polly kis
asszonyra nézett volna, az ajtó felé indult. Alig tett azon
ban néhány lépést, Polly kisasszony mellette termett. Ke
zet nyújtott neki. A keze kicsiti reszketett.

- Ha a specialista eljön és megtudjuk, mi van Polly
annával, értesíteni fogom - mondta csöndesen. - Isten
áldja. Köszönöm, hogy eljött! Pollyanna... örülni fog
neki.
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25
Várakozás

A Pendieton John látogatását követő napon Polly kis
asszony nekifogott, hogy előkészítse Pollyannát a specia
lista látogatására.

- Szívecském, - rnondta, - úgy határoztunk Warren
doktorral. hogy még egy orvost fogunk hívni. Több szem
többet lát. Hátha az hamarabb meg tud gyógyítani?

Pollyanna arca felderült.
- Ugye, Chilton doktort hívjátok? Polly néni, én annyi

ra szeretem Chilton doktort! Egész idő alatt őt kívántam,
de nem mertem szólni, mert attól féltem, haragszol rá,
amióta egyszer meglátott az ablakban, tudod, amikor
megfésültelek. Jaj de örülök, hogy eljön!

Polly kisasszony először elsápadt, majd elpirult. De ha
mar összeszedte magát és iparkodott könnyed és vidám
hangon válaszolni.

- Nem, szívecskérn, nem Chilton doktor fog eljönni!
Egy New York-i orvost hívtunk, híres tanárt, aki nagyon
jól ért az olyanfajta ... sebesülésekhez. mint a tied.

Pollyanna arca elboruIt.
- Alig hiszem, hogy feleannyit tudna, mint Chilton

doktor.
- Dehogynem, szívecském!
- Polly néni kérlek, gondolj arra, hogy Pendieton úr tö-

rött lábát is ő hozta helyre. Ha nincs ellene kifogásod,
hívjuk inkább őt!

Polly kisasszony még mélyebben elpirult. Láthatólag
zavarban volt. Egy daraig elgondolkodott, majd, mikor új
ból megszólalt, gyöngéd hangján átérzett valami régi, szi
gorú határozottságából.

- De van, Pollyanna. Nagyon sokat, majdnem mident
megtennék a kedvedért, arra azonban, hogy Chilton dok
tort éppen ... ebben az esetben ... ne hívjuk ide, igen ko
moly okaim vannak. És hidd el nekem: az az orvos, aki
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New Yorkból jön ide, sokkal többet tud a te ... bajodról,
mint ő.

Pollyannát azonban nehéz volt meggyőzni.
- De Polly néni, ha szeretnéd Chilton doktort ...
- Mit, Po Ilyanna? - Polly kisasszonynak most már a

füle is piros volt.
- Úgy értem, ha szeretnéd Chilton doktort, a másikat

pedig nem szeretnéd, ez mégis különbséget jelentene a
gyógyulásban ... Én pedig szeretem Chilton doktort!

Ebben a pillanatban, Polly kisasszony nagy meg
könnyebbülésére. az ápolónő lépett a szobába. Gyorsan
felkelt hát az ágy mellől.

- Sajnálom, Pollyanna - mondta határozottan - de en
nek elbírálását bízd inkább rám. Ettől eltekintve már
elintéztük a dolgot. A New York-i orvos holnap érkezik.

A New York-i orvos azonban nem érkezett meg más
nap. Az utolsó pillanatban betegsége miatt el kellett ha
lasztania az utazást. Pollyanna erre újból könyörgésre
fogta a dolgot. Minden ok megvan rá, hogy Chilton dok
tort hívják el helyette.

Polly néni azonban hajthatatlan maradt. Igaz, hogy
minden alkalommal lázasan fogadkozott, .hogy ettől el
tekintve minden egyebet örömmel megtenne Pollyanná
ért s ez némi vigaszára szolgált a kislánynak.

A múló napok tényleg azt mutatták, hogy Polly néni
mindent megtesz, hogy Pollyanna kedvében járjon, - et
től az egy dologtól eltekintve.

- Ha nem látnám, nem bírnám elhinni - mesélte
Nancy Tom bácsinak. - Nem múlik el öt perc, hogy vala
mit ki ne találna a szegény báránykánk mulattatására.
Már a cicát is felhozta a betegszobába. Pedig, egy héttel
ezelőtt dehogyis engedte volna, hogy akár Fluffy, akár
Bluffy betegyék a lábukat a lakásba! Most pedig vígan
hancúrozhatnak az ágyon, csak azért, mert Pollyanna
kisasszonyt kacagásra bírják. És ha semmi más nem jut
az eszébe, akkor az egyik ablakról a másikra akasztja a
kristályokat, szivárványt játszik, ahogy a báránykánk
mondja. Timothyt már háromízben elküldte Cobb virág
kereskedésébe, friss virágért. És tegnap mi történt? Belé-
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pek, hát ki ül az ágy szélén, mint Polly kisasszony, az ápo
lónő pedig a haját rendezi, a báránykánk parancsa sze
rint. Ha látta volna, hogy sugárzott szegénykének az arca!
És kijelentem, hogy Polly kisasszony azóta is úgy hordja a
haját, tisztára azért, hogya báránykánk örüljön neki.

Az öreg Tom csöndesen nevetgélt.
- Nohát ha a tükörbe nézne Polly kisasszony, mindjárt

meggyőződnék róla, hogy nemcsak a kislány kedvéért
érdemes fürtökben viselnie a haját - mondta.

- Most legalább nem olyan többé, mint egy kőszen t! 
tódította meg Nancy. - Ha így haladunk ...

Az öregember vigyorogva szakította félbe.
- No Nancy, emlékszik-e még, mit mondtam: milyen

csinos volt Polly kisasszony és hogy még most is az?
Nancy vállat vont.
- Szépnek ugyan most sem szép, de ami igaz, az igaz:

alaposan megváltozott. Tom úr nem árulná el, ki volt az
udvarlója? Még mindig nem találtam ki!

- Nem-e? - válaszolt az öreg, sunyi kis mosollyal. - Hát
akkor csak gondolkozzék rajta tovább is. Tőlem ugyan
meg nem tudja!

Nancy hízelgésre fogta a dolgot.
- Tom úr, kedves Tom úr, alig van itt valaki magán kí

vül, akivel őszintén beszélhetek.
- Igazán? No én meg olyasvalaki vagyok, aki nem vá

laszol az őszinte beszédre sem! - Az öreg hirtelen elkomo
lyodott. - Hogy van ma a kislány?

Erre még Nancy vidám arca is elborult.
- Csak egyformán, Tom úr. Nem látok semmi különb

séget, amennyire meg tudom ítélni. Fekszik, szegényke,
hol alszik, hol beszélget, néha mosolyog és megpróbálja,
hogy örüljön annak, ha felkel a nap vagy a hold és beszél,
beszél, olyasmiket, hogy az embernek belefájdul a szíve.

Az öreg szeme könnyes lett.
- Tudom - mondta. - Az örömjátékot játssza!
- Magának is beszélt róla?
- Már régen. - Az öregember nagyot sóhajtott. - egy-

szer azon morogtam, miért is van ilyen hajlott, görbe há
tam? És mit gondol, mit mondott erre a báránykám?
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- Fogalmam sincs róla, mit találhatott ezen örülni
valót.

- Pedig talált. Azt mondta: örülhetek neki, legalább
nem kell olyan mélyen lehajolnom, ha gyomlálok, hiszen
úgyis feleútra vagyok a földtől!

Nancy nem tudta erre, sírjon-e vagy nevessen, így hát
egyszerre pityergett egy kicsit meg nevetett is.

- Szegény báránykám! Én már első naptól kezdve ját
szottam vele a játékot. Nem mintha sokat értettem volna
belőle, hanem mert panaszkodott, hogy nincs kivel játsz
sza. Úgy szerette volna, hogy a nagynénje is játsszék!

- PoUy kisasszony?
Nancy kuncogott.
- No, mint látom, a véleményünk róla meglehetősen

megegyezik!
Tom rosszalló pillantást vetett a lányra.
- Én csak arra gondoltam, hogy szokatlannak találta

volna a dolgot - mondta rendreutasítón.
- Akkor még igen. De ma? Ma már mindent elhiszek

Polly kisasszonyról. Egy szép nap majd játssza az örömjá
tékot ő is!

- Biztos, hogy még nem mondta el neki? Hiszen min
denkinek beszélt róla.

- Megvan annak az oka, Tom úr. Polly kisasszony azt
mondta: ne említse előtte az apját. És minthogy a játékra
az apja tanította, nem beszélhetett volna úgy róla, hogy
az apját fel ne hozza. így aztán inkább hallgatott.

- Értem, értem - bólogatott az öreg. - Az egész család
haragudott arra a papra, azért, mert elvitte lennie kis
asszonyt. Polly kisasszony akkor még félig gyerek volt, de
nem tudott megbocsátani neki, annyira szerette lennie
kisasszonyt. Értem, értem. Csúnya dolog volt az ak
koriban.

És lehajolt, hogy folytassa munkáját, mire Nancy na
gyot sóhajtva visszaindult a konyhába.

Mert mindenkinek nehéz volt a szíve a várakozás nap
jai alatt. Az ápolónő igyekezett vidámnak látszani, de a
szemében gond ül. Az orvos nem is leplezte, mennyire iz
gatott és ideges. Polly kisasszony alig szólt két szót. Hiába
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hordta szép, lágy hullámokban a haját, hiába viselt Polly
anna kedvéér csinos, vidám ruhákat, meglátszott rajta a
lelki gyötrelem és az arca napró-napra keskenyebb és
sápadtabb lett. Ami pedig Pollyannát illeti, - Pollyanna
eljátszott a cicával, cirógatta a kutyát, illedelmesen meg
evett minden süteményt és cukorkát, amivel barátai el
halmozták, kedvesen válaszolt minden szeretetteljes ér
deklődésre és üzenetre. De ő is egyre sápadtabb és vé
konyabb lett, és a kis kezek ideges mozgékonysága szo
morú ellentétben állt a régebben oly fürge kis lábak moz
dulatlanságával.

És a játék? Pollyanna naponta elmondta Nancynak
mennyire örül, hogy majd újra iskolába játhat, megláto
gathatja Snownét, meg Pendieton urat, kocsikázhat Chil
ton doktorral ... De néha úgy tűnt, mintha már maga
sem hinne benne.

Nancynak erre nézve megvoltak a saját gondolatai és
néha, amikor egyedül volt a szobájában, hangosan sírt.
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26
Egy ajtó kinyílik

Egy hét múlt el így. Akkor végre megérkezett New
Yorkból Mead doktor, a specialista. Magas, szélesvállú
ember volt, barátságos, szürke szemmel. Pollyannának
azonnal megtetszett és ezt meg is mondta neki.

- Maga egészen olyan, mint az én doktorom - mondta
kedvesen.

- A maga doktora? - Mead kissé meglepve pillantott
Warren doktorra, aki a szoba túlsó végében beszélgetett
az ápolónővel. Az tudniillik, alacsony, barnaszemu em
berke volt, kis, hegyes szakállal.

Pollyanria kitalálta a gondolatát.
- Ú,ez nem az én doktorom - mondta mosolyogva. - Ő

csak Polly nénié. Az én doktorom Chilton úr!
- Igazán? - válaszolt Mead és gyors pillantást vetett

Polly kisasszonyra. Az erősen elpirult és gyorsan félre
fordult.

- Tudja, doktor úr - folytatta PoIlyan na szokott őszin
teségével - én nagyon szerettem volna, ha Chilton dok
tort hívják, de Polly néninek maga kellett. Azt mondja,
maga jobban ért a törött lábakhoz mint ő. És ha úgy van,
akkor csak örülhetek, hogy eljött. Tényleg többet ért
hozzá?

Mintha árnyék suhant volna át az orvos arcán.
- Ezt csak a jövő fogja elárulni, kislány - válaszolt

gyöngéden, majd komoly arccal Warren doktor felé
fordult.

*

Mindenki azt állította, hogy a cica volt az oka minden
nek. Tényleg az, ha Fluffy nem lökdöste volna az orrával
az ajtót addig, amíg zajtalanul ki nem nyílt egy kicsit,
Pollyanna aligha hallotta volna meg nagynénje szavait.
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A hallba együtt állt a két orvos, az ápolónő és Polly
néni és beszélgettek. Fluffy éppen diadalmas "miau"-val
surrant be az ajtónyíláson. Ebben a pillanatban Polly kis
asszony fájdalmasan feljajdult.

- Az lehetetlen, doktor úr! Lehetetlen, hogy a gyerek
ne tudjon többé járni!

Senkisem emlékszik pontosan, mi történt ezután. Min
den összezavarodott. A szomszéd szobából kétségbeesett
kiáltozás hallatszott - Polly néni! Polly néni! - Polly kis
asszony hátrafordult és akkor látta, hogy az ajtó nyitva
áll, mire a szívéhez kapott és - életében először elájult.

- Meghallotta! - mondta az ápolónő megrettenve és
berohant a szobába. A két orvos ottmaradt, mint akiknek
földbegyökeredzett a lába. Mead doktor a karjában tar
totta az ájult Polly kisasszonyt, Warren pedig mellette
állt és tehetelenül nézte. A szomszéd szobából újabb,
kétségbeesett sikoly hallatszott. Ez felrázta a két férfit és
nekiláttak, hogy Polly kisasszonyt eszméletre térítsék. De
milyen eszméletre!

Odabenn egy halálsápadt kislány rémült szemét az
ápolónőre szegezte. Szürke kiscica ült a takaróján és
hiába igyekezett kis gazdája figyeImét magára terelni.

- Hunt kisasszony, kérem, hívja be Polly nénit! Kérem,
hívja be azonnal!

Az ápolónő betette az ajtót és az ágy mellé sietett. Na
gyon sápadt volt ő is.

- Polly néni most éppen nem tud bejönni. Mit kíván,
Pollyanna? Elhozom szívesen.

- Azt akarom tudni, mit mondott odakinn az ajtóm
előtt? Nem hallotta? Polly néni mondja meg nekem, hogy
nem igaz, nem igaz!

Az ápolónő beszélni akart, de szó nem jött ki a torkán.
Valami volt az arcában, amitől Pollyanna még jobban
megijedt.

- Hunt kisasszony, maga is hallotta! Szóval igaz! Vagy
nem igaz? Kérem mondja meg! Ú Istenem, lehetetlen,
hogy soha többé ne tudjak járni!

- Édes kislányom, ne izgatódjék! - nyugtatta az ápoló-
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nő. - Az orvosok olyan gyakran tévednek. És annyi min
den történhet még ...

- De Polly néni azt mondta, hogy nagyon jól ért a lá
bakhoz. Akkor nem tévedhet!

Tudom, tudom, kislányom, de azért mégsem csalhatat
lan. Ne gondoljon rá többet, édeske!

Pollyanna kétségbeesetten tördelte kis kezét.
- Hát hogyne gondolnék rá - mondta zokogva. - Mi

egyébre gondoljak, Hunt kisasszony? Hogy fogok én isko
lába járni? Hogyan látogassam meg Snownét meg Pend
leton urat? Vagy akárkit! - Szegényke kezébe temette az
arcát és vadul, keservesen felzokogott. Hirtelen azonban
felkapta a fejét és az ápolónőre nézett. Újabb rémület ült
könnyáztatta arcocskáján.

- Hunt kisasszony, ha nem tudok többé járni, hogy
örüljek még valaha valaminek?

Hunt kisasszony még semmitsem tudott a játékról,
annyit azonban tudott, hogy akis beteget meg kell nyug
tatnia. mégpedig minél gyorsabban. Nagy szívfájdalma
és megzavarodása közepette is teljesítette kötelességét és
már el is készítette a csillapítót.

- Édes kislányom, igya meg ezt a kis orvosságot 
mondta. - A fő, hogy lecsillapodjék. Aztán majd megbe
széljük, mit lehetne tenni. Nem olyan fekete az ördög,
amilyennek látszik, higyje el.

Pollyanna engedelmesen elvette a poharat az ápolónő

kezéből és kiitta.
- Papa is ilyeneket szokott mondani - szólt és letörölte

könnyeit. - Mindig azt mondta: semmisem olyan rossz,
hogy ne lehetne még sokkal rosszabb. De azt hiszem,
neki soha életében nem mondták, hogy többé nem fog
járni! Mi lehet annál még rosszabb?

Hunt kisasszony nem válaszolt. Mit is válaszolhatott
volna? Nagyon, nagyon nehéz volt a szíve.
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27
Két látogatás

Polly kisasszony nem feledkezett meg ígéretéről.

Nancyt küldte el, hogy megvigye Pendieton Johnnak a
szomorú hírt. Arra, hogy maga menjen el, vagy levelet ír
jon, teljesen képtelen lett volna. Így aztán a feladat
Nancynak jutott.

Volt idő, amikor Nancy sokat adott volna érte, hogy be
juthasson a Titkok Házába és beszélhessen gazdájával.
Ma azonban olyan nehéz volt a szíve, hogy semmisem
érdekelte. Ki sem használta a néhány percnyi várakozási
időt, hogyahallban körülnézzen.

- Én vagyok a Nancy - mutatkozott be illedelmesen a
szobába belépő Pendletonnak. - Harrington kisasszony
küldött, Pollyanna miatt ...

- Mi van vele?
A rideg hangból kiérzett a reszkető aggodalom.
Nancy elpityeredett.
- Nincs jól - mondta elkeseredetten.
- Csak nem ...? - Pendieton nem fejezte be a mon-

datot.
Nancy válaszképpen csak bólintott.
Hosszú csend következett. Végül Pendieton John törte

meg, reszkető hangon.
- Szegény kislány ... Szegény, szegény kislány!
Nancy egy pillantást vetett a férfire. de rögtön elkapta

róla a szemét. Sohasem gondolta volna, hogy a savanyú,
keserű Pendieton John arcán ilyen kifejezést fog látni.

- Milyen szörnyű kegyetlenség! - szólalt meg újra a fér
fi. - Szegény kis szivárvány-leánykám! Soha többé nem
táncolhat a napsugárban!

Kis szünet után megkérdezte:
- Ő természetesen nem tudja?
- De tudja - válaszolt Nancy és újból elfakadt sírva. -

Így persze még keservesebb a dolog. Mindennek az az át-
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kozott macska az oka ... Bocsánat ... Azt tudniillik úgy
volt, hogy a macska az orrával kinyitotta az ajtót és Polly
anna kisasszony meghallotta, mit beszélnek odakinn.

- Szegény kislány! - sóhajtott fel a férfi.
- Hát még ha látná, PendIeton úr! Én azóta csak két-

szer voltam benn nála, de mind a kétszer úgy éreztem,
megszakad a szívem. Még nagyon friss a seb és szegény
gyereknek folyton újabb dolgok jutnak az eszébe, ame
lyeket ezentúl ... nem csinálhat. És egyre azon búsul,
hogy nem talál semmit, aminek örűlhetne ... de PendIe
ton úr bizonyára nem hallott a játékról!

Az öröm-játékról? Dehogynem.
- Ó, hát beszélt róla Pendieton úrnak? Hát, azt hiszem,

majdnem mindenkinek elmagyarázta szegényke. De most
ez bántja a legjobban. Azt mondja: hiába töri a fejét, sem
mi örülnivalót nem talál azon, hogy nem tud többé járni.

- Hát ezen nem csodálkozom! - vágott közbe Pendie
ton haragosan.

Nancy zavartan váltogatta a lábait.
- Tetszik tudni, én is ezt gondoltam. De aztán eszembe

jutott: mégis könnyebben viselné, ha kitaláina valami
örülnivalót. Így aztán megpróbáltam, hogy ... hogy emlé
keztessem rá.

- Emlékeztesse? Mire? - kérdezte Pendieton türel
metlenül.

- Hát ... arra, milyen tanácsokat adott másoknak, ho
gyan játsszák a játékot, Snownénak meg a többinek. De
szegény báránykám csak egyre sírt és azt mondta: más
dolog tanácsokat adni az életfogytiglani betegeknek és
más, ha az ember maga életfogytiglan beteg. Azt mondja:
egyre azt próbálja, hogy annak örüljön, hogy mások nem
olyan betegek, mint ő. De hiába próbálja, a szíve mélyén
mégsem örül. És akármit csinál, nem tud semmi egyébre
gondolni, csak arra, hogy soha többé nem fog járni.

Nancy elhallgatott. Egyikük sem szólt semmit. A férfi
csak ült magábaroskadva, arcát kezébe temetve.

- Aztán megpróbáltam, hogyemlékeztessem: mindig
azt mondta, minél nehezebb játszani, annál érdekesebb a
játék - folytatta Nancy búsan. - De erre azt mondta, hogy
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más a dolog, ha tényleg úgy van ... Én pedig most me
gyek - fejezte be kissé váratlanul a mondókáját.

Az ajtóban azonban meggondolta és visszafordult.
- Pendieton úr kérem, ugye nem mondhatok semmit

Pollyanna kisasszonynak arról, hogyan sikerült Bean
Jimmy látogatása?

- Hát persze, hogy nem mondhat, minthogy itt sem
volt - válaszolt a férfi kurtán. - Miért?

- Csak. Mert ez is nagyon bántja Pollyanna kisasz
szonyt. Hogy tudniillik most már nem jöhet el Pendieton
úrhoz vele. Azt mondta, hogy egyszer már voltak itt
együtt, de attól fél, Jimmy akkor nem tett valami jó be
nyomást és Pendieton úr azt gondolta: nem ilyen gyerme
ki jelenlét után kívánkozott. Talán Pendieton úr tudja,
mit értett a báránykám ezalatt, mert én nem tudom.

- Tudom, tudom ..
- Akkor jól van. Éppen csak azért említettem, mert

szegénykét igen bántja, hogy nem hozhatta el mégegyszer
Bean Jimmyt. Akkor Pendieton úr is láthatta volna, mi-
csoda kedves gyermeki jelenlét ő. Dehát most az ör-
dög vigye el azt az átkozott autót! ... Bocsánat Jóna-
pot kívánok, Pendieton úr.

És Nancy gyorsan kiszaladt a szobából.

*

Rövidesen egész Beldingsville tudott róla. A híres New
York-i orvos megállapította, hogy Whittier Pollyanna
soha többé nem fog járni. A hír futótűzként járta be a vá
roskát. Mindenki ismerte látásból az örökké mosolygós,
szeplősorrú kislányt és majdnem mindenki hallott már a
"játék"-ról. És most soha többé ne lássák? Soha többé ne
hallják vidám kis hangját, amint elmagyarázza, hogy lehet
örülni valami mindennapi, csip-csup eseménynek. Ször
nyű, szívszorító gondolat!

Konyhákban és szalonokban, szomszédasszonyok a
hátsó kerítésen át tárgyalták egymással a gyászos ese
ményt és közben szégyenkezés nélkül folytak a könnyeik.
Az utcasarkokon, a bolthelyiségekben a férfiak is erről
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beszélgettek, ők is elmorzsoltak egy-egy könnyet a sze
mük sarkában. És egyik rossz hír a másikat követte.
Nancy a Pendieton kastélyból hazatérve úton-útfélen el
panaszolta, hogy Pollyanna azon búsul a legjobban, hogy
nem tudja többé a játékot játszani. Nem tud többé örülni
semminek.

Úgyiátszik ez indította el a lavinát Pollyanna barátai
között. Mert aznaptól kezdve Polly kisasszony házában a
vendégek egymásnak adták a kilincset. Eljöttek olyanok,
akiket ismert, és olyanok, akiket nem ismert, férfiak, nők,
gyermekek, és akadtak közöttük egyesek, akikről Polly
kisasszony nem is álmodta volna, hogy Pollyanna barátai
közé tartoznak.

Voltak, akik leültek a nappaliban és öt-tíz percig ünne
pélyesen társalogtak. Mások megálltak a küszöbön, za
vartan forgatták a kalapjukat, vagy idegesen babráltak
kézitáskájukkal, aszerint, hogy férfi vagy nő volt-e az ille
tő. Az egyik könyvet hozott, a másik egy csokor virágot, a
harmadik valami jó falatot. Egyesek szégyenkezés nélkül
sírtak, mások elfordultak és harsogva kifújták az orrukat.
De egyben mindnyájan megegyeztek: ahányan voltak,
mind üzenetet hoztak.

Elsőnek Pendieton John köszöntött be. Ez alkalommal
már mankó nélkül jött.

- Azt hiszem, mondanom sem kell, mennyire lesújtott
a hír - mondta és igen iparkodott, hogy a hangja ne resz
kessen. - Nem lehetne mégis valamit tenni?

Polly kisasszony fáradtan legyintett.
- Megteszünk mi mindent, amit csak lehet. Mead dok

tor orvosságokat és különféle kezelést írt elő, Warren
doktor pedig az utolsó betűig betartja utasításait. De
Mead doktor őszintén megmondta: sok reménye nincs.

Pendieton John, bár alig néhány perce érkezett, erre
felállt, mint aki búcsúzni készül. Polly kisasszony nagyon
jól megértette, hogy nem vágyik társaságára. Indulás
előtt azonban Pendieton meggondolta a dolgot.

- Üzenetem van Pollyanna részére - mondta. - Kérem,
mondja meg neki, hogyelhívattam Bean Jimmyt. A gye
rek nálam marad. Mondja meg neki: azért üzenem ezt
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neki, mert úgy gondolom, örülni fog. Valószínűleg örök
befogadom a fiúcskát.

Egy percre még Polly kisasszonyt is elhagyta szokásos
önuralma.

- Örökbefogadja Bean Jimmyt? - kérdezte elképedve.
A férfi kissé sértődött arcot vágott.
- Igen - mondta. - Pollyanna meg fog érteni.
- Természetesen - válaszolt Polly kisasszony udvaria-

san, mire Pendieton John meghajolt és kiment a szo
bából.

Polly kisasszony pedig ott maradt állva, mint akinek
földbe gyökeredzett a lába. Még most sem akart füleinek
hinni. Pendieton John örökbefogadja Bean Jimmyt?
Pendieton, a gazdag, független, mogorva, önzőnek és fu
karnak elhíresztelt agglegény örökbefogad egy gyereket,
- és még hozzá egy ilyen gyereket!

Még mindig az újdonság hatása alatt ment fel Polly kis
asszonyakislányhoz.

- Pollyanna, üzenetet hoztam Pendieton Johntól. Ép
pen most járt itt. Azt üzeni: magához veszi Bean Jimmyt,
mert azt hiszi, te bizonyára örülni fogsz neki.

Pollyanna bánatos kis arca felragyogott.
- Hogy örülök-e? De még mennyire! O, Polly nem

annyira szerettem volna otthont találni Jimmynek! És
Pendieton úr miatt is örülök. Legalább megkapta a gyer
meki jelenlétet a házban!

- A ... micsodát?
Pollyanna mélyen elpirult. Hát persze, Polly néni mit

sem tud róla, hogy Pendieton őt akarta örökbefogadni.
Most pedig már éppenséggel nem fogja elmondani az ő
édes, drága Polly nénijének, hogy valaha is szó esett ar
ról, hogy elváljanak!

- Tetszik tudni - hadarta zavartan - egyszer Pendieton
úr azt mondta nekem: egy otthonba egy asszony keze és
szíve, vagy egy gyermek jelenléte kell. Hát most legalább
meglesz a gyermeki jelenlét!

- Értem - mondta erre Polly kisasszony. Valóban, ér
tette, még pedig többet értet, mint Pollyanna gondolta.
Megsejtette azt a lelki nyomást, amit a férfi szeretetével
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PoUyannára gyakorolt. Ő lett volna a "gyermeki jelenlét",
amelyre otthonának szüksége volt. - Értem - ismételte és
szeme megtelt forró könnyel.

PoUyanna szerencsére nem vett észre semmit. Igyeke
zett a beszélgetést elterelni az ingoványos talajról.

- Chilton doktor is azt tartja, hogy egy lakást egy
asszony keze és szíve vagy egy gyermek jelenléte varázsol
otthonná - jegyezte meg.

PoUy néni megfordult, mintha kígyó csípte volna meg.
- Chilton doktor? Hát ezt honnét tudod?
- Ő mondta. Azt mondta: lakásban lakik, nem pedig

otthonban.
PoUy néni nem válaszolt.
- Én meg erre azt kérdeztem - folytatta PoUyanna 

miért nem szerzi meg magának egy asszony kezét és szí
vét? Akkor kész volna az otthon!

- PoUyanna! - Polly kisasszony érthetetlen okokból
lángvörös lett.

- De PoUy néni, vigasztalni akartam szegényt. Olyan
szomorúnak látszott.

- És ... ő mit mondott?
- Egy darabig semmit; aztán nagyon csöndesen csak

annyit, hogy nem mindig az ember akaratán múlik.
Darabig csönd volt. PoUy néni kinézett az ablakon. Még

mindig igen piros volt az arca.
Pollyanna nagyot sóhajtott.
- Pedig hogy kívánná szegény! - modta.
- Honnan gondolod, PoUyanna?
- Abból, mert később még valamit mondott. Azt, hogy

az egész világot odaadna, ha cserébe meg tudná szerezni
egy asszony kezét és szívét ... Mi van veled, Polly néni?

Nem kapott választ. Polly néni kiszaladt a szobából,
mintha az ördög ülne a sarkában.
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28
A játék és játékosok

Néhány nappal Pendieton John látogatása után Snow
Milly jelent meg Poli kisasszonynál. Először életében járt
a Harrington kastélyban és nagyon zavarban volt.

- Eljöttem ... eljöttem, hogy megkérdezzem, hogy szol
gál a kislány egészsége - mondta.

- Nagyon kedves magától. Sajnos, egyformán van. Az
édesanyja, hogy érzi magát? - kérdezte Polly kisasszony
fáradtan.

- Éppen azért jöttem, hogy erről beszéljek ... illetőleg,
hogy megkérjem, mondja el Pollyanna kisasszonynak, 
válaszolt a lány. Szegény, mindenáron el akart magyaráz
ni valamit, de nagy zavarában összevissza beszélt. - Tet
szik tudni, mi azt gondoljuk, hogy ez egészen szörnyü
dolg ... hogy tudniillik a kislány nem tud többé járni ...
mikor annyit tett értünk, vagyis az édesanyámért, mert
megtanította szegényt a játékra ... Most meg hallottuk,
hogy őmaga nem tud többé játszani! Szegény angyalka!
Igaz, hogy én sem tudom elképzelni, hogyan játszhat
ná, a mostani állapotában! De aztán meg arra gondol
tunk, hogyan tanított minket, mi mindent mondott. Azt
gondoltuk hát édesanyámmal. ha tudná, mennyit segített
rajta a játékkal, akkor ... akkor talán ennek mégis tudna
egy kicsit örülni ... illetve ...

Itt Millynek elakadt a szava. Segélykérő pillantást ve
tett Polly kisasszonyra, mintha tőle várná a folytatást.

Polly kisasszony udvarias figyelemmel hallgatta a
kissé zavaros előadást, a szemében azonban csodálkozó
kérdés ült. A felét sem értette annak, amit a lány mon
dott. Hallott már róla, hogya lány kicsit zavaros, de azt
mégsem hitte volna, hogy egész bolond. Mert mi másra
magyarázhatná ezt az összefüggéstelen, értelmetlen szó
áradatot? Amikor Milly végre elhallgatott, igen barát
ságosan csak annyit jegyzett meg:
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- Nem értem egészen, MilIy. Tulajdonképpen mit
mondjak az unokahúgomnak?

A lány erre egészen izgatott lett.
- Ez az! Tessék idefigyeini. Tessék megmagyarázni

neki, mi mindent tett értünk. Tudom, ő maga is észrevett
már egyet-mást és tudja, hogy anya megváltozott, de
hogy mennyire megváltozott - és én is vele együtt - arról
fogalma sincs. Mert én is megpróbálkoztam egy kicsit ...
a játékkal.

Polly néni összeráncolta a szemöldökét. Szerette volna
megkérdezni, miféle játékról van szó, de nem jutott hoz
zá. Millyböl most már csak úgy ömlött a szó.

- Tetszik tudni, azelőtt anyának semmi sem volt jó.
Mindig azt szerette volna, hogy másképp legyen, mint
ahogy van. És igazán, nem is hibáztathatta senki, az ő
helyzetében. De most már felengedhetem a függönyöket
a szobában és érdeklődik mindenféle dolog iránt, - pél
dául, hogy áll a haja, milyen hálóinget vegyen fel. És tes
sék elképzelni: nekifogott, hogy kis takarókat kössön, kis
babának, meg a hetivásárra! És úgy tetszik neki a dolog
és úgy örül, hogy tehet valamit! És ez mind Pollyanna kis
asszony érdeme, mert ő magyarázta el anyának: örülhet,
hogy legalább van ép keze meg karja. Akkor gondolko
zott el anya rajta: miért nem fog tulajdonképpen valami
hez ezekkel az ép kezekkel? És bele is fogott a kötésbe.
Azt pedig el sem tetszik tudni képzelni, milyen más most
a szoba a színes terítőkkel és az ablakon lógó kristályok
kai, amiket ő ajándékozott nekünk. Egész más embernek
érzem magam, ha belépek abba a szobába! Azelőtt pedig
féltem bemenni, mert olyan sötét és sivár volt, anya pe
dig mindig csak nyöszörgött ... Tessék azért megmonda
ni Pollyanna kisasszonynak: mi jól tudjuk, hogy mindent
neki köszönhetünk. És azt is tessék megmondani: annyira
örülünk neki, hogy megismertük. Talán ennek meg ő fog
egy kicsit örülni. Hát ez volna minden - fejezte be MilIy
és sietve felállt. - Ugye, el tetszik neki mondani?

- Hogyne - mondta Polly kisasszony készségesen, ma
gában azonban aggódva gondolta: hogy adjon elő egy
ilyen zagyva történetet Pollyannának?
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Ez a két látogatás azonban csak bevezetés volt. Számos
furcsa vendég érkezett a házba és az üzenetek, amelyeket
Pollyannának hagytak, még sokkal furcsábbak voltak.
Polly kisasszony néha már igazán nem volt biztos benne,
ő bolondult-e meg vagy más?

Egyik nap eljött Bentonné. Özvegyasszony volt sze
gény. Polly kisasszony jól ismerte, bár eddig sohasem lá
togatták meg egymást. A városban az a híre volt, hogy va
lóságos szomorúfűz és hogy mást, mint feketét a világért
sem venne fel. Most azonban, bár a szeme könnyes volt,
az övében csinos kis, tarka virágcsokor díszelgett. El
mondta, mennyire megrendítette Pollyanna szerencsét
lensége és megkérdezte, láthatná-e a kislányt?

Polly kisasszony a fejét rázta.
- Sajnos, most még nem engedhetünk be hozzá senkit.

Talán kicsit később.
Erre Bentonné megtörölte a szemét, felállt, elbúcsúzott

és kifelé indult. Feleúton azonban meggondolta és vissza
fordult.

- Harrington kisasszony, nem volna szíves egy üzene
tet átadni Pollyannának?

- Hogyne, nagyon szívesen - hangzott a válasz.
A kis özvegy néhány pillanatig habozni látszott, azután

azonban bátran belefogott a mondókájába.
- Mondja meg neki, hogy kitüztem ezt - és a csokorra

mutatott. És látva, hogy Polly kisasszony nem tudja lep
lezni csodálkozását, hozzátette: - Szegényke olyan régen
próbálkozik, hogy rábírjon, viseljek valami színeset! Így
hát azt gondoltam, örülni fog, ha megtudja, hogy megtet
tem a kívánságát! Mindig azt mondta: szegény Freddy
örülne neki, ha látná! Tudja, nekem nem maradt semmi
egyebem Freddyn kívül. Másoknak olyan sok mindenki
jük van. De nekem ... - Bentonné hirtelen elfordult. 
Pollyanna meg fogja érteni, ha elmundja neki - tette hoz
zá és gyorsan kiment a szobából.

Aznap délután még egy másik özvegy is megjelent a
Harrington portán. Legalábbis özvegyi ruhát viselt. Polly
kisasszony igen elcsudálkozott. Hogy juthatott Pollyanna
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ehhez az ismeretséghez? A hölgy mint Tarbellné mutat
kozott be.

- Önnek idegen vagyok - mondta. - Kis unokahúgával,
Pollyannával azonban jól ismerjük egymást. Egész nyá
ron a szállodában laktam. Mindennap hosszú sétákat tet
tem, egészségügyi okokból. Ezeken a sétákon ismerked
tem meg kis unokahúgával. Micsoda aranyos gyerek! Sze
retnérn, ha megértené, mit jelentett számomra a kislány.
Nagyon rossz hangulatban voltam, amikor ideérkeztem.
Az ő mosolygós arcocskája az én ... az én saját kislá
nyomra emlékeztet, akit évekkel ezelőtt elvesztettem.
Nagy részvéttel hallottam a balesetéról. Amikor pedig
megtudtam, hogy megbénult a lába és hogy mennyire
szerencsétlen, mert nem tud többé örülni semminek, el
kellett jönnöm.

- Nagyon kedves - mondta Polly kisasszony udva
nasan.

- Volna egy kérésem - mondta a vendég. - Átadna
neki egy üzenetet?

- Természetesen.
- Akkor mondja meg neki: Tarbellné megtanult örülni.

Tudom, furcsán hangzik és ön bizonyára nem érti. De ne
vegye rossznéven, ha nem magyarázom meg bővebben. 
A látogató arca elboruit, mosolygós szeme komollyá vált.
- Az unokahúga meg fogja érteni, mit akarok mondani.
Köszönöm és bocsássa meg, hogy betolakodtam a házá
ba..

Polly kisasszony most már egyáltalában nem tudta
mire vélni a dolgot. Vállat vont és felment Pollyannához.

- Pollyanna, ismersz egy tarbellné nevű hölgyet?
- Hogyne, Polly néni. Nagyon szeretem Tarbellnét! Sze-

gény beteg és nagyon szomorú. A szállodában lakik és na
gyokat szokott sétálni. Sokat sétálunk együtt... illetve
sétáltunk - tette hozzá és két nagy könnycsepp gördült le
az arcán.

Polly kisasszony megköszörülte a torkát.
- Ma délután itt járt, szivecském. Üzenetet hagyott.

Kérte, mondjam meg neked, hogy megtanult örülni. Azt
mondta: meg fogod érteni, amit mondani akar.

Pollyanna felkapta a fejét.
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- Tényleg ezt mondta?
- Ezt.
A kislány arca felragyogott.
- Jaj, de örülök! - mondta.
- De Pollyanna, mi az üzenet értelme?
- Hát a játék, mert ... - Pollyanna ijedten elharapta a

szót.
- Miféle játék?
- Ó, semmi fontos, Polly néni, vagyis ... nem beszélhe-

tek róla, ha másról nem beszélhetek, az pedig tilos.
.Polly kisasszony már azon volt, hogy alaposan kifaggat

ja unokahúgát, de az olyan szerencsétlen arcot vágott,
hogy inkább lemondott róla.

Néhány nappal ezután a dolgok tetőpontra hágtak.
Egész szokatlan látogató érkezett a házba. Az arcán ter
mészetellenes pír virított, a haja szalmasárgán tündök
lött; a cipösarka legalább tíz centiméter magas volt és
minden csuklóján vagy öt hamis karperec csilingelt. Polly
kisasszony hírből jól ismerte az ifjú hölgyet, azt azonban
sohasem álmodta volna, hogy egyszer majd a házát is
megtiszteli.

Nem nyújtott kezet a látogatónak, sőt, félreérthetetlen
pillantással mérte végig.

A leány azonnal felállt. A szeme vörös volt, mintha ki
volna sírva. Erőltetett hetykeséggel érdeklödött, láthat
ná-e a kislányt.

- Nem - mondta Polly kisasszony igen szigorúan, de
valami a leány arcában arra bírta, hogy udvariasan hoz
zátegye: - Senkisem látogathatja meg Pollyannát.

A leány egy pillanatig zavartan hallgatott, majd hirte
len megeredt a nyelve.

- Paysonné vagyok, Payson Tonné. Azt hiszem, hallott
már rólam. Azt hiszem, majdnem mindenki hallott már a
városban. Sok minden, amit rólam beszélnek, nem igaz.
Dehát ez nem fontos. A kislány miatt jöttem el. Hallottam
a balesetéröl ... és ... és egészen feldúlt a hír! Azt is hal
lottam, hogy béna marad. Bár adhatnám oda neki az én
két haszontalan egészséges lábamat! Többet használna
velük, ha egy órát futkosna a világban szerte, mint én
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egész életem alatt! Dehát ez sem fontos. Úgy látszik, lábat
sem mindig az kap, aki a legjobb hasznát vehetné.

Elhallgatott, hogy megköszörülje a torkát.
- Talán a kisasszony nem is tud róla, hányszor talál

koztam a kislánnyal. A Pendieton kastélyhoz vezető úton
lakunk. Sokszor ment el mellettünk szegényke és nem
csak hogy elment mellettünk, de be is jött hozzánk. Ját
szott a gyerekekkel, beszélgetett velem és az urammal is,
ha otthon volt. Úgy látszik tetszettünk neki. Azt hiszem,
nem tudta, hogy a magafajta úrinépség nemigen áll szóba
az én fajtámmal. Talán, ha mégis szóbaállnának, nem vol
na olyan sok az én fajtámból. - fejezte be keserűen.

- Dehát akárhogy is van, eljött. Magának nem ártott
vele, nekünk pedig használt. Nagyon sokat használt!
Hogy mennyit, azt ő maga sem tudja, - és nem is fogja
megtudni soha. Legalábbis remélem. Mert ha tudná, más
mindent is tudnia kellene, amivel, remélem, sohasem lesz
tisztában.

- A dolog úgy volt: nagyon rosszul ment nekünk ebben
az évben mindenféleképpen. Az uram is, meg én is már
egész elcsüggedtünk, annyira, hogy hajlandók lettünk
volna ... akármire. Már arról is szó volt, hogy elválunk és
a gyerekek ... tulajdonképpen nem is tudom, mi lett vol
na a gyerekekkel. Akkor jött a baleset. Hallottuk, hogya
kislány béna maradt. Eszünkbe jutott, hányszor elüldö
gélt nálunk a küszöbön, eljátszott a gyerekekkel, nevetett
és örült mindennek. Valaminek mindig örült. Egy nap az
tán elmondta miért, és elmagyarázta a játékot. Minden
áron rábeszél t, játsszuk mi is.

- Most pedig hallottuk, hogy szegénykének majd bele
szakad a szíve, mert őmaga nem tudja játszani többé és
nem tud örülni semminek. Azért jöttem el. Szeretném, ha
megmondaná neki: egy kicsit örülhet miattunk, mert el
határoztuk, hogy kitartunk egymás mellett és magunk is
játszani fogjuk a játékot. Tudom, örülni fog neki, mert
sokszor búsult mindenfélén, amit ... nálunk hallott. Hogy
mennyiben fog rajtunk segíteni a játék, azt egyelőre nem
tudom, de valamicskét talán mégis előbbre jutunk. Min
denesetre megpróbáljuk, - már csak azért is, mert ő akar
ta. Megmondja neki?
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- Meg - ígérte Polly kisasszony, aztán hirtelen ösztön
nek engedve, az asszony felé nyújtotta a kezét. - Köszö
nöm, hogy eljött, Paysonné.

A hetykeség eltűnt az asszony arcáról. A szájaszéle resz
ketni kezdett. Vakon kapott PoIly kisasszony keze után,
megszorongatta és aztán szaladt ki a szobából. mintha
menekülne.

Alig csukódott be Paysonné mögött az ajtó. Polly kis
asszony már a konyhában termett.

- Nancy!
Nagyon szigorúan szólt rá a lányra. Az utolsó napok

érthetetlen eseményei és a mai délután alaposan megvi
selték idegzetét. Amióta Pollyanna balesete történt,
Nancy először hallotta ezt az éles hangot.

- Nancy, mi van ezzel a sületlen játékkal, amiről az
egész város beszél? És mi köze hozzá az unokahúgom
nak? Miért üzeni mindenki, Snownétől kezdve Payson
néig, hogy "játsszák a játékot"? Úgy látszik, a fél város tar
ka csokrokat hord, meg összebékül, vagy olyasvalamit
csinál, ami azelőtt esze ágában sem volt. És mindezt
Pollyanna kedvéért! Meg akartam kérdezni a gyereket, de
nemigen akart felelni, mostani állapotában pedig nem
szeretném erőltetni a dolgot. Tegnap azonban valami
olyasmit mondott róla, amiből azt gondolom, te is tudsz a
játékról. Halljuk hát, miről van szó?

Polly kisasszony legnagyobb meglepetésére Nancy sír
vafakadt.

Arról van szó, hogy múlt év június óta ez a kis angyal
azon iparkodik, hogy az egész várost örülni tanítsa, most
pediga tanítványok meg akarnak fizetni érte!

- Dehát minek örülnek? .
- Akárminek! Ez a játék ...
Polly kisasszony toppantott.
- Most már elég volt! Micsoda játékról beszélsz?
Erre Nancy felhúzta az orrát, szembefordult úrnőjével

és bátran farkasszemet nézett vele.
- Majd elmondom kisasszony. PoIlyanna kisasszonyt az

édesapja tanította a játékra. Egyszer, amikor nagyon kí
vánt volna egy babát, mankók érkeztek helyette a misszi-
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ós-hordóban. Ö persze sírt, mint afféle gyerek. Úgy lát
szik, akkor az apja megmagyarázta neki, hogy semmi sem
lehet olyan rossz, hogy valami öriilnivalót ne találjon az
ember benne, és hogyamankóknak is öriilhet.

- A mankóknak? Hogyan lehet az ilyesminek örülni?
- Én is azt mondtam és Pollyanna kisasszony is azt

gondolta akkor. De az édesapja elmagyarázta: annak örül
het, hogy nincs rá szüksége.

Polly kisasszony nagyot nyelt. A kis bénára gondolt
odafenn.

- Ez volt a játék kezdete - folytatta Nancy. Azontúl
mindenben kerestek valamit, aminek örülni lehet. Ez a
játék. PoHyanna azóta is játssza.

- Dehát... dehát... - Polly kisasszony még mindig
nem tudott magához térní.

- Majd meglátja a kisasszony is, hogy van valami a do
logban! - mondta Nancy, mintha Pollyanna lelkesedése
átragadt volna rá. - Ha tudná, mennyit segített ez a játék
az édesanyámon és a testvéreimen! Mert nekik is elma
gyarázta Pollyanna kisasszony a játékot, - tudniillik már
kétszer elvittem magammal őt is látogatóba - tette hozzá
magyarázatképpen. - Engem is megtanított, hogy min
denfélének örüljek, kicsi és nagy dolgoknak. És azóta
sokkal könnyebb az élet! Például most már nem búsulok
azon, hogy Nancynak hívnak, mert a kisasszony elmagya
rázta: örüljek, hogy nem Hepzibah a nevem. Meg aztán itt
voltak a hétfő reggelek. Hogy utáltam őket! Pollyanna
kisasszony pedig megtanított, hogy örüljek nekik.

- Hát az hogy lehet?
Nancy nevetett.
- Hát elég bolondul hangzik, nem mondom! De majd

mindjárt elmagyarázom. A kis angyal rájött, mennyire
haragszom a hétfő reggelre. Hát nem azt mondja nekem
egyszer: Nancy, én a maga helyébe örülnék, hogy most
hétfő reggel van! - Miért? - kérdem én. - Hát azért, mert
egy egész hétbe fog telni, amíg újból hétfő reggel lesz! 
És akármi legyek, ha azóta nem gondoltam erre minden
hétfő reggel! Mert tetszik tudni, muszáj volt nevetni, ha
pedig az ember nevet, könnyebben megy minden.
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- Dehát nekem miért nem beszélt róla? - tűnődött
Polly kisasszony.

Nancy egy darabig köntörfalazott, de végül mégis ki
bökte az igazat.

- Ne tessék rossznéven venni, Polly kisasszony, de ma
gán múlt. Meg tetszett tiltani a báránykámnak, hogy az
apjáról beszéljen. Hát hogy beszéljen akkor szegényke a
játékról, ha az apját nem említheti?

Polly kisasszony az ajkába harapott.
- Eleinte nagyon szerette volna Polly kisasszonynak is

megtanítani a játékot. De nem mert róla beszélni! Így hát
inkább hallgatott.

- És ... és a többiek?
- Ó, azt hiszem, most már mindenki a világon ismeri a

játékot. Legalábbis azt gondolom, mert mindenki arról
beszél. Egy csomó embernek a báránykám mondta el,
azok pedig tovább mondták. Az ilyesmi hamar elterjed.
És a báránykám mindig olyan mosolygós, olyan aranyos
volt! Mindennek örült, úgyhogy ragadós volt a dolog!
Most aztán, hogy neki magának van baja, és az emberek
hallják, hogy nem tudja többé játszani a játékot, mert
nem tud öriilni semminek, jönnek egymás után, mert
mindegyik azt hiszi, hogy legalábbis az ő üzenetének meg
fog örülni szegényke! Hiszen annyira igyekezett, hogy
mindenki játssza az ő játékát!

- Hát egyvalaki ezentúl játszani fogja, az bizonyos, 
mondta Polly kisasszony és mert kicsordult a könnye, ha
mar sarkonfordult és kiment a konyhából.

Nancy elképedve bámult utána.
- No, hogy ezt is megértük! - mondta fejcsóválva.
Valamivel később Polly kisasszony a kislány ágya szé-

lén ült. Az ápolónő orvosságért ment, így magukra ma
radtak.

- Még valaki járt itt, hogy utánad érdeklődjék - mond
ta Polly kisasszony és hősiesen igyekezett, hogy a hangja
ne reszkessen. - Valami Paysonné. Emlékszel rá?

- Hogyne emlékeznék! A Pendieton kastélyhoz vezető
út mentén lakik. Jaj, micsoda édes kisbabája van! Kislány,
alig három éves. A fiú meg öt. Nagyon kedves asszony

178



Paysonné, meg az ura is helyes ember, csak az a baj, hogy
nem tudják egymásról. Így aztán sokat veszekednek, 
akarom mondani: véleménykülönbség van közöttük. Na
gyon szegények és még csak misszionárius-hordót sem
kapnak, úgy mint édes ...

Pollyanna ijedten elhallgatott és elpirult. Ugyanakkor
azonban Polly néni is erősen elvörösödött.

- De azért egész csinos ruhái vannak, ahhoz képest,
hogy szegény, - folytatta Pollyanna sietve, hogy a beszéd
elterelödjék a veszélyes területről. - És van sok gyűrűje
is, gyémánt, smaragd meg rubinokkal. Egyszer azt mond
ta: egy gyűrűvel többje van a kelleténél, attól igyekezni
fog megszabadulni. És el fog válni ... Hogyan kell elválni,
Polly néni? Azt hiszem, nem lehet valami szép dolog,
mert Paysonné nem látszott valami vidámnak, amikor
beszélt róla. Azt mondta: ha elválnak, ő elmegy innen és a
férje is elmegy és valószínűleg a gyerekek is ... Hogy kell
elválni, Polly néni?

Most Polly kisasszonyon volt a sor, hogya kényelmet
len magyarázkodás helyett másra terelje a beszédet.

- Nem válnak el szívecském. Kitartanak egymás mel
lett!

- Jaj, de örülök! - lelkendezett Pollyanria. - Akkor, ha
legközelebb arra megyek ... - abbahagyta a mondatot és
könnytelt szemmel nézett nagynénjére. - Ó Polly néni,
csak ne feledkeznék meg mindig róla, hogy többet semer
re sem mehetek!

- Nyugodj meg kicsi szívem! Majd elviszünk kocsin, ha
másképp nem lehet! De most idefigyelj. Még nem mond
tam el egészen Paysonné üzenetét. Azt mondta: együtt
maradnak és együtt fogják játszani a te játékodat!

Pollyanna könnyei között mosolygott.
- Igazán ezt mondták? Jaj, de boldog vagyok, PolIy

néni!
- Éppen ezt akarta elérni Paysonné, szívecském. Azt

remélte, hogy örülni fogsz, Pollyanna.
A kislány nagy szemekkel nézett nagynénjére.
- Polly néni, - te most úgy beszéltél, mintha ismernéd

a ... játékot!
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- Ismerem is. - Polly néni igyekezett, hogy a hangja
tárgyilagos és hűvös legyen. - Nancy elmondta. Nagyon
szép játéknak látszik és ha úgy akarod, ezentúl én is ját
szom veled ...

:..- Polly néni, komolyan mondod? Jaj Istenem, ki sem
tudom mondani, mennyire boldog vagyok! Annyira kí
vántam, hogy egyszer végre, veled is játszhassak!

Polly néni nagy erőfeszítéssel lenyelte feltörekvő
könnyeit.

- Tudod-e édeském, - mondta gyöngéden, - hogy már
az egész város játssza a játékot? Még a tiszteletes úr is?
Ma reggel megállított az utcán és arra kért, mondjam
meg neked, hogy mihelyt meglátogathat. eljön, mert el
akarja modani, hogy azóta sem szűnt meg örvendezni az
"örvendező versekenl" Hát így vagyunk, szívecském. Az
egész város játssza a játékot és az egész város boldog rni
atta, csak azért, mert egy kislány új játékra tanította őket

és megtanította. hogyan játsszák!
Pollyanna arca felragyogott.
- De örülök Polly néni! - mondta és hirtelen összecsap

ta a kezét. - Most már találtam valamit, aminek most is
örülhetek, Polly néni! Annak örülök, hogy azelőtt tudtam
járni, mert ha nem tudtam volna, a város nem ismerné a
játékot!
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29
A nyitott ablakon át ...

Egymás után peregtek a rövid téli napok. Csak Polly
annának tűntek sokszor hosszúnak és néha fájdalmasak
is voltak. Mégsem panaszkodott, sőt iparkodott, hogy vi
dáman viseljen el mindent. Hát nem neki kell példát ad
nia a játékban, különösen most, hogy már Polly néni is
játszik? És Polly néni remek játékos volt. Minduntalan
talált valamit, aminek örülni lehet.

Most már Pollyanna is kötögetett, akárcsak Snowné,
tarka pamutból midenféle csinos, vidámszínű kis holmit.
Akárcsak Snowné, ő is örült, szegényke, hogy van ép keze
és hogy használhatja.

Most már szabad volt látogatókat fogadnia. Jöttek is
egymás után, akik pedig nem tudtak eljönni, szeretettel
jes üzeneteket küldtek, amelyeken Pollyanna eltűnód

hetett.
Egyszer eljött hozzá Pendieton John, Jimmy Bean pe

dig kétszer is meglátogatta. Pendieton John elmondta,
milyen jól fejlődik Jimmy és mennyire meg van elégedve
a fiúcskával. Jimmy pedig eldicsekedett, micsoda "első
rendű" otthonra tett szert! És micsoda remek "hozzátar
tozónak" bizonyult Pendieton úr! És mindezt Pollyanná
nak köszönheti.

- Mindennap jobban örülök neki. hogy azelőtt ép lá
baim voltak - mondta aznap Pollyanna nagynénjének.

*

Elmúlt a tél, eljött a tavasz. Pollyanna környezete féltő

aggodalommal leste, javul-e a kislány állapota? Sajnos, a
hónapok semmi változást nem hoztak. Ügylátszott. mint
ha Mead doktor véleménye beigazolódnék és Pollyanna
tényleg örökké béna maradna.

Beldingsville-ben természetesen minden teremtett lé-
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lek mindennap pontosan tudta, mi van Pollyannával. Ba
rátai közül különösen egyet nem hagyott nyugodni a do
log. Éjjel-nappal törte a fejét, honnan jöhetne a segítség?
Ahogy telt azonban az idő, a nyugtalanság mellett egy
másik érzés is kikristályosodott a férfiben. Valami ellen
állhatatlan harcikedv ébredt benne: szembe fog szállni a
kétségbeeséssel, a tehetetlenséggel! A végén Chilton dok
tor felkerekedett és elment Pendieton Johnhoz.

Az meglepetten, de örömmel fogadta.
- Pendieton, - mondta az orvos - azért jöttem el magá

hoz, mert maga Harrington kisasszonyhoz való viszo
nyomról többet tud, mint bárki más.

Pendieton John iparkodott, hogy el ne árulja meglepe
tését. Szó sincs róla, ismerte az ügyet, azonban már vagy
tizenöt éve nem került szóba közöttük.

- Hogyne, - mondta és remélte, hogy hangjában a rész
vétteljes érdeklődés egyensúlyban tartja a megbocsát
ható kíváncsiságot. Mindjárt látta azonban, hogy kár iz
gulnia, az orvost annyira elfoglalják a gondolatai, hogy
semmi másra nem tud figyelni. ".l.

- Pendleton, látnom kell a kislányt! Meg szeretném
vizsgálni. Meg akarom vizsgálni!

- No és miért nem teszi?
- Hát hogy tehetném? Hiszen tizenöt éve nem tettem

be a lábam ebbe a házba! Amikor utoljára beszéltem Har
rington kisasszonnyal, azt mondta, ha hívatna, az azt je
lentené, hogy bocsánatot akar kérni tőlem és hogy miden
úgy lesz, ahogy volt, - vagyis, hogy feleségül jön hozzám.
Hát hogy képzeljem ezután, hogy hívatni fog?

- És miért nem megy el hívás nélkül?
A doktor összevonta a szemöldökét.
- Utóvégre büszkesége is van az embernek!
- De ha annyira szívén viseli a kislány sorsát, talán

mégis túltehetné magát rajta és eItemethetné a harci
bárdot!

A doktor sértődötten kapta fel a fejét.
- Nem erről a harcibárdról van szó! Nem vagyok gye

rek! Ha segíthetnék a kislányon, emiatt akár a térdeimen
csúsznék be a házba! Egész másról van szó: hivatásbeli
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büszkeségről. Pollyanna beteg és én orvos vagyok. Az or
vos pedig nem tolhatja fel magát!

- Mondja, Chilton, min vesztek össze tulajdonképpen?
Az orvos felállt és idegesen fel-alá kezdett járni a szo

bában.
- Hogy mícsodán? Hát min szoktak összekapni a sze

relmesek? Talán azon, hogy mekkora a hold, vagy milyen
mély a tenger, - ilyen nevetséges semmiségen, mert sem
miség azokhoz a sivár, keserves évekhez képest, amelyek
azután következnek. Mit törődöm én vele! PendIeton, lát
nom kell a gyermeket! Élet-halálról van szól PendIeton,
tizet teszek egy ellen ... hogy Whittier Po Ilyanna meg
gyógyul!

Az orvos ünnepélyesen, nagy nyomatékkal beszélt. Az
utolsó szavakat éppen az ablaknál mondta. Így történt,
hogy valaki meghallotta odakinn. Mert az ablak alatt kis
fiú térdelt és szorgalmasan gyomlált.

Bean Jimmy hátraereszkedett a sarkára és fülelt, ahogy
csak bírt.

- Micsoda? - hallotta PendIeton hangját. - Pollyanna
meggyógyulna?

- Úgy van! Mert - természetesen amennyire megtu
dom ítélni, anélkül, hogy láttam volna a kislányt, - ez az
eset rendkívül hasonlít egy másik esethez, amelyet egy
barátom meggyógyított. Velem együtt járt az egyetemre
és azóta is fenntartottuk egymással a kapcsolatot. Pendle
ton, látnom kell a kislányt!

PendIeton John kihúzta magát.
- Igaza van! Látnia kell! De hogy tudnánk elintézni a

dolgot? Talán Warren doktor útján?
Chilton a fejét rázta.
- Attól félek, az nem fog menni, bár Warren igen tisz

tességesen viselkedett velem szemben. Elmondta, hogy
először engem akart konziIiumra hívni, de Harrington
kisasszony olyan határozottan elutasította a gondolatot,
hogy többet nem mert vele elöhozakodni, bár tudja,
mennyire érdekel a kislány. Ettől eltekintve pedig War
ren néhány előkelő betege az utóbbi időben átpártolt
hozzám. Ez érthetőleg még jobban megköti a kezem. De
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akárhogy van, el kell mennem a kislányhoz! Gondolja
meg, talán a gyógyulást hozom neki!

- Valahogyan rá kellene bírni Harrington kisasszonyt,
hogy hivassa.

- De hogyan?
- Fogalmam sincs róla!
- Azt elhiszem - sóhajtott az orvos. - Nekem sincs. Túl-

ságosan büszke és túlságosan haragszik rám. De ha arra
gondolok, hogy mindenféle ostoba hiúsági kérdés, hiva
tásbeli érzékenykedés meg hasonló dolgok miatt ez a kis
lány talán élethossziglan nyomorék marad, mikor pedig
volna talán mód arra, hogy meggyógyuljon, hát akkor ...
- az orvos nem fejezte be amondatot. Leszegett fejjel,
hátratett kezekkel fel-alá járt a szobában, mint a ketrec
bezárt oroszlán.

- Talán mégis meg lehetne vele értetni a dolgot - szó
lalt meg PendIeton.

- De ki értesse meg vele? Kicsoda?
Odakinn az ablak alatt Bean Jimmy hirtelen talpra

ugrott.
- No én már tudom, kicsoda! Én magam! - mondta,

óvatosan körülkerült a ház sarkán és nekiiramodott,
mint a szélvész.
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Jimmy intézkedik

- Jimmy Bean van itt. Beszélni akar a naccságávaI - je
lentette Nancy az ajtóból.

- Velem? - csodálkozott el Polly kisasszony. - Jól értet
ted? Nem Pollyannát akarja meglátogatni? Néhány perc
re bemehet hozzá.

- Mondtam neki, kisasszony kérem. De azt felelte,
hogy a kisasszonnyal akar beszélni.

Polly kisasszony vállat vont.
- Hát akkor jöjjön be.
Kipirult arcú, lihegő, borzas kisfiú botlott be a küsző

bön át. Alig látta meg Polly kisasszonyt, máris beszélni
kezdett.

- Kisasszony kérem, bizonyára nem illik, amit csiná
lok, de muszáj megcsinálnom. Mert Pollyannáról van szó
és Pollyanna kedvéért akár vízbeugranék. vagy szembe
szállnék a kisasszonnyal. vagy akármi más borzasztó dol
got is művelnék. És azt hiszem, a kisasszony is megcsinál
na mindent, ha tudná, hogy eléri vele, hogy Pollyanna
megint talpraálljon. Azért jöttem el, mert tudom, hogyha
megtudja. hogy csak az a büszkeség vagy mi a csuda aka
dályozza meg, hogy Pollyanna megint járni tudjon, akkor
bizonyára el fogja hívatni Chilton doktor urat, mert ha
megérti, hogy ...

- Mit? Kit? - szakította félbe Polly kisasszony és elpi
rult haragjában.

Jimmy nagyot sóhajtott.
- Na persze, most már dühbegurult! Pedig azért kezd

tem szépen és azért beszéltem először arról, hogy Polly
anna meggyógyuljon, mert azt gondoltam, hogy akkor
majd meghallgat.

- Jimmy miről beszélsz?
A gyerek újból nagyot sóhajtott.
- Hiszen ha csak hagyna, hogy beszéljek!
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- Csak beszélj nyugodtan. Többet nem szakítlak félbe.
De kérlek, kezd az elején és mondj el sorjában mindent.

Jimmy megnyalta a szájaszélét, aztán, mint aki nagy
dologra határozta el magát, belefogott.

- Hát az úgy kezdödött, hogy Chilton doktor úr eljött
Pendleton úrhoz. Aztán igen hangosan beszélgettek a
könyvtárszobában ... Eddig meg tetszett érteni?

- Meg, Jimmy - válaszolt Polly kisasszony szokatlanul
szelíden.

- Csak azért mondom, hogy hangosan beszéltek, mert
én éppen az ablak alatt gyomláltam és mindent meghal
lottam.

- Ó, Jimrny, hallgatództál?
- Kérem én nem hallgatództam. De a fülemet csak

nem foghatom be, mikor gyomlálok? És milyen szeren
cse, hogy meghallottam, miről beszélnek! Tessék elkép
zelni: Pollyanna meg fog gyógyulni!

- Jimmy, mit beszélsz?
Jimmy elégedett mosollyal szemlélte a hatást Polly kis

asszony arcán.
- Tudtam, hogy így lesz! - mondta. - Most persze már

kívánesi lett! Hát kérem ... Chilton doktor úr ismer vala
mi más doktor urat, aki kigyógyított egy kislányt pont ab
ból a betegségből, ami Pollyannának van. És rettentőn
szeretné látni Pollyannát, de azt mondta, rrraga nem
engedi.

Polly kisasszony mélyen elpirult.
- De Jimmy ... az lehetetlen ... illetve, nem tudtam 

mondta iszonyú zavarban.
- Éppen erről beszéltek ők is, - folytatta Jimmy - hogy

a kisasszony valami okból, - nem értettem jól, miért 
nem akarja, hogy Chilton doktor idejöjjön és ezt meg is
mondta Warren doktor úrnak. És Chilton doktor úr még
azt is mondta, hogy nem tolhatja ide a képét, valami hí
vatlan ... vagy hívatott ... vagy tudomisén micsoda büsz
keség miatt, mert ő orvos, tetszik tudni, és ha nem hívják,
nem jön ... És arról beszéltek, hogy csak valaki magya
rázná meg ezt a kisasszonynak! Erre én azt gondoltam,
hogy majd én leszek az a valaki! És már jöttem is.
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- Jimmy - mondta Polly kisasszony az izgalom tetőfo
kán - kicsoda az a másik orvos? Biztos, hogy meggyógyít
ja Pollyannát?

- Nem tudom, kisasszony. Csak annyit hallottam, hogy
egy másik fájóslábú kislányt meggyógyított, aki szintén
nem tudott járni. A doktor miatt nem aggódtak csöppet
sem, csak maga miatt, kisasszony, hogy nem engedi majd
Chilton doktort idejönni ... De rnost, hogy megmagyaráz
tam, ugye megengedi?

Polly kisasszony egy szót sem szólt, csak a kis csipke
zsebkendőjét tépdeste. Bean Jimmy le nem vette róla a
szemét. Csak nem fakad el sírva, felnőtt létére? - gondol
ta magában.

Nem történt semmi ilyesmi. Egy-két perc múlva Polly
kisasszony megtört hangon csak ennyit mondott:

- El fogom ... hívatni ... doktor Chiltont. Most pedig
eredj haza, Jimmy! Beszélnem kell Warren doktorral. Ép
pen most érkezett a kocsija a ház elé.

Néhány perc múlva Warren doktor Polly kisasszony
előtt állt. Igen meglepte, milyen feldúlt az arca. De még
sokkal jobban elcsodálkozott, amikor Polly kisasszony a
következőket mondta neki:

- Doktor úr, egyszer arra kért, hívassam el Chilton
doktort. Akkor visszautasítottam. Azóta azonban meggon
doltam a dolgot. Kérem, legyen szíves és hívja ide ...
azonnal.
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31
Egy új nagybácsi

Félóra múlva Warren doktor lépett be Pollyannához.
Nem jött egyedül. Magas, szélesvállú férfi kísérte.

A vendég láttára Pollyanna felsikoltott örömében!
- Chilton doktor úr! Csakhogy végre látom! - De aztán

észbekapott, az öröm eltűnt az arcáról és a könny elfu
totta a szemét. - Doktor úr kérem, Polly néni nem enge
di, hogy ...

Pollv néni sietve közbeszólt.
- Nyugodj meg szívecském! Én magam kérettem ide

Chilton doktort, hogy Warren doktor úrral együtt meg
vizsgáljanak.

- Te kéretted ide?
- Igen. Azaz hogy ... - Polly néni szívesen visszaszívta

volna a szavakat! De már késő volt. Olyan ragyogó bol
dogság jelent meg az orvos arcán, hogy mi mást tehetett,
piros ábrázattal kiszaladt a szobából.

Warren doktor az ablakhoz ment, hogy az ápolónővel

beszélgessen, Chilton pedig az ágyhoz lépett és mindkét
kezét nyújtotta Pollyannának.

- Kislány, maga érti, hogy az embereket boldoggá te
gye. Olyan boldoggá azonban még senkit sem tett, mint
engem ma - mondta meghatottságtól remegő hangon.

*

Alkonyodott. Az ápolónő éppen a vacsorát készítette a
konyhában. Egyszer csak nyílt az ajtó és egy nagyon meg
változott, megszelídült. sugárzó Polly néni osont be Polly
annához.

Leült az ágy szélére és megcirógatta a kislányt.
- Pollyanna, azt akarom, hogy te tudj róla elsőnek.

Nemsokára Chilton doktor úr ... a nagybácsid lesz. A te
müved ez! Ó, Pollyanna, olyan boldog vagyok!
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Pollyanna tapsolni akart örömében, de feleúton meg
állt a keze a levegőben.

- Polly néni, hát te voltál az az asszony, akinek a kezét
és szívét kívánta? Jaj, de nagyszerű dolog! Most már ér
tem, miért mondta, hogy annyira boldog! Polly néni,
annyira örülök, hogy már a lábamat sem bánom!

Polly néni lenyelte könnyeit. Már-már a nyelvén volt,
hogy elmondja Pollyannának, milyen reményt csillogta
tott meg előtte Chilton doktor. De nem merte. Ehelyett
mindössze annyit mondott Pollyannának:

- Szívecském, a jövő héten hosszú útra megyünk. Szép
kis ágyon elviszünk téged a vasútra és elutazunk, messze,
egy híres orvoshoz, annak nagy kórháza van és a kórház
ban csupa olyan beteget gyógyít, akinek az a baja, mint
neked. Az az orvos Chilton doktor barátja. Meglátjuk, hát
ha valami eredményt tud elérni nálad!
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32
Pollyanna levelet ír

Édes Polly néni és Tom bácsi! Járok! Járok! Ma reggel
már elmentem az ágytól az ablakig, összesen hat lépést!
Jaj, de boldog vagyok!

A doktor bácsik mind körüláll tak, és mosolyogtak, az
ápolónők is ott voltak, azok meg sírtak. A szomszéd szo
bában lakik egy hölgy, az múlt héten járt először, ő is be
kukkantott hozzám, egy másikat, aki valószínűleg már a
jövő hónapban járni fog, hordágyon behozták, hadd lássa,
mit tudok én már. Meg is tapsoltak! Tili y, a néger takarí
tónő, aki a folyosókat szokta felmosni, belesett az abla
kon és egyre azt kiabálta: édes mézecském! Ha ugyan
nem sírt annyira, hogy még kiabálni sem tudott.

Nem értem miért sírtak! Én kiáltani, énekelni szeret
tem volna! Ó, ó, ó! Polly néni képzeld el: járok!! Most már
nem bánom, hogy tíz hónapig itt kellett lennem, hiszen
az esküvőt azért nem mulasztottam el. Egészen rádvallott
a gondolat, Polly néni, hogy itt tartsd meg az esküvőt ná
lam, a szobában. Senki sem tud olyan szép dolgokat kita
lálni, aminek örülhet az ember, mint te!

Azt mondják, rövidesen már indulhatok haza. Jaj, csak
gyalog mehetnék egész úton! Azt hiszem, még kocsikázni
sem fogok soha többé, mindig csak gyalog akarok majd
járni. Jaj, de boldog vagyok! Most már mindennek a vilá
gon örülök! Még annak is, hogy egy darabig béna voltam:
mert az ember csak akkor érti meg, mit jelent az, hogy
járni tud, ha egy darabig nem tudott.

Holnap már nyolc lépést tehetek.
Nagyon szerető unokahúgod:

Pollyanna
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