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Gyönyörű nap van ma. Régóta nem volt ilyen napos idő. Tele élet- ,
kedvvel ébredtem. Nem úgy, mint máskor, amikor alig tudok erőt venni
?J'agamon,. hogy kibújjak az. ágyból, mert elrettenek még a gondolatától
l'", hogy hideg szobácskámban mosakodjam s öltözködjem fel, hogy aztán
síetve megcsináljam azt a néhány dolgot, melyek elvégzése nélkül nem
szabad elmennem hazulról. De amikor így érzem magam, mint ma, mín
den úgy megy, mint a karikacsapás: semmiről sem feledkezem meg,
egyik dolog követi a másikat. Először begyújtok a konyhába, aztán
íutoka boltba tejért meg kenyérért. Magamban izgulok, hogy ne legyen
túl sok ember és hogy "József úr" gyorsan számoljon, s ez mindig elég
lassan megy neki. Feljövök, a tűzre teszern a tejet, hogy Tolek és Wan
dzía fOlTÓ kávét íhasson, mielőtt elmennek az iskolába. Igyekszem va
lami kedveset mondani nekik, amikor mindig kócosan és egymással
civódva kijönnek a konyhába. Altalában elfelejtenek "jóreggelt" kö
szönni, s elégedetlenek, ha valami késik. Szegény gyerekek. Almosak és
idegesek, mert az iskolai feleltetésre gondolnak. Talán azt érzik, hogy
nem készültek fel eléggé. Lehet, hogy megint túl sokáig ültek a tele
vízió előtt? Csak a gyerekek után iön ki a konyhába Kawinska asszony
pongyelába bújva, a nyomában meg Micus, antennaként felkunkorodó
farokkal. Kawinska asszony mindig síránkozással kezdi a napot: "Ajaj,
ilyen ronda zsömlék? Nem volt más? Valami rettenetes. Kérje meg nún
dig őket, hogy sültebbet adjanak magának. Hogyha mindent elhoz, amit
csak adnak, mindig a legvacakabbat fogják rásőzni. Csupa tolvajok! Nem
tudom, hogy tudjátok megenni ezeket a zsömleket. É:n hozzájuk sem
nyúlok. É:s megint éhes leszek ... ]$ ne állítsa olyan szélesre a nyílást.
Túl nagy a tűz. Hogy milyen kevés a szén, azt nem veszi és~e. De mi
lesz akkor, ha mind elfogy? Nyavalyás húsz kilóért fog sorbaálIni? Mi
lenne itt, ha csak egy reggel nem kelnék föl és nem ügyelnék mindenre?
Szegény Micusom, éhes vagy? Adjon neki meleg tejet. Wandzía, átis
mételted a kémláts Na persze! :E:s ha 'fölhívnak? Majd meglátod, kettest
kapsz, én meg nem engedlek el táncolni. ]$ te - fordult Tolekhez 
ne csavarog] nekem iskola után, mert megmondom apádnak. ő aztán
jól megrak majd. Es a televíziót se nézheted ... !" Tolek semmit se vá
laszol, de tudom, hogy nem fél az apjától. Kawinski úr nagyon korán
megy el hazulról. Gyakran felébredek döngő lépteire. öt óra. Tudom,
hogy még van egy órám. De általáJban, ha ilyenkor felébredek, már
nem tudok újra elaludni. Percenként az órámért nyúlok. Félek, hogy
elalszom. Mostanában rendkívül éber az álmom. Könnyű felriasztani s
akkor sokáig nem tér vissza rám az álom. Egyre többször előfordul, hogy
éjszaka hirtelen fölébredek, mintha valaki megrázná a vállam. Fekszem,
é. hallgatom a szívem gyors lüktetését. Percek múlnak el, negyedórák
- a szívem ver és ver. Az az érzésem, hogy valaki, aki felébresztett,
színtén a szívverésemet hallgatja és hangtalanul vár a sötétben. Mire
vár? Vonatokat hallok, egy kóbor macska nyávogását, időnként pedig;
amikor fúj a szél, azt, ahogy a faágak a ház falát súrolják.

Ilyenkor nem egyszer rossz gondolataim támadnak. Mintha a
macska, csóválva a farkát, azt akarná mondani: Vegyél a kezedbe,
olyan puha vagyok ... Az, ami soha sem volt meg bennem, a létezés
joga követelődzik bennem, bár csak álmodozásként. Tekintetek, szavak
t-mlé'kei jelennek meg előttem. Ha az ember' elűzi ezeket a gondolatokat,
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e,:zel még jobban kiveri az álmot a szeméből. De ha megadja magát ne
kik, arra számítva, hogy nyugodtan elalhat, megismeri a kíábrándu
lást. Az álmodozások hosszan szövődnek, aztán egyszer csak szétszóród
nak, és csak keserűséget és szomorúságot hagynak maguk után.

Máskor meg valami rémisztő álom ébreszt fel. Majdnem mindig
Aniával kapcsolatban. Úgy tűnik, valaki elrabolta, vagy maga ment el
és tünt el nyomtalanul. Egy beomlott pince romjait hajigálom félre,
melyek alatt, tudom, ő van eltemetve, vagy éppen menekülök, őt viszem
karomon, s a fejünk fölött golyók pattognak a falon. Az ilyen álom
ból mindig összerázkódva és remegve ébredek fel. Elalszom, s gyakran
visszazuhanok ugyanabba az álomba, mintha az előbbi folytatása lenne.

Az egyetlen segítség ilyenkor imádkozni az elhúnytakért. Mínde
nekelőtt egykori asszonyomért. Vajon szüksége van-e még az én
imámra? Biztos vagyok benne, hogy nem neheztel rám, hiszen minden
utasítását igyekeztem teljesíteni. Az nem az én hibám, hogy ez nem min
dig sikerült. Igazán nem az enyém? A halottakkal szemben az ember mín
dig bűnösnek érzi magát.

A szü1eimért imádkozom, meg Teresáért. Aztán azokért az elhuny
takért, akikért senki sem imádkozik. Es legtöbbször ilyenkor követke
zik a nyugalom. Elalszom.

Néhány éven át mindig fölkeltem éjjel négy és öt óra közt. Meg
fogadtam magamnak, hogy ilyenkor tartom a szentórát. Könnyen éb
redtem, mintha valaki szelíden megérintette volna a vállamat. Lassan
mégis valami írtózás kezdett urrá lenni rajtam ilyenkor éjszaka, úgy
kellett rászánnom magam erre az erőfeszítésre. Ilyenkor este mindig
fáradtabb voltam, mint máskor bármikor. S az ilyen virrasztásos éjszaka
után napközben is rosszul éreztem magam. Ellepett az álmosság, elbó
biskoltam olvasás közben. Nem egyszer épp emiatt nem tudtam meg
őrizni türelmemet. Végül is arra a meggyőződésre jutottam, hogy sem
mit sem ér az az ima, amely után nem tudok jó és szelíd lenni az em
berekhez. Az ilyen imával bizonyára Isten sincs megelégedve. Az ilyen
éjszaka talán csak a hozzá legközelebb állóknak adatott meg? De ki va
gyok én, hogy ezek közé számítom magam? Úgy viselkedem, mint egy
szemtelen cseléd, aki betolakszik a gazdája lakásába, bár senki se hívja,
a rábízott munkát viszont nem végzi el. Ha Isten akarná ezt az éjjeli
imát, elég erőt adna hozzá ... Este tartom ,a szentórát. Ha éjjel felébre
dek, négy és öt között, azt mondom: Uram, bocsáss meg nekem, nem
vagyok rá méltó, hogy hozzád forduljak más időben, mint a többi em
berek.

De túl sokat irkálok magamról! Térjünk vissza a mai naphoz. Reg
gel óta minden úgy ment, ahogy előre kigondoltam. A tűzhelyben fel
lobbant a láng, alighogy megpíszkáltam a még izzó parazsat. A boltban
nem volt senki. Amikor a gyerekek kijöttek, már készen volt a tej.
Wandzía megkért - még hozzá elég bűntudatosan -, hogy fésüljem
meg. Szeretem ezt csinálni, mert az jut róla eszembe, amikor Aniát
fésültem. Wanzia rendszerint akkor jön hozzám, amikor az anyja nem
fésüli. Kawínska asszony egyébként bizonyára ügyesebb, és ő tudja,
hogy kell festenlök a lányoknak és mi illik az arcukhoz. De ma későn

kelt fel és későn is jelent meg a konyhában, akkor, amikor a gyerekek
már befejezték a reggelit és indulni készültek. Csak azt tudta megkér
dezni, 'míkor fejeződik be a tanítás és hánykor lesznek itthon.

Ahogy elmentek, elkezdtem mosogatní. Kawinska asszony segitett
egy keveset, és nézte, hogyan csinálom. Idegesít, amikor érzem, hogy
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ott áll mögöttern, nem enged a szeme elől, és percenként valami észre
vételt tesz. Ez nem esik jól az embemek.,. De nem szabad elfelejte
nem, hogy Kawinska okos asszony, .aki minden munkában járatos, és.
a megjegyzései, bár néha kellemetlenek, mégis a legtöbbször igazak. Bár
sok éven át cseléd voltam, mindig volt rá lehetőségem, hogy magam osz
szam be munkámat. Az asszonyom, akinél először szolgáltam, amikor
megkérdeztem. hogy kell csinálnom valamit, mindig azt felelte: "Nekem
kell neked megmagyaráznom, Anielka? Jobban tudod, mint én. Csi-:
náld, ahogy jónak látod." Mindig ezt ismételgette. A halála után szintén
mindenről magam dönthettem. Ezért volt olyan nehéz megbékélnem a
változással ...

Néha eszembe jut, hogy ha nem lennék ilyen mértéktelenül magá
nyos, nem jutottam volna ide. Az asszonyom túlságosan is jó volt, én
meg nem tudtam ezt 'eléggé értékelni. Mikor később próbáltam másutt
szolgální, sehol se bírtam ki hosszabb ideig. Most a megállapodásom Ka
winska asszonnyal kettős: bérbe veszem a cselédszobát, és mivel keve
set fizetek, ráadásként segítek neki a konyhában. Különben jó terem
tés ő. Nem egyszer megkínál levessel, amikor meg valami finom süte
ményt süt, behoz nekem egy darabot kistányéron ; itt áll. előttem, amíg
megkóstolom, és azt kérdi: "No, kitűnő, rni? Hogy ízlett Anielkának ?
Ne mondja Anielka, hogy nem remek." Eszem és dicsérem. Különben
sem tudnám nem dicsérni: Kawinska asszony valóban kitűnő dolgo
kat süt.

Beszélgetni is szeret. Csakhogy leginkább este hajlamos a beszél
getésre, ha nincs semmi érdekes a televízióban. De ilyenkor én már küz
ködörn az álmossággal. Reggel meg, amikor a legkönnyebben tudnám
hallgatni, ritkán van jó kedve. Csak megjegyzéseket tesz, és nem egy
szer élesen lehord, ha valamivel hozzá fordulok. Ilyenkor a legjobb hall
gatni. De aztán rájöttem, hogy a teljes hallgatás szintén bosszantja. Ta
lán azt hiszi, a hallgatásommal mutatom ki, hogy nem értek egyet az
utasításaival. Most tehát, amikor mosogatok, ő meg ott áll mögöttem
és megjegyzéseket tesz, hallgatok, amíg ő beszél; amikor viszont elhall
gat, elkezdek valamit mesélni neki. Már előre elkészítek egy történetet,
amit elmesélhetek. Időnként rámförmed. vagy csípős megjegyzéseket
fűz a szavaimhoz. Ettől nem kell elkedvetlenedni. Mosogatok, és mesélek
tovább, ő meg lassan elkezd hallgatni. Már nem ;kering a konyhában,
nem áll mögöttem, leül, kihoz magának valami kézimunkát. Vagy át
veszi a kezemből az edényeket, és törölget. Amikor befejezem, vagy
még be se fejezem, ő kezd el mesélni. Legtöbbször az életéről, a gyermek
koráról, a szüleiről. Minél hosszabban mesél, annál jobb kedve lesz
később. Soha nem szakítom félbe, talán csak a kérdéseimmel. Ezt sze
reti. Mégis, amikor elkészülünk a konyhai munkával, gyorsan befejezi,
mert szeret visszabújni még az ágyba. Én meg ilyenkor mehetek a
templomba.

Ma Magda Galas történetét mondtam el.
- A, mert a maguk lányai ilyen ostobák - állapította meg Ka

winska asszony. - A fiúnak nem szabad hinni, és engedni sem szabad
neki. Elzüllik, és csak követelőzni fog. Az első férjem tehetséges ember
volt, de lusta. En mégis ügyeltem rá, nem engedtem soha. És azért
ment felfelé. Ha a németek nem kínozzák agyon, most biztosan vala
melyik minisztériumban dolgozna. Mindig jólöltözött volt, mindig tudta,
hogy találja fel magát. Ez a mostani férjem, ez ... - megvetőert legyin
tett. - Ez sehova se jut el. Egy utcaseprő!
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Magda története tegnap délután jutott eszembe, amikor Pietraszko
atya "Elmélkedéseit" olvastam. Kár volt emlitenem ezt a könyvet. Ka
winska asszony savanyú képet vágott.

- Nincs arra fejem, hogy ilyen könyveket olvassak - mondta. 
A könyv legyen pihenés. Az ilyen fejtegetésekhez, elmélkedésekhez pi
hent agy kell. Anielkának nincsenek gondjai, azért tud ilyeneket ol
vasni. Nekem elég, ha vasárnap meghallgatom a plébános úr prédiká
cióját. Az se míndig érdekes. De megszoktam már. Az embernek, hogy
üdvözüljön, nem kell elmélkedéseket olvasni. ügyelni rá, hogy rend l.. .
gyen a lakásban, ügyelni a gyerekekre, a férjemre - ez a legfontosabb.
Jó lenne, ha mindenki annyit megtenne. amennyit én megteszek. A gy.
rekeket is szépen nevelem, hittanra küldöm ...

Kivette a kezemből az utolsó bögréket, kístányérokat, s a tűzhely-

fölötti szárítóra tette. .
- Köszönöm, Anielka - mondta. - És most megy a templomba,

ugye?
- Odamegyek, kérem. I

- Van ereje, van ereje. Néha csodálkozom rajta, hogy a doktorok
megadják magának azt a járadékot. Én halálosan megbetegednék, ha
ilyen hidegben kimennék és méghozzá reggeli nélkül. Kell egy kicsit
feküdnöm még, bemelegedni, olvasni, mielőtt magamra veszem ezt a
robotot. .. Maga szerencsés, nincs semmi baja ...

Én is hihetném, hogy Kawinska asszonynak sincs semmi baja. De
hogy lehet így megítélni az ember erejét? Nem csak Ő, de mindenki
azt mondja nekem, hogy egészségesnek látszom, s nem tudni, míért is
kapom a járadékot.

Fagyott, és a szél fújt. Felczakék kertjében egymást csapkodták a
fák levéltelen ágatkkal. Még sok idő eltelik, amíg friss levelek lepiJk
eI őket, s zöld falat alkotnak, mely mögött eltűnnek az itteni csúnya
házak és beépítetlen telkek gazzal benőtt foltjai. De kisütött a nap, és
visszaadta erőmet.

Gyónni kellett ma mennem, mégis az jutott az eszembe, hogy plé
bániatemplomunk helyett inkább a jezsuitákhoz megyek. Ez így sehogy
sem jó, hogy nincs állandó gyóntatóm. Minden könyvben, mely a lelki
életről szól, azt olvasom, hogy az embernek szüksége van lelkiatyára.
Hisz tanácsok, nem egyszer pedig egyszerűen parancsok nélkül nem is
lehet meglenni. De azóta nem mertem egyetlen papot se megkérni. Fél
tem, hogy ismét úgy lesz, mint akkor. Hiszen a lelkiatyánknak sokat
kell beszélni önmagunkról, felemlíteni ezt is, azt is a múltból, olyan
dolgokat is megkérdezni, melyek nem számítanak bűnnek. De ez mind
elrabolja az időt. Más emberek viszont várnak, türelmetlenkednek. A
gyóntató is siet. Aztán meg nem is tudok beszélni. Könnyebb leírnom
valamit, mint elmondanom. Sírok, összekavarodom, dadogók. Nem egy
'szer érzem, hogy még semmit se magyaráztam meg, a pap pedig már tü
relmetlen. Tehát csak azt mondom el, amit muszáj, a többit balogatom.
Sok ilyen dolog összegyűlt már. De még ha általános gyónásra kérnék
is meg valakit, nem tudom, el tudnék-e mondani egyszerre mindent.
Igy hát a könyvekben keresem. Olvasok és olvasok, míg a szemem bele
nem fájdul. És jó könyv nincs is túl sok. Ha megvolnának azok, me
lyeket Teresa hagyott rám, s azok, melyeket később vettem! Csak
azoknál a szent Iróknál találok érdekesebb dolgokat, akik nem annyira
tanítani' akarnak, inkább a saját élményeiket beszélik el. De azonnal
megjelennek a kétségek is bennem: alkalmazhatom-e ezt magamra?
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A szentek nem egyszer hallották . .. De egy ilyen valaki, mint én meg
hallhatja-e? Nem egyszer felébred bennem a kísértés, hogy más va
gyok, mint a többiek. De aztán dühbe hoz, amit elképze1tem, és látom, .
hogy rossz vagyok, kétszínű, nem szeretem az embereket.

Néha az jut eszembe: hiszen, ha O akar tőlem valamit, azt kife
jezetten meg kell mondanía. O tudja, hogy buta és tanulatlan vagyok.
Miért kellene így gyötörnie engem?

Egyszer, mikor még kislány voltam, szüleink elküldté'k Jankával
áfonyáért az erdőbe. Sokat fecsegtünk és az ösvények összezavarodtak
előttünk. Eltévedtünk. Alkonyodni kezdett, mi meg állandóan bolyong
tunk, nem tudtunk kijutni az erdőből. Janka elkezdett sírni. Panaszkodott,
hogy fáj a lába, hogy éhes, hogy fél... Rákiabáltam, hogy buta. De én
is éhes voltam és szintén féltem. Janka halkan zokogott. Egyre sötétebb
lett. Hirtelen léptek zaját hallottuk. Először a kétségbeesés környéke
zett, mert eszembe jutottak a medvék, melyekről hallottam, hogy időn

ként lejönnek a hegyekből; aztán meg az öröm, amikor észrevettem, hogy
egy ember az, aki a fák között megy. Favágó lehetett. A hátán vitte a
baltájat. Kiabáltam, de ő oda se fordult. Eléje szaladtam az úton. Meg
állt. Nem volt fiatal, sötét, zárkózott arca volt. Homlokába húzott ka
lapja alól fekete, szinte cigányos szemek néztek rám... Gyorsan be-o
széini kezdtem, ő hallgatott, csak a tekintetét szegezte állandóan rám.
Kezdett erőt venni rajtam a félelem. A szavak összegabalyodtak a
számban. O még mindig nézett, majd olyan mozdulatot tett, mintha
félre akarna lökni. Szó nélkül tovább ment, Nem futottam utána. Tá
volodott, eltünt a homályban. Janka még erősebben és hangosabban
kezdett zokogní. Az erdő fekete volt és félelmetes. És már én se tudtam
uralkodni magamon. Sírva fakadtam. Úgy hittem - fogalmam sincs,
miért -, hogy ez az ember tudja jól, hogyan tudunk kijutni az erdő

ből, de szándékosan nem akart nekünk semmit se mondani. Még sokáig
tévelyegtünk, míg a végén megtaláltuk a jó utat.

Amikor a könyveim fölött ülök és választ keresek bennük, úgy ér
zem magam, mint akkor az erdőben: eltévedve, segítség nélkül, elzárva
tőle, hogy hazamehessek szüleimhez, ellökve attól, aki segítségemre
lehetne ...

*
Sokáig vártam a megállóban. Végre jött" a villamos, üres, mint

ilyenkor mindig. Milyen jó, hogy a villamosjegy ilyen kevésbe kerül. Ha
drágább lenne, nem engedhetném meg magamnak, hogy villamosra
szálljak, gyalog meg soha se jutnék el ilyen messzire. Amikor elgondo
lom, hogy mit se jelentett nekem reggeli előtt gyorsan átugraní a
Chochotowska utcába, hogy onnan hozzak friss tejet, vagy áttáncolni
egy éjszakát, mikor a tűzőrségi kocsiszínben rendeztek mulatságot 
szomorú leszek. Az ember észre se veszi, hogy romlik el minden. Elfá
radtam, míg a megállóba értem. Talán több erőm lenne, ha ez a mi vá
rosrészünk nem lenne olyan rettenetesen ronda. Igaz, a házakat mind
kert övezi, de míndegyík valahogy olyan görbe, mintha kificamodott
volna a szomszédok haragjától. A kertekben meg egypár szánalmas kis
fa és sok-sok szemét vagy pocsolya, zavarosak. mint a hályoggal bele
pett szem, s jegesek a partjaik mentén.

A villamoson sem néz senki betegnek. A kalauz, ahogy a jegyet
adta, kihívóan rám mcsolygott és valami viccet sütött el, amit nem is
hallottam meg. Régebben, ha igy kikezd tek velem, haragos arcot vág-
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tam, vagy jól megmondtam a magamét, hogy aztán a férfi úgy távo
zott, mintha leforrázták volna. De most már mindig mosollyal felelek
a mosolyra. A szavakat rendszerint nem hallom, nagyon eltompult va
lahogy a hallásom. A kalauz bámult rám, aztán megrándította a vállát
és otthagyott. A villamos zakatolt a sínen, ő meg felült kalauzi aszta-
lának magasára és dúdolt valamit. ,

Minden alkalommal, amikor bizottsági vizsgálatra megyek, az ott
várakozó emberek: botránkozással teli tekintetével találkozom. Mind
egyikük valahogy elformátlanodott, megviselt, hajlott. Némelyik bizal
matlanul meg is kérdi: "Maga szintén a bízottságra vár?" Rendszerint
két orvos fogad, egy idős és egy fiatal. Az idős ritkán kérdez. Főleg a
fiatal érdeklődik. Ö is gyanakvóan néz rám. Hallottam, ahogy egyszer
odahajolt az Időshöz. és ezt mondta: "Dehát ez nincs negyven éves se!"
Az meg csak megrántotta a vállát. Már emlékszik rám, és tudja, hogy
bár egészségesnek látszom, minden vizsgálat úgy sikerül, hogy megkap
hatom a járadéköt. "Hetvenszázalékos munkaképtelenség" - évek óta
ezt írják a munkakönyvbe. A járadék alacsony. Nem egyszer hallom:
"Hogy tud ebből kijönni?" Azt hiszem, ha Kawinska asszony nem adná
ki nekem azt a szobát, nem tudnék boldogulni.

Kiszálltam az alagútban, s mozgólépcsőn mentem fel. Zsigmond ki
rály szobra alatt szőrnyű szél fújt, a Swietojanska utcában már nem
is lehetett érezni. A templomban, bár késő délelőtt volt már, miséztek
még. Két gyóntatószékben - a Legszentségesebb Szeritség kápolnájában
és a főhajóban volt még pap. De mindkét gyóntatószéket a várakozók
-egész serege vette körül.

Kezdetben még örültem is neki. A gyónásban nemcsak a beszéd
esik nehezemre. Maga a gondolat, hogy be kell mennem a gyóntató
székbe - főleg, mióta az a dolog történt -, félelemmel tölt el. Úgy ér
zem, mintha valami fojtogatná a torkom és mintha egy perc múlva el
kellene ájulnom. Zúg a fejem, semmire nem tudok gondolni, nem emlék
szem, mit is kell méggyónnom. Ezért jobban szeretem, ha várni kell
egy kicsit a sorban, addig mindent rendezhetek magamban.

-Beálltam a sorba. A pap egy fiatal férfit gyóntatott. Három nő állt
még előttem. A gyónás hosszúra nyúlt. Fáradtnak éreztem magam. Ami
kor fáradt vagyok, idegeskedem, össze-vissza beszélek. Nem egyszer ha
ragszanak érte, hogy nem sorolom fel a bűneimet, hanem magamról fecse
gek. :f:n is tudom: a gyónás, az a bűnök felsorolása ... De honnan tud
jak meg olyan dolgokat, melyeket sehol máshol nem lehet megtudni?
A pap még mindig azt a férfit gyóntatta. A fáradságom növekedett. In
gerültséget éreztem. Azt mondtam magamnak: Látod, milyen vagy! Mi
kor te foglalkoztattad a papot saját ügyeiddel és ezért kellemetlenség
ért, megbántva érezted magad. Most meg türelmetlenkedsz, mikor a pap
mást gyóntat hosszabban. Pedig lehet, hogy neki is valami fontosat kell
megbeszélnie? De egy ilyen intelligens embernek biztosan van kihez for
dulnia. Egyre rosszabbul éreztem magam. A padot, itt a gyóntatószék
mellett, az a három nő foglalta el. Ha összehúzódnának. nekem is jutna
hely. De nem tudom megkérni őket. Félek, hogy súgdolózni kezdenek,
célzásokat tesznek, mint akkor ...

Végül is nem bírtam már tovább várni.' Atmentem a másik gyónta
tószékhez. De ez is ostrom alatt állt. Fáradtan és gondterhelten. anélkül.
hogy gondoltam volna rá, miért teszem, elindultam a főoltár felé. Már
az utolsó rnise is befejeződött. A villanyt leoltották, az oltárnál nem
volt senki. Letérdeltem. s akkor vettem csak észre, hogy a hajó balol-
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dalán, a Legszentségesebb Szentség kápolnája mögött még egy kápolna
van, kicsi és homályos. Az oltár mellett a gyóntatószékben egy pap ült.
!tpp keresztet vetett a me1lét verő gyónó feje felett. Más senki nem vá-
rakozott rá. .

Gyorsan bementem e gyóntatószékbe. De persze a szívem mindjárt
elkezdett dörömbölni, mint az őrült, a torkom összeszorult, a szemern
előtt fekete pelyhek kavarogtak. Csak annyit tudtam kinyögni, hogy
áldást kérek - és elhallgattam. Térdeltem szó nélkül és zihálva. A fe
jemben pusztaságot éreztem, nem em1ékeztem semmire abból, amit el
kellett mondanom, amit kérdezni akartam. A sírás fojtogatta a torkom.

- Nyugodj meg, ne siess ... - hallottam. A hang szelid volt, nyu
galommal teli. A papoknak általában nincs idejük. Ez érthető. Nem
emlékszem, hogy ez alatt az öt év alatt valaki is ilyen hangon szólt
volna hozzám. Kezdtem könnyebben lélegzení, A torkomban elmúlt a
görcs. Egy pillanat alatt megjött a beszélőképességem. Elkezdtem a
gyónást.

A pap a rács mögött hallgatott, nem szakított félbe egyetlen szó
val sem. Beszéltem neki állandóan, egész az unalomig az ismétlődő tü
relmetlenségről, a csalódásaímrél, ellenkezéseimről, Iázadásaimról, el
vesztett csatáimról, felébredő aggodalmaimról . .. Az ilyen embernek,
mint én, a legtöbb baja önmagával van. Azzal az ügyetlenséggel vétke
zik, ahogy megbékél saját kicsinységével. Aztán, bátortalanul, elkezd
tem a kételyeimről beszélni. Arról, ami csak úgy tünt nekem, hogy hal
lottam ... És most sem szakított félbe. Egyre többet kérdeztem. Csak ak
kor szólalt meg, mikor befejeztem:

- Ez minden?
- Igen. Nem emlékszem többre ...
Pillanatig hallgatott, aztán váratlanul megkérdezte:
- Mondd meg nekem, mit gondolsz te magadról?
-Én? Magamról? - zavarba jöttem ettől a kérdéstől. Nem tu-

dom ... Néha azt hiszem, hogy jobb lettem, megértöbb mások iránt, hogy
megbékéltem mindennel. " És megelégedett vagyok, és azt hiszem, hogy
minden jobban van ... Es aztán hirtelen visszatér az, ami volt. Bosz
szant, hogy rosszul gondolkozom az emberekről. Panaszkodom. Es szeret
ném, hogy valami vígasz jöjjön. Hogy úgy tudjak megint dolgozni, mint
régebben ... Újra felébred bennem a harag, a sérelmek, a panaszok. S
akkor rájövök, hogy nem haladtam egyetlen lépést sem. Hogy az,' amit
javulásnak vettem, hazugság volt, Kétségbeesem.Azt hiszem, hogy már
soha nem sikerül jobban. Szerétnék meghalni... De aztán újra elkez
dem elölről, és megint ugyanúgy végződik. És nem tudom, hol vagyok ...
Nincs senki, aki megmondja nekem, hogya rossz uralkodik-e szüntelen
bennem, vagy pedig Isten engedi ezt meg? .

- S nem míndegy ez? Gyakran kell magaddal harcolnod ?
- Lehet, hogy sohasem lesz jobb?
- Sohasem lesz jobb önmagától, de Tőle mindent megkaphatsz.
- Régebben Ö azt is megengedte, hogy dolgonam ...
- Mondj még valamit magadról - szakított félbe. - Magányos

vagy?
- Igen.
- Dolgozol?
- Most nem. Azelőtt dolgoztam.vCseléd voltam.
- Cseléd? - ismételte. Csodálkozást éreztem <l hangjában.- De kell,

!Ilogy tanultál is, olvastál.
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- Nem tanultam, de sokat olvastam. Szeretek olvasni.
- Mondd el, mit olvastál?
Kezdtem felsorolni főleg azokat a könyveket, melyekhez állandóan

visszatérek: a "Filoteát", a "Lélek történetét", Szent Terézia és Keresz
tes Szent János írásait, Szent Katalin "Dialógusát", Pietraszko atya
"Elmélkedéseit". Fabertől a "Lélek haladását". Nem is várta végig a
felsorolást, megkérdezte:

- Honnan vetted ezeket a könyveket? Valamilyen könyvtárból?
- Többnyire vásároltam. Azokat, amiket nem tudtam megvenni,

kölcsönkértem és lemásoltam ...
- Iskolába csak kellett járnod.
- Jártam, amikor falun voltam. Két osztályt végeztem.
- Aztán a városba jöttél? És cseléd lettél?
- Igen.
- És miért nem tanultál tovább a városban?
- Háború volt ...
- És aztán?
- Nem volt mikor. Az asszonyom meghalt. Ura nem volt. A gye-

rekekkel, a házzal kellett törödnöm ...
- No és később?

- Azt gondoltam... azt gondoltam, Jézus kívánja tőlem, hogy eb-
ben a lenézett helyzetben maradjak.

- Azt gondoltad, hogy Ű ezt kívánja tőled? Miből gondoltad ezt ?
- Úgy tűnt nekem ... úgy tűnt, hogy Ö ... hogy Ö mondta.
- Jézus szól hozzád?
- Nem tudom ... Valójában senki se szól hozzám. De néha ... Néha

úgy tűnik, hogy Ö akar valamit tőlem ... Nem akar, nem ! Valamit kér ...
- Hallod a hangját?
- Nem. nem hallok semmit. Ez csak bennem van.
- Th Ö kért, hogy cseléd maradjál ?
- Ö azt mondta ... vagyis úgy tünt nekem, hogy azt mondja: csak

mint szolgáló telj-esítem azt, amit O kíván ...
- Th O mit kíván ?
- Hogy segítsek az emberen, az embereken ...
- Milyen embereken?
- Akikért kértem ...
Elhallgatott, talán elgondolkodott.
- Beszéltél már minderről a gyóntató atyáddal? - kérdezte végre.
- Beszéltem, amíg volt állandó gyóntatóm ...
- Miért nem jársz továbbra is hozzá?
- Megtiltotta. -'
- Miért?
- Az emberek panaszkodtak, hogy túl sokáig gy6nok. Azt mondták,

kitalálok különböző dolgokat, hogy csak beszélgethessek a pappal. Hogy
a szentet akarom adni, pedig szerelmes vagyok belé ...

- És hogy volt igazán?
- Csak azt akartam, hogy mindent megmagyarázzon.
- S kik voltak azok az emberek, akik panaszkodtak, valami ellen-

ségeid, pletykálkodók?
- Nem. Jó asszonyok voltak. Nem tudták, miről beszélek, és kevés

idejük volt. Ha rosszak, könnyebben elviseltem volna. Mikor rossz em
ber bánt, kevésbé fáj nekem ...
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A. rács mögött csönd uralkodott. Kinn ragyogott a nap, de a ká
1-c~l1a olyan homályos volt, hogy amikor elzsibbadt térdeimet megigazi
tc't;,m, akkor scm láthattam meg a pap arcát. A csönd egyre hosszabb
let t. Végre ezt hallottam:

- Honnan vagy benne olyan biztos, hogy ezt Ö mondta neked ... ?
- Egyáltalán nem vagyok biztos! :Én ... én csodálkozom is ...
- Gyakran nem vagy biztos, talán csak úgy tűnt ez is neked? Ta-

lán magad találtad ki magadnak?
- Ö azt mondta, hogy soha sem lesz bizonyosságom ...
Amíg mozdulatlanul térdeltem, megfeledkeztem a gyengeségemről.

De rr.cct hirtelen rám támadt a fáradtság. Visszatért, egyszeriben, tol a
kodóan A térdemben szúrást éreztem, mintha éles reszelőn térdelnék.
A lábarn annyira elzsibbadt, hogy a gyóntatószék szélébe kapaszkodtam,
nehogy összeessem. A kezemen függtem. de a kezem is gyenge volt. A
mellemben éreztem a fájdalmat, mintha tűzzel lenne tele, és ez a tűz

belülről kiindulva lassan felfalna. Remegni kezdtem. Lehunyt szempíl
Iáirn alatt mintha színes karikákat láttam volna.

A pap abbahagyta a kérdezést. Talán sietős lélegzésemről kitalálta,
mi van velem. Erősen felém hajolt, a gyóntatószék élesen megnyikordult.

- Elérted a mennyezetet - mondta.
Nem értettem, miről beszél. Az egész testemben lüktető fájdalom

nem engedte, hogy gondolkodjam a szavain. De belém hullottak és meg
maradtak. Bár nem értettem, de mindegyiket el tudnám ismételni.

- Elérted a mennyezetet - ismételte. - Érted? Úgy vagy, mint az,
aki egy vízzel teli szobában találja magát. A víz emelkedik, egyre ma
gasabbra, magasabbra. Az ember eleinte csak áll a vízbe merülten, az
tán muszáj úsznia. Míg végre azt érzi" hogy a feje a plafont éri. Vagy
nem?

- Igen - suttogtam. Bár nem tudtam, miért beszél erről, a fulla
dásnak ez az állapota ismeretes volt előttem.

- Az ember ilyenkor már semmit sem tehet a maga segítségére,
semmit - folytatta. - Tudja, hogy tanácstalan, hogy minden cselekvésre
képtelen. Csupán egy dolog marad meg számára: megadni magát ...

.- Megadni! ... - ismételtem rosszul.
- Egyedül csak Ö képes megnyitni felettünk a tetőt ...
Felálltam a térdeplőről, hogy kilépjek a gyóntatószékből. és hirtelen

forogni kezdett körülöttem az egész világ ... Elájultam. De a fájdalom,
amit éreztem, ahogy a fejem a földre ütődött, magamhoz térített. Em-

. berek voltak körülöttem, karonfogtak, a legközelebbi padhoz vezettek.
A templom örvénylett körbe, de egyre lassabban, mint egy megállni ké
szülö körhinta. A gyengeség, amit térdelés közben éreztem, elmúlt. Csak
az ütés maradt meg a homlokomon, melyen kis.dudor keletkezett.

- Hívjuk talán amentöket? - kérdezte valaki - vagy egy taxit?
- Nem, nem - suttogtam rémülten. - Nem kell. Már jobban érzem

magam. Mindjárt elmúlik az egész ...
Tekintetemmel a körülöttem lévö emberek közőtt a gyóntatómat ke

restem. De nem volt se itt mellettem, se a gyóntatószékben. Az egyetlen
pp. akit láttam, abban a gyóntatószékben ült, ahol legelőször álltam.
Az emberek közt sürgölődött egy szerzetes testvér is, megkérdezte tőlem,

hozzon-e vizet. Megráztam a fejem. Szerettem volna még szentáldozás
hoz járulni, és bár az új előírás szerint a tiszta víz nem szegi meg a
bőjtöt, úgy gondoltam mindig, hogy kényszerítő szükség nélkül nem
kell kihasználni ezt az engedményt. Csupán azt kérdeztem tőle:
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- Ez az atya, aki itt gyóntatott, már elment?
- Nem tudom, de ha nincs itt, akkor biztosan elment.
- És a testvér nem tudná megmondani, hogy hívják?
- Nem tudom, ki volt az. Itt rendesen senki sem gyóntat... Talán

valaki átutazó ...

*
Megkönnyebbülve és örömmel telten jöttem ki a templomból. Bár

a nap már nem sütött, és őszi szürkeség takarta a várost, a gyengeségem
eltűnt, új erő árasztott el. Csak aikkor éreztem, mílyen nagy boldogság
és kegyelem volt valójában eza mai gyónás. Évek óta ez az első, ami
megérintett. Már azt hittem, soha sem ismerem ezt meg. Annyi minden
teljesen világos lett számomra. A könyvek azért nem helyettesíthetnek
mindent. Lehet olvasni és bizonyos szavakat fel se fogni. De amikor va-
laki az ujjával mutatja meg Ahogy Jézus mutatta meg tanitványai-
nak, akikkel Emmausba ment .

Kinn a Zamkowy téren zúgott a szél ...

Pályi András fordítása

•

TAKÁTS GYULA VERSEI

HAROM SZARAZ FARA

1

(M e m en to)

MeghJllt e fa már olyan fekete
hogy ritkul a levegő körüle

Meghátrál minden csoda hogy megáll
ily légüres magányban ez a szál

Ágáról abroncs lóg s a rozsda
mint száraz vér pereg a porba

s mely dongát bort ölelt ma mint hurok
mint a halál cégére úgy forog

Vagy tört délkör de gazdátlan ide
ki h ú:::ta mely hóhér végzet keze.

Sz.érünkön még vagy földön túl e fa
már a világ végének angyala

.,
"

2

(Memoria)

Villám vagy fejsze Egyremegy Sötét
csonkjával rám mered

Kérgén a gomba-fény törtfal'kú gyík
piheg s a rémület

mely törzséhez tapadva ide vonz
S e kőrózsás padon

mit szivem tűnt árnyékával beszél
borzongva hallgatom

Zsenge mező föZött
száraz fán költ a 'gólya
üldögél az ághoz
kikötött hajóba

A h01'gonya e fa
A földhöz ez köti
Öt meg a láz amíg a szél
rJzsé'it zörgeti

(V i ta)

És llyárra aztán kivirul
igy lesz az élet fája
Szikrázík mint tükör
fényben a gólyák szárnva

Fehéren fent s alatta zölden
lobog «z új búza
Kenyér közt jár a gólllafi
n.z élet ős szimbóluma


