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3.
Piroska naplója

1094. május 7. A nagyon tisztelendő Mater Eulália annyi idős korában, mint
én ma, Bizáncban lakott. És kivéve a konyhás nővért, meg a többi szolgáló
sororokat, akik idevalók, a mester sororok mind Rumiból valók. Tatabajka
soror is, aki a szőnyegszövést tanítja. De azért mind latin módra vetnek keresz
tet. Mater Euláliának azonban van a cellája falán egy kettős, keleti keresztje is
és egészen más, fára festett szentképei vannak, nem olyanok, mint a mieink.
Nekem tetszenek is ezek, meg húzódozom is tőlük. Nem tudom, miért?

1094. május 18. Még nem szoktam meg új nevemet, Iréne! Eulália találta ki,
latinul nevetséges lenne így nevezni egy leányt: Pax! De azért érdekes. Olyan,
mintha tartoznék hozzá egy személy, aki majd én leszek. Akit előre elterveztek.
Ö, Isten tervezett-e el? Remélem...

1094. december 3. Apámuram, mielőtt Lengyelországba indult volna, megláto
gatott. Különös az arca: egyszínű, sötétpiros, mint a bronz. S csak magához
ölelt, elég hosszan, s csak nézett a szemem közé, de alig beszélt. 6, hogy
szerettem volna vele menni aháborúba! Nem gyónom meg ezt a vágyamat. Nem
érzem bűnnek. Ennyi asszonyszemély között még világosabban érzem, hogy
leánynak lenni, féldolog. Elmúlik-e ez a fél-érzésem, ha férjem és gyermekeim
lesznek? Sokat imádkozom a Szűz Anyához.

1095. január 3. Soror Mária ma Salamon királyról és Sába királynőjérőlmagya
rázott. Görögül olvasta aBibliát, - már egészen szépen kezdem érteni, úgy zeng
ez a nyelv, mintha dallam volna, - aztán megmagyarázta latinul is, és egyes
szavakat elismételtünk magyarul is. Úgy látszik, régebben egészen más volt az
asszonyoknak a dolga, mint ma. Tudakozódtam, de manapság, s még ötven
évvel azelőtt is csak egyasszonykirály uralkodott a valóságban. Az, aki a mi
napjainkban élt, csak fejedelemasszony volt inkább, s kiskorú fia helyett kor
mányzott Kijevben. Bezzeg régen nagy királynék voltak! Vajon vezetett-e hadat
Sába királynőjeés vívott-e személyesen? És beleált-e a királyi ítélőszékbe, mint
apámuram szokta István napján, Székesváron, a nagy templom hátsó kapuja
elé állított emelvényen? Borzasztó, hogy senki sincsen, aki biztosan tudná ezeket
a dolgokat. En az összes királyi foglalatosság között legjobban az igazságtevést
szeretem. Egészen biztosan jól megérezném, kinek kegyelmezzek meg, ha egy
szer az én királyi ítélőszékemig eljött bűnösnek a szeme közé néznék. "Ne ítélj,
hogy ne ítéltessél" - ezt a királyoknak bizonyára másképpen kell érteniök. Sok
bűnöm van, de soha saját magamat nem ámítottam, magamnak nem hazudtam
és nem félek senkitől. Istent szeretem, de nem félek tőle. Igazságos lennék a
királyi ítélőszékben és ha felnövök, ahol az Igazságot érvényesíthetem, ott azt
mindig bátran gyakorolni fogom. De ez talán csak álmodozás, bár miért ne
lehetnék én az, amivé lennem kell? Hiszen már annak születtem meg, csak még
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nem nőttem föl annak. Mi a legtöbb, amivé egy leány válhat? - gondoltam
méreggel és Szűz Mária képére vetettem a tekintetemet, de úgyelkaptam,
mintha égetett volna. Öt és a szenteket mind előre kiválasztotta magának Isten.

1095. július 28. Mára virradólag különös álmom volt s azóta szakadatlanul
édesapámra gondolok. Húsvétkor nagyon beteg lett Bodrogban és azóta sem
nyugszik. Én Öt hat hete láttam utoljára, akkor Váradra menet tért be hozzánk
a klastromba, de meg sem pihent, jóformán egy pohár vizet sem ivott meg,
sietett. Váradról Szabolcsba, s most megint útban van valamerre. Azt suttogják,
hogy Csehországba készül. Nagyon szeretném látni, mert ez az álolll felettébb
megzavart. Pedig szép álom volt, de mégis rettenetes. Azt álmodtam, hogy egy
1!agy, sohasem látott templomnak a főhajójában, a főoltáron - oltárkép voltam!
Eltem, éreztem, hallottam, de nem tudtam megmozdulni, nem volt kiterjedésem.
Lapos voltam, mint az a vékony deszka, amire festve voltam. De a szememből

szakadatlanul folyt a könny. És akkor sok ember özönlött be a templomba, s
legelöl királyi palástban gyönyörű szép, délceg, fiatal férfiú. Hallottam, hogy az
emberek ezt suttogják:

- Most megy a Király az édesanyjához!
Nagyon meglepődtemés szerettem volna megszóIítani azt a férfiút, aki királyi

palástban, nyakán kettős görög kereszttel elébem, én elébem térdepelt. Szeret
tem volna azt mondani neki:

- Édes fiam!
De nem tudtam, mert kép voltam, - Uram irgalmazz e bűnös álomért, 

szentkép voltam, olyan aranylemezekkel díszített, cifra szentkép, amilyent Ma
ter Eulália hozott magával Bizáncból. Elébem térdepelt az álombeli alak és
akkor nekem rettenetes érzésem támadt, mert ez az álombeli király, akiről azt
mondták, hogy az édesanyjához megy és aki hozzám jött, pontosan olyan volt,
mintha édesapám lenne. De nem most, hanem húszéves korában. De én nem
láttam édesapámat húszéves korában és ezért nem értettem, hogy miért kell
nekem érző, de halott, cifra szentképnek lennem? Akiről azt suttogják, hogya
fiam és akit én is annak érzek, miért apám? Ha apám, hogyan lehet nálam
fiatalabb? Hogy lehet' a gyermekem? Sírtam és megláttam, hogy egy forró
könnycseppem a térd~lő fejére esik. ° megérezte ezt és rámemelte a szemét 
apám szemét! -, de más, ismeretlen, még soha nem látott, igaz, nagyon szép
arcban. Rámnézett és megszólalt:

- Piroskám!
Én már kihajoltam a képből, vagy legalábbis szerettem volna, szólni akartam,

rettenetesen erőlködtem - és akkor, felébredtem. Szűz Mária, imádkozzál éret
tem! Hívságos, bűnös álmaim ellen óvj! Könyörögj Istennek, bocsássa meg,
-hogy ez az álom engem olyan nagyon, nagyon boldoggá. tesz. Es vigyázz,
könyörgöm, vigyázz királyi édesapámra, hogy épen megjöjjön és megláthassam
a szemét a valóságban is és mondhassa nekem: - 0, hiszen álmomban a
valóságban mondta, Piroskám! Láthassam a szemét, a szemét, add! Hamar,
hamar, ámen.

(Folytatjuk)
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