
  17 

Jolán

Jednym z moich najbardziej wyrazistych wspo
mnień z okresu dzieciństwa jest Jolán, córka naszego 
nauczyciela łaciny. Razem z Palim Telkesem uważaliś
my ją za najładniejszą dziewczynę w mieście i głosi
liśmy to wszem wobec. 

Jolán Koltai jest najładniejsza! I czerwieniliśmy się 
za każdym razem. 

Zawsze traktowała nas bardzo grzecznie. Na przy
kład kiedyśmy przynosili zadania domowe z łaciny, 
nie mówiła wprawdzie nic szczególnie miłego, ale gdy 
otwierała drzwi i z uśmiechem wpuszczała nas do poko
ju, żebyśmy zostawili zeszyty na biurku jej ojca, zawsze 
mieliśmy wrażenie, że obejmuje nas swoimi ramionami 
o gładkiej, białej skórze. Była wysoką i smukłą dziew
czyną. Najczęściej nosiła czerwone i różowe empirowe 
sukienki. Nie sposób było oprzeć się myśli, jakie gorące 
ciało skrywa się pod nimi.

W jej ruchach była jakaś wytworna ospałość – i za
wsze czuło się subtelny zapach jej jasnych, jedwabi
stych włosów. Często rozmawialiśmy o tym z Palim 
Telkesem, który był wtedy moim najlepszym kolegą. 
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Dlaczego niektóre dziewczyny są ładne, a inne nie? Od
kryliśmy na przykład, że duże, ciemnoszare oczy Jolán 
są tak piękne, bo pod nimi widnieją delikatne półkola 
barwy lilaróż. To one nadawały jej twarzy ów osobliwie 
smutny, a jednak miły wyraz. 

I rzeczywiście, często rysowaliśmy Jolán, ja i Pali, 
i jeśli pominęliśmy te dwa pierścienie, to nie była po
dobna do siebie.

Obaj kochaliśmy Jolán, i jeszcze w siódmej klasie 
codziennie space rowaliśmy pod jej oknami, zastana
wiając się, co może teraz robić. Czasem widzieliśmy, 
jak w jednym z okien mignęła jej suknia, i to była cała 
nasza radość.

Rozmawialiśmy z nią tylko wtedy, gdy jej ojciec 
wysyłał nas po coś do swojego mieszkania. Poza tym 
z wielkim zapałem kłanialiśmy się jej na ulicy. Spoglą
dała na nas i odpowiadała lekkim skinieniem głowy. 
Zastanawialiśmy się wtedy z Palim, co też Jolán sobie 
o nas myśli. 

Pewnego dnia – był to dziesiąty marca – nie wyszła 
na deptak, a potem tygodniami na próżno jej wyczeki
waliśmy. I to nie ona otwierała teraz drzwi w mieszka
niu nauczyciela.

Na przerwach i poza nimi rozmawialiśmy z Palim 
tylko o jednym – co mogło się stać. Ale udało nam się 
dowiedzieć jedynie, że Jolán wyjechała.

W odwiedziny do krewnych.
I nie wróciła. Pamiętam, że po Bożym Narodzeniu 

przez miesiąc wychodziliśmy na dworzec. Z czasem 
zapomnieliśmy o Jolán. Tylko z rzadka, gdy wałęsali
śmy się po dworze i o zmierzchu wracaliśmy do domu, 
zaczynaliśmy nagle mówić o niej i wtedy przez cały 
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wieczór nie mogliśmy uwolnić się od wspomnień. Przy
chodziła do nas w snach i patrzyła tymi swoimi oczami 
o osobliwym, słodkim blasku. A mnie pozwoliła nawet 
raz ucałować swoją rękę. 

Dopiero niedawno dowiedziałem się – przede 
wszystkim od babci – o losach Jolán.

Do ich domu rzadko przychodzili młodzi mężczyź
ni. Pamiętam, śmiano się nawet ze starego Koltaiego, 
że ze skąpstwa albo z jakichś innych względów nikogo 
nie zaprasza i nie zabiera nigdzie swojej córki. W ogóle 
zresztą przypominał wściekłego psa. W żadne święto 
nie mógł sobie odpuścić wizyty w kościele, gdzie wciąż 
przywoływał nas do porządku. Kiedy zobaczył, że ktoś 
nie klęczy w trakcie podniesienia, podchodził i go do 
tego przymuszał. Słowem był podłym człowiekiem, 
a przy tym nieustannie narzekał na powszechne zepsu
cie. Zapewne to te zasady moralne kazały mu odstraszać 
jednego po drugim wielbicieli córki.

Podobno już przy drugiej, trzeciej wizycie pytał ich, 
czy przychodzą z poważnymi zamiarami, bo jeśli nie, 
to niech nie psują reputacji jego córki, niech go na nic 
nie naciągają. Wtórowała mu w tym jego żona. Niewiele 
znalazłoby się par, które byłyby tak jednomyślne. Ta 
biedna dziewczyna musiała wiele przez nich wycierpieć.

Ponieważ matka wyszła za mąż już w wieku staropa
nieńskim, nie pozwalała córce na bale i zabawy. A prze
cież powinna była. Babcia wykpiwała za to rodziców 
Jolán. Co za nieznośne, głupie gbury. Jakby cały czas 
ssali cytrynę. Nie da się z nimi rozmawiać!

Tak czy owak, pod koniec przychodził do nich już 
tylko dalszy kuzyn Jolán, Zoltán Richter. Często wi
dywaliśmy tego eleganckiego, postawnego młodzień
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ca, jak skręcał w ulicę Csokonaiego, gdzie mieszkał 
nauczyciel. 

Zmarznięci snuliśmy marzenia na zaśnieżonej uli
cy i zastanawialiśmy się, co dzieje się tam, w ciepłych 
pokojach, po których Jolán chodziła w empirowej suk
ni z miękkiej tkaniny i paliła w piecu pachnące listy... 
Nie wiedzieliśmy, że w pokoju, z którego przez zasłonę 
przeświecało blade światło lampy z różowym abażurem 
i wydobywały się melancholijne dźwięki mazurka Cho
pina, Jolán gra na pianinie – tak, gra, ale siedząc w czy
ichś objęciach. Przymyka oczy o długich, jedwabistych 
rzęsach i składa głowę na ramieniu tego kogoś, a jej 
delikatne wargi rozchylają się jak czerwone płatki du
żego pachnącego kwiatu i przywierają do czyichś warg. 

O tym wszystkim nikt jeszcze wtedy nie wiedział.

Jakiś czas potem Jolán napisała do swojego brata, 
który pracował w Peszcie jako lekarz. Według babci 
treść listu brzmiała tak:

„Przyjeżdżaj, jeśli nie przyjedziesz, będę zgubiona. 
Tylko ty możesz mi pomóc”.

I brat Jolán, wysoki, poważny mężczyzna z czar
ną brodą, o bladej cerze i takich samych oczach, jakie 
miała Jolán, przyjechał najbliższym pociągiem. Bardzo 
kochał siostrę, porzucił dla niej pacjentów i wszystkie 
swoje sprawy.

A dziewczyna, mówiła wzburzonym głosem babcia, 
wyjawiła mu to, co przemilczała przed rodzicami.

Wtedy lekarz udał się do Zoltána Richtera. I powie
dział mu tak:

– Słuchaj, Zoltán, nie jesteś bardziej winny niż Jo
lán. Żadne z was nie jest winne. Zapytam cię jednak, 
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zanim postanowię, co zrobić, czy nie chcesz się z nią 
ożenić. Nie odpowiadaj od razu. Najpierw chciałbym 
powiedzieć, że nie będę cię zmuszać do małżeństwa. 
Żadnymi środkami. Jeśli chcesz, to ją poślubisz, jeśli 
nie chcesz, to nie. Nie proszę cię też o nic, chcę tylko 
szybkiej i pewnej odpowiedzi.

A Zoltán Richter odpowiedział, że nie chce.
Brat Jolán chwycił kapelusz i wyszedł bez słowa.
Tak opowiadała babcia. (Chyba wiele nad tym roz

myślała, ale mogło tak być naprawdę).
O tym, co wydarzyło się później, też słyszałem od 

babci. 
W domu lekarz zawołał rodziców do pokoju i powie

dział im, jak sprawy stoją. Że za sześć, siedem miesięcy 
Jolán urodzi dziecko Zoltána Richtera.

Stary Koltai zaczął wrzeszczeć, że zaraz wyrzuci cór
kę z domu. A wtedy brat Jolán oświadczył, że zabiera 
siostrę do Budapesztu, i żeby ojciec nie ważył się źle 
o niej mówić. Dziewczyna zamieszka z nim – i kropka.

Na to ojciec:
– Spoliczkuj tego łotra i zastrzel jak psa.
Brat Jolán odrzekł:
– Właśnie z nim rozmawiałem. Nie chce poślu

bić Jolán.
– Więc go do tego zmusimy – powiedział stary  

Koltai.
– Nie będziemy go zmuszać – odrzekł brat Jolán.
– Boisz się, nikczemniku, chcesz zhańbić siostrę, 

boisz się, że to on zastrzeli ciebie!
– Nie chcę unieszczęśliwić siostry – ze stoickim spo

kojem odparł brat Jolán.



Stary na próżno mówił i krzyczał, syn się nie ugiął. 
A nazajutrz pojechał z Jolán do Pesztu. Odtąd mieszkała 
z nim. Tam urodziło się jej dziecko, które wychowywała 
razem z bratem, jakby było ich wspólne. 

– Taka to historia! – zakończyła opowieść babcia.

Wczoraj po południu widziałem Jolán i jej brata na 
ulicy Üllői. Nic się nie zmieniła. Prowadzili za ręce 
małego chłopca. Byli roześmiani, spieszyli się gdzieś, 
nieśli pakunki. Szła lekko, wdzięcznym, dziewczęcym 
krokiem, ludzie się za nią oglądali. Jej ruchy były płyn
ne i miękkie, jak dawniej. Dwa śliczne niebieskawe 
pierścienie otaczały jej szare oczy, wypełnione ciepłem 
i ogniem.

Kiedy ją pozdrowiłem, zarumieniła się i uśmiech
nęła. Przyjaźnie i smutno. 

Długo za nią patrzyłem.

przełożył Wojciech Obiała


