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NEVE FÉLREVEZETTE azt, aki nem ismerte őt. Tagbaszakadt, nehézkes moz
gású, édességtől hízott nőt képzelt el, pedig éppen az ellenkezője volt. Vékony,
zörgőcsontú, sietős lépésű. Kollégái madárijesztőnek hívták a háta mögött. S
valóban ijesztő látványt nyújtott, különösen ha tűzbe jött, hevesen gesztikulál
va magyarázott valamit, meg akarta győzni az embert. Idegenségét csak fokoz
ta, hogy mindenáron a puritánsághoz ragaszkodott. Még nöíessége rovására is.
Rúzst egyáltalán nem használt, arcára sem pirosítót kent, hanem kőpudert, ami
olyanná tette, mintha porrá tört vakolattal vonta volna be.

Hosszú, fekete haját simán hátrafésülve hordta. Öltözködése is az unalomig
egyszerű és változatlan volt: fehér vagy rózsaszín blúz, hűvösebb időben magas
nyakú fekete vagy barna pulóver és mindig ugyanaz a bő, lobogó szélű fekete
vagy barna szoknya. Nyugtalan pillantású, fekete szemében időnként fölparázs
lott az indulat. Tekintete nemcsak gátlásosságet és a mindennapi érintkezésben
való bízonytalanságot tükrözött, hanem a kiszolgáltatottságát is önnön érzel
meinek, a belsejében dúló viharoknak. Vonásai ettől kuszán egymásba torlód
tak, összekapaszkodtak, mint a nyesetlen fa ágai.

Mintha állandóan és fáradhatatlanul gyászolt volna. A tantestületben az a
hír járta, hogy fogadalmat tett, mert a vőlegénye elesett a fronton. Egyesek
tudni vélték, hogy apját gyászolja, akit elhurcoltak és megöltek a nyilasok. A
franciatanár, Zsendovszki szerint Vastagh Mária apáca volt, de amikor felosz
latták a rendeket, nem ment el plébániára házvezetőnőnek, hanem átképezte
magát történelemtanárnak. Zsendovszkinak igazán hihettek, jók az Információi.
Valamikor kultúrattaséként működött Svédországban, a mínísztéríumban is meg
maradt egy-két régi összeköttetése, és egy híres zenetudós lakik fölötte, akivel
hetente híreket cserél. A sok találgatás után végül is mindenki elfogadta Zsen
dovszki állítását. Pedig a valóságban Vastagh Máriának csupán annyi köze volt
a zárdához, hogy apja letartóztatása után anyjával az angolkisasszonyoknál
húzódtak meg, ott vészelték át az ostromot, apácának öltözve.

TÖRTÉNELEMÚRAI egy-egy látványos színházi előadáshoz hasonlítottak. Szí
nész módjára, drámai erővel idézte föl a tananyagot, sokszor egész társulatot
helyettesítve, Ha nagyon felhevült, az asztalon heverő retiküljéből rózsaszín ba
kelit-dobozkát halászott elő, és gyors mozdulattal, mintegy palástolva tettét, be
kapott egy tablettát. - A dilibogyó l - suttogta az osztály. Nem nyelte le mínd
járt. Fogaival apróra morzsolta, mint más a malátacukrot, addig forgatta szá
jában, amíg fehér pép nem lett belőle, s váratlanul, egy hirtelen lélegzetvé
tellel lecsúsztatta a torkán. Az osztály csodálta őt: - Hogy tudja ezt a kese
rűséget így megenni! Szeme se rebbent ettől a méregtől.

RÉGI, SÖTÉT BÉRHAzBAN laktak, egyszobás, alk6vos lakásban. A szoba
ablakai az utcára néztek, a konyháé az udvarra. A Suranyí utca keskeny, le
vegőtlen utca volt. A két oldalán sorakozó házak mintha mindig azon tanaked
tak volna, miképp dőlhetnének egyszer végleg össze. Az ablakok farkasszemet
néztek egymással, esténként pedig az ablakokba kikönyöklő emberek is. Az es
te meg a reggel szemre alig különbözött, mert a Nap sem felkelőben, sem el
menőben nem tért be hozzájuk, még villanásra se. Mária szünet nélkül égette
a villanyt. Annyira megszekta a mesterséges fényt, hogy idővel már kifejezetten
zavarta a napsugárzás. Kora tavasztól késő őszig napszemüveget hordott az ut
cán, védte szemét a természetestől. mely tűszúrásnyi fájdalmakkal hatolt be
léje, ha engedte.

Keveset beszélgettek. Anyja a hetven küszöbén járt, éppen hogy csak fu
totta erejéből a házímunkára, főzésre, mosásra, takarításra. Munka közben gyak-
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ran fogta el enyhe szédülés. Néha úgy érezte, vagy a padló szalad ki a lába
alól, vagy a két lába akar tőle megszabadulni. Le-lefeküdt félórákra. órákra,
hogy összeszedje magát, hogy folytatni tudja ott, ahol abbahagyta. Sem az ide
jéből, sem a kedvéből nem tellett beszélgetésre. Mária jól emlékezett rá, hogy
kislány korában rengeteg mondanívalójuk volt. Szerette hallgatni, hogyan is
merkedtek meg a szülei egymással. A nagyszülőknek szerény kis szatócsboltjuk
volt a Gyömbér utcában, anyja is ott segédkezett. Nem hozott sokat, de tisz
tességgel megéltek belőle. Egy forró, nyári délután tért be ide munka után az
apja görögdinnyét venni. S ebben a találkozásban már minden elhatároztatott:
áldozatos szerelrnük, házasságuk és ő, egyetlen lányuk, boldogságuk.

Hacsak tehette, minden este odabújt anyja mellé az ágyba, átkarolta a nya
kát, s mint valami rejtelmes, folytatólagos kalandtörténetet suttogta el, mit
csinált aznap, kit bántott meg és ki bántotta meg őt. Anyja ilyenkor figyelmez
tette, mit kellene jóvátennie holnap a ma elkövetett rosszból, hogyan kell fe
gyelmeznie magát, hogy uralkodni tudjon robbanékony természetén. Ezek a be
szélgetések hiányoztak neki. Igaz, hogy felnőtt nő, igaz, hogy -tanár, akinek
módjában áll levezetni indulatait, temperamentumát a nevelés és oktatás med
rébe terelni. Mégis: vágyott a meghittségre, a kítárulkozásra,

EGY REGGEL éppen indulni készült az iskolába. Már befejezték a reggelit.
Anyja a teáscsészéket törülgette, tányérokat rakott a mosogatóvájlmgba, a reg
geli maradékait szedte össze. Mária fölvette szürke lódenjét, egy kézmozdulat
tal hátrasimította hosszú, lobogó haját, egy pillanatra belenézett az. előszoba

tükörbe, és sietősen odaállt az anyja elé, hogyelköszönjön. Arcát begyakorlott
pózban kínálta csókra, mint minden reggel, emlékezete óta. De anyja most vá
ratlanul eltolta magától.

- Beszélnem kell veled, Marikám !
-- Tudja, mama, hogy mennem kell.
- Ülj le, kérlek.
- Történelem lesz a IV. c-ben.
- Egyszer legalább helyettesítenek téged is.
- Engem nem lehet.
Az öregasszony ráncos, májfoltos keze abroncsként szorult a karjára, felső

testével ránehezedett, már-már nekidőlt a- lányának, hogy maradásra kénysze
rítse. Súlyávallenyomta az egyik' konyhaszékre. Az erőkifejtéstől levegő után
kapkodott, kezét a melléhez szorította, háta meg-meghajolt, mint akit vesszőz

nek. Mária rémülten nézte. Megadta magát. Hallgatott.
Eltelt kis idő, amíg visszatért az anyja szabályos lélegzése. Akkor sem ült

le. Ott állt a lányával szemben, figyelte őt, hogyan érintik a szavai. Csöndesen,
nyugodtan beszélt.

- Sokáig nem szóltam neked. De egy percig se hidd, hogy nem tudtam
semmiről. 'I'udtam mindenről. Csak mindig bíztam abban, hogy észhez térsz.
Rájössz a tévedésedre. Nem a történelemóráidon, hanem az életben. Azt taní
tod, azt ismétled óráról órára, hogy nem a nagy emberek csinálják a történel
met. Nem a kivételes tettek határozzák meg. Az emberiség sorsa saját kezé
ben van. De közben igazolod, akár akarod, akár nem, hogy őket illeti hódolat.
Ök szabják a történelmet. Mint a görög istenek. Téged meg téveszt a látszat.
A gyakorlat. Pedig az élet most rossz úton jár, akárcsak magad ...

Mária közbevágott :
- Nem értem, mama, hová akar kilyukadni. Ezért kár volt feltartania.
- Ne menekül], Marikám. -agy érzem, folyton csak menekülsz. Nézz szem-

be végre magaddal. Ne hazudj, legalább önmagadnak ne. Különben félek, egye
dül maradsz. Ha apád köztünk lenne, talán beszélni tudna a fejeddel. Neki ta
lán elhinnéd, hogy rosszul élsz. Tavaly feladtad két kartársadat, mert Rákosi
vicceket meséltek a tanáriban ...
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Mária szemében harag gyulladt:
- Meg kell védeni a vezetőket. Nem szabad hagyni, hogy lejárassák a te-

kintélyüket,
_ Nem a személyeket kell védeni, hanem a jó ügyet.
Mária felugrott:
- Miket beszél! Én meggyőződésből teszem, amit teszek. Maga már nagyon

öreg, nem érti ezt.
- Mit nem értek? Zsendovszkit miértpal'aszoltad be az Igazgatónál. amiért

templomba jár? Hogy milyen pedagógus az olyan, aki a magánéletben vallásos,
az iskolában viszont a francia encíklopédistákat tanítja eredetiben?

- Tisztán kell látni, kiben mi lakozik. Ki mílyen kettősségben él.
- De ez az ő személyes dolga, lányom! Nem társadalmi esemény. Az em-

beri belátást, az ember saját felismeréseit nem tudod helyettesíteni semmivel.
Ami itt belül van, azt nem takaríthatja el kívülről jött segéderő. Hiszen így
igaz, mióta világ a világ: áz ember vagy önként választ meggyőződést, vagy a
megélhetéséért választatnak vele. Amit szabadon választ, amellett még titokban
is kitart, amit muszáíból, attól eláll az első adandó alkalommal.

Karnyújtásnyira voltak egymástól. Egymás tekintetében kutattak. Lesték az
arc apró rezdüléseit, a félresikló pillantásokat, az ajkak reszketését. Mária majd
nem a kiáltásig felemelte hangját:

- Maga akar nekem órát adni történelemből?
Az asszony lehorgasztott fejjel mondta:
- Nem ... Emberségből... féltelek ...
Mária igyekezett nyugodtabban folytatni:
- Nagyságra tanítottak. Maga is, apám is. Nagynak lenni, többnek lenni.

Ezt akarták, nem? Én a magam lehetőségei közt próbálok megfelelni. Ha kel
lett, áldozatot is tudtam hozni. Ezután is fogok, ha a szükségszerűség megkí
vánja.

- Miféle áldozatot, Marikám ? Miféle szükségszerűségből?

- Már nem is emlékszik? Amikor úgy láttam, itt a pillanat bizonyítani,
hogy nem riadok vissza semmilyen lemondástól, még önmagam ellenére sem.
Pedig százezer dollár nem csekélység.

Az asszony összecsapta a kezét:
- Te nem vagy tökéletes, édes lányom! Ezt nevezed áldozatnak? Akkor

könyörögtem életemben először neked, hogy ne utasítsd vissza. Az a pénz jár
neked. A nagybátyád apádtól is kölcsönzött pénzt, a többi testvéreitől is, mie
lőtt kivándorolt volna Amerikába. Halála után az ' örökség téged illet. Hiába
magyaráztam, hiába kérleltelek. Te nem, nem. Nem fogadtad el. Különb akartál
lenni minden áron. Közben az egész iskola rajtad nevetett. Az összeg felét fel
ajánlhattad volna az államnak, befizethetted volna tervkölcsönre. Használt vol
na mindenkinek. Ez pusztán gesztusnak volt nagy, de felesleges. Hidd el, Marl-
kám! Nasztaszja Filippovna, amint tűzbe hajítja Rogozsin pénzét... .

- Én fogadjam el egy kapitalistáét? Éppen én?
- Hátha az gyarapít minket! Itt élünk. ebben már míóta, ebben a siralom-

házban. Miért nem tudunk rendesebb otthonhoz jutni? Miért kell így élnünk,
állandóan villanyfényben, szemétszágú utcában? Lakást vehettél volna.

Mária nagyot sóhajtott:
- Ma mások is nehezebben élnek. Nem ehetjük meg előre a holnap már

aranytojást tojó tyúkot. Most még összébb kell húznunk magunkat, de a gye
rekeinknek sokkal jobb lesz.

-A te gyerekeidnek? Férjhez akarsz te menni egyáltalán? Itt volna al
ideje annak is. Maholnap vénlány maradsz. Szerelemre sohasem gondolsz? A te
korodban én már rég az apádé voltam.

Egészen elhalkult Mária hangja. Szemérmesen lesütötte szemét, krétafehér
arcát rózsaszín pír szfnezte be.
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- Tudja, mama, hogy nem állok le akárkivel.
- Mire vársz? Kire vársz?
- Majd csak megtalál valaki. Lehetek én még igazgatóné is. De ha lehet,

még ennél is több.
- De mílyen áron, Marikám? Milyen, áron?
Az öregasszony hirtelen megtántorodott. Egyik lábával igyekezett megtá

masztani magát, de a lába alig. engedelmeskedett. Úgy érezte, megfordul vele
a konyha, tótágast áll a kredenc, az asztal, a székek a levegőben lebegnek. Mária
odaugrott hozzá. Atölelte.

- Fejezzük be, anyám. Úgy sincs értelme.
Szédülésa nem enyhült. Mintha kiszáradt volna a vére, elsorvadt volna a

teste. Rázuhant a lányára. Mária bevonszolta a szebába és a díványra fektette.
Betakarta. Az anyja felnyitotta szemét, elmosolyodott és leheletfinoman suttogta:

- Siess, kislányom. Tudod, hogy .várnak.
Aznap már fel sem kelt. Késő estig feküdt kimerülten, mozdulatlanul, mint

aki halálos sebet kapott.

MARIA SEJTETTE, hogy van abban némi igazság, amit az anyja mondott,
de nem tudta megfogalmazni magának, hogy miben és mennyíben,

Úgy látszik, anyja megérezte, mícsoda titkos vágyak perzselik. Hogy ösztönei
kíméletlenül zsarolják, de nem enged nekík, Az eszményeibe volt szerelmes.
Plátóian, viszonzatlanul. Soha nagyobb odaadást. Ideálja a nagy ember volt,
a híresség, aki nemcsak a nők, hanem egy kollektíva, vagy akár az ország bál
ványa. Aki őt, a szerelmét is a köznapi dolgok fölé emelheti. Az egyszerű, por
szürke, kopott élet helyett az izgalmakat, az eseményeket kínálja, nemegyszer
tragédiába borulón.

Albumot vezetett honi hírességekről. Képeiket újságokból, képeslapokból vág
, ta ki s ragasztotta fel gondosan a kemény kartonoldalakra. Ott sorakoztak egy

más után kícsínosítva, fekete tussal húzott keretben: Rákosi, Révai, Méray Ti
bor, Aczél Tamás ... és a hosszú-hosszú sor végén az iskola igazgatója.

- Lehetnék én még miniszterasszony is - morfondírozott magában -, mi
ért ne? Tudok hatni az emberekre. Itt az iskolában bárki meggyőződhet róla.
Micsoda órákat adok! Megtanultam, hogyan kell lelkesedést szítani, szenvedélye
ket csiholni, fegyelmet tartani. És tisztelni a tekintélyt. Másokat a tekintély
tiszteletére ébreszteni. Kollektívában gondolkodom. A legfontosabb a történelem.
A mindent megújító fejlődés, a tökéletes megújhodás. Vannak, akik nem értik,
míre megy a harc, nem látják, hogy sikerekre csak akkor számíthatunk, ha
szembeszállunk az emberi gyöngeséggel, a családi tűzhely szentimentalizmusával.
Ha míndíg, mínden vonatkozásban az egészet nézzük. Persze, ahol az erdőt irt
ják, hogy helyére új fákat ültessenek, nem lehetnek tekintettel a törpefenyőkre.

A TANARIBAN Zsendovszkí sietett eléje. Lesegítette lódenjét, hangjában
őszinte aggódás bujkált:

- Mi törtérit magával? Ez még nem fordult elő a fordulat éve óta. Be se
telefonált.

- Anyám rosszul lett.
- Irénke felment a maga osztályába helyettesíteni.
Máriát szinte fojtogatta a Zsendovszkit körüllengő pacsuliszag. Francia köl

nit használt, a kartársnők szerint Monsieur Rochat-t. Allítólag minísztéríumi
összeköttetései révén szerzi. De az is. lehet, hogy a márkát Zsendovszki terjesz
ti, s valójában Fantázia I-el locsolja magát, amit itt vesz a sarki Háztartási
ban. Szereti, ha különcnek tartják, ha túlfinomnak, akiben talán még egy kis
gall vér is megsejthető. Máriát taszította sírnulékonysága, túlzott udvariassága,
az a megjátszott Montmartre-i bohémság, amivel ma már csak az operettszín
pad büszkélkedhet igazán. Emögött mind alakoskodást látott, takargatní valót.
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Zsendovszki fogasra akasztotta a. lódent, asztalához kísérte Máriát és leült
mellé, Mária a fiókjában kutatott, a következő óra tankönyvét kereste. Zsen
dovszki őszülő halántékát simogatta, aprókat köhintett, ráncokkal árkolt, de még
élénken kék szemét a- lányra meresztette. A tanári kíürült, A kollégák órára
mentek. Mária majdnem elnevette magát. - Mi lelte ezt a majmot? - gondolta
- Tisztára úgy viselkedik, mint egy kiöregedett bonviván.

- Hallgasson végig, Marika, Most nem kell sietnie órára. Nyugodtan be-
szélgethetünk,

- Ne legyen ilyen ünnepélyes. Mi beszélgetni valónk van nekünk?
- Tegnap volt két éve annak, hogy szegény feleségem meghalt. Esti magá-

nyomat zenetudós barátomrnal osztottam .meg, 'együtt emlékeztünk adrágára.
Olyan grasziőz volt, mint egy Iímoges-í porcelánfigura, az esze akár egy La
rousse-lexikon. Számomra ő volt a tökéletes nő. A szerelmünk olyan volt, mint
egy Géraldy-vers: "Van örömünk, van régi búnk I' mind a kettőnket egy csók
andalit, I s tulajdonképpen alig-alig I hasonlítunk."

- Ne ömlengjen. Mi közöm a maguk cukros szerelméhez?
- Emlékeztünk az öreg zenésszel. És képzelje, bevallotta tegnap este, hogy

titokban szerelmes volt a feleségembe. És a feleségem tudta. Hát nem tündéri?
Csak én nem sejtettem semmit. Jót nevettünk az egészen. Mondta is az öreg,
hogy pikáns francia szalonvígjátékba illó helyzet. De higgye el, nem irigyelném
tőle az asszonyt, csak élne, csak szeretni tudna, mon coeur ...

Mária tenyerével az asztal lapjára ütött:
- Térjünk a tárgyra, kollégám!
Zsendovszki arcvonásai megkeményedtek, de igyekezett továbbra is feszte

len maradni, könnyedén csevegní :
- Ha tudná, milyen nehéz egy másodikat találni. Meghánytuk-vetettük sor

somat ezzel a bolond muzsikussal. Férfiember az én koromban nem élhet egye
dűl. Azt mondta, meg kell nősülnöd, barátom! A te életedből hiányzik az asz
szony, aki a szívedet és az otthonodat rendben tartja. E':n magára gondoltam,
ma cherie ...

Máriában forrt a méreg, és tajtékot vetett:
- Nézze, először is ne epekedjen itt nekem franciául, mert úgysem értem.

De ha kell, németül én is tudok néhány válogatott kifejezést. Másodszor pe
dig, vegye tudomásul, hogy én nem akarok férjhez menni. Legkevésbé magá
hoz. És kikérem magamnak, hogy molesztáljon. Keressen magának szobacícust
másutt. A maga polgári ízlése, dekadens vágyai engem hidegen hagynak.

Zsendovszki öles termete míntha egy csapásra veszített volna méreteiből. Fe
je megbiccent, háta roppant egyet, dombhajlat keletkezett rajta, jól szabott ru
hájában rejtegetett poeakra mintha engedett volna térfogatából, és mintha kar
ja-lába is megrövidült volna kissé. Magabiztos fölénye átalakult kamaszos fé
lénkséggé. Gátlásosan tördelni kezdte a kezét, közismert bőbeszédűségéből most
csak egy sóhajra futotta:

- Mon Dieu ...
Mária megijedt a hirtelen változástól. Oh, ez nem egy öregedő bonviván, egy

kikopott hősszerelmes, hanem anyátlan férfi, akinek öl kell, hogy kisírhassa ma
gát. Ez fél az üres lakástól, a szótlan falaktól, a magányos reggeliktől. Ennek
páros esti sétákra, választékos vasárnapi ebédekre, egészségügyi szerelemre van
szüksége, valakire a szakácsnő és a nörsz között.

Zsendovszki behízelgő, nazálisra fogott tenorja elvesztette dallamát. Úgy szó
lalt meg, mint egy recsegő, javításra szoruló néprádió :

- Pedig milyen jó partner lenne magából ... Az édesanyja is nagyon idős ...
Mária latolgattá, mit is mondjon. Nem akarta még jobban megsérteni. Híre

mehet a dolognak. Amilyen mértéktelenül pletykás, még képes az iskolán kívül
is szellőztetni, hogyan bántam vele, amikor ő csak a támaszom szeretett volna
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lenni öreg anyám mellett. Olyan jó svádájú, hogyakételkedőket is meg tudja
győzni előbb-utóbb a maga ismét bizonyított lovagíasságáról, gáláns önteláldozá
sáról, mellyel egy házasságot álmodó fiatal nő és védtelen öreganyja segítségére
siet. Ki tudja, mit mond majd rólam? Mária hangot váltott:

- Nézze, Károly, hogy festene, hogy én, az ateista magához menjek? Hi
szen maga istenhivő. Én nem tudok kompromisszumok közt élni. Például temp
lomban sem akarok esküdni, maga meg nyilván el sem tudja képzelni másképp.
A gyerekeimet materialistának nevelném. Maga bizonyára istenfélőnek. Értse
meg, mi nem tudjuk összeegyeztetni az életünket.

Zsendovszki egy szempillantás alatt visszanyerte eredeti formáját. A háta
kiegyenesedett, arcizmai ellazultak és széles mosolyt rajzoltak a szája köré, sze
me kékje, mint nyári zápor után az ég kis darabja, méretei már-már többet
is mutattak a valóságosnál. Kihúzta magát, mint egy érettségiző diák, akitől

ezután már nem tudnak olyat kérdezni, amire ne volna készen felelete.
- Látja, ez már márlegelhető válasz, chére collégue. Ne felejtse el azon

ban, hogy fejlődés is van mindenkiben. Mindenki tart valahol és Úton van va
lahová. Az ateista is fejlődik, kivált, ha intelligens. Az is továbbgondolja magát.
Voltaire sem volt míndig ugyanaz a Voltaire. Hol istentagadó volt, hol isten
hivő, hol az egyházat gyalázta, hol az egyház ölét kereste. Az az egy azonban
biztos, hogy az embert míndig vádolta. Azt vallotta, hogy az ember, az ember
hibái, bűnei csúfolják meg minden eszményünket: a vallást, az egyházat, az
Istent, a házasságot ...

Mária bosszankodott:
- Nem kívánok magával világnézeti kérdésekről vitatkozni.
Zsendovszki úgy érezte, közeledik a célhoz:
- És a házasságban? Tartalmas kapcsolatunk lenne.
Mária kijátszotta utolsó kártyáját:
- És maga mít tud nekem nyújtani ? Ilyen piperkőc másodtanár akar maradni

élete végéig? Mit hozna a házasságba girondista nézetein és esti fohászain kivül?
Egyáltalán: kicsoda maga? Mit akar? Minek szemelt ki engem? Hiszen még az
igazgatóhelyettességig sem vitte fel!

Zsendovszki hirtelen felállt:
- Maga kis jakobinus! - sziszegte - Még jó, hogy nem hord magánál egy

törpe guillotine-t. - Ezzel sarkon fordult, és kisietett a szobából. Mária fejcsóválva
nézett utána. Kár volna a pengéért - gondolta, legyintett egyet és máris kitörölte
magából az egész beszélgetést. Bámulatosan tudott az emlékezetével bánni. Aminek
nem volt számára jelentősége, azt azonnal kigyomlálta belőle. Zsendovszki nem
jelentett többet, mint egy furcsa, kellemetlen ízt, amit ha már nem érzünk, el
is múlik,

ELÖSZE;DTE A következő óra tankönyvét. [egyzetfüzetét, és végigfutott a mai
történelemleckén. Mindent sikerült tárgyi élményként felidéznie magában: a kort,
a társadalmi viszonyokat, a jellegzetes fígurákat. Amikor elindult a III. b-be, nem
hogy Zsendovszkiról, önmagáról is tökéletesen megfeledkezett. Ahogy felért a
lépcsősor tetejére és jobbra fordult az emeleti folyosón, már Mária Terézia volt.

Fejét fölszegte, derekát kiegyenesítette, lépteit kimérte. A III. b. a folyosó végén
várt rá. Az egymást követő osztálytermekből az órakezdés izgatott moraja szűrő

dött ki. Valaki elkiáltotta magát: -r--' Jön! Oh, ez a balkáni modor. Hiába, nem ta
nultak meg disztingváltan viselkedni. Elszorult a torka. Ijedtében a szövegét me
morizálta: "Mindenektől elhagyatva, nincsen máshová folyamodnunk, mint a ma
gyarok hűségéhez, fegyveréhez és ősi erényéhez, amelybe minden bizalmunkat vet
jük ..." Ekkor még egy kiáltás ütötte meg a fülét: - A Mária!

Igen, ott a sarokban a bejárat. Simított egyet a ruháján, megköszörülte tor
kátés elszántan belépett a terembe. Egyszerre állt fel az egész osztály, majd inté
sére le is ült. Táskáját letette az asztalra, s a katedra elé állt, ahogy szokott. De
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hirtelenében nem jutott eszébe semmi. Csak állt, zavarodottan, a diákok vizsla te
kintetétől összepréselve. Mit is akart mondani? Hol is tartott? A fiúk összedugták
a fejüket:. Mi történt vele? Ilyen még nem volt! Biztos férjre akadt, KInevezték
igazgatónak - találgatták. - Lehet, hogy elhelyezik tanfelügyelőnek. Meghalt a
mamája.

Mária szégyellte magát. Megpróbált felü1kerekedni ezen az ismeretlen erőn,

amely megbénította. Szinte már kerékbe törte az emlékezetét, de csak ürességet
tapasztalt, visszhangtalan ürességet -magában, Aztán nagy erőfeszítéssel kínyögte ; '

- Ma elmarad a történelem ...

GYURKOVICS TIBOR VERSE

..4 másik élet

A másik élet -
mint a fák haja, .
mint a fák héja, fáj, ha leszakítod,
vizsgálod, téped, mint valami titkot 
a másik élet -
minden éjszaka
csak fáj, csak fáj, az álom alatt képek,
reálisak, örökké visszatérnek -
egy nadrágtartó, üres szemüveg,
ct másik arc, ajtó benyitva áll,
ki van véve a tokból,
a másik arc, a másik élet, a
földig lebontott fák haja,.
fák héja - fáj, ha beletépsz,
vél'es a fa, vérzik a kés,
a másik élet -
minden éjszaka
kifordított nyöszörgő bogarak
kapálóznak a mennyezet alatt,
kisfejű orvos tüdőt kalapál,
odahajol, visszhangot talál 
cl másik élet
nyöszörög, zihál, recseg
a tüdőfelület,

úszik a vízben valaki
[eiét időnként kiemeli,
szabályos ú'szó, szel, vág, halad
és süllyed,
kísfejű orvos, saját tüdejét
nem mentheti meg -
a másik élet
arc, szem, ápoló,
nadrágtartó, elmaradt kézfogó,
fojtogató kéz, egymást simogató
szerelmi kéz és elhatároló
mozdulatok
a másik élet -
kő, vas és trikó,
moziülés, tarka takaró,
eltávolodó

cigánylovak, kocognak a vasút
mellett
a másik élet
vérző lehelet
és behasítottkörömágy,
- ki tud szeretni?

ártalmatlanul,
oda se érve~

kereszt-szabadon,
a másik élet 
álom-aggódás, nyöszörgések
a lepedőn, örökké visszatérnek,
gyerek, nő, arcváz, lukszem, epedő

hit - sose hihető,

sose megnyugvó, sose áttekinthető

a másik élet -
borzalom, vaságy,
beszakitott körömágy,
kifele fordított kabát,
fejetlen próba-babák,
üres egyenruhák
a másik: élet -
csupa ragaszkodás,
véraláfutás,
kórházi befőtt.

örökös arcú nők,

a másik élet -
csupa borzalom,
nem elragadom - elragadtatom,
extázis egy, extázis kettő,

fa, fa, kivájt fateknő,

fáj a fa, fáj a kivájása,
fáj a héja, fáj a fája,
fáj a haja, lángolása,
elkészítése, szél-szakadása,
fáj a fa, a hasadása,
egymás földarabolása
a másik élet -
cl kereszt fája..
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