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DrÀga Ondris, moj milyÁ! ögy k¢pzelem most, hogy utazik, hogy talÀn hajÂra szÀllt,
mert idek¡ldtek egyszer csak MagÀ¢rt egy csÂnakot a kertkapu alÀ. S Maga azonmÂd
csak Ãgy a vÀllÀra terÁtette pr¢mgall¢ros r´vidkabÀtjÀt (hiszen m¢g szeles, de mÀr me-
leget lehelû Àprilis volt), a fej¢be csapta begyürt kalapjÀt, ¢s sietûs csÂkkal, engem bÀ-
torÁtÂ int¢ssel indult el mÀris, mint riadÂk¡rtre. A verandÀrÂl lel¢pve mÀr hullÀm
nyalta meg csizmÀja orrÀt, s a virÀgÀgyÀst ́ vezû pÀzsiton arasznyi tengervÁzben gÀzolt
a k¢k-feh¢r jÀcintharangocskÀk k´zt, mÁgnem az Âlak m´g´tt oldalra tÀntorodvÀn, s
a drÂthÀlÂ kerÁt¢sbe kapaszkodva bele nem l¢pett az ¡resen himbÀlÂzÂ ladikba. De
mintha r´gt´n hanyatt is fek¡dt volna benne, Ãgy tünt el ¢nelûlem, hogy kisvÀrtatva
maga a csÂnak is eleny¢sszen a tekintet elûl, akÀr ha erûs lejtû szakad¢kviz¢n siklott
volna le sebesen a m¢lybe, hogy aztÀn Maga az ott, messzebb, talÀn a hajlÀsi dülûk ¢s
a vinyicÀk sarkÀnÀl, a laposban veszteglû s meleg pÀrÀk k´d¢be takarÂzÂ hajÂ fed¢l-
zet¢n Àlljon csak lÀbra, mit nekem k¢pzelni lehetett mÀr csak, hisz lÀtni ezt nem lÀttam
e jelen¢sben sem. çm hallanom r¢mlett a tengerjÀrÂ gûzk¡rtj¢nek hÀromszor nyÃj-
tott, bÃs hangjel¢t, akÀr ha Hiddensee felûl hajdan, hogy aztÀn àfel a horgonytÊ, s az
elÀrvult hajÂ Ãj gazdÀt lelv¢n magÀnak, bizton fesz¡lj´n orral a haboknak. Maga pedig
ott Àll egyed¡l a fed¢lzeten a sÂs, vÁzszagÃ tengerlevegûben, sz¢tvetett lÀbbal dacol a
f´ltÀmadÂ sz¢llel, ¢s mÀr nem n¢z vissza t´bbet rÀm. HabÀr nem is lÀtna, ¢s ¢n se Ma-
gÀt, ez igaz.

Nem tudom, mi¢rt Àlmodok MagÀval hajÂt, amikor hintÂn ¢s vonaton lÀttam utazni
legt´bbet, s vÁzen csak egyszer. Eml¢kszik, RostockbÂl Hamburgba hajÂztunk akkor,
m¢g jegyben sem jÀrtunk. Maga hajadonfûtt volt, ¢n az azÃrszÁn selyemkendût k´t´t-
tem a fejemre jÂ szorosan (most kerestem elû, fogdosom, szagolom a Maga eml¢k¢re,
pedig nem sokszor lÀtott benne, hisz itthon mint asszony mÀr nem hordtam, ott lapult,
s ´sszehajtva takarta a Maga vûleg¢nyleveleit a k´z¢psû komÂdfiÂk aljÀn). Langyos,
de bolondul erûs sz¢l kerekedett akkor hirtelen, csaknem f´ld´nt´tt minket, Maga
erûsen karolt Àt, aztÀn lebÃjtunk a mellv¢d alÀ, t¢rdelve, szorosan egymÀshoz k´zel,
amit az, hogy Maga Âvna engem a sz¢ltûl, ennyire nem indokolt mÀr, majd m¢gis f´l-
Àlltunk, mert jÂ volt f¡rdeni, t¢pÀztatni a vÁz felett vÀgtatÂ levegûben. A sz¢passzonyok
tÀnca, mondta Maga a keringû sz¢lre, vigyÀzzon, Jadviga, drÀgÀm, mert annak ferge-
tege elkapja k´nnyen a lÀnyokat, ¢s Ãgy nevetett, hogy ́ lel¢s volt a szem¢ben, s csÂkolÂ
harapÀs villanÂ fogai k´zt. Az¢rt eml¢kszem erre ily ¢lesen, drÀga Ondris, mert akkor,
abban a sz¢lben ¢bredtem rÀ, ott vilÀgosodott meg nekem tisztÀn ¢s selbstverstendlich,
hogy az a beteljesÁthetetlen vonzalom, amiben ¢vtizede vergûd´m, Ãgy siklott Àt egy
mindig ismert, de ifjÃ szempÀrba, ¢s Ãgy s¡t engem mÀr onnan, s hÃz be ´nmagÀba,
hogy ¢n ¢szre se vettem, mikor ¢s hogyan ker¡lt Àt oda, s mik¢nt lehets¢ges, hogy az
¢ppen a Maga szem¢bûl hÁv mÀr engemet.
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Most mÀr ide, a jegyzetk´nyv¢be j´v´k el MagÀhoz.
Kihajtom a fakulÂ indigÂszÁn vÀszonk´t¢st, akÀr ha mellkasÀrÂl vonn¢k sz¢t egy sok-
szor mosott inget, s a test¢n, arcÀn viselt nyomokbÂl induln¢k olvasni: àZacsÁnam tÃto
knyizsecsku. °n, OsztatnÁ AndrÀs 1915. FebruÀr hÂ 5-dik¢n kezdem meg ezt a feljegyz¢si k´ny-
vecsk¢t, nûs¡l¢sem elûtti napon.Ê

MagÀt simogatom ¢s k´vetem ujjammal a halovÀnylila vonalkÀk k´z´tt. JÂ darab
ideig, mintha csak intim ismerked¢sben, a szememmel siklottam be csupÀn sorai, l¢-
niÀi k´z¢, de most mÀr, Ãgy ¢rzem, engedi, hogy k¢zzel tapintsam, sût tollal karistoljam
korpuszÀt. Ha bûr¢n nem hagytam meg hajdan a most is eleven percek k´r´mjeleit,
megteszem Ágy.

BeleÁrok ¢s olvasok a naplÂjÀba, ha szÂlni akarok MagÀhoz, ha hallani vÀgyom a
hangjÀt, lÀtni tollpercegetû csuklÂjÀt s a papÁrrÂl tünûdve f´lemelt arcÀt, vagy az e
lapokon ́ r´k¡l hagyott t´rt¢neteiben f´lid¢zni ifjÃi alakjÀt (azt se bÀnom, amikor mÀs
nûk karjÀban, ´l¢ben), s magunkat kettûnket, ahogy akkor Maga lÀtott minket.

Mennyire is bÀnom, hogy nem hamar¢bb adta kezembe ezt a f¡zetet, hogy mi¢rt
csak akkor bÁzta rÀm titkÀt, amikor a szÂlÁtÀst meghallotta (mit ¢n mindig egy hajÂk¡rt
riadÂjel¢nek k¢pzelek), hogy utÀna, mikor Maga mÀr elment, vegyem csak elû a fa-
ragott nagydikÂ aljÀbÂl!

Hisz annyiszor segÁthetett volna rÀ minket az egymÀs fel¢ visszavezetû Ãtra az, ha
felfoghattunk ¢s befogadhattunk volna egymÀsbÂl m¢g t´bb olyat is, ami a teljess¢ggel
soha meg nem ismerhetû mÀsik ember m¢ly¢n bÃvik, amit erûvel rÀngatni ki lehetet-
len, s ami, ha lopva akarnÀnk kilesni, torz k¢pet mutatna, amellett becstelens¢g volna.

El is r´stelltem magam, amikor, talÀn mÀr tizen´t ¢ve is, keresv¢n valamit abban a
lÀdÀban, rÀleltem erre a k´nyvecsk¢re, s kinyitva, hogy mi lehet, a szemembe ´tl´tt,
hogy àmÀma oltÀr el¢ vezethetem JadvigÀt, kit sz¡lûfalunkba v¢gre StralsundbÂl hazahoztamÊ,
¢s nem csuktam r´gt´n ´ssze, hanem v¢gigfutottam az elsû lap aljÀig rajta.

Aminthogy Maga pedig hÀnyszor k¢rte t¢rdre vetett r´stell¢ssel a bocsÀnatomat
az¢rt, mert erûnek erej¢vel akart vallomÀsra bÁrni hÀzassÀgunk kezdet¢n. Amit ¢n az
´sszesimulÀs egyik bizalmas perc¢ben el is kezdtem, de Maga t¡relmetlen¡l tÀmadott
rÀm. Valljam ki, hogy amikor rÀmutattam Àgyban fekvû, egymÀst akkor m¢g ¢pp csak
megszÂlÁtÂ testeinkre, s azt mondtam, àOndrisko, ez nem elûsz´r t´rt¢nik velem, ¢s
talÀn meg fogja ¢rteni...Ê, akkor Maga villÀm¡t´tten, hogy: àKi vele, mit jelent ez. Mi-
kor, hogyan, kivel.Ê Nem bÁrtam felelni, ¢s akkor ¢nbennem, Ãgy v¢ltem, egy ¢letre
megszakadt az ûszinte vallomÀs k¢szs¢ge. S valÂban is, hiszen csak most, ide Árva len-
n¢k talÀn csak k¢pes ezekrûl szÂlni.

°s hÀnyszor vallott nekem m¢lys¢ges bünbÀnÀst, ami¢rt v¢g¡l is, mert mÀsk¢ppen
bizony sokÀig nem bÁrt, erûvel tett asszonyÀvÀ engem! çm az meg az ¢n sz¢gyenem
marad mÀr ´r´kre, hogy Maga hiÀba vezekelt, ¢n, ha mondtam is, soha nem tudtam
ezeket szÁvembûl megbocsÀtani, ¢s hogy t´bb olyan dolgot, amit megcselekedtem, erre
felelû bÀntottsÀgbÂl, dacbÂl is tettem, s nem csupÀn a magam k¢sztet¢s¢re ¢s belsû
szavÀra, mi egy¢birÀnt ugyanezekhez indÁt¢kul magÀban is el¢g lett volna.

Ilyenf¢le lelki rejtelmekhez Âvakodhattunk volna k´zelebb, ha vallomÀsaink ¢s k¢r-
d¢seink tapintatos lÀbujjhegy¢n azokra a tÀjakra mer¢szked¡nk, melyekre Maga hÃsz
¢ve kezdett jÀrni, amikor e lapokra Árt, ¢n pedig, aki eddig magamban rÂttam ilyen
utakat, most vetûd´m csak titkainak mezej¢re, de talÀlkoznunk s egy¡tt s¢tÀlnunk e
belsû tÀjainkon nem siker¡lt soha. TalÀn ha egyszer-egyszer intett¡nk messzebbrûl
egymÀsnak, mikor ki-ki a magÀ¢ban jÀrt, vagy indulattal odakiÀltottunk csak.
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Moj milyÁ Ondrisko, 1936. mÀjus 9-ik¢n este ¡l´k le megint Árni, a fentieket tÁz napja
vetettem papÁrra.

°ppen egy hÂnapja hagyott itt benn¡nket. S azÂta mennyi mindent k¢ne tudatnom
MagÀval, Àm legt´bb olyat, amit m¢g eltÀvozÀsa elûtt mulasztottam el ¢vtizedeken Àt.
(De hiszem, hogy amit szÂlok, Árok, azt hallja ¢s olvassa, amik¢nt bel¡l magam is hal-
lom meleg, barna hangjÀt, s lÀtom, akÀr ha keze vonÀsain fut a tekintetem, akÀr ha a
karossz¢k¢be k¢pzelem ide MagÀt.)

El kellene mondanom elûsz´r, hogy hÀzÀnak, csalÀdi gazdasÀgÀnak minden zuga
mily szÁvet szorÁtÂ nyilad¢kkal ÀsÁt az odapillantÂra: hogy innen is, onnan is Maga hi-
Ànyzik, hogy a Maga hely¢n az ür ez a szakad¢k. KivÀlt a fiai vigasztalhatatlanok, ha
tekintet¡ket kilincsz´rd¡l¢sn¢l az ajtÂra vagy esteb¢dn¢l az asztalfûre vetik, majd csa-
lÂdÀssal ejtik maguk el¢. S egy¢bkor is szÂtlanok, gyakorta harmatos szemüek, ¢s ke-
r¡lik elûlem a Maga emlÁt¢s¢t. Pedig ha besz¢ln¢nk MagÀrÂl, az jobban szolgÀlnÀ lel-
k¡k csillapodÀsÀt, s az ¢n lassan kitisztulÂ b¢k¢m, megnyugvÀsom is ezt ÂhajtanÀ in-
kÀbb, nem pedig a konok hallgatÀst. çm ¢n is mulasztÂ vagyok ebben, nem prÂbÀlom
el¢g t¡relemmel fiainkat magamhoz vonni, s vigaszul nekik is idehozni MagÀt k´z¢nk,
ahogyan ¢nnekem van jelen, akÀrmely Ãtra is kÁs¢rtem egy hÂnapja el.

Ne ¢rtsen f¢lre, magam is siratom sz¡net n¢lk¡l szinte, hogy patakok erednek sze-
membûl, ¢s sÁrok k´nnytelen¡l is, befel¢. S olyankor is zokogva placsem, zse dÀzsgy
padÀ v mojej duse, mintha v¢gtelen, ûszi esûk hullanÀnak bennem ebben a verûf¢nyes
mÀjusban. Amikor pedig a r¢m¡let is hatalmÀba kerÁt, ideÀt, Maga n¢lk¡l, akkor hÂ
is hull ¢nbennem, s a testem lehül, hideg lesz, mint a grÀnitkû. De az ¢n k´nnyhulla-
tÀsom nemcsak a fÀjdalom¢ ¢s a vesztes¢g¢, hanem azon k´nnyebb¡l¢sbûl is fakad,
hogy a magassÀgos Istennek hÀla, MagÀnak mÀr jÂ, de jÂ is MagÀnak. MÀr az ý ́ l¢ben
¡lhet, vagy, ha van neki, ý az inge rÀncaiban ringatja MagÀt, avagy az ý mindenhatÂ
tekintet¢nek tenger¢n hajÂzik, ahogy k¢pzelni MagÀt kivÀltk¢pp szeretem.

Nem terheli tovÀbb az erû s a bizakodÀs ÀrasztÀsÀnak, a biztonsÀg ¢s tÀmasz nyÃj-
tÀsÀnak k´teless¢ge, a gondoskodÀs parancsa, mik alÂl sem feloldozÂdni nem tudott,
sem ezeknek megfelelni marad¢k n¢lk¡l, magamagÀnak is megel¢ged¢s¢re. Nem
gy´trik mÀr l¢lekrÀgÂ gondok, szÁvfÀjdÁtÂ k¢rd¢sek, k¢telyek, sz¡ntelen aggodalmak,
hiÀbavalÂ rem¢nyek ¢s tovar´p¡lt Àlmok. S mentes¡l v¢gre mÀr attÂl is (amit e naplÂ
is megmutat, de jÂl tudom amÃgy is, hisz Ãjra ¢s Ãjra tapasztalnom kellett egy¡tt le¢lt
huszonegy ¢v¡nk sorÀn), ami kiÃtkeres¢seinek, a meg¢rt¢s irÀnti ́ r´k szomjÀnak, hÀ-
borgÂ, k¢ts¢gekkel teli lelke vÁvÂdÀsainak Ãjra ¢s Ãjra tÀrgya, v¢gigkÁs¢rû gondja, szÁ-
v¢nek sz¡nettelen dÃlÀsa volt, s minek a neve az ¢n nevem: Jadviga.

DrÀga moj milyÁ, azt a titkomat bÁzom elûsz´r MagÀra, s nem tudom, jobb lett volna-e
nek¡nk, ha tud rÂla, hogy huszonhÀrom esztendûs koromig, amikor û oly hirtelen,
teremtû ¢lete legjavakorÀban elment, csakÃgy, ahogy, Dusa moja, Maga hagyott itt
engem, szerettem egy f¢rfit: GyÀmomat, a Maga ¢desapjÀt, OsztatnÁ Gy´rgy´t.

Ha arra volna kÁvÀncsi, mikortÂl ¢s hogyan, talÀn azt feleln¢m, ´r´k idûktûl fogva
s lelkem-szÁvem minden Áz¢ben. Hogy mi volt az oka e vonzalmamnak, ezt k¢rdezni
¢rtelmetlens¢g, de Maga biztosan keresne rÀ vÀlaszt, s meglehet, azt mondanÀ, hogy
gyermeki ragaszkodÀs lehetett ez a jÂsÀgos ApÀcskÀhoz (¢n is Ágy hÁvtam ût), szeretet
¢s hÀla, mit egy ¢rzelmeket szomjazÂ bakfis magÀnyos k¢pzelg¢s¢nek romantikus ko-
vÀsza kelesztett valÂszerütlen rajongÀssÀ egy ideÀl irÀnt, s ezt hitte szerelemnek. Ele-
inte biztosan Ágy is volt. De talÀn sohasem csak Ágy.
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LÀtja, sz¡leinkrûl is milyen keveset besz¢lgett¡nk! S nem tudtam, t¢nyleg nem tud-
tam, DrÀgÀm, hogy Maga mit tud rÂluk. Itt olvasom csak, amit az ApjÀrÂl Árt, hogy
àmÀs ¢letpÀlya fel¢ is vihette volna Ãtja ApovkÀmat, ha nem MamovkÀt veszi el, hanem Ponyiczky
kÀntortanÁtÂ lÀnyÀt vÀlasztja... çm azt m¢g v¢n b¢res¡nk, a Gregor se tudja, hogy ¢veken Àt tartÂ
epeked¢s¡knek mi vetett hirtelen v¢get, hisz egyfelûl az, hogy titkuk kipattant, s ¹regapÀm menny-
d´r´gve tiltotta fiÀt a vagyontalan rektorlÀnytÂl, az a mÀr akkor is nyakas ApÀcskÀm eltÀntorÁ-
tÀsÀhoz magÀban el¢g nem lehetett, mÀsfelûl pedig ugyan mennyit ronthatott ezen az ¢rzem¢nyen
annak a kis el´ljÀrÂsÀgi Árnoknak a f´ltün¢se, hogy ApÀcskÀm, mint Gregor mondja, egy keserves
bÀnatban Àtmulatott ¢jszaka utÀn, vasÀrnapi eb¢d idej¢n, ́ sszeszorÁtott foggal, falfeh¢ren betop-
pant MamovkÀm¢khoz, ¢s an¢lk¡l, hogy besz¢lt volna vele, azonmÂd megk¢rte a falu legmÂdosabb
¢s legrÀtartibb lÀnyÀnak a kez¢t, de azzal Àm, hogy itt r´gt´n vÀlaszt k¢r? Mindezt talÀn sose
fogjuk megtudhatni, csak azt emlegetik ma mÀr, hogy az Árnok ugyanaznap vezette faluja temp-
lomÀba Ponyiczky MÀriÀt, amely napon ApÀcskÀm, OsztatnÁ Gy´rgy ¢s MamovkÀm, RacskÂ ZsÂ-
fia akkora menyegzûi tort ¡ltek, amekkorÀnak pÀrja Gregor szerint se addig, se azutÀn nem volt,
ehetett, ihatott az eg¢sz falu. 1886. mÀjus hetedike volt.

HÂnapok alatt zuhogott le aztÀn a sors csapÀsainak teljes sora, melybûl az Istennek csak egyet-
len adomÀnya ragyogott ki, az, hogy a rektorlÀny, Ponyiczky MÀria, bÀr idû elûtt, gy´ny´rü kis-
lÀnyt sz¡lt. çm anyai ´r´m¢nek nem hagyott helyet a k¢ts¢gbees¢s, melyben majdhogy meg nem
t¢bolyult, hogy el¢bb (¢desanyja utÀn mÀsf¢l ¢vvel) tanÁtÂ apjÀt veszÁtette el, majd pedig a f¢rj¢t.
El´ljÀrÂsÀgunk ked¢lykÂros Árnoka, ki, mint mondjÀk, mintha sz¢p, magas homlokÀra Árva viselte
volna v¢gzet¢t, Ãgy emlegetik, v¢rm¢rgez¢sben pusztult el, valami sebbûl kifolyÂlag. Egy ¢v se telt
el, s a fiatal anyÀt, kihez szoptatÂ ¢s ÀpolÂ dajkÀt kellett fogadni, mert se teje, se ¢letkedve nem
volt, v¢gleg elhagyta a l¢lek, ¢s nem tudni, hogy û pusztÀn hagyta csak, hogy kiszÀlljon belûle,
hisz nem evett, ¢s a gyermekÀgybÂl mÀr sohasem kelt f´l, vagy pedig û üzte ki magÀbÂl, mert
akadnak, akik azt mondjÀk, lÃgk´vet ivott.

Itt most be kell rekesztenem, mert eb¢dre vÀr a feles¢gem, csak egyetlen mondatot bÁzok m¢g
jegyzû k´nyvemre: Hogy ApÀcskÀm, Mamovka Àtkainak dacÀra, az ÀrvÀnak gyÀmjÀul szegûd´tt,
SzpevÀcs tisztelendû¢kn¢l neveltette, majd AngolkisasszonyoknÀl tanÁttatta s egy ismerûs stral-
sundi kereskedûhÀznÀl elhelyeztette a leÀnyt, akit Ãgy hÁvnak, hogy Palkovits MÀria Jadviga, s
û az ¢n feles¢gemÊ.

HÀt ¢n bizony csak innen ¢rtes¡ltem rÂla, Ondrisko, hogy Maga tudja, a sz¡leink
valaha szerett¢k egymÀst.

ApÀcskÀt, a Maga apjÀt, tudja, iskolÀimban sokan v¢lt¢k lÀtogatÀskor az ¢n ¢des-
apÀmnak is. De ¢n sose hittem, hogy û az apÀm volna. Mamicska Anka, a dajkÀm, s
f´lnevelû anyÀm, Juditmama tiszteletesn¢ ugyanis eg¢szen kicsi lÀnykoromtÂl kezdve
besz¢ltek nekem elhunyt sz¡leimrûl. K¢sûbb tudtam meg, ez ApÀcska k¢r¢se volt,
hogy mindig is tudjak rÂluk: Ponyiczky MÀriÀrÂl ¢s Palkovits Endr¢rûl, m¢g ha titok
lengte is be v¢gzetes sorsukat.

K¡l´n´sen AnyÀm alakjÀt prÂbÀltam ez¢rt sokszor elk¢pzelni, s Ágy, amint n´ve-
kedtem, mind elevenebben ¢lt bennem. UtÂbb Ãgy ¢reztem mÀr, mintha eml¢keim is
lenn¢nek rÂla. ýriztem °desanyÀmrÂl (s ahogy Maga tudja, ûrz´k is) hÀrom fotogrÀ-
fiÀt (szÁvszorÁtÂan sz¢p volt leÀnynak, fiatalasszonynak, s nemcsak ¢n tartottam annak),
abban az Àgynemüben aludtam, amit û dÁszÁtett feh¢r hÁmz¢ssel, rÀm maradt egy-k¢t
kendûje, terÁtûje, ¢s mes¢ltek nekem n¢hÀny buta kis t´rt¢netet a lÀnykorÀbÂl, mert
pÂtanyÀim szerencs¢re ismert¢k ût. Mamicska Anka, mielûtt °desanyÀm megbetege-
d¢sekor a dajkÀmmÀ lett volna, csel¢deskedett is nÀluk n¢hÀny ¢vig a tanÁtÂi hÀzban,
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Juditmama pedig karvezetûje volt az evang¢likus leÀnykÂrusban, ahol °desanyÀm
mandolinozott is.

ElalvÀskor AnyÀm dÃdolÀsÀt v¢ltem hallani, Àlmomban ajkÀval simogatott (valÂ-
sÀggal ¢reztem, s mindig a bal f¡lem t´v¢tûl az Àllam csÃcsÀig, t´bbsz´r f´l is ¢bredtem
erre), mÀskor fûzni lÀttam, egyszer pedig szoknyÀt prÂbÀlt rÀm, az asztalon Àlltam, s
onnan zuhantam a karjÀba. De legt´bbsz´r azt Àlmodtam rÂla, hogy a paplakbeli
Àgyam sz¢l¢n ¡l´k, szÂlÁtom, û hirtelen pisszentve teszi szÀjamra mutatÂujjÀt, nyakÀba
akasztja, majd hÀtÀra veti k¢k-feh¢r sodort zsinÂron a mandolint, ¢s lÀbujjhegyen,
visszaintve m¢g, hogy ne szÂljak senkinek, a nyitott ablakhoz Âvakodik, f´l¡l a pÀr-
kÀnyra, s azonmÂd, hÀlÂingben, mezÁtlÀb kil¢p, s a hÀtsÂ, gyepes udvaron Àts¢tÀlva,
mit ¢n mÀr az ablakhoz szaladva n¢zek, leereszkedik lassan a patakv´lgybe, ¢s ¢n
kiÀltozok utÀna, de hang nem hagyja el a torkom. K¢sûbb sem ¢rtettem, hogyan lÀt-
hatom Àlmomban, ha nem eml¢kezhetek rÀ. Pedig lÀttam, egy¢vesen is lÀttam ¢s
hallottam.

Egy Ázben Sankt P´ltenben egy eg¢sz ¢jszakÀn Àt tartÂ kÀpolnai meditÀciÂs gyakor-
laton ÀjulÀsos r¢v¡letbe zuhanva h´rgû sikoltozÀst hallottam, talÀn egy ajtÂn tÃlrÂl,
¢s tudtam, hogy ez az AnyÀm, aztÀn e jelen¢sben valaki f´lemelt, mell¢hez szorÁtott,
¢s sokÀig rohant velem. Amikor a vakÀciÂn elmentem Mamicska AnkÀhoz, elmondtam
ezt neki, s û azt felelte, hogy Ágy t´rt¢nhetett. Amikor °desanyÀm meghalt, elûtte û
valami¢rt hazament ¢ppen, engem pedig a szomsz¢dasszonyra bÁzott, aki akkor fel-
kapott, ¢s ûhozzÀ, AnkÀhoz rohant ¢nvelem.

°desanyÀmrÂl a legt´bbet m¢gis ApÀcskÀtÂl hallottam. KislÀny koromban is besz¢lt
rÂla, el nem mulasztotta volna, hogy szÂba hozza, ahÀnyszor meglÀtogatott, akÀr ha
csak Ágy is: àanyÀd hogy ´r¡lne, ha most lÀtnaÊ, vagy hogy àsz¢p a hajad, mint ¢des-
anyÀd¢ voltÊ.

De legjobban az rendÁtett meg, hogy amikor Sankt P´ltenben lematurÀltam, elvitt
vacsorÀzni, ¢s elbesz¢lt valami lelket emelûen s szorongatÂan sz¢pet. Egy parkra n¢zû
teraszon ¡lt¡nk, û pezsgûvel k´sz´nt´tt, ¢s akkor mes¢lt nekem elûsz´r a szerelm¡krûl
°desanyÀmmal. De azt ne k¢rdezze, drÀga Ondris, ami Maga elûtt is rejt¢ly maradt,
ahogy itt a r¢gi jegyzeteiben olvasom, hogy vajon mi¢rt szakadt ez meg ûk´z´tt¡k, ¢s
mi t´rt¢nt azutÀn, mert ApÀcska se mondott errûl akkor semmit.

çm t´rt¢net¡k mintha hÀlyogot rÀntott volna le szememrûl, s megindultan ¢rez-
tem, hogy vÀgyaim, melyek addig is lelkem zavaros m¢ly¢n lappangtak, szinte k¢zzel-
foghatÂan tÀmadtak f´l most bennem. Egyfelûl a sÂvÀrgÂ kÁvÀnsÀggÀ, hogy n¢lk¡l´-
z´tt AnyÀcskÀmra Ãgy talÀljak rÀ, hogy szinte mÀr ¢n legyek û, avagy ¢n lehessek û is,
¢s egyszerre ¢lhessem mindkettûnk ¢let¢t. S ebbûl is k´vetkezve a mÀsik vÀgy: Most,
hogy ¢rett lehetek mÀr erre, szerethessem ezt a f¢rfit mint nû is, mint egyszerre AnyÀm
¢s ¢n, akik ¢let¢ben ût igazÀn szerett¡k (mert azt mÀr akkor is tudtam, de Maga elûtt
sem lehetett titok, hogy ¢desanyjÀval nemhogy szerelemre nem talÀltak, de Mamovka
kezdettûl fogva s¢rtetten, szeretetlen¡l bÀnt ApÀcskÀval).

Egyre tisztÀbban kirajzolÂdÂ (akÀr egy papÁrra s egyetlen szÂval is f´lÁrhatÂ) ¢rz¢-
semrûl, mit a vacsora utÀni napokban, meggyûzûd¢s v¢gett, alaposan ÀtvizsgÀltam ma-
gamban, sokÀig semmit sem Àrulhattam el neki. Rajonghattam ¢rte ugyanÃgy, mint
szeles-cserfes n´vend¢k koromban, megpillantÀsakor nyakÀt karolva, s arcom a mel-
l¢re fektetve, ´sszecsÂkolhattam orcÀjÀt, ha valami sz¢pet vagy kacagtatÂt mondott,
¢s kitÀrhattam neki a lelkem ezutÀn is, csak most mÀr ¢pp arrÂl kellett hallgatnom,
ami mindjobban bet´lt´tt.
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A maturÀlÀs utÀn izgatottan vÀrtam vissza, hogy v¢gleg elvigyen Sankt P´ltenbûl,
¢s Stralsundba utazzunk, ahol az û legjobb otthoni barÀtjÀnak, Winkler B¢ni bÀcsinak
a bÀtyjÀnÀl, Alfonz¢knÀl kÁvÀnt elhelyezni. Tudtam, sok gondot okoz neki, hogy mihez
kezdjen most mÀr velem, s ¢n legszÁvesebben hazautaztam volna ûvele, hogy mind
t´bbet lehessek a k´zel¢ben, de nem mertem mondani. Egy¢birÀnt is otthon hovÀ te-
hetett volna? HozzÀjuk nem vihet, a paplakban ¢n mÀr csak vend¢g lehetek, s m¢g
nehezebben talÀlkozhattunk volna! HÀt belenyugodtam, hogy m¢g messzebbre visz
el, Ãgy rem¢ltem, Àtmenetileg... Hogy akÀr csak magam elûtt is kimondhatÂan rem¢l-
tem-e valÂjÀban is, hogy az àÀtmenetÊ utÀn ´sszefonÂdhat v¢g¡l a sorsunk, erre meg
nem esk¡dhetek. TalÀn csak rem¢ltem, hogy rem¢lhetek majd.

VÀrtam rÀ akkor (ahogy majd annyiszor aztÀn, ¢s ez eg¢szen mÀs vÀrakozÀs volt,
mint bakfiskoromban, amikor m¢g nem ez a szÁvdobogÀs vert odabentrûl, lÀtogatÀ-
sa k´zeledt¢n, mint mostan), s k¢sz¡ltem rÀ, mert k¢thetes utazÀst is Ág¢rt N¢metor-
szÀgon Àt, mÁg a csavargÀs kedv¡nk szerint kacskaringÂzÂ Ãtjai v¢g¢n Stralsundba
nem ¢r¡nk.

TalÀn û is meg¢rezte, hogy most mÀr az egymÀs k´zti hang, a szÂ, a tekintet- ¢s
mozdulatbesz¢d mÀs lesz, mint eddig, s valÂban, ¢nmiattam ûrajta is (apai szokott
gesztusokkal Àthidalni prÂbÀlt) zavar lett gyakorta ÃrrÀ, nem szÂlva az ¢n ked¢lyem
mindennapon heves vÀltozÀsairÂl, szokatlan eln¢mulÀsaimrÂl, a szinte egyszerre ne-
vetni ¢s zokogni vagy megbÀntÂdni ¢s kiengesztelûdni vÀgyÂ, szesz¢lyes kedvemrûl
v¢ges-v¢gig utunk sorÀn.

Hogy olyan t´rt¢nik k´zt¡nk, amit nem ismert¡nk addig, ezt tudtam, hogy û is
¢rzi, hisz amirûl nem besz¢l¡nk, azt egy¡tt ker¡lgetj¡k, mint a kieresztett, bolond ked-
vü csikÂk tavasszal a virÀgzÂ szilvafÀkat, hirtelen szomorodva el n¢ha. De abban nem
voltam biztos, hogy ugyanazt ker¡lgetj¡k-e mindketten, avagy û csupÀn az¢rt neveti
el magÀt zavarodottan, az¢rt felejti rajtam a szem¢t, az¢rt n¢z rÀm kez¢t sz¢ttÀrva,
hogy most mi is legyen, ¢s a s¢tÀn az¢rt nem kapaszkodhatok tÀmaszul bel¢, hiszen
hol elvonja karjÀt, hol a k¢zfej¢vel vagy tenyer¢vel ¢rinti a hÀtam, hol, akÀrha v¢let-
len¡l, akadna ´ssze az ujjunk (holott kislÀny koromban ilyenkor szorosan bel¢karol-
tam, s û mindig oly biztonsÀgosan volt hatÀrozott ¢s ´sszes f¢lelmeimet egyetlen sza-
vÀval eloszlatÂan szilÀrd), vagyis hogy talÀn csak az¢rt j´n zavarba, mert egyszeriben
felnûtt leÀnya lett, akivel û most mÀr hogy is viselkedjen.

HabÀr utazÀsunk eml¢kezetesen sz¢p volt, s lÀtszatra meg¢rtû harmÂniÀra lelt¡nk
egymÀsban, ¢nbennem m¢gis bolondul, vagyis olykor gy´ny´rün, olykor meg kÁnzÂn
kavarogtak az esem¢nyek, szavak ¢s az ¢rz¢seim: bÂdult fejem hol rÀhagyta f´lhev¡lt
szÁvemre titkolt szenved¢ly¢t, hol eltiltotta volna tûle, hol meg¢rtette s kif¢s¡lte ver-
gûdû lelkemben a k¢ts¢gek gubancÀt, hol pedig elt¢vedt, ¢s m¢g inkÀbb ´sszezavart
benne mindent. Szinte sose tudtam, mi fog a k´vetkezû pillanatban t´rt¢nni vel¡nk
(pedig ApÀcska Ãtitervet k¢szÁtett, s azt rendre fr¡st´kn¢l tÀrva el¢bem k¢rdezte, mit
szÂlok hozzÀ, ¢n persze mindannyiszor rÀhagytam mindent, hiszen a j´vû pillanat tit-
ka szÀmomra nem az Ãti programban rejlett), ¢s vÀrakozÂn, izgatottan szÀlltam vele
vonatra, indultam vÀrosi s¢tÀra, parkok, kast¢lykertek fel¢ b¢rkocsizÀsra, s t¢rtem meg
vele vend¢gfogadÂkba. De mert kivÀltk¢pp ûreÀ figyeltem, nem bizonyultam el¢gg¢
igyekvû vÀroslÀtogatÂnak, s est¢nk¢nt, tr¢fÀs vizsgÀztatÀsai sorÀn, egymÀs kez¢bûl
kapdosva ki az Ãtik´nyvet, el¢gtelen¡l felelgettem arra, hogy mit is lÀttunk DrezdÀ-
ban, Lipcs¢ben, Weimarban vagy Wittenbergben. Berlinben aztÀn pedig v¢gk¢ppen
´sszekevertem mindent.
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Most, hogy Ãjra ide¡ltem, megprÂbÀlom tovÀbbÀ f´ltÀrni Maga elûtt, Ondris lelkem,
azt is, hogy milyen voltam ¢n ¢s k´r¡l´ttem a vilÀg, melyben ott, akkor, Stralsundban
tizennyolc ¢vestûl hÃsz-egyn¢hÀny ¢ves koromig l¢teznem adatott. Mert onnan Àgazik
ki eg¢sz ¢let¡nkre minden.

S ami fÃrta mindig az oldalÀt, de firtatni nem merte: hogy mi¢rt, hogyan tÀmadt
sz¡ks¢gem Winkler Franci barÀtsÀgÀra. Elk¢pzelem, ahogy f´lnevet keserüen, hogy
àbarÀtsÀg...!Ê, de hÀt neh¢z leÁrni egyszerre mindent. (S tudja, Franci besz¢lt elûsz´r
¢nnekem hosszasabban MagÀrÂl is. Hiszen addig a kis Ondrisra csupÀn mint ApÀcska
olykori lÀtogatÀsokra magÀval hozott s az ¢n nagylÀny´lembe f¢szkelûdû fiÃcskÀra em-
l¢keztem MagÀra, ¢s FrancitÂl hallottam csak, hogy az apÀk barÀtsÀga r¢v¢n û lett Ma-
gÀnak a f´lserd¡l¢shez k´vetendû nagyfiÃ.)

Hogy hol ¢s mik¢nt ismerkedt¡nk meg Francival, ezt el is k¢pzelhette, Dusa moja,
hiszen tudta, hogy mint a csalÀd unoka´ccse, Franci sokszor jÀrt Alfonz Winkler¢kn¢l.

Cinkos, pajtÀsi bizalom volt, amit csupÀn egy-k¢t szÂ ¢s tekintet utÀn is meg¢rez-
t¡nk egymÀs irÀnt hamar. Hogy àezekn¢lÊ itt jobban ¢rtj¡k egymÀst mi, akik magya-
rok is vagyunk (ha valaha is az lehet egyÀltalÀn egy f¢lzsidÂ-f¢ln¢met fiÃ ¢s egy szlovÀk
anyÀtÂl, magyar apÀtÂl valÂ, tÂtok k´zt f´lcseperedett leÀny, akit Pesten ¢s AusztriÀban
angol apÀcÀk neveltek). De nemcsak a magyar nyelv volt vele k´z´s (habÀr Franci, ha
eldûlt egy pohÀr borral a kereveten, arra is megk¢rt olykor, hogy szlovÀkul besz¢ljek
vagy ¢nekeljek neki, amibûl û pÀr szÂt ¢rtett csak), hanem mint hasonlÂ helyzetre fo-
g¢konyak, jÂl ¢rtett¡k mi a szÂ n¢lk¡li besz¢det is. Mindketten idegenek maradtunk
abban a hÀzban, ahol mindazonÀltal àcsalÀdtagnakÊ hazudtak benn¡nket.

Francit persze, mint rokont, inkÀbb sorolhattÀk volna a csalÀdtagok k´z¢, ha viszont
ûrÀ nem a feketebÀrÀnysÀg Âdiuma hÀrul, a mihasznÀnak tartott ¢letelvei ¢s a tr¢fÀl-
kozÂan k´nnyünek, l¢hÀnak mondott viselked¢se miatt (amiket a hÀziak v¢gsû soron
Franci sajnÀlatos kevertfajÃsÀgÀnak tudtak be), ami¢rt rokonai szem¢ben mÀr puszta
jelenl¢t¢vel is az û merev, unalmas ¢s k¢rlelhetetlen protestÀns elveik ¢s erk´lcseik
kigÃnyolÂjÀnak tünt fel àannak a bolond ungarische B¢ninek a halbj¡disch fiaÊ.

àA szigorÃ hÀz k´telmeiÊ, ahogy Maga emlegeti, szerencs¢re nem terjedtek ki az
ember minden perc¢re, noha az irodai munkÀn, a k´z´s ¢tkez¢seken ¢s a vizitÂrÀkon
tÃl nekem m¢g Frau Winklernek is gyakorta kellett rendelkez¢s¢re Àllnom. Akadtak
m¢gis szabad est¢im, olykor d¢lutÀnok ¢s vasÀrnapok is, kivÀlt, ha a csalÀd a tenger-
parti hÀzba, nyarank¢nt meg ItÀliÀba vagy a francia Aranypartra utazott. Ilyenkor
v¢gre magam maradhattam a szobÀmban, a kertben vagy a teraszon. De bejÀrÀsom
volt a szalonba, a k´nyvtÀrszobÀba ¢s a t¢likertbe is, amik¢nt a csalÀd k´zelebbi barÀ-
tainak, rokonainak, vend¢geinek szint¢n.

S ûk´z´tt¡k bukkant f´l egyszer csak a Franci. A szalonvend¢gek k´r¢ben csapta
¢pp hevesen a szelet a Winkler Hilde barÀtnûj¢nek, bizonyos Ils¢nek. çm alig egy-k¢t
napra rÀ arra l¢ptem ki ajtÂmon, hogy nevetve fogdossa a pirulÂ Helga szobalÀnyt,
akinek teli tÀlcÀval volt foglalva a keze. TalÀn a kis´rd´g bÃjt akkor bel¢m, mert cso-
dÀlkozÂan vontam f´l Francira a szem´ld´k´met, ahelyett, hogy mint ÃrilÀnyhoz illik,
elfordulva tûl¡k a pillÀm se rebbent volna. ý pedig bocsÀnatk¢rûn mosolygott rÀm,
aff¢le àhÀt ilyen a f¢rfiember, nem tud ellenÀllniÊ beismer¢ssel, ´ngÃnyolva ¢s vak-
merûen nyÁltan.

AttÂl fogva, hogy lÀtta: ¢n tudok, amit tudok, a r¢gi jÂ ismerûs´k bizalmÀval fordult
mindig hozzÀm, noha cs´ppet sem tolakodott. Tr¢fÀin, jÀt¢kain pedig nem lehetett
nem nevetni. Tette nekem is a sz¢pet (ez neki egyszerüen a v¢r¢ben van, indokolta
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meg utÂbb), amit azzal prÂbÀlt fedezni, hogy beavatott az Ilse irÀnti ¢rzelm¢nek rej-
telmeibe. JÀt¢kbÂl valÂ, elhessenthetû legyesked¢s¢t kedvtelve türtem, hiszen biztos
voltam benne, hogy vonzalmambÂl ApÀcska irÀnt nem mozdÁthat ki senki, m¢g ez a
magÀt ellenÀllhatatlanul elragadÂnak tudÂ, kedves, Àm sz¢ltolÂ Ãrisuhanc sem (vagy
talÀn û a legkev¢sb¢), akitûl, mint r´gt´n ¢szrevettem, az ¢g Âvjon meg egy becs¡letes
leÀnyt.

K¢ts¢gtelen, hogy kett¢osztva ¢ltem. Bel¡l az Âva titkolt ¢s kÁv¡lre ÀtlÀtszatlan szen-
ved¢lyem volt Gy´rgy ApÀcska irÀnt ä annak sajÀt t´rt¢netei s ýrÂla valÂ k¢pzelûd¢sei
a maguk ¢rz¢ki boldogsÀgÀval ¢s vÀgyakozÂ l¢lekhÀborÃsÀgÀval. Persze kev¢s valÂsÀ-
gos ¢lm¢ny tÀplÀlt engem ebben, csakis a szÁvben-l¢lekben otthonos, erûs ¢rz¢s volt
ez. Kifel¢ viszont a megbÁzhatÂan k¢szs¢ges, ´nÀllÂtlanul szolid, Àm igyekvûen k¢pes-
s¢ges leÀnyt kellett adnom, egy¡gyübbet ¢s szend¢bbet annÀl, aki voltam, olyat, akinek
sajÀt ¢lete nincsen, csakis a hÀlÀsan eljÀtszott szerepei, s azok is csak a Winkler hÀz
szereposztÀsa szerint.

S ¢ppen Francit eln¢zve, az û selyma szalonfiÃsÀgÀra lekezelûen rÀlegyintû, az ût
ugratÂ ¢s tr¢fÀsan megfeddû viselked¢sembûl ismertem rÀ e k¢t ¢letem k´z¢ nyÁlÂ,
mind tÀgulÂ ürre: Sz¡ks¢gem van valamire, amit sem a szerepeim nem Árnak elû, sem
nem bel¡lre fojtva, ¢nbennem t´rt¢nik meg csupÀn. Hanem mint, teszem f´l, a kaca-
gÀst ¢lhetem Àt kedvemre, minden sz¢gyen ¢s gÀtolÀs n¢lk¡l. Nem tudtam nyilvÀn,
hogy mit hiÀnyolok, ¢s el is borult gyakorta az arcom, s a àJaj, hiszen k´nnyü magÀ-
nak!Ê sÂhajos tekintet¢vel n¢ztem el a l¢hÀn csinos, kedves fiÃ figurÀja felett, ki az
ablakon. (FiÃrÂl besz¢lek, pedig egy ¢vvel idûsebb nÀlam, na de hisz ¢nnekem egy
f¢rfi akkor az ApÀcska ¢rett korÀt jelentette volna.) Nem azt mondom, hogy a hiÀny-
nak ezt a tÀgassÀgÀt a àm¢lyen ¢rzû l¢lek gazdag vilÀgaÊ s ¢rzelmi lek´t´tts¢ge, mÀs
oldalrÂl pedig a szolgÀlÂ kuzin (l¢lekben ¡res, gondolatilag sivÀr) praktikus ¢lete k´-
z´tt Franci nyitotta ¢s sz¢lesÁtette volna ki, hiszen inkÀbb megfordÁtva. Franci jelenl¢-
t¢rûl jutott eszembe: û ¢ppen hogy alkalmatlan erre. Hogy nem û az, aki megnyithat
bÀrmit is, ami ¢nbennem csak Ãgy magÀtÂl nyiladozik. S ami talÀn term¢szetesen,
pusztÀn a felnûtt¢ ¢r¢sem miatt f¢szkelûdik azon a àhelyenÊ, ahol mÀs lÀnyoknÀl ilyen
korban mÀr a f¢rjhez men¢s, a csalÀdi ¢let, a gyereksz¡l¢s gondjai telepszenek meg?
De mÁg az û szÀmukra ¢ppen ezekbûl s egyugyanazon tûbûl nû majd ki az ¢rz¢kileg
is Àt¢lhetû, Àm m¢gis k´zvetlen¡l valÂsÀgos, gyakorlati ¢let (amire egy¢bk¢nt a szokÀ-
sok m¢g vÀgyak hiÀnyÀban is predesztinÀljÀk ûket), ¢nnekem mindezek k¡l´nhasad-
nak vagy nincsenek is? Eff¢le k¢telyeim voltak akkor.

M¢gis a Francival besz¢lgetve a szalonban (mÁg û sokszor hiÀba vÀrta Ils¢t, hogy
Àtj´n-e HildÀhoz) vagy tÀrsas s¢ta ¢s vasÀrnapi kirÀndulÀs k´zben lÀthattam meg k´z-
vetlen¡l ¢s term¢szetesen egy mÀsik embert, csak Ãgy szerep ¢s ¢rdek n¢lk¡l, nem is
figyelve egymÀsra kit¡ntetûen vagy bÀrmif¢le c¢llal, m¢gis el¢g ûszint¢n megmutat-
kozni. Egy f¢rfit, akinek l¢nye ´nn´n komolytalansÀgÀtÂl m¢gsem lÀtszott a maga va-
lÂjÀban, aki hanyag szellemess¢ggel szÂrta sz¢t, ami tÀj¢kozÂdÀsa, kÁvÀncsiskodÀsa so-
rÀn rÀragadt, aki bevallottan volt megbÁzhatatlan ¢s csapongÂan szenved¢lyes, aki ¢n-
rÀm nem is figyelt, m¢gis a bizalmÀba avatott, aki tehÀt nem tetszett, s a legt´bbet
elutasÁtottam, sût volt, amit megvetettem belûle ä ¢s akinek m¢gis vÀgytam olykor a
k´zel¢ben lenni.

Majd' hÀrom hÂnapon Àt t´prengtem, Dusa moja, hogyan folytassam MagÀnak ezt a
k¢sei gyÂnÀst. S tagadni se tudnÀm, hogy f¢ltem, ¢s szorongok most is, hogy mint
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hajdan, megbÀntom, ha elmondok valamit. BÀrha ettûl tarthatn¢k m¢g!, megfogad-
nÀm akkor, hogy megtalÀlom ezentÃl a mÂdjÀt, hogyan engeszteljem!

Arra jutottam, hogy lelkemnek azt a bizonyos, ahogy Maga mondta, àhÀborodott
ÀllapotÀtÊ k¢ne visszaid¢zve f´ltÀrnom. így nyithatn¢k talÀn ablakot a rejtelmek-
re, melyek Maga elûl, amint itt gyakorta panaszolja is, kif¡rk¢szhetetlen¡l voltak el-
zÀrva mindig. Ez a mÀr beteges l¢lekhÀborgÀs pedig ¢letemben k¢t Ázben tartott fogva,
igen hasonlÂk¢pp, melyek k´z¡l csak a kÁnzÂbb mÀsodiknak volt Maga is ¢rtetlen
tanÃja.

çm àa l¢lek hÀborodott ÀllapotÃ idej¢nekÊ mondani azt, amibe k¢tszer is jutottam,
mindig is tudtam, hogy a kifejez¢s gyarlÂ prÂbÀlkozÀsa csupÀn. Elûsz´r az¢rt, mert
nemcsak lelkem egymÀssal hÀborÃzÂ szenved¢lyeinek s e psych¢nek kivÀltk¢ppen ́ n-
magÀt nem kÁm¢lû dÃlÀsa volt ez, hanem megjelent eg¢sz valÂmban, ¢lni k´telezett
l¢nyem majd' minden Áz¢nek ¢s dolgÀnak lek¡zdhetetlen¡l elûtolulÂ bajÀban, s kÂrok
k¢p¢ben kiterjedt a testemre is. MÀsodszor nem lehet a l¢lek e tengerhÀborgÀsÀt moz-
dulatlanra merev¡lt àÀllapotnakÊ se mondani vagy akk¢nt megrajzolni, hisz nem volt
k¢t ugyanolyan perce. (Ami viszont korÀntsem azt p¢ldÀzza, hogy lefolyÀsa valahon-
nan valahovÀ tartott volna, mint a csermely vize, mely mindig a lejjebb fekvûh´z fu-
rakodja ki magÀnak ÃtjÀt, nem, hisz a l¢lek veszedelmes ́ sv¢nyein bolyongva ¢n szÀz-
szor is talÀltam magamat ugyanott, ahol mÀr jÀrtam.) TovÀbbÀ idej¢nek tartamÀt se
lehet megolvasni napokkal, hÂnapokkal, mert nem lÀtszott kezdete, ¢s sose lehetett
azt mondani: v¢ge. Elkezdett egyszer csak reszketni, fodrozÂdni, hogy nem ¢n, de
maga a dÃlni k¢sz¡lû vihar se tudott m¢g rÂla, ´nmagÀrÂl, majd kit´rve tÀncoltatott
minden porcikÀmban majdhogy mÀr halÀlra, s mikor elnyugvÀsÀban rem¢nykedtem
is, f´l-f´lcsapott m¢g, majd v¢gt¢re azÂta is mÃlhatatlanul hullÀmzik ¢nbennem, csak
most mÀr tür´m, mint egy kiüzhetetlen csÃzt. V¢gezet¡l az sem igaz, hogy csak hÀ-
borodottsÀg lett volna ez, Ãgy ¢rtve, mint egy helytelen ferd¡l¢st, amely az embert
¢pelm¢jüs¢g¢bûl s -lelküs¢g¢bûl, az û valÂsÀgos mivoltÀbÂl, kÁvÀnatos mük´d¢s¢bûl
fordÁtanÀ ki, ¢s melyet a normÀk helyes medr¢be gyÂgyÁtÂlag kell visszaigazÁtani min-
dig, nem. Mert ¢pp ilyen k¡zdelmes Àllapotaimban lÀttam f´lcsillanni olykor azt (bÀr
megnevezni ilyenkor se tudtam), ami¢rt ¢lni ¢rdemes volna, ilyenkor sejlett f´l igazi
¢nem, akit v¢gre meglelni lett volna mÀr jÂ e zavarok k´zepette: a l¢ny, aki ´r´kk´n
üzetve keres valami teljeset, s noha az eg¢sznek csak percekre v¢li megtalÀlni egyik-
mÀsik cserep¢t, m¢gis ez az ûneki rendelt, ´sszet¢veszthetetlen, sajÀt ¢lete, melynek
egyetlen darabkÀja sem cser¢lhetû fel semmi¢rt, ¢s hogy van ilyen ¢let egyÀltalÀn, az
jÂ. V¢gt¢re is jÂ.

Nos hÀt ¢rzelmi hÀborÃsÀgaim sorÀn egyik felemen elsû Ázben, amint fentebb mÀr
Ártam, az °desapja, Gy´rgy Àllott, mÀsodÁzben (¢s v¢gleg) pedig Maga. A mÀsik olda-
lamon viszont vÁvÂdÀsaim oka, tÀrgya ¢s c¢lja mind a k¢t esetben, s egyÃttal egy ¢leten
Àt is egyugyanazon f¢rfi volt, ¢s û Winkler Franci.

LeÁrtam mÀr, mit tartottam ¢n Stralsundban, ismerets¢g¡nk elsû ¢veiben a Franci
felûl, s viszont mi füz´tt engem ApÀcskÀhoz. HosszÃ ideig ez¢rt egy percre sem tÀ-
madtak k¢ts¢geim: forgolÂdhat k´r¡l´ttem a csillogÀs hiszem¢ben ez a fiÃ annyit, ameny-
nyit akar, ¢n senki mÀsra nem vÀgyom, mint akinek addigi boldogulÀsomat is k´sz´n-
hettem, s akinek most mindezt szerelemmel, ¢lete tÀrsnûjek¢nti odaadÀssal hÀlÀlnÀm
meg, ha elfogadnÀ, ami nekem cseppet se volna Àldozat, ellenkezûleg. MagÀval raga-
dott az a jÂsÀg ¢s szeretet, az az erû ¢s szilÀrdsÀg, az a pall¢rozatlansÀgÀban is imponÀlÂ
b´lcsess¢g, figyelem s tapintat, ami ApÀcskÀban volt. S bÀmultam ´nn´n er¢nyeit ¢s
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fogyat¢kossÀgait egyarÀnt bÀtran viselû magabÁzÀsÀt, azt, ahogy term¢szetes becs¡-
lettel, szÂt ¢rtûen, biztosan forgott Ãgy a pÂrn¢p, mint a fûrangÃak k´z´tt, s hogy ût
m¢g k¡lhonban, idegen ajkÃak k´zeg¢ben se b¢klyÂzta az a mukkanni-sincs-mersze
gÀtoltsÀg, ami honfitÀrsainknak, kivÀlt a lentebbrûl j´tteknek, Ãti kÀtyÃja s gyakorta
oktalan idegenekre feneked¢s¡k kivÀltÂja szokott lenni. El tudtam volna k¢pzelni ût
a vilÀg bÀrmely tÀjÀn ¡zleti vagy pihenûÃton, s mellette magamat, aki, Ãgy hittem,
nemcsak fiatal dÁsze lehetek az û ¢rett, rusztikus alakjÀnak, hanem segÁtû kieg¢szÁtûje:
tolmÀcsa, papÁrra vetûje, szÀmon tartÂja munkÀlkodÀsÀnak, s teljesÁtûje minden kÁ-
vÀnsÀgÀnak. EgyszÂval szeretni vÀgytam ¢s gondoskodni rÂla, ami nagyon rÀf¢rt vol-
na, hisz eg¢sz ¢let¢ben csak ezt nem kapta meg soha.

Sürübben ism¢tlûdû lÀtogatÀsain (olykor elvitt a tengerhez is egy-egy h¢tv¢g¢re)
idûvel nekibÀtorodva, f¢lig-meddig jÀt¢kosan ajÀnlgattam is neki, hogy hagyja Ma-
movkÀra a hÀz ¢s birtok dolgait, s vesse meg a lÀbÀt mÀsutt. Vagy k´ss´n mer¢sz ¡z-
leteket, s v¢gk¢pp kimenek¡lve otthonrÂl, legyen folyton Ãton, ¢s mindenhovÀ vigyen
el engem magÀval, m¢rt ne dolgozhatn¢k inkÀbb az û keze alÀ. A drÀga, szeretû jÂsÀ-
gÀval nevetett rÀm ilyenkor, hogy: àDe jÂ is lenne az!Ê S egyszer-mÀsszor m¢g el is
gondolkodott rajta, mi lenne, ha megprÂbÀlkozna AmerikÀval, s odakint lenne a ki-
vÀndorlÂk organizÀtora. De hogy az m¢gse jÂ, a kinti magyar nagyhalak k´zt, hiÀba
Àll vel¡k itthonrÂl kontaktusban, legkisebbk¢nt k¢ne kezdenie, s û inkÀbb a k¡ldû
transzportÀlÀsra jÂ, nem a fogadÂra. Amellett a kivÀndorlÀsnak lassan elkezd majd
leÀldozni, ¢rezte meg mÀr a hÀborÃ elûtt ´t ¢vvel, hogy az amerikÀzÀsnak v¢ge lesz.
Tetej¢be angolul se tudok. De hiszen tudok ¢n!, kÁnÀlkoztam f´lragyogÂ szemmel, mi-
re û mell¢re vonta fejemet, ¢s azt sÂhajtotta, drÀga kicsim, ́ reg vagyok ¢n mÀr ehhez.
°n pedig nem mertem megk¢rdezni, mihez.

így ment ez ¢vekig, s ¢n ahhoz, amit mindjobban szerettem volna, egyre inkÀbb
kÁvÀntam mÀr az û hÁvÀsÀt. ElhatÀrozÀsa vagy legalÀbb a biztatÀsa n¢lk¡l a csak ´n-
magÀba kapaszkodÂ rem¢nyked¢semet, f¢ltem, nem lesz, mi tÀplÀlja. Hiszen ¢rthette
û mÀr akkor jÂl, hogy miben bÁzom. çm az, amit csupÀn ¢n mertem akarni, nyilvÀn-
valÂ, hogy el se kezdhetett ¢rlelûdni, s Ágy az ¢n akarÀsom, amit hangosan ki se mond-
tam soha, felelet n¢lk¡l magÀban forgÂ puszta vÀgy maradt. °s az se lehetett folyton
megfordÁtva, ami egyebekben k´zt¡nk t´bbnyire Ãgy volt, hogy kÁvÀnsÀgomat kik¢r-
dezve ugyan, de û mondta meg, mit hogyan tegy¡nk. Kettûs¡nk n¢ma vez¢rszÂlamÀt
(melynek zen¢j¢t m¢gis jÂl hallottuk bel¡l) nem dirigÀlhattam mindig csak ¢n. így
fel¢je nyÃjtÂzÂ Âhajom nemhogy a kapaszkodÂt nem talÀlta ûbenne, de lassank¢nt
mÀr azt a vonzÀst se, ami oly sokÀig hÁvÀs tudott nekem lenni, s amirûl ijedten kellett
v¢g¡l belÀtnom, hogy ugyan ¢nnekem szÂlÂ, de irdatlan messzes¢gbûl pislÀkolÂ,
aprÂcska jelz¢s csupÀn.

Hogy ezz¢ csillapult, ennek okÀt, bÀrmeddig is kutattam, magamban nem talÀltam.
S azon gondolkodtam, vajon biztos-e, hogy Gy´rgy ApÀcska tehet rÂla. Igaz-e, hogy
boldogsÀgunkhoz csakis az û mersze hiÀnyzott? Vagy pedig ugyanÃgy, mint ¢n, û is a
beteljesÁthetetlen vÀgyak kÁnjaival Àllt tehetetlen¡l, csak ¢ppen û a term¢szet vagy az
Isten parancsa elûtt: Mert amit ¢n kÁnÀltam, ahhoz mÀr v¢gk¢ppen k¢sû volt. °letkora
szerint m¢g nem felt¢tlen¡l, hisz volt nekem nem egy iskolatÀrsnûm, aki hasonkorÃ
f¢rfihoz ment (igaz, inkÀbb csak adtÀk) feles¢g¡l, Àm egyszer csak megsejtettem, hogy
ApÀcskÀnak a maga ¢letidej¢ben m¢giscsak k¢sei talÀlkozÀs a mi¢nk.

S amikor pÀr hÂnapra rÀ halÀlhÁr¢t vettem, a v¢gtelen fÀjdalmon tÃl rettenetes lel-
kifurdalÀs vett rajtam erût, hogy talÀn magam ¢gettem rÀ a k´zeli elmÃlÀs billogjÀt.



Azzal kezdve, hogy elûsz´r f´lsejlett elûttem: a velem valÂ szerelem ûneki elk¢sett mÀr.
S avval tetûzve be, hogy ennek nyomat¢kÀul engedtem v¢gre Franci csÀbÁtÀsÀnak.

Ebbûl pedig aztÀn kiszakadni nem bÁrtam. Pedig hÀnyszor rem¢ltem, hogy elvÀl-
hatnak v¢gre Ãtjaink!

S mennyire bÁztam abban, mikor ott, a hajÂn az apa szeme helyett a fiÀ¢ban lÀttam
meg a hÁvÀst, hogy Ãgy talÀlhatok rÀ MagÀban ApÀcskÀra is, hogy egyszerre meg is
szabadulhatok tûle s vele minden k¢ts¢gemtûl, Ágy hÀt FrancitÂl is! De nem Ágy lett.

Mint magamba fojtott ¢rz¢keimnek is ´r´k viselûje alkalmasint csupa olyan okbÂl
nem fogadtam el mindenest¡l MagÀt, drÀga Ondris, amikben Àrtatlan volt. Noha ele-
inte bÁztam a mi hÀzassÀgunkban, a Maga l¢ny¢bûl talÀn m¢gis hiÀnyoltam az ApÀcs-
kÀ¢t, Francit pedig nemhogy feledni nem bÁrtam, vonzÀsa csak m¢g tovÀbb erûsb´-
d´tt. Valami francia reg¢nyben olvastam, ki is jegyeztem, hogy: àErûsebb, mint ¢n
vagyok.Ê HiÀba vetettem meg a lÀbam a legelt´k¢ltebb elszÀnÀssal, hisz tudtam, hogy
bünbe ragad el û magÀval, ha hagyom, s ek´zben hiÀba lÀttam s kifogÀsoltam magam-
ban e f¢rfi hibÀit, sût olykor hitvÀnysÀgait, mindenkor legyûz´tt engem ez az ¢les, he-
ves ¢rz¢s. Sût most mÀr ezt is elÀrulom, bizony el¢gg¢ friss asszony koromban teljese-
dett be igazÀn, emelt f´l ¢s zÃzott ´ssze mÀris. S ettûl fogva szÀmtalan prÂbÀlkozÀsaim
dacÀra se tudtam soha megszabadulni ettûl az ezerszer elÀtkozott szenved¢lytûl. Nû-
h´z talÀn nem is illik, m¢gis az egy¢b parancsoknak engedelmeskedni k¢ptelen testek
vÀgyait kell okolnom ez¢rt legfûk¢nt, miknek pedig talÀn csak az ´reged¢s az ellen-
szer¡k. Negyvenkilenc esztendûs vagyok.

Jaj, hogy mennyi keserv¢nek lettem oka, de lÀtja, tÁz ¢veket t´prenghetek, m¢gse tu-
dom, lehetett volna-e mÀsk¢ppen. Hogy k¢rlelhetetlens¢gbûl, f´l nem ismer¢sbûl az
ember mit ferdÁthet el a rossz Ãt fel¢, vagy mit taszÁthat t¡relmetlen¡l romlÀsba, s mi-
hez hÁvja szinte vakon a balsorsot? HajlÁthatatlansÀgbÂl, s¢rtett gûgbûl, engesztelhe-
tetlens¢gbûl, k¢nyelem- ¢s k¢nyeztet¢svÀgybÂl... Vagy k¢jre sÂvÀrogva, lelket felr´pÁ-
tû, szÁvet zaklatÂ, testet borzongatÂ szenved¢lyre szomjasan, merthogy ezt ki¢rdem-
lette mÀr, Ãgymond, r´pke ¢let¢nek hosszÃ b´jtjei sorÀn!

S azt se tudom ma sem, hogy mit terelhet-javÁthat a jÂra ugyanez az ember, ¢s mely
igyekv¢se, t´rekv¢se, kitartÂ figyelme, tür¢se mit igazgathat a jobbulÀs fel¢? S hogy
mennyit ¢r, mit vÀlthat meg a kereszt¢nyi k´ny´r¡let, alÀzat ¢s a megbocsÀtÂ szeretet,
melynek irgalmassÀga elûtt, Ãgy hittem, oly odaadÂ vÀrakozÀssal nyÁlottam ki, hogy
talÀn Ágy voltam k¢pes huszonegy ¢ven Àt szeretettel fogadni el MagÀt, az irÀntam valÂ
szenved¢ly¢t, jÂ- ¢s hergelt indulatÀt s vÀgyait, melyekkel mint tajt¢kos hullÀmokkal
borÁtott el (hogy sokszor Ãgy ¢reztem, a ruhÀm, a hajam vagy az Àgyam is csurom
elÀzott), mÁg Maga keveset volt k¢pes t´rûdni k´zben azzal, hogy szelÁden, k¢zen fogva
prÂbÀljon vezetni fel engem szenved¢ly¢nek lankÀsabb ´sv¢nyein a Maga Àltal jÀrt
ormokra. HabÀr nem tudom, k´vethettem volna-e, bÀrhogy is t´rekedett volna
ugyanerre mÀsk¢nt, s bÀrhogy is csÀbÁt, Ágy hÀt nem okolhatom k¢ts¢gbeesett k´vete-
l¢sei¢rt, amikre vÀlaszul persze ´nk¢nt akkor is nehezen hajolhattam volna oda, ha
egy¢b nem gÀtol.

Elsû k´z´s HÃsv¢tunkon, eml¢kszik, '915-ben, amikor kib¢k¡lt¡nk, megmutattam,
hogyan tudn¢k ¢s szeretn¢k k¢zen fogva jÀrni MagÀval, s odaadÂ, szelÁd szenved¢ly¢-
ben nekem akkor volt Maga a legdrÀgÀbb. De bizony, moj milyÁ (nem a szem¢re hÀ-
nyom, hisz ennek ¢rtelme nem lenne mÀr, csak hogy lejegyezzem, ¢n hogyan eml¢k-
szem), hamar elfeledkezett errûl, s tÃl korÀn nyugodott meg abban, hogy mindketten
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(amint k¢pzelhette) àk´lcs´n´s megel¢ged¢s¡nkre a hely¡nk´n vagyunkÊ. Nem vette
¢szre, hogy nap mint nap kell Ãjra kivirÀgoztatnunk jÂsÀgunkat, szeretet¡nket ¢s vÀ-
gyunkat, mintha lelk¡nk is, test¡nk is akkor ¢rinten¢ elûsz´r a mÀsik¢t. Ahogy a nap
jÀrja be mindig elej¢tûl a v¢g¢ig a maga naponk¢nti miszt¢riumÀt: semmikor se kezdi
d¢lben, este lenyugszik mindig, ¢s soha nem felejt el hetekig megvirradni. Legf´ljebb
felhûkkel takarja magÀt fÀzÂs bÀnatÀban. çm Maga sokszor hosszÃ idûk´n Àt nem ¢sz-
lelt se ¢nbelûlem, se a Maga k´r¡l ¢lûkbûl ÃgyszÂlvÀn semmit, mÀskor pedig k¢ts¢g-
beesett szenved¢ly¢nek engedve utat rÀntott volna magÀval.

Ilyen egymÀsnak feleselû tapasztalatokkal, sokszor rem¢nyt adÂ boldogan ¢s
gyakorta cs¡ggedve fogadtam el MagÀt m¢gis szÁvem m¢ly¢ig nyÃlÂ szeretettel, Àm
Maga is tudta, hogy a m¢g beteljes¡l¢se elûtt elhamvadt szenved¢ly utÀn mÀr sze-
relemtelen¡l.

M¢gsem tudom, ¢s lÀtja, ez¢rt is k¢rdezem MagÀtÂl, ki elûtt talÀn kitisztult immÀr
az ¢let¡nk, igazÁthat-e vajon valÂban is az ember a maga ¢s az ´v¢i sorsÀn, tehet-e
benne t¢nylegesen is jÂt ¢s rosszat, ¢s ha nyilvÀnvalÂ, hogy tehet, megmutatkozhat-e
a v¢gsûkben mindez? Lesz-e ¢rdeme tetteinek a kimenetelben, avagy az meg volna-e
inkÀbb valÂban is Árva? SzÀnalmas t´rekv¢seink a jÂra, s v¢t¢seink, botlÀsaink, szÀnt-
szÀnd¢kos tiprÀsaink pedig ä kev¢ske jÂ, elegyesen a k´zepes v¢tkekkel, erûs fÀj-
dalmak okozÀsÀval ¢s k´znapi kis gaztettekkel ä egymÀst kioltva hagyjÀk v¢gsû soron
befolyÀsolhatatlanul a bel¢nk Árt v¢gzeteinket? HÀt hogyan van ez?, mondja, Ond-
risko! Hogyan besz¢ljem el MagÀnak, hogy e k¢ts¢geket mik¢nt mutatjÀk ¢let¡nk t´r-
t¢n¢sei?

Hisz, megvallom, m¢g ha a FennvalÂ rÀm d´r´g is ¢rte, hiÀba Ártam Ãgy az el¢bb,
hogy àrossz ÃtÊ, àromlÀsÊ, àtiprÀsÊ vagy àgaztettÊ, nem minden l¢p¢semrûl lÀtom m¢g
ma sem, hogy a àrossz ÃtonÊ l¢ptem-e, avagy inkÀbb a k¢pzelni, rem¢lni, vÀgyni is
teremtett ember szÀmÀra kiker¡lhetetlen v¢gzet ÃtjÀn. Azon, ami csakis az eny¢m volt,
¢s amit magamnak kellett kik¡zdenem s ahogy bÁrtam, elfogadnom, mert mÀsnak az
¢let¢re f´l nem lehetett cser¢lni.

S Maga v¢gt¢re talÀn csak ezt az egyet nem ¢rtette meg, amikor mint a vadat men-
teni igyekvû vadÀsz, bekerÁteni ¢s àsegÁteniÊ prÂbÀlt. Holott inkÀbb Maga nem tudott
megb¢k¢lni a sajÀt ¢let¢vel, Ãgy, hogy v¢g¡l f´l is hagyott a k¡zdelemmel. Nekem kel-
lett volna, lÀtja, àsegÁteniÊ MagÀn. TalÀn ¢ppen Ãgy, hogy elengedem. Hisz a mulandÂ
hiÀba mulandÂ, ami k´tel¢k¡nkbûl nem mÀllik, megmaradt volna Ãgy is. LÀtja, Ágy is
megmaradt. De talÀn ¢lhetett volna a maga igazi, jobbik fel¢vel inkÀbb, mint Ágy, ve-
lem, ¢nmellettem. S talÀn ¢lhetne ma is.
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